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ِْ اةة  حَْهي                          ََسَةْمَبي َِّهْةبَُمْم شَتِهَُة َُمْم ِْةي اةْنَهَةي ََ رَِّكةَ  حَنْةُق  أَُهْم يَْقسِمُوَن َرحْمَة

َم رَِّكة َ          ٍ  َََرََةي ل ةِهَ ِذِةَب َِّْتضمةُمْم َِّْتضُةي ُِةْذوََيي وََرحْمَة وَرََْْتَبي َِّْتضَُمْم َْوَْق َِّتْة

وَةَوْةَةةي أَنْ يَومةةونَ اةب ةةيَُّ أمش ةةَُ وَاحِةة َْن ةَعَتَنْبَةةي ةِمَةةقْ يَوْ مةةوُ      ( 23) خَهْةةوم شِم ةةي يَعْمَتُةةونَ  

وَةِيُهُةةومِمَمْ أَِّْوَاِّنةةي  ( 22)َِّةةيةو حْمَقَ ةِيُهُةةومِمَمْ ُِةةقم ُي شِةةقْ َْضِةةَل وَشَتَةةيرَ َ ظَنَهْمَةةي يَ ْمَةةوُونَ      

كمةة ذ لَةِةة َ ةَم ةةي شَ َةةييُ اةْنَهَةةيِْ اةةة  حْهَي      وَزمخْوُُْةةي وَنَنْ( 23)وَُِةةوُرنا ظَنَهْمَةةي يَ ِوَِمةةونَ   

وَشَقْ يَتْشُ ظَقْ لِكْوَ اةو حْمَقَ حمقَةهكٍْ ةَة ُ يَةهْنَيحُي َْمُةوَ     ( 23)وَاةْآَخِوَُْ ظِبْ َ رَِّك َ ةِنْمُ ِقِنيَ 

  (23)ةَ ُ ََوَيقم 

  ص ق اهلل اةتني اةت هم 
 القرآن الكريم/  سورة الزخرف
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   عليه السالم                                                              

                                        
 

 ْقَتَصَد اَعاَل َمِن  َما
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 ..داء ـــــــــاإله
 

 ..أول قائد للفكر االقتصادي .. إىل 
 ..الطبقي والعنصري  زالذي رفض التميي

 ..وحدة اجتاهاتها متاسكها ووبني الطبقات وسعى للمقاربة فيما 
 ..اإلنسانّية األخالقية والعدالة االقتصادية و املساواة وطّبق

 ..مدرسة األجيال ومنار الذي مازال وسيبقى 
 .. ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ )الرسول الكريم األعظم 
 ..علمه وباب مدينة  هوتلميذه وحبيبه وأمين

 .. (عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب ملؤمنني أمري ا
 

 هاشم احملنك
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 ةـــــاملقدم

             
نظــام فهنــاا ال, وأروقتــه العلمّيــة مــن نظــام إىل آخــر وفلســفته خيتلـ  الــنهال االقتصــادي        

,  ( Socialism االشـاايي ) قتصادي والنظام اال, (  Capitalismالرأمسالي ) االقتصادي احلر 
, والنظام االقتصادي املختلط ؛ الذي جيمع أو يستمد خطوطه من الفكرين الرأمسالي واالشاايي 

 ..هو الصراع واملنافسة و ما جيمعهم احملور املشاا , أال, وحتى وإن لن يعلن أو يصرِّح بهذا 
وله خصوصياته , يولوجيات األنظمة االقتصادية أّما النظام اآلخر الذي خيتل  عن مجيع أيد      

املتوائم بـني اععـ     ,املبادئ اإلهلية السامية ما حيمله من و, وحقائقه وتطبيقاته ونظرياته املتكاملة 
وتطبيقاتـه , ومنـه   اإلهلـي  ععـ  التشـريعي   تكويين لإلنسان واستيعاباته , وما يـتالئم معـه مـن ا   ال

 ..مي النظام االقتصادي اإلسال حمتوى
جوانب عقائديـة  واالقتصاد اإلسالمي يقوم على منهال التشريع اإلهلي , وما ياتب عليه من      

, بـ   وموقـ  حمـدد    وموقع جغرايف معـني أخالقية وإنسانية , وال يق  عند زمن معني و يةفقهو
, الفقهـي  الـرأي  و املوق  , لياتب عليهلم حبثياته وُي , تطورمنو وي   دينامية أو حريية يوايب
  ..الفقهية املناسبة له  ع املسائ وضمن وما يتم 
ما جاء به أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب , الرفيعة املستوى العلوم أدبيات من بهذا و     

ها مـن  العظيمـة الـا اسـتمدّ    دقة تفاصي  األفكـار و, املضامني االقتصادية  هامنو؛  (عليه السالم)
 .. ومنبع وحدة اأُلّمة , ّنة النبوّية الشريفة القرآن الكريم والسُّ

 لفكـر اإلسـالمي ونقاوتـه , حبسـب مـا جـاء بـه الرسـول        وأمني لتحلي  دقيق منه ما جاء بو     
 ,تتلمذ يف مدرسـته النبويـة الرسـالية العظيمـة     ما , و ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ) األعظم الكريم 

 ..األخروية  –الدنيوية العلمية الدينية الواسعة يف عالجاته ؤهالت وما استمد به من امل
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وبعـدما اطلعنـا علـى    , العلمّيـة يف تراننـا الالـد     ومواصلة ِلما تقّدم من سلسـلة الدراسـات        
 .. ( يف نهال البالغة اإلدارة واألسلوب القيادي) و (  يف نهال البالغة علم النفس)  إصدار ؛

أال , من العلوم احلديثة  عانب آخر, ونهال البالغة  يف دراسة  تعاىل , اعديدأضع بعون اهلل      
أيون موّفقًا متمنِّيًا أن ,  يف نهال البالغة همضامينما جاء و ,  Economicsعلم االقتصاد  وهو ؛

واملمهِّـدة  , لعلـوم ُأخـر    –تعـاىل  إن شـاء اهلل   -ومـا سـيلحقها   ( العلمّيـة  ) اسـات  يف هـذه الدر 
علـى وفـق مـا    منحى علمي و, راسات مستقبلية متخصِّصة وواسعة وموسوعية وأيثر تفاصي  لد

 ..خدمة لااننا اعلي  واّمتنا واملكتبة العربية , ي  جزء فيها يقتقيه 
  ..نستمد العون والتوفيق العلي القدير ومن اهلل                                   

 
                                       
 العراق/ النجف األشرف                                    

 م1989                                  
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 .. مدخل ومفاهيم
 

دفعـين ألقدـِدم علـى    , الوعي اإلنساني وحب وحدة الكلمة أُلّمة اإلسالم ووحدة الروح اإلنسانية       
ولـه مـن   ,  موايـب لكـ  عصـر    يلُّه نق  علمـي  زاخر دراسة يتابجته بأو , هذه الصعابمث  حتم  

 .. األمواج العالية الا ال قرار لبطونها 
وطلب أن تكون وحدة الدواخ  , الذي مقت التفرقة , والوحدة واهلدى إلمام العلم نفحة يرمية       

القناعة وجع  املصلحة العامـة فـو     ءلبنا, النهال القويم سلوب لتدارا احلق وتطور أ ةاملنطلق, البشرية 
 : (عليه السالم)حيث يقول , ي  اعتبار 

اِر َعا الشِّـ ا إىل هـذَ عَـ ال َمـْن دَ َأ. ِب ْئِم للذَِّنالَغ َنِم الشَّاذَّ نَّا َأَمَي, اِن َطْياِس للشَّالنَّ اذَّ ِمَنالشَّ إنََّف )      
اَت ا أمَـ ا مَـ يَتُيِمَو, آُن ْرا الُقَيْحا َأا َماِن ِلُيْحيَيَمَكا ُحكَِّم احَلَمإنََّف,  ِهِذي هِتاَمَمَت ِعْحاَن َتَي ْوَلَو, قدُتُلوُه اَف
 ( .ُه ْناُ  َعَرِتاَتُتُه اإلفدإَمَو, ِه ْيَلاُع َعَمِتاُؤُه اإلْجَيإْحَو, آُن ْرالُق
, لـيس  األمـة عـن احلـق     قت  الذي يفـرِّ  حياء باالجتماع , واإلماتة باالفاا  , فإّن ويما إّن اإل      

اإلعـرا  عنـه   , وما يتوجب من األمر الطري عدم مساع ناعق هذا بدائمًا بقصاص احلد , ب  قد يكون 
 ..تقديسه وإحياء احلق وتعظيمه و

علـى   (عليه السالم)حّث , وحتى يف َسن السُّّنة الصاحلة الا اجتمعت عليها قلوب األّمة وتآلفت       
أو يكـون  , واالجتماع حوله النظام انتظام التغيري  بذلك ُيربك , لكونه قدلسفة منه والف, عدم تغيريها 

 اداءًا قـد صـلحت اأُلّمـة بالعمـ  فيمـ     ابتـ بهـذا  ووب فيه أو سليب أو ال داعي لـه ,  ذلك التغيري غري مرغ
 : (عليه السالم)يقول  , حيث اجتمعت حول صاحل األمور

ا هَـ ْيَلَوَصـَلَحْت عَ , ا اأُللدَفـُة  ْجَتَمَعْت ِبهَـ اَو, ِة ِه اأُلمَّا ُصُدوُر هِذَحًة َعِمَ  ِبَهاِلًة َصال َتْنُقْض ُسنََّو)       
َك الِوْزُر َعليْـ َو, ا َهْجُر ِلَمْن َسنَّوَن اأَلُكَيَف, لدَك السَُّنِن اِضي ِتِبَشْيٍء ِمْن َم ًة َتُضرُُّسنَّ ال ُتْحِدَننََّو. ُة يَِّعالرَّ
 ( . اَهِمْن ا َنَقْضَتِبَم
بتآل  القلوب ,  األمة عليهالروحية والنفسية , حتمًا ستجتمع و العقلية قائم يف الدواخ الفالعم        

 :النتجة ومؤداه اإلصالح والصالح , و
 ..واألمم ا خي  االستثمار االقتصادي ازدهار الشعوب جانب مم -



    

وبنـاء أقـوى   االجتمـاعي األقـوم    التماسك االجتماعي وقيام النظام , علم االجتماعا خي  مم -
 ..احلضارات 

لتتواصـ  دورة تطـور   , علميـًا  وتفو  األجدر ما خي  التقدُّم العلمي حتقيق التمايز التنافسي  -
 ..ومنو العلوم 

 ..حسد وال بغضاء  دون خالف وال , ُيقّدم األجدر يف القيادةالسياسة , خي  علم وما  -

املال البشري لبناء الابوي على أسس معرفية ومحاية رأس تواص  اومما خي  الابية والتعليم ؛  -
األغنى على األر  من ي  الثرواة , فهو الواعد لتقّدم األمة وقوتها , وحتـدي يـ  املخـاطر    

 ..واستثمار الفرص 

العالقـات  بناء أرقى ألعمال وإىل ي  ميادين ا ومما خي  األخال  ؛ فيدخ  تنظيمه األخالقي -
تواصـ  العمـ    وهكذا فاعليـة  .. دي واالجتماعية على أسس اسااتيجية االقتصا –اإلنسانية 

 ..واأللفة والصالح يف ي  ميادين احلياة 
لذا فطروحات أمري ,  االتجربة يف األداء وعواقبهوحيدث فاعلية تكام  ما تقّدم , من خالل نقافة       

نتـائال  والوعي والتجربة , وما ينجم مـن   العقالنية قائمة على أساس( عليه السالم ) املؤمنني اإلمام علي
يان ما , ومنه واستثمار ما ينتال عنها ,  السلوييةو جودتها ومداخالتها النفسيةومستوى تلك التجربة 
 :قوله جانب من 

 ْنَهاُيْم َعْن َمْعِصَيٍة إالََّأ َوال, ْم إَلْيَها ْسِبٌقُكَوَأ ُكْم َعلى َطاَعٍة إالََّما ُأُحثُّ, َواهلِل , إنِّي , اُس يَُّها النََّأ)       
 . ( َتَناَهى َقْبَلُكْم َعْنَها َوَأ

ُكْم َمـا ُأُحـثُّ  ) , والـدلي  ؛  وحتسسـاتها  واعانب التجرييب يف تداعيات األمور املنطلقة من النفس        
ْم ْسـِبٌقكُ َوَأ إالَّ ) ؛ وحتميتهـا  التجربة واملالحظة والنتائال واستمراريتها وديناميتهـا منها , و(  َعلى َطاَعٍة

, هذا يف عامل الطاعة املاامية األطـراف , ومنهـا مـا يـدخ  ضـمن الطاعـة لـإلدارة والقيـادة ,         ( إَلْيَها 
 -السياسـية  التنموي املستدام , والطاعـة يف التوجيهـات اإلسـااتيجية    االقتصاد يف بناء والطاعة لالجتاه 

 .وهكذا .. االجتماعي  االقتصادية , والطاعة يف البناء والتماسك
مـا ُيبنـى علـى    التجربة احلسية واملالحظـة و منها و ,( ْنَهاُيْم َعْن َمْعِصَيٍة َوال َأ )اآلخر ؛ واعانب       
التقييميـة   الصـراعات  , ومـا يـنجم عـن    , وعمق وسـعة التنـاهي  (  َتَناَهى َقْبَلُكْم َعْنَهاَوَأ إالَّ) ؛  هانتائج

, يمـا هـو عليـه    , ومنه ما يتعلق بطبيعة اعانـب االقتصـادي   نسان والارجية له الداخلية لإل والتقوميية
, واالستهالا والتبذير التجارة والربا , واالستثمار وغسي  األموال , واالدخار والبخ  والتقتري والشح 

 .وهكذا  ..والبذخ والاف 
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أسس البناء النفسي يف ي  ( السالم عليه )وضع  الاّل  , األخالقي –ومن هذا املنطلق اإلنساني       
, لتسـتوعب الـدور   , وأراد أن تص  األمة إىل الوعي والنضال الثقايف العـام والتخصصـي   جماالت احلياة 

ووضع الطط على أسـس الـتفكري املعـريف وبالنتـائال املرجـوة ,      وتستوعب ي  ما هو يدعو إىل التأم  
ة أو الفرد , وبطبيعلى مستوى الدولة أو اجملتمع ليكون على شفا جرف من النجاة , سواء يان ذلك ع

, اعانب االقتصادي واألسس العلمية املدروسـة القـائم عليهـا ,    ألبعاد احلال من بني تلك اعوانب أو ا
 :تكون البداية واملنطلق ( عليه السالم )الا يقدمها املبادئ نقافة ووبوعي الكلمة 

, ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأ, َحقًّا  ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ) , و ( ا ي الرَِّبْرَتَطَم ِفاَفَقِد  َتَجَر ِبَغْيِر ِفقدٍها َمِن)        
 .( َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه َوَمْن َقصَّ

قـو  ,  , بـأداء احل يف ي  تفاصيلها االجتماعية واالقتصادية والابوية واألخالقيـة  وألن بقاء النعم       
  : (عليه السالم)يقول لذا 

 (َدَقِة ْسَتْنِزُلوا الرِّْزَ  ِبالصَّا) 
, لرأيناه منطلقـًا لـدورة اقتصـادية ,    , بصرف النظر عن الغيبيات  من منظار االقتصاد ولو أخذناه      

, وحريـة املنتـوج مـن السـلع     العر  والطلـب  آلياتـه بـ  , ومـرورًا بالسـو  و  اإلنفـا   الصـدقة و تبدأ ب
وما يـتم   Productivityاملورِّد , واملراح  اإلنتاجية سالمة حرية املواد األولية وسالمة , والدمات و

؛ مـا يـنجم عنـه    وومنه دفع األجور والرواتب وعجلـة التقـّدم العلمـي واالبتكـار واإلبـداع ,      إنتاجه , 
اإلنسـانية واألخالقيـة   حريـة  ا مـن  وهكذا تفعـ  الصـدقة وغريهـ   .. والتفو  التنافسي املنافسة باعودة 

 ..واالجتماعية والدورة االقتصادية والدورة الابوية 
وسب   , (الثروة ) عم ال تدوم إاّل بالشكر ؛ الشكر هلل , والشكر مبعرفة منافذ توزيع النعم النوإّن        

, الـذي  ( ماري االسـتث )  اإلنتاجي اإلنفا  االستهاليي العقالني , واإلنفا  إنفاقها العقالني الرشيد ؛
 ..ام فض  اهلل سبحانه وتعاىل به على عبده يفرد أو يجماعة أو يأمة يد
ــد         ــع  املنظــور وغــري املنظــور  االســتثماريوالنتيجــة العائ ــى األمــوال , يعــود لصــاحل اعمي , عل

ال يف القرآن الكـريم وشـرائعه والسـنة النبويـة الشـريفة وأقـو      وبالصوص إذا ما يان على وفق ما جاء 
 .., وحتليالت الراسخون يف العلم العلمية والتطبيقية ( عليهم السالم)األئمة الكرام 

يقـوم بواائفـه    والـذي   Financial Systemلنظـام املـالي  اوجانب آخر ميكن بيانه , أال وهو        
 :تعددة ومنها املتمثلة يف امل

لدخ  اعاري للفـرد بعـد اإلنفـا     من ا وايفة تعبئة املدخرات املستندة على املدخرات املتبقية -
 ا يـتم حجـزه أو عـدم   مبـ  يكـون  ؛اعاريـة   هـا أرباحواملشـروع  االستهاليي , وعلى مستوى 
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, للقيام باستثمارها الحقًا ويف الوقت واملكان واملوق  املناسب , يما  توزيعه على املساهمني
األخر , ويكتم  مـع هـذه   استثمارها يف األسهم والسندات , واألصول املالية  ما يتمهو عليه 

ومنـا األصـول    ةالوايفة , وايفة الثروة وما ينجم عن االدخار وما ينتال عن األصول املاايم
 .. املالية 

وايفة السيولة املتمث  يف النقد اعاهز , ووايفة االئتمان املتمث  يف إمكانيـة اإلقـرا  ألجـ      -
 ..سندات واألذونات مسمى , وبه تكون فرصة استثمارية , يما هو عن طريق ال

عن طريق احلديث واملعاصر و الكالسيكي , وما جاء بها الفكر االقتصاديوايفة املدفوعات  -
ــورقي  ــدفع  ( البنكنــوت ) النقــد ال ــة وبطاقــات االئتمــان وال والشــيكات واحلســابات اعاري

 ( ..النقود اإللكاونية ) اإللكاوني 

أو الكلية الا يتعرُّ  هلا األشخاص واملمتلكـات   وايفة املخاطرة مبا يطرأ من السارة اعزئية -
 ..للمخاطرة املالية , وتغطيتها مثاًل بالتأمني 

وايفة تنفيـذ السياسـات بهـدف االسـتقرار االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة وتشـغي  املـوارد           -
ن االقتصادية بطاقاتها االستيعابية , ويظهر بشكله الواضح مثاًل يف سياسة احلكومات للحد مـ 

 ..التضخم 

 Highمعيــار األداء واألداء العــالي فيهــا يــ ز  اقتصــادي , –والبــّد مــن تعــاون مثمــر إداري       

Performance   لتحقيـق  وني لتعزيز قدرة املشروع الاص أو العـام أو املخـتلط أو التعـا   يتنظيم فاع
ة البيئـة الداخليـة يف ضـوء    , بآليـة وحرييـ  األهداف املخطـط هلـا , مبكوناتهـا االسـااتيجية املسـتدامة      
التحقيق , ومبراعاة الثقافة التنظيمية واألدائية املتغريات والقدرات والقيم املستدامة , وبأعلى جودة ممكنة 

 ..والسلويية 
واالسـتعانة  , االقتصادية والتنظيميـة  عدوى جماالت اضمون األداء العالي يف من استثمار موالبّد        

, يمـا هـو عليـه يف    ي  ما يـدخ  ضـمن العمليـة االقتصـادية وإعـادة هندسـتها        به يف جماالت هندسة
, ومـا يـدخ  ضـمن    التجارية , فضاًل عن ميزتها االستهاليية واالدخاريـة  املنظومة املالية واستثماراتها 
واالتسـاع األفقـي والعمـودي االسـتثماري مـع مراعـاة التنسـيق بـني البيئـة          احلوافز للعاملني واملشاريع 

 ..داخلية والبيئة الارجية ال
للوصـــول  Economic Efficacyلكفــاءة االقتصــادية   ااعــدوى و مبنافعــه إىل  مــا يتجــه   و      

 املنتـوج  , واحلفاا علـى مسعـة  تلبية احلاجات وحتقيق اإلشباع املطلوب من خالل  ةالرحبي اتلالستحقاق
 ..التجارية  وماريته
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ة إسالمية عظيمة النتائال يف جمال األداء العالي ملختل  األنشـطة  قيقحل شارة والتذيرةمن اإلوالبّد       
الدنيوية وأداء فردي ومجاعي وجمتمعي , له مكافآته , أال وهي ؛ ي  نشاط وجماالت أخرى االقتصادية 

 .وما إىل غريها .. وى وإنسانية العم  املستدام دواألخرية , ومنها النظر للنفع العام والاص , واع
  ( :عليه السالم) ظهر بصورة واضحة ضمن جانب مما قاله اإلمام عليوي      
َوالـَيِقنُي  , ْسِليُم ُهَو الَيِقنُي َوالتَّ, ْسِليُم اإلْسالُم ُهَو التَّ. َحٌد َقْبِلي اإلْسالَم ِنْسَبًة َلْم َيْنُسْبَها َأ نَّْنُسَبأَل )     
 .   (َداُء ُهَو الَعَمُ  َواأَل, َداُء َواإلقدَراُر ُهَو اأَل, اُر ْصِديُق ُهَو اإلقدَرَوالتَّ, ْصِديُق ُهَو التَّ
, إاّل هو عمق األسس ومتانة ( َداُء ُهَو الَعَمُ  َواأَل, َداُء َواإلقدَراُر ُهَو اأَل)  ( :عليه السالم) ولهقما و      

تل  األمور العبادية ومتنوع خم , وما ينجم عنه من جودة عالية , ومنه ما يدخ  أو يتضمنهاألداء العالي 
 ..املعامالت ومنها االقتصادية 

, اِت ذَّاِذَم اللَّأال َفاْذُيُروا َه ) ( :عليه السالم)عمال قوله ضمون آخر لوجوب األداء العالي لألوم      
َداِء َواِجـِب  اْسَتِعيُنوا اهلَل َعلى َأيَحِة ؛ َوْعَماِل الَقِبِعْنَد امَلَساَوَرِة ِلأَل, اِطَع اأُلْمِنَياِت َوقََ, َهَواِت َوُمَنغَِّ  الشَّ

  .   (إْحَساِنِه ْعَداِد ِنَعِمِه َوَوَما ال ُيْحَصى ِمْن َأ, َحقِِّه 
ًا َحْمـد ) ..  و ,  ( َلُكْم ا سَََأاِء َحقِِّه َمَدُلوُه ِمْن َأْسَأاَو, فَتَرَ  اهلُل َعَلْيُكْم ِمْن َطَلِبُكْم اا وا َمْجَعُلا)       

, ومجيعهـا يثقافـة     (َوِلُحْسـِن َمِزيـِدِه ُموِجبـًا    , َوإىل َنَواِبِه ُمَقرِّبـًا  , َداًء َوِلُشكدِرِه َأ, َيُكوُن ِلَحقِِّه َقَضاًء 
تنظيميــة , تصــب يف الســلوا التنظيمــي واالقتصــادي واإلنســاني , البعيــد عــن الــم اإلنســان لنفســه  

 ..لتنظيمي لسلويه الثقايف وااإلنسان , وهندسة وإعادة هندسة ولآلخرين 
َفَقْد َخاَب َمْن َلْيَس ِمْن , َماَنِة َداَء اأَلَأ ُنمَّ) ؛ وجوب األداء يف األمانة بقوة ال مضامني خ تدوحتى       

رحنراف املسرية االقتصادية وسلويها , جمااًل للتعدي على حقو  اإلنسـان  , وهذا ما ال يدع ال  (ْهِلَها َأ
  ممتلكاته , وهو ما حيقق يف اعانب التجاري واملالي خاصية االئتمان ومنـه االئتمـان   واحلقو  الا خت

األداء  املثمـرة ومنهـا   واألمـوال , وحمـوره األداء , والدقـة   املالي واستقامة االقتصاد والتجارة والتجاري 
 ..االجتماعي وما يدخ  ضمن منظومة احلياة  –نفعها االقتصادي جدواها والعالي , و

لألداء االستثماري العقالنـي , ومبتجـه   وميكن أن نستفيد من وضع خمطط مبّسط وخمتصر وشام        
مع تـداخ   والتغيريات التكتيكية يف أي ارف وموق  ومكان ( الدينامية ) ريية يتضمن احلاسااتيجي 

 :, ويكون املخطط ياآلتي عموميات وخصوصيات النشاط القائم أو املزمع قيامه 

                                                 
 
 .  49ص / نهج البالغة  - 
2
 . 45 ص / المرجع نفسه  - 
3
 . 68 ص / المرجع نفسه  - 
4
 . 261ص / المرجع نفسه  - 
5
 . 7 2ص  /المرجع نفسه  - 
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 ستثماريلألداء اإليبني منظومة اإلسااتيجيات (    )خمطط 
 

, مبـا تدعمـه القـدرات والكفـاءات والـ ات      األداء واالقتصـاد  مستوى وهنا الربط املفصلي بني       
ما جع  على ( اإلنسان ) وما شايله , املنبعث مما امتلك املخلو  .. واملؤهالت واملواهب واإلبداعات 

وسائ  األداء العقلية والعضلية , ومـا يتـداخ  ويـدعم مـن اعوانـب املاديـة وغـري املاديـة         له الالق من 
تشـريعية ,  ما حيمله مما يتضمنه اعع  التنظيمي ؛ يمضـامني  , املاتب عليه والبناء , واملعنوية والنفسية 

صـنع   مـن  ينتال عنـه التنظيمي وما له عالقة , وما  –وأخرى قضائية وتنفيذية , وعند تكاملها التكويين 
 –, ليكون األداء ومستواه يأداء عم  , واألداء يمستوى تنظيمـي  القرارات والطط املرسومة واختاذ 

ه ختلـ  املؤسسـات واملشـاريع واألنشـطة , ومنـ     ملبالسلطات العليا والوسـطى والـدنيا ,   إداري متمث  
 ..اعانب االقتصادي 

ات االنتاجيـة ومبختلـ  مناحيهـا , مبـا فيهـا املـدخالت       والصورة احلية الا جتسـدها يـ  العمليـ         
واملختلطة , ويونها سلع إنتاجية أو سـلع  أال وهي املخرجات للسلع والدمات والعمليات اإلنتاجية , 

 ..االستهاليية  –االنتاجية اليية أو مزدوجة االستعمال تهاس
واملكافئـات  , واعـدوى  , اح العائـدات واألربـ   مؤشـرات  يظهـر يف  , والكش  عن مـا يتحقـق         

مـا تؤشـره   , املتفاع  مع ي  ذلك واملرتبطة جبودة ويمية وإشباع املنتوج , وي  ما له عالقة بذلك , 
, وبهـا يتحقـق دقـة    , وضمن البيئة الداخليـة والبيئـة الارجيـة    بك  أشكاهلا التقييمية والتقوميية الرقابة 

تخصصي , واعهة املعنية توزيعها التوقيا واملوقعي واملوقفي والاملعلومات املرتدة أو التغذية العكسية , و
 ..لتغريات واملتغريات املستقلة والتابعة بها لإلفادة منها واستثمارها مع النظر ل

 المادي

 المعنوي
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املسـتدام  اعامعة بني االسااتيجيات واألداء االقتصـادي  وبذلك تضع فاعلية األداء العالي واملهام        
للـتغريات العامليـة   واآلخـذ بنظـر االعتبـار ,    اط ومؤسسـة ومشـروع , واملوايـب    املخطط له يف أي نش

اجملتمـع اعـامع بـني االجتـاه الـواعي وغـري        –, وحتى عوملة الفـرد  وعوملة االقتصاد والتجارة والسياسة 
 ..الواعي 
منه ستتضـ  بالدراسـة , فضـاًل عـن مـا    وميكن إدراج بعض املفـاهيم االقتصـادية , قبـ  الـو              

, وتكـون  سيتم تناولـه مـن موضـوعات    تسهي  فهم ما توضيح ووضوح وباحث , وذلك لالفصول وامل
 ..املفاهيم املدخ  

 

 : علم االقتصــاد
بـال اسـتثناء , والـرز  تفـويض     ( امللـك هلل  ) قب  الو  بأيِّ موضوع , البـّد مـن القـول بـأن           

وما ميتلك على مد العمر , الذات والقدرات الشخصية  للمخلو  هلذا املقدار من امللك , الذي يبدأ من
علـى  واجملتمع والدولة والعامل , ومن هنـا تبـدأ املسـؤولية    و ليمتد بالتفويض أو امللكية للجماعةويتوسع 

 ..قدر الرز  بك  أشكال الرز  ونتائجه اآلنية واملستقبلية 
ينطلق من مفهوم  Economicsالقتصاد فإّن مصطلح ا, املختصرة وبعد هذه الديباجة البسيطة       

, ألنه النشاط القائم على املصطلح اليوناني  Household Administrationاملنزل إدارة أو تدبري 
تمع أو دولة , واملقتصد هو َمْن ُيحِسن إدارة مصادر الثروة بوساطة اآلخرين ؛ يأفراد أو مجاعات أو جم

, مبا حيقق أي  فائدة , وبذات الوقت ؛ احليلولة دون ماالتها استغالل أو استثمار مصادر االثروة واستع
  ..أو تفاقم املشاي  االقتصادية  اهور

آفا  االقتصـاد ليشـم  اجملـال أو الفضـاء املعلومـاتي ,      ونرى ما يظهر يف عاملنا املعاصر , توسُّع         
ن تسميته باملعلومات االقتصادية , , ومن جهة أخرى ؛ يظهر ما ميكوميكن تسميته باالقتصاد املعلوماتي 

اقتصـادي هـو    –وأيضًا من منظور حماسـيب  والعلمي إاّل النتاج املثمر للمعلومات , وما االقتصاد املعريف 
لالقصــاد واإلدارة , واســتمرارية والعلمــي , واملعــّول عليــه يف العمــق اإلســااتيجي رأس املــال املعــريف 
  ..املشاريع املتنوعة به 

السياسـية والسـلطات , بـ      الكيانـات وتقـوِّ   تقـوِّم  تقـوم و أحد األريان الـا  ُيعد القتصاد او       
هيمنة الدولة االقتصادي القائم , ومستوى تطوير والفعاليات التنموية والنظام , وذلك تبعًا لل احلضارات

                                                 
 
 .وما بعدها  9ص / لبنان  –بيروت / مطبعة الوطن /  3ط/ سياسي االقتصاد ال/ أنور نعيم قصيرة . د -: أنظر مثاًل  - 
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ملكيـة  وطبيعـة  ى , ومسـتو ال يذير لضـآلته  على اقتصادياتها ؛ يليًا أو جزئيًا أو قد يص  إىل مستوى 
 ..عناصر أو عوام  االنتاج 

, ومـا  خبصوص األفـراد واملشـاريع    Micro – Economicsاعزئي االقتصاد النظر ِلما ُيعاعه و      
ة دون أخرى من سلعاختيار و , , وموق  املستهلك أو الزبونواألسعار , يتعلق بقوى العر  والطلب 

يتطلبـه مـن تـوازن    , ومـا  يتجه مبؤشراته ملستوى دوافع االنتاج  وماموق  املنتال ما ُيقابله من جهة , و
  ..التحلي  االقتصادي اعزئي 

لالجـراءات   يف حتليلـه االقتصـادي   Mocro – Economicsاالقتصاد الكلي  عاعةما ُي وما خي      
أو الـوطين   مشـاي  االقتصـاد القـومي   و ,االقتصـادي  ومعدل النمو املالية والنقدية واالستقرار والنشاط 

 .., وتوازن التحلي  االقتصادي الكلي واإلنتاج واالستخدام الكلي توى العام لألسعار سياملاأُلخر ؛ 
 ملشـكلة االقتصـادية  تواجههـا احلضـارات , ومنهـا ا   ملشـاي  املختلفـة الـا    معاعـة ا ُتعد أهميـة  و      

Economics Problem  , النسـبية  النـدرة   أال وهي ةورياحمل املشكلةتضمنه مبا توبأسبابها وعناصرها
Relative Scarcity  إلشباع احلاجات  ئ  الكفيلةالوسافاعلية ما ينتال عن منه و, للموارد.. 

, واإلنتاج يكون إما سلع منظـورة أو سـلع غـري    وتأخذ  املهام االقتصادية اجتاهني ؛ عامًا وخاصًا       
 ..إّما صناعات خفيفة أو متوسطة أو نقيلة , والصناعات تكون بهذا الشك  ( خدمات ) منظورة 

, ومنه لة الا تتبناها الدوأليديولوجية لنظام االقتصادي من الفلسفة أو اوبطبيعة احلال ؛ يستقي ا       
 :؛ سواء يان  , وتوجيه املوارد النادرةما يتعلق بعالجات املشاي  االقتصادية الرئيسية 

 Free؛ مــن اجتــاه نظــام املشــروع احلــر  ذلــك  رأمســالي , ومــا ياتــب علــى يــ  املــنهال  -

Enterprise   القطاع الاص وما يتحمPrivate Sector   وضـع خططـه    مسـؤولية مـن
  ..وتنفيذه وحتمُّ  تبعات النتائال وقراراته 

 Plnned؛ من اجتاه نظام االقتصاد املخطط, وما ياتب على ي  ذلك أو املنهال االشاايي  -

Economy والقطـاع العـام   الدولـة تحم  ما تو Public Sector   مسـؤولية سـلطة و مـن 
وسـائ  أو عوامـ  االنتـاج , وحتمـ  مشـاي  االنتـاج       القـرارات , وامـتالا   و الطـط وضع 

 ..والنمو وإشباع احلاجات والتوزيع 

القطـاع  حتمـ   بإشـراا   , نظـام ال, وما ياتب على ي  ذلـك ؛ مـن اجتـاه     أو املنهال املختلط -
ي ٌّ على ما يتص  وينضوي به حتت  وضع خططه وقراراته مسؤولية الاص والقطاع العام ,

 ..أحدهما القطاع الاص أو العام , أو إشرايهما معًا لواء 
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وما ياتب على فلسفته االقتصادية واالجتماعية والسياسية ؛ املنهال اإلسالمي  جوانب من أّما -
اع اجملتمع والقطاع الـاص ,  اع الدولة وقطخمتل  عن ما تقّدم , وذلك إلشراا قطمن اجتاه 

أو إشراا ما يقتضي إشرايه يف البناء والتنمية والتطّور يف ي  مناحي احلياة , وبنظرة وُخطى 
, , واسااتيجيته الفلسفية الا تنظر للدنيا وامتـداداتها األخـروي   ما يضعه التشريع اإلسالمي 

, ما اهر منها وما  على األعمالقاب تقادم الثواب والعانتهاء وعدم ) وبه يظهر املبدأ الثابت 
الطط وقرارات تقع على ياه  اعميـع , يـ ٌّ حسـب موقعـه يف     وضع  مسؤولية, و ( بطن

, ويـ   , ويشـم  مـا يتعلـق بالسـلطات التشـريعية والقضـائية والتنفيذيـة        التخطيط والتنفيذ 
علـى مـا   ات واجملتمـع  جمريات األمور , وينظر باسااتيجيته الثقافية التنظيميـة للفـرد واعماعـ   

يضمر ومـا ُيعِلـن يف الطـط والتنفيـذ والعالقـات ومنهـا االقتصـادية , ويكـون مـنهال األمـر           
, مبدلوالتـه  باملعروف والنهي عن املنكـر , اجتـاه رقـابي ذاتـي ومجـاعي ورمسـي وغـري رمسـي         
, يـبين بعضـًا    اإلنسانية واألخالقية النابعة من الرسالة اإلسالمية , بالتقييم والتقويم , وبعضـه 

بطبيعتـه وأيديولوجيتـه يف الشـريعة اإلهليـة , قـد جتـاوز       كون املنهال اإلسـالمي  وبهذا وغريه ي
, وأعطى فرصة استثمار قوى الناس بك  املخاطر والتهديدات والتحديات الذاتية واملوضوعية 

نفعها للـذات  يف ام اعقات املتوافرة والا ستتوافر وتتي  الطا اجتاهاتهم وشرائحه , واستثمار
معاعة األمور  , واالبتعاد عنبودقة اإلبداع واالبتكار  وبال حدود , ووضعها يفواآلخرين , 

, يما هو القائم يف املناهال واألنظمة املتقدِّم ذيرها , وإمنا يقوم على بالصراع وهدر الطاقات 
بكـ   و حبب ألخيك يمـا حتـب لنفسـك , عمليـاً    أ مبدأ ؛ بعضه يبين بعض على وفق مبدأ ؛

 ..األخالقية  –؛ املادية وغري املادية والنفسية  واالنتفاعية االجتاهات النفعية
يتحكم بالتطور االقتصادي ما متوافر وما سـيتوافر مسـتقباًل , مـن إمكانيـات ماديـة وغـري       بهذا و      

 .. ستدامةالتنمية املمدعمة بالقدرات واملؤهالت والرغبات والقابليات على التطور ومادية وبشرية 
الوعي املستوى الثقايف التخصصي والعام , وواحتواء تلك الطاقات املختلفة وأبعادها , فضاًل على        

إىل صـله  اتومسـليمة  والتطـور , بسـب    , واملناسب الذي من شأنه أن يرفد التنميـة  ومستوى تكاملهما 
وتنويعهـا وجودتهـا , ومـدى     هاوسـائل وما يتحدد مـن  ملرسومة واحملددة , املبتغى واألهداف والغايات ا

 ..  معها على ااملديات املختلفة , وأساليبب التعامنة القائمة , والبدائ  املتوافرة ومستوى املر
االهتمـام  يتطلـب   ومن أج  أن يكون التنظيم مناسبًاوهو ما له األهمية الفاعلة يف النشاط , لذا        
لخـو  يف غمـار األنشـطة االقتصـادية املختلفـة      مـ  مسـؤولياتها ل  , لتتحالتنميـة  إدارة تنمية اإلدارة وب

 .., وحتمُّ  ي  األعباء , وتكريس ي  الطاقات لدمة التطور وحقيقته داخ  الدولة واملتنوعة 
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املختلفة , ومبختل  أوجهها , يأخذ االقتصاد أهميته , لذا شرعت الدراسات ومن املنطق املتتقدِّم       
الوجهة , من شأنه أن يوجه املوارد االقتصادية وما متتلكه الدول من اقتصاديات د ذاته لقيام علم قائم حب

 ..لصحيحة ااملناسبة و
بـاعمق فلسـفة    الشـاخ   املبـدأ االقتصـادي االسـااتيجي    (عليه السـالم )ويف هذا املضمار وضع       

 :املمكن ختطيطه وتنفيذه بك  أبعاده احلضارية و,  إنسانية
 (قدَتَصَد َمِن ا َما َعاَل) 

والبنـاء  االقتصـاد   –يبيِّن فيه مدى أهميـة اإلنسـان    وما واملنظومة املتكاملة هذا الكيان االقتصادي      
, الـوعي والثقافـة االقتصـادية    أهميـة  و, وأهمية االقتصاد واعانـب أو العامـ  االقتصـادي    , األخالقي 

له من تأنريات خطرية على مسـتوى الدولـة واجملتمـع    , وما ومدى أهمية علم االقتصاد وجوانبه العلمية 
متطلبـات يـ  ريـن منـه بـاالنفراد      هـي  , وما والفرد , وال سيما يف االستهالا واالدخار واالستثمار 
 .., ودخ  الفرد واالجتماع , ومدى مؤنرات الدخ  الوطين أو القومي 

 ..ماذا يعين علم االقتصاد ؟ عنى آخر واآلن يتطلب أن نعرف ؛ ماذا يعين االقتصاد يعلم ؟ أو مب      
 .., وتكون سب  الدراسة واضحة ليكون واجهة ومنطلق دراستنا الا خنو  فيها       
خمتل  العلوم , بـ   مع الفاعلة االقتصاد له العالقة ّن  يفوتنا أن نذير مسألة مهمة أال وهي ؛ أوال      

  ..ادية والنفسية , باألبعاد املادية وغري املاحلياة بشك  عام 
 السلع إلنتاج النادرة االقتصادية املوارد ثمارواست إدارة يف بحثي االقتصادمبّسطة نرى بأّن وبنظرة       

 النـاتال  تـوزع  بأفضـ  صـورة ممكنـة , ومـا يـتم      هاإشباعو اإلنسانية احلاجات, وذلك لتلبية  والدمات
 غـري  بصورة , وقد يتعدى إىل املساهمني مباشرة رةبصو اإلنتاجية العملية املساهمني يف على االقتصادي

  . على وفق ما تقتضيه الظروف االقتصادية وتذبذباتها مباشرة
توجيـه األنشـطة االقتصـادية    فيـه  يـتم  و , التخصـ   مـن خاللـه  علم االقتصاد ؛ هو الذي حيقق و      

قيق األهداف املختلفة مبا فيها االنسانية لغر  حتمبواردها النادرة , املادية وغري املادية واملوارد البشرية , 
, بأفضـ  وأنسـب   وعلى وفق ما حيتاجها اجملتمع إلشباع حاجاته املنظورة وغـري املنظـورة   األخالقية  –

  .السب  العقالنية الرشيدة 

                                                 
 
 : راجع على سبيل المثال  - 

/ دار الطليعيية للطباعيية والنشيير / فاضييل عبيياد مهييدي . ترجميية د/ تيييارات رئيسييية فييي علييم االقتصيياد / أجانسييي سييا    -

 . 9-7ص / لبنان  –بيروت 

 . 36 -9ص /  المرجع نفسه/ أنور نعيم قصيرة . د -

 –بغييداد / مطبعيية مسسسيية المعاهييد الفنييية /   ط/ أزميية علييم االقتصيياد وبنيياء النظرييية االقتصييادية / هوشيييار معييرو  . د -

 . 29 -21ص /  986 / العراق 

- Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / Glasgow / 1985 . 
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وما يتعلق  االقتصادية احلياةدورة  تفسري هو الذي خيو  يف : االقتصاد علموميكن أيضًا القول بأّن     
, للوصـول إىل أمـور    العامـة  والعوام  األسبابمبا يتحكم بها من  هاوربط , اواهرهاطبيعة و أحدانهاب

متعــددة , منهــا فهــم احلاجــات وإمكانيــات ســلوا إشــباعها , بأســاليب تعــاام نفــع املــوارد النــادرة  
 .واستثمارها التكنولوجي اإلنتاجي 

 :  االقتصادي املذهب أما       
التطبيق احملدد حل  املشاي  االقتصادية على وفق مـا  , املوجِّه واملتجه ب الرئيسي النهالمنحى فهو        

, يـأن  ودورتهـا واعتباراتهـا   يراه املتبين لفكر معني أو إيديولوجية أو فلسفة معينـة للحيـاة االقتصـادية    
, ي املخـتلط  واملذهب االقتصـاد , واملذهب االقتصادي االشاايي , يكون املذهب االقتصادي الفردي 

 ..واملذهب االقتصاد اإلسالمي 
قوانني  جمموعة الدراسات املنظمة حبسب يف ةتمثلامل:  االقتصادية العلوم؛ واألوسع مساحة أال وهي     

, للظروف واملواقـ  والنمـو والتطـور     مالئمتهاومدى احلياة االقتصادية اإلنسانية واألخالقية , ودورة 
 ..دية وغري املادية والنفسية , املنظورة منها وغري املنظورة املاوالتطلعات املستقبلية 

, ويف يف العامل يك   Economicsولألبعاد املبينة يف املفهوم السال  الذير , ُيعد علم االقتصاد       
وعامـ    ,, احملرا الدينامي ألنشطة احليـاة   Managementاإلدارة الدول املتقدمة خاصة , فضاًل عن 

واالهتمام بهما , أي بـاإلدارة   الرئيسية املؤنرة على مستقب  الشعوب واألمم واحلضارات , من العوام 
, أي يلمـا  , وهو مؤشر طردي لتقدُّم األمـم والـدول   واالقتصاد , ُيعد مؤشرًا لالهتمام ببقية األنشطة 

آنـي  د تقـدُّم  وجو ذلك بالتوازي مع التطبيقات الناجحة , يعينالدراسات والبحوث فيهما  رتفع معدلا
يف الـدول  يف األنشطة املختلفة واملتشعبة , وهو مـا يتضـح معاملـة املتكاملـة     ومستقبلي وبناء اسااتيجي 

 ..املتقدمة 
, للوصـول إىل إدارة التنميـة وسـلويها    بالتنميـة اإلداريـة واالقتصـادية    لذا صار التوجه واالهتمـام       

مع االهتمام والتوسع بالتقّدم التكنولـوجي وتطـور   و املتزامن , السابق أالقويم يف االجتاهات االقتصادية 
, لالرتقـاء  , وأصبح من البديهي ؛ أن ال ميكن االستغناء عن تلك القوى املضـافة  مرافق احلياة املختلفة 

علـى وفـق   املشـاريع   وتعزيز قـدرات  معياري وهو أسلوب High Performanceاألداء العالي وبإىل 
مبكونات اإلسااتيجيات املستدامة , حبريية البيئة الداخليـة  والغايات  يق األهدافالطط املرسومة لتحق

ومبراعاة الثقافة التنظيمية , والقيم املستدامة , وبأعلى جودة ميكن حتقيقها يف ضوء التغيريات والقدرات 
 ..واألدائية بقيمها املستدامة 
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ماديـة ومعنويـة   حـوافز  نظـام  توازي مـع وضـع   واألمر الضروري بال, ذا يكون جانبه احليوي وبه      
املهـام , بالكفـاءة االقتصـادية    اسـي  نقافـة العمـ  والتنظـيم واسـتيعاب      املؤدي ليعزز األداء , ونفسية 

Economic Efficacy  فاعلية تكنولوجيا السلوا االقتصادي ومع النظر ألهمية.. 
 

 : االقتصاد السياسي 

 ية املنظومة االقتصادية وتفرعاتها , يان اهور االقتصـاد السياسـي  ونفعوعندما تعددت معاعات       
Political Economy   االقتصـاد وأصـوهلا وأصـول السياسـة االقتصـادية , ومـا       , وهو مثرة من مثـار

آدم  ) , والثروة وجماالتهـا يف علـم االقتصـاد , يمـا يـراه     العالقة بني نظم احلكم يف جمال علم السياسة 
 ..انب من جوانب بناء االقتصاد السياسي ج, إاّل ( مسيث 
 اتويعين ما تأخذه العالقـ بالظواهر االقتصادية , واالقتصاد السياسي يتناول القوانني ذات العالقة       

من وقد استعم  بعض , إلشباع حاجات اإلنسان , االجتماعية من االنتاج والتوزيع للسلع والدمات 
   ..بداًل من االقتصاد السياسي ,  Economicsعلماء االقتصاد , لفظ االقتصاد 

 

 :األخالقيات االقتصادية 

يف يـ  مناحيهـا وأنشـطتها املتنوعـة , مبـا فيـه       املنتجـة   املستدامة احلياة املستقيمة األخالقية نبض       
ت أخالقيات العلوم املتنوعة واملتخصصة , واألخالقيات الوايفية واألعمـال املتنوعـة ويف يـ  املسـتويا    

 ..أو التنفيذية , واألخالقيات ضمن السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية / التخطيطية و 
وي  ذلك وغريه مـن مكونـات املنظومـة األخالقيـة , تتضـمنه الشـريعة اإلسـالمية خبصوصـيتها               

صية احلقيقية وعموميتها , وتضع هلا خطوطها العامة والاصة يف اجتاهاتها , لبناء دواخ  ومتاسك الشخ
املتمثلة باألفراد , والشخصية املعنوية املتمثلة باملؤسسات واملشاريع , واملؤديـة لـدورها يف بنـاء والتغـيري     

 ..االجتماعي  –اإلجيابي , ومنه التغيري االقتصادي 
قه والفقه اإلسالمي وضع األبواب املتخصصة واألخالقية يف ي  مناحي احلياة وأنشطتها , ومنه الف      

, واألخالقية املتطلبه يف ي  جمال , ومنـه مـا   ( وعمومية فقه املعامالت ) االقتصادي والتجاري واملالي 
يؤشره اتباع احلالل واجتناب احلرام , مهما يان حيم  احلرام من شكليات مردوداته املادية املنظـورة ,  

 ..الا هي بالتالي ختلِّ  التبعات الطرة 
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, إاّل لتؤهلـه يف املشـارية العقليـة علـى وفـق مـا يكتسـبه مـن          ةاألخالقيـ  لشـخ  ا وما بناء نقافة     
 ..تكام  السلويي اإلنساني الو, أخالقيات , ليكون جزء من صفاته 

ــوى            ــن احملت ــد واألعمــق م ــا األبع ــا اجتاهاته ــة بالتشــريعات اإلســالمية , هل ــات املوجه واألخالقي
 .. ود الدنيوية , وإمنا تتعداه إىل العامل األخروي االسااتيجي , لكونها ال تق  عند احلد

اِء ْبنَـ ال َتُكوُنوا ِمْن َأَو. اِء اآلِخَرِة ْبَنَفُكوُنوا ِمْن َأ, َوِلُك ٍّ ِمْنُهَما َبُنوَن , قدَبَلْت اآلِخَرَة َقْد َأ ال َوإنََّأ)       
ال َو, َوَغـدًا ِحَسـاٌب   , ال ِحَسـاَب  الَيـْوَم َعَمـٌ  وَ   إنََّو, الِقَياَمـِة  ِبيِه َيْوَم َوَلٍد َسُيلدَحُق ِبَأ ُي َّ إنََّف, الدُّْنَيا 
 .  (َعَمَ 

  

 :خطيط وصنع واختاذ القرارات الت

,  ةومثمر وله اعدوى االسااتيجيمن ضرورات ي  عم  ناضال حتمية ضرورة  Planالطة  ُتعد      
مـا يتطلبـه مـن    ولوصـول إىل مـا حمـدد فيهـا     استخدامها ل بالوسائ  املستوج يتحدد من خالل الطةو

 ..أهداف , ويكون على مستوى وطين أو على مستوى قطاع أو مشاريع أو مؤسسات 
وبهذا متث  الطة , خريطة يتم مبوجبها تنفيذ األعمال , وقد شـغلت مسـاحة مهمـة يف االقتصـاد           

ى مسـتوى مشـروع أو نشـاط    احلديث , للدفع بعجلة التنمية على مسـتوى وطـين , وجانـب منـه علـ     
اقتصادي , مبحدد أولوية وأهمية األهداف والظروف واملواقـ  , لإلسـهام يف إعـادة  ترييـب اهليكـ       
االقتصادي مبنحى علمي , وبه استثمار املوارد والطاقات واملواهب على أفضـ  وجـه مـن االسـتثمار ,     

يمية اإلنتـاج وطاقاتهـا , وبالتنسـيق    لتكون النتائال بأعلى جودة , ألعلى يفاية , وألعلى مستوى من 
 ..بني األهداف 

والتخطــيط يــؤدي إىل أن يــأتي دور صــنع القــرارات واختاذهــا , باساشــاد سياســات املشــروع        
 ..وأهدافه , وما يتم اختيار البدي  من بني البدائ  من األهداف والسياسات واإلجراءات وال امال 

ه السلوا البشري لتحقيق األهداف احملددة للمسـتقب  , وأهميـة اختـاذ    وباختاذ القرارات يتم توجي      
ة لتحقيـق األهـداف   للوصـول إىل مسـتوى عـالن مـن الكفـاء      القرارات يف اختيار البدي  من بني البدائ 

 ..احملددة 
 , ياألسس الرئيسية لفلسفة النظام االقتصادالتخطيط واختاذ القرارات , يؤنر على بطبيعة احلال , و     

واســااتيجياته تقــوم علــى اجتــاه ملكيــة املــوارد الطبيعيــة , ودور الدولــة واجملتمــع واألفــراد يف النشــاط 
 ..االقتصادي , وأسلوب معاعة املشكلة االقتصادية عى املدى القريب والبعيد 
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 , مبؤشـرات بالتخطيط والقـرارات املتخـذة   , مبا فيه ما يتعلق  ويرتبط جناح أداء النظام االقتصادي      
بكفـاءة عاليـة , واحليلولـة دون خلـق الفجـوة يف      مسـتدام  ومنـو  اقتصـادي  ما حيققه من استقرار معايري 

, لكون , والبّد من عدالة التوزيع يف الدخ  أساليب التوزيع الا تتحكم يف اجتاهاته النظريات املعتمدة 
تبعـًا   , واختـاذ القـرارات الناجحـة    مستوى دخ  الفرد قد يؤنر بشك  بالغ على طبيعة واجتاه التخطـيط 

أو مـدى تقّلـب   املنتـوج اعديـد   الطلب علـى  التوقعات يف ة , ومدى حساسيلتوقعات الطلب والعر  
, والشـعور والتعزيـز الجتـاه    القائم يف السو  , ومدى نبـات املرونـة لـه    مستويات الطلب على املنتوج 

 ..السلوا اإلجيابي والسليب 
على اعتباره يـدخ   الفقه اإلسالمي دقة موق  ى التوجه بني التشريع اإلسالمي وويف اإلسالم مد      
الفقهـي , ومـدى اسـتيعاب يـ  تغـري       –التشريعي  يًا مع املشكلة الفقهية , ومدى قوة آلة املنطقنميدا

, يمـا هـو عليـه التحـول االقتصـادي      يف اجتاه الفقـه اإلسـالمي    ودورهداخ  احلياة اإلنسانية والبيئة , 
هــو يتعلــق بالفقــه املــالي ممــا , و, والتجــارة االلكاونيــة  ةاملاليــة االلكاونيــاالســتعماالت العــوملي , و

وما نقلت الفقه اإلسالمي إىل بيئـة جديـدة وأفـق    أطفال األنابيب اجتاه آخر , ما خي  واالقتصادي , و
مـثاًل بالطلـب   ومنهـا مـا يتعلـق    , وتأنرياتها الطبية واالجتماعية واالقتصادية , جديد ودقيق يف التزاوج 

 .., ومردوداتها املنظورة وغري املنظورة  والتكالي 
يتـابع ماهيـة السـلع والـدمات وماهيـة      وعلم االقتصاد يدخ  يقوة فاعلة يف احلياة العملية , لذا       

ة املـوارد  فيـة إدارة واسـتثمار نـدر   , لتجسِّـد يي اإلنتاج , من جهة , ومدى الكفاءة الداخلة يف اإلنتاج 
اع احلاجـات اإلنسـانية , مـع مراعـاة منظـور القـيم       إلنتاج أمث  , والوصول إىل ييفية إشـب االقتصادية 

, ومنه املشـارا يف  لتوزيع املتخذة ل قراراتالللناس , وبتوجيه ما خمطط له ووالتقاليد واآلفا  احلضارية 
ها أزاء تعـدد  وتتفاقمتتحول ندرة املوارد , وأن ال للدولة و للمشاريع , ومدى النمو االقتصادياإلنتاج 

 ..مشكلة اقتصادية  لتكون وتكرار احلاجات
وال نغف  ما أهمية ودور التكنولوجيا احلديثة ووسائ  االتصاالت وشـبكة االنانـت يف الوصـول          

بـدائ  ,  للمعلومات والبيانات وحتقيق املرونة العالية يف اختيـار البـدي  مـن بـني مـا يتـوافر مـن تعـدد ال        
ومنها التخطيطيـة والتنفيذيـة وحلقـة الوصـ  بينهمـا , صـنع واختـاذ        , واإلفادة منها يف جماالت متعددة 

 ..القرارات 
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 :االقتصاد اإلداري 

التحلي  االقتصادي , لصتع واختاذ القرارات العملية مع ما يتطلـب مـن االهتمـام    والذي يستخدم       
, ِلما له من عالقات , ومنه تشكي  سياسات املشروع , بشك  أمث   لمشروعالنادرة ل وارداملبتواي  

 ..التسويق سااتيجيات التموي  وإب
 

 :إدارة االقتصاد 

الطط على وفق األمث   االقتصادية النادرة بالشك ما يتطلبه تواي  املوارد تنفيذ ويتم من خالهلا       
إلشباع احلاجـات اإلنسـانية املتعـددة     واملعلومات تالسلع والدماإنتاج , واملرسومة لتحقيق األهداف 

 ..على ذوي العالقة باإلنتاج , وسب  توزيع الناتال والواسعة 
 

 : املشكلة االقتصادية

تزايد احلاجات وما وهي الا تظهر وتتفاقم , يلما ارتفع مستوى ندرة املوارد االقتصادية , مبقاب       
, وال حيـدها نظـام أو مسـتوى التقـّدم     مـا يواجههـا اجملتمعـات     عمومية, وتتص  بطلبه من اإلشباع تت

  ..االقتصادي 
 

 :إعادة اهلندسة 

إعـادة  تغيريات وتبـدالت , البـّد مـن    وث يدينامية وحتدمادام هناا للحياة واملشاريع واملؤسسات       
والنمـو  لك  نشاط , ب  لك  مفاص  احلياة مـن أجـ  موايبـة التطـورات      Reengineeringاهلندسة 

ومسـتوى اعـودة واالبتكـارات    ق الكفـاءة  يـ حق, والعم  على معاعاتها إسـااتيجيًا , لت  احمللي والعاملي
 ..امليِّزة التنافسية لوصول إىل ما يتم لمنه ووالتوفيق بني البيئة الداخلية والارجية ,  ات ,واإلبداع
بطاقاتها املعلوماتية اعديـدة , وإعـادة   سي ؛ إعادة التفكري األسابشك  عام ندسة اهلويتطلب إعادة      

هلـذف الوصـول إىل التحسـينات الفوريـة     التخطيط والصياغة والتصميم اعـذري للعمليـات املطلوبـة ,    
واملتضـمن  بعد التحول ملرحلة الـتفكري املـبين علـى متطلبـات العمليـات ,      للجودة مبعايري األداء العالي , 
 ..يق التحول للبناء بني النظرية والتطب

, بـالتوافق مـع   ويف مقـدمتها اإلدارة العليـا   , ولدعم ذلك ؛ يتطلب تأييد ودعـم اعهـات املعنيـة          
وبالتزامن مـع  القدرات والطاقات واملؤهالت والرغبات املتوافرة لدى املوارد البشرية أو القوى العاملة , 
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, ذات العالقـة بطبيعـة   م املعلومـات  احملتوى املعلومـاتي وتكنولوجيـا املعلومـات , ومنـه مـا يتعلـق بـنظ       
ومنـه  العمليات , وما يتطلبه من الرغبات يف التغيري للنظم واألساليب املعمول بها يف نظـم العمليـات ,   

 ..إعداد نظم جديدة وتطويرها إلعداد العمليات املطلوبة 
 

 Economic Processing Reengineering   قتصاديةإعادة هندسة العمليات اال

, ومـا حيـدث مـن تطـور     , مـن جهـة   قتصادية ومنوهـا  وايبة التطورات االمل يستخدم أسلوب هوو     
التصـميم   -, بـالتفكري  العملـي   –واالبتكارات يف هـذا اعانـب النظـري     داللي للمصطلح االقتصادي

لتفعيـ   وبـتفكري جديـد ,   , التنفيـذي   –األداء التخطيطـي  السياسـات و لتحسني احلديث واملستحدث 
, ورمبا يسهم يف تغيري مسـتوى التكـالي    إسااتيجية هادفة وايفية ولبنظرة جوهرية , وة اإلنتاج وزياد

وسـائ  اإلنتـاج   ل عالنوأداء جديد تصميم وضع ل , شاملة ملوايبة التغيري وسيلة , وبهذا يكوناإلمجالية 
اسـتثمار  منـه  وملسـتدامة ,  لتحقيق اعودة الشـاملة ا , مع موايبة التطور التكنولوجي  وعملياتها املتنوعة

 ..وتكنولوجيا املعلومات  احلاسوب ومعاعات أنظمة قدرات
 

 :البيئة االقتصادية 

, واحملـدد  أو الكلية وتتمث  يف الوسط الفاع  أو الناشط فيـه املشـروع   وتدخ  ضمن البيئة العامة       
فيـه  ما ميرُّ به من الظـروف , احملـدد   , وبالنظام االقتصادي , وما يتضمنه من األحوال االقتصادية العامة 

, ومستوى الفائدة وتغيرياتهـا , ومـا   معدالت التضخم والبطالة وفرص االستثمار وخصائصه يف اجملتمع 
بشك  مباشر وغري مباشر , عوام  عديـدة منهـا مـا تكـون تكنولوجيـة وقانونيـة واجتماعيـة        يؤنر فيها 
 .. وطبيعية 
واسااتيجية األعمال وإسـااتيجية  على املستويات اإلسااتيجية للمشروع  وتؤنر البيئة االقتصادية       

, وذلـك لكـون    Strategic Adaptationالواائ  , ومـا ياتـب عليـه مـن التكّيـ  اإلسـااتيجي       
, ولذا البّد أن يتعام  املشروع مع البيئة ومن خالهلا لتحقيق املشروع نظام مفتوح ,يتأنر بالبيئة احمليطة 

 ..ف املرسومة األهدا
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 ألولالفصل ا
 م االقتصاديةَعالوعي والنِّ 

 
, علـى واجهـة عـامل اسـااتيجيات اليـوم ,      التخصصية الثقافة قافة العامة وعام  الوعي والثي ز        

, عمليـات اإلنتاجيـة   للألنشـطة املتنوعـة وا  لكون الثقافة والسيما التخصصية منها , توايب أي خطـوة  
تكـون الداعمـة احليويـة للتنميـة االقتصـادية       , املنتـوج , ويف نهايـة املطـاف   جـودة  سـتوى  وترفع من م

, مبا فيه رفع مستوى الدخ  , يعين رفع مستوى الفرد واجملتمـع يف  واإلسراع يف وترية وعجلة االقتصاد 
 ..وهو ما اهتم به اإلسالم وجعله املنهال الفاع  واملنتال , ي  اجتاهاته 

 :ياآلتي ملنطلق ستكون مباحث الفص  , هذا ا منو      
 . ضرورة الوعي االقتصادي للمجتمع: املبحث األول 
 . ة يف نهال البالغةلقرآن الكريم واعوانب االقتصاديا :املبحث الثاني 
 . ةالنِّعم االقتصادي: املبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 املبحث األول 

 ضرورة الوعي االقتصادي للمجتمع 

 
أفراد بني مبقتضاه والتفاهم املتبادل واستمراريته والتفهم وعمقه وحقيقة ُبعده , جتماعي النبض اال      

مبختلـ   وذلـك   , تتكامـ  مبوجبـه القـوى    الـذي  اجساهلـ وحيملـه ,  ما وعي وبصد  , يكون اجملتمع 
 ..األخالقي  الواعزما يتفاع  معه ما يكامله وو, جهودها لبناء وحدة الروح اإلنسانية 

محايـة  مبسـتوى  و,  سـؤولية يان اجملتمع مبسـتوى امل ما وفاع  , إذا يمؤشر حقيقي الوعي يظهر و      
, وعام  من عوام   شروط الاعانب االقتصادي الذي ُيعد شرط من  املشاية , وبالصوص األهداف
 ..اجملتمع وتقدمه جناح 
 .. وماذا ؟ .. ومتى ؟ .. وأين ؟ .. فمعرفة يي  ؟        

 أو نفا  االستهاليي وأين ينفقها سواء يان اإل.. موال بالصورة املشروعة ؟   حيص  على األيي      
مـع  .. ومـاذا ينفـق ؟   .. ينفقها ليحقق األهداف املرسومة ؟ ومتى .. ؟  أو استثماري االنفا  اإلنتاجي

 ..احلقيقية اجملتمع إىل أعلى مستويات احلضارة مراعاة ي  القيم واألخال  اإلنسانية الا حتم  
يتطلب بـ   ما , ومن بني هذه السب  من هذه األرضية , يتطلب أن يكون الوعي مبختل  سبله ,       

ليعرف وويكون على بيِّنة من أمره , باستيعاب ووعي اقتصادي , ليتحقق التقدُّم جيب أن يكون اجملتمع 
 ..حيص  عليه ؟ ومتى يتحقق ذلك ؟ حيص  على الدخ  ؟ ومن أين يي  
ليحقق إشباع احلاجـات  ويف أي جمال يوازن استهاليه .. وليكون على بيِّنة ؛ يي  يستهلك ؟        
 ...؟ , أي الا ال ميكن االستغناء عن إشباعها أو غري املرنة املرونة , حتى احلاجات املعدومة املرنة 
ريقة سـليمة ممكـن أن   وبأيِّ ط.. ومتى يدخر ؟ .. وأين يدخر ؟ .. ومن الدخ  يي  يدخر ؟        

 ..وييفية التضحية من أج  ادخار مثمر  ..االستثمار ؟  –حيقق االدخار 
واملفاضـلة يف  املناسـب  ختيار ما االو.. وأين يستثمر ؟ .. ومن االدخار وحجمه ؛ متى يستثمر ؟       

بـني خمتلـ    مرونـة االسـتثمار   مـدى  و.. وما مؤنرات العر  والطلب يف االسـتثمار ؟  .. االستثمار ؟ 
.. الداخلية والارجية على االستثمار ؟ وما مؤنرات العوام  .. اإلنتاجية للسلع والدمات ؟ القطاعات 

 ..هلا جدواها االقتصادية ؟ وأّي القطاعات 
الدخ  , حينما يكون املنطلق التمويلي من دخ  الفرد أو من مبدأ مؤشر وعمومًا ؛ يدخ  التوازن       

 ..واالستثمار  واالدخار االستهالا بني ةاملتوازن القومي , ليضع خططه الدخ  الدخ  الوطين أو
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بـالتوازي مـع الـ ات واملـؤهالت     و, ولذا فالوعي املناسب واملستوعب بالعلم واملعرفة واحلكمة       
بصرية من الوعي وال, وما متمم لذلك والقدرات املنظورة وغري املنظورة , وما تتوافر من عوام  االنتاج 

ُقـْ  َهـْ  َيْسـَتِوي الَّـِذيَن َيْعَلُمـوَن       )أنسب وأسلم منهال ملسـرية احليـاة ,    يف انسيابيته يحققل, والتبصُّر 
 .. سورة فاطر (9 )َوَما َيْسَتِوي الدَأْعَمى َوالدَبِصرُي  ),  سورة الزمر/ 9من اآلية (  َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن

لعلـم والعـامل   , ومكانـة ا  ميـزان التقيـيم والتقـويم اإلهلـي     ألنشـطة , هـو  لنجـاح ا  وهنا مما يتمثـ        
انتهاج احلق والكسـب  ملنظومة ترسي  والتبصُّر , واألهمية الكبرية , ومكانة الوعي والبصرية  واستثماره

, اجتاه معرفة وأداء احلقو  والواجبات ما ياتب من مسؤوليات , وما ياتب من احلالل الطيب , ومنه 
 ..ذات واآلخرين والبيئة واجملتمع وبناء اإلنسان ال

حتى يف جين الراصد هلذا اعانب من الوعي والتبصُّر واهلداية إىل السبي  القويم ويان نهال البالغة       
علـى دقـائق   وبهـذا البـّد مـن االطـالع     األرزا  واجتاه إنفاقها عن طريق قنواتها الصحيحة واملناسـبة ,  

والعمـ    , الفقه , ومنه نقافـة الفقـه االقتصـادي النظـري والتطبيقـي     ملعرفة ونقافة وايتساب ااألمور , 
 .  (ا ي الرَِّبْرَتَطَم ِفاَتَجَر ِبَغْيِر ِفقدٍه َفَقِد ا َمِن) , ألّن وفرز احلالل من احلرام , مبوجبه 

ن عـ رة النامجـة  لطـو , واإىل دقة االقتصـاد اإلسـالمي واقتصـاد السـو       (عليه السالم) وبه يشري      
األرباح وتوابعها , لكي ال  جينطبيعة , وما يتطلب من االنتباه إىل التجارية  –انتهاج السب  االقتصادية 

االجتـار مـن   ِلما يف  –بشكله األوسع يف مباحث الدراسة  يما سريد –يدخ  فيها اإلشكاالت الفقهية 
سلة وصـول السـلع والـدمات للمسـتهلك     يالزبون وسل؛ حقو  وواجبات اجتاه التاجر واملتعام  معه 

, ومنهـا مسـتقب    بال غـ  وبـال تعـدِّي    , ويذا فيها حقو  للمجتمع والبيئة والتنمية املستدامة النهائي 
د واألعمـال ,  واإلنساني , ومنه أخالقيات االقتصـا االقتصاد الوطين والقومي والعاملي األجيال القادمة و

 ..حموره نقافة الفقه والعم  به ووالدلي  الن  املتقدِّم املبارا 
 –بنظـرة دنيويـة وحسـاب دنيـوي      , طـور والتاملسـتدامة  واالقتصاد اإلسالمي ينظـر إىل التنميـة          

, وبناء منظومة راسـخة  االجتماعي  –قتصادي أخروي , ومبيزان القوى االقتصادية واستتباب األمن اال
والتفـّو   تنـافس  واالسـااتيجي , ومنـه تنميـة ال    سـتقبلي امل نسانياإل, ودفع عجلة التقّدم والنمو  بذلك
 ..تدمريي لالقتصاد والشعوب , يما نراه يف عوملة عاملنا اليوم املنهال الصراعي ال, وليس بداعي اإل

االقتصادي وعلم النفس االقتصـادي  السلوا  علم ي ز وتطبيقاته ,وبتطبيق االجتار مع نقافة الفقه       
تجارية األطراف الداخلة ضمن العمليات واملعامالت الالنفسية الا يكون عليها خمتل  نه , لبياوإجيابياته 

 .., وبنضوج فكري ونفسي وسلويي واالقتصادية 
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, ُتعـا   , يف خمتل  االقتصاديات وأزماتها من العر  والطلب عند اهور آليات السو  مثاًل ؛ ف      
املستويات املتمثلة ب, يكون ضحيتها الناس , والسيما دية وحروب اقتصابإنصاف وإنسانية ال باستغالل 

املوازنة املتوازنة و, يأصحاب الدخول املتذبذبة أو احملدودة أو غري القابعة يف احللقات االقتصادية الدنيا 
 ..بني الدخ  واالستهالا واالدخار واالستثمار 

,  السياقات واملعامالت االقتصادية والتجاريـة  , ومنه الفقه االقتصادي وامتثاله يفوالثقافة الفقهية       
 لهحيقق النظر لك  عم  ونشاط , ال على أساس منظور دنيوي وآني وبنظرة تكتيكية حبتة , وإمنا ُينظر 

تبعاته النفعية به يكون و , اعزاء األخرويمتد إىل , لي يؤجر عليه يف الدنيا, ومنه يعم  قويم حبد ذاته 
األخروية , ومنه يكـون التقيـيم والتقـويم     –وبانتظامها , هلا األجر واآلنار الدنيوية  دنيوية اسااتيجية ,

؛ بالرضـى واإلشـباع , رضـى اهلل سـبحانه وتعـاىل ,      األخالقي ومحاية أمن الفرد والناس بك  اجتاهاتـه  
ريتـه  , وتوازن يف ي  شيء , مبا فية استقرار الكسـب وب وبرضى املتعلق به بشك  مباشر وغري مباشر 

 ..املنظورة وغري املنظورة 
 -السـوي  النفسـي  وما أروع أن يكون الكسـب االقتصـادي مضـافًا إىل االسـتقرار واالطمئنـان            

حينمـا يرتكـب الشـخ  أو اآلخـر     , القويم , وما أنق  القلق النفسي الذي ميرُّ بـه اإلنسـان   السلويي 
حينمـا تكـون   وبالصـوص  طـاء اسـتحقاقاتها ,   اجتاهه بالتعدِّي على احلقو  وهدر الواجبات وعدم إع

 ..واضحة ومكل  بها املعين 
االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية    بك  أشكاهلا وأنواعها وحلقاتها , ومنها اعرائم وما اعرائم       

الفكر , أو االمتثال مللوث إاّل فجوة جه  الثقافة الفهية أو جه  تطبيقاتها  ,املهددة ألمن الدولة والناس 
, لكون الكسب املالي , حينما يتجه بالقناعة الشيطاني يف حب الدنيا بأيِّ شك  وعلى أساس حمرماتها 

عليـه  ) وهنـا يقـول   , تستقيم األمور املادية واملعنويـة والنفسـية والسـلويية ,    واالجتاه املناسب والقويم 
 ( :السالم
ُه َفَلُنْحِيَينَّـ : " عن قوله تعـاىل   (عليه السالم)َوُسئَ  , ُلُلِق َنِعيًما َوِبُحْسِن ا, َيَفى بالَقَناَعِة ُملدَكًا )       
 .   (ِهَي الَقناَعُة : َفَقاَل , " اًة َطيَِّبًة َحَي

ميدانيًا حقيقة  وتتحقق, ِنعم احلياة تكون ؛ التدبري و الدراية حسنيتفاع  القناعة و وحينما تنشط       
, وبشك  املهمة املتنوعة واملتكاملة االسااتيجية حبلقاتها اإلسالمية , تصادية االق ظوماتنمن احلقائق وامل

 , املتمثلة يف هـذه احلقيقـة    (قدَتَصَد َما َعاَل َمِن ا) ؛ العالي التدبري بدأ املحقيقة , أال وهي وواضح بارز 
تنفيـذه علـى   ريـد  التطبيقي , وسـهولة وبسـاطة تنفيـذها , إذا مـا أُ     –النظري  االقتصادي عظمة العمق
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متتـد منافعهـا   حتـى  مسـتوى الدولـة , بـ  و   وتدرجًا بها لتغمر اجملتمع , ب  حتى علـى  , مستوى الفرد 
, وجانـب فرعـي مـن هـذه املنظومـة والنظـام       منها املنظومة االقتصادية و,  العاملية لمنظومات املتكاملةل
 ..تثمار الدخ  واالستهالا واالدخار واالس لقاتاملتمث  حب, تنظيم الو

, ومواقعهم اعغرافيـة  مبختل  مشاربهم ومذاهبهم وأديانهم  , وال عال الناس, وبه ما عال الفرد       
تهال العقالنيـة  ادي العميق بنظرته ونظريته , واملنـ االقتصهذا املبدأ  حقيقة, املبين على وتوقيتاتهم الزمنية 

توزيع , ومنه ما بك  أشكال الموال وتوزيعها , وهو يوضح مسؤولية األموال وأخالقية جين األوالرشد 
احلقو  الشرعية من المس والزياة والصـدقات ,  احللقات املذيورة آنفًا , وبقنوات توازن ياتب من 

مـن  السـو    السـو  والتجـارة وآليـات   , وحتى يف ومبنظومة التكاف  االجتماعي والضمان االجتماعي 
لإلنسـان , املتعـدي   , والـم الربـا   أشكاله  م االحتكار بك لُيبعد عن الظلم واالعر  والطلب , وما 

 ..ي  أنواع العقالنية وحدودها على 
 وت ز القناعة يمحور أساسي ضمن االقتصاد واملنهال االقتصادي , ويتوضح على مستوى الفرد ,       

 ( :عليه السالم)حيث يقول 
لى ُبلدَغِة قدَتَصَر َعَوَمِن ا. ى بالُقوِت ِة ِمَن الرَِّضاَقْذَهُب ِللدَفاَل َأَم الَو, ِة اَعى ِمَن الَقَنغدَنال َيْنَز َأَو ) ..     
احِلـْرُص  َو, َعـِب  التَّ ُةَوَمِطيَّـ , َصـِب  اُح النَّغدَبُة ِمفدَتالرََّو. َعِة َخفدَض الدَّ َأَوَتَبوَّ, اَحَة ْنَتَظَم الرَّاِف َفَقِد االَكَف
 .  (الُعُيوِب  اِوئِِاِمُع َمَسرُّ َجالشََّو, َقحُِّم يف الذُُّنوِب ىل التَّاحَلَسُد َدواعن إالِكْبُر َوَو

 :ومما يتضح من الن  املبارا املتقدِّم اآلتي       
نقاوتـه  , والسـليم  الفكـري   ؛ومكونـات نظامـه    يف القناعـة  يتمث  مبكوناته ونقله أغنى ينز - 

ومـدى اجتاهـه   النفسـي  ه ينبعـث املـؤنر   منواملعلوماتية , ومنظومته مصادره ونقاوة وسالمة و
لـدواخ  اإلنسـان   سِّد القويم اجملوالسلويي من أرضية الفكر وخصوبتها , , املستمد السوي 

 ..رمبا يف الظروف غري االعتيادية لو, يف الظروف االعتيادية الفكرية والنفسية 
فر لـدى  لقوت املتـوا رضـى بـا  ال, يتمث  عـن طريـق   بال فاقة أو بال فقر وحاجة ؛ املال املثمر  - 

لـدى   وازن االقتصـادي لتـ بالقناعـة , واملـؤدي منـه ل    الرضى وارتباطـه  اإلنسان , ِلما يف تأنري
 خمـاطر  , ومنـه  ابك  أشكاهل اتخاطر وتهديدات االرحنرافامل ه منيدخ  ضمنالشخ  , وما 

 ..الدورة االقتصادية والتنمية والتطور اعرائم االقتصادية وعرقلة 
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حينما يعرف الشخ  بلوغ الكفاف لالنطـال   و ة والرضى , بلوغ الكفاف ,يكام  القناع - 
نظـام السـلويي   النتظـام و الا سـالمة  أهمية يستوعبوانتظام سلوييته , منه باستقرار نفسي 

 ..علم النفس االقتصادي من عالجات  ما ياتب عليهو, االقتصادي 

عـن الطمـع    الفـرد , إبعـاده  على مسـتوى  صادية القناعة والتنمية االقتاآلخر فيما خي  اعانب و       
اَنْت َعَليِه َنفدُسُه َمْن َهَو, َوَرِضَي بالذُّلِّ َمْن َيَشَ  َعْن ُضرِِّه , َمَع ْسَتْشَعَر الطَّْزَرى ِبَنفدِسِه َمِن اَأ ) ؛ ذيال
 ..  (اَنُه َر َعَلْيها ِلَسمََّأ

عن بصريته , ورضي أن يكون ذلياًل َمْن تكّش  الطمع  تبّطن وختّلق خبلقيعين حّقر بنفسه َمْن به و      
واالساشاد مبا يكون رادعًا جيع  السلوا العقالني األخطر أن ال ما مساوئ الطمع , ومل يبتعد عنه , و

 ..للنفس األمارة بالسوء 
, يَنـُة الَفقدـِر   الَعَفـاُف زِ ) ؛ , إاّل مبعرفـة  االجتماعي  –ال يتخذ أخالقية للسلوا االقتصادي لذا و       

ال يقـي اإلنسـان نفسـه مـن الـذل واالرحنـراف , إاّل       وهو حينما يكون الفقر , ,   (الشُّكدُر ِزيَنُة الِغَنى َو
لشـكر اهلل  , وزينة الغنى هو الشـكر املتضـمِّن   الك  عن احلرام والسؤال من الناس  الذي يعينالعفاف ب

وشـكره بـأداء احلقـو  والواجبـات , وخمتصـره الشـكر       باللسان وشكره بالنّية والعم  الصاحل القويم , 
 ..بالطاعة هلل عز وج  بأداء العبادات واملعامالت بك  أشكاهلا وعلى أيم  وجه 

التمسـك بالسـلوا   يتحقـق لإلنسـان   جانب آخر يتم فيه االبتعاد عن ما يف أيدي الناس , حينما و      
أو علـى أقـ  تقـدير بـالعودة      , فقـه االقتصـادي  ة بالهـ االقتصادي القويم , بك  أبعاده األخالقيـة املوجّ 

 الفرد والدخ  القومي , وما يـنجم دخ   أو قنوات منهجه االقتصادي , ومبجاالتإلنسانية اإلنسان يف 
 .  ( اِسي النَّْيِدي َأا ِفيدَبُر الَيأدُس َعمَّالِغَنى اأَل) ومنه ما يكون عنه من استهالا وادخار واستثمار , 

ارتكاب احملرمات , ومنه  السالمة الدنيوية منلب أن يكون اإلنسان متبعًا لك  سبي  مؤٍد إىل ويتط      
بأعمـال وأنشـطة   دون اإلضـرار  االجتـاه  , واالرحنرافـات يف السـلوا االقتصـادي     السالمة ممـا يـؤدي إىل  

 .. ثمر , ومتعلقاتها ومستقبلها اإلجيابي املليصب يف بناء العيشة الراضية املرضية اآلخرين , 
  .:قوله نصب أعيننا( عليه السالم)ويضع        
َعَلْيِه َتِبَعُتُه َوَتْبَقى , ا َقِلي ن ُيْسَلُبُه َوَما َيْصَنُع ِبامَلاِل َمْن َعمَّ! َفَما َيْصَنُع ِبالدُّْنَيا َمْن ُخِلَق ِلآلِخَرِة  اَلَأ)       

 .  (! َوِحَساُبُه 
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واإلمـام علـي    ()م دار بني الرسـول األيـر  ما فيضح تت االقتصادي , واألهمية الكبرية للوعي      
, لعقالنـي  ا, وسب  اإلنفـا   املكتسب الدخ  نقي و وما يتوجب انتهاج قويم السلوا,  (عليه السالم)

,  وسيلة ة وليسدنيويوغاية ف هد املال اإلنسان جيع خطورته حينما و,  ما حيرِّم األموالواالبتعاد عن 
 :  يقوللوعي بثقافة او

ْوَن َوَيَتَمنَّـ , َوَيُمنُّـوَن ِبـِديِنِهْم َعلـى َربِِّهـْم     , ْمَواِلِهْم الَقْوَم َسـُيفدَتُنوَن ِبـأَ   إنَّ, َيا َعِليُّ " : َوَقاَل  .. )      
َفَيْسَتِحلُّوَن اَلْمَر , اِهَيِة ْهَواِء السَّاأَلَو, َوَيْسَتِحلُّوَن َحَراَمُه ِبالشُُّبَهاِت الَكاِذَبِة , َوَيأدَمُنوَن َسطدَوَتُه , َرْحَمَتُه 

 .  .. (" َوالرَِّبا ِبالَبْيِع , ِة َوالسُّْحَت ِباهَلِديَّ, ِبيِذ ِبالنَّ
أن يكون هناا بني الكسب أو الدخ  احلالل والكسب احلرام , يتوّجب ودرًء للمشاي  واللط       

مبا أحـّ    , الناساألفراد و انتفاعصادي , فيتضح بني يش  للشبهات بالوعي , والسيما يف الفقه االقت
حلمايـة  األحاديـث النبويـة الشـريفة     هما أوضحتيف يتابه العزيز , وسبحانه وتعاىل وأمر به بّينه ما واهلل 

عن ي  ما يدمِّر النمـو والتطـّور   احملرمات وأمن الدولة والناس , واالبتعاد االقتصادية و الناس والقدرات
 ..وغري املنظور , باملنظور البيئة وواإلنسان 

 والفكرية , املوايب لك  تطور حيدث علـى مسـتوى العـامل ,   وبالوعي االقتصادي وآفاقه الفقهية       
ُيعـزز مكانـة األمـة    هـو  مـا  لبنـاء يـ    ,  الفقهي االستقتاء من اآلراء واملواق وما تتوّجب املستجدات 

, لتص  لاليتفاء الذاتي أو ما يقاب منه , نشطتها وتقدُّمها وتطور أ ما يدعم التنميةي  و, اإلسالمية 
يف الفـرص املتـوافرة , والوقـوف    وأخذ مكانتها البارزة والقوية بني الشعوب , واستثمار ي  الطاقـات  

, ومنـه يـ  أنـواع الفسـاد واعـرائم ,      العالجي والوقائي بوجه ي  التحديات واملخاطر والتهديـدات  
 ..واإلدارية واالجتماعية  واملالية ئم االقتصاديةومنها الفساد واعرا

ومكاسـبها , لـذا يتطلـب بـ  جيـب أن      وبناء املنظمة األمنية من خالهلا , حلماية الناس وممتلكاتها       
, األخالقـي   –بناء الثقايف الوعي والواملهام واألدوار , وما يتطلبه من يكون اإلنسان مبستوى املسؤولية 

ا َيلدَزُمُكْم هلِل َق ُّ َمَأ)  املتمث  بالقاعدة الفقهية ؛األخروي , ومن خط الشروع  –الدنيوي املتجه باملنحى 
 .  (اِصيِه َمَع لىوا ِبِنَعِمِه َعَتْسَتِعيُن الََّأ

سان أمام آفا  املوعظة , يكون اإلنالبناء الثقايف , املستقى من الرسالة السمحاء ومنه وبنقيِّ الوعي       
 .. ( َمْغُلوٌب  رِّالَغاِلُب ِبالشََّو, َما َاِفَر َمْن َاِفَر اإلْنُم ِبِه ) املبدأ اإلنساني املعريف ؛ احلسنة و
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منها بالِع  النافعـة , والظفـر   , ومن التطبيقات , للخروج جيع  التأمُّ  من منطلق اإلمعان والروّية       
ليجعله سليم الدخ  من شوائب احلرام والشبهات , , من خالهلا بك  ما ُيعزز التوازن املستدام لإلنسان 

القـويم , امُلبتعـد عـن البخـ  والتقـتري      واإلنفـا  اإلسـتثماري    املتـوازن ,  ومرورًا باإلنفا  اإلسـتهاليي 
, بعـد   املهام وألدوار واملسؤولياتالتبذير واهلدر باملال العام والاص , لكون اإلسالم ينطلق من ُخلق و

أقلها , للحيلول دون اقااف , وما له وما عليه احلقو  والواجبات وما ياتب من  طبيعة عمله ,معرفة 
والشـجر  نفسه ِلما ُيحيط به مـن البشـر واحلجـر    من و, نفسه ويكون يف أمان نفسه من  املعاصي ,من 

 .. عن طريق الكسب احلاللاألموال نقي االقتصاد وقويم ومفتاحها  ,والبيئة 
ارة إىل جانب رئيسي , ورين مهم , لقيـام ورسـوخ الـوعي , أال وهـو اإلميـان      من اإلشوالبّد         

إىل نتــائال اقتصــادية فعليــة ل , ورأس املــال , للوصــواملنظــور وغــري املنظــور الــذي جيمــع بــني العمــ  
, مستمرة ومثمرة لبناء اجملتمـع والدولـة وأمنهمـا    إنسانية  -وما حتمله من أبعاد أخالقية  ,باسااجيياتها 

 ..نفعية دائمة ( حريية ) االقتصادي , وجتعله يف دينامية  –املنحى احلضاري ب
واالشـاايية   الرأمساليـة  مـذاهب أو األنظمـة   املذاهب االقتصادية املتعددة ؛ يوال ميكن أن ُتعاعه       

Socialism  خطـط  امل, وما تضعه من املنهال االقتصادي احلر أو واملختلطة اعامع بني فكري النظامني
 ..أو املشاا بينها امُلسّير أو املقّيد أو 

وأبسط سبب لعدم قدرتها احلقيقية والفعليـة الدائمـة , يونهـا ال ُتعـا  طبيعـة األخـال  والبنـاء              
حمتوى اإلسالم بدستوره القرآن العظيم , وما فّصلته األحاديث النبوية الشريفة , واإلنساني الذي حيمله 

,  الشـروط و الشـرط املبين على بالعلم و , وما ُفِتح لباب االجتهاد( عليهم السالم)هار أقوال األئمة األط
 .. يالفقه االستفتاء واملسؤولية الكبرية يف دقته

, ُيبنـى علـى أسـاس عقائـدي     وجانب آخر مهم , أال وهو البناء الفكـري والنفسـي والسـلويي          
 ..وعلى أسس املبادئ القرآنية الكرمية الزمان واملكان واملواق   لتطورمتطور ومستوعب 

أال وهو ي  األعمـال   بين على أساس مبدأ ال يتغّير ؛البناء الفكري والنفسي والسلويي , مومنه        
, ولـه تواصـ  املكافـآت    متواص  بـني النّيـة واألداء ونتـائال األداء , ومـا يعقبهـا      هلا منظور اسااتيجي 

َوُعِرُضـوا  )  ؛ احلقو  والواجبات ما ياتب علىخروي , يعين عدم تقادم إىل األاملمتد واعزاء الدنيوي 
َوُوِضـَع  ( 4 )ا َعَلى َربَِّك َصفًّا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َيَما َخَلقدَناُيْم َأوََّل َمرٍَّة َبْ  َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعـَ  َلُكـْم َمْوِعـدً   

مَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا الدِكَتاِب َلا ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوَلا َيـِبرَيًة  الدِكَتاُب َفَتَرى الدُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِم
َوَلا ُيْنِفُقوَن َنَفَقًة َصـِغرَيًة  ) ,  سورة الكه  (9 )ِإلَّا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيظدِلُم َربَُّك َأَحًدا 

 .. سورة التوبة (   )َوَلا َيقدَطُعوَن َواِدًيا ِإلَّا ُيِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َياُنوا َيْعَمُلوَن  َوَلا َيِبرَيًة
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إلنسـان واآلليـات   , ويف التطبيـق القاصـر ل  امُلنظِّـر اإلسـالمي    لـدى واهلفـوات  والتشـويه  والنق        
ور قـد يكـون حبـد ذاتـه علـة رئيسـية ؛ مقصـودة أو غـري         , والقصـ واألدوات واإلمكانيات والقـدرات  

َوِمْنُهْم َمْن َيْنُظُر ) , تقاطع وتداخ  املصاحل واألهواء , وألسباب ذاتية وموضوعية , وألسباب مقصودة 
َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسـُهْم   ِإنَّ اللََّه َلا َيظدِلُم النَّاَس(   )ِإَلْيَك َأَفَأْنَت َتْهِدي الدُعْمَي َوَلْو َياُنوا َلا ُيْبِصُروَن 

 .. سورة يونس (  )َيظدِلُموَن 
كـ   ل, وأنظمتـه وتنظيماتـه   نظوماتـه املتكاملـة   ودستوره البالغ مبيف اإلسالم العظيم القصور وليس      

ْنُس َوالدِجنُّ َعَلـى  ُقْ  َلِئِن اْجَتَمَعِت الدِإ) ؛ األخروي  –االجتاه الدنيوي وباملنظور ومناحي وأنشطة احلياة 
َوَلَقـْد َصـرَّفدَنا ِللنَّـاِس ِفـي     ( 44)َأْن َيأدُتوا ِبِمْثِ  َهَذا الدُقْرَآِن َلا َيأدُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َياَن َبْعُضُهْم ِلَبْعضن َاِهرًيا 

, فاليتـدّبروا مـا جـاء يف القـرآن      اإلسـراء  سـورة  (49)َهَذا الدُقْرَآِن ِمْن ُي ِّ َمَث ن َفَأَبى َأيدَثُر النَّـاِس ِإلَّـا ُيُفـوًرا    
ما وضع سبحانه وتعاىل , مبا فيه من مصدر عليم عظيم قادر على ي  شيء , فهو الشايف الوايف الكريم 
 ..معاعاته للجوانب االقتصادية واالجتماعية والابوية مفاتيح 
َفِمَن اإلمَياِن َما َيُكوُن َناِبتـًا   ), حلياة الداعم لك  مناحي ا, ولإلميان باإلميان وي ز الوعي الداعم و      

 .  (" َج ن َمْعُلومن إىل َأ" , َوِمْنُه َما َيُكوُن َعَواِرَي َبْيَن الُقُلوِب َوالصُُّدوِر , ي الُقُلوِب ُمْسَتِقرًّا ِف
 بانتهـاء , فينتهي معني هدف شيء ألج  اإلميان من غري فهم , ويأن اإلميان استعارة والعواري هنا     

َرَف عليها , ال يونها عقيدة وعاها ومتسُّك بتلك العقيدة , ويكون الشخ  يردد أمساء تعااحلاجة إليه 
 ..الزائلة , ب  قد تكون أدوات لدعم املصاحل بوعي وعقالنية واستيعاب 

  :يف مناسبة أخرى ( عليه السالم)لذا يقول       
َوال َيِعي َحـِديَثَنا  , ْمَتَحَن اهلُل َقلدَبُه ِلإلمَياِن َعْبٌد ُمْؤِمٌن ا ال َيْحِمُلُه إالَّ, ٌب ْمَرَنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعَأ إنَّ)       
 .   (َرِزيَنٌة  ْحالٌمَوَأ, ِميَنٌة ُصُدوٌر َأ إالَّ
املناسب للمهام املتنوعة الشخ  ويستوعبه حقًا يعيه يتطلب أن ما واحلقيقي , ُبعد اإلميان هذا هو       
 ..املستدامة قومية العمال داء األوقعه يف األنفس ألما يتم ومنه  ,ختلفة وامل

يكـون  ( الـرز   ) , بأّن الدخ  الواعي واملستوعب ( بإميانه ) متما عرف االقتصادي ؛  هُبعدويف       
, وبسـعي  بسعيه ليفيـد نفسـه واآلخـرين    ومبعنى آخر وسعي اآلخرين ؛  سالمة السب  والسعي الراس ب

 ( :عليه السالم)جانب من قوله  يوجِّه بهما وهو , فيد بعضهم بعضًا الناس لين وتعاو
َما َأقدَبَح الدُخُضـوَع  .  ِرْزٌ  َتطدُلُبُه , َوِرْزٌ  َيطدُلُبَك , َفِإْن َأْنَت َلْم َتأدِتِه َأَتاَا: َأنَّ الرِّْزَ  ِرْزَقاِن ) ..       

, َوِإْن ُيْنَت َجاِزعًا َعَلى  ِإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَا , َما َأْصَلْحَت ِبِه َمْثَواَا! الدِغَنى  , َوالدَجَفاَء ِعْنَد ِعْنَد الدَحاَجِة
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, َفـِإنَّ   ْسَتِدلَّ َعَلى َما َلْم َيُكْن ِبَما َقـْد َيـانَ  ا.  ْجَزْع َعَلى ُي ِّ َما َلْم َيِصْ  ِإَلْيَكاا َتَفلََّت ِمْن َيَدْيَك , َفَم
 , ِإَذا َباَلْغَت ِفي ِإيالِمِه , َفِإنَّ الدَعاِقـَ  َيـتَِّعُظ ِبـاآلَدابِ    َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال َتْنَفُعُه الدِعَظُة ِإالَّ ؛ َباٌهُموَر َأْشاأُل

 . ( ِبالضَّْرِب َوالدَبَهاِئَم ال َتتَِّعُظ ِإالَّ
نستقيه مـن القـول املتقـدِّم    الرئيسية للدخ  ,  أشكال واملصادر والقنواتوميكن وضع خمطط يبني       

 :املبارا وياآلتي 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرئيسيةالدخ   قنوات يبني(    )خمطط 
 

 :ياآلتي تكون تحويلها إىل معادلة رياضية مبّسطة وب       
 

 
 
 
ويذلك يتضمن طط له , خمطط له وغري خمعلى ما يتضمن الدخ   يتضح بأّنذه املعادلة نظرة هلوب      

ويأخذ ُبعده وتنوع الدخ  , والدخ  الثابت املعلوم واملتغري غري املعلوم , وغري املنظور ,  املنظورالدخ  
ال  وهـو مـا  , , وقد يتضمن اعوانب االستثمارية والتوزيعية د الحمدال الزماني واملكاني واملوقفي الواسع

 ..احلديثة واملعاصرة خمتل  النظريات االقتصادية  تتضمنه
, لتشم  دخ  الفرد , وتشم  الدخ   تفاصي  واسعة ضمن هذه املعادلة املبّسطة أن تدخ كن ومي     

, مبـا  ضمنه أيري ميزانية للدولـة  حتى ما تتوالدخ  العاملي املقارن , و, بك  تفاصيله القومي الوطين أو 

                                                 
 
 . 414ص /  المرجع نفسه - 

 ِرْزٌ  َيطدُلُبَك +ِرْزٌ  َتطدُلُبُه = ( الدخ  )  الرِّْز 
 

 الدخل

ِرْزٌ  
 َتطدُلُبُه

ِرْزٌ  
 َيطدُلُبَك

 الرزق
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 ات, والصـناعات االسـتخراجية والصـناع   السـلع والـدمات    خمتلـ   فيه املوارد الطبيعية واإلنتاجية من
 .وما إليها  ..التحويلية 

يشـم   مـا  يف الـرز  , وهـو   ( املسـتقر واحلريـي   )  ي والـدينامي سـتاتيك وهنا يـدخ  اعانـب اال       
 ..للمدخوالت املنظورة وغري املنظورة اقتصادي أعمق حتلي  ويستوعب 

َمـا َأقدـَبَح    ) تكـون  غـري املرنـة ؛  وذات الصـفة املرنـة   اهـور احلاجـة   منها ويف حالة عجز الدخ  و     
, ومكانة وحقو  اإلنسان خالقية األاألبعاد يأخذ  وعند العام  االقتصادي ,, (  الدُخُضوَع ِعْنَد الدَحاَجِة

عند اهور احلاجة , وبالذات احلاجـة غـري    عدم هدر وامتهان يرامة اإلنسان واستغاللهبه من ما يتوجو
مث  الغـذاء   املختلفة ات األساسيةياحلاجة , يشاومية واملعاملرنة الا ال ميكن االستغناء عنها يف احلياة الي

 ..وامللبس 
الـداخ  ضـمن   وجانب منـه  هو االبتعاد بك  حمتواه الفكري والنفسي والسلويي ,  األقبح واآلخر     

تتمثـ    , ومنهـا أيضـاً  (  !َوالدَجَفاَء ِعْنَد الدِغَنى  )؛ علم النفس االقتصادي الُبعد االقتصادي , وما ُبعاعه 
 صـاحب مبـدأ  واملطلـوب أن يكـون اإلنسـان بكـ  األحـوال      عند اهورها وانتفـاء وجودهـا ,   املصاحل 

 ..واألخالقية االقتصادية  –العالقات اإلنسانية  ما يتضمن ومبعنى , اإلنساني النبي  –األخالقي 
َك ِمْن ُدْنَياَا , َما َأْصَلْحَت ِبِه ِإنََّما َل) ؛ , فأساسها االقتصادية  –االجتماعية الرفاهية مستوى أّما       
, وممـا  (  ْجَزْع َعَلـى ُيـ ِّ َمـا َلـْم َيِصـْ  ِإَلْيـكَ      اا َتَفلََّت ِمْن َيَدْيَك , فَـ , َوِإْن ُيْنَت َجاِزعًا َعَلى َم َمْثَواَا
اصـة  على احلقـو  ال , وعدم التعدِّي ( الدخ  ) طلب الرز  مواصلة عالقة املثابرة والص  يف  يتضمنه

الثقافـة   العمـق االقتصـادي اآلخـر , لرأينـا     ولو دققنا يف, الغاية الا ت ر الوسيلة والعامة ؛ وعدم اتباع 
 :االقتصادية مشرعة يف 

االسـتيعاب ,  مـا يتطلـب    ؛ وممـا يبينـه هـو   (  ِإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَا , َما َأْصـَلْحَت ِبـِه َمْثـَوااَ   )  -
دنياتك قويم , مبعنى آخر الدخ  هو ما أصلح القتصادي االجتاه النفسي , ومنه االستقرار واال
االجتماعية , وما ايتسـب مـن    –ما أصلح مكانتك داخ  البيئة األسرية الدخ  خرتك , وآل

الرفاهيـة   وأصـول  لفرد ومكونات األسرة واجملتمع , وهنا يتـبني أهميـة  شخصية امكانة وبناء 
 ..الدخ   , والتوازن يفاالقتصادية  –االجتماعية 

؛ وهنا ممـا   ( ْجَزْع َعَلى ُي ِّ َما َلْم َيِصْ  ِإَلْيَكاا َتَفلََّت ِمْن َيَدْيَك , َفِإْن ُيْنَت َجاِزعًا َعَلى َم)  -
, وابتعـاد اإلنسـان عـن    أهمية االستقرار النفسي وتأنريه املتبـادل علـى الـدخ      , مدى ضحيت

, أي يـن قنوعـًا بالـدخ  مقابـ      ائم اعزع الذي قد يربك السلوا ليوقعـه يف مهالـك وجـر   
املستطاع املؤنر على احلالة والصحة النفسية والصحة العقليـة  , وال يتجاوز والفرص القدرات 
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, فيؤنر على قدراته ومستقبله وحياته وعالقاته اإلنسـانية , وتراجـع مسـتوى    والصحة البدنية 
ي يؤنر على مستقب  االقتصاد احمللـي  لدخ  املستقبلي للفرد وللعائلة , وبذاته اعمعي واجملتمعا

 ..والوطين 
وتهديـداتها  السـلويي علـى منـاحي احليـاة      –وهذا عام  مساعد على ختفي  التأنري االقتصـادي        

وخماطرها , واحليلولـة دون الوقـوع يف دائـرة اعـرائم مـن اعـنح واعنايـات والفسـاد بكـ  أشـكاله ,           
والقناعة بـأّن مـا يـان لـك تنالـه بـال تقـاطع مـع         , الرز   , السعي يف طلبوخصوصًا عند استيعاب 

 ..األخالقيات وقويم السلوا 
أهميـة مجـع    هـو  ,(  ُمـوَر َأْشـَباهٌ  , َفـِإنَّ األُ  ْسَتِدلَّ َعَلى َما َلْم َيُكْن ِبَما َقْد َيـانَ ا )؛  ُيوجِّه بهومما       

, واإلسـتدالل بهـا لوضـع    دراسة والتحليـ   املعلومات ومستوى قاعدة البيانات واملعلومات , وأهمية ال
, وأهميـة  االقتصـادية والتخطـيط االقتصـادي     وصنع واختاذ القرارات , ومنه ما يتعلق باعوانب الطط

والطاقات والقدرات املتوافرة ومـا سـتتوافر   التجارب السابقة ودراسة حيثياتها بالزمن واملكان واملواق  
 ..توى اهلوامش االرحبية مستقباًل الستثمارها , مبا فيه مس

ِإَذا َباَلْغَت ِفي ِإيالِمِه , َفِإنَّ الدَعاِقـَ    َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال َتْنَفُعُه الدِعَظُة ِإالَّ) ولألهمية الكبرية لذلك ؛       
, املتنوعة الفلسفي لالجتاهات مما يتضمن العق  هو , و ( ِبالضَّْرِب َوالدَبَهاِئَم ال َتتَِّعُظ ِإالَّ , َيتَِّعُظ ِباآلَداِب

, فالتخطيط االقتصـادي بـال دراسـة واالعتبـار مـن      مبا فيها احلاجات واإلشباع وأخالقياتها االقتصادية 
صـاد عـاملي , ويـذا خيـ  يف     جتارب اآلخرين , يبدا من مستوى الفرد وحتى يصـ  علـى مسـتوى اقت   

 .. اإلنتاجة –قتصادية ستويات االاملكافآت واعزاء وما تفعله من تأنريات على املجماالت 
وما يتطلبـه  , , وما تؤيد عليه التنظيمات احلديثة االقتصادي الثقايف جماالت الوعي  ومنه ينبثق يف      
 أو غسـي    الـدخ  ومـا يـدخ  ضـمن مـا يسـمى بغسـ       , ومعرفة ما أهمية  ختطيط وتنفيذ وتنظيممن 

أو االشاايية أو كر االقتصادي باجتاهات مذاهبه الفردية بناء الفوجمهولية مصدرها , املؤنر على األموال 
, ومدى ومنه املؤنر على نفسية الفرد واعماعة , وعلى املنظومة السلويية ومنها االقتصادية ,  املختلطة

, وما يتضمنه الـدخ  والتمويـ    ما حيمله الفكر االقتصاد اإلسالمي من اهتمامات حتى بصغائر األمور 
, مبنظور اجتماعي وأخالقي ومستقبلي , حتى ائر , واعدوى االقتصادية من أي نشاط واألرباح والس

 ..من الدخ  احلالل الطيب منه ما يدخ  يف بناء األجساد البشرية 
, والسيما ما يدخ  ضـمن  والالمادي هو من انعكاسات ما يكتسبه اعانب املادي أو ما يسهم به      

      يســهم يف بنــاء شخصــية الفــرد واعماعــة واجملتمــع لبــه مــن وعــي علــم الــنفس االقتصــادي , ومــا يتط
  : (عليه السالم)قال املنحى بهذا و
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ْنَفَق الَفْضَ  َوَأ, َوَحُسَنْت َخِليَقُتُه , َحْت َسِريَرُتُه َوَصَل, وََِطاَب َيْسُبُه , ِفي َنفدِسِه  ُطوَبى ِلَمْن َذلَّ)       
َوَلـْم ُيْنَسـْب إىل    ,ُة َوَوِسـَعْتُه السُّـنَّ  , ُه اِس َشـرَّ َوَعـَزَل َعـِن النَّـ   , ْضَ  ِمـْن ِلَسـاِنِه   ْمَسَك الَفَوَأ, ِمْن َماِلِه 
 . (الِبْدَعِة
, من النفس بالتواضع وينطلق يبدأ  إاّل العمق األخالقي السلويي االقتصادي ,وما منطقية وداللة       

ا يـدخ  ضـمن غسـي  األمـوال , لصـالح الـدواخ        والكسب البعيد عن الفساد املالي واالقتصادي وم
, ومـا ميتـد إىل تقسـيم الـدخ  مـن      , وما تتضمنه الليقة مـن أبعـاد خلقيـة وأخالقيـة وإميائيـة      النفسية 

, (  ْمَسَك الَفْضـَ  ِمـْن ِلَسـاِنهِ   َوَأ, ْنَفَق الَفْضَ  ِمْن َماِلِه َوَأ) ؛ االستهالا واالدخار واالستثمار , فيكون 
 ..اإلنفا  يشم  اإلنفا  اإلستهاليي واالستثماري احلال فبطبيعة و

واالستهاليي يف اإلسالم يشم  على مجيع النفقـات علـى مسـتوى الفـرد واألسـرة واجملتمـع ومـا             
مع اجملتمع يف التقلبات االقتصادية , وال يستغ  فرصة اهلـزات  يتخلله من التكاف  االجتماعي والتضامن 

ت اواحلاجة , وما ينجر علـى العالقـ  والندرة الناس , وما تنجم عنها من القحط  االقتصادية الا تصيب
 ..واألخال  اإلنسانية 

يـدخ  يف املشـاريع اإلنتاجيـة الدميـة     , ومنـه يشـم  مـا    واإلنفا  اإلستثماري مبنظور إسـالمي        
ل الرييـة , ويـ    اعدوى االقتصادية واالجتماعية واإلسـهامات يف األعمـا  والسلعية , ويذلك يشم  

, فيشم  يف الفكر اإلسالمي وشـريعته علـى النظـرة    إنفا  , سواء يان إنفا  إستهاليي أو استثماري 
 :, لذا حتى يان باجتاهاته يشم  األخروية  –الدنيوية 
 .., ومؤنراتها ؛ واملنبعث عن نقاوة الفكري وسوي النفس ( ْمَسَك الَفْضَ  ِمْن ِلَساِنِه َوَأ)  -
الوقايـة   وهو مـا ميسـك علـى سـلويياته , ومنهـا مـا يـدخ  يف       ؛ ( ُه اِس َشرََّل َعِن النََّوَعَز)  -

 ..اعرائم االقتصادية واإلنسانية  والعالج من

 :واملنهال واالجتاه      

 ..؛ وهو ما ميث  حمتوى الُبنى الفكرية ( ُة َوَوِسَعْتُه السُّنَّ)  -

احملتـوى الفكـري   آفـا   وقـويم  ما ميث  آنار الوعي والثقافـة   ومنه؛ (  َوَلْم ُيْنَسْب إىل الِبْدَعِة)  -
 ..اإلسااتيجي 

 :ولضرورة الوعي واالستيعاب والعم  باالجتاه القويم , نستقرأ ما جاء يف الذير احلكيم       
َوابِّ ِعْنـَد اللَّـِه الصُّـمُّ الدـُبكدُم     ِإنَّ َشرَّ الدَّ(   )َوَلا َتُكوُنوا َيالَِّذيَن َقاُلوا َسِمْعَنا َوُهْم َلا َيْسَمُعوَن )       

 . األنفالسورة  (  )الَِّذيَن َلا َيْعِقُلوَن 

                                                 
 
 . 491ص /  المرجع نفسه - 
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, يتطلب وضع جتارب اآلخرين , يرافد حيوي وداعم ملسرية ومن متطلبات الوعي والبناء الثقايف       
ال تكون يقوالـب   , وذلك على مستوى الفرد واجملتمع والدولة , وبأناحلياة ومنها اعانب االقتصادي 

 , اسـتقاللية  ضـح مـن اسـتنتاجات وتوصـيات    ت, وإمنا صور تسهم يف عجلة التقـّدم ومنهـا مـا ت   جاهزة 
, يبدأ من طاعة اهلل وينتهـي  , ومنه ما جتع  السبي  واضح وموضوعي ومنهجي مثمر وتبعياتها عواملها 

ْعَصـاُهْم  َغّشُهْم ِلَنفدِسـِه أَ َأ طدَوُعُهْم ِلَربِِّه ؛ َوإنَِّسِه َأاِس ِلَنفدْنَصَح النََّأ إنَّ ) ..بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل , و 
ِقيُّ َمِن َوالشَّ, " ِعيُد َمْن ُوِعَظ ِبَغْيِرِه َوالسَّ" , َوامَلْغُبوُط َمْن َسِلَم َلُه ِديُنُه , ِلَربِِّه ؛ َوامَلْغُبوُن َمْن َغَبَن َنفدَسُه 

 .  (ْنَخَدَع ِلَهَواُه َوُغُروِرِه ا
, االقتصـادي   والوعي يستمر تفعي  الوعي, نرى يف مناسبة أخرى ألّن ي  فع  يبدأ منها , ولذا       

, باتباع الوعي الفقهي الدال على االستهالا واالخار واالستثمار الطيب ( الرز  ) وما يبدأ من الدخ  
 ( :عليه السالم), وما السب  القومية يف ذلك , لذا يقول والربح 

َوإىل , َراُيـْم َعـِن اهلِل َذاِهـِبنَي    َما ِلي َأ. اِرُيوَن امَلأدُخوُذ ِمْنُهْم َوالتَّ, اُس َغْيُر امَلْغُفوِل َعْنُهْم يَُّها النََّأ )      
َي َيامَلْعُلوَفِة ِللدُمَدى َما ِهَوإنَّ, َوَمْشَرٍب َدِويٍّ , َراَح ِبَها َساِئٌم إىل َمْرًعى َوِبيٍّ ُكْم َنَعٌم َأنََّيَأ! َغْيِرِه َراِغِبنَي 

ْن ُأْخِبَر َواهلِل َلْو ِشْئُت َأ. ْمَرَها َوِشَبَعَها َأ, إَذا ُأْحِسَن إَلْيَها َتْحَسُب َيْوَمَها َدْهَرَها ! ال َتْعِرُف َماَذا ُيَراُد ِبَها 
ى ِبَرُسوِل اهلِل َصلَّ ْن َتكدُفُروا ِفيََّخاُف َأَوَلِكْن َأ ,َرُج ن ِمْنُكْم ِبَمْخَرِجِه َوَمْوِلِجِه َوَجِميِع َشأدِنِه َلَفَعلدُت  ُي َّ

 . َمآِلِه َوَسلَّاهلُل َعَلْيِه َو
َمـا  , ْصَطَفاُه َعلى اَللدِق اَو, ِذي َبَعَثُه ِباحَلقِّ َوالَّ. َمُن ذِلَك ِمْنُه ْن ُيْؤِة ِممَّاَل َوإنِّي ُمفدِضِيِه إىل اَلاصََّأ      
ْمِر َوَمآِل هَذا اأَل, َوَمْنَجى َمْن َيْنُجو , َوِبَمْهِلِك َمْن َيْهِلُك , ِبذِلَك ُيلِِّه  َوَقْد َعِهَد إَليَّ, اِدقًا َص ْنِطُق إالََّأ
 .  فدَضى ِبِه إَليََّوَأ فدَرَغُه ِفي ُأُذَنيََّأ ْبَقى َشْيئًا َيُمرُّ َعلى َرأدِسي إالََّوَما َأ. 

 ْنَهـاُيْم َعـْن َمْعِصـَيٍة إالَّ   َوال َأ, ْم إَلْيَهـا  ْسِبٌقُكَوَأ ُكْم َعلى َطاَعٍة إالََّما ُأُحثُّ, َواهلِل ,  إنِّي, اُس يَُّها النََّأ     
 .  ( َتَناَهى َقْبَلُكْم َعْنَهاَوَأ

 :موضوع دراستنا باآلتي ا خي  ممنستوعب  ميكن حتديد ماتقّدم ؛ ومما        
النخبويـة بشـك  خـاص , ليتحمـ      الفئة م , وللناس بشك  عاتوجيه الطاب التوعوي  - 

سـؤولية يف تنميـة   املاإلسهام وحتمـ   التنمية الفكرية الذاتية , وبذات الوقت  يف املسؤولية
 منـه ؛ ن ومـ حلمايـة األ , جملتمع , والسيما اإلسالمي منه الوعي لدى ي  الفئات داخ  ا

ية داخـ  يـ  البيئـات    االقتصـاد , وإعـادة هندسـة الثقافـة    اإلسـالمي  األمن االقتصادي 
والتنفيذيـة , ويـ  َمـْن    طة ولك  َمْن يعم  فيها , ولكـ  املسـتويات التخطيطيـة    واألنش
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التخطيط  ما يسبقه من , وبالصوصصنع واختاذ القرارات مسؤولية يدخ  ضمن دائرة 
 ..والتنظيمي االقتصادي 

واجملال التوعوي رات , ودور الفقه اإلسالمي يف تنمية القدااليتساب املعريف االقتصادي  - 
أو الـوطين , لـئال تتـداخ  مـع     السب  ومصادر دخـ  الفـرد والـدخ  القـومي     ووضوح 

 ..احملرمات يف يسب الرز  

, ودوره يف دور البناء الفكري وبلورته اجتاه الدخ  واالسـتهالا واالدخـار واالسـتثمار     - 
تفاعـ   , ومـدى  سيا  الدورة االقتصادية القومية مبنهجها وتفاصـي  مـا يـدخ  ضـمنها     

 ..ي  َمْن يدخ  ضمنها وفاعلية , وجتاوب بوعي 

لك  املعا  الداعم واالبتعاد عن ما أنزل اهلل تعاىل من نعمة الدستور ( عليه السالم)حّذر  - 
اجملاالت االقتصادية , ومـا فقـه االقتصـاد واالجتهـاد     مناحي احلياة , ومنه ما يتضمنه يف 

إاّل ألحاديـث النبويـة الشـريفة ,    القـرآن الكـريم وا  يف ضوء ما جـاء يف   ستجداتهحتى مب
, لكسب الرز  احلالل الطيـب , احملقـق حلمايـة    لعالج ي  ما يهتدي به احلقيقة الثابتة 

, ي  احلقو  , ولك  األطراف الداخلة ضمن العمليات االقتصـادية والتجاريـة واملاليـة    
 Economic Crisesية وبذلك محاية الفـرد واجملتمـع مـن ويـالت األزمـات االقتصـاد      

 ..واحلاجات وإشباعاتها 

األمـن   منظومـة  واالستغالل غري اإلنساني علىالطمع واعشع  تهديداتملخاطر والوعي  - 
, وباي وسيلة يانت , ومنها التخطيطية والتنفيذيـة والتنظيميـة   االقتصادي واالجتماعي 

 ..وما يتعلق بها 

ريـات احليـاة , وضـرورة الـوعي وختطـي      التعتـيم واعهـ  يف جم  من ( عليه السالم)حّذر  -6
علـى  خطورتـه الدنيويـة   وتبيـان  , والتمادي فيه السلوا االقتصادي املنحرف وغري امل ر 

 ..اجملتمع والبيئة , وما ياتب عليه من جزاء أخروي 

وتهديداتها املسـتمرة  والبيئة األفراد والناس حقو  الكسب السريع على حساب خطورة  -7
الا للشريعة اإلسالمية بدون االمتثال حينما يكون املنتفع والسيما , وتوابعها وترايمها 

يقاعدة يعمـ  مبوجبهـا   , املنظور وغري املنظورة حتمي ي  املخلوقات ومصاحلها حتميه و
 ..حلياة واقتصاد أفض  املتطلِّع 

وحتـول  بشك  صحيح ومناسب وموايب لكـ  تطـور   وبهذا ال ميكن للتنمية االقتصادية أن تسري       
االقتصادي للناس , فاعميع ضـمن  اعانب احليوي الفاع  أال وهو الوعي تنموي شام  , باالبتعاد عن 
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الفـرد والـدخ  الـوطين أو القـومي     دخـ   منهـا ؛ مسـتوى   منظومات الدورات االقتصادية , والرئيسـية  
لعجلـة  لتنمـوي  ضـمن الـدفع ا   , ونسبة ما ميـر ومروره ضمن حلقات االستهالا واالدخار واالستثمار 

اآلنية واملستقبلية االقتصاد واملشاريع املنتجة للسلع والدمات , وما ُتلبِّي متطلبات احلاجات وإشباعاتها 
, وال ننسى ما يدخ  ضمن ي  االعتبارات للناس , وتتابع توالد احلاجات املخطط هلا وغري املخطط هلا 

 ..ياة الدنيوية واألخروية ضمن احلالنظر ملا ياتب عليها ووالسوا االقتصادي , 
 
 
 

 املبحث الثاني

 القرآن الكريم واجلوانب االقتصادّية يف نهج البالغة 

 
 
 
 

واألقوم املنّزل من ربٍّ علـيم  , وال ممان  بال منازع الكام  املتكام  ؛ دستور احلياة القرآن الكريم      
واملنصـب منافعـه أواًل وأخـريًا ؛ للنـاس      ,حيم  يف طياته الوعد والوعيد الدنيوي األخـروي  خبري عظيم 

النسيابية وفاعلية ومرونة احليـاة  , واحملقق واملخلوقات والبيئة وي  ما حيتويه الكون وما يطوله املخلو  
, ومـا يتطلبـه   من مسؤوليات وواجبـات   ابإحقا  احلقو  وما ياتب عليهاملستقّرة  اإلنسانية ومسريتها

ُقـْ  َلـِئِن    )ما أوجبـه الـالق عـز وجـ  ,     الوجه الذي ال يتقاطع مع  ىتطور وتنمية علمن موايبة ي  
ْم ِلـَبْعضن َاِهـرًيا   اْجَتَمَعِت الدِإْنُس َوالدِجنُّ َعَلى َأْن َيأدُتوا ِبِمْثِ  َهَذا الدُقْرَآِن َلا َيأدُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلـْو َيـاَن َبْعُضـهُ   

َوَأْن ),  سورة اإلسراء (49)الدُقْرَآِن ِمْن ُي ِّ َمَث ن َفَأَبى َأيدَثُر النَّاِس ِإلَّا ُيُفوًرا  َصرَّفدَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذاَوَلَقْد ( 44)
 .. النم سورة  ( 9)َأْتُلَو الدُقْرَآَن َفَمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنفدِسِه َوَمْن َض َّ َفُقْ  ِإنََّما َأَنا ِمَن الدُمْنِذِريَن 

,  (ْعَواُنُه ال ُتْهَزُم َأ َوِعزٌّ, ْرَياُنُه َوَبْيٌت ال ُتْهَدُم َأ, ادُهِرُيْم َناِطٌق ال َيْعَيا ِلَساُنُه َتاُب اهلِل َبْيَن َأَوِي)       
اهلدايـة واالحتـواء   و االسـتقرارية الداعمـة للقكـر والـنفس     الناطق والبيت والِعّز , له دالالتهواعمع بني 

ويعـين فيـه مقومـات ومضـامني     , , ومنه ُيبنى الفكر واملنهال والدلي  وامُلقوِّم م العظيمة باإلسالواملكانة 
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, ومتطلبـات الرقابـة   التنفيـذ  حتـى  مرورًا وحلقاتها , مما قب  التخطيط وأعمق مما حتمله االسااتيجيات 
داخليـة بقـوة مكوناتهـا ,    , وما تشمله من البيئـة ال ( َناِطٌق ال َيْعَيا ِلَساُنُه ) , ليكون  التقييمية والتقوميية
منـه مـا   , وتكامـ  ومتاسـك القـوى , و    ( ْرَياُنـهُ َوَبْيٌت ال ُتْهَدُم َأ) ,  بفرصها الداعمةوالبيئة الارجية 

 ..به سالمة املخطط وامُلنفِّذ , ومنه سالمة الناس , و(  ْعَواُنُهال ُتْهَزُم َأ ِعزٌّ) ؛ يتحقق 
, َوَتْنِطُقـوَن ِبـِه   , ِيَتاُب اهلِل ُتْبِصُروَن ِبـِه  ) , ويكون أنشطتها وصوب آفا  احلياة , بوعي لينطلق      

َوال ُيَخـاِلُ   , ي اهلِل َوال َيْخَتِلـُ  فِـ  , َوَيْشَهُد َبْعُضُه َعلـى َبْعـضن   , َوَيْنِطُق َبْعُضُه ِبَبْعضن , َوَتْسَمُعوَن ِبِه 
 .  (ِبَصاِحِبِه َعِن اهلِل 

, واملؤهالت  تلكون من قوى داعمة من العلوم واملعارف وال اتإاّل مبا مت ,(  ُتْبِصُروَن ِبِه )وما       
 ..ستبصرة للتأهي  إىل مرحلة اقتباس الصورة الواضحة , والبصرية امل

ع  يؤه  بالقـدرات  اع, وللنطق إاّل مبا امتلكتم من أدوات , ( َوَتْنِطُقوَن ِبِه ) وال ميكن أن يكون      
لدراسة والتحلي  وبلـورة األفكـار مـن خـالل مـا متـوافر مـن معلومـات         على الرغبات واواالمكانيات 

 ..واملتخطي بنتائجه احلدود الدنيوية املستمر املخرجات  –وبيانات فاعلة وحمققة لنظام املدخالت 
ما متوافر من وبالتكاملية املطلوبة للزمان واملكان واملواق  , ( َوَتْسَمُعوَن ِبِه  )للوصول إىل مرحلة       

البتكـارات املعاصـرة , علـى قاعـدة ؛ لكـ  حـادث       املوارد البشرية ورأس املال املعريف , باإلبداعات وا
 :ومنه رؤية مرحلة حديث , ولك  ما سيحدث من توقعات وقاية وعالج , 

 ..لتكاملية البناء الدستوري للحياة فيه ؛ ( َوَيْنِطُق َبْعُضُه ِبَبْعضن )  -
, وتكاملية الصورة اعزئيـة  ؛ مبا يكش  عنه من مكنون األمور  ( ْعُضُه َعلى َبْعضنَوَيْشَهُد َب)  -

 ..والكلية , ودالالتها الواضحة 

بني مـا يفـرزه يتـاب اهلل تعـاىل العظـيم مـن بيـان احلـق واتباعـه ,           ؛( ي اهلِل َوال َيْخَتِلُ  ِف)  -
 .., وجمريات ذلك  والباط  واجتنابه

وضوح الرؤى والرسالة , ؛ لكون على وفق ما تقّدم ذيره , (  اِحِبِه َعِن اهلِلَوال ُيَخاِلُ  ِبَص)  -
 ..واألهداف والغايات 

, اِئَلُه اِئَضـُه َوَفضَـ  َوَفَر, اَمـُه  الَلُه َوَحَرُمَبيِّنًا َح: اَب َربُِِّكْم ِفيُكْم ِيَت )؛  نوالدلي  على ذلك , ما بيِّ      
, وَدُه َوُمْرَسـَلُه َوَمْحـدُ  , ْمثاَلـُه  َوِعَبـَرُه َوأَ , ُه امَّـ ُه َوَعاصَّـ َوَخ, اِئَمـُه  َخَصـُه َوَعزَ َوُر, اِسَخُه َوَمْنُسـوَخُه  َوَن

اِد لـى الِعبَـ  عن َعَوُمَوسَّ, اُ  ِعلدِمِه َبْيَن مأدُخوٍذ ِميَث, اِمَضُه َوُمَبيِّنًا َغَو, ُمَفسِّرًا ُمْجَمَلُه , اِبَهُه َوُمْحَكَمُه َوُمَتَش
, ْخـُذُه  َوَواِجـٍب ِفـي السُّـّنِة أَ   , ِة َنْسـُخُه  نَّي السُّـ َوَمْعُلومن فِـ , اِب َفْرُضُه ي الِكَتَوَبْيَن ُمْثِبٍت ِف, ِلِه ي َجْهِف
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ْن َيبرين ِم, اِرِمِه اَيٌن َبْيَن َمَحَوُمَب. ي ُمْسَتقدَبِلِه اِئ ن ِفَوَز, اِجٍب ِبَوقدِتِه َوَبْيَن َو, ُه اِب َتْرُيي الِكَت ن ِفَوُمَرخَّ
 .  (اُه قدَصي َأعن ِفُمَوسَّ, ْدَناُه ي َأولن ِفَوَبْيَن َمقدُب, اَنُه ْرَصَد َلُه ُغفدَرَصغرين َأ ْوَأ, اَنُه ْوَعَد َعَلْيِه ِنرَيَأ

يفوتـه القريـب والبعيـد يف الزمـان واملكـان , وال      فلم ياا صغرية وال يبرية إاّل وأحصـاها , ومل        
وعظيم وصفه , ودعوته لك  قـويم مقـّوم , الـري فيـه     ون , وما محله من غزير علمه الكائن وال ما يك

يـ  املقومـات والعوامـ  , ومـؤنرات يـ       تبّحر وعم  وأمثر , وبه مشـ   ِلَمْن تبّصر , واألجر فيه ِلَمْن 
 ..وجمرياتها وتأنرياتها جانب على اعوانب اأُلخر , ومنه االقتصادية 

والفهم واالستيعاب , ي  مقومات وقدرات وأدوات الدراسة والتحلي   تلكونال ميلكون الناس و      
 ( :عليه السالم)لذا يقول 

, ِفيـِه ِعلدـَم َمـا َيـأدِتي      ال إنََّأ: َوَلِكـْن ُاْخِبـُرُيْم َعْنـُه    , َوَلـْن َيْنِطـَق   , َذِلَك الُقْرآُن َفاْسَتْنِطُقوُه . ) .      
 .  (َوَنظدَم َما َبْيَنُكْم , َدَواَء َداِئُكْم َو, َواحَلِديَث َعِن امَلاِضي 

 :اآلتي , باملخطط التوضيحي اإلخباري مما يف القرآن الكريم وميكن بيان جانب من القول املبارا       
 
 
 
 

 مضامني القرآن الكريميبني (   ) خمطط 
  
 

وى ما يتضمنه مـن معلومـات وييفيـة    مبحتوى السؤال وحمتبعلم ودراية ومعرفة , (  َفاْسَتْنِطُقوُه)       
؛ ( َوَلْن َيْنِطَق )  يؤدي ؛ االستيعاب والتحلي تلك املعلومات , وإن مل يكن ما يؤه  استنباط واستقراء 

 ..اعواب لنطق أو الكش  عن ا معوقاتهنا تتعدد و
ومـا ميثلـه ,    املرسـ   مـن  يتبنينظرية النظام واالتصاالت , وما ومكونات يما هو عليه يف حمتوى      

استيعابها للمرسـ   ومدى فاعليتها وتكاملها ووما حتتويه من رؤى وأهداف وغايات والرسالة وحمتواها 
واسـعة , ليكـون عـن    وما ميثله من عينـة  وعيه معرفته وومستوى املستهدف املرس  إليه َمْن هو , وإليه 

من املتلقِّي ردود األفعال ما ينجم من و , واملعلومات املرتدة أطريقها اتساع التفاع  مع حمتوى الرسالة 
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واحلـافز  املنبـه  حمـرا  , وقـوة  الرسـالة  الوضـوح يف  امتثال  ومدى, ( الفرد واعماعة واجملتمع ) للرسالة 
 ..التكرار والتعزيز والفهم واالستجابة , وما تتطلبه من 

ومستوى ما ميتلك , اها ومصدرها وحمتوفهم الرسالة لغة املخاطبة وقومات املتلقِّي ملأهمية امتالا و     
يف اـ    يةفاعلالو االستجابة واالستمرارية, ومدى ودالالتها وبيانها  وقواعدها ملعلومات والبياناتامن 

وأهمية امتالا العلوم واملعارف , وي  مقومات وأدوات البحث , ومسؤولية ذلك الصحيح استثمارها 
واجتاهاتـه  االجتماعية واالقتصادية , وما يتطلبه من سـلوا  , وانعكاساته على العوام  والتقصِّي العلمي 

 :وميكن بيان خمطط توضيحي ملكونات النظام واالتصاالت باآلتي  ..واسااتيجاته 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيسية املختصرةيبني نظام ومكونات االتصاالت (    )خمطط 
 

بـني  هـذه الفجـوة الواسـعة    , ( ْنِطـَق  َوَلـْن يَ ) عـالج  ييفية  ظرة للمتقدِّم من املخطط , يتضحبنو      
 االسـتيعابية  القـدرات ومسـتوى  , ( النـاس  ) املرسـ  إليـه   وامُلتلقِّي وحمتواها ( القرآن الكريم ) الرسالة 

امجـة احملتـوى وحتليلـه    مسـاعدة ل قنـاة  إمكانية أن تكون مدى و, الفكرية واملادية وغري املادية والنفسية 
والتفاعـ   وحتقيـق التقريـب   ومدياتها الزمانية واملكانية واملوقفية , ملعلومات فهمه بّدقة احتقيق ما ميكن و

لكون املشكلة ليست يف حمتـوى القـرآن    بني اعع  التكويين لإلنسان واعع  التشريعي للرسالة اإلهلية ,
 هلـذا , و وتطبيقاتهم املوضوعيةتفاعلهم مع نصوصه اسنيعاباتهم وومدى الكريم , ب  املشكلة يف الناس 

 :ِفيِه  ال إنََّأ: ْخِبُرُيْم َعْنُه َوَلِكْن ُأ )؛ ( عليه السالم)يقول 
؛ املستقب  القائم على تطور ومنـو احليـاة والقـدرات البشـرية ومـا ميتلكـون مـن        ِعلدَم َما َيأدِتي  -

, من وضع الطط والتنفيذ بالعلم واملعرفة , وتواص  التقدُّم واستمراره  موما ميكِّنهاستيعابات 
 ..وداعمة وبطبيعة احلال ال يكون بال قيام منظومة اقتصادية متكاملة 

املرس  إليه أفراد 
 أو لكافة الناس

 

 

الرسالة مقروءة أو 
 مسموعة أو مرئية

 

 

املرِس  وجهته 
 وتوجهاته

 

 

 املعلومات املرتدة
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؛ هنا قاعدة املعلومات والبيانات وتأنريها علـى امـتالا زمـام األمـور ,     َواحَلِديَث َعِن امَلاِضي  -
, وبطبيعة احلـال  , والِع ة مبا يان , واالنتفاع منه ومن نتائجه وآناره وعدم تكرار التجارب 

يف قيـام جمتمعـات وحضـارة ,    نري الفكري واالجتاهـات االقتصـادية , جانـب مهـم     يكون التأ
 ..وأفول حضارة وجمتمعات 

ي  تفاصي  اإلنسان وما يدور حوله , والداء قد يكـون منظـور أو غـري    ؛ ميث  َوَدَواَء َداِئُكْم  -
من ما يدخ  ضمنه الداء االقتصادي يكون , ومنظور , وقد يكون فكري , نفسي , سلويي 

؛ خالل دخول األفكار املوجِّهة لالقتصادي , فينتال عنه اقتصاد مريض مصاب بالعل  املتنوعة 
تطويرية , ويكون الدواء يف تنظيم ونظام ومنظومة العم  مبا التنفيذية والتخطيطية والتنموية وال

.. املالئـم  من احلالل واحلرام , والصاحل وغري الصاحل , واملالئـم وغـري ا  جاء به القرآن الكريم 
, إاّل الدواء للداء الناجم عن يـ  مـا    ةواملالي ةوالتجاري ةفقه املعامالت ومنها ؛ االقتصاديوما 

, وعن ي  تطور ومنـو واهـور مـا يتطلـب رأي الفقـه      ُيعانيه االقتصاد واالجتماع والسياسة 
 ..والفقهاء , وبعد اإلحاطة بك  جوانبه التخصصية وغري التخصصية 

واحلقو  ي  نظم احلياة القومية , والوقائية والعالجية , ومنه نظم املعامالت ؛  َبْيَنُكْم َوَنظدَم َما -
 ..واملالية والتجارية االقتصادية والواجبات واملسؤوليات , وما جيري ضمن اعوانب 

رية , مبـا يـدعم مسـ   وبهذا يتمث  املاضي واحلاضر واملستقب  , حبلوله القوميـة ووقاياتـه وعالجاتـه          
اإلنسان ومحاية ي  احلقو  , حتى حقو  البيئـة واعـودة واملـؤنرات والتـأنريات , ومبنظـور امتـدادي       

 ..يف مجيع األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والابوية والتعليمية أخروي  –؛ دنيوي جزائي 
واملتواصـلة احللقـات , دون    ومن بني أعظم ما فيه , مـا يضـع احللـول التكامليـة الكاملـة املمتـدة            

فجوات وخل  , وإن اهر ما ُيخال  ذلك , فالل  يف اإلنسان وتطبيقاته وارحنرافاته , بسبب ميوله رحنو 
 ..وأهدافه غري ااملشروعة مصاحلة 

ال ُتكدَشـُ   َو, اِئُبـُه  َرال َتْنَقِضـي غَ َو, اِئُبـُه  ال َتفدَنـى َعجَ , اِطُنـُه َعِميـٌق   ِنيٌق َوَباِهُرُه َأالُقرآَن َا إنََّو)      
 .  (ِبِه  ُلَماُت إالَّالظُّ

, الباقيـات علـى مـدى الـدهر الـدنيوي      األخالقية  –اإلنسانية منهال احلضارات , واالستبصار به       
وخططها ومناهجها , واعافت به القوى العاملية بال منازع , وعملت به على وفق ما تقتضيه مصاحلها 

السياسي  االجتماعي - ا التغيريات يف الدول العظمى , ومنه اعانب االقتصاديدون البوح بذلك , وم
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, جاء به القرآن الكريم وضع من حلول , ومبا مدى أهمية ما واجتاهاته , إاّل الدلي  الواضح على معرفة 
 ..( عليهم السالم)وما فتحت آفاقه األحاديث النبوية الشريفة وأقوال األئمة الكرام 

, ومنه ما وّجـه بـه احلـارث احلمـداني , بقولـه      ( عليه السالم)ا حيث أمري املؤمنني اإلمام علي ولذ      
 ( :عليه السالم)

, ِبَما َسَلَ  ِمَن احَلقِّ  َوَصدِّْ , َحَراَمُه  َوَحرِّْم, َحالَلُه  ِح ََّوَأ, ْسَتْنِصْحُه كد ِبَحْبِ  الُقْرآِن َواَوَتَمسَّ)      
َهـا  َوُيلُّ! ِلَهـا  وََّوآِخَرَهـا الِحـٌق ِبأَ  , َبْعَضَها ُيْشـِبُه َبْعضـًا    َفإنَّ, ا َمَضى ِمَن الدُّْنَيا ِلَما َبِقَي ِمْنَها ْعَتِبْر ِبَمَوا

 .  (َحاِئٌ  ُمَفاِرٌ  
, وجانب منه مـا خيـ  املعـامالت , ال    النصيحة واالستشارة منه  باستبيان الكريم وسؤال القرآن      

, وخـ ات  وتطبيقيـة  ومعرفيـة  لوعي املتكام  واملناسب , مبا امتلكـه مـن أدوات علميـة    يكون إاّل عن ا
, للوصول , ومنه اعانب االقتصادي ومتطلباته وعالجاته فهم ما يدخ  يف دراسته وحتليله ليستوعب وي
, ( َمـا َسـَلَ  ِمـَن احَلـقِّ     ِب َوَصـدِّ ْ , َحَراَمـُه   َوَحرِّْم, َحالَلُه  ِح ََّوَأ) ؛ تطبيق بوعي الييفية إىل مرحلة 

, َبْعَضَها ُيْشـِبُه َبْعضـًا    َفإنَّ, ْعَتِبْر ِبَما َمَضى ِمَن الدُّْنَيا ِلَما َبِقَي ِمْنَها َوا)  ؛ ووضح احللول مع اإلفادة من
 , للشيء أو املخلـو  , والتشابه نابع من اعع  التكويين  ( َها َحاِئٌ  ُمَفاِرٌ َوُيلُّ! ِلَها وََّوآِخَرَها الِحٌق ِبَأ

وتوجـه مسـرية التخطـيط    ما حيقـق توجيـه   واعع  التشريعي وما ميتلكه من قدرات ووسائ  وأدوات , 
 ..والتنفيذ وآنارها اآلنية واملستقبلية , املنظورة منها وغري املنظورة , النافعة منها وما خال  ذلك 

ختطـي  , فـال ميكـن   ة والعقالنية للوصول إىل املبتغـى  واملعرفوالابية والتعليم مفتاح العلم والتعلُّم        
وما يتطلبـه مـن بنـاء التخطـيط     ومنها ما يتعلق بالفكر االقتصادي هذه احللقات يف ي  مناحي احلياة , 

 ( :عليه السالم), ولذا يقول دوى االقتصادية معرفة أبعاد اعواالقتصادي 
ُه ْسَتْشـُفوا ِبُنـوِرِه َفإنَّـ   اَو, ُه َرِبيـُع الُقُلـوِب   ُهوا ِفيِه َفإنََّوَتَفقَّ, ُن احَلِديِث ْحَسُه َأُموا الُقْرآَن َفإنََّوَتَعلَّ)       

ي ِذالَعاِلَم الَعاِمَ  ِبَغْيِر ِعلدِمِه َياَعاِهِ  احَلاِئِر الَّ إنََّو. ْنَفُع الَقَصِ  ُه َأْحِسُنوا ِتالَوَتُه َفإنََّأَو, ِشَفاُء الصُُّدوِر 
 .    (لدَوُم َوُهَو ِعْنَد اهلِل َأ, لدَزُم َواحَلْسَرُة َلُه َأ, ْعَظُم ُة َعلْيِه َأيُق ِمْن َجْهِلِه ؛ َبِ  احُلجَّال َيْسَتِف
ي  علـى أهميـة امـتالا ألـ  بـاء العلـم واملعرفـة ,        األمر بالتعلُّم على املستوى اعماعي , هلَو دلو      

اعة واجملتمـع بـتعلُّم السـبي  األسـلم لنعـيم الـدارين وامـتالا        اجته الفرد واعموبالسعي هلا , ويي  إذا 
من األمرا  الدنيوية ؛ املادية وغـري  واآلخرة , وبه حتيا القلوب , وبه شفاء الصدور  السعادتني ؛ الدنيا

, , وهو ما يدخ  يف علـم مواضـع األمـور    املادية والنفسية , وحتى األمرا  من جّراء التعلُّم املنحرف 
يدخ  ضمن التخص  والعم  والعالقات اإلنسـانية ومـا يـدخ  يف تفاصـي  احليـاة اليوميـة ,        ومنه ما
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بـدأ بـاعودة وال تنتهـي إاّل    , مبا فيه البيـع والشـراء الـذي ي   األنشطة االقتصادية والتجارية واملالية ومنها 
, إاّل اعانـب احليـوي    اتهابتهديد الصحة النفسية والعقلية واعسدية لإلنسان , وما تلوث البيئة وتهديد

والنفايــات مــن جــّراء اإلنتــاج وخملفــات االســتعماالت وســوء  لِّفــه طبيعــة األنشــطة واملصــانع ِلمــا خت
 ..االستعماالت 

ها , واملـواد الداخلـة ضـمن   أجواء التعلم والتعليم والابيـة  تلكه زمام التعلُّم بال تنقية ووجه آخر مي       
فاعليـة الـتعلُّم   , بانسـيابية و احللقـات التكامليـة السـليم    آفـا  إسـااتيجية   اآلنية واملستقبلية , وحمددات 

 ..على سالمة ي  مناحي احلياة , ومنها االقتصادية , وبال ريب آناره تنعكس على والتعليم والابية 
ألمرا  عن االسب  , وأسلم مراحله , وأنقى أجواءه الا ُتْبِعد أسلم امُلمهِّد صوب السلوا االجتاه و     

جيـوز امتاليـه , وامـتالا    الدنيوية ومنها احلقد واعشع واالرتقاء على حساب اآلخرين وامتالا مـا ال  
, والسبا  وراء مجع حق اآلخرين بالباط  , والسعي المتالا املال بك  السب  املشروعة وغري املشروعة 

ه ادية والتجارية ومجع األموال , ومنـ املال بال رادع ومقوِّم , ويأّن الدنيا منقطعة فقط لألنشطة االقتص
 ..ارتكاب احملارم بوعي وبال وعي , حتى على حساب األخالقية وحفظ مكانة اإلنسان ويرامته 

دون , بشق األنفس واهلـالا  ِمْن شخ  عاش بالذل واهلوان ومجع األموال باحلالل واحلرام فكم       
, والرفاهيـة االقتصـادية   ع بأبسط متاع الـدنيا الطيـب   رادع , وانتهى به األمر إىل املوت , دون أن يتمت

Economic Welfare سلوا يتمتع بها , أو حيقق له , وتريها للغري , وخسر دنياه وآخرته  املطلوبة
 ..مبا تريه من األموال سب  االرحنراف 

اع من أعظم مصدر يوص  اآلمر هلدف االنتف, اعماعي اآلمر هو الطاب ف( ُموا الُقْرآَن َوَتَعلَّ) أّما      
ْحَسـُن  ُه َأَفإنَّـ ) والسـبب ايتسـاب أنقـى الفكـر ؛     ,  ألفض  السـب  واألسـايب السـليمة   بشك  مجاعي 

مرحلة ؛ من أدوات فاعلة للتحول إىل ومن هذه األرضية العظيمة , يكون امتالا ما يدخ  , ( احَلِديِث 
منـه  قضائية والتنفيذية , ووسب  السلطات التشريعية واليهات توجزمام والفقه ميتلك , ( ِفيِه  ُهواَوَتَفقَّ) 
بني احلق والباط  , واحلالل واحلـرام , وهـو مـا يرشـد ألسـلم السـب  املنتهجـة        ميتلك ويبني احلدود ما 

 ..اليتساب الرز  أو الدخ  
ية من يالمـه , ويف االصـطالح هـو العلـم باألحكـام الشـرع      والفقه يف اللغة ؛ فهم غر  املتكلم       

املتعلـق بـاحلكم , وهـو    املكتسب من أدلتها التفصيلية , أو االصابة والوقوف على املعنى الفـي  العملية 
اعـامع  ألمر ُيراد فيه احلكم عن علم , لذا حيتاج إىل النظر والتأمـ  مـن   علم مستنبط بالرأي واالجتهاد 

  ..لدواته ومتطلباته 
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 , ( ُه َرِبيُع الُقُلوِبَفإنَّ) ؛  االقتصادي , وذلكيمي , ومنه وعواقب سلويه التنظ, هه وفلسفة توجُّ      
انتهـاج قـويم السـب     مـن طمأنينـة    من نقاوة البيئـة واملنـاخ الفكـري والنفسـي , ومـا ُيثمـره       ِلما يولده

 ..واألعمال واألنشطة 
أو فـي  خانـب  , وجلبناء الفكر النقي وسوي النفس وقويم السـلوا  ومنه االنتفاع بالقرآن وتعلمه      

, وهو ما حيقق ينتائجه بناء ( ُه ِشَفاُء الصُُّدوِر َفإنَّ ), لكونه (  ْسَتْشُفوا ِبُنوِرِهاَو) ؛ ه ا حيققغري منظور مم
 ..الناس واالقتصاد وأمور احلياة املتنوعة و الذات العالقات القومية بني

واملفاهيم والبيان من الدالالت ما حيم  صال يإ, لكون فيه ( ْنَفُع الَقَصِ  ُه َأْحِسُنوا ِتالَوَتُه َفإنََّأَو)       
, خارج احلروف , وصّحة نطـق الكلمـات   مل أو القراءة الصحيحةالنافعة عن طريق الفهم حُبسن التالوة 

 .. املتنوعة وتطبيقاتها, واستيعاب الصور  وما ياتب عليها من فهم املعاني ,وبيان النحو 
 إنََّو) ؛  األعمال بأقوم األداء املخطط له ألداء, املرشد بالتعلُّم والتعليم ن الكريم والنفع بعلم القرآ      

َواحَلْسَرُة َلُه , ْعَظُم ُة َعلْيِه َأي ال َيْسَتِفيُق ِمْن َجْهِلِه ؛ َبِ  احُلجَِّذالَعاِلَم الَعاِمَ  ِبَغْيِر ِعلدِمِه َياَعاِهِ  احَلاِئِر الَّ
 ( .. لدَوُمْنَد اهلِل َأَوُهَو ِع, لدَزُم َأ

َن َوَبـيَّ , ْصـَطَفى اهلُل َتَعـاَلى َمْنَهَجـُه    ا) ومل يأمر الالق عز وج  بأمر , إاّل وضع لـه بيانـه , وقـد          
, الـنَِّعِم   ِفيـِه َمَراِبيـعُ  . َوال َتْنَقِضـي َعَجاِئُبـُه   , ال َتفدَنى َغَراِئُبُه . َوَباِطِن ِحَكمن , ِمْن َااِهِر ِعلدمن , ُحَجَجُه 

ْحَمـى  َقـْد أَ . ِبَمَصـاِبيِحِه   َوال ُتكدَشـُ  الظُُّلَمـاُت إالَّ  , ِبَمَفاِتيِحِه  ال ُتفدَتُح اَلْيَراُت إالَّ, َلِم َوَمَصاِبيُح الظُّ
 .  (َوِيَفاَيُة امُلكدَتِفي , ِفيِه ِشَفاُء امُلْسَتْشِفي . ْرَعى َمْرَعاُه َوَأ, ِحَماُه 
مـع تطـور احليـاة ومنـو العلـوم      التمعُّن والغور يف يالمـه   ُأعيدعظيم ما فيه , إنه يّلما واملعجز وال      

تتجدد الـرؤى واآلفـا  , ويظهـر العجيـب الـدائم والغريـب املستكشـ  ,        احلكم ,  وصفاءواملعارف 
,  ِمـْن َاـاِهِر ِعلدـمن   ) املـنهال ,  اصطفاء , وفيه الكائن بصالحه وعالجاته , لك  زمان ومكان ومواق  

 .. ( َوَباِطِن ِحَكمن
  :يتم الوصول للخري البالغ من بعلومه وِحَكمه و       
نظورة , ومنه النعم االقتصادية ؛ ومدخالتها ؛ والنعم متعددة املنظورة وغري امل ( َمَراِبيُع النَِّعِم)  -

, القتصـادية اأُلخـر   تجارية واملوارد الطبيعية واملوارد احليوانية واملصادر االزراعية وال يف التنمية
 ..وأشكاهلا تضمنها النِّعم الا توأهمية التنمية املستدامة 

                                                 
 
 . 3 2 -2 2ص/ نهج البالغة  - 
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؛ وهـو حيقـق الكشـ  والوضـوح والـوعي الشـام  والثقافـة املتواصـلة          ( َلـمِ َوَمَصاِبيُح الظُّ)  -
واالجتـاه بالثقافـة والـوعي العلمـي     , واملوايبة لك  تغيري وتنمية وتطـور يف احليـاة واالقتصـاد    

  .. باحلالل الطيب واملعريف

 وضـع مـن العلـوم االقتصـادية واالجتماعيـة ,     يمـا  مرابيع النعم , إاّل من خـالل  الوصول إىل وما       
لإلفادة منها , , ومحاية املوارد النادرة مبناهال ما اصطفاه الالق عز وج  لإلنسان وما ُيحيط به املنتهجة 

من التهديـدات واملخـاطر    ي مع محاية البيئة واملخلوقاتبأقصى ما ميكن استثماره , بالتواز استثمارهاو
 ..يف ي  عصر وزمان  التنموية اتمن جّراء ضريبة احلضارات والتطور املستمرة واملتعاامة

 :, مبناحيها االقتصادية واالجتماعية األمور الدنيوية  عالجاته ملختل  املشاي  , ومنهاولوجود      

منهـا املـوارد   , واعوانـب االقتصـادية   و؛ وتشم  الريات  ( ِبَمَفاِتيِحِه ال ُتفدَتُح اَلْيَراُت إالَّ)  -
 ..الطبيعية واجتاه األنشطة االقتصادية والتجارية واملالية 

مـا يقابلـها ممـا ياتـب مـن      احلقو  و ؛ ومنه إحقا  ( ِبَمَصاِبيِحِه َوال ُتكدَشُ  الظُُّلَماُت إالَّ)  -
د اإلنسان بالعلوم واملعارف , لبنـاء احلضـارة ومنـه االزدهـار     , وما يساشاملتنوعة الواجبات 

 . .االقتصادي التنموي 

, ومنه ما متث  يف والعلم واملعرفة , ووضع الطط املناسبة للنمو والتطور احلقيقي املستمر وبالفكر       
 :تضمنه القرآن الكريم ييف ضوء ما  ةاالقتصادي اعوانب

من فقه يـنظِّم بنظـام اإلسـالم وتعاليمـه أمـور النـاس بكـ         ؛ مبا يتضمنه  ( ْحَمى ِحَماُهَقْد َأ)  -
اجتاهاته ويضمن احلقو  املادية وغري املادية , ليصبح الضعي  قوي حبقوقه , والقوي ضـعي   

 ..عند الوقوف بباطله واغتصابه حلقو  اآلخرين 

مبنهال احلق واعع  التشريعي الذي ؛ ومما يعين بيان سب  التنمية االقتصادية  (ُ ْرَعى َمْرَعاهَوَأ)  -
, ومحايـة البيئـة   يوضحه الفقه , وال يات السماوية من األمطار وصالح الابة واستصالحها 

من التلوث وهدر الطاقات واملوارد الطبيعية املتوافرة , ومحاية املخلوقات , بتشريع حقو  ي  
إلنسان ورعاية مصـاحله الطبيعيـة الـا    وعدم التعدِّي عليه , وهو بذاته حمقق النتفاع اما ُخِلق 

ر عليه األموال والريات , وبناء القوة االقتصادية والتنمية املستدامة , املراعية للبيئة وحقو  َتد
 .. األجيال القادمة املستقبلية 

ومنـه وضـع   ا  الدنيويـة ؛ احلقيقيـة منهـا واملعنويـة ,     والتشخي  األييد والدقيق ملختل  األمـر       
 :لنشاط االقتصادي ومنه ما يسهم يف ا, لفكر والنفس والسلوا لج الشايف العال
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صوب األقوم واالجتاه الصحيح واالستعداد ؛ وهنا تظهر أهمية الرغبة  ( ِفيِه ِشَفاُء امُلْسَتْشِفي)  -
, االجتماعية  –املشاي  االقتصادية واألمرا  هي , وجانب من العل  بهداية القرآن الكريم 

بالشفاء , يبدأ عبء على الناس والدولة , وجاء اإلسالم لشفاء ي  َمْن يرغب ده من وما تولِّ
, واحلماية فيه بالوقاية من الفكر وامتداده للنفس والسلوا , مبا فيه السلوا االقتصادي القويم 

االجتماعي  –والعالج بنظريات االقتصاد اإلسالمي , وعلم النفس االقتصادي وعلم االقتصاد 
 ..القتصاد السياسي وعلم ا

, واحتـواء  شباع الفكري املقوِّم للنفس والسـلوا  ؛ ومنها ما يتمث  يف اإل ( َوِيَفاَيُة امُلكدَتِفي)  -
, وما بينهما من احلاجات ضمن اإلشباع باحلالل الطيب , املبتدأ من الدخ  واملنتهي بالدخ  

 ..يط والتنمية االقتصادية حلقات متواصلة بني االستهالا واالدخار واالستثمار , والتخط

مما ُيعا  القرآن الكريم والنظريات املستمدة منه والتنظريات املتنوعة , لك  مفاصـ  احليـاة   وهكذا      
ومـا إليهـا مـن    .. , ومنها االقتصادية وعالقتها باعوانب االجتماعية واألخالقية والسياسية ومنظوماتها 

منهـا االقتصـادية , مبنظـور دنيـوي وأخـروي , ومنـه شـفاء        لتلـك املشـاي  و  املعاعات ووضع احللول 
, املستشفي بالعقيدة والفقه , وما يبتغيه اإلنسان من نظام وإحقا  احلقو  وما ياتب عليه من واجبات 

 ..بالوسائ  والغايات واألهداف 
 
 
 

 املبحث الثالث 

 عم االقتصادّيةالنِّ 

 
 
 

وال يف سـلويه وال  , ال يف حياته العامـة  يايه على غري هدًى اإلنسان , ومل  خلق اهلل ج  جالله      
العظيمة , وبه أنزل الرمحن الرحيم املعجزة النبوية والرسالة خمتل  أمور الدنيا واآلخرة ال يف ويف معاشه 

 ..ويأنشطة وبيئة وخملوقات لتنظيم اإلنسان من الدواخ  ؛ يفرد وجمتمع , 

َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه َلا ُتْحُصوَها ِإنَّ 
 ورة النح س (4 )اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم 
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ة العظيمة لإلنسان , وتعـدد وتشـعُّب هـذه النعمـة , وتطورهـا وإدامتهـا       منه يانت النِّعمة اإلهليو      
 .., يف ي  أوجه الشكر بالشكر 
النعمة هي اإلحسان والنفع ال لغر  وال لعو  , وهي الفض والدعة واملال , وي  ما استمتع و     

  . , والباطنُة َسْتُر الذنوب النِّعمُة الظاهرُة اإلسالُمعظيم به اإلنسان فهو نعمة , وهو خالف البْؤس , و
َوِإْن َتُعـدُّوا ِنْعَمـَة اللَّـِه َلـا     ) النعم الدنيوية املتنوعـة ,  ويبني سبحانه وتعاىل يف حمكم يتابه العزيز ,      

دنيا , هيأ الالق عز وج  ِلَمـْن فـاز باختبـار الـ    وما ,  إبراهيم سورة (  )ُتْحُصوَها ِإنَّ الدِإْنَساَن َلَظُلوٌم َيفَّاٌر 
 ..األخروية األبدية الدائمة م َعالنِّ َيَسَب
َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْومن َحتَّى ) ؛ وتتغري النعم اإلهلية , بتغيُّر أحوال الناس       

َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَّـِه ُنـمَّ ِإَذا َمسَّـُكُم    ) ,  سورة األنفـال  (  )ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 
 .. سورة النح  (  )الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُروَن 

ومواقعهـا  خمتل  مواردها الطبيعيـة   يفوتتمث  النِّعم يف ي  موارد احلياة , ومنها النِّعمة االقتصادية      
العوائـد  املـدّرة ب االسـتثمارية  أولويـات املصـادر    بـني  املعريف الذي ُيعد اليوم منوحتى موارد رأس املال 

 ..النمو والتطور منها ُيشرع واملستدامة , األرباح و
مبختلـ  أشـكاله   و , الشـكر أال وهو وجه آخر يتحقق بالتوازن الفكري والنفسي والسلويي , و      

نقـاوة  يف القـويم  ِعـ  السـلوا االقتصـادي    تحققـة ميـدانيًا   واملاملتمثلـة  منهـا  , واملنظورة وغري املنظورة 
 فيـه ,  والتـوازن  واالقتصاد, وقويم االستهالا الفرد والدخ  القومي أو الوطين استقامة مصادر دخ  و

, أو التوازن واستقامتها اختيار قنوات االستثمار  ودقة سالمةاالدخار املناسب , و وعقالنيةوإسااتيجية
َفُكُلـوا ِممَّـا   ) تـدوم الـنِّعم وتسـتقيم احليـاة ؛     وبـه  , االنفا  االستهاليي واالسـتثماري   يفواالستقامة 

 . النح سورة  (   )َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلاًلا َطيًِّبا َواْشُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه ِإْن ُيْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن 
, الطبيعية منهـا  ي,  على عباده ا اهلل سبحانه وتعاىلومدار دراستنا عن النعم االقتصادية الا أنعمه      

العق  واملعرفة واإلبداع , وما يثمر عن خمتل  الصناعات , واستثمار مـا أنعـم اهلل علـى     من وما يدخ 
, ومـا يـدخ  ضـمن خمتلـ  األنشـطة االسـتخراجية والتحويليـة , ومـا يـتم إنتاجـه مـن السـلع             عباده 

إشـباع حاجـات   ما يـنجم عنهـا مـن    , و امنه األي  االنتفاع وما حيققالنافعة أو تطورها , والدمات 
 ..األفراد واجملتمع 

 بسـالمته  احملقـق و, الفكر املثمـر  املوجِّـه بـ  احملقـق للحضـارات , و  , نعمة العق  البشـري   هاأي و      
عـز  وهبهـا الـالق   يف طليعة النعم االقتصـادية الـا   نا الراهن عصرعد يف وُيملقومات رأس املال املعريف , 
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امليِّـزة   مـن اسـتمراريتها وحتقيـق   ستقب  املشـاريع  ما ُتهيئه ملُتدعم التنمية املستدامة و وبه, للبشرية وج  
مصادر الـدخ  الصـناعية والزراعيـة    على العائدات , إىل جانب فض  األرباح وأوالوصول أل التنافسية ,
, ولكـ  املـديات   , بـ  إسـااتيجياتها احلقيقيـة    مـة هلـا   والدمية , بـ  هـي يف مقدمـة الدعا    والتجارية

 ..والظروف واملواق  
, واحلفاا التدريب الابية والتعليم وبوتنميتها وتطويرها املبدعة  يتوّجب العناية الفائقة بالعقوللذا       
 َوال ُتَضيَِّعنَّ, َعَمَها اهلُل َعَلْيَك ْنِنْعَمٍة َأ ْسَتْصِلْح ُي ََّوا) ؛ البيئة املناسبة هلا ووتهيئة املناخ , وإدامتها عليها 

 .   (ْنَعَم اهلُل ِبِه َعَلْيَك َنُر َما َأَولدُيَر َعَلْيَك َأ, ِنْعَمًة ِمْن ِنَعِم اهلِل ِعْنَدَا 
 :من الن  املبارا , ميكن أن ندرج بعض مما خي  دراستنا , وباآلتي ومما تقّدم       
 ..نتاجًا ونتاجًا ونفعًا ومالئمة ميكن استصالح النعم فتصبح أيثر إ - 
بهـا علـى   الـالق جـ  جاللـه    أو النعم االقتصادية الـا أنعـم   عدم اهلدر باملوارد الطبيعية  - 

 ..البشرية 

عز وج  علـى البشـرية بأفكـارهم وأفعـاهلم وسـلويياتهم      يتطلب أن تظهر آنار ِنعم اهلل  - 
 ..ت ومظاهرهم ومضامينهم , وما تقتضيه الدنيا من حقو  وواجبا

 ..البّد من هندسة وإعادة هندسة النِّعم , ومنها النِّعم االقتصادية واستدامتها  - 

بهـذا  , و( أال بشكر اهلل تـدوم الـنعم   ) من واجبات اللق أن تديم النعم بالشكر هلل عليها ؛ لذا و      
ال سـبيله عنـد   امُلْنَتَهة , عم اإلهليللوقاية من السلوا االقتصادي املشوب بنكران النِّ (عليه السالم) يرشدنا
 :ألخطرها ( عليه السالم), وقد أشار األغنياء املافني  بعض
ْوالدًا ْمـوااًل َوأَ َنْحُن أيدَثـُر أَ : " َفَقاُلوا , ُبوا آلَناِر َمَواِقِع النَِّعِم َفَتَعصَّ, غدِنَياُء ِمْن ُمْتَرَفِة اأُلَمِم ا اأَلمََّوَأ)      

, فدَعاِل اأَل َوَمَحاِمِد, َكاِرِم اِلَصاِل ِة َفلدَيُكْن َتَعصُّبُُِكْم ِلَمِمَن الَعَصِبيَّ َفإْن َياَن ال ُبدَّ" . ِبنَي َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ
ْخالِ  ِباأَل ِتي َتَفاَضَلْت ِفيَها امُلَجَداُء َوالنَُّجَداُء ِمْن ُبُيوَتاِت الَعَرِب َوَيَعاِسيِب الَقَباِئِ  ؛الَّ, َوَمَحاِسِن اأُلُموِر 

 .  (َواآلَناِر امَلْحُموَدِة , ْخَطاِر اَعِليَلِة َواأَل, ْحالِم الَعِظيَمِة َواأَل, ِغيَبِة الرَّ
إىل أن يتعـدى  جـاًل ,  آ له , عـاجاًل أم والتعصُّب أخطر موق  يص  إليه اإلنسان , لكونه سـيحوِّ       

لـدى  ارحنـراف الفكـر والـنفس والسـلوا     نر يف طغيان , ومنه ما يؤيف السلوا واألداء والتنفيذ العقالنية 
, ومنه ما يؤنر احلضاري والعمراني االقتصاد طبقة األغنياء , وتأنريه على دورة حياة االقتصاد , ودورة 

ِعـ  حلقـات ومنظومـات ؛ االسـتهالا      الدخ  ونسب توزيعه مصادر الدخ  وسالمتها , ومرورعلى 
, ومـا يـدخ  ضـمن علـم الـنفس       معـني  عليه من سـلوا اقتصـادي  وما ياتب , واالدخار واالستثمار 
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, وما , واألمن االجتماعي السياسي , وعلم االقتصاد السياسي االقتصادي , وعلم االقتصاد االجتماعي 
, داخـ  البلـد أو هـروب رؤوس األمـوال     وطبيعـة االسـتثمارات   , يدخ  ضـمن اعـدوى االقتصـادية    
 , والسـبب يف تطلعهـم الفلسـفي   (  ُبوا آلَناِر َمَواِقِع النَِّعِمَفَتَعصَّ) ن ؛ ومجيعها وعوام  ُأخر , جتتمع ضم

 , فطغيـان التعصُّـب  (  ِبنَيْوالدًا َوَمـا َنْحـُن ِبُمَعـذَّ   ْموااًل َوَأَنْحُن أيدَثُر َأ ) ؛ املادي االقتصادي االجتماعي
 ..إلنتاج , وهو ما يتضمن عوام  االبشرية  –للقوى املالية امتاليهم يكمن يف 

 َوَمَحاِمـدِ ,  َكاِرِم اِلَصاِلَفلدَيُكْن َتَعصُّبُُِكْم ِلَم )؛  لتعصُّب , وإن يان والبدا وحينما يكون سوي      
وتطبيقاتهـا  , لكون مكارم الصال هـي جانـب مـن مكـارم األخـال  ,      ( َوَمَحاِسِن اأُلُموِر , َعاِل فداأَل

, وحتمـًا مـن   (  َمَحاِسـِن اأُلُمـورِ  ) وصورها الرائعة تتجلى بــ  , ( َعاِل فداأَل َمَحاِمِد) بـ  ؛ تتضح املادية 
لرفع  ,مردوداتها الكبرية على االقتصاد واجملتمعات , ودفعها مبدلوالت نقافية وحضارية رفيعة املستوى 

, مبـا  القـوى والفـرص   استمرارية وتوافـق  , بقومية املتواصلة اإلنتاج والنتاج ييان اإلنسان وسلويياته ال
  ..بال تراجع حيقق رأس املال من متوي  , وما حيقق رأس املال املعريف من استثمار ودعم لالقتصاد 

لي  الفجوة يف التعدِّي على خمتل  احلقو  , ومنهـا مـا يتمثـ  يف األمـوال واملـوارد      وبها ميكن تق     
يلولـة دون الوقـوع يف دائـرة    البشرية , ومنه ميكن إعـادة هندسـة االقتصـاد واجملتمـع واألخـال  , واحل     

الفساد املالي واإلداري واالقتصادي ب ما يتمث  , ومنهااعنح من اعنايات واعرائم ارتكاب اإلرحنراف و
وما إليها , وهو ما يدمر احلضارات والثقافـات واألمـم والـدول    .. واألخالقي واالجتماعي والسياسي 

 ..ملخلوقات مكوناتها وا, مبا فيها البيئة و هابك  تفاصيل
األغنيـاء أصـحاب   أصـحاب القـرار و  ومن هنا يظهر ما للسلوا من أهمية وتـأتري , ومنـه سـلوا          

همية تواضع اهتم الفكر اإلسالمي بذلك , وما ياتب عليه من أوما ي  , ورؤوس األموال ومصادر التم
, وزمـام  طبقـات االجتماعيـة   واحلفاا على الـنعم اإلهليـة الـا فيهـا حقـو  اجملتمـع وخمتلـ  ال       األغنياء 

, سـااتيجي  ومسـتقبلها اإل ومنـه قـوة الدولـة     , االزدهار االقتصادي واالجتماعي والسياسي والابـوي 
األخروية , لتكون ِنعم اهلل تعاىل يف الصون واستمرارية العطاء , بكـ  االجتاهـات    –واجتاهاتها الدنيوية 

 ..املنظورة وغري املنظورة 
الـدنيوي  االختبار ا , دائمًا مواضع الرضى أو السخط , ب  أونقصانهوالريات ألموال وما زيادة ا      

 : (عليه السالم) بالغةقول أمري الذلك , للجزاء األخروي , وتفّح  يف وما سيؤول منه 
َواإلْخِتَبـاِر ِفـي َمْوِضـِع الِغَنـى     ,  َفال َتْعَتِبُروا الرَِّضى َوالسُّْخَط ِبامَلاِل َوالَوَلِد َجْهاًل ِبَمَواِقـِع الِفْتَنـةِ  )       

َمـالن َوَبـِننَي ُنَسـاِرُع َلُهـْم ِفـي       َما ُنِمدُُّهْم ِبـِه ِمـنْ   نََّيْحَسُبوَن َأَأ"  :َقاَل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  َفَقْد, َواإلقدِتَداِر 
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ْوِلَياِئِه امُلْسَتْضَعِفنَي ِفي ْنُفِسهْم ِبَأْسَتكدِبِريَن ِفي َأَدُه امُلاهلَل ُسْبَحاَنُه َيْخَتِبُر ِعَبا إنََّف" اَلْيَراِت ؟ َبْ  ال َيْشُعُروَن 
 .  (ْعُيِنِهْم َأ

وزيعهـا وتوجيههـا الوجهـة احلسـنة الـا تبـدأ       فمواضع الِنعم تندرج مبواضع اسـتثمارها وييفيـة ت        
حتـى  ختيـار بسـوي الـنفس    واالباحلالل حتى تنتهي بدورتها االقتصادية باحلالل , يعين تبـدأ بـالتفكري   

, وما يتعلق بامتداداتـه  اإلسالمي للنشاط الفقه االقتصادي تنتهي بالسلوا واألعمال احلسنة يف تكاملية 
انصـبابها  ا تتطلـب مـن إشـباع احلاجـات وجـدوى      مومنها , وتأنريات املباشرة وغري املباشرة , النفعية 

, وأخـذ االختبـار منحـاه ,    ل بغري حلِّيتـه الشـرعية   , فإن اجته رأس املاعلى ي  مناحي احلياة وعواقبها 
َمالن َوَبـِننَي   َما ُنِمدُُّهْم ِبِه ِمْن نََّيْحَسُبوَن َأَأ)  ؛ , حينها يكون مفعول قوله عز وج املال والولد بوامتد 

 .. ( ُنَساِرُع َلُهْم ِفي اَلْيَراِت ؟ َبْ  ال َيْشُعُروَن
تأخـذ  أولياء اهلل املستضـعفني يف أعيـنهم , و  على  للمستك ين يف أنفسهموتبدأ احملنة غري املنظورة       

لمال االرحنراف اهلالك ل , والتمادي يفحمددات الِنعم االقتصادية واالجتماعية , باجتاهها امليول السلويي 
َياُت الصَّـاِلَحاُت َخْيـٌر ِعْنـَد َربِّـَك     الدَماُل َوالدَبُنوَن ِزيَنُة الدَحَياِة الدُّْنَيا َوالدَباِق )لولد , وينسى أو يتناسى ؛ وا

 . سورة الكه  (6 )َنَواًبا َوَخْيٌر َأَمًلا 
ا َتراُه َغِنيًّـا  اُه ُمَعاًفى إْذ َسِقَم ؛ َوَبْيَنا َتَرَبْيَن. الِغَنى َو اِفَيِةالَع: ِن ْن َيِثَق ِبِخْصَلَتْيي ِللدَعْبِد َأال َيْنَبِغ) لذا       
 .   (فدَتَقَر إِذ ا

عباد اهلل لبناء االقتصاد السليم , وينهض بعافيته علـى  َعم وتستمر بني أيدي النِّوديعة وهكذا تتجه       
 : (عليه السالم)البالد والعباد واملخلوقات , وبهذا يقول , ليحمي بها وفق الشريعة اإلسالمية 

ا ا َنَزَعَها َمَنُعوَهإَذا ؛ َفا َبَذُلوَهْيِديِهْم َمي َأا ِفَفُيِقرَُّه ,اِد ِفِع الِعَبادًا َيْخَتصُُّهُم اهلُل بالنَِّعِم ِلَمناهلِل ِعَب إنَّ)       
 .  (ا إىل َغْيِرِهْم َلَهَحوَّ ُنمَّ, ِمْنُهْم 
مادية وغـري ماديـة ,   املنع على وجوه عديدة , منها منظورة وغري منظورة , ومنها البذل وويكون       

وسـبله الـدنيوي واألخـروي ,    واستثمارية , ومنها تتمث  يف طبيعة اإلنفـا    ومنها إستهاليية وادخارية
, واملنافع العامة اإلقرار , ومنها ما ياتب عليها أبعاد ذاتية وموضوعية طبيعة ومسببات يف ومنه يتحقق 

  .وهكذا .. ة والاص
ي هلِل ِف إنَّ) من خالل بيانها ؛ سة الرئيُتشهدنا بقنوات التوزيع الثقافة االقتصادية اإلسالمية بهذا فو      

 .  ( َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِهَوَمْن َقصَّ, ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأ, َحقًّا  ُي ِّ ِنْعَمٍة
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 :وميكن وضع خمطط توضيحي لذلك        
 
 
 
 
 

 عم اإلهلية  النِّوحقأو عدم أداء أداء وخماطر فرص يبني (   ) خمطط 
 

, لرأينا يف أبعاده االقتصادية القول املبارا  جانب من هذا بيان وحتلي لو تتبعنا ميدانيًا ؛ وعمليًا أو       
 :نبدأ من حقو  اهلل عز وج  مبا 

ل املـا  همنـ , وفيمـا ميلـك    لـك هلل تعـاىل , وهلل حقـو    املك  ف ؛ ( َحقًّا ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ)  -
 عم , ومنهـا األمـوال    االقتصادية , املتمثلة بالنِّومنها احلقوعم , ات والنِّوالبالد والعباد والري

تصريفها على وفق  م يفلعباد , فقد خّوهل, وما رز  به ااملنقولة وغري املنقولة مبختل  أشكاهلا 
يف اسـتثمارها   موما إليها , وخوهل.. ؛ من مخس وزياة وصدقات ما جاء يف شريعته الكرمية 

 انتهاجهـا منحـى  , والشـريعة اإلهليـة    حبسـب وبشك  مباشر أو غري مباشـر  االت , خمتل  اجمل
, عم ومنهـا األمـوال   ملختل  النِّ واستثمار هناا تشغي  بشك  مبّسط , يعينالسبي  احلالل , 

دخـ  الفـرد والـدخ     االسـتثماري , أو تتمثـ  يف   اإلنفـا   اإلنفا  االسـتهاليي و لتتمث  يف 
االدخار على مستوى فردي ومجاعي وجمتمعي وعلى مسـتوى  يتحقق  , نمالقومي أو الوطين 

االستثمار , فتدور عجلة التنمية وتطوير البالد وإمكانيات العبـاد   باجتاه دولة , ومنه ما يكون
 .., وتطوير رؤوس األموال مبا فيها رأس املال املعريف ورأس املال البشري 

هنا , ما يشم  خمتل  منافذ االستثمار والتوزيع للحقو  األداء  منو ؛( ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأ)  -
ومبفهوم االقتصاد .. يدخول لألفراد واجملتمع , أو يحقو  منصوص عليها يف الشريعة اإلهلية 

, ومنـه إيـرادات   وببساطة التحلي  , عندما يكون هناا توزيع عـادل بكـ  أشـكال التوزيـع     
والتكافـ   , الضمان االجتماعي ما خي  الدولة من مبا فيه , الدولة وما يتطلب عدالة التوزيع 

, يعين هناا ستصبح قـدرة شـرائية    من اجملتمع له ي  ميسور الدخ ومنه ما يتكّف االجتماعي
,  واقتصاد بتوازن , وبالصوص احلاجات الضرورية واألساسية أن تشبع احلاجاتمن شأنها 

املتـوافرة يف  , وبها يتم بيع السلع والدمات دون إسراف ودون تبذير ودون خب  ودون تقتري 

 َحقًّا ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف

 َر ِفيِهَمْن َقصَّ اُهدََّمْن َأ اَزاَدُه ِمْنَه
َخاَطَر ِبَزواِل 

 ِنْعَمِتِه
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, وتواص  اإلنتاج وتطوير ومنو اإلنتـاج , وتكاملـه مـع النتـاج     األسوا  ومنافذ توزيع السلع 
يتعداه إىل  , ولرمبا املعريف الوطينو العلمي الفكري والعلمي واملعريف , ليصبح توافر رأس املال

والـ ات واملواهـب    العلميـة  استثمار ي  القدرات , وتواص  املستورد واملستعان به األجنيب
تطّور الصناعات االستخراجية والصـناعات  منها واالبتكارات واالخااعات وااليتشافات , و

والتنفيـذ املتكامـ  بتكامـ     , الـتخطط االسـااتيجي   الدراسـة والتحليـ  و  توجيه ب, التحويلية 
وجـه شـرعي   عم اإلهلية على أسـلم  وبه تدوم النِّ القوى املادية وغري املادية والنفسية والبشرية ,

 ..تواص  حلقاتها االقتصادية واالجتماعية و

ومن املتقدِّم ميكن أن نستش  , بأّن ما يان خـالف   ؛ ( َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِهَوَمْن َقصَّ)  -
لشـريعة اإلهليـة ,   على وفق اتلك الدورة االقتصادية وسالمة حلقاتها واستمراريتها أو معرق  ل

محايـة  عـدم  , وأداء احلقو  وحتم  عبء املسؤوليات وأداء الواجبات على أسلم وجـه  عدم و
واملخـاطر   اتكون التهديـد , فستواملواهب والقدرات وال ات والعلماء واملبدعني الكفاءات 

اديـة  , وي  ما يدخ  ضمنها من اعوانب املاديـة وغـري امل  ي  املشاريع التنموية مشرعة على 
التقصري يف احلقـو    وبهذا, , وبك  مستوياتها التخطيطية والتنفيذية وحتى النفسية والبشرية 

 ..والواجبات , نذيرة خبطر زوال النعمة 

 : ( عليه السالم)يف قوله متثيله ما يكون , عم النِّتوازن ومن أشكال        
  (غَِِنى ِزيَنُة ال الشُّكدُرَو, اُف ِزيَنُة الَفقدِر الَعَف )

مبـا فيهـا الزراعيـة    األبعـاد االقتصـادية ,   مـن  , وما يدخ  ضمنها من املوارد الطبيعية عم النِّوتعدد       
هو بيان وما شاي  ذلك , ..  التجارية واملاليةأبعادها و لسلع والدمات ,املنتجة لوأشكال الصناعات 

 ( :عليه السالم)يف قوله 
 .َسَواٌء  ِفي َخلدِقِه إالَّ, ِعيُ  َوالَقِويُّ َوالضَّ, ِقيُ  َواَلِفيُ  َوالثَّ, ِطيُ  َواللَّ َوَما اَعِليُ  )      
َوامَلـاِء  , ِر َجَبـاِت َوالشَّـ  َوالنَّ, ْمِس َوالَقَمـِر  ْنُظْر إىل الشََّفا. َوالرَِّياُح َوامَلاُء ,  َماُء َواهَلَواُءَوَيذِلَك السَّ     

 , َوُطوِل هِذِه الِقالِل, َوَيْثَرِة هِذِه اِعَباِل , َوَتَفجُِّر هِذِه الِبَحاِر , َهاِر ْيِ  َوالنَّهَذا اللَّ الِفْخِتَوا, َواحَلَجِر 
 ُهـمْ نََّزَعُمـوا أَ ! َوَجَحـَد امُلـَدبَِّر   , ْنَكـَر امُلَقـدَِّر   َفالَوْيـُ  ِلَمـْن أَ  . لدُسِن امُلْخَتِلَفـاِت  َغاِت َواأَلِ  هِذِه اللَُّوَتَفرُّ
َوال َتْحِقيقن , َعْوا ٍة ِفيَما ادَّْخِتالِف ُصَوِرِهْم َصاِنٌع ؛ َوَلْم َيلدَجُؤوا إىل ُحجََّوال اِل, َباِت َما َلُهْم َزاِرٌع َيالنَّ
 .  (! ْو ِجَناَيٌة ِمْن َغْيِر َجانن َأ, َوَهْ  َيُكوُن ِبَناٌء ِمْن َغْيِر َبانن , ْوَعْوا ِلَما َأ
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ومـا قابلـه مـن عظمـة ورمحـة اععـ        خلق , وما لطبيعة اعع  التكويين للمخلوقات , ما لليتبني و     
 ..االجتماعي وانتهاج السلوا االقتصادي طبيعة ما ل, والتشريعي ألداء ومكانة ويرامة تلك املخلوقات 

وتطويرهـا   وتنميتهـا  , عم اإلهليةاستثمار النِّرفد ول, الشكر  شك  من أشكال يفبالغة ال أهميته وما     
وإدارة عجلتها على أفض  وأنسب , للحاجات نفع وأفض  إشباع وضع للأيثر نفع آلخر وحتويلها من 

, لـه  وما يدخ  اإلنسان بإمكانياته وقدراته الا وهبها اهلل سبحانه وتعـاىل  , الطبيعية منها عم للنِّ, وجه 
 ..لرفاهية احلياة مطلوب توافر له , وما هو موتكاملية ما 

, فـاهلل  تكام  النِّعم ومنها الـنِّعم االقتصـادية   عظيم , وواالنسيابية والتكام  التكويين والتشريعي        
ُمَفرٌِّ  َبْيَن ُمَتَداِنَياِتَها , ُمَقرٌِّب َبْيَن ُمَتَباِعَداِتَها , ُمَقاِرٌن َبْيَن ُمَتَباِيَناِتَها  , لٌِّ  َبْيَن ُمَتَعاِدَياِتَهاُمَؤ )سبحانه ؛ 

 .  (َوُتِشرُي اآلاَلُت إىل َنَظاِئِرَها , ْنُفَسَها َدَواُت َأَما َتُحدُّ اأَلَوإنَّ, َوال ُيْحَسُب ِبَعدٍّ , ال ُيْشَمُ  ِبَحدٍّ . 
, فاحلفاا بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل تكاملة بتنوعها , الطائعة لدمة البشرية م اإلهلية املعهي النِّهذه       

 ..الشكر هلل عز وج  , وخبالفة نكران وجحود للنِّعم ية من اهلدر رييزة من ريائز على النِّعم اإلهل
ومنهـا  , وباألعمـال  وتنميتهـا وتطويرهـا   حبمايـة قـدراتها   وذلـك  ,  ز أهمية اإلعتناء بالعقول وت      

والوعي لسب  وآنارها , ومتابعة نتائجها  ودقة تنفيذها, سب  التخطيط هلا إدارتها وبوذلك , االقتصادية 
 ..احلفاا على ِنَعمها بسلوا سبي  اهلداية حبالهلا 

 :بالقول  تياهخماطر الضالل وال( عليه السالم)يبني  وبهذا       
,  ُسُروُح َعاَهٍة ِبَواٍد َوْعٍث. َنَعٌم ُمَعقََّلٌة , َوُأْخَرى ُمْهَمَلٌة , َقْد َأَضلَّْت ُعُقوَلَها , َوَرِيَبْت َمْجُهوَلَها)      

َسَلَكْت ِبِهُم الدُّْنَيا َطِريَق الدَعَمى , َوَأَخـَذْت ِبَأْبَصـاِرِهْم َعـْن    . َوال ُمِسيٌم ُيِسيُمَها  ُمَها ,يَلْيَس َلَها َراعن ُيِق
 .  ( ..ا , َوَغِرُقوا ِفي ِنْعَمِتَها َمَناِر الدُهَدى , َفَتاُهوا ِفي َحْيَرِتَه

املكل  بالتوعية وبناء الثقافة السلويية الصحيحة , الفكري , نحى يف هذا امل (عليه السالم)ويضي       
 :بيانه التحذيري باإلنسان , وذلك على أنشطة احلياة , ومنها ما أنعم اهلل سبحانه اجتاه ي  

  (ُه ْحَذْرفا ْنَت َتْعِصيِهَأاِبُع َعَلْيَك ِنَعَمُه َواَنُه ُيَتَك ُسْبَحْيَت َربََّأا َرإَذ, ْبَن آَدَم يا) 
آناره التدمرييـة والتمـادي فيهـا    وال يهم  إىل أج  , ألّن الالق عز وج  , ميه  اإلنسان العاصي      

ملـك   , فكـم ِمـنْ  فاعزاء وعقاب اإلنسان الدنيوي واألخروي باملرصاد  ,وما يتسع بظلمه من جّرائها 
, فسـحقته األيـام    متالحقـة   يكن له املاضي ِعـ ة , وموعظـة الـدروس أمامـه    الم ومتادى بظلمه , ومل

 ..الذل ولعنة واحتقار األجيال حبوافر 
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أراد منهـا أن   حلكمـة , وبني أقاليم األر  , بني خلقه بني الضيق والسعة , وتفاوت توزيع الرز       
جعـ    , ولكـ ٍّ النِّعم  أعباء , وحتمُّ وحتم  األعباء واملسؤوليات  , على وفق القدراتيبين بعضه بعضًا 

 ( :عليه السالم)الثواب والعقاب على أداء أعماله املختلفة , حيث يقول نه وتعاىل له سبحا
َراَد ِبَمْيُسوِرَها َعِة َفَعَدَل ِفيَها ِلَيْبَتِلَي َمْن َأالسََّمَها َعلى الضِّيِق َوَوَقسَّ, َلَها َرَها َوَقلَّْرَزاَ  َفَكثََّر اأَلَوَقدَّ)      

, َقـَرَن ِبَسـَعِتَها َعَقاِبيـَ  َفاَقِتَهـا      ُنـمَّ . َوَفِقرِيَهـا   ْبَر ِمـْن َغِنيَِّهـا  الصَّـ ْخَتِبَر ِبذِلَك الشُّـكدَر وَ َوِلَي, َوَمْعُسوِرَها 
 .  (ْتَراِحَها فدَراِحَها ُغَصَ  َأَوِبُفَرِج َأ, َوِبَسالَمِتَها َطَواِرَ  آَفاِتَها 

ّزع اععـ  التكـويين لكـ ٍّ إنسـان , وللجعـ       وج  جالله وضع امليزان يف يـ ٍّ شـيء , و   هلكون       
واســتيعاباته وحتملــه لطبيعــة عــبء املســؤولية والعمــ  التخطيطــي التكــويين طاقاتــه وقابلياتــه وقدراتــه 

مقابله وضع بالتوازن له وو بذل الطاقات الفكرية والطاقات اعسدية ,وما ياتب عليه من  ,والتنفيذي 
مـوازين القـوى , ومنهـا    ت اعع  التكـويين لإلنسـان , وبـه وضـع     مكونااملفتاح لك  اعع  التشريعي 

, فأصبح مقاب  ما ميتلك مـن قـدرات واسـتثمار    ( َلَها َرَها َوَقلَّْرَزاَ  َفَكثََّر اأَلَوَقدَّ) االقتصادية واملالية ؛ 
الدنيا ؛ , فلو يانت بتطبيق ما قّدر تعاىل , لتتوازن  (الدخ  ) وتشغي  هذه القدرات , مستوى للرز  

  ..مبا فيها اإلنسان واملخلوقات والبيئة والدول 
, واالبـتالء هـو   ( َراَد ِبَمْيُسوِرَها َوَمْعُسـوِرَها  َعِة َفَعَدَل ِفيَها ِلَيْبَتِلَي َمْن َأالسََّمَها َعلى الضِّيِق َوَوَقسَّ)      
ما تتطلبه من سب  الرز  حلاجات وا توّلدالختبار اإلهلي لإلنسان , مبيسور السعة , ومعسور الضيق , فتا

فتسـري عجلـة االقتصـاد واجملتمـع     ,  والسعي لطلـب العمـ   , وتتحقق مسببات احلرية إلشباع احلالل ل
 ..والطط والبناء الابوي والتعليمي والثقايف واحلضاري 

عـة السـب  والقـيم    وأشـكال الصـ  متنو   ,( َوَفِقرِيَهـا   ْبَر ِمـْن َغِنيَِّهـا  الصَّـ َوِلَيْخَتِبَر ِبذِلَك الشُّكدَر َو)      
مـا يتمثـ  بالسـلوا     ي واإلنفاقي واالسـتثماري , ومنـه  ما يتمث  بالسلوا االستهالي واألخال  , فمنه

ومنه ما يتمث  يف شكر املخلو  للخالق عـز وجـ  بالـدعاء    األخالقي والعم  مبنهال حب الري للناس , 
الربا وي  سلوا اقتصـادي خمـال  للشـرع    رمات ومنها ما يكون باجتناب احملوالصالة والعبادة , ومنه 
, وما حيتاج ذلك مـن  ما يندرج يف التوفيق بني الناس باأُللفة واحملبة والتماسك اإلهلي اإلسالمي , ومنه 

ومواصلة احلياة على أيم  ما وهكذا , ويوايب ي  هذا وذاا الص  . .بذل األموال والغالي والنفيس 
لغنى والفقـر الـذي يشـم  اسـتعمال     ملعنى اتشريعه , ومنه ما يتحقق أبعد وأوسع  يوافق الشرع وما مّت

النظـري  العلم يف الري والص  عليه , ومنه ما يتطلب الص  على مواصـلة الدراسـة والتطبيـق والتحليـ      
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ا , وهـو مـ  ومعاعة مشايله املتنوعة وأمراضـه املستعصـية   , للوصول بالعلم إىل خري البشرية واملخت ي 
 ..يدخ  ضمن رأس املال العلمي واملعريف 

, (  ْتَراِحَهـا فدَراِحَها ُغَصَ  َأَوِبُفَرِج َأ, َوِبَسالَمِتَها َطَواِرَ  آَفاِتَها , َقَرَن ِبَسَعِتَها َعَقاِبيَ  َفاَقِتَها  ُنمَّ)      
من السعة تعاىل رنها اهلل اإلنسان يف حياته بني ما ق , وتذبذبوالعقابي  هي الشدائد , والفاقة هي الفقر 

ومـا متـرُّ بهـا مـن      واألزمات املالية واالقتصادية واالجتماعيـة , وشدائد الفقر االقتصادية واالجتماعية , 
التجاريـة ومـا تتعـّر  لـه مـن      واألعمال األفراح واألحزان , حتى يف الصفقات , ومن آفاتها املختلفة 
 ..ِع  أنشطة احلياة نسانية اإلعالقات الطبيعة , وما يتعر  اإلنسان من أرباح وخسائر 

احلضـارات يف قوتهـا وضـعفها     , لكونهـا مؤشـر  هما يف جمـال االقتصـاد   مضامينواآلنار وللتاري        
وحتدياتها وما جيري عليها من خماطر وتهديدات , سببه قد يكون ذاتي أو موضـوعي , ومجيعـه يصـب    

همية ذلك يف حيـاة اإلنسـان   وتارخيه , وألم  االقتصادي يف موازين احلياة , ومنها ما يدخ  ضمن العا
 ( :عليه السالم)يقول  واالتعاا مما جرى على احلضارات ,

, َوَفكَّـْرُت ِفـي    , َفَقـْد َنَظـْرُت ِفـي َأْعَمـاِلِهمْ     ِإنِّي َوِإْن َلْم َأُيْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمـْن َيـاَن َقْبِلـي    ) ..      
؛ َقـْد   ْنَتَهـى ِإَلـيَّ ِمـْن ُأُمـوِرِهمْ    ا؛ َبْ  َيَأنِّي ِبَمـا   ؛ َحتَّى ُعْدُت َيَأَحِدِهْم ِفي آَناِرِهْم, َوِسْرُت  َأْخَباِرِهْم

ْسَتْخَلْصُت َلَك ِمْن ا؛ َف , َوَنفدَعُه ِمْن َضَرِرِه ِرِه؛ َفَعَرفدُت َصفدَو َذِلَك ِمْن يَََد ُعمِّْرُت َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِهْم
, َوَرَأْيُت َحْيـُث َعَنـاِني ِمـْن َأْمـِرَا َمـا       , َوَصَرفدُت َعْنَك َمْجُهوَلُه َجِميَلُه ُه, َوَتَوخَّْيُت َلَك يَلَنِخرن ُي ِّ َأْم

, ُذو ِنيٍَّة  ْهِر, َوَأْجَمْعُت َعَلْيِه ِمْن َأَدِبَك َأْن َيُكوَن َذِلَك َوَأْنَت ُمقدِبُ  الدُعُمِر َوُمقدَتَبُ  الدَّ َيْعِني الدَواِلَد الشَِّفيَق
,  َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَكاِمـهِ  , , َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِليِم ِيَتاِب اهلِل َعزَّ َوَج َّ َوَتأدِويِلِه , َوَنفدسن َصاِفَيٍة َسِليَمٍة

 .   ( , ال ُأَجاِوُز َذِلَك ِبَك ِإَلى َغْيِرِه َوَحالِلِه َوَحَراِمِه
واختزال العمر بسعة  العالقة املفصلية بني العمر الزمين والعمر العقليباملبارا , يبدأ قدِّم املتوالن        

, وما يدعمهما مما يتحقق من (  ِإنِّي َوِإْن َلْم َأُيْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمْن َياَن َقْبِلي ), العلم وجتارب اآلخرين 
, َوَفكَّْرُت  َفَقْد َنَظْرُت ِفي َأْعَماِلِهْم )؛ امليداني  الدراسة والتحلي  املتكام  بني اعانب النظري واعانب

؛ َقـْد   ْنَتَهى ِإَليَّ ِمْن ُأُمـوِرِهمْ ا؛ َبْ  َيَأنِّي ِبَما  ؛ َحتَّى ُعْدُت َيَأَحِدِهْم , َوِسْرُت ِفي آَناِرِهْم ِفي َأْخَباِرِهْم
ا التاري  واآلنار , فاآلنار الوجه املادي وامليداني للتاري  , وهنا ميثلهم, (  ُعمِّْرُت َمَع َأوَِّلِهْم ِإَلى آِخِرِهْم

منه ما يدخ  ضـمن العامـ    بنظرته وما يرفدهما االستقراء التارخيي واستقراء وجهه املادي وامليداني , و
 .. االقتصادي واالجتماعي والسياسي ؛ وتأنريهم على مستقب  احلضارات
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تاري  التطور العلمـي وآنـاره اآلنيـة واملسـتقبلية , ومـا      , ومنه  التاري دراسات ما أهمية وال ننسى     
النظـر للزمـان   لتجارب السابقة , وإمنا مالحظتهـا واسـتقرائها , لالنتفـاع منهـا مـع      حيقق عدم املرور با

واعهود يقل  العبء االقتصادي والتموي  املالي واملكان واملواق  واحلضارات واإلنسان والبيئة , وبذاته 
 ..ملث  هذه التجارب وال ات , مبا فيها املدّون منها ت والظروف , والوق
الكبري والداعم املورد االقتصادي  ُتعد  اآلنار يف زمننا املعاصر , الوقت ميكن اإلشارة إىل أّنوبذات      

ة سـمى بالسـياح  منهـا مـا ي  ويف مقـدمتها الـدول العظمـى , و   ودخوهلا الوطنية , الدول  مليزانياتالكبري 
س من دخول وموارد املاليـة  على الدول والنا الا تّدر, وتدخ  ضمن خمتل  أنواع السياحات اآلنارية 

 ..واستثمارها 
َفَعَرفدُت َصفدَو َذِلَك  ), أال وهو ؛ عام  مهم  قققد حت, االستقراء والدراسة والتحلي  باملالحظة وو     

والرياضـية يف التكـرار وتعـدد النجـاح     ويأخذ بـه أبعـاده االحصـائية     ,(  , َوَنفدَعُه ِمْن َضَرِرِه ِرِهِمْن يَََد
 ةللنجـاح والعوامـ  املسـبب    ةاألعمق هو معرفة العوام  املسـبب والفش  يف خمتل  األعمال والتجارب , و

اسـتخدام  مت فرز ما هو نافع , وما هو ضـار , ويـ  حيثيـات ذلـك , ملعرفـة ييفيـة       منه ما , وللفش  
 ..ملتوافرة , وحتاشي واالحتياط من الضع  داخ  ي  نشاط واستثمار الفوى ا

, واالفـادة مـن   أفضـ  وأنسـب أداء    الداخليـة  الدراسة املقارنة مع اإلفادة مما حيقق للبيئةعم  يعين      
 ..روفها ومواقفها الدراسة والتحلي  بك  حيثياتها وامن جّراء املعلومات والبيانات املتوافرة 

بيان ما يانت عليه من فرص وتهديدات وخماطر وحتديات , وهذا ما يدخ  ضـمن  وبذات الوقت      
, ونعمـ  يف اـ  عواملـه واروفـه     , واإلفادة منها ؛ يتـاري  مضـى , وحاضـر نعيشـه     البيئة الارجية 

, وييفية نتبناه بالطط املدروسة واملوافقة لك  تغيري , واألخذ باحلسبان ما يطرأ من مشاي  ومستقب  
الوقـوع يف دائـرة   بإدارة ناجحة , تستخدم ي  األدوات املواتية وما سـتتوافر , للحيلولـة دون    عالجها

 ..الفش  ودون املرور باملعوقات واملخاطر واملشاي  
وضـع  أبعد من التوصـيات , ب ات والعم  على ستنتاجحقق جمموعة من اال , مّت دراسته وحتليله وما     

بعيـد عـن التهديـدات    , ومالئـم  وتنفيـذها يف منـاخ تنظيمـي    , ناسـبة  اختاذ القرارات املصنع والطط و
, َوَتَوخَّْيُت  ُهيَلَنِخْسَتْخَلْصُت َلَك ِمْن ُي ِّ َأْمرن اَف )تمث  يف ؛ ي ماهو و, من شأنه إجناحها الا واملخاطر 

 ( .. , َوَصَرفدُت َعْنَك َمْجُهوَلُه َجِميَلُه َلَك 
األعمـار   لفكر املتواص  العطاء , بـني خمتلـ   بوي والثقايف , مكانه يف بناء اوللبعد اإلنساني والا      

, َوَأْجَمْعُت َعَلْيِه ِمْن َأَدِبَك َأْن َيُكوَن  َوَرَأْيُت َحْيُث َعَناِني ِمْن َأْمِرَا َما َيْعِني الدَواِلَد الشَِّفيَق) واألنشطة ؛ 
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, َوَأْن َأْبَتِدَئَك ِبَتْعِلـيِم ِيَتـاِب اهلِل    , َوَنفدسن َصاِفَيٍة , ُذو ِنيٍَّة َسِليَمٍة الدَّْهِر َذِلَك َوَأْنَت ُمقدِبُ  الدُعُمِر َوُمقدَتَبُ 
 ( . , ال ُأَجاِوُز َذِلَك ِبَك ِإَلى َغْيِرِه , َوَحالِلِه َوَحَراِمِه َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوَأْحَكاِمِه , َعزَّ َوَج َّ َوَتأدِويِلِه

ا يف زمننا املعاصر , أال يثري ما نسمع عنهو, فيه األهمية العظيمة جانب آخر بوضوح نا هيظهر و      
من التلوث واستزاف ومحايتها ومستقب  البيئة , األجيال القادمة فيها ؛ التنمية املستدامة الا تراعي  وهي

سـتوى حملـي ووطـين    علـى م تنمية التطوير والصب يف , ومجيعها ت, ومستقب  مواردها الطبيعية طاقاتها 
 ..وجمتمعاتها اقتصاديات الدول وعاملي , ومنه ما يصب يف حاضر ومستقب  

واألخالقيـة , يـتم   الظروف الزمانية واملكانيـة واملوقفيـة   العوام  وومن هذا الفكر املستوعب لك        
احملتـوى اإلنسـاني   , وفهـم  ومنهـا الـنِّعم االقتصـادية واالجتماعيـة     , , الستيعاب حمتـوى الـنِّعم   الرشاد 

, ومـا  واحلضاري هلا , وبناء نقافة تنظيمية للحفاا عليها واستثمارها بأسـلم املنـاهال العلميـة والعمليـة     
, لتسـتمر  تتطلبه من دعم االخااعات واملبتكرات صديقة البيئة واإلنسان احلاضـر واألجيـال املسـتقبلية    

 ..أفض  الدورات االقتصادية النافعة  ضمن أسلم الدورات احلياتية , ومنهاحلقات النِّعم , 
حقول النِّعم وتأهيلها وهندسة وإعادة هندسة , لتطوير لذا يتوجب الوعي الثقايف التنظيمي التنموي      

االبتعاد عن املشاريع العدّوة للبيئة واإلنسان ,  إنساني , يأن يتمبأفض  وأنسب وجه وملستقب  واعد , 
البتعاد عن خملفات خمتل  املشاريع , واالفادة من تاري  طبيعية والبشرية , واواالبتعاد عن هدر املوارد ال

وما يزمع إقامتها مستقباًل , ودراسـة  العلوم ونتائجه , ودراسة وحتلي  ي  املشاريع القائمة واملستحدنة 
بهـا مـن   لالجتاه بها رحنو االستثمار احلالل املوافق للشريعة السـمحاء , ومـا يـرتبط    ي  مصادر التموي  

, دورته اإلنسانية , وهي جانب مهم يف محاية النِّعم اإلهلية الدخ  واالدخار والعودة لالستثمار يف أنقى 
لتدوم  , على هذه النِّعماهلل تعاىل لشكر أحد املناهال الرئيسية  ومنها النِّعم االقتصادية , وبها الوصول إىل

 ..وتزدهر بتنميتها وتطويرها الصحيح واملناسب 
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 لثانيالفصل ا
 بعض املفاهيم االقتصادية 

 
استكمااًل ملا تقّدم , سنخو  يف هذا الفص  , بعض املفاهيم االقتصـادية , فضـاًل عـن مـا سـبق            

 : احملاور اآلتية الفص  , يه , وسيتضمنتناوله , وما سيتم الو  ف
 . عناصر اإلنتاج يف نهال البالغة: املبحث األول 

 .االدخار : اني املبحث الث
 .االستثمار : املبحث الثالث 
 . املنافسة :املبحث الرابع 

 . االحتكار : امساملبحث ال
 . املخاطر االقتصادّية : سادساملبحث ال
 . اإلشباع وأهميته االقتصادية:  لسابعاملبحث ا
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 املبحث األول

 عناصر اإلنتاج يف نهج البالغة
 

 :ملبحث , قد يتبادر للشخ  السؤال اآلتي قب  البدأ مبوضوع ا      
 .. ؟  Productionماذا يعين اإلنتاج       
فمن الناحية االقتصادية , وبشك  خمتصر مفيد يعين ؛ ما حيدث من عملية إبداع أو ابتكار ملنتوج ,      

ان ذلـك بشـكله   أو ما جيري من زيادة أو إضافة املنفعة لسلعة معينة , أو إجراء تغيري عليها , سـواء يـ  
 ..البسيط أو املعّقد , وأيضًا قد يطرأ ذلك االبتكار أو التغيري على شك  الدمات 

العمليـات  املدخالت , مرورًا بنتهي إليه ما تهو :  إلنتاجبأّن ا مبفهوم نظرية النظام ,تعريفه  وميكن     
 .. اخمرجات املشروع املخطط هلمرحلة نتاجية , للوصول إىل إلا

, للوصول باملنتوج إىل مرحلة د يكون إنتاج مشروع يمخرجات , هو مدخالت ملشروع آخر وق     
شـبه  يمنتوج مصّنع جزئي ونص  مصّنع ومبشاريع متعددة ؛  املنتوج , ورمبا ميّر أو التامالصنع الكام  

صـانع  املالبـس , فهنـاا م  أو سلعة تامة الصنع , يمـا هـو عليـه    تام الصنع تام الصنع , حتى يص  إىل 
 .., ومصانع الياطة  والصباغة والطباعة النسيال
واإلنتاج بتقنياته يستهدف خفض تكالي  إنتاج السلع والدمات , وحتقيق إشـباع أيـ  , ورفـع         

واإلنسـانية واإلسـهامات التنمويـة     Social Welfareمستوى اعودة , وحتقيـق الرفاهيـة االجتماعيـة    
 .. املستمرة واملطلوبة 

 عنـدما انبثقـت  الفصـ  بـني رأس املـال والعامـ  مّت بشـك  واضـح       بّد من القول بأّن بداية اجتاه وال    
 .. الصناعية الثورةبعد قيام  الصناعية الرأمسالية

وســائ  أو عوامــ  أو عناصــر االنتــاج بصــورة عامــة وتبلــور تطــور الفكــر االقتصــادي , لتصــبح      
Factors Of Production   ن ؛ العمـ   األساسية تتكـون مـLabour   األر ,Land   رأس املـال ,

Capital  والتنظيم ,Organization .. 
وسواء يانت عناصر االنتاج , بالتقسيم التقليدي على وفق املدرسـة الكالسـيكية وروادهـا ؛ آدم         
, نم األر  , ورأس املال بأّن العوام  متكونة من ؛ العم  ,  ث , واستيوارت , ومالتس , وما يرونمس

 ..م عنصر التنظيم اضي  هل
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أو مبنظور التقسيم احلديث لعناصر اإلنتاج على وفق الفكـر االقتصـادي احلـديث همـا ؛ العمـ  ,           
ألغـرا   وذلك األر  ضمن راس املال , والتنظيم ضمن العم  ,  ؛ قد انضوىمبوجبه وراس املال , و

اديات الا تدخ  ضمن األنشطة اإلنتاجية , ولسهولة متعددة منها ؛ سهولة التنظيم بني املاديات وغري امل
 ..تصني  العناصر 

قد يتطلب العودة إىل أي تصني  مالئم , سواء يان تقليـدي أو حـديث , يمـا    , وألمور معينة       
 .. هو عليه مثاًل , ما تكون النظرة لرأس املال ؛ عينيًا أو قيميًا 

 ؛ ومـا إليـه , ورأس املـال القيمـي    .. راضي واملكائن والسـيارات  فرأس املال العيين ؛ ياملباني واأل     
 ..يصبح يف حالة بيع تلك األموال العينية , أو ُيتبع تصني  آخر , أيثر سهولة أو أعقد 

ملكية األفراد والقطـاع الـاص ,   من أمسالية تكون عناصر اإلنتاج ويف املنهال وفلسفة االقتصاد الر      
 .. (  مير دعه يعم  دعه)  اليةالرأمس وعلى أساس مبدأ

حتـت سـيطرة وملكيـة الدولـة     ايية , فتكون عناصر اإلنتـاج  أّما يف املنهال وفلسفة االقتصاد اإلشا     
 ( ..لك  حسب طاقته ولك  حسب عمله )  ؛ والقطاع العام , ومثاًل تتجه على أساس املبدأ

ال وفلسفة االقتصاد املختلط , تكون عناصر اإلنتاج على وفق ما يتالئم مع فلسـفة  واالجتاه يف املنه     
الدولة واحلكومة والدستور , ونسبة ما يؤخذ به بني ؛ ملكية األفـراد والقطـاع الـاص , وبـني ملكيـة      

 ..الدولة والقطاع العام واملختلط 
دولة واجملتمع بني ال زيع عناصر اإلنتاجيكون ملكية وتو ويف الفلسفة والفكر االقتصادي اإلسالمي ,    

منه يسـتهدف  و, واجملتمع الدولة اإلسالمية ومصاحل اإلسالمية , الشريعة ما تقتضيه  واألفراد , وحبسب
املصلحة العامـة   ما تاتب عليه, و, ولرمبا من مصلحة الناس مجيعًا محاية أمن ومصلحة األمة اإلسالمية 

عـدم هـدر الطاقـات والقـدرات بكـ       مـا حيقـق   وحـديات واملخـاطر ,   وما حيفظها من التهديدات والت
 ..األخروية  - على أساس النظرة الدنيويةبناؤها و , أشكاهلا وأنشطتها وقطاعاتها , مبا فيها الفردية

املشكلة ليست يف ذات األموال , وال يف ييفية اختيار صفتها يونها ؛ رأس املال الثابـت  يذلك و     
Fixed Capital  ــداول واملبــاني ويافــة التجهيــزات , بــاآلالت واملكــائن  ؛ املتمثــ ورأس املــال املت

Circulating Capital   أو يونهـا  باملواد الام والسلع نص  وغري الكاملة وتامـة الصـنع   ؛ املتمث ,
, ومنـه البنـى التحتيـة أو    , أو راس مـال إنتـاجي ورأس املـال االجتمـاعي الثابـت      سائلة أو شبه سائلة 

   .. ب  يف ييفية استثمارها,  فحسب..  Infastructureاالرتكازية 
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( عليه السالم)نزول آدم قب  اإلنتاج والتمّلك وتطوره , ونهال البالغة يطالعنا على مضامني عوام       
 ( :عليه السالم)على األر  وبعدها على مد احلياة الدنيوية , حيث يقول اإلمام علي 

ْرَغـَد ِفيَهـا   َأَو, َتـُه  ْسـَكَنُه َجنَّ َأَو, ِتِه َل ِجِبلَّوََّوَجَعَلُه َأ, ِمْن َخلدِقِه  ِخْيَرًة, ( عليه السالم) آَدَم اْخَتاَر)      
َرَة ِبَمْنِزَلِتـِه ؛  َوامُلَخـاطَ , َعرَُّ  ِلَمْعِصَيِتِه ي اإلقدَداِم َعَلْيِه التَِّف نَّْعَلَمُه َأَأَو, ْوَعَز إَلْيِه ِفيَما َنَهاُه َعْنُه َأَو, ُأُيَلُه 

َة ِبِه َوِلُيِقيَم احُلجَّ, ْرَضُه ِبَنْسِلِه ْوَبِة ِلَيْعُمَر َأْهَبَطُه َبْعَد التََّأَف -ُمواَفاًة ِلَساِبِق ِعلدِمِه  -َدَم َعلى َما َنَهاُه َعْنُه قدَأَف
, َوَيِصُ  َبْيَنُهْم َوَبـْيَن َمْعِرَفِتـِه   , ِتِه َة ُرُبوِبيََّعَلْيِهْم ُحجَّ ا ُيَؤيُِّدِممَّ, ْن َقَبَضُه َوَلْم ُيْخِلِهْم َبْعَد َأ, َعلى ِعَباِدِه 

 .  (ِه ِتي َوَداِئِع ِرَساالَوُمَتَحمِِّل, ْنِبياِئِه َرِة ِمْن َألدُسِن اِلَياِل َعلى َأَبْ  َتَعاَهَدُهْم ِباحُلَج
مـا  بوط على األر  , وما بعد ذلك , فكـان  وقد مجع الن  املبارا , يما مّت بيانه بني ما قب  اهل      
مـن خـرية خلقـه , والبنـاء الفكـري وتبلـوره وايتسـاب         من اعع  التكـويين  االختيار وما يانيتعلق ب

واحلـرام  احلـالل  عرفة احلدود والعواقـب مـن   ال ات , وما يان مسموح وما يان غري مسموح به , مل
تب من عواقب تعـدِّي احلـدود وارتكـاب مـا ُيخـال       وفلسفته , ومعرفة احلقو  والواجبات , وما يا

أوامر الالق عز وج  , وما أعقبه من حياة بائسة جديدة , تقتضي استمرارية العمـ  واعهـد والسـعي    
 ..إلشباع احلاجات 

وتطورهـا , ومـا   , وبدأت اهـور احلاجـات وتعـددها     ( ْرَضُه ِبَنْسِلِهْوَبِة ِلَيْعُمَر َأْهَبَطُه َبْعَد التََّأَف)        
يتوجــب ويتطلــب إشــباعها , فكانــت لعناصــر اإلنتــاج ببســاطتها وتعقيــداتها , مثــار حريــة اإلنتــاج  
واإلنتاجية , والسيما بعد اتساع الرقعـة األسـرية واجملتمعيـة , وانطلـق تطـور االقتصـاد البـدائي , مـن         

مـن املقايضـة   بتطـوره  وبـدأ   االقتصاد األسري إىل االقتصاد على مستوى اجملتمع والشـعوب والقبائـ  ,  
تاري  واحلضارات امتدادا ع  الرحنن نرى , ويمحدد للبيع والشراء البسيطة واملعقدة حتى اهور النقود 

, ومـا عملتـه البطاقـة     الـدفع اإللكاونـي   هترتـب عليـ  احلساب اإللكاوني و أصبح ويف عاملنا املعاصر ,
 .وهكذا  ..الذيية من حتوالت 

 :وياآلتي  الن  املباراهذا وبوضوح عناصر اإلنتاج يف ام ويظهر بشك  ع     
؛ رأس املال بك  ( َيْعُمر ) , وأرى ما يتضمن يلمة ( َيْعُمر  )العم  ؛ بك  أبعاده املتمثلة بـ  -

أشكاله , والتنظيم بك  أبعاده االسااتيجية ؛ التخطيطية والتنفيذية املستمرة , وبك  املاديات 
مات املدنية والدولة , مبؤسساتها املدنية وغري املدنية , وما يشم  البنـاء  وغري املاديات , ومقو

 ..والتماسك االجتماعي , والقدرات واإلمكانيات والرغبات 
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وغريها املتمثلة يف يلمـة  الطبيعية  اومواردهوعواملها األر  ؛ بك  أبعادها ومكوناتها البيئية  -
, واحلفاا على البيئة والتنمية ( َيْعُمر ) ملتكاملة مع , من حيث استثمارها ومحايتها ا( ْرَضُه َأ )

فيها , مبـا فيهـا محايـة     ما هلا من حقو وي  , املستدامة الا تأخذ باحلسبان األجيال القادمة 
هدر املوارد الطبيعية واحليوانية والزراعية واستصالح األراضي يئة من التلوث , واحلماية من الب

طبيعية النادرة , وال ننسى ما يشم  الفساد يف األر  , جوانـب  وي  ما هو ضمن املوارد ال
عديدة منها ؛ مادية ومعنوية وأخالقية ونفسية وسلويية , مبـا فيهـا مـا ياتـب علـى الفسـاد       

منها الظـاهر  تكوين الابة والتعرية وخملفات الصناعات املختلفة , وما يطرأ على اعيولوجي و
وما إليها , وما ياتـب علـى اسـتخداماتها     ..والبيولوجي  النووي يف العصر احلديث ؛الطر 

 ..من آنار وعقوبات دنيوية وأخروية  واستثماراتها

, بالعـدد السـكاني   (  َنْسـِلهِ ) بك  أبعاده ومكوناتـه واملتمثـ  يف يلمـة    ؛ رأس املال البشري  -
جسـدية   ومـا ميتلكـه رأس املـال البشـري مـن قـدرات وإمكانيـات       , والقدرات والدميوغرايف 

والثقافات العامة والتخصصية , وما يدخ  ضمن ما يسمى يف الفكر املعاصر , برأس , وعقلية 
املال املعريف والعلمي , ومنه ما يتحدد يف طبيعة ومنهجية تنميته وتطويره واستثماره يف تقـّدم  

 .. بعيتهاوايتفائها الذاتي واستقالهلا أو عدم ت هاحضاراتدول واألمم ومحاية أمنها وبناء ال
تها احدود حلقات عناصر اإلنتاج , ب  وضع تكامليتها على وفـق امتـداد  ( عليه السالم)ومل حيدد       

االسااتيجية ومستقب  احلياة وتطورها وأمنها وأمانها , واملوايـب لكـ  الظـروف واملواقـ  , وبآفاقـه      
الواسـعة للنظـرة لعناصـر    ( الديناميـة  ) املستمرة العطاء , وتطّور استثمارها وملكيتها , وآفاقها احلريية 

اإلنتاج , ومنافعها وجتدد وتطور احلاجات وأساليب اإلشباع اإلنسانية األخالقية , ومـا تشـم  األفـراد    
 ..واجملتمعات 

وبهذا التقسيم لعناصر اإلنتاج , وما يشم  بذلك خمتل  القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية       
, نراه ال يتعار  مع التقسيمات التقليدية واحلديثة , ب  يتعداها ويفو  عليها يف تـبين   واملالية والدمية

اإلنسانية واألخالقية واحلقوقيـة ومـا خيـ  عمـق التنميـة      بفلسفة امللكية وبناء اإلنسان وارتقاء العم  , 
 ..املستدامة , ومتطلبات العدالة واملساواة والتكافؤ واعودة 

مبـا يتوافـق مـع    و ج , وفـرص اسـتثمارها ,  يف موضـع آخـر لعناصـر اإلنتـا    ( السـالم عليه )ويشري       
ْيِديُكْم َأَو, ْرُ  َلُكْم َشاِغَرٌة َفاأَل) ؛ التشريعات اإلسالمية , وما يتعلق حبرية وعدالة ومساواة اإلستثمار 

 .  ( ..ِفيَها َمْبُسوَطٌة 
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ه املتكام  يف الطبة واجتاهاتها , ي ز هنا جانـب  واقتطاع هذا الن  املبارا وبغض النظر عن ُبعد      
مهم , أال وهو عنصر األر  واستماليها يف حالة عدم وجود َمْن يتملكها , وذلك السـتثمارها بكـ    
السب  واألهداف والغايات الا ال تتعار  مع الشريعة اإلسالمية , وما يتضمنه فقه املعامالت , ومنهـا  

 ..تماعية واألخالقية واإلنسانية االقتصادية ومؤنراتها االج
وما  ,شم  ؛ عنصر األر  , وعنصر رأس املال البشري ؛ ومما يعين وي( ْرُ  َلُكْم َشاِغَرٌة َفاأَل )       
تشم  الفرد واجملتمع والدولة , أيهما يكتسـب صـفة امللكيـة , بتوافـق مضـامني      ( َلُكْم َشاِغَرٌة  )يتعلق 

وما ميكن استثمار األر  على وفق طبيعتها وموقعها وحاجتها ,  ,بيعية األر  وما حتتوي من موارد ط
 ..يأن ُتستثمر يف جماالت الزراعة أو الصناعة أو الدمات بك  أشكاهلا 

ــِديُكَأَو)       شــم  ؛ طبيعــة حريــة امللكيــة ألر  ميكــن متلُّكهــا  ؛ وممــا يعــين وي( ْم ِفيَهــا َمْبُســوَطٌة ْي
, وبـال تعـدي علـى     امتاليهـا يسـبق  ها وشراؤها شرعًا وقانونًا , علـى أن ال  واستثمارها وتداوهلا وبيع

وبهـذا   بأيِّ شك  مـن األشـكال , وبشـك  مباشـر وغـري مباشـر ,      , والشرع والقانون وحقو  الناس 
رة ملتطلبـات  , إشـا ( ْرُ  َلُكْم َشاِغَرٌة َفاأَل), وبتكاملها مع ( ْيِديُكْم ِفيَها َمْبُسوَطٌة َأَو) يكون التوجُّه , 

 ..احلقو  ومنها ما ياتب ضمن التنمية املستدامة وسب  حتقيقها 
 ( :عليه السالم)ويف مناسبة أخرى يقول       
ى ا ُيَرَوَما ال ُيْحَصى ِممَّ, ْنَعاِم َوَمْدَرجًا ِللدَهَوامِّ َواأَل, َناِم ِتي َجَعلدَتَها َقَرارًا ِلأَلْرِ  الَّهِذِه اأَل َوَربَّ)       

   ( . َوَما ال ُيَرى
قتصـادية  االعلى األبعاد  رياتها املستقبلية , مؤشرات مؤنرةواعع  املتمث  باألر  ومكوناتها وتغي      

ن واألمـن واالسـتقرار بكـ     والقـرار هـو مـا يتضـمن السـك      ,( َناِم َجَعلدَتَها َقَرارًا ِلأَل) ؛ جتماعية اال –
الثقافيـة  والجتماعيـة والبنائيـة العلميـة واملعرفيـة والابويـة والتعليميـة       التنموية والتطويريـة وا  تفاصيالتها

؛  مـن  , وما حتتوي( البيئة ) ية األر  واحلضارية , وما يتصّدر ي  ذلك ؛ احلقو  والواجبات , ومحا
 ( .. َوَما ال ُيَرى ا ُيَرىَوَما ال ُيْحَصى ِممَّ) وي  ما ُيحيط بها , ,  ( ْنَعاِمَوَمْدَرجًا ِللدَهَوامِّ َواأَل )

ومنه هنا ما يتبني من عوامـ  اإلنتـاج بشـك  واضـح ؛ األر  بكـ  مكوناتهـا , ومنهـا املـوارد               
هـا  الطبيعية , ورأس املال , ورأس املال البشري واملعريف والعلمي , وأمن اجملتمع يعين أمن الدولـة وحزم 

اإلدارة وجانبـه التنظيمـي والسـلوا    مـن  ضـمنها   , واملنظومات االقتصادية املتنوعة , وما يدخ  وقوتها
؛ ما يعاصر وما يسجله املستقب  , من املنظور (  َوَما ال ُيْحَصى) التنظيمي , وبال حدود التطور والنمو 

 ( .. ا ُيَرى َوَما ال ُيَرىِممَّ )وغري املنظور ؛ 
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االجتهــادات , بــدون ختطــي وممــا يعــين أن التقســيمات يف عوامــ  اإلنتــاج , ُمشــّرعة األبــواب و      
ة ياملسـؤول وواحلريـة     واحلقـو  والعدالـة  األخـال ؛ التشريعات اإلهلية اإلسـالمية , ومنهـا املبنيـة علـى     

 ..بالتعاون بني األفراد واجملتمع والدولة يتحقق وما وتكام  البناء احلضاري األخالقي , , واملساواة 
سب مقتضـيات العمـ  والظـروف واملواقـ      حبتاج , لذا يكون تقسيمات وتطبيقات عوام  اإلن       

اإلسااتيجية , مبراعاة اعانب اإلنساني واألخالقي للوصول إىل أفض  وأنسب السب  التنمويـة , ومنهـا   
 ..وملختل  األنشطة وتبعات امللكية والنفع العام , التنمية االقتصادية 

 
 
 

 املبحث الثاني

 االدخار 

 
أهميـة يـبرية , وراس املـال الـاص والعـام , أحـد هـذه العناصـر الرئيسـية           لتوافر عناصر اإلنتاج     

 ..واإلسااتيجية , للوصول من خالهلا بتواص  إىل األهداف والغايات املرسومة 
وقد تناولنا جانب من حيثياتها , فيما تقّدم , وما تبّين من رييزة من ريائز تكـوين رأس املـال ,         

على مستوى الفرد واجملتمع والدولة , ومبختل  األسـاليب االدخاريـة وتعـدد    مِّع املتجاالدخار أال وهو 
 ..اشكاهلا وقنواتها ومدياتها , واجتاهاتها التكتيكية واإلسااتيجة 

هو االحتياطي املتجمِّع للمستقب  , أو مبعنى أد  هو ذلك اعزء الفائض من  Savingفاإلدخار        
إلستهالا وإشباع احلاجـات , واملؤجـ  إنفاقـه اإلسـتهاليي واالسـتثماري      الدخ  بعد تلبية متطلبات ا

 ..على مستوى الفرد واجملتمع والدولة 
قد يكون االدخار مبستوى الصفر أو أعلى منـه , وقـد يكـون أدنـى مـن      يف هذا اجملال , املعادلة و      

مـا  االدخاريـة  تل  املسـتويات  مبخ, وبشك  عام ال يتم االستثمار , والصفر فيكون العجز يف االدخار 
علـى  ذلـك  سـواء يـان   , املثمـر  املخطط لـه و والفعلي التنموي إاّل بالسلوا االستثماري , فو  الصفر 

 ..أو املختلط القطاع العام أو الاص مستوى 
, الدول النامية , وبالتحديد الدول النفطيـة أو االسـتخراجية    ة االقتصادية العاملية , ومنهاواألنشط      

, وال متتلك  ةالقومي ةاالستثماري ةيوذات الدخ  القومي املرتفع والا ال متتلك أغلبها النهال والطط التنم
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لبعيدة والقريبـة , وأحـد مؤشـرات ذلـك     القنوات االستثمارية املناسبة واملأمونة والسليمة على املديات ا
االقتصـاد , وخمـاطر وحتـديات وخمـاطر     وأدلتها املتعددة , االرتباط املفصـلي بـني السياسـة واحلكومـة و    

.. االرتباط الارجي االستثماري , واقتصار التنمية على التقنيات املنقوصة , وأسـوا  املـال والتجـارة    
وما شايلها , وتهديد العوام  ومستقب  العوام  السياسية واالجتماعيـة والابويـة والتعليميـة والثقافيـة     

ديد األمن االجتماعي وأمن الدولة , وفقـدان الوضـع اإلسـااتيجي    وما يرتبط بته, العامة والتخصصية 
اء , وما ومحايتها بالتخطيط أو صياغة اسااتيجيتها وتطويرها وتنفيذها بشك  مستمر العط, للمشاريع 
 .. التقييم والتقويم الفاع  لك  امتداد وتكام  دورتها املستمرةيوايبه من 

الفاعـ    يكوِّن رأس املال بك  تفاصيله , إاّل إنه ُيعد الشرط املسـهم  وبالرغم من أّن هذا األمر , ال     
شـباع حاجــاتهم  وتضــحية الفـرد واجملتمـع , إل   آنـي  يف تكوينـه , ورمبـا يأخـذ اإلدخــار منحـى تنـازل     

, لبنـاء الدولـة واملشـاريع التنمويـة ,      ومثمـر  واستهالياتهم , هلدف ما ينشـدونه مـن مسـتقب  أفضـ     
االجتماعيـة , خصوصـًا يف    –يجة منها , وتظهر هذه التضـحية بالرفاهيـة االقتصـادية    والسيما اإلساات

  ..الدول الا ال متتلك موارد طبيعية أو عوائد استثمارية 
 :والبّد من اإلشارة مبعادلة توضيحية إىل أّن      

 
  

 :مبعنى آخر يتم توضيحه مبعادلة      
 
 

االدخار , لغر  االستثمار املستقبلي املتواص  , يتطلب أن تكـون  وليكون رأس املال املتكون من      
الثروة أو رؤوس األموال التشـغيلية املنتجـة , أيثـر أو يف زيـادة أو تفـو  الثـروة املسـتهلكة , ليتكـّون         

 ..الفائض بعد االستهالا أو اإلنفا  االستهاليي 
 :تياطي وأهم أنواع االدخار ؛ االدخار املنشئ واالدخار االح      
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فاالدخار املنشئ ؛ هو استعمال جزء من الدخ  يف اإلنتـاج , يشـراء األجهـزة اإلنتاجيـة أو      -
 ..اآلالت واملكائن اإلنتاجية , والغر  أو اهلدف منه , هو زيادة الدخ  املستقبلي 

أّما اإلدخار اإلحتياطي ؛ فهو استهالا مؤج  , وال يكـون غرضـه أو هدفـه اإلنتـاج , وقـد       -
 ..ة داعمة , أو ائتمان للمستقب  يكون يقو

والفكر اإلقتصادي اإلسالمي ؛ نظر بعني اإلعتبار ألهمية االدخار , ودعم هذا التوجُّه على أساس       
الوعي والثقافة االقتصادية , ومنه االجتـاه بالـدخ  صـوب عقالنيـة توزيعهـا االسـتهاليي واالدخـاري        

جات الـذي ُيفـرِّ  بـني االقتصـاد والبخـ  والتقـتري والتبـذير        واالستثماري , وما الاشيد يف إشباع احلا
الثقافة يف السلوا  –وتشتت األموال والدخول , إاّل شك  من أشكال موجبات رسوخ الوعي والتوعية 

 ..اإلقتصادي القويم 
ال بـ يكون اإلدخار بال هدف أخالقي وإنساني و أن ال ؛ اإلسالم هاعّدمن املبادئ اإلدخارية الا و     

هدر األمـوال  و ارحنراف األفراد يسهم يفمن غري توجيه عقالني , فإنه ه ترسي  املستقب  املناسب , لكون
وطريقة استعمال استهاليي مدمِّر للشخصية , وقد ال يكون هناا هدف , لكنه ال أخالقي وال يوافـق  

قيـام  ب مرحلـة اسـتثمارية ,  حتوي  املدخرات إىل  الشرع اإلسالمي يف متوي  املشاريع , يما هو احلال يف
مشاريع للخمور أو للقمار أو مشاريع سياحية ال أخالقية , أو حتى إذا يـان اهلـدف اسـتثماري , قـد     

املشـروع  لرمبـا يكـون   يكون سريع العوائد بالشك  الذي يستنزف التنمية وتطوير الدولة واجملتمـع , أو  
مـع , أو يكـون االسـتثمار يف مشـاريع ال     االستثماري عام  مضع  لإلقتصـاد ومسـتقب  الدولـة واجملت   

جدوى فيها لالقتصـاد وال لغـريه , أو قـد تكـون املشـاريع هلـا الضـرر الكـبري علـى مسـتقب  اإلنسـان            
 ..واملخلوقات والبيئة احمللية والوطنية والعاملية 

ا احلقيقية طريقة اإلنفا  اإلستهاليي واالستثماري بقنواتهل وحدد الشرع لألموال , وعي وعقالنية     
النافعة الا مترُّ بها , دون اإلضرار اآلني واملستقبلي , وعواقبها ومضارها اعانبية الزمانية واملكانية , وأن 

 .. التتعدى وتقع بأيدي األعداء , أو َمْن يضر اآلخرين 
م القتصادي ألمـواهل أصحاب رؤوس األموال هم املسؤولون عن السلوا اجع  التشريع اإلسالمي و     

شخ  حقيقـي  أصحاب رؤوس األموال ب أداء , سواء متّث و وما ياتب عليه من عبءأو مدخراتهم , 
, وهـو  أفراد , أو يشخ  معنوي املتمث  باملؤسسات والشريات وما تقوم به من أنشطة وفعاليات ي

 ..جانب من محاية احلق الاص والعام وحدوده 
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, ْن َجَمَع امَلـاَل َوَحـِذَر اإلقدـالَل    ْيَت َمْن َياَن َقْبَلَك ِممَِّمْن َنفدِسَك َوَقْد رَأ اِسَك َسَواُد النَّنََّفال َيُغرَّ)      
َمِنِه َخَذُه ِمْن َمأدَوَأ, ْزَعَجُه َعْن َوَطِنِه َيْيَ  َنَزَل ِبِه امَلْوُت َفَأ -َجِ  َعاَد َأْبْسِتاَم ن َوُطوَل َأ -ِمَن الَعَواِقَب َوَأ
 . (َناِمِ  إْمَسايًا ِباأَلَحْماًل َعلى امَلَناِيِب َو, ْعَواِد امَلَناَيا َيَتَعاَطى ِبِه الرَِّجاُل الرَِّجاَل َأ َمْحُمواًل َعلى, 

, وبــاحملتوى اإلســالمية االجتماعيــة  –االقتصــادية لعمــق الفلســفة والصــورة البالغيــة مبضــامينها       
مصـريية جتمـع بـني    والتحّول ملرحلـة  نتقال منها النفسي الذي جيمع بني احلياة وساعات اال –السلويي 

ومناحيه وآناره الدنيوية وتواصـلها بانتقـال تلـك     , وصفة السلوااألعمال والسلوا االقتصادي واملالي 
 :ر باآلتي , ومنه نتنّوبه من آنار ما عم  ما بعد احلياة الدنيوية , وما ال يتقادم األموال إىل الورنة 

ْن َجَمـَع امَلـاَل َوَحـِذَر    ْيـَت َمـْن َيـاَن َقْبَلـَك ِممَّـ     اِس ِمْن َنفدِسَك َوَقـْد رأَ َسَواُد النََّك نََّفال َيُغرَّ)  -
هنا مما يتضح اقتصاديًا , االدخار مع النظرة للُبعد االستهاليي , والنظـر للرفاهيـة   ؛  (اإلقدالَل

نيب االسـتهالا  واالسـتيعاب والتـوازن االقتصـادي يف جـا    يف مسـرية حيـاة النـاس    االقتصادية 
 ..سلويية الشخ  املمتلك هلا طبيعة والدخ  طبيعة واالدخار , مبا ُيحدده 

؛  ( ْزَعَجـُه َعـْن َوَطِنـهِ   َيْيَ  َنَزَل ِبِه امَلـْوُت َفأَ  -َجِ  َعاَد َأْبْسِتاَم ن َوُطوَل َأ -ِمَن الَعَواِقَب َأَو)  -
ل وسلوييات املوجِّه لتصريفها إىل واحاجة ترتبط حبرية األموحتمية املوت , ومسألة األمان 

ومصـادر التمويـ    الـدخ    مـا سـتثماري الـا ميسـك بزمامه   طبيعة اإلنفا  اإلسـتهاليي واال 
, واملخاطر تكمـن يف التـوازن بـني    وطبيعتهما ومدى استمرارهما واجتاه العمران من خالهلما 

  األمـ  املرضـي إاّل تـذيُّر    وال يوقاليالي , , بني احملدود الواقع والال حمدود األم  واألج  
, املراعية نهاية ي  شيء مبا فيه اإلنسان ومشاريعه الذاتية الغري مرتبطة بأبعاد احلياة املستدامة 

 للذات واآلخر , واملراعية للحاضر وامتداداته املستقبلية لألجيال القادمـة , وألبعـاده املنظـورة   
االجتماعيـة , ومـا تتعلـق بـاملوارد      –قتصـادية  مبا فيه ما يتعلـق باألنشـطة اال   ,وغري املنظورة 
 ..األخالقية  –, وما يتعلق ياإلنسان واإلنسانية د النادرة الطبيعية واملوار

َحْمـاًل َعلـى   , ْعـَواِد امَلَناَيـا َيَتَعـاَطى ِبـِه الرَِّجـاُل الرَِّجـاَل       َمْحُمواًل َعلى َأ, َمِنِه َخَذُه ِمْن َمأدَوَأ)  -
ذياء ما يدخ  علم الـنفس الفلسـفي وعلـم الـ    ؛ ونهاية املطاف  ( َناِمِ يًا ِباأَلإْمَساامَلَناِيِب َو

الـدنيوي  , ومؤشرها صـدمة املـوت   األخالقي السلويي  –العاطفي وعلم النفس االقتصادي 
يف  ارتكـارب مـا حـّرم اهلل تعـاىل    عـدم تقـادم   واالنبعاث األخروي , وعدم تقـادم احلقـو  و  

 , ع, وهنا يكمن الـراد لصاحله وصاحل ومسقب  غريه الرتكاب بردعه عن اشريعته , املنصب 
 ..ومنافعه العقالنية يف ي  تفاصي  السلوا االقتصادي حتمية املوت أال وهو 
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, وواعيـة   ينمـا ال تقـع يف أيـدي أمينـة    من الوارث إىل الوريث , حوأخطر مؤشر النتقال األموال      
 ,, أو حتى السـلوا االقتصـادي النـافع     اإلسالمي االقتصاديمتلك نقافة البناء حينما تقع يف أيدي ال و
طر إعـادة  ار  ملخـ أو تتع, واملنحى الفلسفي والتنظيمي املالئم معرفة أولوياتها اإلسااتيجية ال تعرف و

ونتائجه يف العائدات , لالستثمار  ةخططاملل وعقالو, مبا تتطلبه من خطط االستثمارية املالية وهندستها 
 , غـري املناسـب  هذا , ويكون بسلويه على مستوى الفرد واجملتمع والدولة والتوزيع ,  رباحوهامش األ

, وانظر أي واملطلوب ملناسب , وال أخذ االستثمار جمراه ااملستقبلية أتى ُأيله ألموال , فال ادخار هدر ل
ة االقتصادية وعجلة , وجوانبه املؤنرة يف احلريأضرار ستاتب على واقع االقتصاد عند ضخامة األموال 

 ..والدورة وحلقاتها االقتصادية التقدُّم 
, وعـدم جتـاوز   الفكرية وتوازنـه العقلـي   مقوِّم السلوا بك  أشكاله , استيعاب حدود األم  لذا و     

, وما ياتب من حقو  وواجبات ومسؤوليات حتـى يف امـتالا   تلك احلدود ألسباب نفسية وأخالقية 
االيتناز من أج  جتميد جزء من املال الوطين , وما يتحدد من االدخار من أج   األموال وما يتحدد من

كـن العقالنيـة   , وإن مل تقعـاتهم ملـتغريات االقتصـاد الـوطين والعـاملي      االستثمار أو االسـتعانة بـه يف تو  
 :( عليه السالم)سيؤدي إىل الصورة الا وضعها أمري املؤمنني , االقتصادية واألهداف الواضحة 

, ْصَبَحْت ِبُيوُتُهْم ُقُبورًا َيْيَ  َأ! َوَيْجَمُعوَن َيِثريًا  , َوَيْبُنوَن َمِشيدًا, يَن َيأدُمُلوَن َبِعيدًا ِذالَّ ْيُتُمَما َرَأَأ)      
 .  ( ..ْمَواُلُهْم ِللدَواِرِننَي َوَما َجَمُعوا ُبورًا ؛ َوَصاَرْت َأ

 :كون الغايات واألهداف قب  التنمية الوطنية , عندما تعلى االقتصاد واجملتمع ومستوخطورته      
, حينما نفسي املاتب عليه االجتاه واملنحى السلويي ل؛ واألم  الُبعد ا( يَن َيأدُمُلوَن َبِعيدًا ِذالَّ)  -

ال ُيبنى على رؤى واضحة , سيؤنر على البيئة الداخلية للشخ  , والبيئة احمليطـة بـه ؛ البيئـة    
 ..الارجية 

االجتماعيـة , أّيـة    –للتنميـة وال للرفاهيـة االقتصـادية     جوهريـاً  ؛ ال حيقق(  َوَيْبُنوَن َمِشيدًا)  -
َيْيـَ    ) , والـدلي  ؛  , ومنحاه إنفا  استهالييواجملتمع اسااتيجيات تضمن مستقب  الفرد 

  ..(  ْصَبَحْت ِبُيوُتُهْم ُقُبورًاَأ

 بـال مـ ر  ي بـال عقالنيـة وبـال مسـّوغ و    االيتنـاز مـع  اع؛ وهنـا ميثـ    ( َوَيْجَمُعوَن َيـِثريًا  )  -
دخـار  اال وهـو املختلـ  عـن   وقد يكون ذلك ناجم عن مر  أو عقدة نفسـية ,  ,  اقتصادي
والقاعدة التمويلية وسلوا استثمار األموال مبنحاها التنمـوي   يف التوازن االقتصادي  ُّالذي خي
يف إدارة رؤس  يولِّد الفجـوة واللـ   ّراءه من ج, ووالتوزيع , امش األرباح هلاحملقق الصحيح 
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للتحوُّط من االيتناز الا قد تتجاوز املستوى املعقول , وذلك جبمود رؤوس األموال األموال 
َوَمـا َجَمُعـوا ُبـورًا ؛     )احلتميـة املنظـورة وغـري املنظـورة ؛     النتيجة الدلي  ؛ و ..من الطوارئ 
األمـوال ,   هلـم  وصلت ْنواألزمة ليست بالوارنني وَم , واملشكلة(  ْمَواُلُهْم ِللدَواِرِننَيَوَصاَرْت َأ

, قـد ال يـتم حتويـ  وتوجيـه ايتنـاز      وإمنا ما يكون نتيجته امليدانية , ما يسلكون مـن سـلوا   
األموال إىل جهتها املناسبة يف االستثمار واالسـتهالا , وقـد ال يتجـه حتـى اجتـاه رفاهيـاتهم       

 خريـات وهي حقو  ُأوخيسرها الشخ  واقتصاد البالد والعباد ,  فُتهدر األموال ,املعقولة , 
 ..ني وأخالقي ابال م ر إنسُتهدر 

واملضــامني يف بليــغ يالمـه املتضـمن أرفــع التحلـيالت    ( عليــه السـالم )يضـي   ويف ذات املنحـى        
 :اإلنسانية  –االجتماعية , وباالجتاهات األخالقية  –االقتصادية 

ْجَحـَ   َأ ْوَأ, ا َغَرٌ  غدَتَمَرَهاْر ن اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأْنِقَطا ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأْوا ِنَقإْن َشَكَف)       
وَنـَة  فدـَت ِبـِه امَلؤُ  َعَليـَك َشـْيٌء َخفَّ   ال َيْثُقَلنََّو ُرُهْم ؛ْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َتْرُجو َأفدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش بَه
, اِئِهْم ْسِتْجالِبَك ُحْسَن َنَناَمَع , الَيِتَك وَتزينِي َو, اَرِة ِبالِدَا ي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم َع
والثَِّقَة , اِمَك َلُهْم ْجَما َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن إِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَ  ُقوَّ, يِهْم ِل ِفْدْسِتفاَضِة الَعاَتَبجُِّحَك بَو

ِفيِه َعَلْيِهْم ِمـْن   لدَتا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ, ِرفدِقَك ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوا َعوَِّمْنُهْم ِبَم
ْرِ  ِمـْن إْعـَواِز   َتى َخـَراُب األَ ا ُيْؤَمإنََّو, لدَتُه ا َحمََّم اَن ُمْحَتِمٌ الُعْمَر إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأاَبْعُد 

اِعِهْم  ْنِتفَـ اِة ِقلَّـ َو, اِء ُسـوِء َاـنِِّهْم بالَبقَـ   َو, ْنُفِس الُوالِة علـى اَعْمـِع   اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو, ا ْهِلَهَأ
 .   (بالِعَبِر 
ألد  املرّيـزة املعلومـات واإلرشـادات واملنهـاج ا    عاعـات احلياتيـة   مـن عمـق وتعـدد امل   وما تقـّدم       

ــه الفلســفي  ــه والواضــح بتحليل ــاحي , ومن ــي الرصــني يف   االقتصــادية  املن ــاني واألخالق ــاء اإلنس والبن
علـى مسـتوى    فاعلـة  سااتيجيةيإ ( ُرُهْمْمَيْصُلَح ِبِه َأ) وحموره من أعلى اهلرم إىل أدناه , إسااتيجياتها 

 –له ُبعـده االدخـاري   (  ُرُهْمْمَيْصُلَح ِبِه َأ)خطط العامة والاصة املثمرة , و وتالمحها مع الدولة  خطط
َعَليَك  ال َيْثُقَلنََّو )من التوازن واملنظور االقتصادي , وما ُيقابله (  فدَت َعْنُهْمَخفَّ ), والدلي  االستثماري 

وهـو  , ( اَرِة ِبـالِدَا  ي ِعمَـ َك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف ), وفلسفته ؛ (  ْنُهْمفدَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَشْيٌء َخفَّ
َمـَع  , الَيِتَك وَتزينِي َو)  للبالد والناس , والدلي  ما يتضمنه ؛أعمق ما تكون عليه الصياغة اإلسااتيجية 

ا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَ  ُقوَّ, يِهْم ِل ِفْدلَعْسِتفاَضِة ااَتَبجُِّحَك بَو,  اِئِهْمْسِتْجالِبَك ُحْسَن َنَنا
 ( .. ِرفدِقَك ِبِهْمْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَم, اِمَك َلُهْم ِمْن إْجَم
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( ر )لألشـا النخعـي    (سـالم عليـه ال )لإلمام علـي   عهدجانب من والن  املتقدِّم املبارا , هو       
, باإلضـافة إىل  ( ر )ضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكـر  بعد أْن ا, ه على مصر وأعماهلا حينما واّل

ما تتطلبه الوضع والظواهر االقتصادية وتقلباتها واستقرارها , وأولويات منهجية وخطط يتضمنه من ما 
الظروف الزمانيـة واملكانيـة   االقتصادية , ومنها  لضرائب املؤنرة على الدورةرفع وخفض لاألوضاع من 

واإلنفـا  االسـتهاليي   قطاعـات االقتصـاد الرئيسـية    التأنري علـى  االدخار واالستثمار , أو يف واملوقفية 
 ..ة , ومؤشراتها اإلجيابية والسلبيواالستثماري 

ا اعانـب االدخـاري   , ومنهـ والبّد للدولـة أن تسـهم , بشـك  وبـآخر , يف الـدورة االقتصـادية             
بـأقوم السـب  الواعيـة الواعـدة , وبـالوعي الثقـايف       التشـجيع  ييفيـة  اختيار أسـلوب و واالستثماري , و
, والدقة يف قراراتها من أج  التنميـة االقتصـادية , واالبتعـاد    والتنظيمي املخطط له , والتوجيهي املثمر 

تطوير الستثماره و التضخم استيعاب عدم يف, يما هو السليب عن خماطر وتهديدات وحتديات التضخم 
, وتبعياتهـا  االجتـاه صـوب االسـتريادات    فقـدان املكاسـب و  , والقطاعات اإلنتاجية للسلع والـدمات  

, ويتحول إىل عجز ال ميكن عالجـه بسـهولة أو علـى    وما يولِّد من الريود االقتصادي العجز يذلك و
وحريـة االقتصـاد الـوطين     , ب االنتعـاش االقتصـادي  , واالجتـاه صـو  املمكن تداريه بها وفق اآلليات 

 ..الستمراريته املناسب ما هو و,  ةاملستدام
َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسـطدَها ُيـ َّ الدَبْسـِط     : )من اآلية املبارية  املستقي أبعادهو      

  إلسراءسورة ا (9 )َفَتقدُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا 
البّد من التفرقة بني االيتناز واالدخـار ؛ فااليتنـاز يعـين االحتفـاا     ويما سبق اإلشارة إليه , بأّن      

أو مبعنـى   , أو اسـتهاليها  هاالستثمار منفذالثمينة الا ال يرغب منها مكتنزها باملوارد أو املواد النادرة 
تهاليي واالسـتثماري , وخبالفـه االدخـار اهلـادف     ال يتجه بأمواله إىل اإلنفـا  االسـ  آخر ميكن قوله ؛ 

 ..لذلك 
 ( :عليه السالم)ولذا يقول اإلمام علي       

  ( ..اٌء ْحَياِل َوُهْم َأَوْماُن اأَلَهَلَك ُخزَّ ) ..
قد ياتب علـى  وأسباب اهلالا ,  ةالكبريلتحديات املقاب  ل ب  نتاجه مؤشر على الضع  واهلالا      

 :نها اور عديدة محم
  ..ألهله أصحاب احل  والعقد واإلبداع واملواهب عدم نشر العلم  -
 ..التعليم الابية وعن طريق قنوات العلم فلسفة وإسااتيجية  ما ُيناسب من عدم انتهاج -
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, يرأس مال معـريف وعلمـي يف جماالتـه    منافذ استعماالته , وعدم معرفة عدم استثمار العلم   -
 ..روفة والسليمة امليدانية والتطبيقية املع

؛ يعبادات باعوانب الفقهية عدم تطبيق العلوم الدينية , يف اجملاالت احلياتية , ومنها ما يتعلق  -
الفقه االجتماعي والفقه ويمعامالت ويتداخالت فقهية يف ي  مفاص  العلوم , يأن يكون 

 .وهكذا .. والفقه الابوي والتعليمي االقتصادي والفقه السياسي 

, وذلك يف اجتاه القطاعات الفقه االقتصادي  مثاًل منعدم اإلفادة قد يكون مبين على  واهلالا -
االبتعاد عن ي  ما مطلوب من يف املقدمة و.. الصناعية والزراعية واملالية والتجارية والدمية 

واملتـداخ  مـع الفقـه السياسـي لينـتال الفقـه       ما هو حمّرم , وي  ما هو غري أخالقي , املمتـد  
االقتصـادي االجتمـاعي , ومـع    تصادي السياسـي , ومـع الفقـه االجتمـاعي لينـتال الفقـه       االق

 .وهكذا ..األخال  لينتال عنه الفقه االقتصادي األخالقي 

أو حتـى الدولـة    عدم تـوازن الفـرد أو اجملتمـع   ينبع من وهم أحياء , و وبهذا وبغريه يكون اهلالا       
االسـتهاليي  النظرة اإلسالمية للحالل واحلرام وسب  اإلنفـا    بنفع فلسفةا يتوجه مب ,خططها حمتوى و

االسـااتيجية  اإليديولوجية والفلسفة والتكتيـك املتعـاام ب  نه بفقدا اهلالا وهم أحياء ؛, وواالستثماري 
 : ىالواضحة الا حيض

 ..املتبادلة املنافع الدنيا نافع مب -
 .. باداء احلقو  والواجباتاملتوازن والبناء  -

ومشـايلها وإدارتهـا   تحمُّ  مسؤولية األمـوال  أهاًل لفيه ما يتطلب أن يكون أداء عاب واستيو -
 ..بوجهها املستدام النافع عميع األطراف وتداوهلا 

نقافـة غايـات   , ووضـوح  ومنافـذ توزيعهـا   ادة هندسة ادخارهـا  بإعوايتساب منافع األموال  -
مـا   بـأرقى واالجتماعيـة ,   –قتصـادية  الرفاهية االاجتاهات  , مبا فيها وجود األموالأهداف و

وليست  موال الوسيلة يف احلياة الدنياويون األ ة ,اإلنساني اجتاهاتهاأخالقياتها و منهالُيناسب 
 ..الغاية 

 شرائعه وما يتطلـب مـن سـلوا اقتصـادٍ    , باتباع عز وج  باآلخرة عند رضى الالق  ىظحيو -
 ..مة , واهلدف األخروي األمسى واألبقى استمرارية خري الدنيا املستدا انتهاجوب, واعن 

 , ألموالخازن اكتنز أو امل جبع , ( اِل َوْماُن اأَلُخزَّ) ؛  االيتنازالنوع من عن ما يؤدي هذا فضاًل       
بعقالنيـة الثقافــة   مبنافعهـا , وال ميكنـه التصــرُّف  التصــرُّف بهـا   لـه  قيأنــه ال حيـ و, لكهـا  تويأنـه ال مي 
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واملكاني  نيا, ويتجاه  دوره الزمالتنموية املستدامة , وما تتطلبه من السلوييات ية النفس –االقتصادية 
 ..مروره منها حلياة أبقى ما سيكون , ويف الدنيا  واملوقفي
إدخارية النفسية , وما تتطلبه من سلوييات  –ويف العلم بعقالنية الثقافة العامة والتخصصية العلمية      

السـيطرة  إلشباع احلاجات واستمرارية سالمة الدورة بني جتدد احلاجات والقية استثمارية ونفعية وأخو
, ومـا ياتـب عليـه مـن     لسـالمة مجيـع األطـراف    األخالقي  –على إشباعها , اإلشباع املثمر اإلنساني 

 –عمـق االقتصـادي   يصـب يف ال مـا  السلوييات واألفعال واألعمـال التنمويـة املسـتدامة , وهـو بذاتـه      
, وال سيما فاعلية بالقدرات اإلضافية تمث  وما ي , ةما يتعلق بالدورة االقتصادية الداعم ومنه السياسي ,
 .., وتعاامه بالنظرة امليدانية املستدامة املعريف والعلمي اإلستثماري البشري ورأس املال 

 :يف الن  ذاته ( عليه السالم)يضيفها وأبعاد ُأخر       
الـدِّيِن   اِةا ِمْن ُرعَـ َلْيَس, اِر اإلدَِّخُمْغَرمًا باَعْمِع َو ْوَأ, ْهَوِة اِد ِللدشََّسِلَس الِقَي, ِة ذَّباللََّمْنُهومًا  ْوَأ ) ..     

 .  (اِمليِه ْوِت َحوُت الِعلدُم ِبَمذِلَك َيُمَي! ُة اِئَمالسَّ اُمْنَعا اأَلٍء َشَبهًا ِبِهَمْيقدَرُب َشَأ, ٍء ْيي َشِف
على االقتصاد , سليب  أنرومن خماطر وتهديدات  ما للشهوات وشذوذهايتبني بارا ؛ من الن  املو     

, وسب  االنفا  السلوا املنحرف , وما يتجه بالقرارات صوب األّمارة بالسوء عند عتبة تالعب النفس 
 ..والنفع اآلني أو االمتداد املستقبلي املنحرفة فلسفة الّلذة يف ضوء 

واالدخار , وهو اهلـدف والغايـة   ما الَزم وتوّلع باعمع وهنا ميث   ؛( اِر اإلدَِّخباَعْمِع َوُمْغَرمًا  ْوَأ)      
لسلويه االدخاري , وبهـذا يتجـه ُمّتجـه االيتنـاز والـازن لألمـوال , ولـيس باجتـاه تكامليـة الـدورة           

ت التمويـ   قنـوا االقتصادية , وهو عيب خطري وتهديد وحتدي خطر لالقتصاد وتواص  االسـتثمار مـن   
املتنوعة , وعنده يكون التضحية بالرفاهية االقتصادية , وقد يكون ناجم عن عقـدة نفسـية لـدى املغـرم     

 ..سلوا الدورة االقتصادية وقويم سويِّ لباعمع واالدخار , دون االجتاه 
ٍء َشـَبهًا  ْيقدَرُب شَـ َأ, ٍء ْيي َشالدِّيِن ِف اِةا ِمْن ُرَعَلْيَس) وبسلوييات النماذج املتقدِّم ذيرهم , فهم       
, لكونها ال تنّم عن وعي واستيعاب وحتى نقافة الغايات واألهداف لالقتصاد ( ! ُة اِئَماُم  السَّْنَعا اأَلِبِهَم

 .., وبها حيولون بني األموال وإعادة هندسة وترتيب الدورة االقتصادية ومكوناته األساسية والرئيسية 
يتطّلـب النظـر الواسـع    املبـارا ,  ومتشـعِّب هـذا الـن     ؛ (  اِمليـهِ ْوِت َحالِعلدُم ِبَموُت ذِلَك َيُمَي)      

خاطر والتهديدات والتحديات , وميكن إمجاهلـا  ومنه ما يأخذ جانب املواملوضوعي , والعميق والشام  
 :وياآلتي  , على وفق ما خي  املبحث وما يتعلق به والداعم له
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بك  االجتاهات , ومنه ما خي  إعادة هندسـة  ا يتطلبه من إعادة هندسته االنتباه إىل االقتصاد وم - 
مصدر وقناة من قنوات التمويـ  ,  االدخار , احللقة املهمة يف الدورة االقتصادية , ويون االدخار 

, وذلـك يبـدأ مـن بنـاء الثقافـة االقتصـادية والتنظيميـة ,        التموي  الذاتي الوطين التنمية ووبالذات 
 ..ْن هلم متاس ويف داخ  السيناريو االقتصادي الفاع  َموبالصوص 

املبـدع واملبتكـر , فهـو االدخـار األعظـم لالقتصـاد       أهمية رأس املال البشري والعلمي واملعـريف   - 
ومشوليتهـا , وبـذات الوقـت    التنمية املستدامة حيقق تعاام , واستثماره احلقيقي واملشاريع املتنوعة 

 ..النادرة األغلى من املوارد الطبيعية واملوارد النادرة  تعاام تنمية هذه القدرات
أو ايتنازهـا , وسـلوا ايتنـاز     ادخـار األمـوال  سلوا الدلي  األعظم املمتد من هذا التمثي  بني  - 

البيئة الداخلية له أو احملـيط والبيئـة الارجيـة لـرأس املـال      وادخار وعدم إاهارها من الشخ  أو 
, واملخاطر العظمى من جّراء ذلك على االقتصـاد   واملعلوماتي والبشري الفكري والعلمي واملعريف

, وتعاامـه وامتداداتـه وتنميتـه املسـتدامة الـا تتعـاام بـذات        وما يدعمه الدعم احلقيقي املستدام 
االقتصـادي وبأخالقيـات    –ضمن املناخ التنظيمي  هاتفاعلتها وسالموتواص  األجيال  الوقت مع

بالدراسـة  ودعمهـا  , الستمرارية والتنميـة والتطـوير   عهات املسؤولة يف محايتها لواالعلم والعلماء 
والرقابـة التقييميـة والتقومييـة البعيـدة عـن سـلطوية التوجُّـه        والتحلي  والتخطيط والتنفيذ والتنظيم 

فـراد  األعلـى مسـتوى   , واإلفادة منها ّدة ا يعقبه من املعلومات املرتاالهتمام مب, واعامد والتوجيه 
وُت الِعلدـُم  ذِلَك َيمُـ يَـ ) ؛ خطـر   ومنـاخ منقـوص   بسـلوا  يان االجتاهما وإاّل  دولة ,التمع واجملو
العلمـي   –وهو ادخار رأس املـال البشـري   أال الدخار , األعظم لالا اهل, وهو  (  اِمليِهْوِت َحِبَم

لـراهن  عصـرنا ا , ويف  كـه بك  أشكاهلا وقواها ومـا متتل روح التطّور والتنمية ارحنسار لو, واملعريف 
وهـو ينصـب يف محايـة    , مايته وتطويره وتنميتـه واسـتثماره   ُيحسب له ي  احلساب , ويسعى حل

باعودة واالشباع للحاجات املتجددة واملتولِّده من تطـور   ستق  التنمية املستدامة املستمرة العطاءم
 .. وابتكارات وإبداعات ومواهب

دارة الدولة واملؤسسات واملشاريع داخـ  الدولـة ومـا ُيسـتثمر خـارج      أعظم ما حيفظ التنظيم وإو      
مصادر التموي  الارجية واألجنبية , هو الشخ  القيـادي الـذي حيمـ  همـوم     الدولة وما ُيستثمر من 

ة واملطابقـة للتشـريعات اإلهليـة حلمايـة املنظومـات      الكافيـة واملناسـب   ويضع هلا احللـول , األمة ومشاي  
تقوِّمهـا اعـزاءات   , هو جانب اسااتيجي مهم بامتدادات دنيويـة  , واالجتماعية والابوية االقتصادية و
لنزاهة , املنبعث من الالدخار  أوسع ُبعد مفهوم تكاملي, ومنه , وبهذا الُبعد الابوي القيادي األخروية 
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للثقافة التنظيمية والقيادية  واألداء العالياملؤه  , املنبعثة من املستوى وختطي املصاحل الشخصية الدنيوية 
  ( :عليه السالم)يقول حيث , والدولة الذي حيمي الناس , والواسعة 
, ْعَدْدُت ِلَباِلي َنْوِبي ِطْمرًا َوال َأ, َخْرُت ِمْن َغَناِئِمَها َوفدرًا دََّوال ا, ْن ُدْنَياُيْم ِتْبرًا َفَواهلِل َما َيَنْزُت ِم)      

ْهَوُن ِمـْن  ْهَوى َوَأَوَلِهَي ِفي َعْيِني َأ, َتانن َدِبَرٍة َيُقوِت َأ َخْذُت ِمْنُه إالََّوال َأ, ِضَها ِشْبرًا ْرَوال ُحْزُت ِمْن َأ
, ْت َعَلْيَهـا ُنُفـوُس َقـْومن    َفَشـحَّ , َماُء ْتـُه السَّـ  َالَّْيِديَنا َفَدٌا ِمْن ُي ِّ َمـا أَ َياَنْت ِفي َأ! َبَلى . َعفدَصٍة َمِقَرٍة 

فدُس َمَظانَُّها ِفـي  نََّوال, َوَغْيِر َفَدٍا  ْصَنُع ِبَفَدٍاَوَما َأ. َوِنْعَم احَلَكُم اهلُل , ْت َعْنَها ُنُفوُس َقْومن آَخِريَن َوَسَخ
َعْت َيـَدا  ْوسَـ َوَأ, َوُحفدَرٌة َلْو ِزيـَد ِفـي ُفْسـَحِتَها    , ْخَباُرَها َوَتِغيُب َأ, َغٍد َجَدٌث َتْنَقِطُع ِفي ٌالدَمِتِه آَناُرَها 

قدَوى ُروُضـَها ِبـالتَّ  َما ِهَي َنفدِسـي أَ ُفَرَجَها التَُّراُب امُلَتَراِيُم ؛ َوإنَّ َوَسدَّ, ْضَغَطَها احَلَجُر َوامَلَدُر أَل, َحاِفِرَها 
ى إىل ُمَصـفَّ , ِريـَق  َتَدْيُت الطَّْهَوَلْو ِشْئُت ال. ِب امَلْزَلِق َوَتْثُبَت َعلى َجَواِن, يدَبِر ِلَتأدِتَي آِمَنًة َيْوَم اَلْوِف اأَل

َوَيُقوَدِني َجَشِعي , ْن َيْغِلَبِني َهَواَي َولِكْن َهْيَهاَت َأ. َوَنَساِئاِل هَذا الَقزِّ , َوُلَباَب هَذا الَقْمِح , هَذا الَعَسِ  
 َتيْـ َبْو َأَأ -َوال َعْهَد َلُه ِبالشَِّبِع , ُه ِبالُقْرِص ْو الَيَماَمِة َمْن ال َطَمَع َلِباحِلَجاِز َأ َوَلَع َّ -طدِعَمِة إىل َتَخيُِّر اأَل

 : ُيوُن َيَما َقاَل الَقاِئُ  ْو َأَأ, ى يدَباٌد َحرٌَّن َغْرَنى َوَأوِمْبَطانًا َوَحْوِلي ُبُط
 !إىل الِقدِّ  يدَباٌد َتِحنُّْن َتِبيَت ِبِبطدَنٍة      َوَحْوَلَك َأَوَحْسُبَك َداًء َأ

ُيـوَن ُأْسـَوًة   ْو َأَأ, ْهِر َوال ُأَشاِرُيُهْم ِفي َمَكـاِرِه الـدَّ  , ِمرُي امُلْؤِمِننَي هَذا َأ: ْن ُيَقاَل َنُع ِمْن َنفدِسي ِبَأقدأََأ     
ِو َأ, َلُفَهـا  َهمَُّهـا عَ , َيالَبِهيَمـِة امَلْرُبوَطـِة   , يَِّبـاِت  يدُ  الطََّفَما ُخِلقدُت ِلَيْشَغَلِني َأ! َلُهْم ِفي ُجُشوَبِة الَعْيِش 

, ْو ُأْهَمَ  َعاِبثـًا  َأ, ْو ُأْتَرَا ُسًدى َأ, ا ُيَراُد ِبَها َوَتلدُهو َعمَّ, ْعالِفَها َتكدَتِرُش ِمْن َأ, ُمَها امُلْرَسَلِة ُشُغُلَها َتَقمُّ
ِبي ْبِن َأاإَذا َياَن هَذا ُقوُت : " ُكْم َيُقوُل نِّي ِبَقاِئِلَوَيَأ! ْعَتِسَ  َطِريَق امَلَتاَهِة ْو َأَأ, الَلِة َحْبَ  الضَّ ُجرَّْو َأَأ

ْصـَلُب  َة َأَجَرَة الَبرِّيَّـ الشَّـ  ال َوإنََّأ" . ْجَعاِن َوُمَناَزَلِة الشُّـ , قدَراِن ْعُ  َعْن ِقَتاِل اأَلَفَقْد َقَعَد ِبِه الضَّ, َطاِلٍب 
َنـا ِمـْن َرُسـوِل    َوَأ. ُخُمودًا  ْبَطُأَوَأ, قدَوى َوُقودًا ِبَتاِت الِعْذَيَة َأاَوالنَّ, َر ُّ ُجُلودًا َواِتَع اَلِضَرَة َأَوالرَّ, ُعودًا 

, ْيـُت َعْنَهـا   َواهلِل َلْو َتَظاَهَرِت الَعَرُب َعلى ِقَتاِلي َلَمـا َولَّ . َوالذَِّراِع ِمَن الَعُضِد , ْوِء ْوِء ِمَن الضَّاهلِل َيالضَّ
ْخِ  ْرَ  ِمـْن هـَذا الشَّـ   ْن ُأَطهِّـَر األَ ْجَهُد ِفـي أَ َوَسـأَ . ِبَهـا َلَسـاَرْعُت إَلْيَهـا    ْمَكَنِت الُفَرُص ِمْن ِرَقاَوَلْو َأ

 .  ( ى َتْخُرَج امَلَدَرُة ِمْن َبْيِن َحبِّ احَلِصيِدَحتَّ, َواِعْسِم امَلْرُيوِس , امَلْعُكوِس 
الن  املبارا املتقدِّم , املؤنر يف مسـرية  ي ز يف , غري املنظور مبادياته املباشرة والُبعد اآلخر لالدخار      

 بشـك  عـام ,  ( النزاهـة  )  , متمثلـة يف وإسـااتيجياتها  املسـتمرة بتكاملـها   حلقات الدورة االقتصـادية  
لكونهـا تؤهـ  األمـن الـداخلي ,     النزاهة القيادية أو نزاهة رأس اهلرم القيـادي واإلداري والتنظيمـي ,   و

االدخار الـواعي والطبيعـي , املنـتال بكـ  متويالتـه واجتاهـات العقالنيـة         وجتع  انسيابية وفاعلية ومرونة
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للقيادي , والتحّول إىل القضـايا واحلقـو    واحلقو  الشخصية الاصة واالبتعاد عن القضايا املسؤولة , 
َنا َفَدٌا ِمْن ُي ِّ ْيِديَياَنْت ِفي َأ! َبَلى  )؛ , والدلي  األبعاد االسااتيجية وامتداداتها األخروية  العامة أواًل

  .( َوِنْعَم احَلَكُم اهلُل , َوَسَخْت َعْنَها ُنُفوُس َقْومن آَخِريَن , ْت َعَلْيَها ُنُفوُس َقْومن َفَشحَّ, َماُء ْتُه السََّالََّما َأ
, ٌث َتْنَقِطُع ِفي ٌالدَمِتِه آَناُرَها فدُس َمَظانَُّها ِفي َغٍد َجَدنََّوال, َوَغْيِر َفَدٍا  ْصَنُع ِبَفَدٍاَوَما َأ )وفلسفته ؛      

 َوَسدَّ, ْضَغَطَها احَلَجُر َوامَلَدُر أَل, ْوَسَعْت َيَدا َحاِفِرَها َوَأ, َوُحفدَرٌة َلْو ِزيَد ِفي ُفْسَحِتَها , ْخَباُرَها َوَتِغيُب َأ
َوَتْثُبَت َعلى , يدَبِر قدَوى ِلَتأدِتَي آِمَنًة َيْوَم اَلْوِف اأَلتَُّروُضَها ِبالَما ِهَي َنفدِسي َأُفَرَجَها التَُّراُب امُلَتَراِيُم ؛ َوإنَّ

َوَنَسـاِئاِل  , َوُلَبـاَب هـَذا الَقْمـِح    , ى هَذا الَعَسِ  إىل ُمَصفَّ, ِريَق ْهَتَدْيُت الطََّوَلْو ِشْئُت ال. ِب امَلْزَلِق َجَواِن
ْو ِباحِلَجـاِز أَ  َوَلَعـ َّ  -طدِعَمـِة  َوَيُقوَدِني َجَشِعي إىل َتَخيُّـِر األَ , اَي ْن َيْغِلَبِني َهَوَولِكْن َهْيَهاَت َأ. هَذا الَقزِّ 

يدَبـاٌد  ٌن َغْرَنـى َوأَ وِمْبَطانـًا َوَحـْوِلي ُبطُـ    َتْيَبْو َأَأ -َوال َعْهَد َلُه ِبالشَِّبِع , الَيَماَمِة َمْن ال َطَمَع َلُه ِبالُقْرِص 
 . .. (ى َحرَّ

, وأعمـق صـور   السـلويي  التماسـك  من أعمـق البنـاء النفسـي و   تالحقة لحمية املوهذه الصور امل      
ودقـة الفكـر   والتنظـيم والتنسـيق , وبـاألداء العـالي لالقتصـاد      التوازن العظيم املـدروس والـوعي املثمـر    

هـا  الثروة الفكرية وتطبيقاتما أهمية , وبه يتضح ي االدخاراملنحى  ما ُينى عليه من , مبا فيهاالقتصادي 
 ..اقتصادية واجتماعية ونفسية وأخالقية الا ال تشتم  عليه ما ُنعاصره من نظريات وتطبيقات 

 –االقتصـادية  , وهو ما حيم  أمسى معـاني القـيم    (ْن ُدْنَياُيْم ِتْبرًا َما َيَنْزُت ِم)  ؛ وانظر ِلما حيمله    
, لكونهـا هـي وغريهـا ,    (  َخـْرتُ دَّا )ال و, (  َيَنْزُت) ال  ؛ بشفيها, امليدانية االنسانية , وبتطبيقاتها 

الدولـة   مـا متـرُّ بـه    اـروف عليه , حتى يف أفض  لقيادي , وهي مؤشر خطر ي لدف الشخصاهلليست 
الشخصـي   واالدخـار  الكسبعامة الناس , وليس االقتصادي ورفاهية حياة  فاهلدف االنتعاش, والناس 

األمن االقتصـادي  مـا يتعّلـق بـ   واسـتتباب أمنهـا , ومنـه     دة الدولةقيايف أو يشغ  رأس اهلرم ْن يتقّدم ِلَم
َوال ُأَشـاِرُيُهْم ِفـي   , ِمرُي امُلـْؤِمِننَي  هَذا َأ: ْن ُيَقاَل قدَنُع ِمْن َنفدِسي ِبَأأََأ) والدلي  ؛  والضمان االجتماعي ,

َيالَبِهيَمـِة  , يَِّباِت يدُ  الطََّفَما ُخِلقدُت ِلَيْشَغَلِني َأ!  ُيوَن ُأْسَوًة َلُهْم ِفي ُجُشوَبِة الَعْيِشْو َأَأ, ْهِر َمَكاِرِه الدَّ
ْو َأ, ا ُيـَراُد ِبَهـا   َوَتلدُهـو َعمَّـ  , ْعالِفَهـا  َتكدَتِرُش ِمْن َأ, ُمَها ِو امُلْرَسَلِة ُشُغُلَها َتَقمَُّأ, َهمَُّها َعَلُفَها , امَلْرُبوَطِة 

 ..(  !ْعَتِسَ  َطِريَق امَلَتاَهِة ْو َأَأ, الَلِة َحْبَ  الضَّ ُجرَّْو َأَأ,  ْو ُأْهَمَ  َعاِبثًاَأ, ُأْتَرَا ُسًدى 
, ومنـه مـا يتعلـق يف الاابـط بـني اإلدارة      العلوم  والبّد من بيان بالغة اللغة وجتسيده لعمق بالغة      

تنميـة  , وبنـاء نظـام   اإلداريـة   –وإدارة الدولة واملنظومة االقتصادية , مبختل  مضامينيهما االقتصـادية  
ــة االقتصــادية    ــة االقتصــادية , للوصــول إىل الرفاهي ــة ومنهــا التنمي  –اإلدارة واالقتصــاد , إلدارة التنمي

, ومنها , واالجتاه امليداني االقتصادي للقيادي , لبناء منظومة اسااتيجية لتخطيط اقتصادي االجتماعية 
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, ويظهـر بـذلك مـا ميكـن أن ُنسـمِّيه باملسـؤولية       ر االسـتثما  –الدخ  وما يؤنر على مستقب  االدخار 
قدَنـُع ِمـْن   أََأ )؛ الاشيد  –مفهوم الزهد من , وسالمة الدورة االقتصادية , ومنطلقه التنموي االقتصادية 
َن ُأْسَوًة َلُهْم ِفي ُجُشـوَبِة  ُيوْو َأَأ, ْهِر َوال ُأَشاِرُيُهْم ِفي َمَكاِرِه الدَّ ,ِمرُي امُلْؤِمِننَي هَذا َأ: ْن ُيَقاَل َنفدِسي ِبَأ
 ..ما ميّر به االقتصاد الوطين وهو ما يكون يف الظروف العصيبة , و,  ( !الَعْيِش 
ْجَهُد ِفي َوَسَأ) , األخروية  –ولقيام حياة حقيقية للناس وبناء الدولة ومستقبلها , مبنافعها الدنيوية       

ى َتْخـُرَج امَلـَدَرُة ِمـْن َبـْيِن َحـبِّ      َحتَّـ , َواِعْسِم امَلْرُيوِس , ْخِ  امَلْعُكوِس ْرَ  ِمْن هَذا الشَّْن ُأَطهَِّر اأَلَأ
, وبطبيعة احلال جانـب منـه   , وهو ما ميث  أرفع وأنقى بناء فكري لدمة اإلنسان واإلنسانية (  احَلِصيِد

, بـال  االدخار اهلادف للدنيا  املنظومة االقتصادية , ومبكونات الدورة االقتصادية السليمة , ومنها طبيعة
, وال يكون بهذا الوعي والتماسك النفسي مـن الـدواخ  , إاّل نـتال عنـه     انفصال عن ُبعدها اآلخروي 

, ( ِة ذََّمْنُهومًا باللَّ) السلوا ؛خماطر  عن ي  الُبعد, ويكون الفرد أو اعماعة أو اجملتمع , السلوا القويم 
 .. ( اِراإلدَِّخُمْغَرمًا باَعْمِع َو ْوَأ) ,  ( ِةْهَواِد ِللدشََّسِلَس الِقَي )
 

       
 

 املبحث الثالث

 االستثمار

 
املـؤنرة  احللقـة  الـذي ُيعـد    Investmentاالسـتثمار  ُنطالع ما ُيكمِّ  موضوع االدخار , أال وهو       

ر عـن السـلع اإلنتاجيـة    ُيعبِّا مم , وهو جانبيف الدورة االقتصادية الا تعقب االدخار  الفاع واملستقب  
اإلنفا  الذي حيقـق  , وتسمى السلع الرأمسالية , وميكن أن يكون الا تسهم يف إنتاج السلع والدمات 

 ..متلُّك وسائ  اإلنتاج أو استخدام األموال يف اإلنتاج 
واالستثمار ستثمار العام اال بنياالستثمار الداخلي يف الدولة  ؛ منبشك  عام  بيان مكوناتهيظهر و     
 ..الارجي , واالستثمار تلط واالستثمار املخ الاص
, أو أن يكون االسـتثمار  داخ  البلد الواحد استثمار أجنيب  و, أوميكن أن يكون االستثمار وطين      

 ..التجاري واملالي  االقتصادي املتعدد وبأوجهه الوطين خارج البلد بشكله
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, وتقـدُّم األمـم جبميـع أوجههـا واجتاهاتهـا , باحلشـد       قافية الابوية ومعيار احلضارات وتوابعها الث     
لعقالني الرشيد اهلائ  لالستثمارات , ومبختل  أبعادها املادية وغري املاديـة والنفسـية , املنظـورة وغـري     ا

 .., ومبستوى متعدد إلفادة اجملتمع وتطوره ومنوه ( الدمات ) املنظورة 
حديثة , مدعومـة بأحـدث   ار , ما متوافر من طافات بشرية وعلوم ومعارف مع األخذ بعني االعتب     

, العامل وتطوره وتنميته املستدامة والفكرية املستدامة , واملالئمة بانفتاحها على ال ات والتقنيات الفنية 
كـون حبـق   , ليوبالوعي ملتطلبات البيئة الداخلية والارجية , ومحاية الظروف واملناخ البيئي والتنظيمـي  

 .. ستمروامل ملستداموا اإلسااتيجي احلريي واحليوي الرافد, رأس املال البشري واملعريف والعلمي 
وتطـويره والتـأنري علـى    بالغة يف محاية اجملتمع وأمنـه  الهمية بك  أشكاله وقطاعاته , األولالستثمار      

تكنولوجيا  , منة للتقدُّم احلضاري , ُيستهدف إدخاله يوسيل, بعد مالئمة ي  ما هو متطور مستقبله 
ما حيص  من تغـيري وتطـور   االستعداد وتهيئتها الستقبال بعد ألجواء االجتماعية , متطورة وتوابعها يف ا

 ..داخ  اجملتمع , وباحلفاا على القيم واملبادئ األخالقية واإلنسانية للمجتمع 
ب الياباني , على الرغم ممـا  هو الشع وصياتهخبص لى ذلك التفاع  التقين وما احتفظوأقرب مثال ع     
ما يطرأ من سلبيات التغيري يف أو درأ لتاليف  هذه التجربة ة , واإلفادة منالسلبي اتبعض التغيريعليه طرأ 

 ..اإلسالمية  النامية أو اجملتمعات
بتنمية هتمام ويتطلب أن يكون نق  االستثمارات منصبة على البعد اإلسااتيجي , يما هو عليه اال     

خـر اسـتثمار رؤوس   ؛ بكـ  مسـتوياتها الثقيلـة والفيفـة , ومبعنـى آ     املشاريع الا تنتال السلع اإلنتاجية 
بني املشاريع املنتجـة  األموال , بإنشاء وقيام أحدث املشاريع الثقيلة والفيفة , والاييز باالجتاه املتوازن 

, واملنتجـة لسـلع متعـددة األغـرا  , أو السـلع ذات      للسلع اإلنتاجية , واملنتجـة للسـلع االسـتهاليية    
 ..االستخدامات املتعددة 

 : وهنا ي ز أمر له األهمية البالغة , أال وهو التوازن املدروس يف      
, املادية وغـري املاديـة والنفسـية    حمتوياتها بك  , مبا فيه البيئة الداخلية وإعادة هندسة املشاريع  -

  ..وجودتها نقلها ومستوياتها وقطاعاتها و
 ..ه خ اتهم وتطوير قدراتهم وتنميتها , مبا فيإعادة هندسة املوارد البشرية  -

,  مبا فيه مصادر التموي  الـارجي والـداخلي   ومالية املشاريع ,إعادة هندسة مصادر التموي   -
 ..وأساليب البناء اإللكاوني اإلداري واالقتصادي وهندسة املالية للمشروع ويوادرها 

إعادة هندسة اعدوى االقتصادية ملختل  املشاريع علـى أسـاس التحـديث املسـتمر وإدخـال       -
 ..إلكاونية مسوحات اعدوى االقتصادية , للمشاريع القائمة واملزمع إنشائها 
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مـن األسـس   إعادة هندسة رؤوس األموال املعرفية والعلمية , ومبوايبة يـ  تطـور , لكونهـا     -
للتفو  التنافسـي بـني املشـاريع    , وُتعد أهم مؤشر يف عصرنا الراهن  الداعمة للتنمية املستدامة

 ..والدول , وعام  مهم إلدامة موقع املشاريع االسااتيجية 

يف ي  اجملـاالت االقتصـادية واملاليـة    القصرية والطويلة املديات , وجيب أن تقوم االستثمارات لذا       
والسب  الواضحة والكفيلة بتهيئة املناخ املناسـب  ,  , ومدى جدوى االستثماراتعلى دراسات مسبقة 

 .., بإنسانيته وأخالقية املهنية واملالئم بك  الظروف املكانية والزمانية واملوقفية 
ووضوحه , كانة والقدرات واالمكانيات , ومنه ما ينطبق على االستثمارات معرفة املولذا يتطلب      

 ( :عليه السالم)يف قول اإلمام علي 
  (قدَتَصَر َعَلى َقْدِرِه َياَن َأْبَقى َلُه اَوَمِن  ) ..

خيطـوه ,  ستيعاب والـوعي ِلمـا   االاملادية وغري املادية والنفسية , وإمكانياته يتجاوز مل  واقتصر يعين     
ى وحتـى علـ  واملسـتوعبات الفرديـة واعمعيـة واجملتمعيـة     وما يتطلب من مقابلة الطاقات واإلمكانيـات  

لة , وما ال يثق  ياهلهم بالتفّر  واالجتماع , مقاب  ما يدخ  ضمن االستثمارات والتنمية مستوى دو
نـورة تكنولوجيـة ومعلوماتيـة    يما هو عليـه ؛ لـيس مـن السـهولة قيـام اسـتثمار يف       والتطّور والتقّدم , 

لقيام اسبة واملرنة لالكفاءات املنتهيئة املوارد البشرية املؤهلة بال ات ووقنوات اتصاالت متطورة , دون 
املستدام على الصعيد الشخصي الفردي أو على صعيد املؤسسة أو املشروع واملستمّرة بالعطاء , بأعماهلا 

, وأخـذ يـ    ي  تطور , والسب  الكفيلـة للتميُّـز والنجـاح    , ومبراعاة  واملوارد البشرية العاملة داخلها
, وخصوصًا , واملستقب  اجملهول مبختل  الصُّعد الواسعة بقفزاته التحوطات , ِلما سيفرز التغيري املستمر 

, ومـا يسـببه مـا    السياسي واالجتماعي والتكنولوجي واملعلوماتي يف غمار االستثمارات ما يؤنر التغيري 
ات , والفوضى املفاجئة يف أحد زوايا العـامل , والسـيما الصـورة    إرباا خارطة ومناخ احلضار يطرأ من

 ..تفكك االحتاد السوفيا كبري , عندما الواضحة والتحدي ال
املاليـة   , أو األسوا وما طرأت الفوضى يف البورصات العاملية االقتصاد العاملي ,  عندما اهتّزيذا و     

, ومـا خّلفـه علـى    استثمارات أضخم املشـاريع   , وما تراجعرؤوس األموال  العاملية , وتدّمرت أضخم
, وما طرأ من فقدان الثقة والنفسية والسلويية اعمعية واجملتمعية والدولية اجملتمعات العاملية وعلى الفكر 

واالئتمان التجاري واالستثماري , وسواء يان ذلك على مستوى قطاعات حمددة أو مشولية القطاعات 
 ..والدمية واملالية الصناعية والزراعية والتجارية 
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حينما واّله ووجهه إىل ( ر )لعامله األشا ( يه السالمعل)يان يتاب أمري املؤمنني اإلمام علي لذا      
اهلـّزات االقتصـادية والعمرانيـة والسياسـية     منـه  , يأنه يستقرأ خماطر ما يعيشه العـامل املعاصـر , و  مصر 

 :, وجانب منه ما خي  مبحثنا , حيث يقول واالجتماعية والتجارية 
ال َو, اُهْم الحًا ِلَمـْن ِسـوَ  َصـالِحِهْم صَـ  ي َصـالِحِه وَ فِـ  إنََّف ,َلُه ْهُح َأا ُيْصِلَماِج ِبْمَر اَلَرْد َأَتَفقََّو)       

اَرِة ي ِعمِـ َيُكْن َنَظـُرَا فِـ  لدـ َو. ْهِلـِه  َألـى اَلـَراِج وَ  اٌل َعاَس ُيلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل, ِبِهْم  اُهْم إالََّصالَح ِلَمْن ِسَو
َمـْن َطَلـَب اَلـَراَج    اَرِة ؛ َوبالِعمَـ   َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْجالِب اَلْسِتاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا ِفْرِ  َأاأَل

 ِوَأ, ًة ِعلَّـ  ْواًل َأإْن َشـَكْوا ِنقَـ  فَـ . ياًل َقلِـ  ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأبَغْيِر ِعَم
ا َتْرُجو فدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش ْجَحَ  بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌ  غدَتَمَرَهاْر ن اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأْنِقَطا
ي َك فِـ يْـ َلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم فدَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمْن َيْصُلَح ِبِه َأَأ

, يِهْم ِل فِـ ْدْسِتفاَضـِة العَـ  اَتَبجُِّحـَك ب َو, اِئِهْم ْسِتْجالِبَك ُحْسَن َننَـ اَمَع , ِتَك الَيوَتزينِي َو, اَرِة ِبالِدَا ِعَم
َتُهْم ِمـْن َعـْدِلَك   ْدا َعـوَّ والثَِّقـَة ِمـْنُهْم ِبمَـ   , اِمَك َلُهـْم  ا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن إْجَمِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَ  ُقوَّ

ْنُفُسُهْم ِبِه ْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأاِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد  لدَتا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ, ِرفدِقَك ِبِهْم َعَلْيِهْم َو
ا ْهُلهَـ ا ُيْعـِوُز أَ مَـ إنََّو, ا ْهِلهَـ ِ  ِمـْن إْعـَواِز أَ  ْرَتى َخـَراُب األَ ا ُيـؤْ َمإنََّو, لدَتُه ا َحمَّاَن ُمْحَتِمٌ  َمالُعْمَر إنَّ؛ َف

 .   (اِعِهْم  بالِعَبِر ْنِتَفاِة ِقلََّو, اِء ُسوِء َانِِّهْم بالَبَقَو, ْنُفِس الُوالِة على اَعْمِع اِف َأإلْشَر
, ملعرفتـه   , أو تطلـب مـا فقدتـه   والتفقُّد ؛ البحث عن الشيء بعناية واهتمـام , وطلبـه عنـد غيبتـه         

 ..واإلحاطة بك  حيثياته واروفه , وأخذ املوق  املناسب , ِلما يتطلب أمره 
بنظرة (  اِجْمَر اَلَرْد َأَتَفقََّو) اإلنساني , حينما يكون  –وما أبلغ القول , مبا فيه اعانب االقتصادي      

 ..(  َلُهْها ُيْصِلُح َأَمِب )اجتماعية ؛  –إنسانية ؛ بأبعاد اقتصادية 
الحًا ِلَمـْن  َصـالِحِهْم صَـ  ي َصـالِحِه وَ ِف إنََّف )؛ مبدأ نابع من اإلسالمي  والفلسفة االقتصادية بالفكر    
احلاضـر واملسـتقب  , وبأبعـاده    منحى يف التنمية املستدامة املراعية باسااتيجياتها وهو أعمق , ( اُهْم ِسَو

ِلَمـْن  ) , بالـدخ  املسـتدام ؛   انبيه االدخاري واالسـتثماري  , جبواالقتصادية اعمعية اجملتمعية التنظيمية 
؛ اآلنـي  (  الحًاصَـ ) ومنهما , ( َصالِحِهْم َو) , ( َصالِحِه )الّدقة , وحلقاته املفصلية العجيبة ( اُهْم ِسَو

يف مضـمار  نـاس ومسـتوياتهم , وهـذه بـذاتها عمـق أخالقيـات العدالـة        واملستقبلي , ولكـ  شـرائح ال  
 ..االستثمار  –, مبا فيه النظر لالدخار ي والعلمي وفلسفة وجوده احلياتصاد االقت
 :بيان جانب من مضمون ذلك باملخطط املبّسط اآلتي وميكن      
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 ة اإلصالحيةيبني االسااتيجي(  6) خمطط 
 التخطيط االقتصادي االسااتيجيومنه 

 
 

, منظوماته املتكاملة انسيابية عّقد جبملته , املبّسط بيكون طبيعة االستثمار , الُبعد احليوي املوبذلك      
وامتـداده اإلصـالحي   اإلشـباع ,   –احلاجـات   من املعاعة املستمّرة من جتدد واسـتمرارية  املنبثق بفاعلية
 .., ومنه التخطيط االقتصادي اإلسااتيجي , واإلسااتيجية اإلصالحية االسااتيجي 

املمثلـة لـدورة اإلصـالح االسـااتيجي , وإدارتـه      , ( ِبِهْم  اُهْم إالََّمْن ِسَوال َصالَح ِلَو )والدلي  ؛      
 –الابويـة , االقتصـادية    –القياديـة , االجتماعيـة    –السياسـية   ؛ مبنظوماتـه بشك  متواص  ومسـتمر  

قتصـادية ؛  املنبثق من تنمية اإلدارة املوايبة لك  جديـد علـى السـاحة اال   , وبدور إدارة التنمية التعليمية 
االنفتـاح الالحمـدود للفضـاء    والعاملية , واألخذ بنظر االعتبـار مـا حيـدث مـن     واإلقليمية احمللية والوطنية 

, املاديــة وغــري املاديــة والنفســية  اإلنســانية تعــاام احلاجــاتتوالــد واملغيِّــر الطــري لو املــؤنر املعلومــاتي
 ..األخالقية  –تعاام مشاي  احلاجات الحتواء والتخطيط املوايب لك  ذلك مفتاح اسااتيجي 

املتمثلـة بتهيئـة   , ما حتققه اقتصـاديًا , فاعليـة الُبنـى التحتيـة     إلصالح لداعم لوالبّد من القول بأّن ا     
بكـ  املشـاريع , وبالصـوص    الدمات املختلفة ؛ يالطر  واعسور وغريها , والُبنى الفوقيـة املتمثلـة   

ع املنتجة للسلع اإلنتاجية الا تنـتال بـدورها سـلع إنتاجيـة أخـرى , وسـلع       الصناعات الثقيلة , واملشاري
مشاية أو رابطـة بـني الُبنـى التحتيـة     , وسلع استهاليية , وقد تكون هناا ُبنى استهاليية  -إنتاجية 
 ..والفوقية 

نتعاش والعجز , بثالني مؤشراته من االللدخ  وحريته االقتصادية احملوري املتالزم السبب امتداده و     
, ببنائها , والدورة االقتصادية العظيمة املرامي ( ْهِلِه َألى اَلَراِج َواٌل َعاَس ُيلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل) ؛ والتضخم 

ينتال من ؛ الذي هو ( اَلَراِج ) يف يكمن وما االسااتيجي , والتخطيط االسااتيجي ؛ ومنه االقتصادي 
 ..(  ْهِلِهَأَو) , األموال االنتاج ؛ ياألر  ورؤوس و عناصر لعوام  أاالستثمار 

, ومـنهم ؛ املـدخر   هم عماد االقتصاد , وقوة الـدورة االقتصـادية التنمويـة السـليمة     اَلَراِج وأه       
وبـائع اعملـة   وأصحاب رؤوس األمـوال والتّجـار    للسلع والدمات نتالواملستثمر ومصادر التموي  وامل

 ..ضمن حمرا العمليات االستثمارية والتنموية دخ  واملفر  , وي  َمن ي

 َصالِحِه

 

 َصالِحِهْم

؛  اُهْمالحًا ِلَمْن ِسَوَص
 لياآلني واملستقب
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ودفعـه ضـمن قـويم العجلـة االقتصـادية وسـالمتها       ومن أج  احلرية االستثمارية والتشجيع عليه       
 ( ..اِج َرْسِتْجالِب اَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا ِفْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) ؛ واستدامتها 

اَرِة ي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) ؛ االجتماعي  –, املتوازن باملنظور االقتصادي االسااتيجي االهتمام  وما     
 وسـيلة وهـدف اقتصـادي ,   , ومما يتضـمنه   (اِج َرْسِتْجالِب اَلاي ِمْن َنَظِرَا ِف) , ( ْبَلَغ َأ ), (  ْرِ اأَل

 العلم املتخص  , –بني الفقه , واعامع ويتوازن الئم ويتوصنع اسااتيجية القرارات واختاذها مبا يالئم 
الفاعلـة  الوسـيلة احلرييـة   و, ( ْرِ  ِعمـاَرِة األَ ) وإدارتها باالستثمار اهلـادف  املؤدي باستيعاب مثمر , 

وهو مـا ميثـ  عمـق وإسـااتيجية اعوانـب       ,نشود امل, وليس اهلدف  (اِج َرْسِتْجالِب اَلا )؛ بانسيابية 
باألبعــاد , الفعليــة واإلمكانيــات والرغبــات بالقــدرات واألخالقيــة واالقتصــادية , املرتبطــة  اإلنســانية

 ..العمرانية والتنموية واإلستثمارية واحلضارية االجتماعية 
يديولوجيات الدنيوية القاصرة واملقتصرة علـى  وبه عمق الفكر االقتصادي اإلنساني الذي تفقده اإل     

مـا ُتبنـى بـه    ُنخبّية أيثر مما هي موضوعية , هلا قدرات تـبين اجملتمـع بـأم      وقد تكونطموحات ذاتية 
جتع  البناء والعمران والتقّدم , ومنه اعانب اإلستثماري , على أر  الواقع وأنقاها وأعظمها اجملتمعات 

الضـرييب  , وما حيمله النظـام  املتمثلة بالراج , قب  ي  شيء , وحتى قب  جين الضرائب لدمة اجملتمع 
 ..وقوانينه 
صادي يف أقوم فكر االقتاء الها بنالعمارة منو, ( اَرِة بالِعَم َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل )وفلسفة ذلك ؛       

نـاء سـوي   , وبة احليـاة  طنشأل منوعامة , وفهم ارتباطاتها مع مفاص  ؛ التخصصية والعصوره الثقافية 
ومـن أولويـاتهم   َمـْن يـدخ  يف الـدورة االقتصـادية , مبـا فـيهم       , ملختلـ   النفس والسلوا االقتصادي 

الــدورة والتخطــيط االقتصــادي , ومنــه الــداعم بســد وإشــباع حاجاتــه , حلريــة  املســتهلك النهــائي 
 ..االستثماري 

مـا  , وضـرييب  ال –سـتثماري  اال أال وهـو اعانـب   ؛ ة العدالـة أخالقيـ بوويظهر جانب إسااتيجي       
َمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيِر َو )؛ السلوا الضرييب ية واسااتيجية وفلسفة وجود الضريبة ويدخ  ضمن عقالن

 .( ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ؛ اَرٍة ِعَم
 :اآلتي  باملخطط , خطورتهواإلستثماري  –أبعاد السلوا الضرييب وميكن توضيح      
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 يبني اسااتيجية (  7 )خمطط 
 اإلستثماري -وخماطر السلوا الضرييب 

 
 
 
,  االسـتهاليي  –الُبعـد النفسـي   , ومـدى تـأنريه علـى    أهمية إسااتيجية النظـام الضـرييب   نرى و      

دخ  , الُتربكه منظومة ومردوداته على ما االستثماري ,  –االستثماري , والسلويي  - واالستهاليي
 ..العجز والتضخم واالنتعاش ب التأنري والتأنرحبرييته ِعَ  

 –, وتكمن التهديدات واملخاطر والتحديات االجتماعية ت ز النظرة اإلنسانية االستثمارية وبهذا       
 , ومنهـا الظـروف   عدم االجتاه بالتخطيط يف الـبالد علـى أسـاس النظـرة للظـروف      االقتصادية يف حالة

 ْواَع ِشْرٍب َأْنِقَطا ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِنَقَف )؛ ما يتضمن عالجاته , ومراعاة اجملتمع  –للفرد  املعاشية
الدخ  عن إشـباع  عجز , والثق  يشم   (ا َعَطٌش ْجَحَ  بَهَأ ْوَأ, ا َغَرٌ  غدَتَمَرَهاْر ن اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ

, أو االحتكار واملنافسة املدمِّرة لالقتصاد به ارتفاع يف مستوى األسعار , ورمبا يصح احلاجات الضرورية
ومـا يـرتبط بهمـا    احلالة الصحية للناس , والسيما منهم الفقراء واحملتـاجني ,  العّلة مما تشمله ووالناس , 

ألسـباب  وهو منظومة االستثمار املرتبط باسـتثمار عوامـ  أو عناصـر االنتـاج     نقطاع املوارد املائية , وبا
 ..واروف طارئة 

ا َتْرُجـو  فدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ) املدروس واملخطط له عن طريق ؛ االقتصادي بالتوازن وأساليب العالج      
األمـر الــداعم السـتمرار الـدورة االســتثمارية , وتكاملـها مـع الــدورة      , وهـو   (ُرُهْم ْمــْن َيْصـُلَح ِبـِه أَ  َأ

ْن َيْصـُلَح  َأ)  ؛ , والدلي  الداعم الستمرار االستثمار وتواص  التنميـة  االقتصادية ومكوناتها ومنظوماتها
باجتاهها البعيد األمد , يعين ليس تكتيك اقتصادي وقصري األمد , وإمنا إسااتيجية اقتصادية ( ُرُهْم ْمِبِه َأ

ة هـي ؛  متكاملة ومتداخلـة ومتماسـك  استثمارية ث قوى , ومنه ستكون نالالداعم لالقتصاد اإلسالمي 
وقدراتـه   , واجملتمـع وطاقاتـه  من املؤهالت وال ات الدولة وطاقات وقدراتها واستيعاباتها وما ترفدها 

, فك ٌّ يأخـذ دوره التكـاملي    بطاقاته وخ اته واستيعاباتهواألفراد يقوى جمتمعه ,  وخ اتهواستيعاباته 
للقــوى بــال هـدر  االجتماعيـة ,   –تصــادية يف التنميـة االق االســتثمارات اجملـاالت التنمويــة , ومنهـا    يف

 .. , وباالبتعاد عن الصراعات املهددة مبخاطرها وتهديداتهااملذيورة 

َطَلَب اَلَراَج 
 اَرٍةبَغْيِر ِعَم

 الَدْخَرَب الِبَأ

 اَدْهَلَك الِعَبَأ

ْمُرُه َلْم َيْسَتِقْم َأ
 ياًلَقِل إالَّ

 

سقوط نظام 

أو حكم أو 

 حضارة
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 –غـري املنظـور , ليتحقـق املنظـور االدخـاري       , هو الُبعـد لالدخار األمد النظرة البعيدة يذلك و      
اَرِة ي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم امَلُؤوَنَة َعفدَت ِبِه َعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنََّو )االستثماري ؛ 

 تواصله وامتداده ؛ والدلي , رفاهية اقتصادية اجتماعية ما يتوجب من وهو جانب استثماري و( ِبالِدَا 
 ..( ِتَك الَيوَتزينِي َو) 
 : َمَع ) واستمراره ؛ ولة ومتانة اقتصادها سياسة الدبأمن املؤدي إىل االئتمان النابع من الثقة و     

 ..اِئِهْم ْسِتْجالِبَك ُحْسَن َنَنا -
 ..يِهْم ِل ِفْدْسِتفاَضِة الَعاَتَبجُِّحَك بَو -

 :والُبنى التحتية غري املنظورة لالستثمار وعدم هروب رؤس األموال الوطنية واألجنبية      

؛ وهنـا تظهـر مـدى أهميـة     ( اِمَك َلُهـْم  ْرَت ِعْنَدُهْم ِمْن إْجَما َذَخِبَم, ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَ  ُقوَّ)  -
ا َذَخـْرَت  ِبمَـ )  الضـرييب املسـتوعب لكـ  الظـروف , والـدلي  ؛      النظرة والعم  اإلسااتيجي

 ..(  اِمَك َلُهْمِمْن إْجَم) وذلك (  ِعْنَدُهْم

عظيم التنمية االقتصـادية  يتبني ؛ و( ِرفدِقَك ِبِهْم ِهْم َوْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَم)  -
إقامـة  الـداعم النفسـي , وذلـك ب   , قوى االستثمارات , حينما يدخ  ضمن املنظومة فاعلية و

وما يتطلبـه  وبإحقا  احلق واستمراريته , والوعي اعمعي واجملتمعي ملسؤوليته , العدل والرفق 
 ..واألمان إىل األمن , والوصول مبضامينها توى احلاجات من دعم متبادل املنافع وإشباع مس

؛ وهنـا  ( ُفُسُهْم ِبِه ْنْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأاِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد  لدَتا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ)  -
مرارية االسـتثمار ,  ومنه اسـت املضامني النفسية وتأنريها على الواقع االقتصادي , مما يتبني من 

 ..لذوي العالقة , وأهمية الثقافة التنظيمية ويظهر أهمية الوعي والتضامن بني اجملتمع والدولة 
والعكسي للعمـران , فهنـاا   وما يتضمنه الُبعد الطردي  ؛ ( لدَتُها َحمَّاَن ُمْحَتِمٌ  َمالُعْمَر إنََّف)   -

, ومــدى نقلــها علــى املســتثمر  الضــرائبمســتوى نظــام الطــط واالســتثمارات ومــؤنرات 
 يتطّلب منهـا يان ,  بالتشجيع على االستثمار يف أيِّ قطاعواملستهلك , فحينما تتجه الدولة 

 .., للتشجيع على االستثمار فيه أو احملدود لقطاع معني لضرائب العام لستوى املخفض 

الـدخ   العوز نقطة حتوُّل من مستوى  وميث ؛  ( اْهِلَهْرِ  ِمْن إْعَواِز َأَتى َخَراُب اأَلا ُيْؤَمإنََّو)  -
, ومؤشـره خطـري علـى االسـتهالا واالدخـار      توى أدنى القومي األعلى , واالجتاه به إىل مس

 , , فكلما اتسعت رقعـة العـوز  واالستثمار , وعلى أمن اجملتمع ومنه خطورة على أمن الدولة 
؛ فإّمـا العجـز أو   مـرين  صـوب إحـدى األ  تراجعت الـدورة االقتصـادية السـليمة , واجتهـت     

االجتـاه االقتصـادي وتوالـد احلاجـات الضـرورية      علـى وفـق مـا ُيـؤنر     التضخم , وذلك يـتم  
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, أو بسبب إخنفا   العام لألسعار ستوىاملوليس باملستطاع إشباعها , إما بسبب وإحلاحها , 
معينة , جهات يمية السلع والدمات , أو الشحة يف توافرها للمستهلك , أو احتكارها من 

أي املعنيني بـاألمر وحجـر   وأهلها عوز أهلها , وهكذا الراب يتعاام بتعاام .. أو املضاربة 
, ( َتى ُيْؤ) ؛ املتتالية يف , وهنا يظهر مدى الدقة يف املوضوع , وتسلس  حلقاتها الزاوية فيها 

قتصادي يف منحى عوامـ  أو  , وحمورها اال(  اْهِلَهَأ) , ( إْعَواِز )  ,(  ْرِ اأَل)  , (َخَراُب ) 
عناصر اإلنتاج , وطبيعـة خطـط اسـتثمارها علـى مسـتوى األفـراد واعماعـات واجملتمعـات         

 ..والدولة 

ومن خماطر وتهديدات وحتديات االجتاه االستثماري , هـو الفسـاد بكـ  أشـكاله , والسـيما       -
, ْنُفِس الـُوالِة علـى اَعْمـِع    اِف َأإلْشَرا ْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو) ؛ الفساد اإلداري واملالي والسياسي 

, ومنـه ميكـن توضـيح أسـباب العـوز بـاملخطط       (  بالِعَبِر اِعِهْمْنِتَفاِة ِقلََّو, اِء ُسوِء َانِِّهْم بالَبَقَو
 :اآلتي 

 
 (  4) خمطط 
 خطورةحتديات يبني 

 اعواز أه  األر   وعوام 
 
 
 

نظرية ياملة ومتكاملة مع تكام  وحدة االقتصاد الوطين أو ويتبّين من خالل هذا الن  املبارا ,       
 ..املتكاملة بني الدولة واجملتمع والفرد , وبتكاملية أقطاب االستثمارات املختلفة القومي 
للمقيـاس  والتخطـيط غـري الـدقيق    لالسـتثمارات  اعدوى االقتصـادية   دراسةويظهر عدم تكاملية       

 وتضـيع الفـرص ,  , عندما تغلب قوة املخـاطر والتهديـدات والتحـديات     ةغري الدقيقبأبعاده املرسومة و
ى َتُكـوَن  تََّح, يِر ِدقدلى التَّاُر َعَيْغِلُب امِلقدَد)  ( :عليه السالم)قال بهذا االجتاه , وجانب منه يتضح فيما و

 .  ( ْدِبرِيي التَِّف اآلَفُة
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ُسوِء َظنِِّهْم 

 اِءبالَبَق

اِعِهْم ِة اْنِتَفِقلَّ

 بالِعَبِر
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َأحـدها الاويـة والـتفكري يف    :  على وجوه من املعانيوالتقدير رة والقْدر , القوة والقد واملقدار هو     
َقدَّْرُت : , والثالث َأن َتْنِوَي َأمرًا ِبَعقدِدا تقول , والثاني تقديره بعالمات يقطعه عليها تسوية َأمر وتهيئته

   . َأمر يذا ويذا َأي نويُته وَعَقْدُت عليه
عقدت عليه , ومنه البّد أن ما و أمر وتهيئةفكري يف تسوية والقوة الطارئة الا تغيِّر ما مّت الاوية والت     

يف الظـروف الطارئـة   يتحقـق , وبالصـوص   الطوارئ , فال ميكن لك  ما خمطط لـه  يوضع يف احلسبان 
  ..يف التقدير والنق  العاهة و املق  امُلعدم, ولذا تكون اآلفة أو الل  والغري ُمسيطر عليها 

اإلنسـان بُقصـِر مـا ُيحـدده , ويريـد      بالذي يتجـه   در اإلهلي , والتقدير املعياره القواملقدار ُيقصد ب    
بدائله واحتياطاتـه يف يـ  أنشـطة احليـاة ,     الالق عز وج  من اإلنسان , أن يأخذ احتماالته املتعددة و

 ..ومنها االقتصادية , ورين من أريانه االستثمار 
والعبء املمكن حتمله ة واإلمكانيات والرغبات , ملعرفة الثق  وبه مما يتطّلب معرفة القدرات املتوافر     
وغري املسيطر عليها , ومنه ما يتطّلب الظروف غري االعتيادية واملسيطر عليها , وظروف االعتيادية ليف ا

, ولـذا  من دراسـة اعـدوى يف خمتلـ  الظـروف      , وما ياتب عليهلألخذ بزمام االستثمار املخطط له 
علـى دراسـة   , ويـذا االسـتثمار املـبين      (رحُيـُه   َعِطٌر, َخِفيٌ  َمْحِمُلُه , َم الطِّيُب امِلْسُك ِنْع) ؛ يكون 

 ..املنظورة وغري املنظورة اعدوى االقتصادية 
واالحتماالت املؤيدة وغري املؤيـدة , الـواردة ضـمن االجتاهـات االسـتثمارية , وطبيعـة القطـاع             

لكـ  تطـّور   املختلفة , ورأس املال البشري واملعـريف والعلمـي , وموايبـة    املستثمر فيها رؤوس األموال 
 ..وتنمية مستدامة 

وعلى مستوى األفراد واجملتمـع والدولـة ,   ويتطلب ذير جدوى االستثمارات بذاتها وموضوعيتها      
ات اآلنيـة  , وإشـباعاتها أفضـ  للحاجـ   لتكون نتائجها مستمرة العطاء واألرباح املنظورة وغري املنظورة 

 ..واملستقبلية 
اقتصـادية علـى الصـعيد احملـدد باملشـروع       وأزمة ولكون املخاطر االستثمارية واردة يف أيِّ موق       

االستثماري أو على مستوى إقليم أو دولة أو رمبا على مستوى عاملي , يما حدث وحيـدث علـى مـدِّ    
 جمال االتصاالت , وما أنر ذلك على تالحق التطّور احلاص  على مستوى عاملي يفالدهر , وال نتجاه  

يف التكنولوجيا واإللكاونيات , وبني خماطر االستثمارات وتطورها , والسيما منها التطورات املتالحقة 
والتغيريات السياسية وتغـيري  حلظة وأخرى تظهر مبتكرات واخااعات تهزُّ عرش االستثمارات العاملية , 
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واألورا  املاليـة  احملليـة والعامليـة ,   البورصـات  يف املضـاربات  تها حتى علـى  األنظمة السياسية , ومؤنرا
 .إخل .. وتقلب أسعارها املوارد الطبيعية ندرة و

َلْيَس ) التهديدات والتحديات , وبهذا ؛ , نذير على توسُّع املخاطر واالجتاه باالستثمارات أصبح و     
جتلب الريات على أصحاب رؤوس األموال والبالد ستثمارات , وليس ي  اال  (ُي ُّ َمْن َرَمى َأَصاَب 

, املعتمدة على , هلذا أصبحت املنافسة والتفو  التنافسي يف استثمار رأس املال املعريف والعلمي واجملتمع 
العنايـة  البحـث و  , واملشـاريع املتقدِّمة الدول  أولتهي الرين الفاع  ,  لذا  الطاقات البشرية املبدعة ,

 ..اا على الطاقات البشرية النادرة بإبداعاتها وابتكاراتها واخااعاتها واحلف
اعه  فيها حتى على مستوى لكننا نرى يف البلدان املتخلفة والنامية أو املتجهة رحنو النمو , ولتفشِّي      

ُتقـيم   تقيم احلرب على العقول املبدعـة , خبـالف الـدول العظمـى الـا     املؤسسات الابوية والتعليمية , 
, وقـوة صـراعاتها   حضـارتها  مستقبلها ومسـتقب  هيمنتهـا و  احلروب املعرفية بالعقول املبدعة , وتعّدها 

للطاقـات  أو املسـتثمرة  ببواباتهـا املفتوحـة واملسـتغِّلة     فرصـها وهلا , الواسعة  تعّدها اآلفا احلضارية , و
, , وال حيتـاج ذلـك إىل دليـ  وبيـان      , لذا تضع هلا تنمية إدارية إلدارة تنمويـة خاصـة بهـا   والقدرات 

  ..وسائ  اإلعالم ما تنشر عنه يوميًا , خمتل  ووضوحها ِع  
 
 
 

 املبحث الرابع 

 ةـــسـافــاملن 
 

املنافسة , وتنوع االستثمارات وجودة املنتوج واألسعار اهرت من جّراء مستوى العر  والطلب       
Competition إّما الفكرية والنفسية والسلويية , فهي واجتاهاتهاهلا أبعادها املتعددة  الا : 

 ..املبنية على أساس إنساني و, األخالقية املبدعة واملتوازنة باملنافسة أن تتجه وتتص   -
املتجهـة  و, املـدمِّرة للقـوى املنافسـة هلـا وألنشـطتها      أو املنافسة غري األخالقية وغري الشـريفة   -

يتوسع منوها ع  األساليب اإلنسانية , وخطورتها حينما  مبنظور االستغالل وليس االستثمار ,
, وتتحّمـ  األعبـاء الثقيلـة اجملتمعـات والـدول      , واحلـالل واحلـرام   فيختلط بني الري والشـر  
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, ومتتـد  واجتاهاتها التنمويـة , فُتهـدر الطاقـات وُتسـلب بشـك  وبـآخر احلريـات واحلقـو          
 ..تلفة خماطرها يف ي  مناحي احلياة وأنشطتها املخ

وتأخذ املنافسة خصوصياتها يف جماالت األنشطة االقتصـادية , ويظهـر بشـك  واضـح يف التعامـ            
تسبب وبني املشاريع واألنشطة اإلنتاجية , وبها قد تتعدى األخالقيات والتكافؤ يف الفرص , والتجاري 

, ومنها املخاطر والتحديات اعارفة  للتهديدات واملخاطر , ما يعرِّ  التنمية , والسيما التنمية املستدامة
, ورمبا جتـرُّ الـويالت علـى االقتصـاد     وسوء التعام  مع األساليب االقتصادية  اتاالقتصادية , واالرحنراف

إىل تهديد اسـتقرار أمـن الشـعوب والـدول ,     الوطين , وتعاامها على االقتصاد العاملي , ويتعدى ذلك 
 ..ادي والسياسي القتصومنها تهديد األمن االجتماعي وا

وعلـى  ورمبا تتم بـني سـلع خمتلفـة    أو بني البائعني , وعمومًا فاملنافسة تتمث  يف تزاحم بني املنتجني      
املنتجني أو البـائعني أو  باجتاه حتسني اعودة والدمات املعروضة من ذات القدرة الشرائية , ورمبا تكون 

, اقتصـادي   –, وبهذا فهي سلوا إداري لتام أو الكام  بالضرورة بشكلها ااملنافسة وتتجه  بالاويال ,
, وإشباع املبيعات وحتقيق الرحبية يف منحى املنفعة االجتماعية  نسبة هدفها بك  األحوال , رفع مستوى

 ..ضمن املناخ احملفِّز هلا عندما تكون احلرية والقدرة والشعور باستمراريتها , وتظهر املنافسة احلاجات 
ــوع       ــة وتتنـ ــة  املنافسـ ــة الكاملـ ــاا ؛ املنافسـ ــة  Perfect Competition, فهنـ , واالحتكاريـ

Monoplistic  , وغري السعريةNonprice   والصـافية ,Pure   والفعالـة ,Workable  ,الناقصـة  و
Monoplistic  , ــة ــة   Cutthroatوالقاتل ــتم تلبي ــة حينمــا ي الطلــب الفعــال , وتكــون املنافســة فعال

مرونة العالقـة بـني اختـاذ القـرارات     وتباط بني األسعار وأدنى التكالي  اإلنتاجية , االرولكني , هللمست
 ..لك بال سلطة مريزية تتدخ  باألمر هطلب املستوتغيريات 

يف سو  السلع املتمثلة فيها حرية التسابق  Economic Competitionوهناا املنافسة االقتصادية     
واإلنسانية االقتصادية , بأبعادها األخالقية وباستثمار إجيابية املنافسة  ,البائعني واملشاين والدمات بني 

املصـاحل  وجـود   صـعوبة التطبيـق مـع   لكن وببساطة املنحى , , املثمرة بتسارع اإلبداعات واالبتكارات 
حينما يكون سبب مـن  خماطر املنافسة , والتنمية االقتصادية املستدامة الشخصية املنفصلة عن موضوعية 

   ..باب األزمات الوطنية والعاملية أس
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وهيمنـة  وتنامي , عدم الشعور باملسؤولية األخالقية املنقوصة , ووأسبابه , قد ُيعزى إىل  هومؤشرات     
إىل احلـارث  ( عليـه السـالم  ) يقولولذا .. والنفس الغري سوية , والسلوا غري القويم , لفكر املنحرف ا

 :اهلمداني 
َوَمَعـاِريُض  , ْيَطاِن َها َمَحاِضُر الشََّفإنَّ, ْسَواِ  َوَمَقاِعَد اأَل اَاَوإيَّ, َرأدَيَك َعلى َما َيْعِنيَك َواقدُصْر  ) ..     

 .  ( ..َر إىل َمْن ُفضِّلدَت َعَلْيِه ْن َتْنُظيدِثْر َأالِفَتِن َوَأ
رمبـا يتجـاوز   , وبشـتى السـب  والسـلوييات , و   تستهدف األرباح بكـ  أشـكاله   لكون األسوا       

الفقه والشريعة اإلسالمية , إاّل ما يتوافق مع بدوره على املصاحل العامة بشك  يبري وحتى يتعدى حدود 
, والسـيما  هلـم  املسؤول جمالسة خطورة و,  همويذباملصاحل الشخصية ألصحاب األسوا  وارحنرافاتهم 

 ..املصاحل األخالقية , وُيجاِم  على هذه , قد يتعدى املصلحة العامة يف اروف ومواق  
؛ االيتفاء بالرأي على وفق ما يعين األمر بالشخ  , وال يتعـداه   ( َواقدُصْر َرأدَيَك َعلى َما َيْعِنيَك)      

الطـارئ مـن األمـور املنظـورة     لئال يؤنر على مكانة الشخصية , وإذا ما ارتبط باملنافسة , فهو ُيْبِعد عن 
االقتصـادي , فإنـه    –الاصة , وإذا ما مّت استثماره يف اجملـال التنافسـي   وغري املنظورة وعواقبها العامة و

, وعـدم تعـدِّي القـدرات وهـدر     حيقق جانب الاييز يف اعانب التخصصي واالسـتثماري واالنتـاجي   
 ..الطاقات والرغبات 

واملوقع , احلريي  الدينامي أوموقع املنافسة وحتديات خطورة من , ( اَا َوإيَّ) ؛ التحذير الوقائي و      
َهـا َمَحاِضـُر   َفإنَّ) والسـبب وفلسـفة ذلـك    , ( ْسَواِ  َوَمَقاِعَد اأَل) والظروف احمليطة واملواق  ؛ واملناخ 

لكون , ( َوَمَعاِريُض الِفَتِن ) , , لكون الظلم قد ميّر من خالهلا يف ييلها وموازينها وأطواهلا  ( ْيَطاِنالشَّ
ج  , والرغبـة للـدنيا وملـذاتها    دوالـ كـر  والربـا والـداع وامل  سة واالحتكار جممع املنافالعر  والطلب 

مؤشـرات  مـتغريات  و, املتواصلة التجـدد واإلحلـاح   الدنيوية الزائفة و, وملتقى احلاجات بها تسا  لواإل
, لكـون ذلـك   (  ْيـهِ َر إىل َمـْن ُفضِّـلدَت َعلَ  ْن َتْنُظيدِثْر َأَوَأ) , إشباعاتها املادية واملعنوية والنفسية مستوى 

, والتهديـدات عنـد االنتقـاص    حيقق معرفة القوة والضع  , والفرص والتحديات واملخاطر يف الااجع 
والـتخّل  أو    املرونـة , وقـد حيقـق مـا يف الـدواخ  ,     من مسـتوى العطـاء واسـتمراريته    

البتعاد عن التمايز الطبقـي , واالبتعـاد   واالسيطرة على الِك  يف النفس , وبذاته ميث  املستويات الطبقية 
والظلم والنظر للفوقية , وعـدم تعـاام امللكيـة علـى حسـاب اآلخـرين , وعـدم        عن اعشع واع وت 

, واالقـااب مـن النـاس    واملنافسـة البغيضـة   امتالا الدنيا النفس األمارة بالسوء وبعدها يف مجع األموال 
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بنــاء املنافســة علــى رقــابهم احليلولــة دون هم املاديــة , وتمــة وحتســس همــومهم ومعانــاتهم وأزمــاوالعا
 ..املذّلة ويتصاغرون الرتكاب احملارم ومزالق الطيئة والرذيلة الضعي  , فيلتسقون يف وياهلهم 
والتعامـ   بناء روح القناعـة   ,( َر إىل َمْن ُفضِّلدَت َعَلْيِه ْن َتْنُظيدِثْر َأَوَأ) ؛ وقد يكون بذات الوقت        

, يما لـو يـان يف مـوقعهم , وهـو مـا حيقـق       اإلنساني والرفق باآلخر , والتحسس يف تقمُّ  األدوار 
 ..أخالقيات اإلدارة االقتصادية , وجانب منها ما يبنيه انزال  املنافسة واستغالل اآلخر 

والشـرعنة   نةرعية للشخصـ إعطـاء شـ   اإلبتعاد عـن ,  ( َالدَأْسَواِ  َمَقاِعَد َو ِإيَّاَا َو) وميكن أن ميتد       
دعمه بشك  مباشر وغري مباشر , إن مل يكـن خـوف النـاس منـه , فسـيكون يف      و, التجارية التنافسية 

 ..موقع قوة لظلم الناس , وقد يتحّكم يف السو  ويضع له سبي  للمنافسة غري املشروعة 
صـورها لنـا الـالق عـز وجـ  ,      تنافسية ي, ألرقى صورة وما أعظم ما ُيطالعنا عليه القرآن الكريم      

اإلنســانية , وأنبـ  الغايـات واألهـداف    أخالقـي  وبـأنقى منــاخ  السـلويية ,  اإلجيابيـات   قـويم وبـأرقى  
َعَلى الدَأَراِئـِك  (   )ِإنَّ الدَأْبَراَر َلِفي َنِعيمن  )؛ واإلسااتيجيات املمتدة إىل العامل األبقى , العامل األخروي 

ِخَتاُمـُه ِمْسـٌك   (   )ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيقن َمْخُتـومن  (   )ُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم َتْعِر(   )َيْنُظُروَن 
سـور   (4 )َعْيًنـا َيْشـَرُب ِبَهـا الدُمَقرَُّبـوَن     ( 7 )َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسـِنيمن  ( 6 )َوِفي َذِلَك َفلدَيَتَناَفِس الدُمَتَناِفُسوَن 

 . املطففني
الا تبين سلوا اقتصادي إبـداعي تنمـوي مسـتدام ,    املشروعة عظمة للمنافسة احلقيقية  وهي أرقى     

نبي  وأخالقي وإنساني , وأنقى ما يتجه إليه الفـرد ويتجّسـد يف فكـره واجتاهـه ونفسـه      بروحية واجتاه 
 ..أخروية  –, وباالجتاه إىل أمسى حياة دنيوية وسلويه 

الوجـه  واألهـدف ,  والغايـات  والنتـائال  , بالوسـائ    ةتفاعلاملنسانية اإلوالعظيمة هذه الثقافة ومن       
, التخـبُّط والظلـم   , وما يلحق من خالله من التنافس الدنيوي املدمِّر  (عليه السالم)حيذرنا اآلخر الذي 

 ( :عليه السالم), حيث يقول والصراع السليب 
اِئَها َوال َتْجَزُعـوا ِمـْن َضـرَّ   , َجُبوا ِبِزيَنِتَها َوَنِعيِمَهـا  ْعال َتَو, ِرَها ي ِعزِّ الدُّْنَيا َوَفْخَفال َتَناَفُسوا ِف ) ..     

, اَءَها َوُبْؤَسَها إىل َنَفاٍد َوَضرَّ, ِزيَنَتَها َوَنِعيَمَها إىل َزَوالن  إنََّو, ْنِقَطاعن َها َوَفْخَرَها إىل اِعزَّ َفإنَّ, َوُبْؤِسَها 
 .  (ا إىل َفَناٍء ِفيَه َوُي ُّ َحيٍّ, ْنِتَهاٍء اا إىل ٍة ِفيَهَوُي ُّ ُمدَّ

, ومنه االجتماعي  –وهنا من األمور الواضحة الا يتضمنها الن  املبارا , هو اعانب االقتصادي      
عر  بـال ؛ آللية السو  املتمث  , واملقان باعانب التنافسي االستثمارية  -االستهاليية الُبعد واملنظومة 
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االنغمـاس يف  و االجنـرار  علـى سـبا   خمـاطر ال و, طلـب  المـن  , ومـا ُيقابلـها   (  الدُّْنَيا َوَفْخِرَها ي ِعزِِّف) 
 ..املنحرفة أو الزائفة الرفاهية 
وإسااتيجيته  بيان فلسفتهبالغة يان عن التنافس بهذا الشك  فحسب , ب  ولذا مل يشم  النهي       

 : حتقق إزالة الشبهات وضبابية الصورة 
السـبب   , األخرويـة  –فلسفة وإسااتيجية للحياتني الدنيويـة  , ُيقابلها ( َجُبوا ْعال َت) انت فك -

 ..(  َزَوال ) نم(  ْنِقَطاعا )ية ؛ والغا
, السبب  األخروية –للحياتني الدنيوية , ُيقابلها فلسفة وإسااتيجية ( َوال َتْجَزُعوا ) ويانت  -

 .. (َفَناء ) نم (  اءْنِتَها) نم (  َنَفاد) ؛ ية والغا

وال مينع من أن يكون التنافس بشـك  مشـروع وال يتعـار  مـع الشـريعة اإلسـالمية الـا تضـع               
, املنطلـق مـن   األعمال مبضي أداء و, وقويم السلوا , وسوي النفس , برفيع الفكر ؛ لإلنسان التوازن 

 العلم مع ارتقـاء لالرتقاء بياسااتيجية  ّناء ,البنائي الب التنافس, وبه يتصّدر نفعية الطط ومثرة تنفيذها 
فيكـون  , عن غاياتـه  واحلضارة ارحنراف العلم , ال بالتنافس التدمريي لإلنسان و ياإلنسانالفكر املعريف و

, وهـو    (َوَيَتَكاَلُبوَن َعلى ِجيَفٍة ُمِرحَيٍة , ٍة ي ُدْنَيا َدِنيََّيَتَناَفُسوَن ِف) , فااهم مطلق مبتغاه مادي ودنيوي 
 .االجتماعي  –املنحى االقتصادي يف  سليب ما يؤنر بعمق

ومـا يـنجم عنـه مـن مسـاوئ السـلوا       وغري األخالقي , يتعاام به الطمع والتنافس غري املشروع       
 ( :عليه السالم), حيث يقول الطاقات البشرية واملادية منه اهلدر بوواألعمال , 

ا مَـ ا َشِرَ  َشاِرُب املـاِء َقْبـَ  ِريِّـِه ؛ َوُيلَّ   َمَوُربَّ. َوِفيٍّ  َوضاِمٌن َغْيُر, ُمْصِدرن  ْيُرَمَع ُموِرٌد َغالطَّ إنَّ )      
ي َمـْن ال  أدِتاحَلظُّ َيَو, اِئِر الَبَص ْعُيَنُتْعِمي َأ اِنيَُّماأَلَو. ُة ِلَفقدِدِه ِزيَِّفيِه َعُظَمْت الرَّ ْيِء امُلَتناَفِسُر الشََّعُظَم َقْد

 .  ( يِهِتأدَي
حتـى الغـدر ,   ومغرر بالشخ   نها ,ازوخليكون الطمع ُموِرد املساوئ وبالغة األمر يف ملماته ,      

خـاطر  تصـ  املصـيبة يف االجنـرار مب   واالنغماس يف الغـيِّ , وحينهـا   مما يؤدي هذا األسلوب إىل التعطُّش 
 ..ن الشخصية بال تفكري حتى يصبح جزء مجتاه واالمع الضع  السلوا التنافسي 

الـنفس والسـلوا مـن صـعق فقـدان      و الفكـر  محايةهو ,  التحذير والنهي عن التنافسومن فلسفة       
, ونفس املتنافس ال تص   ( ُة ِلَفقدِدِهِزيَِّفيِه َعُظَمْت الرَّ ْيِء امُلَتناَفِسُر الشَّا َعُظَم َقْدَمَوُيلَّ )؛ لشيء الزائ  ا

عدم احلد هلذا السلوا التنافسي , فيصبح سلويه ورغابته  حالة اهور إىل مرحلة اإلشباع للحاجات يف
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, ويلتسـق بهـا الشـخ     , وبه تتوالد احلاجـات وتتعـاام   واجتاهاته تصب يف مبدأ ؛ إما حياة أو موت 
 .., وينخفض مستوى املرونة يف البدائ  وتنخفض مستويات اإلشباعات 

وعدم االسـتيعاب للحرييـة االقتصـادية , مبحتـوى حقيقـة      , اهلدر االقتصادي  بهذا االجتاهيظهر و     
 : , بني أن يكوناملنافسة اإلبداعية بني الريادية والقيادية 

لـه السـبق علـى اآلخـرين دون اإلفـراط      و ,أعماله وختصصـاته  رائد يف  إبداعي وبنائيمنافس  -
واملستمرة املنتجة  اهببداع واالبتكار واستثمار املوبريادة اإل , للوصول إىل املنافسة والتفريط

فيكـون بشخصـه القـوي    , والتشجيع وحتفيز اآلخـرين عليـه ,    يإلبداعيف تواصلها للتسابق ا
 ..البناء احلضاري يف املتماسك واحلازم , وبنفس سوية وسلويية عالية 

ف للنفع الاص والعام , مبا فيه استثمار املواق  والظروإبداعي قائد , ومنه يف احتواء منافس  -
, وهـي  بدع أو املنـتال الرائـد   ممهدات امل, ومواص  الستثمار وس األموال املعرفية والعلمية رؤ

 ..تكاملية ُيشجعها اإلسالم 

تكتسب صفة السبق , وتكتسـب  , فهي  ةالقائد –وقد يكون هناا املنافسة اإلبداعية الرائدة  -
آلخرين , وليس تدمري هذه مع اعلى روح السبا  اإلبداعي ميدانيًا صفة االستمرارية واحملافظة 

, والبّناءة مجيعها تصب يف خدمة التنميـة  عم اإلهلية والنفع الاص والعام الطاقات , وتدمري النِّ
 ..املستدامة , ومنها التنمية االقتصادية 

إلجـ  أن يسـتوعب   لـدى اإلنسـان , و   السـوي  وبنـاء الـوعي  , التنظيمـي  وبهذا املنحى الثقـايف  و      
 هاالجتاهابعيدة عن القدرات , وهلدر الطاقات و ةغري املتجهملنافسة اإلنتاجية واإلبداعية احمتوى الشخ  

( عليـه السـالم  ) خاطـب  , لـذا عم اإلهليـة  الـنِّ الذات واآلخرين وتـدمري  قتصاي , وتدمري صوب اهلدر اال
( عليـه السـالم  )  آخر َأنه وروي يف خ . َبِخَ  ِبِه الَباِخُلوَنا ا َمهَذ :بقذر على مزبلة  وقد مرَّ, العقول 
 .  (! هَذا َما ُيْنُتْم َتَتَناَفُسوَن ِفيِه ِباأَلْمِس ) : قال 
, لرأينا مع هـذا التطـور اهلائـ  , تبقـى     ولو استقرأ أحدنا عامل اليوم , عامل الفضائيات واملعلوماتية      

غالبـًا مـا ُيحـارب وُتهـدر طاقاتـه       واملبتكر واملوهـوب , العقلية التنافسية , عقليه مدمرة , فنرى املبدع 
واحليلولـة دون تنميتهـا   , ويف جانب آخر نرى ُتتل  وتهدر الطاقات والقـدرات  بشتى السب  والروتني 

يكون أشـباه العلـم , وجانـب آخـر هـدر       صحاب املناصب واحتكار السلطات , وي  مالئال ُتنافس أ
األسـعار علـى املسـتوى احمللـي     مستوى ن أج  رفع م أو رميها يف البحار املنتوجات بإحراقها أو إتالفها
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اهلـدر يف االقتصـاديات   , و, أو اتباع أساليب تنافسية تنتهي بتقادم املنتوج أو انتهاء صـالحيته  والعاملي 
 ..واملدخوالت , وما ياتب عليه من احلق العام والاص , واحلق الدنيوي واحلق األخروي 

, املنبعـث مـن النعمـة    وتوازن االقتصـاد  توازن املنافسة لرشد , ومنها التوازن والعقالنية واوينبعث      
لسـلوييات اإلنسـان   ط واملنفِّـذ واملـنظِّم   رأس املال الفكري واملعريف والعلمي , املخطِّـ  من توازناإلهلية 

ا ووضـوحه  الواجبـات واملسـؤوليات  و, املاتب منها وعليهـا احلقـو    اإلبداع إنسانية البّناءة بالتنافسية 
واملـدافع عـن   املبـدئي احملقـق   على أر  الواقع , ويدعمه الشـخ  القيـادي   وإمكانية حتقيقها وتنفيذها 

؛ للمنافسة السلبية على حسـاب العامـة أيـن مـا يانـت      , فال جمال حقو  العامة ويقدمها على حقوقه 
 ..أو القيادي أو العلمي أو املعريف سواء يانت يف اجملال االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي 

يف مناخ اجتماعي سليم , االقتصادي  –ومن مبدأ محاية احلقو  العامة ومنها االستقرار السياسي       
 :صورته امليدانية حينما يقول ( عليه السالم)يضع 
َمْت ُأُموُر امُلْسِلمنَي ؛ َوَلْم َيُكْن َما َسِل اِس ِبَها ِمْن َغْيري ؛ َوَواهلِل أُلْسِلَمنََّحقُّ النَّنِّي َأَلَقْد َعِلْمُتْم َأ)       

 . ( ا َتَناَفْسُتُموُه ِمْن ُزْخُرِفِه َوِزْبِرِجِهَوُزْهدًا ِفيَم, الدِتَماسًا ألْجِر ذِلَك َوَفْضِلِه , َخاَصًة  َعليَّ ِفيَها َجْوٌر إالَّ
شـعور مبسـؤولية ذلـك    وال ءمن رين االنتمـا وونشر ذلك الوعي الثقايف قمم الوعي من وبهذا يبدأ      

اإلنسان واألمن االجتماعي احملقق واملتحقق الشريعة اإلسالمية الا هدفها االنتماء , واحملرا التقوميي هو 
نِّـي  َلَقـْد َعِلْمـُتْم أَ  ) احلقيقـي  القدرة والشعور مبكانة وموقع الشخ   –من جمموعة عوام  تبدأ بالرغبة 

 ..(  اِس ِبَها ِمْن َغْيريَحقُّ النََّأ
لعم  علـى  لدرأ الف  , واويبدأ السلوا املنبعث من الشعور باملسؤولية والااجع عن املوقع الرمسي      

حبـدوده يكـون   ومحاية احلقـو  ,  للبناء وإبداء املبادرة واملتجه غري رمسية , داعمة للتنظيم الرمسي أسس 
, مساحة من الناس أوسع  شخصي فردي , حلق شخصي اجتماعي وجمتمعي , يبدأ منالتنازل عن حق 

,  ( َمـا َسـِلَمْت ُأُمـوُر امُلْسـِلمنيَ     َوَواهلِل أُلْسـِلَمنَّ )  ؛بذاته وفعالياته ونتائجه  , وأمش  يف األهدافوأنب  
, وحمـور املبـدأ    ومصـاحلهم   همحقـوق امليـداني مـن أجـ  النـاس و    واملبدأ القيـادي التنافسـي والتسـابق    

َسـِلَمْت ُأُمـوُر    ما )طبيعة وواقع ؛ ؛ يف استمرارية ن الشريعة اإلسالمية املستمد ماإلسااتيجي العظيم , 
ا يعين مما , واعدير بالذير أّن يف مكانهعن احلقو  الشخصية القيادية , الذي جيع  التنازل  ( امُلْسِلمنَي

س , ولـيس  حقـو  النـا  محاية منه عن حقه , هو نابع من التوجيه اإلهلي و( عليه السالم)به اإلمام علي 
 ..ذاتي بذاته ال هحقخي  
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املثمـرة  الكـبرية  أو حكمتـه  وفلسـفته  , ( َخاَصًة  َعليَّ َوَلْم َيُكْن ِفيَها َجْوٌر إالَّ) والدلي  عليه هو ؛      
هـو   ومنفعتـه  يتمث  مثرتهمما واألجر , ( الدِتَماسًا ألْجِر ذِلَك َوَفْضِلِه  )واملستدامة على خمتل  األصعدة ؛ 

وإسـااتيجيته  على مسـتوى األمـن واألمـان والرفاهيـة االقتصـادية واالجتماعيـة ,        , وانعكاساته للناس
مـا ياتـب عليـه مـن     لآلخرة , ووامتدادها الا تتعدى الزمان واملكان واملواق  , ومنه ما يتعدى الدنيا 

 .. اآلنية واملستقبلية املستمرة على مدى البناء احلضاري اإلسالمي اإلنساني اآلنار

, (  ا َتَناَفْسـُتُموُه ِمـْن ُزْخُرِفـِه َوِزْبِرِجـهِ    َوُزْهدًا ِفيمَـ ) يكون الدرس وحمور وامتداد التحلي  , حينما      
, والتسـابق  , حينما تبعث روح االغتصـاب والتسـلُّط والظلـم    فكانت املنافسة الا يتطلب الزهد عنها 

مبكاسـب النـاس والرفاهيـة     العـب اآلخـرين  ت خطـورة  ب النـاس , ومنـه مـا يتضـمنه    على امـتالا رقـا  
 ..الشريعة اإلسالمية ومعاعات االقتصادية النابعة من توجُّه وتوجيهات 

, إاّل مـن خـالل أمـور عديـدة , وبالصـوص      املنافسة , وبالذات املنافسة السلبية الطرة  تنبع وما     
ومنـه مـا    ,األيـ  والشـرب   ب تمثلةامل, وتبدأ من أبسطتها احلاجات وتوالدها ومدى ومستوى إشباعها 

 ( : عليه السالم) حيمله قوله
اَن َخاِرجًا ِمْن َوَي. ي َعْيَنْيِه ا ِفي ِصَغُر الدُّْنَيي َعْيِنِف اَن ُيْعِظُمُهَوَي, ي اهلِل ٌخ ِفا َمَضى َأَياَن ِلي ِفيَم)      
 إْن قـاَل َبـذَّ  فَـ , َصـاِمتًا   يدَثـَر َدْهـِرهِ  اَن َأَوَي. ا َوَجَد ُر إَذوال ُيكدِث, ا ال َيِجُد ي َمَفال َيْشَتِه, اِن َبطدِنِه ُسلدَط

, اٍد َو َوِصـ ُّ , اٍب اَء اِعدُّ َفُهَو َلْيُث َغإْن َجَف! اَن َضِعيفًا ُمْسَتْضَعفًا َوَي. اِئِلنَي َوَنَقَع َغِليَ  السَّ, الَقاِئِلنَي 
ى َيْسـَمَع  َحتَّـ , ي ِمْثِلـِه  ا َيِجـُد الُعـْذَر فِـ   لـى مَـ  َحـدًا عَ اَن ال َيُلوُم َأَيَو .تَي َقاِضيًا أدى َيٍة َحتَّال ُيْدِلي ِبُحجَّ
ا اَن إَذا ال َيفدَعـُ  ؛ َويَـ  ال َيُقوُل َما َيفدَعُ  َوِعْنَد ُبْرِئِه ؛ َوياَن َيُقوُل َم اَن ال َيْشُكو َوَجعًا إالَّاْعِتذاَرُه ؛ َوَي

اَن َم ؛ َويَـ ْن َيـَتَكلَّ لى َأْحَرَص ِمْنُه َعا َيْسَمُع َأاَن َعلى َمَوَي, وِت لى السُُّكَع لى الَكالِم َلْم ُيْغَلْبُغِلَب َع
, ا ا َوَتناَفُسـوا ِفيهَـ  َفَعَلْيُكْم ِبهِذِه اَلالِئِق فالَزُموهَـ , اِلُفُه قدَرُب إىل اهَلَوى َفُيَخا َأيُُّهَماِن َيْنُظُر َأْمَرا َبَدَهُه َأإَذ
 .   ( ْخَذ الَقِليِ  َخْيٌر ِمْن َتْرِا الَكِثرِيَأ نَّا فاْعَلُموا َأِطيُعوَهإْن َلْم َتْسَتَف

َفـال  , اِن َبطدِنـِه  َخاِرجـًا ِمـْن ُسـلدطَ   ) , حينما يكون ويبدأ االبتعاد عن سلبيات املنافسة من الذات       
التنافسـي   –راتب السلوا اإلستهاليي , وهو ما ميث  أعلى م(  ا َوَجَدوال ُيكدِثُر إَذ, ا ال َيِجُد ي َمَيْشَتِه

السبق يف مسك زمام النفس منه و, البعيد عن ي  مغريات احلياة وحرامها , أو حتى ِلما ُيمهِّد حلرامها 
 :باملخطط املبسط اآلتي  بناء هذه املنظومةميكن توضيح , وواالجنرار وراء املنافسة يف ي  شيء 
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 يبني املنافسة (  9) خمطط 
 ة بناء الفكر ومنظوم

 القويم والقدرات
 

       
 
 

ا َفَعَلْيُكْم ِبهِذِه اَلالِئِق فالَزُموهَـ ) املنظومة الفكرية األخالقية الواردة يف الن  املبارا , وبتكام          
 .. ( الَكِثرِي ْخَذ الَقِليِ  َخْيٌر ِمْن َتْرِاَأ نَّا فاْعَلُموا َأإْن َلْم َتْسَتِطيُعوَهَف, ا َوَتناَفُسوا ِفيَه

, ال يتجه إاّل رحنو  ةاإلسالمي للمكارم وبال أدنى شك , فإّن َمْن يان ُخلقه هذا احملتوى املوضوعي      
, ومنهـا  للتميز التنافسي على طريـق العطـاء    ة, واحملققاملثمرة حمتوى أخالقية املنافسة اإلبداعية اإلجيابية 

, بأنشطتها املختلفة ؛ الصناعية والزراعية منها االقتصادية والسيما  ,العلمية املعرفية وة يف املناحي املنافس
  ..والتجارية والدمية 

 
 
 

  ام املبحث اخل

 كارــاالحت 
 

, واستكمااًل هلذا املنحى الطري بعموميته , بعد اطالعنا يف املبحث السابق عن بعض أوجه املنافسة      
  ..أن ُنبيِّن ؛ ما هو االحتكار ؟طّلب توتكاماًل ملوضوع دراستنا االقتصادية , 

؛ النابع من هذا الفكر العظـيم  وه  جيوز التعام  به أو تشجيعه مبنظور الفكر اإلسالمي , والسيما     
 ..يف عدم جوازه وأسباب ما جاء .. حمور الدراسة ؟ نهال البالغة 

ِمْن َخاِرجًا 
 اِن َبطدِنِهُسلدَط

ي َفال َيْشَتِه
 ا ال َيِجُدَم

ال ُيكدِثُر 
 ا َوَجَدإَذ

بناء فكر 

قويم 

 وقدرات

االبتعاد عن 

المنافسة 

 الدنيوية
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الشـخ  التـاجر أو   دمات يف يـد  ؛ هو جتميع أو ترييز نوع من البضائع أو السلع والفاالحتكار      
أو حتكُّم , مجعهم السلوا االحتكاري لسلع وخدمات معينة , عدد من التّجار أو الشريات أو املنتجني 

 ..مشاين بشراء سلع وخدمات معينة مشاي أو جمموعة 
 :, من خالل لذا اهر يف عاملنا , وخصوصًا يف الدول الرأمسالية بصورته الواضحة      
 اقتسـام يف  يـبرية  شـريات  االتفا  االحتكـاري املـ م بـني   وهو : Kartal system  الكارت  نظام -

 . العاملية األسوا 
,  متحـدة  يـبرية  شـرية تنافسية تنبثق منها  شريات جمموعةوهو :  Trust system  الاست نظام -

 .. االنتاج زيادة, وذلك بدعم  االسوا  على والسيطرة التحكمواهلدف منها 
, الضـرر املـادي   وبهذا املنهال أو األسلوب أو السلوا يف البيع والشراء , قد يتضرر أحد الطـرفني       

 وما إليه.. , يما هو عليه يف السعر واعودة والوزن واملكيال أو الدمة املنقوصة وغري املادي والنفسي 
ر هـذا , وألسـباب عـدم    باالحتكـا , فيكون البـائع أو املشـاي   من األمور الا خت  السلع والدمات 

مـن شـروط   يضطر للقبول مبا ميليه ممتلك السـلعة أو الدمـة   مرونة احلاجة وضرورتها وشّدة إحلاحها , 
 .., وقد يتحكم بذلك املشاي يف شك  االحتكار اآلخر وااملة وأسعار جمحفة 

قـوة وفاعليـة   ل ةاحملـدد , لكونهـا  توى املرونة , أهميتها الكـبرية , بالنسـبة للسـلعة أو الدمـة     سومل     
ــا ــه الحتكــار , وته  Perfectاالحتكــار الكامــ  منشــأ يكــون , ل ئ األجــواء واملناخــات املناســبة ل

Monopoly  ,    ,  والعوامـ  املـؤنرة علـى املرونـة ,     فكلما ارتفعت مرونة السـلعة أو الدمـة والبـدائ
 هصـ يصومـا ميكـن خت  , نافع امل ومستوى تعدد, مكان األخرى وإمكانية إحالل وإشباع سلعة أو خدمة 

وحتديات االحتكـار ,  أدى إىل اخنفا  خماطر وتهديدات , وما حيد من حريية االحتكار , من الدخ  
 .. وفش  يف تعاامه

العـبء الكـبري   و ,شك  من أشكال ما خّلفته حريـة املنـتال والبـائع    وعلى العموم ؛ ُيعد االحتكار      
يرفع املستوى العام وعمله وقدراته ودخله , ائي , ويسر  جهده النهثق  ياه  املستهلك ظلم ويالذي ي

, وقـد يـؤدي إىل حتجـيم إشـباع احلاجـات      للنقـود  وُيخفِّض من مسـتوى القـدرة الشـرائية    لألسعار , 
ؤدي بعجـز  الضـرورية يـ  السلع والـدمات   منوتنوعها , ورمبا بارتفاع األسعار وعدم مرونة احلاجات 

االستالف واملديونّية , أو استهالا ما ادخره أو يضطّره لبيـع  مما يضطّره إىل الدخ  عن تلبية حاجاته , 
 ..ممتلكاته من أج  سداد حاجته امُللّحة 



  11 

موق  آلخر , ومن وقت آلخر , وخيتل  االحتكار من بيئة إىل أخرى , ومن جمتمع آلخر , ومن      
قليم , ورمبا يتعّدى إتوى دولة أو أو فردي , وعلى مسوبه يظهر تأنري االحتكار على مستوى شخصي 

 ..عاملي الستوى املإىل 
تحّكم تـ وعـادة مـا   علـى مسـتوى أفـراد أو شـريات أو دول ,     بأشـكاله  يكون االحتكـار  ورمبا       

وقد يشاا  االحتكاري , مبنحى منهجهاذات املنحى االشاايي والدول الشريات يف الدول الرأمسالية 
إو , وأحد مؤدياته وأسبابه الرئيسية هو السيطرة وملكية عوامـ   نهال املختلط اعانبني يف الدول ذات امل

امـتالا  ومستقبلهم والسـيطرة علـى حتريـاتهم يف جمـال     , والتحكُّم مبمتلكات الشعوب االنتاج عناصر 
والتعبري عن آرائهم بال قيود , ويظهر بشك  واضح عندما تنـتهال الدولـة املـنهال الـديتاتوري     احلريات 

 .., فتحكمها وتقييدها مكشوف للعيان ب الشمولي واحلز
لرفـع  إىل تل  الفـائض مـن السـلع وتقلـي  الـدمات      بسلوا سالكيه قد يص   وخماطر االحتكار     

وهو سبي  تبعية الدول واجملتمعات وختلفها , يما يف احتكار التكنولوجيا املتطورة , , مستوى األسعار 
 إطال  بيعها على الدول النامية , ويتعدى إىل احتكـار املعلومـات   حتى احتكار قطع غيارها , إن مّتأو 

وقد يص  السلوا االحتكاري إىل ارتكـاب اعـرائم مبختلـ     والعلوم واملعارف , والتجارب وال ات 
 ..وأبشعها أشكاهلا 

لعقوبـة  وضـع ا  , ومكمالتهـا  العلومويتمان حتكار العالج الشريعة والفقه اإلسالمي وباملناسبة ف      
, حتى يص  بالعقوبة اإلهلية الشديدة لكتمان واحتكار العلـوم ,هـو عـالج     ملرتكيب االحتكار والكتمان

صارم لدفع خماطر احلد من تنمية العلوم واملوارد البشرية , للوصول إىل أرقى مناخ وبيئة علميـة , وقـوة   
فعها , وباملقاب  حيث اإلسالم علـى نشـر   مضافة للتنمية االقتصادية وتنمية املوارد االقتصادية وتعاام منا

حبزم , الدافع للحياة االقتصادي العظيم مبنظوره وغري منظوره  -العلمي هذا املؤشر  العلم , أواًل بأّول ,
 ..وتواصلها لعظيم مستقب  احلياة  بتعاامه , املؤديواملانع للمخاطر والتهديدات الارجية وقوة , 
 اسـتخدامات حني معرفـة   العلوم , إاّل يف حاالت استثنائية , أال وهيان بكتم اإلسالم يسمحوال       

 هتهديـد بـدوره مـا يـؤول ب   و,  تهديـد اإلنسـان واإلنسـانية   مـات أو  راقااف احمللعلوم يف احلاص  على ا
يف اإلسـالم ,  األخالقية  –, ومبعنى مبّسط القتصادية العلوم اإلنسانية الستقرار والسلم احمللي والعاملي ل

 العامـة  املنـافع اإلنسـانية  ك  مـا تـدل عليـه    نشر العلم واحليلولة دون يتمانه , مرهون بجيب أن يكون 
 ..املستدامة 

 والـدخ  الـوطين   دخـ  األفـراد  تهديـد اسـتقرار   يف تهديد االقتصـاد و , إاّل االحتكار  به ما يتجهو     
ترييـز رؤوس  منـه  و, سـتثمار  مسـتوى االدخـار واال   ه السليب علـى وتهديد, إشباع حاجاتهم تهديد و
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, فضـاًل  تصاعد بفقره , والغين بكسبه احلرام املاألموال بأيدي أفراد أو شريات أو دول , فيبقى الفقري 
اإلنسانية , وانعكاساته على طبيعة السلوا الفردي واعمعي  –األبعاد النفسية ويؤنر على الفكر عن ما 

أو املنـتال  ى املستهلك والبائع أو املشـاي أو الوسـيط   ا لدما ُيحدنه من إربا , ويذلك علىواجملتمعي 
الوطنية , وما يلحق من جـّراء ذلـك وتوابعـه مـن     والسو  , وما ينجر على فقدان نقة املعنيني بالسو  

ومنها البورصات وتداول السندات واألورا  األضرار اعسيمة باالقتصاد والتجارة وعامل املال واألعمال 
 .. تمع , بشك  أشكالهواجمللي ينصب خطورته على االقتصاد الوطين للدولة املالية , وبالتا

ومكاسـب  , ِلما حيققه من ارتفاع األربـاح   الفكر االقتصادي الرأمسالي يفاالحتكار ضروري وُيعد     
الشريات واألفراد احملتكرين , وتعاام هامش األرباح , وذلك من خالل التحكُّم باألسـعار املفروضـة   

بكاملها أو وُيعد يف سلويه نقيض املنافسة , وبالصوص حينما تكون املنافسة لسلع والدمات , على ا
  ..أو مقارب لذلك يف األسوا  حينما يكون االحتكار بكامله أو ,  مقارب لذلك

مساوئ االحتكار , وللحد من بإصالحات تشريعاتها اجتاه هذه الفجوة تتجه الدول الرأمسالية ورمبا      
 ..على األموال ر  الضرائب التصاعدية تف , يأنيد األفراد األموال بكدُّس تو

 منـع , و مّت حترميـه قـد  تعددة , فوِلما تلحقه من األضرار املالتشريعات اإلسالمية , كار يف أّما االحت     
نيـة  , ِلما له من سـلبيات علـى خمتلـ  االجتاهـات اآل     ياالقتصادالسلوا منحى يف يوسيلة ومن اختاذه 

  واملستهلك واملنتال , وحتى تأنريه على املوارد الطبيعيـة واملـوارد   وتأنريه البالغ على السوواملستقبلية , 
القـرارات, وال سـيما   واختـاذ  صـنع  اجتـاه الطـط و  و, االجتاهـات الفكريـة   ارحنراف النادرة , وتأنريه يف 
وقـويم السـلوا واألفعـال    سـوية ,  علـى الـنفس ال   االنعكاسـات والتـأنريات  ومنـه  ,  اإلسـااتيجية منهـا  

وملختلـ   النـاس   الـتحكُّم باجتاهـات دخـول   االحتكـار و وأهـم جانـب اسـااتيجي , هـو      واألعمال ,
  ..شرائحها 

, ومـا  والتنظيميـة  القياديـة   أواًل , ويف مقـدمتهم ذوي املسـؤولية  يضع نهال البالغة أمام اإلنسان و      
اإلنسـاني ,   –, مبا فيه ويف مقدمته اعانب األخالقـي   الرمسية الرمسية وغري مياتب عليه من مسؤولياته

االجتمـاعي ,  والتماسـك  الدولة واألمن مع العوام  االقتصادية والتجارية واالجتماعية , وأمن تكاماًل و
ما ومستقب  الناس , بطبيعة احلال تؤنر به ومبستقبله , ويعين ما وحلقات تدخ  يف النشاط االقتصادي و

 ( :عليه السالم), حيث يقول معلوماتي  –تقوميي تدارا من يتطلبه 
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, اِلـِه  امُلْضـَطِرِب ِبمَ امُلِقـيِم ِمـْنُهْم وَ  : ِص ِبِهْم َخْيـرًا  ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ )      
َبْحـِرَا  ي َبرَِّا َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنُهْم َمَوإنََّف, امُلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو
اُف ُهْم ِسـلدٌم ال ُتخَـ  إنَّفَـ , ا هَـ ال َيْجَتِرُؤوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاُس ِلَمَوْيُث ال َيلدَتِئُم النََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, 
 - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو. اِشي ِبالِدَا ي َحَوِفوَرُهْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ُأُمَفقََّتَو. ى غاِئَلُتُه َوُصلدٌح ال ُتْخَش, اِئَقُتُه َب
َك ذلِـ َو, اِت اعَـ ي الِبَيَتَحكُّمـًا فِـ  َو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ, اِحشًا رين ِمْنُهْم ِضيقًا َفِثي َيِف نََّأ
آلـِه  ِه َويْـ َلى اهلُل َعصـلَّ  -وَل اهلِل َرسُـ  إنََّف, اِر ْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف. لى الُوالِة َعْيٌب َعَو, ِة امََّعلدٍة ِلاُب َمَضرََّب
 اِئِعارن ال ُتْجِحُ  بالَفريَقْيِن ِمـَن البَـ  ْسَعَأَو, ازيِن َعْدلن َوِبَم:  ًاُكِن الَبْيُع َبْيعًا َسْمحَيلدَو. ُه ْنَمَنَع ِم -ْم َسلََّو
 .   ( اٍفِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو, اُه َفَنكِّْ  ِبِه اَرَف ُحكدَرًة َبْعَد َنْهيَك إيََّق َفَمْن. اِع امُلْبَتَو

االحتكاري , وسب  دراسـة حيثياتـه ,    –وهنا يف هذا املبحث نأخذ أبعاده يف السلوا االقتصادي      
ه , وميكـن حتديـد   منالفكر اإلسالمي واستمداد لشريفة , التشريعات اإلسالمية والسّنة النبوية اومعاعة 

 :جانب منه وياآلتي 
أريـان   بيان أحديف القول املبارا , العظيم ومن  ؛( اِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ)  -

, ية واحلرية االقتصادنق  تأنريهم املستمر على البالد والناس , ومؤشر اإلسااتيجية االقتصاد 
 حلة لينبثـق منهـا اعانـب التطبيقـي    أرضية صـا  بناءبهم , و الاصة عنايةمن الما يتوجب منه و
مـا ياتـب عليـه مـن     و , األزمـات املوقفية للمنافع وصادر املالشروع بالوقاية والعالج ألحد و

اآلنيـة   ااحتـواء انعكاسـاته  وواملناخ االقتصادي الصاحل للتنمية االقتصادية , البيئة بناء مستوى 
ألمـوال  اهروب تهديدات  ما ينجر علىاملستقبلية , بال خسارة يف القوى االقتصادية , ومنه و

, واإلضــرار باالقتصــاد اإلســالمي , أو جتميــد ذوي العالقــة ألمــواهلم ,  املسـتثمرة واملــدخرة 
ي َبـرَِّا  فِـ , اِرِح امَلطَـ اِعـِد وَ ا ِمَن امَلَبَهُبُجالََّو, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنُهْم َمَوإنََّف )؛ والدلي  

ُهْم إنََّف, ا َهال َيْجَتِرُؤوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاُس ِلَمَوْيُث ال َيلدَتِئُم النََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَا َو
اِشـي  ي َحَوفِـ وَرُهْم ِبَحْضـَرِتَك وَ ْد ُأمُـ َفقَّـ َتَو. َوُصلدٌح ال ُتْخَشى غاِئَلُتُه , اِئَقُتُه اُف َبِسلدٌم ال ُتَخ

االحتكـار   , ميكـن السـيطرة علـى   هنا وبتهيئة املناخ والبيئـة االقتصـادية الصـحية    , و( ِبالِدَا 
, والتمويـ  والتنميـة   , يما هوعليه ما يولِّده االسـترياد والتصـدير   والتضخم والعجز وأسبابه 

 ..(  اِرِحامَلَطَواِعِد ا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو) املتمث  يف ؛ 
يظهـر بشـك    ؛ وهنـا  ( امُلَتَرفِّـِق ِبَبَدِنـِه   َو, اِلِه امُلْضَطِرِب ِبَمامُلِقيِم ِمْنُهْم َو: ِص ِبِهْم َخْيرًا ْووَأ)  -

انســيابية وفاعليـة الـدورة االقتصــادية   االسـتقرار االقتصـادي و  احلـرص علــى  واضـح , مـدى   

                                                 
 
 . 438ص / نهج البالغة  - 
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وحتى , ( اِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ ) النظر للميسورمنه ما ياتب , واإلسالمية 
, لكـي ال  ( ِص ِبِهْم َخْيرًا ْووَأ)  غري امليسور أو يف أزمة اقتصادية وماليةحينما يكون الظرف 

 ..االحتكار واملنافسة غري املشروع , وما يتحقق من األمور السلبية الناس وبيكون التحكُّم ب

ي فِـ  نََّأ - َكذلِـ  َعَم -ْعَلْم اَو) وذلك مبعرفة ؛ يعقبها عملية قيام البناء ,  ,سس وبعد هذه األ -
َك ذلِـ َو, اِت اَعي الِبَيَتَحكُّمًا ِفَو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ, اِحشًا رين ِمْنُهْم ِضيقًا َفِثَي
االقتصـادية   –واالجتماعيـة  , هذه الثقافة التنظيميـة  (  لى الُوالِةَعْيٌب َعَو, ِة امََّعلدٍة ِلاُب َمَضرََّب

 مـا ترفـد بـه    , الرافد بالوعي للشخ  القيادي , وجانب من هذه الثقافة ,الواسعة املضامني 
طها اخطوواإلداري واملكثفة املوضوعات , النتهاج القيادي املتقدِّمة  واإلدارية الدورة القيادية

, ومن بني أخطر ما وموقفية ما ياتب عليها , األمور املختلفة وتعليماتها على وفق ما تقتضيه 
ويكون  (اِت اَعي الِبَيَتَحكُّمًا ِفَو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ ) النزيه ؛ يواجهه القيادي

يتعلــق باعانــب  , ومنــه مــا( لــى الــُوالِة َعْيــٌب َعَو, ِة امَّــَعلدٍة ِلاُب َمَضــرََّك َبــذِلــَو )نتيجتهــا 
 . .االحتكاري والتنموي 

يـن مـا   ؛ بإنسانه أ سااتيجياتهبك  أبعاده ومدياته وإ ويأتي هيك  البناء املتني حلماية االقتصاد -
لعادل لك  األطراف , والدلي  ما يتضمنه ؛ تأنرة باالحتكار , ليكون املنع ايان يف احللقات امل

, وهـو  ( ُه نْـ َمَنـَع مِ  -ْم َسـلَّ آلـِه وَ ِه َويْـ َلى اهلُل َعصـلَّ  -وَل اهلِل َرُس إنََّف, اِر ْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف )
 . .احملتوى الفكري والنفسي والسلويي التشريع الداعم لالستقامة , املانع من ارحنراف 

ُكِن َيلدَو) والكيفية الا يقوم عليها ؛ على هذا التوازن العادل واألخالقي واإلنساني , والدلي   -
ذه , وبه( اِع امُلْبَتاِئِع َوارن ال ُتْجِحُ  بالَفريَقْيِن ِمَن الَبْسَعَأَو, ازيِن َعْدلن َوِبَم:  ًاُع َبْيعًا َسْمحالَبْي

 . .التجارية يتوق  االحتكار  -املنظومة االقتصادية 

ومـوازين نظـام   , املبين على الوعي والثقافة التنظيميـة  االقتصادي  –ألمن االجتماعي اية ومحا -
, (  اٍفِر إْسـرَ يْـ ي َغاِقْبـُه فِـ  َعَو, اُه َفَنكِّْ  ِبِه اَرَف ُحكدَرًة َبْعَد َنْهيَك إيََّق َفَمْن) ؛ عقوبة احملتكر 

, املنتهجـة سـبي  عـدم اإلسـراف يف العقوبـة      وحتى العقوبـة هلـا أبعادهـا اإلنسـانية التأديبيـة      
من ردود األفعال وما ينجم عن عامح العقوبة االنتقامية الا قد تسبب اإلضرار ا واالبتعاد عن

العـّزة يف اإلنــم أو الطــأ أو االرحنــراف يف السـلوا االقتصــادي , وتعكــري املنــاخ االقتصــادي   
 ..واإلضرار يف املناخ الساسي وأداء مهام الدولة وانسيابية حلقات دورته 
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  قدراتهم املادية وغري املاديـة  ئع واملشاي , مبختلومجيعها يصبُّ يف مخاية املستهلك واملنتال والبا      
, ودينامية أو حريية محاية االقتصـاد  والنفسية , وحمددات قدراتهم املالية والدخ  القومي ودخ  الفرد 

 ..من خمتل  املخاطر ومنها االحتكار 
يمي املناخ التنظتنقية واستثمار الفرص ومعاعة الضع  وبهذا االجتاه يف املخاطر واحلماية منها , و      

القـوى بكـ  أشـكاهلا    اسـتثمار  ولك  املنظومات االقتصادية وما له عالقات بها , , ويف البيئة الداخلية 
حقيقة املخاطر أمامنا ومنه خماطر ( عليه السالم)وأنشطتها التجارية واملالية , ولذا يضع ومضامينها البيئية 

 :التاجر , وأبعاد ُأخر ذات عالقة , وذلك يف القول 
. َوال ِفـي َصـِديقن َاـِننين     ال َخْيَر ِفي ُمِعنين َمِهنين ,! َوُربَّ َيِسرين َأْنَمى ِمْن َيِثرين , التَّاِجُر ُمَخاِطٌر  )      

 َوِإيَّـاَا َأْن َتْجَمـَح ِبـَك َمِطيَّـةُ    , َوال ُتَخـاِطْر ِبَشـْيٍء َرَجـاَء َأيدَثـَر ِمْنـُه       َساِهِ  الدَّْهَر َما َذلَّ َلَك َقُعـوُدُه , 
 . (اللََّجاِج
حتكار وال اليمـة  اارية , بال علة لبناء االقتصاد واألنشطة التجمنحنياتها الفالذا للتنمية مداريها و     

وبال خماطرة مبنهـاج مـدروس وخمطـط لـه , ليتحقـق مبـدأ شـاخ  يف احليـاة         لألطراف املعنية باألمر , 
 :, مستمد من حريية ( َمى ِمْن َيِثرين َيِسرين َأْن َوُربَّ) التنموية بال أضرار وال إضرار ؛ 

؛ بالتوازن التنموي البعيد عن االحتكار وتهديد االقتصـاد  ( َساِهِ  الدَّْهَر َما َذلَّ َلَك َقُعوُدُه )  -
 ..وقدرات اآلخرين , ومنه رأس املال البشري واملعريف 

االحتكار , والدلي  ما يتم احتكـار  و سةاملناف ويشم ؛ ( َوال ُتَخاِطْر ِبَشْيٍء َرَجاَء َأيدَثَر ِمْنُه )  -
, ويـذلك لكـ  مسـتوى اقتصـادي     سـتغالل  إلمـن ا بضاعة , نم يكون خبالف ما خمطط لـه  

وقطاعي , له إمكانياته وقدراتـه وفرصـه وأهدافـه وغاياتـه , ال ميكـن أن      وختطيطي وتنفيذي 
 ..تتعداها 

؛ لكونها من األمور املخاطر بها , ومنه ما يتضمنه يف  ( َوِإيَّاَا َأْن َتْجَمَح ِبَك َمِطيَُّة اللََّجاِج)  -
 ..اللجاجة يف الظلم , ومنه الظلم باالحتكار 

, ها الحتكار , لكون نتائال ما ُينذر بوهكذا يتضح جوانب مهمة من تهديدات وخماطر االجتاه با       
األخرى , فضاًل عن يونها تنمُّ  تدمري االقتصاد واجملتمع والدولة واملشاريع واألنشطة التنموية واحلضارية

اعشع وعدم  ميتطيه ألعوبةعن عدم امتالا الثقافة واحلضارة اإلنسانية واألخالقية الا جتع  من اإلنسان 
لألمـوال  ري العـادل  ش ربـح , وانعكاسـاته علـى التوزيـع غـ     وما يـرده مـن هـام   القتاعة بدخله وأرباحه 

 .ة خملفاتها السلوييو
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  سادساملبحث ال

 خاطر االقتصادّيةامل 

 
االقتصادية إىل األنشطة  تتعر  واملشاريع اإلنتاجية , وبشك  عامتتعر  مجيع األعمال التجارية        
, ختتلـ  أو تتفـاوت   وبالصوص النابع من عدم امكانية التأيد , لكّن نسبة املخاطرة  Risk ةاملخاطر

تتخـذ يف  واالحتياطـات الـا   واختاذ القرارات بؤ التنمن نشاط آلخر , تبعًا للموق  ومستوى التوقُّع أو 
يف الطاقات املاديـة وغـري املاديـة    وهي تهديدات التعرُّ  للخسارة والضرر واهلدر الظروف االعتيادية , 

 ..والبشرية 
التجارية إىل خسائر متعـددة , قـد   وقد تتعدد حلقات املخاطر االقتصادية , يأن تتعر  األعمال       

 ..أخرى , بشك  مباشر وغري مباشر ة جتارية واقتصادية أنشط يؤنر على
دقـة دراسـة   عـدم تكامليـة و  , بسـبب  وغالبًا ما يستخدم مصطلح عدم التأيد إىل جانب املخاطر       

, ولكـون  , وما ُيبنى على أساسه التنبؤات أو التوقعات الدقيقة وحتلي  ما متوافر من معلومات وبيانات 
 ..أوسع من اجملاالت االقتصادية األخر لتأمني , لذا صار استخدامه عدم التأيد متالزم مع ا

 بـالغ وأقسـاط التـأمني ,   املمـن مسـتوى    اتأمني , وما ياتـب عليهـ  ولكون التالزم بني املخاطر وال      
قابلـة  )  , أي إنها ذا فإّن بعض األنشطة ممكن التأمني عليها, ولتبعًا ملستوى املخاطر والتوقعات  وذلك

 ( ..غري قابلة للتأمني ) وأنشطة ال ميكن التأمني عليها , ( أمني للت
, يعـين  , لكـ  َمـْن يعنيـه األمـر , لكـون االهتمـام بهـا        وبهذا تطّلب االهتمام بدراسة املخـاطر         
أو علـى أقـ  تقـدير    , ومحاية خمتل  األنشطة االقتصادية منهـا  التهديدات اطة ومحاية االقتصاد من اإلح

 .., يف الظروف االعتيادية والطارئة ألزمات من جّراء ذلك لخسائر واعليها من التعّر  ل التأمني
, للحيلولة دون الوقوع يف تهديدات للمخاطر العناية الوقائية والعالجية ونرى نهال البالغة , يضع       

اصـ  أعمالـه , وبـه قـد     لسائر يبرية , ال يستطيع املشـروع تو املالية , أو احلماية من التعرُّ   هاأزمات
, سلسلة أنشطة ذات عالقة به , وقد يتفاقم األمر إىل أن تكون أزمة اقتصادية وطنية تتعر  امتدادًا له 

علـى العـامل مـن جـّراء     وجيري خري مثال ما جرى تلك األزمات االقتصادية , ومن جّراء أو حتى عاملية 
 ..مشاريع يبرية ويثرية إنهاء إفالس و, وما مّت اهلزة االقتصادية العاملية 

عليـه  )مـن قـول اإلمـام علـي     , وملختل  األعمال التاجر أنشطة تص  به باملخاطر , وما تونبدأ        
 ( :السالم



  16 

  ( !َوُربَّ َيِسرين َأْنَمى ِمْن َيِثرين , التَّاِجُر ُمَخاِطٌر  )
, وبشتى السب  , ورمبـا حتـى   اهلم إمناء أمواستثمار ووطبيعة ممتلكي رؤوس األموال , وحملبتهم يف       

تراهم ُيخـاطرون بـأمواهلم وبأنفسـهم , وفلسـفتهم يف ذلـك , إّن َمـْن ال       يف اجملاالت احملرمة إسالميًا , 
نشاط تنموي معـني , باملخـاطرة    وُرّب, ال يص  إىل مبتغاه أو هدفه الرحبي املرتفع والفاحش , ُيخاطر 

هـو يتجـه بأسـاليبه التكتيكيـة     , وبال ختطـيط اسـااتيجي   لى إنه يؤشر ع قد يربح أو خيسر الكثري , وبه
للنشـاط غـري املؤيـد جناحـه     على اقتحام التـاجر  هو مؤشر , القناعة  عدم عام مستوى الطرة , لذا ف

واالبتعـاد   ة ,املؤيد, باألعمال , وبهذا ولالستقرار النفسي واملالي  مبزاولتهأو عدم املخاطرة ة املخاطرو
 يكونولذا ة , من جراء املخاطرالا قد يفقد التاجر ي  أمواله وصحته تعرُّ  لألزمات الن عن القلق م

, وهي ما حتم  مضامني يثرية ال يسع (  !ُربَّ َيِسرين َأْنَمى ِمْن َيِثرين  )على وفق املنظور وغري املنظور ؛ 
 ..ومنها االقتصادية , لكن أهم جوانبها يصب يف التنمية ذيرها 
, نسبة للمخاطرة يف األعمال أو األنشـطة االقتصـادية , إن يـان البـّد منهـا      ويتطلب أن توضع        

, ويف يـ   جتردها من توّقع السارة يف الظروف القهرية أو الطارئة لكون األنشطة االقتصادية ال ميكن 
أو ختطيهـا دون  , لفضها أو خفض شدتها األحوال البّد من األخذ باحليطة واحلذر مما يطرأ من خماطر 

 ..خسارة تذير 
باجتاهه صوب املخاطر التجارية , والسيما حينما لذا ال ميكن أن يواص  املستثمر حياته التجارية ,       

 ( :عليه السالم), وبهذا يقول ُيخاطر بك  أمواله 
  ( َشْيٍء َرَجاَء َأيدَثَر ِمْنُهَوال ُتَخاِطْر ِب) 

إىل واهلدر باألموال املوي  بها , وصحته الا هي األخرى قد تتعـر   ألنه حماسب عن أعماله ,        
خـري   هلـوَ  , وما نستقرأه يف عاملنا املعاصـر ويف يـ  امليـادين    مع تعرضه لألزمات االقتصادية ,نكسات 

 ..بالطمع وعدم التفكري بالعواقب والنتائال دلي  على تهديدات املخاطرة 
 :لى الشك  اآلتي عووميكن حتليلها بشك  خمتصر       
 ,واملتوسـطة والبعيـدة    قريبةال ؛ باملديات فاملخاطرة تبدأ من االمتداد الزمين؛ ( َوال ُتَخاِطْر )  -

يونه ينظم ضـمن القـرارات التكتيكيـة أو    , وطبيعة الطر يف وموقع وفاعلية الطر واملخاطر 
ور أو غري منظور , مادي , ويون الطر منظبنسب متفاوتة واإلسااتيجية أو اشاايهما معًا 
األموال والتموي  ومصادر التمويـ   ؛ من يشم  املخاطر ما ووغري مادي ونفسي وجسدي , 
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وأزماتهـا  لـك املخـاطر بشـك  عـام , واملخـاطر االقتصـادية       , وممكن أن تشم  بتوهكذا .. 
 . .هنا تأتي للنهي الوقائي من األزمات املتنوعة ( ال ) , والـ بشك  خاص 

املـوارد البشـرية ومنظـور    ؛ ومما يشـم  بشـك  بـارز , اعوانـب املاديـة واملاليـة و      ( ٍء َشْيِب)  -
 .., وما يؤول إليه االدخار اعدوى من النشاط , وقد يشم  حتى البيئة والتنمية املستدامة 

,  امـ هبين التسـاوي , بيها تيفمستوى من  تتبني نتائجهاهنا ت ز معادلة ؛ (  َرَجاَء َأيدَثَر ِمْنُه)  -
, وهنا التحـذير  السليب املتمث  بالنقصان , واإلجيابي املتمث  بالزيادة  منه ؛, و وعدم التساوي
, وال ننسـى  , واالحتمـاالت املتوقعـة املعقولـة وغـري املعقولـة      واروف املخاطرة من املخاطر 

ومسـتوى األربـاح , واحلاجـات    اعدوى االقتصادية والتجاريـة  منها وبشك  عام , اعدوى 
 ..مستوى اإلشباع و

القـدرات واالمكانيـات والـ ات    أهمية الدراسة والتحلي  , بالتوازي مع معرفـة  وبهذا يعين  -
, الذي ُيعـد إسـااتيجية مسـتدامة وفاعلـة يف     رأس املال املعريف ورأس املال ومنه ويف مقدمته 

, ومن  لتوقعاتمعرفة الظروف واوأحد األساليب الوقائية , هو ديث , املعاصر واحلاالقتصاد 
يتجـه  ووغري مدروس وغري خمطـط لـه ,   الي هذا وغريه جاء التحذير والنهي من أي عم  ارجت

ي اعشـع والسـحت يف يسـب األمـوال     ما ُينمِّي  , واالبتعاد عن عقالنية بنتائجه املتوقعة و
 ..وتعاام األرباح 

,  األخالقيـة  -اعوانب اإلنسانية تتبنى  وجدوىعقالنية ب اإلسالم , النظر نهجيةومتوجيهات يف و     
أو  واحليلولـة دون ضـياع  , أو نشاط فيه خماطر وحتـديات غـري معقولـة    لقدوم على عم  ا لالمتناع عن

 وحريـة  دورانسـالمة  خـالل  , وذلـك حلمايـة االقتصـاد مـن      املستثمرأموال وقت , وضياع  خسارة
ظــر مبســؤولية يف اإلنفــا  االســتهاليي , والن واإلنســاني اإلخالقــي –مبســارها االســتثماري األمــوال 

متتد لتنـذر خبطورتهـا علـى االقتصـاد     يف مشروع معني , مؤنرات السارة فلرمبا تكون واالستثماري , 
فقـدان الثقـة   يـؤدي إىل  اتيجي , يما هو عليه عند خسارة مشـروع اسـا  احمللي أو الوطين أو القومي , 

, سـوا  املاليـة وتراجـع يف أسـعار األسـهم والسـندات       فتفقد هي بدورها املكانة يف األأخرى شاريع مب
 ..يف مستويات البيع والشراء  واخنفا 
وحتـى  , تبدأ من دراسة اعـدوى االقتصـادية واالجتماعيـة    النظر لألموال مبسؤولية يتوجب  ولذا      

وتأنرياتهـا   مؤشـراتها , وبذلك يتعلـق  لى مستوى البالد بأهميتها وتأنريها حتى عوقد تتعدى النفسية , 
, وقـد تكـون   ذات األمـوال وامتاليهـا ومصـدرها ومصـدر متويلـها      وأخرى على ذات النشاط , على 

 ..بشك  إمجالي تأنرياتها على عوام  اإلنتاج والتنمية والتطور 
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لـدفع  املتصـفة باملخـاطر , بكـ  درايـة وعقالنيـة ورشـد ,       ومنه ما يتطلب القدوم على األنشـطة        
, أو يف حالة يونهـا قائمـة , اسـتمرارية أنشـطتها وحتسـني قـدراتها       شاريع املزمع قيامها املخاطر عن امل

السارة وتبعات املخاطر , وتلبية احلاجات وإشباعها , ولئال يتحم  الفرد أو اجملتمع املوايبة لك  تغيري 
 ..ستثماري , وليس ادخار اليعود من جديد التنازل أو التضحية برفاهيته من أج  ادخار تعويضي 

صـ  االمـتالا الفـردي أو    وبو,  ؤولية األموال , حينما تكون متوهلا جهـات معينـة  وتتعاام مس       
تعـدد  تأو قـرو    , اعماعي أو اجملتمي أو الوطين , أو األجـنيب إن يـان علـى شـك  اسـتثمار أمـوال      

يؤ أو التوقع , ودقة الدراسة استعماالتها واستثماراتها , وما يتوجب من االهتمام بها من خالل دقة التن
 .., ملستقب  تنموي مستدام ومستمر , ليكون التنفيذ وتبعاته متوقعة وسليمة والتحلي  والتخطيط 

أصـ  وبقـاء عائديـة األمـوال إىل اهلل سـبحانه       (عليـه السـالم  )ُيرجع  ولطورة السلوا اإلنفاقي ,      
ودقة إنفاقها االستهاليي واالستثماري , األموال , للحفاا على  مضاعفة املسؤوليةوبه تكون  وتعاىل ,

 ( :عليه السالم)يقول , وبهذا قتصادية االخاطر املمن  ا من وجوب احلماية والوقايةوما يدخ  ضمنه
 اهلِل َعـزَّ  َوِفـي َيـَدْيَك َمـاٌل ِمـْن َمـالِ     , ِبَوِنيَقـٍة   َوال ُتَخـاِطَر إالَّ , ٍة ْن َتفدَتـاَت ِفـي َرِعيَّـ   َلْيَس َلَك َأ)       
 . (..َوَج َّ
الرعيـة , واشـاط املخـاطرة بالدراسـة والتحليـ       وتفتات أي تستبد , وهنا سبق األوامر باسـتبداد       

, وجودته مبنظـور مسـتقبلي مثمـر , وال جيـر الـويالت علـى الـبالد والعبـاد         والونو  من األداء العالي 
أو توزيع األمـوال بعدالـة    , به من نشاط اقتصاديمبا يقوم وخطورته تكمن يف االستبداد وعدم الونو  

بالتوزيع على العباد , مبا أمر به  واإلشباع , وبذات العائدية تكون األموال هلل تعاىل , واحلاجةومساواة 
 ..الشرع اإلهلي 

والوقاية من نـذير املخـاطر االقتصـادية , ومحايـة واسـتثمار الرفاهيـة       , السلوا االقتصادي  ورفيع      
واق  , وبه تتبني األعمال وامل  ( ..َلَك َقُعوُدُه  َساِهِ  الدَّْهَر َما َذلَّ) , يكون مبنهال ومبدأ ؛ القتصادية ا

لألمـوال واألنشـطة ومسـتوى    واملنحى وطبيعة االستثمار وخماطره , بالظروف الزمانية واملكانية املواتيـة  
مـن  الدوران االقتصادي السـليم , يـتم مبـا يـتالئم     النسيابية احلرية وخماطرها , فما دام الظرف املواتي 

, لكـون  التخطيط والتنفيذ لألعمال املختلفة واملتنوعة , لتحقق تكامليتهـا بـأدنى مـا ميكـن مـن خمـاطر       
, على مستوى األفراد األعمال مرهونة بأوانها وبأوقاتها احملققة لنجاح العم  يف حتقيق أهدافه املرسومة 

, واالجتـاه باسـتثمار رفاهيتـه االقتصـادية     , ليأخذ يـ  ذي حـق حقـه    والدول واعماعات واجملتمعات 
 ..واالجتماعية , وبأرفع مستوى أخالقي وإنساني حيقق االبتعاد عن املخاطر ومنها املخاطر االقتصادية 
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  لسابعاملبحث ا

 اإلشباع وأهميته االقتصادية 
 
حالـة  و, بتصـنيفاتها األساسـية والكماليـة ,    جـة  ما حيقق مطلب احلا؛  Gratificationاإلشباع       

تحقق التوازن , وقـد  وباإلشباع ياهلدف ,  الوصول إىلأو أو ح  مشكلة وحتقيق الرغبة احلصول عليها 
ومنهـا الرفاهيـة االقتصـادية     Welfareوالرفاهيـة   ,يسهم املنبه واحلافز لالجتاه صوب ما يشبع احلاجـة  

Economic Welfere شك  من أشكال ما حيققه اإلشباع املخطط له  واالجتماعية.. 
  :فمنها  , املتعددةه واإلشباع يأخذ مفاهيم     

والسعي اجتاه احلاجة ليتحقق ومما يدخ  ضمن مكوناته املنبه واحلاجة واحلافز ؛  مبنظور نفسي -
 ..نفسية الاإلشباع , واجتاهاته 

, السلويية املباشرة وغـري املباشـرة    مبظاهرهما يتم من خالل نشاط الفرد ؛ نظور سلويي ومب -
 ..ووحدة السلوا هي االستجابة 

, ورمبا تتحكم آلية تطلب إشباعها ما ي؛ تتمث  يف احلاجة إىل السلع والدمات , وقتصادية اال -
ليها من , وما ياتب عسعار األمستوى ارتفاع أو اخنفا  يف , والسو  من العر  والطلب 

  ..منافع آنية أو مستقبلية 

إىل  , فتتحـول صـورة احلاجـة    االجتمـاعي  شـباع منحـى اآلخـر   ؛ ورمبا يأخـذ اإل االجتماعية  -
فيتجـه الفـرد    والشعور باالنتماء واأللفة واالنسجام , واملكانة االجتماعية ,التقدير واالحاام 

 ..بسبلها املتعددة إلشباع هذه احلاجة 

متمثله باأليـ   اإلنسان إشباع من خالل ؛ وعندها تظهر احلاجة للبقاء البيولوجية والفسلجية  -
  ..وغريزة اعنس وما شاي  ذلك والشرب 

, ما يتعارف عليه للجوانب غري املنظورة إلشباعها , يما هو عليه ؛ املتمثلة باالجتاه األخالقية  -
, غري أخالقي  البتعاد عن العم , لمن عم  أخالقي وتأمر به الشرائع اإلهلية اجملتمع أو حتدده 
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لعامـ   وهـو ا ا يدخ  يبنية أساسية يف فرز احلاجة األخالقية وإشـباعها , بـالفكر القـويم    ورمب
 ..املشاا ضمن ي  ما تقّدم وغريه 

, ويكـون باجتـاهني    Conflictالصـراع   إىلمتطلبـات إشـباعها   يـؤدي  احلاجـة و ولِّـد  أن توممكن      
ألهـداف ,  رمبـا حيقـق ا  واآلخر سـليب  , حمدد أخالقي  –حيقق االهداف بشك  إنساني أحدهما إجيابي 

 .., فيؤدي بذلك إىل التضحية باعانب اإلنساني واألخالقي ( الغاية ت ر الوسيلة  ) ولكن مببدأ
 خمتلـ  السـب   وبهذا يكون منبه وحاجة ومطلب إشباع , وحرية اجتاه ما ُيشبع احلاجة بواسـطة        

, لـدى اإلنسـان   تـوتر  ال سـبب احلاجـة ,  اجة , وقد تشباع تلك احلالوسائ  واآلليات إل وما متوافر من
يموجـه ,  , وهنـا يـدخ    منـتال  ووبتوجيهها باالجتاه الصحيح تعم  على حـافز ودافـع حريـي مثمـر     

 ..االجتماعي  –النفسي , واعانب االقتصادي  –اعانب األخالقي 
لرفاهيـة  اآلنية , التضحية و,  ياالدخار السلواو, إلشباع منحى اجتاه اوبالتخطيط ميكن أن خيدم      

احملقق لدورة اقتصـادية  و , ثمارياالستهاليي واالست ؛ اإلنفا  بشّقيورمبا تكون التضحية ,  مستقبلية
 ..املتكاملة تنموية , تتعاام بالتنمية الوطنية 

لإلنسـان , ولـوال متطلبـات اإلشـباع     وبهذا جع  الالق عز وج  , حكمته يف االشـباع النسـيب         
, أو قـد ال تقــوم  سـتقرار يف اجملتمــع  لإلملؤديــة , النعـدم تنــوع األسـاليب ا  ادي واملعنـوي والنفســي  املـ 

 ..احلضارية  –اجملتمعات اإلنسانية 
, تولِّـد االسـتمرارية والديناميـة    جتدد واستمرارية احلاجة ومتطلبات اإلشباع  فإّنوبذات الوقت ؛       

التقـّدم   , والسـيما تنّوع تقـدُّمها  منه و ,وتطور القدرات البشرية وترفد اإلبداعات واملواهب  احلياتية ,
 ..التنموي االقتصادي 

 ت احلضارات بصراعاتها , صوب, الجتهوعقالنيته حدود اإلشباع وتعدد مراحله وأشكاله وال ول     
 ..االجتماعي  –, وانعدمت الطمأنينة واالستقرار االقتصادي قانون الغاب 

, واملرونـة والبـدائ  ونتائجـه النفعيـة     , وتنـوع اإلشـباع   وأساليب اجات واهورها , تنوع احلوت      
يعيشـون   والبيئـة الـا  , والوسـط  ووعـيهم  ورغبـاتهم  وميوهلم واجملتمعات لألفراد وخيتل  اإلشباع تبعًا 

 ..اري والعادات والتقاليد واملستوى الثقايف واحلض, يؤمنون به من حمددات احلالل واحلرام وما , افيه
ومـا تالقيـه مـن املشـكلة     , والتضحية , ومـا تتطلبهـا مـن ضـرورات     واحلاجات وأولوية اإلشباع      

 Wantاإلنفـا  واحلاجـات   أوجه األفراد أو اجملتمع  , جع  حيدد Economic Problemاالقتصادية 
ا خصائ  الندرة هلالا تتفاقم , لتكون مشكلة اقتصاادية , وما ياتب من معوقات اإلشباع الضرورية 

Sarety  واالختيارChoice  والتضحيةSaerifice .. 



     

الا تتوجب أن ُينظـر هلـا بعـني    واالنطباع العام لإلشباع , جيع  له جانب من األهمية االقتصادية       
, ألنها قد تسبب الصراعات والسيما اإلرادية منها سلوييات اإلنسان , له , ليكون هناا موجِّاالعتبار 

 .., وبتفاقمها قد ُتحِدث الكوارث واحلروب دة بني األفراد واجملتمعات احلا
لسعي لتخطيط له واممكن تلبيته با,  بطبيعة اجتاهاته, يبقى اإلشباع وبشك  عام ولكن رغم ذلك       

  ( :عليه السالم)ويقول اإلمام علي .. وبيان سب  حتقيقه 
  ( ااِلُب ُدْنَيلدمن َوَطَطاِلُب ِع: اِن اِن ال َيْشَبَعَمْنُهوَم )

حمددات ووالسلويي , ويتضح من الن  املبارا , أن هناا حاجات يدخ  فيها اعانب النفسي        
 :وهما , املادي وغري املادي ببعديها عدم اإلشباع تواص  إىل  ها تؤديخصائص
, تـد بامتـداد احليـاة    احلاجة الطبيعية مهما تعـاام أمرهـا , لكونهـا مت   ومتث  ؛ ( َطاِلُب ِعلدمن )  -

طلبهـا , وهـو منـتال هلـا      واإلنسان هو املستهلك هلا باستمراريةرة حباجة هلا , واحلياة واحلضا
ونفعها ال يقتصر على الفرد , ب  يتعداه إىل اآلخـرين , وقـد ميتـد    بتواص  تعاامها النفعي , 

عد يف عاملنا اليوم ؛ , وُي, وال حيده زمن وال موضع نفعها على مستوى حملي وإقليمي وعاملي 
 ..اإلشباعات  وتنّوع هو أعظم داعم اقتصادي , حيقق تعددو , املستدامرأس املال املعريف 

إىل مـر  نفسـي , ال ميكـن    وعدم اإلشباع ؛ قد يتحول بتفاقم طلب الدنيا (  ااِلُب ُدْنَيَوَط)  -
مـن اعنايـات   ئم رااالقـدام علـى ارتكـاب اعـ    عالجه والسيطرة على خماطره , وما حيدنه من 

ويعين هوس الثراء أو  Plutomania, ويف علم النفس هناا مصطلح وهالا البشر , نح اعو
وحتدياتـه إىل  سـلوا  هـذا ال ياتـب عليـه مـن     ولع املرضي باملال والغنى , وقداإلنراء ؛ وهو ال

 عالجاتهـا معاينتهـا و , وميكن أن ينضوي حتت علم النفس االقتصـادي و سلوا غري اقتصادي 
, املرضي , ينضوي حتت السلوا , وبتحلي  السلوا االقتصادي السلويية  –النفسية املرضية 

 ..يتنازي لألموال االى لمنحل
 

إىل االنفـا  االسـتثماري ,    يـؤدي  وقد ال يؤدي إىل حلقة االنفا  االستهاليي , وال 
مـة والـدوران   ونظي نفعـه داخـ  امل  ال يؤدوبطبيعة احلال ورمبا يأخذ صفة االيتناز املرضي , 

والتمويـ   صـادر  املإاّل مـن واىل   اإلشـباع  االقتصادي السليم , واألخطر منه حينما ال يكـون 
, وهـو مـا ُيالَحـق    أو غري الشرعي , وقد يـدخ  ضـمن مـا يسـمى بغسـي  األمـوال       احلرام 
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شـعوب  وعلـى ال والتنمية املستدامة العاملية  ياتوُيحاَرب دوليًا , لتفاقم مضاره على االقتصاد
 ..واجملتمعات 

حقـق  واجملتمـع , لي , إن مت تنمية القناعة لدى األفـراد  وعمومًا ؛ فليس األمر بالصعب واملستعصي       
( عليه السالم)َوُسئَ  , َوِبُحْسِن اُلُلِق َنِعيًما , َيَفى بالَقَناَعِة ُملدَكًا ) , و مبختل  اجتاهاته  لسلوا القويما

اِرِع الُعُقوِل َتْحَت يدَثُر َمَصَأ) لكون ,   (ِهَي الَقناَعُة : َفَقاَل , " اًة َطيَِّبًة ُه َحَيْحِيَينََّفَلُن: " عن قوله تعاىل 
 ..  (اِمِع ُروِ  امَلَطبُِ

, , ليتكام  مع القناعة فاع  , باملنحى والسلوا االقتصادي بشك   الوعيسهم ي أنوتظهر أهمية       
مرضي , وسلويهم وبال إىل مطلب والقناعة , فيتحول مطلبهم اإلشباع فصرعى العقول َمْن ال حيدهم 

األسـلم للحاجـة وييفيـة    , وعادة ما يكون اإلميان باهلل املوجِّه وانسيابيته حلقات دوران االقتصاد على 
 اعوانـب املاديـة ومنهـا   ال السلوا األخالقي واإلنسـاني , وبالصـوص    ِم, واإلميان ُيوحتمية إشباعها 

 ..صادية االقت
  ( :عليه السالم)لذا يقول      
ُه ال َيِجـُد يف امَلـْوِت   إنَّـ احَلَيـاَة فَ  ُه إالََّوَيَكاُد َصاِحُبُه َيْشَبُع ِمْنُه َوَيَملُّـ  ُه َلْيَس ِمْن َشْيٍء إالَّنَّْعَلُموا َأاَو)      
َوَسـْمٌع ِلـأُلُذِن   , َوَبَصٌر ِللدَعـْيِن الَعْمَيـاِء   , ِللدَقلدِب امَليِِّت  َي َحَياٌةي ِهِتَما ذِلَك ِبَمْنِزَلِة احِلكدَمِة الََّوإنَّ. َراَحًة 
 .  ( الَمُةالسََّوِفيَها الِغَنى ُيلُُّه َو, َوِريٌّ ِللدَظْمآِن , اِء مَّالصَّ
ينطلق اإلشباع من القناعة أو يتزامن معه بوعي واستيعاب أخالقي فالسالمة ي  السالمة , حينما       

, والسيطرة بك  األبعـاد علـى الـنفس    ويدعمه الوعي والعم  على وفق احلقو  والواجبات , اني وإنس
 ..والص  صمام األمان لك  متطلبات اإلشباع ارة بالسوء , األّم

, البّد من تفعيلها ضمن الوعي وميكن القول ؛ بأّن العوام  الا حتقق اإلشباع اآلني أو املستقبلي       
باجتاه القناعة والصـ  املعـزَّز باإلميـان , فاجتمـاعهم يسـهم      ادي ومنه احلالل واحلرام , ووالوعي االقتص
واالجتماعية , االقتصادية  –من صوره اإلنسانية يف البناء الابوي االقتصادي , وما يتحقق بشك  فاع  

 ..وبالعمق األخالقي 
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 لثالثالفصل ا
 األخالقية االقتصادية يف نهج البالغة 

 
يـ  معـاني اإلنسـانية    نتطلع من خالل املفردات االقتصادية , وما حتمـ  يف طياتهـا   واستكمااًل ؛       

, ومـا  , وتبلور أفكـاره املنبثقـة مـن التطبيقـات وايتسـاب الـ ات       لبناء اجملتمع اإلسالمي واألخالقية 
 ..األنشطة  تثمار , ويف ي  جماالتواالدخار واالستنعكس على الناتال والدخ  واالستهالا 

املخطط هلا , الدور الكبري يف طبيعة السلوييات االقتصادية , لذا يلعب الوعي والثقافة االقتصادية       
الشاملة , ومـا تتطلبـه مـن    االقتصادية للتنيمية احملقق , والدعم وتفرزها عن السلوييات غري االقتصادية 

 ..إسالمية أخالقيات 
بشـك  عـام ,    نـايف األخالقيـات  الجتناب مـا يُ  , املفاهيم احملققة للوعي,  سيتناول الفص وبهذا        
 : ياآلتيستكون املباحث بهذا األخالقيات االقتصادية , ومنهال  ومنها

 . البخ  وأنره االقتصادي: املبحث األول    
 . الطمع وأنره االقتصادي: املبحث الثاني 

 . قتصادياال اهمالاف واإلسراف وأنر: املبحث الثالث    
 . الربا وبعده االقتصادي: املبحث الرابع    
 . احلالل واحلرام والبعد االقتصادي هلما : امساملبحث ال        

 . الزهد والبعد االقتصادي : سادساملبحث ال
 . املعروف وأنره االقتصادي:  لسابعاملبحث ا        

 . األمانة: املبحث الثامن         
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 املبحث األول 

 البخل وأثره االقتصادي 

 
ومـا  , نفسـية  لالو  يف مفهوم البخ  مـن الناحيـة ا  مت  ,يف علم النفس سبق يف دراسة منفصلة        

يف جمال السلوا التنظيمي وعلـم الـنفس   يف اإلدارة واألسلوب القيادي , وما تأنريها  أعقبها من دراسته
ة يف يـ ضمن هذه السلسـلة العلم أخرى لو  يف دراسة , وما مت ااإلداري والتنظيمي والثقافة التنظيمية 

اسة البخـ  ضـمن   , والسيما يف علم االجتماع وتأنرياتها االجتماعية واألسرية , وما مت درنهال البالغة 
 ..دراسات أخرى , ال يسع ذيرها 

علـى   تـه , وتأنريايه الضـوء االقتصـادي   ة ُيسلط علمن زاوي ه الدراسة , سيتم تناول البخ هذويف       
 ..االقتصادي والتنموي السلوا 
قـد تصـ  إىل سـلبية    االقتصـادية الـا    –, له مؤنراته االجتماعيـة  سلويية  –حالة نفسية فالبخ        

, ومساتهـا , ومنعكسـاتها علـى العالقـات اإلنسـانية واالجتماعيـة       أخالقية مؤنرة على بنـاء الشخصـية   
, وممكن أن تكون بصفة االدخار السليب , مما ينجر ذلك س النف شراتها حب االيتناز والتقتري وشحومؤ

وهـدف  وحرصه , ورمبا التعدِّي على حقو  اآلخرين , ونسـيان أو تناسـي املـوت    على نفسية البخي  
 ..اإلنساني  –الدنيا األخالقي 

ي  , تنجم عن استيعاب فكري مغلوط , ومشكلة مّر بها البخحالة  ميكن القول باّن البخ  هولذا      
واحلـرص الشـديد    , ينجم عنها سلوا ادخاري سليب من صـوره االيتنـاز  لتتعاام وتصبح عقدة نفسية 

اإلنفا  االستهاليي , ويكون فيها مـن شـدة احلـرص ,    الحاطة من لذات ا, وباعلى األموال وإنفاقها 
املرضي مـن فقـدان    التخوُّفووتلبة احلاجات الضرورية , ن االستهالا مومنعها جتميد األموال املكتنزة 

, وحيـرم ذاتـه وأسـرته    االجتماعيـة   –, وبه يؤنر على الرفاهية االقتصادية االستثمار األموال من خالل 
, وأبسطها تنمية واستثمار أمواله مبا , وقد يعوِّ  بذلك اعانب التنموي وي  َمْن له عالقة به وبأمواله 

 ..ينفع وخيلق فرص العم  
الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيأدُمُروَن النَّاَس ِبالدُبْخِ  َوَيكدُتُموَن َما َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضـِلِه   )كيم وجاء يف الذير احل      

  . سورة النساء( 7 )َوَأْعَتْدَنا ِللدَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا 
اَن الشَّـَياِطنِي َوَيـاَن الشَّـْيَطاُن ِلَربِّـِه     ِإنَّ الدُمَبذِِّريَن َياُنوا ِإْخَو )؛ والتبذير والبخ  خبالف اإلسراف       
 . سورة اإلسراء (7 )َيُفوًرا 
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َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلـا َتْبُسـطدَها    )القويم ؛ والتوازن يف احلياة والسلوا االقتصادية       
 . ة اإلسراءسور (9 )ُي َّ الدَبْسِط َفَتقدُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا 

, والتوازن يف سب  ودوران االقتصاد وحلقاته الرئيسية , وبهذا ي ز ضرورة التخطيط االقتصادي       
 Incomeومـا يـنجم عـن الـدخ      بالناتال القومي , ودخ  الفرد والدخ  القومي , املتمثلة بشك  عام 

 .. Investmentواالستثمار  Savingواالدخار  Cosumptionواالستهالا 
, أربـك االقتصـاد والتنميـة    هـذه احللقـات    أو اخنفـض مسـتوى أحـد   أو أربك أو تعط  فإذا ُفِقد       

, وهـو مـا يظهـر    , فيصبح حينهـا التضـخم أو العجـز أو الكسـاد     على املدى القريب أو البعيد القومية 
الـا تأخـذ    بشكله الواضح يف الدول الصناعية والدول الك ى , وعند أصحاب رؤوس األموال الكبرية

 ..دون إشرايها يف التنمية االقتصادية أو االدخار حيز من االستثمار 
ومؤشر تقرييب واضح , حينما يتجه أصحاب رؤوس األمـوال الكـبرية , لسـحب أرصـدتهم مـن            

 .., قد يؤدي أزمة مالية هلا , وبتفاقمها يص  بها إىل إعالن اإلفالس والتصفية املصارف 
, أو  املشـاريع  تمويـ  لستثمار واحلاجة إىل أصـحاب رؤوس أمـوال يـبرية أو مناسـبة     ويذلك اال      

مستقب  تنموي خمطط له , لكنه يصبح من أج   والتضحية بالرفاهية لفاة حمددةاالجتاه بسياسة االدخار 
لـوب مـن   ما مطلوضع التوقعات أو التنبؤات املستقبلية دقة و, األساليب التنموية   حينما ال تتحققوبااًل

لألنشـطة  اسااتيجيات وتكتيكات مناسبة , وما تتطلبه من  خطط وما يعقبها من صنع واختاذ القرارات
 ..املتنوعة 
 , فإذا مل يكن االسـتهالا أو اإلنفـا   لسليمة ا وتؤنر يف الدورة االقتصادية اوتتأنر عملية االستهال     

ز أصــحاب رؤوس األمــوال علــى ال ُيحفِّــ ناســب يف العمليــة التنمويــة , فإنــهممشــجع واالســتهاليي 
ومضـاعفة  العموديـة واألفقيـة ,   والتحويليـة ,  منها وتوسيع القاعدة الصناعية ؛ االستخراجية االستثمار 
 .. وفرص العم  والتنمية االقتصادية والدخولاألرباح 
ش االقتصـادي أو  التوقعـات املسـتقبلية ومؤنراتهـا علـى االنكمـا     وصور تتوارد أمامنا , أال وهي        

لوطنية , أو هروب رؤوس األموال رؤوس األموال ا االنتعاش االقتصادي , أو جذب االستثمارات وبقاء
الصناعية والدمية والتجارية  ةوتوسيع القاعدإىل البيئات االقتصادية الواعدة باألمان واالئتمان التجاري 

الســلوا لتهديــدات , ومســتوى ومكانــة مــن املخــاطر والتحــديات واومحايتهــا  واألربــاح , وضــمانها
 ..وقيادته  التنظيمي بريادته

ومـا  تعاقـب  مـا ي مـا ُيعيـق مسـريتها و   و, وما يطرأ عليها , عملية دوران عجلة االقتصاد يذلك و      
 ..الطط القصرية والطويلة األمد ضمن واص  استمراريتها ي
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قتصادية , وهنا يكون معو  البخي  من باحلرية االويف ي  ذلك يسهم أصحاب رؤوس األموال       
يضع مـن معوقـات حتـى حينمـا يـدخ  ضـمن العمليـة واملنظومـة السياسـية          الوجهة االقتصادية , وما 

العباد , واحملددة ملستقب  البالد و واإلدارية والقيادية وصنع واختاذ القرارات , والسيما اإلسااتيجية منها
الا تنظرللبيئة واألجيال القادمـة , بنظـرة محايـة    نه التنمية املستدامة والبيئة والفضاء الارجي , مبا تتضم

 ..حقوقهم وامتيازاتهم املستقبلية 
غـري املؤهـ  لـه أو يف غـري موضـعه أو يف غـري       ويشم  سلوييات البخيـ  يف اجملـال االسـتثماري          

 .., ويكون من أج  جين األرباح , عالة على االقتصاد جماالتها 
صفته وبيئته واحلماية منه وسلبياته ومؤنراته , وضع له هذا السلوا , حيث  ياا نهال البالغة ومل      

 جانـب نبـدأ مـن   , ومـن تفاقمهـا   عالجات ووقايات من شأنها حتمي اجملتمع والـبالد  وما وضع له من 
  ( :عليه السالم) حيث يقولح تلك السلوييات الطرة , يوضِّ

   ( اي َخَلَقَهِذا للَّْنُفَس َخاَطْرُتْم ِبَهال َأَو, ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّوَهْمَواَل بَذلدُتُمال َأَف) 
, يعـين يف املـنهال االقتصـادي , اإلنفـا  بشـقيه      , واقـاان البـذل مـع األمـوال     البذل ضـد املنـع          

 :من حلقات الدورة االقتصادية مهمة حلقة تنشيط , وبه حيقق االستهاليي واالستثماري 
 السلع والدمات , املـؤدي باملشـاريع إىل   مناالستهاليي حيقق الطلب على منتوج فا  اإلنف -

ملواد األوليـة  يؤدي لطلب احلرية اإلنتاج , وبدوره  حرية بيع منتوجاتها , ومنه حيقق دوران
 األفقيةباالجتاهات شاريع املأو توسيع  جديدة , وقد يؤدي بتعاامه لقيام مشاريعمن املوردين 

 .. وديةالعمأو 
ري حيقق قيام مشاريع أو توسيع مشاريع أو استثمار الطاقـة التصـميمية ملـا    واإلنفا  االستثما -

التنمية االقتصادية قق جه باجتاه ما حيالعمليات اإلنتاجية , ويف ي  ذلك وغريه يت ضمنيدخ  
املتنوعــة , وجــذب رؤوس األمــوال وتعــاام البنــاء وهــامش األربــاح واتســاع االســتثمارات 

 ..سااتيجية , والسيما يف املشاريع اإلالتشجيع على استثمارها و

عليه )لذا يؤنب ويلوم اإلمام علي , ( ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَواَل بَذلدُتُموَهَأ)  وغريه ميث  ؛ويف ي  ذلك        
جانـب ممـا   عدم البذل هذا , و,  ( اي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَواَل بَذلدُتُموَهال َأَف) قول فيَمْن خال  ذلك ,  (السالم
تعويـق التنميـة   تعطي  احلرية االقتصادية وهو يعين , وتعطي  شرع من شرائع اهلل سبحانه وتعاىل ب يتجه

الابويـة   –ة الا حتقق الرفاهيـة االجتماعيـة   االقتصاديلرفاهية اووبتعاامه تعطي  االنتعاش االقتصادية , 
وهـو  اية األفراد واعماعات من االرحنراف بسبب احلاجـة ,  مح, وباإلنفا  وفرص التعليم وفرص العم  
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وبناء اعنايات االقتصادية واالجتماعية , والتأنري على استقرار اجملتمع ما حيقق احلماية من جرائم اعنح و
 ..مستقبله املشر  

د مـن  فالبخـ  حينمـا حيـ   , والبخ  صورة من صور املنع واالمتناع عن بذل األموال للذي رزقها       
الزيـاة  المـس و التشريع اإلهلـي يف أداء  نع تفعي  أو ميالعطاء ومساعدة احملتاجني والفقراء واملسايني , 

تم مـن خاللـه إعـادة التوزيـع وحتقيـق التـوازن       , الـذي يـ  , واإلنفا  املتـوازن بشـك  عـام    والصدقات 
  ..االقتصادي 

االجتماعي , ومـا   –البعد االقتصادي ؛ أيضًا مما يتضمنه  ( اَهي َخَلَقِذا للَّْنُفَس َخاَطْرُتْم ِبَهال َأَو)       
 ..أمين , وأمن اجملتمع  –, وله منحى اجتماعي األخالقي  -االقتصادي يرتبط باملنحى 

لتطويـع الـنفس ,   واالجتاه السلويي املناسـب  , النفس و الفكر فاملخاطرة بالنفس , يبدأ من تقويم      
للعمـ  علـى عقلنـة االسـتهالا واالدخـار      القتصـادي والسـلوا االقتصـادي    ومنه مـا يتعلـق باعانـب ا   

واجملتمعيـة , بـ  وحتـى محايـة     واالستثمار , حبيث ال يتعدى على احلقو  الشخصية واحلقو  اعماعية 
 ..البيئة واملخلوقات األخرى 

ياالبتعـاد عـن   لي , واملـا ي  السلوييات , ومنه السلوا االقتصادي يف اإلهلي  اتباع التشريعوما       
ومحايـة النـاس مـن    , وبذل األموال يف سبي  اهلل تعاىل االقتصادية  –ي  ما خي  مبستقب  احلياة التنموية 
 ..بالنفس  ةميث  صورة من صور املخاطرالسياسي ,  –املنحرفني يف السلوا االقتصادي 

, صـفة سـيئة    , وفضاًل عن يونهواالقتصاد على اجملتمع حلقة من احللقات الطرة البخ  لكون و      
عليـه  )ولـذا يقـول   وبدوره قد يهـدد السـلوا القـويم ,    االجتماعية ,  –هدد الرفاهية االقتصادية هو يو

  ( :السالم
  (ِه ي َبلدَدِتامُلِق ُّ َغِريٌب ِفَو, ِتِه الَفقدُر ُيْخِرُس الَفِطَن َعْن ُحجََّو, اُعْبُن َمْنَقَصٌة َو, الُبْخُ  َعاٌر )       
فقـدان الشـجاعة   , املتجـه خبطورتـه رحنـو    ومنبعه من فقدان التـوازن  البخ  , سلوا سلوا عار الو      

َوَمْن َيْبَخْ  َفِإنََّما َيْبَخـُ  َعـْن َنفدِسـِه َواللَّـُه     )  وفقدان احلقيقة الشاخصة ؛, حماسن اإلنفا  واإلقدام على 
 . 4 من اآلية / مد سورة حم(  الدَغِنيُّ َوَأْنُتُم الدُفَقَراُء

وتهديـداتها  , والبخـ  جيمـع تلـك املسـاوئ , ومنهـا املسـاوئ االقتصـادية ,        مسـاوئ  عيوب ولل      
 ( :عليه السالم) , يقول هذه املخاطر والتهديدات, وبلدورة االقتصادية نسيابية وسالمة اال

  (ِبِه إىل ُي ِّ ُسوٍء  اُداٌم ُيَقَوْهَو ِزَم, اِوِئ الُعُيوِب اِمٌع ِلَمَسالُبْخُ  َج) 
 ..من جرائم ارتكبوها , هلي خري دلي  على بيان ما تتقّدم وما أاهرته احلياة لدى الشعوب        
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  ( :عليه السالم)مدلوالت قوله وبالغ أد  أعظم ووما       
َفَيِعيُش ِفي الدُّْنَيا , اُه َطَلَب ِذي إيَُّه الِغَنى الََّوَيُفوُت, ِذي ِمْنُه َهَرَب َعِجْبُت ِللدَبِخيِ  َيْسَتْعِج ُِ الَفقدَر الَّ)      

 .  .. (غدِنَياِء َوُيَحاَسُب ِفي اآلِخَرِة ِحَساَب اأَل, َعْيَش الُفَقَراِء 
مـا  و, ما تؤول إليه من حتمية املوت ودراية ووضوح وبيان حقيقة الدنيا , ن فهم نابع عفالعجب      

قق الكش  عن فلسفة حيما يتطلب أن بدوره و,  ووضوح حيثياتهادانيًا ميتشخي  املشكلة تتطلبه من 
 :التوازن االسنهاليي واالدخاري واالستماري , والدلي  وحكمة 

االقتصـادي املتمثـ  بالبخـ  ,    , ومنه املؤشر السلوا  –؛ تشخي  الفرد ( َعِجْبُت ِللدَبِخيِ  )  -
نـاء الـوعي للسـلوا االقتصـادي     الغفلـة , وب اإلنسـان مـن   ا واحلالة التوعوية  البارزة يف إيقـا 

ل والعطـاء  لسلوا االقتصادي األخالقي للفـرد املتمثـ  بالبـذ   مكارم اوتعزيز الرافض للبخ  , 
 ..العقالني الرشيد 

علـى  املـبين  هـو احلـرص    ,؛ وجانب مما يؤدي به البخـ   ( ِذي ِمْنُه َهَرَب َيْسَتْعِج ُِ الَفقدَر الَّ)  -
, فيكون إمسايه عن العطـاء وترفيـه الـذات وَمـن لـه عالقـة بـه        صادية حساب الرفاهية االقت

يكون هو والفقري الذي ال ميلك ما ينفقه سواء , ويأنه يهـرب  ياألسرة واألقرب له , ومبنعه 
 ..أو احلرمان مما مسحت به الشريعة من الرفاهية إىل دائرة الفقر باالمتناع عن االنفا  

ــى الَّــ )  - ــُه الِغَن ــِذَوَيُفوُت ــَب ي إيَّ ــا    ؛  (اُه َطَل ــة اإلنف ــال عقالني ــاة ب اإلســتهاليي لكــون احلي
دوى , فيتحــول مســار اعــوتعاامــه يــؤدي إىل إربــاا الــدورة االقتصــادية واالســتثماري , 

 ..االقتصادية لتعطي  قوى التنمية االقتصادية 

وب الرفاهيـة االقتصـادية   حصـيلتها عـدم االجتـاه صـ    ؛ و( الـدُّْنَيا َعـْيَش الُفَقـَراِء    َفَيِعيُش ِفي )  -
, فيتحمـ   , ويعيق اسـتثمار النعمـة اإلهليـة    على ذاته واآلخرين  أعباءهفيكون واالجتماعية , 
 ..باحلرمان الذي خيلقه لنفسه ولغريه األعباء الدنيوية 

 عات البخـ  وآنـاره الدنيويـة والتجـاوز علـى     تب؛ و ( غدِنَياِءَوُيَحاَسُب ِفي اآلِخَرِة ِحَساَب اأَل)  -
األمـوال , ومـا    واحلقـو  الشـرعية املاتبـة علـى    , رفاهية يف الحقو  الذات وحقو  األسرة 

لتحقيـق التـوازن يف   المـس والزيـاة والصـدقات    من حقو  معلومـة , منهـا   فرضه اإلسالم 
الا تدعم الدولـة واجملتنـع ,   دعم الفئات الفقرية واملعدمة وبناء بعض املؤسسات واملدخوالت 
, ومنه وحيرم ذاته وأسرته وَمْن هلم حقو  يف أمواله امتاليه األموال وما يكتنزه والبخي  عند 

حسابه على ما امتلكه مـن  حيرم دعم الدورة والتنمية االقتصادية , ونتيجة وتبعات ذلك , ما 
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ايتنازهـا   , بـ  حـرص علـى   لـه وللغـري   وينتفع منها ها ستثمرمل يالا األموال والنعمة اإلهلية 
 األخروية حبساب البخي  ما سيلحق من العقوبةو ,نتفاع منها جتميدها ومنع االو بشك  سليب

 ..الفقراء  ةيف الدنيا عيش العيشحساب األغنياء , بعد أن 

 –النفسـية  باجتاهاتهـا  السلبية على الذات وذوي العالقة ومـنهم األسـرة ؛   وهناا آنار البخ   -
وما يقابله بذات املنظور من االقتصادية ,  – االقتصادية , والسلويية - السلويية , والنفسية
 ..االجتماعي  -االقتصادي االجتماعية , والسلوا اعانب املشاا مع 

الـذي  ذاتـه  ومستقبلهم , ورمبا سلكوا السلوا السليب والطـري  وهناا آنار البخ  على الورنة  -
 املورونة تتجه املكتنزات رمبامن اجملتمع واألمن االقتصادي , أو قد يهدد الدورة االقتصادية وأ

, واجتاه الورنة يف سلوا منحرف , فلرمبـا اجتـه صـوب اعـرائم والرذائـ       ملنافذ هدر األموال 
  ..الطرة على األسرة واجملتمع والدولة واملستقب  

اَءَا َوَر نَّال ُتَخلِّفَـ  )؛ ونتيجنـه  , فيكـون تبعتـه   السـليب   االيتناز وأالبخ  اجتاه بالسلوا اقب وعو      
ا إمَّـ َو, يَت ِبِه ا َشِقاَعِة اهلِل َفَسِعَد ِبَما َرُجٌ  َعِمَ  ِفيِه ِبَطإمَّ :َحِد َرُجَلْيِن َك ُتَخلُِّفُه أَلإنََّف, ا الدُّْنَي َشْيئًا ِمَن

ِن ْيَحـُد هـذَ  َوَلـْيَس أَ , َيِتِه ا َجَمْعَت َلُه ؛ َفُكْنَت َعْونًا َلُه َعلـى َمْعصِـ  يِه ِبَمْعِصَيِة اهلِل َفَشِقَي ِبَمَرُجٌ  َعِمَ  ِف
 .لى َنفدِسَك  ْن ُتْؤِنَرُه َعَحِقيقًا َأ

 : هو وويروى هذا الكالم على وجه آخر 
ْنـَت  ا َأمَـ إنََّو, ْهـ ن َبْعـَدَا   اِئٌر إىل َأَو صَـ َوهُـ , ْبَلَك ْهٌ  قََاَن َلُه َأا َقْد َيي َيِدَا ِمَن الدُّْنَيي ِفِذالَّ إنََّف       
َرُجـ ن َعِمـَ  ِفيـِه     ْويَت ِبـِه ؛ أَ ا َشـقِ اَعـِة اهلِل َفَسـِعَد ِبمَـ   ا َجَمْعَتُه ِبَطَرُج ن َعِمَ  ِفيَم: َحِد َرُجَلْيِن أَل اِمٌعَج

ِمَ  َلُه ْن َتْحال َأَو, لى َنفدِسَك ْن ُتْؤِنَرُه َعْهاًل َأْيِن َأَحُد هَذَوَلْيَس َأ. ا َجَمْعَت َلُه َفَشِقيَت ِبَم, ِة اهلِل ِبَمْعِصَي
 .   (َوِلَمْن َبِقَي ِرْزَ  اهلِل , فاْرُج ِلَمْن َمَضى َرْحَمَة اهلِل , َعلى َاْهِرَا 

, ومل يتمتـع بزينـة احليـاة الـدنيا     البخي  يف الـدنيا عيشـة الفقـراء    املكتنز أو يكون قد عاش وبهذا       
, ومـا يتوجـب   , مبا فيها التنمية االقتصادية من الرفاهية وبناء احلياة تعاىل لعباده وبأصوهلا وما أح  اهلل 
 ..والفقري احملتاج مساعدة اإلنفا  يف , يإعطاء حقو  اآلخرين 

؛ يف ييفيـة  ما ُيحاسب عليه يف اآلخرة حساب األغنيـاء   األخروية , –وامتداداته الدنيوية  وآناره      
, اقهـا , ومنافـذ وييفيـة االسـتثمار     وماذا جنـى منهـا لـدنياه وآخرتـه مـن انف      , وممَّ ,ترايم األموال 
لري والشر , واملنحى األخالقي واإلنساني , واالنتفاع منها الذاتي وما حييط به , مبا فيـه  واجتاهاتها يف ا
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, ومـدى  وعواقبها على األجيال والبيئة واملخلوقـات واملـوارد الطبيعـة    ما يدخ  ضمن التنمية املستدامة 
 .., ومنها االجتاهات االقتصادية وأنشطتها االسااتيجية لدى اإلنسان حلسنة العقالنية والسُّّنة افاعلية 
 وهذه ,( يَت ِبِه ا َشِقاَعِة اهلِل َفَسِعَد ِبَما َرُجٌ  َعِمَ  ِفيِه ِبَطإمَّ) ؛ وتواص  االنتفاع منها من الورنة       

وهـي  ( ا َجَمْعَت َلـُه  ِه ِبَمْعِصَيِة اهلِل َفَشِقَي ِبَميا َرُجٌ  َعِمَ  ِفإمََّو )عقوبة شاخصة أمام َمْن يتعظ بالِع  , 
الـوعي  نقافـة  واالسـتيعاب و , ( َفُكْنَت َعْونًا َلُه َعلى َمْعِصَيِتِه  ) ؛عقوبة مضاعفة ومزدوجة , ونتيجتها 

 ..(  لى َنفدِسَكْن ُتْؤِنَرُه َعِن َحِقيقًا َأْيَحُد هَذَوَلْيَس َأ) يكون حينها ؛ 
حينما يعرف ما ميكن توضيحه , العاق  عن البخ  ن بيان الفلسفة العظيمة الا تبعد اإلنسان وميك       

 :باملخطط اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوروث من األموالواسااتيجية يبني فلسفة (  1 )  خمطط 
 

 ( : عليه السالم)عندما يكون اإلنسان , يما قال تظهر املخاطر السلويية االقتصادية , و       
اِديُر اِعْدُه امَلَقَوَلْم ُتَس, اِلِه ي َطَلِب َمْخَلَق َبَدَنُه ِفَأ َرُجٌ , ْخَيَبُهْم َسْعيًا َأَو, اِس َصفدَقًة ْخَسَر النََّأ إنَّ)       

 .  (ِة ِبَتِبَعِتِه َوَقِدَم على اآلِخَر, ا ِبَحْسَرِتِه َفَخَرَج ِمَن الدُّْنَي, اَدِتِه َعلى إَر
دِّر ِلما قُـ  الدنيا قضي اإلنسان بدنه بالعم  وااليتناز الذي قد يص  للبخ  , ومل تساعدهيعندما و      
تكون الصفقة فيها السارة , والسعي فيه حينها , تها ي, فخرج منها باحلسرة والندامة على ِفعلته وتبعله 

  ..اليبة 
أو ما خمّول اإلنسان بها من األموال حرية امتالا من استيعاب وفهم أمٌر مهم , أال وهو أن والبّد       

التعمُّد باإلضرار أو اإلخالل , حيث يبدأ  يف الفكر اإلسالمي تلك احلرية تنتهيرازقها سبحانه وتعاىل , 
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 يَت ِبِها َشِقَسِعَد ِبَم

َفُكْنَت َعْونًا َلُه 
 َعلى َمْعِصَيِتِه

ا َشِقَي ِبَم
 َجَمْعَت َلُه

يِه َرُجٌ  َعِمَ  ِف
 ِبَمْعِصَيِة اهلِل
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دولـة  واالجتماعية واألخالقية , ومستقب  األمـوال ومـا تنتهـي إليهـا , ومسـتقب  ال     بالدورة االقتصادية 
, تـؤدي  راد ميتلـك املؤسسـات واملشـاريع ورؤوس األمـوال الضـخمة      واقتصادياتها , فلرمبـا أحـد األفـ   

بأمنهمـا , وتهديـد   اإلخـالل  والدولـة و بسلويياته االقتصادية الال مسـؤولة إىل تـدمري مسـتقب  اجملتمـع     
 ..أخرى دول لتبعية لواالجتاه بها إىل ااستقاللية الدولة 

الا تضع  احلرية والبنـاء االقتصـادي ,   طرة املنحرفة وال لسلويياتمن اوهو ما ال يستهان به       
 ..النامجة من جّرائها وخماطرها وتهديداتها , والتحديات البخي   سلوييات ومنه ما ينجم عن

السـحت  مـن   ونتائالمعامل  ؤداها إىل عائدية وأرباح وفوائد ذاتموما استثمار األموال يف جماالت      
تقـويم والتوجـه باسـتثمار رؤوس األمـوال     لاإلسـالمي , إاّل ل  وما غسي  األمـوال يف الفكـر   أو احلرام ,

 ..الدورة االقتصادية حريتها ضمن ق اجتاه األموال وئواألخالقية , وتقصِّي حقاوامتداداتها السلويية 
املوجهـة  جـزء مـن بنـاء شخصـية املسـلم       ه, وجعلـ اهتم اإلسالم وتوجيهاته بالثقافة الفقهية ولذا       

امتداداتـه ,   اإلسالم جع  لكـ  فعـ    اسااتيجية , لكون من يونها يمة , ب  هي أعمقباسااتيجية عظ
خـروي , فـال تقـادم    إىل العامل األبتبعاته وامتتداداته ال تنهي وال تقتصر على الدنيا فحسب , ب  تعدته 

 .., فاحلساب قائم إىل يوم احلساب األخروي سط األمور أبلألفعال واألعمال وحتى 
, وجانـب منـه الثقافـة الفقهيـة     ذا يـان املرشـد االسـااتيجي والتكتيكـي السـتمرارية احليـاة       وبه      

 ..االسالمي االقتصادية والتجارية واملالية , وما يرتبط وله عالقة بها , لقيام الكيان االقتصادي 
 ( : عليه السالم) قولهُيبيِّنها وجه آخر للحسرات يوم القيامة , من و      
ْنَفَقـُه  َأَفَوِرَنُه َرُجٌ  َف, اَعِة اهلِل ي َغْيِر َطااًل ِفَيَسَب َم اَمِة َحْسَرُة َرُج ناِت َيْوَم الِقَيْعَظَم احَلَسَرَأ نَّإ)       

 .  (اَر ُل ِبِه النَّوََّوَدَخَ  اأَل, َة نََّفَدَخَ  ِبِه اَع, اَنُه اَعِة اهلِل ُسْبَحي َطِف
تنوع , وعاملهم املشاا , يتمث  يف الكسب والبخ  وااليتناز املبارا القول  وجانب من مضامني      

يكـون للورنـة , واالنتقـال لنظـرة قـد       ايتها يف مصب احلرام , ونهاية األمـوال السلوا الا تصب يف نه
وعاقبـة  , ومؤشر من مؤشراته اإلنفا  وأحسـنه يف طاعـة اهلل تعـاىل ,    ختتل  عن الوارث لتلك األموال 

 ..بالطاعة , دخ  اعنة من الورنة النار , وَمْن تبعه  ليه احلرام جزاءهاملاتب ع
مـا يكتسـب مـن    بسلويه بدون اتباع , أن ال يتجه التوعوية  وموعظته هاحملتوى الفلسفي لوعظيم      

, ييز بال متنفعة اعميع يف مالنتائال ومردوداتها  ين املعاملة , ومنه, ليكون الدأواًل نقافة الفقه اإلسالمي 
املعامالت واعوانـب والسـلوييات   حق أداء وأخالقية لسالمة أداء  والرشاد رشاداتاإلبالتوجُّه مبا فيها 
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, وبالصـوص مـا   والتنظيمي اخ االقتصادي على املن, وللبخ  والبخي  التأنري البالغ والسليب االقتصادية 
 .., والالق عز وج  غين عن عباده عام للنفع الالري , احملقق سبحانه وتعاىل حق اهلل أداءه ضمن يت

, فالبخي    .. (الُبْخَ  ِبَحقِّ اهلِل َوفدرًا َتَخَذ َبِخياًل ا ) ..؛ سلوا املنقوص , اجتاه ه احلق ومما يتضمن      
وحريتهـا التنمويـة ,   االقتصـادية  , ومنه ما يـدخ  ضـمن النشـاطات    قد هدر جانب من طاقات البناء 

, ميث  صـورة خطـرة   واالبتعاد باألموال عن دورتها ومنافذها التمويلية تى صورها , فايتناز األموال بش
الـا فرضـها التشـريع اإلهلـي للنفـع العـام والرفاهيـة        للتعدي على احلقو  والواجبـات العامـة والاصـة    

 ..االجتماعية  –االقتصادية 
حجب حقو  خلقه احملتـاجني مـن    عن طريقدون أداء حقو  اهلل تعاىل , ومنه  واحليلولة بالبخ       
من وجوب د املنظور االقتصادي يف اإلسالم عند هذا احل, ومل يق  السبي   يوعابرفقراء واملسايني ال

االقتصادية  تهأزممير بي  َمْن تشم  ومنها , إىل الصاد  يف أزمته  اإلنسانيةباإلعانة , ب  يتعداه اإلعانة 
 ..تعاىل , وال يسعى لتحقيقه ألداء حقو  اهلل إليه البخي   تجهال ي مااألداء األخالقي , وهذا واملالية 
وقد ( عليه السالم)قال , االقتصادية واملالية  –احلسنة لذوي األمرا  النفسية  امليدانية للموعظةو       

 .  (ا َبِخَ  ِبِه الَباِخُلوَن ا َمهَذ)  :بقذر على مزبلة  مرَّ
طريقـة  وخماطر البخ  والـتفكري و  يدانيًا , الصورة التطبيقية يف هدر األموالمصوِّر والن  املبارا ي      

الدقـة يف النظـرة االقتصـادية ,    ضـرورة  مـا   يصـور و, الفهم املغلوط لألنشطة االقتصادية واالسـتثمارية  
العالجـات االسـااتيجية العميقـة    ملـه مـن   , ومنحـى مـا حي  صنع القـرار  التخطيط ومكونات وخطورة 

 ..على االستثمارات واحلرية التنموية ميثله أداء البخي  خطورة ما , وقتصادي السلوا الل
تعاام التنبؤ أو التوقع والتخطيط وما و, ميكن أن تتعاام بتعاام املشاريع , وهذه الصورة املبّسطة       

عالية والشـاملة  حتقيق اعودة الحمددات , وأداء هذه املشاريع وله عالقة به , وامتداده للجانب التنفيذي 
املتواصـلة  وتلبية احلاجـات  االقتصادي ,  –ومنه األداء التسويقي  ,وما حتمله من أخالقيات واملستدامة 

تأنريهـا  و, العامـة واإلنسـانية   العالقـات  وتأنريها علـى   ,احلقيقية  حتققه من اإلشباعاتيتطلب وما ما و
 ..لدولة مستقب  االقتصاد واجملتمع واواملتنوعة التنظيمات على 
, ومنهـا  التحكم مبصري الِنعم اإلهلية ومن أج  األرباح الفاحشة ؛ ( ا َبِخَ  ِبِه الَباِخُلوَن ا َمهَذ) و       

لـذات  إلفـادة وإشـباع منظـور وغـري منظـور ,      ا, ومـا حتققـه مـن    الِنعم االقتصادية واملوارد االقتصادية 
 ..اهلدر االقتصادي وهدر احلقو  الضياع و, وهو ميث  وجه آخر من اإلنسان واآلخرين 
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يف املعاعة لشخصـية وفكـر ونفسـية    والبيان البالغي التوعوي يف الوص  ( عليه السالم)تواص  يو     
لنـا  ( عليـه السـالم  )االقتصادية والنفسية , ب  قّدم  –االجتاعية وسلوييات البخي  والبخالء , وآنارهم 

  :, فيقول التعام  مع البخي   احملاذير من
  .. (ِه وُن إلْيُكا َتْحَوَج َمُه َيقدُعُد َعْنَك َأإنََّف, اَدَقَة الَبِخيِ  ُمَصاَا َوإيََّو )

والفاعلة الشخصية وني  مطامعه املاسخة ؛ ُيبعد القريب ويقرِّب البعيد من أج  مصاحله فالبخي        
واحلـرص  , غريزة االيتنازية للي النفسي املرضالتفعي  البالغ , وِع  سلويياته املنحرفة بالفكر والسلوا 

أي شك  وصورة سلويه االيتنازي إىل بيتجه , ولألموال  أو املرضي وغري الطبيعي الشديد االيتنازي
 ..وقد جيعله يتجاوز على األخالقيات واملنطق  احلرام ,الل أو وإىل احلمن  ومصدر يان ؛

من حقو  شرعية فرضها اهلل على تب على أمواله وألداء احلقو  والواجبات , وبالصوص ما يا      
ا احلـق اإلهلـي , إلعـادة توزيـع الـدخول      ألشكال وُيراوغ وميتنع عن أداء هـذ املسلمني , يتمادى بك  ا

 ..من الفقراء واملسايني واإلسهام يف دعم احملتاجني 
لذا يص  التحذير منه ومن , وألداء احلقو  , حينما يتجه يف إخراج أمواله وشعور البخي  باهلالا       

, وبالصـوص  والتوجـه التنمـوي   وتوليه على أموال ورقاب الناس  وسطوتهنتائال سلويياته وتوجيهاته 
 ( :عليه السالم)عند توليه املرايز العليا يف الدولة ومؤسساته , فيكون نهمه من األموال , وعنده يقول 

نَي ِمِلْسِة امُلاَمإَماِم َوَكْحاأَلِم َواِنَغامَلاِء َوالدَِّمَو وجِِالُفُرَعلى ي اِلوَن الَوُكْن َيَأي ِغَبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو)       
ال َو, اِئـِه  َفَجُهْم ِبَعَطقدَيي فَـ اِفال اعَـ َو, ِلِه ْهَجُهْم بِِِِِضلَُّيُ  َفاِهال اَعَو, َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت, يُ  ِخالَب
وَن ا ُدهَـ َوَيقِِـَ  بِ ,  و ُِِقَهَب بـاحلُ ْذيَـ ِم َفكدـ ي احُلي فِـ شِـ َتْرال امُلَو, من ْووَن قَـ مًا ُدْوَذ َقِختََّيِل َفُ  للدَُّواِئاحَل
 .  ( َةِة فُيهِلَك اأُلمَّلسُّنَُّ  ِلال املَُُُعطَِّو, اِطِع امَلَق

,  تـولي البخيـ  بكـ  صـراحة     تنهـى عـن  , يف فقه السـلطات  األحكام الشرعية يعين أن  مما وهو      
, واألموال والسلوييات االقتصادية والبيئة ألج  محاية اإلنسان واملخلوقات ,  ا السلطة التنفيذيةوالمنه

نفيذية , ومـا يـدخ    تشريعية والقضائية والتالسطات العموم وما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ , وما يتعلق ب
واألنظمـة  الرئيسـي  طبيعـة النظـام   مـا يـدخ  ضـمن    , وي نفا  االستهاليي واالسـتثمار من اإلضمنها 

 ..الفرعية , والاييز على تفعي  السلطات , وطبيعة املريزية والال مريزية 
 املصـاحل الشخصـية  فلسـفة  بشك  خيدم  ,وممتلكات الناس الدولة تحكمه يف أمور ويتجه البخي  ب      

على التخطيط املريزي طيطي والتنفيذي , وتأنريه يف موقعه التخ , وما يتحكم سلويياتهلوذاته للبخي  
, وضـع  يف أداء  , ومـا يولِّـده مـن ضـع  يف البنيـة التخطيطيـة والتنفيذيـة        مريـزي  والتخطيط الـال  

                                                 
 
 . 475ص /  المرجع نفسه - 
2
 . 89 ص /  المرجع نفسه - 



  24 

سـتقب  املسـتدام   املسـااتيجيات و االوقد يتعدى إىل نظرته احملدودة الا ال ختدم املؤسسات واألنشطة , 
 .., وال ختدم اعدوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية ة املدى للدولة والطط التنموية البعيد

, ومنـه علـى    الدولـة واجملتمـع   تأنريات اختيار الشخصـية القياديـة علـى   وميكن وضع خمطط لبيان       
 :اآلتي وي.. التنمية االقتصادية واألمن االقتصادي واالجتماعي والساسي التخطيط واالقتصاد و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ختيار الشخ  القياديالخمتصر يبني (      )ط خمط
 والتخطيط والتنمية بناء الدولة على  ومدى تأنريه

 

مـن العوامـ    , يعامـ   انب املالي واالقتصادي املتقدِّم , يدخ  اعاملبارا ن  المكونات ضمن و      
, ووضوحها ي ز ِعـ   , وبالصوص السلطة التنفيذية قوى السلطات يف الدولة طبيعة دور تحكم فيه ملا

 ..خطورته ضمن هذه احللقات , ويدخ  واألحكام املغامن 
الشـخ   , وواسـاتيجياتها   ز بفاعليـة السـلطة التنفيذيـة    تـ  , وفاعلية وحريية التخطيط والقـرار      

 –ما يهيمن مرضـه النفسـي   و, البخي  املتمث  بالشخ  طورة أحدهم خبينذر  , وهنا املتحكم القيادي
الا قد تدمِّر األهداف والغايات اإلنسانية , داخ  املنظومة االقتصادية سلويياته صادي واملالي على االقت

على املدى القريـب  املتجددة والنتائال العواقب  ما ياتب من الطرة واآلنار والنتيجةواملالية والتجارية , 
 رؤى يتعلق بطبيعة امللكية واملهيمن عليهـا علـى وفـق    ومنه ما, ( َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت) والبعيد ؛ 

 ..وحتكم الشخ  البخي  فلسفة و

تولي 

الوالي أو 

الرئي  

األعلى 

للسلطات 

العليا في 

الدولة 

 والمشاريع 

 وجِِالُفُر

 اِءالدَِّم

 ِماِنَغامَل

 اِمَكْحاأَل

 نَيِمِلْسِة امُلاَمإَم

بناء وتحديد 

الرؤى والرسائل 

واألهدا  

والغايات 

واالستراتيجيات 

العليا والسياسات 

والخطط 

  والقرارات

 

مستوى 

التنفيذ 

واألداء 

 والنتائج 
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ملرايز القرار ضمن السـلطات العليـا للدولـة     حتى يف مشارية البخي ومتتد املخاطر والتهديدات        
, ومـا ياتـب علـى املؤسسـات     , ويـذلك املرايـز احلساسـة مـن األعمـال املختلفـة        بالرأي واملشورة

 :بالقول ( عليه السالم)بهذا ينهى ختلفة , وواملشاريع امل
انًا ُيْضِعُفَك َعـِن  ال َجَبَو, َوَيِعُدَا الَفقدَر , ياًل َيْعِدُل ِبَك َعِن الَفْضِ  وَرِتَك َبِخي َمُشِف ال ُتْدِخَلنََّو )      
ا ُسـوُء  ى َيْجَمُعهَـ ُز َشـتَّ ائِـ َراحِلـْرَص غَ اُعْبَن َوالُبْخَ  َو إنََّف, اُعوِر َرَه ِبال َحِريصًا ُيَزيُِّن َلَك الشََّو, وِر اأُلُم
 .   ( نِّ باهلِلالظَّ

واالستشارة ؛ األهمية البالغة ملسرية احلياة والتنظيمات الرمسيـة وغـري الرمسيـة , لكـون     للمشورة و      
 الشـخ   لفية ما ميتلكـه خواختاذها , وتكمن خطورة حمتوى املشورة يف  موجِّه لصنع القراراتاملشورة 

ومصاحل شخصية وعواط  وتصورات ذاتية وموضوعية املستشار من معلومات وبيانات وُعقد وجتارب 
, طبيعة وضع الطط وتنفيذها ومنها مـا يتجـه الختـاذ القـرار     ينجر على مجيعًا , ومؤنرها واستنتاجات 

يظهـر  , ولـذا  وحتـى الـدول   صادية واألنشطة االقتواملؤسسات املشاريع  وجانب مما يق  عليه مستقب 
شـخ   املشورة , وخطورتها حينما يـدخ  يف املشـورة   َمْن يدخ  بعملية االهتمام بشخ  وشخصية 
 : يونه , وفلسفة ذلكالبخي  غري سوي , يما هو عليه 

  ..َيْعِدُل ِبَك َعِن الَفْضِ   -
 .. َيِعُدَا الَفقدَر -

, واحملتوى األخالقي والتنموي , وتعطي  االقتصادية  –اعية ما يؤنر على املنظومة اإلجتموالنتيجة       
العّلـة الكامنـة املتمثلـة    سـتهاليي واالسـتثماري , و  الدورة االقتصادية , مبا فيه اإلنفا  االنظام وحرية 

مـا ميتـد   و, (  باهلِل نِّا ُسوُء الظَّى َيْجَمُعَهُز َشتَّاِئَراحِلْرَص َغاُعْبَن َوالُبْخَ  َو إنََّف) ؛ واملخاطر  اتالتحديب
املتجه لفقدان  ( نِّ باهلِلا ُسوُء الظََّيْجَمُعَه) حينما ؛ وذلك لتنمية والتطور سرية امل , خطورة التحديمن 

 ..األخروية  –منافع املوارد الدنيوية , وآنارها املستقبلية الدنيوية 
اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْ  ُهَو َشـرٌّ َلُهـْم َسـُيَطوَُّقوَن َمـا      َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما َآَتاُهُم )     

  سورة آل عمران/  (41 )َبِخُلوا ِبِه َيْوَم الدِقَياَمِة َوِللَِّه ِمرَياُث السََّماَواِت َوالدَأْرِ  َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرٌي 
ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا ِفي َسِبيِ  اللَِّه َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُ  َوَمْن َيْبَخْ  َفِإنََّما َيْبَخُ  َعْن َنفدِسِه  َأْنُتْم َهُؤَلاِء َها) و       

  سورة حممد (4 )ُكْم َواللَُّه الدَغِنيُّ َوَأْنُتُم الدُفَقَراُء َوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُيْم ُنمَّ َلا َيُكوُنوا َأْمَثاَل
, وبالصـوص حينمـا يكـون     , بأّن اإلنفا  حيقق حرية االقتصـاد  تبني من سابق املباحثيما و      

مسـتوى الـدخ  يف الظـروف     حيققـه ممـا  الـذي يبـدأ   هناا خطط مدروسة حتقق التنمية االقتصـادية , و 
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ي  صادر التمومبإاّل , حقق , واالنفا  االستثماري ال يتاالستهاليي واالستثماري االنفا  من االعتيادية 
, ومنه ما يتم مـن حريـة السـو     وما يتم استهاليه من الدخ  , االدخار  الداخلية والارجية , مبا فيه

وقيـام مشـاريع    , احملقـق لتوسـيع مشـاريع قائمـة    , والعر  والطلـب  آلية السو  من باملخطط هلا , أو 
, وى العائـدات املسـتدامة   مسـت تحقـق مـن   ي, وما يتم من رسـم الطـط   على وفق الدراسات وجديدة 

 ..االقتصادية احملدد احلقيقي للتنمية  لتكون بدورها
مـا يـدخ  فيـه ضـمن     السـيما  , واملعيقـة للتطـور   سلوييات البخيـ    ي  ذلك , مبؤنراتوإعاقة       

ومـة  ملنظنسيابية حرية اخمتصر ومبسط ال, وميكن وضع اعانب التخطيطي أو التنفيذي أو االستشاري 
منـه مـا   وخطورة مستقب  الدورة االقتصادية السـليمة ,  الذي يلوِّح بنذير وإرباا املنظومة االقتصادية , 

 :اآلتي  يتضح باملخطط
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 املبحث الثاني 

 الطمع وأثره االقتصادي 

 
ع والطمع , وقـد  اعشع اعانب اآلخر والوجه اآلخر املكم  للبخ  , فكلما تفاقم البخ  زاد الطم     

 خـاطر الفـرد ويصـيبه مب   يةهيمن علـى نفسـ  فُي, أو يتزامن معه , او قد يسبقه البخ  يسبق الطمع البخ  
واإلدارة ب لتطلعاتـه رحنـو املناصـ   تعدد أشكال الطمع , فمنه ما ينـدرج  هذه العقدة النفسية , وي وآفات

صـوره  مـن  تظهـر  , ومـا  ما ميتد للجانـب املـالي واالقتصـادي    منه و, والسياسات  اتالتحكم بالقرارو
 ..اإلدارية والسياسية واملالية وما ينجم عنه من أشكال الفساد داخ  البنية  املختلفة
تهديداته ؛ اإلنتاجية اريع يف املشمثاًل , فواألفراد القتصاد واجملتمع يكون اإلضرار با وبتفاقم الطمع      

واإلضـرار باملسـتهلك والصـحة واملصـلحة العامـة , ويف مؤسسـات الدولـة         اعودةخفض صب على تن
اإلضـرار  ترايمـه ,  ُيحـدث  ممـا  والعلمي والسياسي , وهكذا تظهر يف الفساد اإلداري واملالي  تهديداته

مســتقب  املشــاريع وخمــاطره علــى  تهديداتــه, ووأمــن الدولــة بــاألمن االقتصــادي الــوطين واإلخــالل 
 ..واملؤسسات 

علـى اسـتقرار اعوانـب    رؤوس األموال الكبرية هكذا فرد لبامتالا ويهدد يؤنر  ويذلك ممكن أن      
 ويـتحكم بـه   ُيحريـه تدمريية , ِلمـا  يف ي  األحوال  سلوا منافستهاالجتماعية , فتكون  –االقتصادية 

 ..العائدية والتوزيع  على , وما يؤنر بدورهالطمع واعشع 
, يظاهرة وتفاقمها لتصبح , وبظهورها  غري املشروع وغري الشرعيالسريع والكسب ويتسم فيه       
, وخطورة ايديولوجيتها وفلسـفتها حينمـا تصـ  الغايـة تـ ر الوسـيلة       , والتطور  مستقي  التنمية تهدد

 ..اصة النتهاا احلقو  العامة والاملؤدي واالجتاه صوب الت ير 
 كـري أو ف وتفحصنا الطمع واعشع , لرمبا رأينا مصـدره حللنا ما جيول يف أعما  الشخ  , فلو      

يتفقـه باجتـاه مـا    وقلق نفسي , جتع  الشخ  يتفقه بغـري علـم , أو   منبعث عن صراع داخلي , نفسي 
 ..حيقق املصاحل الشخصية املادية , فيحرم احلالل , وحيل  احلرام 

وامتصـاص دمـاء الغــري   االسـتغالل  يــؤدي إىل , لرأينـا اجتاهـه   حصـنا تـأنريه علــى اجملتمـع    ولـو تف       
 ..ومقدراتهم وحقوقهم , ومنها احلقو  املالية 

, وما ُيحدنوا شرخ يف عجلة التقّدم والتنميـة  هؤالء األفراد بسلوييات واعانب االقتصادي يتأنر       
 .., بالكم والنوع أو اعودة االقتصادية 
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وبـالتحكم باألسـعار ,   على صورة االحتكـار , وأخـرى إغـرا  السـو  ,     تظهر تارة فحرييتهم       
,  ملشـاريع وجتـار  , وحتطيم القدرات االقتصـادية خبفـض األسـعار املـدمر     واإلضرار باآلخرين املنافسني 

 .. بداعاتخاّلقة وتطوِّر القدرات واملواهب واإلاحليلولة دون اجتاه املنافسة املشروعة لتكون 
َتَتَجاَفى ُجُنـوُبُهْم َعـِن الدَمَضـاِجِع َيـْدُعوَن َربَُّهـْم َخْوًفـا        ): وهم خبالف ما جاء يف الذير احلكيم       

 .. سورة السجدة (6 )َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزقدَناُهْم ُيْنِفُقوَن 
بعـد  يالطمـع  ة , لكـون  ما ذيرتـه اآليـة الكرميـ    معواالختالف ياتي من سلوييات اآلنفي الذير       

 ..للناس ينبع من سالمة الفكر واجتاهه للخري وحب الري ال , والعم  القويم واألداء القويم السليم 
, واملـبين  االقتصادي  –د لألمن االجتماعي املهدِّ, هو الغري سوي واملرضي غري الطبيعي ووالطمع       
قـد  و, بأي شك  يـان  وسلب وهدر حقوقهم  ,اعشع واإلضرار بشك  وبآخر باآلخرين أساس على 

تحول نب  البناء األخالقي , فياإلنسانية والعالقات  , ويتجاوز ي والتصور النظرة ويتجاوز على يتعدى 
أرصـدة ماليـة ,   تنتهي بانتهاء املصاحل , وتتحول األخالقيـة إىل أرقـام و  , وأطماع العالقات إىل مصاحل 

يـدخ   مـا هـو   الضمري وي  وشراء إشباع احلاجة إىل بيع يتحول وتتجاوز على صد  العم  واألداء , 
 .. ضمن املبادئ

 ة ومتكاملـة مـن  صـور خمتلفـ  بالكشـ  عـن   , وذلـك  املوضـوع   ةعاعم تيف نهال البالغة , جاءو     
األخال  من جهـة أخـرى ,   الذي يؤنر على اجملتمع والذات من جهة , وعلى االقتصاد والطمع  أشكال

 ( : عليه السالم)حيث يقول لى الذات الطامعة , ومنه ما ينعكس ع
  (اِ  الذُّلِّ ي ِوَناِمُع ِفالطَّ) 

, ِلما سُيعمى أذل املسالك والسب  يكون بالطامع بطمعه غري املشروع , ألن السلوا الذي سيتبعه      
 الطمـع  خيـيم عليـه   , ولذا الطامع ال يشعر بالذل حنيبطمعه املتجه بانصبابه على الدنيا وملذاته السلبية 
 ..ويعمي بصره وبصريته , ويونقه مباديات ما ينشده 

االجتـاه مبلذاتـه   و وطمعـه ,  عشـعه  الطامع , العبد الدائم العبوديـة  يكونحينما واأليثر من ذلك       
املنـاخ واعـو    للمال احلرام واالستثمار احلرام , واإلخالل بك  عهوده يف تنفيذ األعمال , وبهذا يكـون 

  :عنه ( عليه السالم)يما قال  , ويضع الطامع يف مكانة  صحيغري
  ( ٌدَمُع ِر ٌّ ُمؤبَّالطَّ) 
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,  ةوغـري األخالقيـ   بني الطمـع واملنافسـة غـري املشـروعة    الطامع ونرى فيما حيمله من بيان ما جيمع      
, ديدات واملخـاطر  , والته أن يفقد إنسانيته من أج  املال والكسب بأي شك  ياناملؤدي بالفرد إىل 

 ( : عليه السالم)حيث يقول 
ا َعُظَم َما َشِرَ  َشاِرُب املاِء َقْبَ  ِريِِّه ؛ َوُيلََّمَوُربَّ. َوِفيٍّ  َوضاِمٌن َغْيُر, ُمْصِدرن  َمَع ُموِرٌد َغْيُرالطَّ إنَّ)      
  (يِهأدِتي َمْن ال َيأدِتاحَلظُّ َيَو, اِئِر الَبَص ْعُيَنُتْعِمي َأ اِنيَُّماأَلَو. ُة ِلَفقدِدِه ِزيَِّفيِه َعُظَمْت الرَّ ْيِء امُلَتناَفِسُر الشََّقْد
. 

الفـرد   دواخـ   ما يعمـ  يف  , فيعم يصول وجيول يف النفوس الضعيفة يتشّعب والطمع  هكذا هو      
 ..له عالقة حبيثياته َمْن و, الطماع وَمْن يكون حوله 

توازنه العقلي من جّراء الطمـع , فيضـ  السـبي  ويتيـه يف فلـوات      قد وحتى تص  بالفرد إىل أن يف     
 ( : عليه السالم)الال أخالقية والال إنسانية , فيقول األطماع 

  ( اِمِعُروِ  امَلَطاِرِع الُعُقوِل َتْحَت بُِيدَثُر َمَصَأ) 
للحيـاة أال وهـو العقـ  ,    خماطر تهدد أهم مؤشِّر وموجِّـه   وومما يعين مضامني هذا القول املبارا , ه   

فكي  إذا مّت مجعه إىل مستوى عقول , هذا العضو الذي يتميز به اإلنسان العاق  عن مجيع املخلوقات , 
ومنهم البشر الفاقدي هذه النعمة العظيمة الا بها يكرِّم اهلل تعاىل اإلنسان , وهي يف وقتنا املعاصـر هـو   

لذي حيقق استمرارية احلياة وخمتل  األنشطة , وبتعـاام فاعليتـه   رأس املال املعريف أو العلمي أو العقلي ا
 ..وتطبيقاته املثمرة تتحقق تقّدم وقوة الدول واألمم واحلضارات 

ومعريف وفكري وتواجه العقول خمتل  التهديدات واملخاطر والتحديات , منها ما يكون معلوماتي       
واالسـتعدادات  لفكر وارحنرافاته وارحنرافـات الـنفس   وتربوي وتعليمي , ومنها ما يكون مساوئ اوعلمي 

ْن طـامع , ومـا أيثـر مَـ    امل أحد منافذ املخاطر ما يتمثـ  عـن طريـق   والسلوا , ووالرغبات والتعزيزات 
 ..توجيهات ونصائح العقول  ب الطمعَجوَح ,سلبته هذه اآلفة 

ج  الدنيا وملذاتها , واملنصب من أبطش بالناس و, ن عقله عوابتعد مبطامعه جتّرد يم من جبار و      
وحفاوته , واألموال على حساب بناء اإلنسان والكيان االجتمـاعي املتماسـك , واملنظومـة االقتصـادية     

 ..أبسط خلق اهلل عز وج  والعمران , فيكون مصرعه على 
ال ناصب , وأموال زائلة , ومواقع ومنزوات دنيوية عابرة ويم من الناس َمْن باع ضمريه من أج       

 وما الفساد بك  أشـكاله , إالّ  من اإلدراا العقلي , فتبطش به املطامع ,تدوم وال ُتبقي على شخصيته 
األمـوال إاّل وجـه آخـر للمطـامع     يف ا  أشكال املطامع , وما غسي  صورة من صور مصارع العقول 
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عطشا , ولكن مـا   يده إاّلال يزالا تسلب العقول ب يق سراب الدنيا , ويشارب املاء من البحر الذي 
 ..االتعاا أيثر الِع  وأق  

إلدراا واإلميان بها , فيشـخ  اإلنسـان ببنـاء ييانـه وقـوة      ولكن ت ز الابية األخالقية وفاعلية ا      
يتقـاطع مـع املبـادئ واألخـال  , وال     فض لك  ما هـو  االرميدانيًا , شخصيته غري املنظورة , اجملسد هلا 

, ويبقى واقعها م يف خمتل أو جودة أداء األعمال وإتقان خالقيات العم  اإلسالمي أله فقالموجه سيما 
وانعكاسـات سـلويياته القوميـة ,    النابع منه النفس السـوية  , عند ترسيخه بالفكر النقي  شاخصًا العق 
َدادًا ِمْن ِخالِفَها ؛ َفإْن َسَنَح َلُه ْضِمَن احِلكدَمِة َوَأ َلُه َمَوادَّ نََّوذِلَك َأ) ؛  سانما يتحكم باإلنطبيعة ويبقى 

 .  .. (ْهَلَكُه احِلْرُص َمُع َأَوإْن َهاَج ِبِه الطَّ, َمُع ُه الطََّذلََّجاُء َأالرَّ
شّدُة اإِلرادة :  احِلْرُصواحلرص على الشيء والرجاء فيه , ؛ الطمع  :( لسان العرب ) يف يتاب و      

 ..ؤدي إليه ما يذاته أو  اَعَشُع قد يتمث  يف احِلْرُص, لذا فإّن  مطلوب ما هووالشََّره ِإىل يف الشيء 
, مـؤداه إىل مـا يذلـه مـن الطمـع , وإن      أو ما يسنح له الرجاء وعند االستعداد الستقبال الرجاء        

ووضـع الطـط   يف االختيـار   التوازن تعاامـه شـع , فيخـ ُّ بـ   هاج به الطمع , تكون نتيجته احلتميـة اع 
 ..ملوجهة لتنفيذ األنشطة املختلفة ا

من التمادي منهال إنساني تقوميي متوازن , يبدأ من بناء ما حيصِّن اإلنسان ( عليه السالم)لذا يضع       
   :املادي الطر على الذات والبيئة احمليطة , وذلك يظهر يف النهي  يف الدنيا وتوجهها

َيُكوَن َبْيَنَك َوَبْيَن  ْسَتَطْعَت َأالَّا َوِإِن. ا الطََّمِع , َفُتوِرَدَا َمَناِهَ  الدَهَلَكِةَوِإيَّاَا َأْن ُتوِجَ  ِبَك َمَطاَي)      
َأيدـَرُم  َأْعَظـُم وَ  , َفِإنََّك ُمْدِرٌا َقْسَمَك , َوآِخٌذ َسْهَمَك , َوِإنَّ الدَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه فدَعْ اُذو ِنْعَمٍة َف اهلِل

 .  (ِمْنُه  رِي ِمْن َخلدِقِه َوِإْن َياَن ُي ٌِّمَن الدَكِث
واألنشطة , يظهر من تعاقب الطمع والتمادي فيه والتالزم بني الطمع واهللكة يف ي  السلوييات       

مـن  واألعمـال التجاريـة واملاليـة     يةاالقتصادخماطر األنشطة يف والطمع والتمادي , فيكون مؤداه اهللكة 
والعامـة  التعدِّي على حقو  اآلخـرين  حتى وإن يان على حساب األخالقيات و ,أج  تعاام األرباح 

 ..لبيع البالد والعباد  , وقد يص احهم وممتلكاتهم وأرو
 َوِإِن)  ؛ فة البنـاء الفكـري العظـيم , واالجتـاه    فلسيتجه اإلنسان بهداية  , حينما العظيمةوالوقاية       
 : فدَعْ اُذو ِنْعَمٍة َف َوَبْيَن اهلِل َيُكوَن َبْيَنَك ْسَتَطْعَت َأالَّا

 ..القناعة , والوقاية من الطمع ؛ وهي تعزز االستعدادات لتنمية ( َفِإنََّك ُمْدِرٌا َقْسَمَك )  -
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, لعـدم اسـتهالا الـذات واحليـاة     االعتـدال بـالوعي والقناعـة    بناء نقافة ؛ ( َوآِخٌذ َسْهَمَك )  -
 .., ومنها االقتصادية رضية والسلويية الذاتية يف إعصار الطمع ومؤنراته امل

َأيدَرُم ِمَن الدَكـِثرِي ِمـْن َخلدِقـِه    َأْعَظُم َو َوِإنَّ الدَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه)  :والبناء الفلسفي أو احلكمة منه      
 ( .. ِمْنُه َوِإْن َياَن ُي ٌّ

 –تهديد البنـاء األخالقـي   خطورة  ويذلك ينطبق ذلك على الشخ  القيادي , وما ياتب عليه      
تنعدم القناعة بالـدخ  أو  منه ما ومن جراء الطمع والتمادي فيه , واالقتصادي وستقب  احلياة اإلنساني 

واقـااف  والاصـة  االختالس والسطو على األمـوال العامـة   احلالل , فيتجه باجتاه الفساد ؛ ومنه  الرز 
 ..اإلداري واملالي الفساد جرائم اعنح واعنايات , ومنها 

 
 
 

 املبحث الثالث 

 االقتصادي اهمالرتف واإلسراف وأثر 
 

وتبديـد  والتبذير هلا تأنريها السليب على االقتصاد الوطين , أال وهو الاف واإلسراف حلقة أخرى       
؛ احلاجـة وحمريهـا وحتفيزهـا , ومـا     الفكري والنفسـي والسـلويي وتتمثـ  يف     احملتوى, بك  األموال 

وضـمنها يـدخ  الكيـ  واملتـى وأي     ا سـلويي ,  وحمـرِّ نفسـي ,   ز, وحمفِّـ ه فكـري  يقابلها من موجِّـ 
 .. اإلشباعي , والقناعة املاتبة عليهتوازن الاملكونات تشبع احلاجة , ومستوى 

الثقافـة  والزمـان واملكـان واملواقـ  , و   والعمر الـزمين والعمـر العقلـي ,    بناء الشخصية الدخ  وو      
مجيـع هـذه العوامـ  املسـتقلة والتابعـة , الـدور        هتلعبوما , ه والسلوا اإلشباعي والتوجُّ , ستهالييةاال

طيط , ويمرونة مستوى املرونة , يعر  وطلب , ويتخالكبري يف تعزيز احلاجة واإلشباع , واالجتاه و
 ..احلاجة  –سلعة سلوا إشباعي , ومستوى مرونة ال

نسـب   التخطـيط للمـدخوالت حبسـب   و, مقاب  الـدخ   وعقالنية اإلنفا   يف اإلنفا  ,والتوازن       
 ..ومنحاها االقتصادي  الشخصيةسوي مستوى املؤشر على  واالدخار واالستثمار , اإلستهالا

الــاف واإلســراف والتبــذير املــالي واالقتصــادي , لكــون يف هــذه الدراســة علــى  ويــتم الاييــز      
ومنهـا مـا يكـون    مادية ومعنوية , منظورة وغـري منظـورة ,    , منها متعددة املصطلحات تشم  جوانب
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تكـون   , أولتفـاخري  يف التسـّو  ا والتبـذير  اإلسـراف  الاف وتسويقي , يأن يكون  – إشباع نفسي
, ملوقعهـا اعغـرايف   ذلـك  , وعن أسوا  أخـرى  مرتفعة  هاأسعار, لكّن هناا أسوا  تبيع نفس احلاجة 

مرتفعـة  ورمبـا تكـون   , معينـة  ورفاهيـة اقتصـادية   طبقية اجتماعية تتص  ب رقعة جغرافيةضمن يونها و
 ..واملكانة والاف االجتماعي الدخول 
العـوز واإلفـالس , واملـؤدي    املتجـاوز حـدود الـدخ  إىل    اإلسراف والتبـذير والـاف   وقد يؤدي       

والفواحش ما اهر منهـا  ارم , وقد تتمث  احلاجة يف ارتكاب احمللتجاوز األخالقيات يف تعويض احلاجة 
, األوجه الال مشـروعة والـال أخالقيـة , واالجتـاه للجانـب السـليب       وما بطن , فالمر والقمار واعنس 

, قـد ياتـب عليهـا    , وقد يتعداه الرتكاب اعرائم من اعنح واعنايات الزائفة الدنيوية  تللتمتع بامللذا
 ..املدني يبطالن العقود ن أو احلبس , واعزاء اعزاء اعنائي املتمث  بالسج , وعلى غريها

واحلاجـة إىل  النفسـي  سبي  للتعويض عـن الـنق    وما االجتاه للكسب السريع غري املشروع , إاّل       
يعين بأّن الدخ  سـُيهدر وُينفـق   على أق  تقدير وأحسن حال , , واألموال , وبأي شك  من الكسب 

يتعـدى إىل  االهتمام باعانب االدخـاري واالسـتثماري أو حتـى    االستهاليية , من غري ضمن القنوات 
 .., واهلدر بالعوائد وقنوات التوزيع العادلة واملناسبة اإلنفا  اإلنتاجي 

, وتهديـد  حينما يتحول إىل ااهرة , يصبح نـذير علـى تهديـد اسـتقرار اجملتمـع وأمنـه       وبتفاقمه       
 ..واستقرار ومستقب  الدولة االقتصاد الوطين 

َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسـِرُفوا  )  ؛يف اإلنفا  السلوا االقتصادي املتوازن  متّيزويف الذير احلكيم ,       
  سورة الفرقان (67)َوَلْم َيقدُتُروا َوَياَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما 

العالقة بني و االقتصاد , –صية البناء العقالني للشخ من عظيم حمتوى اآلية املبارية , أنها أاهرتو     
عقالنيـة  مـا يتجـه ب  مبا خمطط لـه و ال إسراف  التوازن , أن , فيكونمستوى اإلتفا  والتخطيط والقرار 

 ..تقتري أي التضييق يف اإلنفا  يتجه باجتاه الوال اإلنفا  , 
اْشَرُبوا َوَلـا ُتْسـِرُفوا ِإنَّـُه َلـا ُيِحـبُّ الدُمْسـِرِفنَي       َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُي ِّ َمْسِجٍد َوُيُلوا َو)      
ي الدَحَياِة الدُّْنَيا ُقْ  َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِ  ُقْ  ِهَي ِللَِّذيَن َآَمُنوا ِف(   )

ُقْ  ِإنََّما َحرََّم َربَِّي الدَفَواِحَش َما َاَهَر ِمْنَهـا  (   )ُنَفصُِّ  الدَآَياِت ِلَقْومن َيْعَلُموَن َخاِلَصًة َيْوَم الدِقَياَمِة َيَذِلَك 
َمـا َلـا    َتُقوُلوا َعَلـى اللَّـهِ  َوَما َبَطَن َوالدِإْنَم َوالدَبْغَي ِبَغْيِر الدَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُيوا ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه ُسلدَطاًنا َوَأْن 

  سورة األعراف (  )َتْعَلُموَن 
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وتدارس احملتوى االقتصادي املتكام  املتتمث  باالجتاه املتوازن لإلنفا  االستهاليي واالستثماري ,       
تيجية النفـع واإلشـباع ,   اسـا ل ؛ يمدخوالت وعائدات وأرباح , وإمصدرهما الكسب احلالمبؤشر و

 ..وما يتداخ  معه من التوزيع 
الـرز  يف أداء   , ومنـه يبـدأ مـن اإلنفـا  يف سـبي  اهلل       اإلسالم له مضـامني متنوعـة ,  والرز  يف      

 القنـوات  يـأتي مبختلـ   ومـا  ؛ الدخ  واألرباح والعوائد والتوزيع , والرز   تث  يفملي , وميتداحلقو  
 ..األشكال املادية واملعنوية و

لتجـاري واملـالي يف اإلسـالم , إاّل مـن     لفقه االقتصادي واكون يف الفكر واوالرز  ال يكون وال يت     
, ومنه االختيار لإلنفا  االستهاليي املشروع , واإلنفا  االستثماري وبال شائبة احلالل الطيب مصادر 

مـن بنـاء    لـه مـا  , و أو بعيد على احلقـو  بكـ  أشـكاله واجتاهاتـه     املشروع الذي ال يتعدى من قريب
آنـار   سـااتيجيات املسـتدامة الدنيويـة مـن    عكاساتها وما ياتـب علـى تلـك اإل   , وان دنيوي سااتيجيإ

اعه  ويف الشبهات عتاب على , ويف حرامها عقاب , الهلا حساب ح يفليكون , وامتدادات آخروية 
 .., صغرية ويبرية ما ال يكون املقصود وما حيمله من أهداف وغايات خطرة باألمور غري املتعّمد , و

ِإنَّ ) الثقافـة الفقهيـة اإلسـالمية , ملعرفـة ؛      حبسـب توجيهـات  لإلنفـا   يان املوجه العقالني  لذا      
َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمـْن  ( 7 )الدُمَبذِِّريَن َياُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي َوَياَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َيُفوًرا 

  سورة اإلسراء (4 )ُقْ  َلُهْم َقْوًلا َمْيُسوًرا َربَِّك َتْرُجوَها َف
يـانوا أخـوان الشـياطني , بكـ  فصـائلهم      ؛ ويينونة املبـذرين  فكينونة الشيطان ؛ لربه يفورا ,       

 ..وأفكارهم وسلويياتهم واجتاهاتهم ومضامينهم وتفاصيلهم ومذاهبهم 
ْن ُنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها الدَقْوُل َوِإَذا َأَرْدَنا َأ) وآية يرمية مبارية أخرى ؛      

 .. سورة اإلسراء (6 )َفَدمَّْرَناَها َتْدِمرًيا 
 ,اهلالا  أسبابه وما ينتال عنه منالفسق و, ومؤشره الطرة االجتاهات فيه تعدد آخر , تحمور هو و     

 .. طريق احلق اا أَلمر اهلل عز وج  والروج علىالعصيان وال:  الِفْسق ؛ (لسان العرب ) ويف يتاب 
 –اعوانـب االقتصـادية   على أمـور عديـدة , منهـا    باالستعدادات الفكرية والنفسية تتمث  خماطره و     

من ه ب سي  ينتقم اهللالذي هو الظامل عليه , يما هو , بالتوقيت واملوقع اعغرايف واملوقفي االجتماعية 
 ..منه  وينتقمالظاملني ألنفسهم والظاملني لآلخرين , 

 :باملخطط اآلتي خمتصره فيكون  اآلية الكرمية املبارية هظهرمما تميكن بيان جانب و     
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 يبني خماطر الاف والفسق على مستقب  احلضارات واقتصادياتها(    ) خمطط 
 

 علـى وتبديـد األمـوال   الـاف واإلسـراف والتبـذير    ورة وهناا آيات مباريات يثرية , تبني خطـ       
 ..ريات احلياة , ومنها االقتصادية واالجتماعية جمو اإلنسان والبيئة

, والعقالنـي البليـغ البـالغ    التوعوي الثقايف  , باألسلوبوتظهر الوقاية واملعاعات يف نهال البالغة       
 ( :عليه السالم)قوله  ومنه ما يتمث  يف

  ( رِيْدِبي التَّوَن احَلْتُ  ِفُكى َيتََّح, يِر اِدوُر ِللدَمَقلُّ اأُلُمَتذُّ) 
, إاّل الدافع لقويم السـلوا  وما السلوا املبين على مستوى نقايف حلماية ذات اإلنسان وما حييط به      

 ( :عليه السالم)يقول  , لذااالقتصادي , واملانع عن ي  سلوا منحرف ومنه السلوا 
َوَقدِّْم الَفْضَ  , ْمِسكد ِمَن امَلاِل ِبَقَدِر َضُروَرِتَك َوَأ, ْذُيْر ِفي الَيْوِم َغدًا َوا, ِع اإلْسَراَف ُمقدَتِصدًا َدَف)      

 .  ( ِلَيْوِم َحاَجِتَك
ر نـذ عـن االسـراف امل  لالبتعـاد   ا , ومـا يهـدف  املمكن تنفيذهوهنا يظهر عظيم ال نامال والطط       

اآلخـرة   –, وامتداد آنار خطورته وتهديداته علـى الـدنيا   االقتصادي  –لبناء احلضاري بالطورة على ا
 :, والوقاية تكمن عند لعواقب اإلنسان 

البعيد عن ي  ما حيمله  الداعم , البنائي املثمر واالقتصاد املنهال ؛( ِع اإلْسَراَف ُمقدَتِصدًا َفَد)  -
 ..البخ  والتقتري 

ومضامني , وهي اسااتيجية دنيوية , ملنظور أخروي , يتعدى حدود ( َغدًا  ْذُيْر ِفي الَيْوِمَوا)  -
بك  ما حيتويـه  واحلاضر اليوم النظريات االقتصادية التقليدية واحلديثة واملعاصرة , ما توجِّه به 

 ..وما خيطط له , والغد ؛ يشم  الدنيا واآلخرة , من تفاصي  احلياة 

اعانب من مضامينها جوانب عديدة وهنا مما حيمله , ؛  ( ِر َضُروَرِتَكْمِسكد ِمَن امَلاِل ِبَقَدَوَأ)  -
األمـد , فلـو   والطويلـة  األمد املبين على النظرة القصرية , االقتصادي , والتخطيط اإلقتصادي 

 , لرأينا دقة النظرة اإلسـالمية (  َضُروَرِتَك ), (  ِبَقَدِر ), (  ِمَن امَلاِل) , ( ْمِسكد َأ) ؛ أخذنا 
                                                 

 
 .  47ص /  المرجع نفسه - 
2
 . 377ص /  المرجع نفسه - 

موق  وتوقيت 
 اهلالا

استعداد املاف 
الفكرية والنفسية 

 للفسق

األمر املنبعث من 
 االستعدادات  

أداء الفسق 
 حبيثياته الطرة
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, ودقـة حمدداتـه   واملسـتقب  ومحايـة األمـوال واحلقـو  , وبرجمـة السـلوا وعقلنتـه        لالقتصاد 
 ..وأخالقياته الدنيوية واألخروية 

, وهـي ممـا تتضـمنه ؛ هندسـة االقتصـاد , وإعـادة اهلندسـة        (  َوَقدِّْم الَفْضَ  ِلَيـْوِم َحاَجِتـكَ  )  -
, وما يتضمنه من واملناهال واق  والسب  واملاالقتصادية املتعددة األطراف واملواق  والظروف 

بشك  اإلسالمي بشك  عام , واالقتصاد , ودليله واضح للمتبحِّر باالقتصاد التنمية املستدامة 
 ..خاص 

 :فكان ما تقّدم حيم  من اعوانب االقتصادية اآلتية      
حلمايـة   , لكون اإلسراف عواقبه وخيمة , فحّرمه اإلسالمإلسراف سلوا لالقتصاد ال ل - 

مصــبه اعمعــي االقتصــادي محايــة حقــو  اجملتمــع يف ومســتقبله , واإلنســان وجهــوده 
؛ أي اتـرا اإلسـراف    (ِع اإلْسـَراَف ُمقدَتِصـدًا   َفَد) , ومنه يان األمر االقتصاد املستدام 

عقالنيًا ورشيدًا , ولـيس  وين بعيدًا عنه باالقتصاد يف ي  األمور , ومنه يكون اإلنفا  
 ..لبخ  والتقتري ومشتقاتهما باجتاه ا

 ,( ْذُيْر ِفي الَيْوِم َغـدًا  َوا) , اعانب التخطيطي والتنموي املستدام مبتطلباته من االدخار  - 
لليوم , بـ  يتعـداه إىل أفـق    ليحقق النتائال املرجّوة , بعدم االقتصار على النظرة املنقوصة 

, وإمجاله اسـتثمار رأس املـال    عاتواإلبدا الغد املنفتح , بالقدرات واملبتكرات واملواهب
  ..الواسع واحملقق احلقيقي الستدامة املشاريع واملؤسسات املتنوعة املعريف 

ْمِسـكد ِمـَن امَلـاِل ِبَقـَدِر     َوَأ )ومبوجـب  ودراسة اعانب املعريف واملالي لالستثمار , معرفة  - 
 : مقدار من, يعين هنا مما و ,( َضُروَرِتَك 

 
 

 :ويعين مستقباًل 
 
 

 : ورمبا يكون 
 
 
 

 االدخار+ االستهالا = الدخ  

 االستثمار= االدخار 

 شباع الحاجات المستقبليةإ= االدخار 



  36 

 :ولرمبا يان 
 
 

, واإلسـهام  امتداداته حتقق هندسة التوزيع , وإعادة هندسة التوزيـع  لرمبا يانت و      
 ..يف االقتصاد ومستقبله , ومستقب  التنمية املستدامة 

وميكن اإلفادة من مستوى املعرفـة واسـتيعاب الفقـرة السـابقة , لتكـون مناهلـا الـدنيوي         - 
, ويكون ي  احلسابات متوقعة ومدروسـة  (  َوَقدِّْم الَفْضَ  ِلَيْوِم َحاَجِتَك) , ي واألخرو

على ي  الصعد واملـديات , لتسـهم يف   , للنظرة االقتصادية يف وفرة األموال وموضوعية 
حاجة اآلخرين اإلنسانية , أو التموي  يوم احلاجة هلا , بك  حمتوى احلاجة الشخصية أو 

 ..ع االستثماري الناف
االهتمام بالتنمية االسـااتيجية علـى وفـق    , يتطلب يف الدول النامية وبهذا النفع للوعي الثقايف ,        

 :مراح  التحول التدرجيي , املراعي للحاجات واإلشباع , ويكون ياآلتي 
 ..االهتمام حباجات الناس وإشباعها التنموي االسااتيجي : أواًل 
 ..لب التوازن بني احلاجات واشباعها التنموي االسااتيجي الحقة يتطمرحلة : نانيًا 
املرحلة املتقدمة الا تنطلق منها قوة التنمية املستدامة الا مما نعين تلبية احلاجات الراهنة دون اهلدر : نالثًا 

وارد وبال التأنري على أحقية األجيال القادمة , وتشـم  األحقيـة االعتنـاء بـأمور متعـددة ؛ يالبيئـة واملـ       
والثروات الطبيعية للدولة ب  تشم  يافة مناحي ودورة احلياة املتواصلة , مبا فيه ما تشم  حتـى طبيعـة   
السلوا االستهاليي للمجتمع وخملفاته وآناره اعانبية املباشرة وغري املباشرة , واملنظورة وغري املنظور , 

 ..والنفسية وغري النفسية , واملادية وغري املادية 
ويعين أحقية االعتناء مبتطلبات احلاجات لألجيـال القادمـة , ويف هـذه املرحلـة االسـبقية التنمويـة             

االسااتيجية الا تسبق حاجات الناس , واملرحلة الفعلية السااتيجية التخطيط والتنمية احلقيقية حينمـا  
 ..اف والتبذير , دون اإلسرتص  إىل السبق التنموي املخطط له وتقدُّمه على حاجات الناس 

احلاجـات عـن طريـق االبتكـارات     أو حتـديث  تبـدأ مرحلـة خلـق    , وحينما تص  إىل هذه املرحلة      
واالخااعات , فيتم عر  احلاجات وييفية اإلشباع للق احلاجات لدى النـاس , وهـي مرحلـة يبـدأ     

وييفيـة   املنتوجـات  لة ايتشاف حاجاته , ُتعر الاف االستهاليي , فيكون الناس قب  أن يص  ملرح
اإلشباع فتخلق احلاجات لديه , ويأنه يتسائ  أين يان تفكريي من إشباع هذه احلاجات الا فعاًل أنا 

 ..حباجة هلا , وهنا انبعاث وخلق احلاجات لدى الناس وسبق التفكري بها 

 االستهالك المستقبلي + االستثمار = االدخار 
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نسـبها املتفاوتـة تبعـًا    والتنمية املستدامة تكون متقدمة حينما تكون الُبنى التحتية يف ي  العوامـ  وب      
للحاجات وإشباعها وأسبقيتها , يما هو عليه البنى التحتية وامتداداتها للعام  االجتماعي واالقتصادي 
والسياسي وسياسات الدولة وما يدخ  ضمنها من تنمية املراح  الابوية والتعليمية وسب  االرتقـاء بهـا   

وغري املباشرة واملنظور وغري املنظور , وما تلعب الثقافـة  وبك  ما حييط بها وبك  ما له العالقة املباشرة 
يف دعم ي  جماالت التعاون التنموي التوعوي , واحللولة دون الوقوع يف دائرة األزمـات أو  وتطبيقاتها 

 ..على األق  السيطرة على ي  األزمات الا حتيق بها , وما حييق بها من حتديات وخماطر 
إعادة هندسة اإلدارة , مبا فيها إعادة هندسة املؤسسـات , وإعـادة   دارة ووبهذا اهرت هندسة اإل      

االقتصـاد , حتـى تتوسـع يف  إعـادة     ادة هندسـة  وإعـ  , هندسة املوارد البشرية , وإعادة هندسة اإلنتاج
 ..هندسة املنظومات ومنها املنظومة املعلوماتية , وإعادة هندسة تكنولوجيا املعلومات 

والتوزيع وإعادة التوزيـع  تبع األسلوب العلمي والعملي واملوضوعي لالدخار واالستثمار لذا إن مل ُي     
بـاألموال االدخاريـة    على وفق ما خمطط لـه سـابقًا , قـد يـؤدي    واألخذ بنظر االعتبار اعانب التنموي 

, وتفـاقم  , رمبا جتـر بـاجملتمع رحنـو اهلاويـة أو املنحـدر الطـر لالقتصـاد        إىل يوارث اقتصادية  الضخمة
 ..االقتصادية  األزمات
إشـباع  العقالنـي يف  تـوازن  الويف ذات االجتاه يف معاعـة التبـذير واإلسـراف , ومـا يتطلـب مـن             

  :( عليه السالم)املتعددة واملتجددة , مع مراعاة مستوى املرونة , يقول اإلمام علي احلاجات 
  ( ال َتُكْن ُمَقتِّرًاُمَقدِّرًا َوَوُيْن , ال َتُكْن ُمَبذِّرًا ُيْن َسَمحًا َو) 

 َوِمَن الدَفَساِد ِإَضاَعُة الزَّاد) ,   (ُمَفرِّطًا  ْوُمفدِرطًا َأ ال َتَرى اَعاِهَ  إالَّ) فخري األمور أوسطها , لذا       
 ..  ( َوَمفدَسَدُة الدَمَعاِد ,

تراه ُمفدِرط ؛ أي مسرف حيث ,  ةروياألخها توامتداداستثمار الفرص يف الدنيا اعاه  قد خسر و      
نســان إلاضــياع , والتقصــري والــاف , وبــني اإلســراف ُمَفــرِّط ؛ أي مقصــر يف عملــه  ْوَأ يف العمــ  ,
 ..الوطنية والقومية , وتهديد قوة الدولة وشخوصها أمام التحديات تنمية ومستقب  ال

اإلنفـا  املهـدد   ومـا يـؤول إليـه    , يويـة  مبعنى آخر ؛ أصبح يفكر باعانـب السـليب للملـذات الدن         
بتعد غف  أو يتغشي بصريته , ويالقتصاد يف حالة وصوهلا لتكون ااهرة واواملستوى الطبقي لمدخرات ل

العـرف  مـا ال يتقـاطع   و, اإلهلـي  الـا يقرهـا الشـرع     املشروعة اإلجيابيةعن السلوا التنظيمي للملذات 
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والوقاية من , ليحص  يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة  ع اإلهليمع الشر واإلنسانيةة األخالقياملتميز ب
 ..تهديدات املنحرفني والظاملني ألنفسهم وللمحيط بهم 

غـري املـ ر ,   ال ياالسـتهالي االجتـاه   هثلـ ميممـا  , الفرديـة والوطنيـة   فاملعاصي املربكـة للمـدخوالت         
لمضــامني ملاديــة لا صــ توخطورتــه حينمــا , وضــياعها االقتصــادية  –للحقــو  اإلنســانية  اتتهديــدو

, يتوافـق مـع   رفيـع  عقالنـي  دون ختطـيط  إلشباع احلاجة هموم املستهلك  يف عليهالسلويية وما ينطبق 
  ( :عليه السالم), لينطبق عليه قوله إنسانية اإلنسان 
  .. ( َعلى َغْيِرَهاالسَِّباَع َهمَُّها الُعْدَواُن  إنَّالَبَهاِئَم َهمَُّها ُبُطوُنَها ؛ َو إنَّ) 

الاف واإلسراف والتبـذير يف يـ  احلاجـات ,    عن , االبتعاد املنتجة واملثمرة اء الطط وأساس بن      
واملواقـ   طلبـه احلاجـات   ا تتوال ماديات احليـاة , مبـ  ق بني ماديات والتوافوالرشد واملعقولية بالعقالنية 
مـدى تـوازن الرفاهيـة    وما ينعكس على اعانبية لالستهالا احملققة باالبتعاد عن املؤنرات و,  وإشباعاتها
 ..االقتصادية 

للتوازن يف االدخـار ,  يق  ما يتطلب ختطيطه على االستهالا املتوازن مع الدخ  , ب  يتعداه وال      
توجيهـات  ب األخذ , وماللفرد واجملتمع مستقبلي استثماري  –إنفاقي أخالقي يف منحى مبا حيقق هدف 

إىل ذلـك ,   واألعمـق والعظـيم   بلعاته املستقبلية , والـدلي  األقـر  وتطناره , إاّل املنهال النافع بآم اإلسال
سـورة   (9 )َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسطدَها ُي َّ الدَبْسِط َفَتقدُعَد َمُلوًما َمْحُسـوًرا   )قوله تعاىل 

   . اإلسراء
 
 
 

 بع املبحث الرا

 الربا وبعده االقتصادي 

 
ال سـلوا   أنـه عنـه  وميكـن القـول   ,  يإنسـان مشروع وغـري  غري مالي استثمار مبنحى سلوا الربا       

 ..املالي االجتماعي وومستقبله ورفاهيته البشرية , وعرفت نتائال لعناته على اإلنسان  تهأخالقي عرف
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ونسب , على الرغم من اختالف األساليب املستخدمة  , بظلم املرابنيوالربا له تاري  مظلم واامل      
املضاف إليه , فضاًل عن اعوانب الال املكر والداع املبتكر , وأسلوب الفوائد املدفوعة مبحددات املدة 

 ..ين مضاعفات الدَّو من خصوصياتمبرور الزمن , وما حيمله أخالقية والال إنسانية 
دين , وتتعـداه إىل  القاسية , يتسبب أزمات مالية على مسـتوى املـ  بهذه الطريقة الطرة ولذا ترى      

أزمات من شأنه أن خيلق  بتعاام الرباوحتت السلبية االقتصادية , , وتنضوي اجتماعية  –أزمات نفسية 
 ..اقتصادية وجرائم اجتماعية على مستوى األفراد واجملتمعات 

يف خمتلـ  األنظمـة االقتصـادية الوضـعية ,     , وا األمـوال املنـتهال هكـذا سـل     لصاحبوُيعد الربا       
تتجـاوز احلـدود   فاحشـة  بفوائـد  احملتـاج لتلـك األمـوال    باجتاه َديـن  استثمار لرؤوس األموال وحتريكها 

إذا مـا دخـ  ضـمن القنـوات      , فيمـا والتمويـ   على حدود الدخ  وحتى االستثمار الطبيعية للمديونية 
, وتفاقم هذا الشك  هذا الشك  من القرو  ث  مللتقبُّ  األشخاص , واالضطرار االستثمارية التمولية و

 ..من القرو  ليصبح ااهرة , ينعكس على الدخ  الوطين 
 ةمسـكِّن معاعـة  ويف , وقنـوات اإلقـرا  فيـه للمحتـاجني     الربا ؛ لو تتبعنا ويف اعانب االقتصادي      
 :سيكون لإلستثمار  –( ا نوع من االستثمار إذا ما اعت نا الرب ) –, الستنتجنا  زماتهم املاليةأل

األربـاح والفوائـد بأصـول مناسـبة     العوائد ويتمث  مبختل  تنمية األموال وجين سلوا إجيابي  -
معلومة وفوائد ميّسـرة , وقـد يكـون االسـتثمار هنـا متعـدد األغـرا  اإلنسـانية يف         وقنوات 

عـن طريـق   ك  خمتصـر ومفيـد   بشـ وقـد يكـون   , التموي  االستهاليي والتموي  االستثماري 
األربـاح  العوائـد و ومليـات اإلنتاجيـة   املشارية يف اإلدارة واإلستثمار , وحتى الدخول يف الع

بيـان الشـرع اإلسـالمي    يف  , وقد يكون له صفة جين األرباح , سـواء دخـ   وحتم  السائر 
 ..أم مل يدخ   جمال السحت أو احلرام

وما شايله , وهو ما يدخ  ضمن غسي  األموال ي  ولالستثمار , وأبرزه الربا سلوا سليب  -
على االقتصاد واالستثمار , ونق  عالة  , وقد يكونوالتجارة ُينهك االقتصاد واملال ُيربك وما 
 ..لتحول من األزمات املاالية ما ياتب لنق  على و

لرأينا حريته ال حتقـق   , املنهال الربوييف ا  والبيع والشراء حرية األموال واإلقرا  ولو تتبعنا       
ــة شــاملة ل تنميــة ــة األمــوال بأشــكاله االقتصــادية  ندســة تنال هلو ,وغــري األمــوال  ألمــوالحقيقي  -مي

ها هلـا تهديـدات  ,  هكـذا قـرو    لكونرة االقتصادية احلقيقية , وعلى الدوالستثمارات , لكونه العبء ا
قيقي يتمث  بأفرد ميرون يف أزمـات  , سواء يان الشخ  حوتنذر مبخاطر على األشخاص  وحتدياتها ,
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وما يتصـ   أو نشاط , أو مؤسسة شخ  معنوي يتمث  يف يونه مشروع مالية ال ميكن عالجها , أو 
 ..أو سعته ي ه أو  يتهحمدودصغره أو , أو حجم أنشطته وحجم ممتلكاته املشروع حبجمه و

تراجـع الـدخ    ويلية , يمـا هـو عليـه    والتمية والتنم الطط مبخاطرها علىالقرو  الربوية  ؤنروت     
لزيـادة اإلنتـاج    معـو  و, لتقدُّم والرفاهية االجتماعيـة  معو  واضح لالربا و, واملستوى املعاشي الصايف 

 ..حتسني اعودة و
يسـتخدمها ذوو  يسـتعني بهـا و   , قـرو  بصـفة  يونـه يتصـ    جمـرد   أنـه  , الطـاغي  طابع الرباو      

 ..املالية اآلنية  والضائقات من األزماتللخروج  هي حماولةاحلاجات , و
أو تسديد ديون علـى اعهـة   , غالبًا ما تكون منحاها اإلنفاقي هو استهاليي , والقرو  الربوية       

والفوائـد ,   حتقق املسـاواة بـني األربـاح   أو إنفا  إنتاجي , قد ال وإذا يان منحاه استثماري املقاضة , 
  ..على املدى البعيد يب السلتأنريه ورمبا يظهر خطورة 

تتص  ربوية الجتاه رحنو مث  هكذا قرو  هي مؤشر تكتيكي خطر , لالشديدة , واألزمات املالية      
يتضـمن فوائـد علـى     ه أطـول , وقـد  أمـد و, أيـ   القر   يان , وتتعاام يلما هانسبة فوائدبارتفاع 

ال ميكـن تسـدبد   يصـ  إىل حـد   ورمبـا  ور , , وعندها تتعّقـد األمـ  أو تأخريية ايمية فوائد ترالفوائد , و
ذلـك لعجـز   و, وقد يص  إىل تعدد مرات جدولة القرو  , أو التأخريية الفوائد على القوائد املاايمة 

وهنا تنجم الطورة الكبرية على خمتل  األشخاص ومكانتهم تى الفوائد املاايمة , ن تسديد حاملدين ع
إىل تبعية  لدولةاب ؤديرمبا ي, وا على مستوى دولة ومستقبلهموية , وحتى تهديد ال امال التنومستقبلهم 

 ..اإلسااتيجية اختاذ القرارات صنع وتأنري والتحكم يف الو, واهليمنة على السيادة الوطنية , سياسية 
 ةدولـ العلى مسـتوى   أزماتيف مث  هكذا الربا  إسهام , تظهر مدىوتاري  األزمات االقتصادية       

, يتعلق بطريقة التعام  مع القر  والبيع املؤج  واملشارية يف األرباح فيه ما , مبا  ى عامليوعلى مستو
, , واملخـاطر  وأجـر الـزمن    , االنتظـار أجـر  ظريـة  الربويـة ؛ ين الفوائـد  نظريـات  ويما هو ما يتعلـق ب 

شـروعة يف  املري غـ  هابأساليبما تتجه , ووما شابهها من النظريات .. والتضحية , واحلرمان , واالدخار 
 ..وفقه املعامالت التشريع اإلسالمي 

عن طريق القرو  الدولية النامية و والدول الفقريةاإلنسان وما جيري أمامنا من انتهايات حلقو  ا     
  .. , وصورة من صوره الواضحة ملث  هذه االنتهايات , هلَو خري دلي  إلسهامات التنمويةاباسم الربوية 
إّن أخالقيات االقتصاد يف التشريع اإلسالمي , تنظِّم النشاطات االقتصادية , وجتع  من وال ننسى ب     

بـالتوازي   , وتنظيم لالقتصادفرعية منظومة منظومة تدخ  يف ي  مفاص  وتفاصي  احلياة , واألخال  
تنميـة املاليـة   المـا تتطلبـه   ات البشـرية , و االهتمام ومراعاة احلقو  العامة والاصة دون اهلدر بالطاقمع 
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ساني , وبناء اسااتيجيات للمشاريع واألنشطة علـى أسـاس عـدم    إنواالقتصادية والتجارية على أساس 
, ونـواب  , لـه امتـدادات وآنـار دنيويـة وحسـاب أخـروي       تقادم احلقو  , والنظر ألي عم  دنيـوي  

 ..وعقاب أخروي , فضاًل عن الثواب والعقاب الدنيوي 
,  حلماية اإلنسان من الظلم املاتـب مـن الربـا   جاءت حتريم الشرع اإلهلي للربا ,  فلسفةفإّن لذا و      

االنهيار احلضاري الضع  ووالطط التنموية , ومحاية املشاريع والدولة من وما يهدد استقرار االقتصاد 
 .., وختل  الشعوب السياسية  –والتبعية االقتصادية 

حبـق األشـخاص   الال أخالقيـة  اإلجرامية الربوية اع هذه السب  وبهذا حذر الالق عز وج  من اتب      
, الا رمبا جتعـ  اإلنسـان , بشـك     واالختناقات االقتصادية باجتاهاتها ونتائجها الفوضوية والشعوب , 

 ..والكفر والتبعية وبآخر , رهني العبودية 
مـن إربـاا   اقتصـاديات الـدول    محايـة يف مضـامينه  بدستوره العظيم , القرآن الكريم , و واإلسالم      

االجتماعيـة , املتعـددة األوجـه     –اجملتمع من تدهور العالقات اإلنسـانية  االقتصاد القومي , ومنه محاية 
 ..واملناحي والطط 

بَُّطُه الشَّْيَطاُن الَِّذيَن َيأدُيُلوَن الرَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َيَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخ )؛  احلكيمومما جاء يف الذير       
َمْن َجـاَءُه َمْوِعَظـٌة ِمـْن َربِّـِه     ِمَن الدَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما الدَبْيُع ِمْثُ  الرَِّبا َوَأَح َّ اللَُّه الدَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َف

 . سورة البقرة(  7 )َلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَ  َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأو
َواتَُّقوا النَّاَر ( 1  )َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتأدُيُلوا الرَِّبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتفدِلُحوَن )      

 . سورة آل عمران (   ) الَِّتي ُأِعدَّْت ِللدَكاِفِريَن
َعـَذاًبا َأِليًمـا    َوَأْخِذِهُم الرَِّبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأيدِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِبالدَباِطِ  َوَأْعَتـْدَنا ِللدَكـاِفِريَن ِمـْنُهمْ   )      

 .سورة النساء  ( 6 )
نَّاِس َفَلا َيْرُبو ِعْنَد اللَِّه َوَما َآَتْيُتْم ِمْن َزَياٍة ُتِريـُدوَن َوْجـَه اللَّـِه    َوَما َآَتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبَو ِفي َأْمَواِل ال)      

 . سورة الروم (9 )َفُأوَلِئَك ُهُم الدُمْضِعُفوَن 
, جتمـع بـني املـؤنر الربـوي علـى      ويندرج الربا يف اآليات الكرميات , ضمن مصطلحات متعددة       

ــه الــدين أواًل , فيفقــد املرابــ , ويتجــردمن األخالقيــة واإلنســانية , ليتحــول مبســريته يف التــدمري  ي دين
دون أن  العامة والاصة ,, ويسلك سلوا الظامل بتعديه على احلقو  االقتصادي والتنموي واالجتماعي 

وبـأي شـك  وصـورة    وجين أقصـى األربـاح    السريع ويصبح اهلم الشاغ  له , هو الربحيشعر بذلك , 
 ..يبتكرها 
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ا , افـ بالصـور واألل  تعددت األساليب املستخدمة يف تغيري صورة الربا وأشكاله وإشـكاالته , لذا و     
 بصورة االدعاء بالشرعية , وهو ال عالقة له بالشرع, ولوصول إىل الربا بغري إمسه وترتيبه وطر  املكر ل

  ..من بعيد أو قريب 
 سورة األنفال/  1 من اآلية (  ُر الدَماِيِريَنَوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْي) 

قبـ  قـرون عـن هـذه احليـ  املـاير باسـم الشـرع والـدين          ( عليه السالم)وقد أخ نا اإلمام علي       
آِلـِه  ى اهلُل َعَلْيـِه وَ َصـلَّ )مـع رسـول اهلل    (عليـه السـالم  )حماورتـه  ما تظهره , وذلك من خالل اإلسالمي 

 : , حيث يقول( َمَوَسلَّ
ا َوُهـْم ال  آَمنَّـ  واْن َيُقولُـ ْن ُيْتَرُيـوا أَ اُس َأَحِسـَب النَّـ  َأ. امل : " َقْوَلـُه  , ْنَزل اهلُل ُسْبَحاَنُه ا َأُه َلمَّإنَّ )       
: َفُقلدُت . ادُهِرَنا َبْيَن َأ - َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ْنِزُل ِبَنا َوَرُسوُل اهلِل الِفْتَنَة ال َت نََّعِلْمُت َأ" ُيفدَتُنوَن 

ِتـي َسـُيفدَتُنوَن ِمـْن    ُأمَّ إنَّ , َيـا َعِلـيُّ  "  :هلُل َتَعاَلى ِبَهـا ؟ َفَقـاَل   ْخَبَرَا اِتي َأالَّ َما هِذِه الِفْتَنُة, َيا َرُسوَل اهلِل 
, امُلْسِلِمنَي َنَد ِمْشِهْسُتَد َمنن اْشِهْسُتٍد َحْيُث الدَت لِِي َيْوَم ُاُحَوَلْيَس َقْد ُقَأ, اهلِل  َيا َرُسوَل: َفُقلدُت , " َبْعِدي

: فَقاَل ِلي " َهاَدَة ِمْن َوَراِئَك ؟ الشَّ َفإنَّ, ْبِشْر َأ"  :َفُقلدَت ِلي ,  ذِلَك َعَليَّ َفَشقَّ, َهاَدُة َوِحيَزْت َعنِّي الشَّ
َولِكْن , ْبِر َلْيَس هَذا ِمْن َمَواِطِن الصَّ, َيا َرُسوَل اهلِل :  َفُقلدُت" َفَكْيَ  َصْبُرَا إَذْن ؟ , ذِلَك َلَكذِلَك  إنَّ" 

َوَيُمنُّـوَن ِبـِديِنِهْم َعلـى    , ْمَواِلِهْم الَقْوَم َسُيفدَتُنوَن ِبـأَ  إنَّ, َيا َعِليُّ " : َوَقاَل . ِمْن َمَواِطِن الُبْشَرى َوالشُّكدِر 
, اِهَيِة ْهَواِء السَّاأَلَو, َوَيْسَتِحلُّوَن َحَراَمُه ِبالشُُّبَهاِت الَكاِذَبِة , أدَمُنوَن َسطدَوَتُه َوَي, ْوَن َرْحَمَتُه َوَيَتَمنَّ, َربِِّهْم 

ِزُلُهْم يِّ امَلَناِزِل ُأْنَفِبَأ, َيا َرُسوَل اهلِل : ُقلدُت " َوالرَِّبا ِبالَبْيِع , ِة َوالسُّْحَت ِباهَلِديَّ, ِبيِذ َفَيْسَتِحلُّوَن اَلْمَر ِبالنَّ
 .  ("  ِبَمْنِزَلِة ِفْتَنٍة: ْم ِبَمْنِزَلِة ِفْتَنِة ؟ َفَقاَل َأ, ِة ِبَمْنِزَلِة ِردَِّعْنَد ذِلَك ؟ َأ

ال أو هداه , لذا تصبح زينـة احليـاة الـدنيا ؛ املـ    والفتنة مبعنى الضاللة , أي أضله وهو ضد اهتدى      
العوام  الرئيسية الا جتر باإلنسان إىل هذا الدرا , فااه  , أو منالفتنة والبنون , هي من مجلة مسببات 

بوعيه املادي وبغري وعيه ونقافته الدينية املرشدة للحقو  للمعاصي بإرادته وضاللته , أو مبعنى آخر ينقاد 
اهلـالا  , وما يؤدي به الضالل إىل ارتكاب املعاصي , ِلما ينجر مبغريات احلياة الدنيويـة إىل  والواجبات 

 .., وامتداداته األخرويية من احلساب والعقاب لدنيوي املنظور وغري املنظور ا

                                                 
 
المرابي مختلف أساليبب المراوغة والتحايل عليى الشيرع و  يجن جعيل ميع مبليض القير         ونرى في عالمنا اليوم و ابتكر  - 

بمبليض بياه    و وميا ييرا     ر تليك الحاجية بحسيب   أو ميا شيا ل كليك و ويسيعِّ     حاجة بسيطة و مثاًل تكون قليم رخييأ أو تفاحية   

بيداًل مين أن يقيول ليه أرييد مبليض        الثمن و ويطلب مين المقتير  تسيديد القير  ميع المبليض المحيدد لتليك الحاجية أو السيلعة و          

 ..ربوي نسبته  ذا 
2
 . 221ص / نهج البالغة  - 
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حـرس لألمـوال   , ومـن هاليهـم , أن يكونـوا     .. (اٌء ْحَياِل َوُهْم َأَوْماُن اأَلَهَلَك ُخزَّ ) ..وبهذا       
وده املادي من احلالل الطيب , ويفقد وجوعبيد له , وليس املال حيرسهم وخيدمهم يف إشباع حاجاتهم 

 .., لذا تكون هلكتهم عن طريق ذاتهم , أو َمْن حييط بهم واملعنوي 
, البّد من البناء الثقايف التوعوي نعرف التمييز بني احلق والباط  , واحلالل واحلرام ومن أج  أن        

والتمييـز   السلوا التجاري واالقتصادي واملـالي , للتّجار وأصحاب رؤوس األموال واملشاريع , هلندسة 
 ( : عليه السالم), والدلي  على حتمية ذلك قوله بني التجارة والربا , واتباع ما أحله اهلل تعاىل 

  ( اي الرَِّبْرَتَطَم ِفاَتَجَر ِبَغْيِر ِفقدٍه َفَقِد ا َمِن) 
 
 
 

  ام املبحث اخل

 احلالل واحلرام والبعد االقتصادي هلما 

 
مبوجـب   , هو مستوى متييز اإلنسانيف النهال اإلسالمي  احلالل واحلراميف انتهاج املعيار األساسي       

, فيتجه والتجاري واملالي واإلداري  فقهية , ومنه ما يتعلق بالفقه االقتصاديما ميتلكه من نقافة توعوية 
طط , وما يتطلبه بتوجيه الباستعداد نفسي وإنساني باجتاه السلوا القويم واألداء التخطيطي والتنفيذي 

لصنع واختاذ القرارات املطلوبة واملناسبة واملوافقة ِلما جاء به التشريع اإلسالمي اهلادف لري اإلنسـانية ,  
منهال تنموي حقيقي ومثمر , ال ينظر إاّل إىل استقامة قنوات املدخوالت وأداء احلقو  والواجبات على 
 ي يعـين صـون حقـو  يـ  ذي حـق     والعوائد , وذلك باحلالل الطيب الذواالدخارات واالستثمارات 

 ..الزماني واملكاني واملوقفي املتوافق مع ما يرشد به الشرع اإلسالمي وأداءه  حقه
, والتأنري ردود األفعال نشطة , وعواقبها وما يعقبها من ومتوي  وأداء األومؤشر النية والسلوييات       

, ومـا يسـتوعبه   ويه مـن املاديـات وغـري املاديـات     واملؤنر واملتأنر واحمليط من البيئة واملخلوقات , وما حت
يك  , وما ياتب عليه وماياتب على أنشطته , وما مير به النشاط ؛ ويؤول إليه ويتجاوب معه اجملتمع 

                                                 
 
 . 496ص /  المرجع نفسه - 
2
 . 555ص /  المرجع نفسه - 
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مبختل  أوجهه ونتائجه الكمية وغري الكمية , بعوامله املستقلة والتابعة , و ي  نشاط ,قب  وأنناء وبعد 
 .., وعلى األمد القريب والبعيد نظور املنظور منها وغري امل

مؤشر إلجيابيات وسلبيات األعمال فع  أو أداء األعمال , الودقة اتباع احلالل واجتناب احلرام يف       
انتفاع دنيوي وأجر للحقو  , وما ينرتب عليه من املختلفة , وما ينتال عنه من جودة األعمال وصيانتها 

آلخـر للحـرام وعواقبـه    اإلجيابيـات , والوجـه ا  هـي  خر للحالل ومثرته ؛ الوجه اآلمبعنى آخر  أخروي ,
 .., ويكون على املستوى الشخصي والفردي وعلى مستوى اجملتمع والدولة الوخيمة هي السلبيات 

 , باتباع شريعته السمحاء ,رضى اهلل تعاىل  دنيوية واألخروية وهدف األعمال هوالكافئة املوسب       
والرغبـة   الثقافة والقناعة واحلاجةبناء مستوى  مبوجهات عديدة منها, واهلل ج  جالله  والتمتع مبا أح 

 ..واإلمكانية وسب  اإلشباع البعيد عن احلرام 
, دون السليمة االجتاه و املتوازنة الدنيوية اإلجيابيةومل حيرِّم الالق عز وج  التمتع بك  أوجه احلياة       

ومحاية ما حّرم اهلل تعاىل حرامه إاّل حلماية اإلنسان بطبيعة احلال ؛ , ووالطأ الوقوع يف دائرة االرحنراف 
الستقامة احلياة ومنها اعوانب متتد مؤنراته يف احلالل واحلرام تقب  ما له عالقة بأعماله , ومستقبله ومس

 :ومؤشر التنمية املستدامة , وبهذا جاء يف الذير احلكيم االقتصادية واالجتماعية 
ِفنَي َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُي ِّ َمْسِجٍد َوُيُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسـِرُفوا ِإنَّـُه َلـا ُيِحـبُّ الدُمْسـرِ     )       
َآَمُنوا ِفي الدَحَياِة الدُّْنَيا  ُقْ  َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِ  ُقْ  ِهَي ِللَِّذيَن(   )

ُقْ  ِإنََّما َحرََّم َربَِّي الدَفَواِحَش َما َاَهَر ِمْنَهـا  (   )َخاِلَصًة َيْوَم الدِقَياَمِة َيَذِلَك ُنَفصُِّ  الدَآَياِت ِلَقْومن َيْعَلُموَن 
ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه ُسلدَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعَلـى اللَّـِه َمـا َلـا      َوَما َبَطَن َوالدِإْنَم َوالدَبْغَي ِبَغْيِر الدَحقِّ َوَأْن ُتْشِرُيوا

  سورة األعراف (  )َتْعَلُموَن 
ما أحله تعـاىل  لتمتع فيلبدأ من املأي  واملشرب , واألبواب مشرعة وحرمته توالنهي عن اإلسراف      

القـول  واإلشراا باهلل تعـاىل  , ليتقّدمه حرمة والبغي  واإلنمرام فيبدأ من الفواحش , أما احل من الطيبات
 والثقـة بـالنفس , وصـواًل إىل   , وهو ما ينجر تأنريه علـى الـنفس واالسـتقرار النفسـي     اعه  النابع من 
 ..على مستوى الفرد واعماعة واجملتمع االقتصادي ونتائجه السلوا طبيعة و الطمأنينة
َزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْز ن َفَجَعلدُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَلاًلا ُقْ  َآللَّـُه َأِذَن َلُكـْم َأْم َعَلـى اللَّـِه     ُقْ  َأَرَأْيُتْم َما َأْن)       

  . سورة يونس (9 )َتفدَتُروَن 
ْيَطاِن ِإنَّـُه َلُكـْم َعـُدوٌّ ُمـِبنٌي     َيا َأيَُّها النَّاُس ُيُلوا ِممَّا ِفي الدَأْرِ  َحَلاًلا َطيًِّبا َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ)       

َوِإَذا ِقيَ  َلُهـُم اتَِّبُعـوا   ( 69 )ِإنََّما َيأدُمُرُيْم ِبالسُّوِء َوالدَفْحَشاِء َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن ( 64 )
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سـورة   (71 )اَءَنا َأَوَلْو َياَن َآَباُؤُهْم َلا َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوَلـا َيْهَتـُدوَن   َما َأْنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْ  َنتَِّبُع َما َألدَفْيَنا َعَلْيِه َآَب

 . البقرة
  :االقتصادية ضامني امل اآلية املبارية , وما حتملهومن       
 ..بال استثناء ؛ وتوجيه الطاب لك  الناس ( َيا َأيَُّها النَّاُس )  -
اإلشـباع  ما ممكن أن يكـون مـن املباحـات و   احلاجة و؛ ويتحدد فيه  ( ُيُلوا ِممَّا ِفي الدَأْرِ )  -

 ..والنفع املاتب عليه 

 ..باحلالل الطيب  املبّين التشريع اإلهلي؛ ( َحَلاًلا َطيًِّبا )  -

ة االستهالا ع؛ وهنا وقفة استثنائية للتشريع اإلسالمي يف طبي ( َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن)  -
احملـددة   البعيد عن ي  ما هو منحرف , وما هو حمّرم اتباعه , الشخصية , اإلنسانيوالسلوا 

وخماطر اتباعـه  ومضامني هذا املخلو  وتهديداته , ( الشيطان ) املخلو   يف اآلية املبارية هو
يف , وما ياتب على اتباعه , والنهي جاء من املضـار الـا تلحـق َمـْن اتبعـه       اآلني واملستقبلي

 .. نهال املة وطريقال

بكـ  تفاصـيلها يف اتبـاع الشـيطان ,     ؛ وهنا تتحـدد نتـائال العالقـات    (  ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي)  -
 ..والتهديد يونه عدو لإلنسان , يما وعد يف الاب  لإلنسان 

ِإنََّمـا َحـرََّم   (    )ْن ُيْنـُتْم ِإيَّـاُه َتْعُبـُدوَن    َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحَلاًلا َطيًِّبا َواْشُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه ِإ)      
َعـاٍد َفـِإنَّ اللَّـَه َغُفـوٌر      َعَلْيُكُم الدَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم الدِخْنِزيِر َوَما ُأِه َّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َبـاغن َوَلـا  

َألدِسَنُتُكُم الدَكِذَب َهَذا َحَلاٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتفدَتُروا َعَلى اللَِّه الدَكِذَب ِإنَّ َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُ  (    )َرِحيٌم 
 . سورة النح  (6  )الَِّذيَن َيفدَتُروَن َعَلى اللَِّه الدَكِذَب َلا ُيفدِلُحوَن 

داء القـائم علـى   , وفلسفة األ اإلسالمي والرز  احلالل الطيب منبعث من أخالقيات البناء الفكري     
, وحينهـا  االئتمـان التجـاري   توجـه  احملـرا الـدائم ل  هـي  األموال منه تكون , وإحقا  احلقو  املتبادلة 

تداول من جودة امُلواستقامة األسوا  والتعام  بالثقة , وما جتمع بني تتحقق السلسلة أو الدورة التجارية 
 :, واملخاطبة املنتال والتاجر واملستهلك و, املنتوج 
 ن ِمـْنُكْم َوَلـا   َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتأدُيُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالدَباِطِ  ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجـاَرًة َعـْن َتـَرا    )     

 . سورة النساء (9 )َتقدُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َياَن ِبُكْم َرِحيًما 
َفُكُلوا ِممَّا ) ليأمر الشرع ؛ مما يتص  باحلالل الطيب فيشخ  ما غنمتم , وتتعدد مصادر الدخ       

 . سورة األنفال (69)َغِنْمُتْم َحَلاًلا َطيًِّبا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
 :ومما يظهر هنا من املضامني االقتصادية       
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 .. شباعتشم  احلاجة واالستهالا واإل؛ و( َفُكُلوا )  -
 ..وقنوات تلبية احلاجات نوع الدخ  والتوزيع مصدر و؛ وتتضمن (  ِممَّا َغِنْمُتْم) -

حمقق األداء املكافئ مث  هكذا دخ  جواز توجُّه و؛ وتتضمن التشريع اإلهلي يف ( َحَلاًلا َطيًِّبا )  -
 ..مصادر الدخ  واختيار املعتمدة لبيان خالقيات األ, ولطبيعة الدخ  واالستهالا 

االجتـاه الصـحيح يف السـلوييات    , ما يتطلبه من  ؛ وجانب مما يتبني ويتضمنه( َواتَُّقوا اللََّه )  -
رفع مستوى اعـودة  قية حتقق ن, والتيع اإلسالمي يف ضوء التشروالعالقات والتنظيمات املالية 
 ..مال , وإعادة هندسة التفكري والنفس والسلوا واجتاه األعواالجتاه الصيحيح يف احلياة 

, ونتائال األداء املنظورة ؛ تبني العالقة بني الالق عز وج  واملخلو  (  ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم)  -
, واملغفرة  وغري املنظورة , وما ياتب عليه من رضى اهلل تعاىل عن أفعال وسلوييات اإلنسان

حي , وهو حيقق احلد مـن  الستمرارية احلياة , وعدم التوق  عند الطأ , وإمنا التوجه اإلصال
تهالا يشم  اعانب اإلقتصادي واستقامة الدخ  واالسـ ذا اقاف اإلنسان الطأ , واليأس , إ

, وهو عام  وقائي وعالجي  والتقومييةالصحيحة والتصحيحية  واالستثمار واالدخار بالصورة
 ..للعودة لألعمال واألعمال وتقييمها وتقوميها 

 بـن  االصبغ عناحلالل واحلرام , تشعبات مكونات ومداخالت وتشريعات و عمقمما يدل  على و      
 الـ   علمـين  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ان:  يقول مسعته:  قال السالم عليه املؤمنني أمري عن , نباته
 , بـاب  الـ   يفـتح  منهـا  بـاب  يـ   , القيامة يوم اىل يائن هو ومما يان مما , واحلرام احلالل من باب
  . الطاب وفص  والباليا املنايا علم علمت حتى , باب أل  أل  فذلك

والفص  بني احلـق  , والقضاء  صوماتال ِفي ص الف ؛ هو الطابص  فعلم مفهوم مما يتضمنه و      
 القدرةوالنابع من لسلوا احلالل واالبتعاد بوعي عن احلرام , ودقة وصول الشخ  , خلط بال والباط  

م و, والوصـول بـالفهم املفهـ    الغايـات بيـان  وأد  ما ميكن مـن   بأقصى عنها والتعبري املعاني ضبط على
 .واتباع أحسنه رسوخ الثقافة يف الفص  العميق بني متناقضني جانب منه , ويعين  بالكام  املكم و

نهـال  حمتـوى   وانبثق منه , جاءمن النور اإلهلي القرآني املستمد واملنطلق املتقدِّم , ومن هذا املنطق       
ومـا يكتسـبه الفـرد    , باملنحى األخالقي املتوازن واملوازن لالقتصاد املوجه والبالغة ليبني احلالل واحلرام 

 ( :عليه السالم), حيث يقول أمري املؤمنني اإلمام علي الدنيا ووص  من فهم 
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َمـِن  . ي َحَراِمَهـا ِعَقـاٌب   َوفِـ , َحالِلَها ِحَساٌب ي ِف! آِخُرَها َفَناٌء َو, ُلَها َعَناٌء وَِّصُ  ِمْن َدارن َأَما َأ)      
ْبَصـَر ِبَهـا   َوَمـْن أَ , َوَمْن َقَعَد َعْنَها َواَتْتـُه  , َوَمْن َساَعاَها َفاَتْتُه , فدَتَقَر ِفيَها َحِزَن َوَمْن ا, َتْغَنى ِفيَها ُفِتَن ْسا

 .  (ْعَمْتُه ْبَصَر إَلْيَها َأَوَمْن َأ, َرْتُه َبصَّ
ونتائجها ونهايتها على لدنيا مبحتواها أو مضامني العناء , اتوصي  أو  النابع من التشريحوالوص       

بـالثواب  التقييمـي والتقـوميي    ,لـألداء  احلـالل واحلـرام    , مبعـايري مستوى حياة اإلنسان املتمثـ  بالفنـاء   
األمـوال  حينما تكـون  و, والرسالة  الرؤىوضوح بواألهداف والغايات , بمال وموجه األعوالعقاب , 
الـزاد   خري ناالستزادة م بسالمةوالفقر فيها حزن , فَمْن يعرف يي  السبي  للخروج منها , فيها فتنة 

 ..الوفري والعم  الصاحل 
 جسـد  يفالقـوة والضـع    لإلنسان , وتتعاام لتكون القوة والضع   , احلالل واحلرامومما ميثالن      

توجهمـا   هوجِّـ مو , يف احملـيط الـارجي  لإلنسـان   ما يتوافر ميثالنلتحديات والفرص واالبيئة الداخلية , 
ما ُيحدد من على املستوى اعمعي ويف جسد البيئة واحمليط الارجي  اتظهرل وتتعااما باحلالل واحلرام ,

,  الكـ  و الصغربالنشاط تص  اسااتيجية القائم بالنشاط , مهما احملدد إلنحى املو, التنافسي املستوى 
والتجـاري واملـالي مـن جهـة , وفاعليتـه االجتماعيـة       مسـتوى جـدواه االقتصـادي    ما يكون عليه من و

 .. من جهة أخرى ياجملتمع –والبناء والتماسك األسري واألخالقية 
ه نقافـة احلـالل   مبوجـ واالبتعـاد  , واالئتمـان  مـن األمانـة   وما البيع والشراء , وما يدخ  ضـمنهما       

 , وتـأنري فجواتهـا  والتبذير والبخ  والطمع واإلسراف  الرباألعمال , املعامالت  ه فقهعاعواحلرام وما ي
, ومـا توضـح مـن    سـابقة  لنـا  ما تضمنته دراسة و ومنحى االقتصاد الوطين , وهومكونات على  ةالبالغ

منحـى   دقـة ع  شعور الشـخ  بنعـيم   على االستقرار النفسي , املؤدي عاحلالل واحلرام  تأنري إفرازات
, بكـ  مكونـات األحاسـيس    األخرويـة   –وية الدنيواألبعد من اإلسااتيجة  األعمق األعمال , وحتقيق

 (:عليه السالم), حيث يقول إشباع احلاجات وعواقبها وآنارها تلبية ووالداخلة يف السلوا االقتصادي 
َوَتْبَتاُع اإلَماَء َوَتْنِكُح , َوَتْشَرُب َحَرامًا , َتأدُيُ  َحَرامًا  َكنَّْنَت َتْعَلُم َأَوَأ, َيْيَ  ُتِسيُغ َشَرابًا َوَطَعامًا  )    

 . .. (ْمَواَل َفاَء اهلُل َعَلْيِهْم هِذِه اأَلِذيَن َأالَّ, ْمَواِل الَيَتاَمى َوامَلَساِينِي َوامُلْؤِمِننَي َوامُلَجاِهِديَن النَِّساَء ِمْن َأ
االقتصاد وإنسانية و اعانب النفسي يدل  على مدى الاابط بني ,مصدر الدخ  استقامة ونقاوة و      

 مكاسـب  تـورد  , احلـرام اجتنـاب  حلـالل و تبـاع مـنهال ا  , وبااألخالقيـة   -االقتصادية أنشطته ودورته 
 .. على أيم  وجه الواجباتأداء احلقو  و
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والتعـدي علـى    مستوى الظلم واغتصاب حقو  اآلخرينويظهر على ي ز خطورة خالفه , ما و       
يف منحى احلاجة الشخصية بناء ومؤنراته على  , حتى يص  للمأي  واملشرب ومصادره, تلك احلقو  
 ؛ املسـتقبلي اآلنـي و نتائال ذلـك  , و ( !َس الطََّعاُم الدَحَراُم ْئِب)  بهذا يكونو, ة  اإلشباع ومصدر وطبيع

َوَعَمـ ن َتـْذَهْب   , ُتـُه َوَتْبَقـى َتِبَعُتـُه    َعَم ن َتـْذَهُب َلذَّ : ِن اَن َما َبْيَن َعَمَلْيَشتَّ)  ؛يتبني الدنيوي واألخروي 
 .  (ْجُرُه َمُؤوَنُتُه َوَيْبَقى َأ

الُعقــد مــن  وســالمة اإلنسـان  رغيـد العــيش  مســتقب  حلـرام مــع ال جيتمــع ايف حقيقـة األمــور ,  و      
, ب علـى ذلـك مـن الثـواب والعقـاب      وعدم تقادم ما ياتـ امتداداته الزمنية النفسية , ويذا األمرا  و

 .. الاص ما يكون من , والعام من األمر وواحلقو  العامة والاصة 
مـنظِّم ألمـور الـدين والـدنيا , ومنـه مـا يتعلـق بالسـب          موجِّـه و يوحينما يدخ  احلالل واحلرام       

دخـ  الفـرد   المة سـ خ  باألسـاس يموجـه يف عمليـة    , وما يـد االستثمارية االستهاليية واالدخارية و
, ماية االقتصـاد الـوطين ومحايـة اإلنسـان واجملتمـع مـن اإلضـرار        حل هو ما يبين منهال والدخ  الوطين ,

 ( :عليه السالم)ويقول  .. الدولة واملمتلكات العامةمحاية و
َل ؛ وََّم َعامًا َأَوُيَحرُِّم الدَعاَم َما َحرَّ, َل وََّأ ْسَتَح َّ َعامًاْؤِمَن َيْسَتِح ُّ الَعاَم َما اامُل نَّْعَلُموا ِعَباَد اهلِل َأاَو )      
َم َواحَلَراَم َما َحـرَّ , اهلُل  َح َّاحَلالَل َما َأ َولِكنَّ, ا ُحرَِّم َعَلْيُكْم اُس ال ُيِح ُّ َلُكْم َشْيئًا ِممَّْحَدَث النََّما َأ نََّوَأ
َوُدِعيُتْم إىل , ْمَثاُل َلُكْم أَلَوُضِرَبِت ا, َياَن َقْبَلُكْم  َوُوِعظدُتْم ِبَمْن, وَها ْسُتُمْبُتُم اأُلُموَر َوَضرََّفَقْد َجرَّ. اهلُل 
َوَمْن َلْم َيْنَفْعُه اهلُل ِبـالَبالِء  . ْعَمى َأ َوال َيْعَمى َعْن ذِلَك إالَّ, َصمُّ َأ مُّ َعْن ذِلَك إالَّْمِر الَواِضِح ؛ َفال َيَصاأَل
. َوُيْنِكُر َما َعَرَف, ْنَكَر ى َيْعِرَف َما َأَحتَّ, َماِمِه قدِصرُي ِمْن َأَتاُه التََّوَأ, َيْنَتِفْع ِبَشْيٍء ِمَن الِعَظِة َجاِرِب َلْم َوالتَّ
َوال ِضـَياُء  , ٍة َلْيَس َمَعُه ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه ُبْرَهاُن ُسـنَّ , َوُمْبَتِدٌع ِبْدَعًة , ِبٌع ِشْرَعًة ُمتَّ: َرُجالِن  اُس َما النََّوإنَّ
 .  (ٍة ُحجَّ

واالجتاه السلويي , ومـا يظهـر   أصبح مبوجه ومنظِّم احلالل واحلرام للفكر واالستقرار النفسي لذا       
ومـا يوجِّـه السياسـات    القـويم واملـدروس واملخطـط لـه ,     ذلك علـى السـلوا االقتصـادي    انعكاسات 

جيابيات مستدامة , وما حتقق ملي تنفيذه على النتائال من إوما ُياالقتصادية واالسااتيجيات االقتصادية , 
 .., بال زي  وبال مراوغة من احلياة الكرمية 
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  سادساملبحث ال

 الزهد والبعد االقتصادي 

 
, بعمـق  , يظهر لـدينا موضـوع مكمـ      ايعقبهبعدما اطلعنا على املباحث السالفة الذير , وما س      

 ..الزهد أال وهو  والرشاد العقالني لفهم الدنيا , األهمية البالغة من لهما , ووفلسفة موجهه الفكري 
لـه   Ascetismوالزهد , واحلرص على الدنيا وملذاتها خالف الرغبة , هو يف وعن الشيء الزهد      

قتصـادية يف األيـ  والشـرب واللـبس     اال املتعددة , ومنها ناحياملعبادية والفلسفية والدينية وال مضامينه
 .., مبكارمها وهندسة أخالقيات احلياة الفكر والنفس والسلوا واالجتاه و
عـن ملـذات الـدنيا الزائفـة     اهلادفـة املنقطعـة   العقالنيـة  تعـاد بـاإلرادة   هو االنقطـاع أو االب الزهد و      

 .إخل .. والتقتري , وانتهاج السلوا الذي يبتعد عن الاف والتبذير والبذخ والبخ   وسلبياتها
وجعله لتلبية حاجـات اإلنسـان ,   لكنه ال ينقطع عن ضروريات احلياة على وفق ما أح  اهلل تعاىل      

 العمـ   باسـتيعاب  , وما مييـز ومتاسكه  مرورًا بالتكوين األسريو, العم  ا الطبيعية الا تبدأ من بأصوهل
ومكملـة  عبـادة مميـزة     تعاىلجعله اهلل فهو حبد ذاته , , وبأداءه الدقيقمبنظوره اإلنساني النبي   وفلسفته

 ..ما يف أيدي الناس بسوء وحسد ِل النظر , للك  عنلشخصية اإلنسان السوي 
تخلى عن ملـذات الـدنيا الزائفـة    ييف منهجه خيتل  الزهد عن التصوف , فالزهد بطبيعة احلال ؛ و      

ب  هـو  , من العبادة  , ب  جع  العم  جزءالطيب  من احلاللالعم  يسب للعبادة عن دون االنقطاع 
دون أن ياتـب عليـه العالـة    السـيب  األمسـى احلائـ     لكونـه  , واأليـ    الـنفس  جهـاد البارز يف العنوان 

أداء الفرائض بأصول الدين عبادته بني العبادات وشخصيته و, فالزاهد تتكام  واالتكالية على اآلخرين 
محايـة حقوقـه وحقـو  اآلخـرين     منه و, ط به يف عالقاته مع ي  ما حيياملعامالت اجتاهات ووفروعه , 

بالنظام واحلقو   ودون اإلخالل ,املطلوبة وتكام  اعودة لعم  وإتقان لأداء بأرفع ودون نق  أو خل  
  ..والواجبات 

يمـا يـراه املتصـوفة    مع تزيية النفس , وللعبادة  عن العم أّما الصوفية أو التصوف فهو االنقطاع      
تصاًل حبقيقة احلقائق باقيًا قي اهلل تعاىل , مستخلصًا من الطبائع , ويما يرونه مبنقسه  يكون الفرد فانيًا

, وخطورته وارتفاع احلجاب واملشاهدة بالرؤية واملشافهة بالطاب حتى يص  األمر إىل القول باالحتاد 
 ..عندما يكون اإلنسان معتمدًا على غريه يف تلبية حاجاته األساسية 



  51 

الزهد يف نهال البالغة , حيث يقول أمري املؤمنني اإلمام علي  خبصوص مضامني  مما ورد ولنرتش      
  :( عليه السالم)

ال َو, اَتُكْم ا فَـ َسـْوا َعلـى مَـ   أدِلَكـْيال تَ : " اَنُه ُسـْبحَ  اَل اهلُلقََـ : الزُّْهُد ُيلُُّه َبْيَن َيِلَمَتْيِن ِمَن الُقْرآِن )       
 .  (َخَذ الزُّْهَد ِبَطَرَفْيِه َفَقْد َأ, ي َوَلْم َيفدَرْح باآلِت, لى امَلاِضي َوَمْن َلْم َيأدَس َع " .ْم آَتاُي اَتفدَرُحوا ِبَم

ويف ذلك ال ُتهـدر   ,؛ مبعنى مل حيزن على ما نفذ به القضاء وانتهى أمره ( لى امَلاِضي َلْم َيأدَس َع)       
, وبـاملتبقي مـن القـدرات    ت األداء يف الكـم والنـوع   وتنخفض مسـتويا اعهود والطاقات وحتبط اهلمم 

, وتوازن بناء الشخصية , وهـو أفضـ  عامـ  معنـوي     العم  ونظم العم  و الذات تكون إعادة هندسة
, ويتحقـق  والطاقات واملعنويات , واحليلولة دون اهلدر باعهود داعم لتقويم السلوييات وشحذ اهلمم 

, وممـا يـدعم بـذلك عوامـ  اإلنتـاج ومسـتقب  األنشــطة        علـى املاضــي مـن خـالل عـدم تأسـيه     ذلـك  
 ..تصادية والسياسات اإلق

ه همته ب , وتااجع فيجع  مستقب  عمله قد يااجع؛ لينشغ  فيما ايتسبه ,  ( يَوَلْم َيفدَرْح باآلِت)       
, ح املسـتمر  ومنه االستهانة وعدم االستعداد للعم  وارتفاع مسـتوى األداء والنجـا  تعّط  الطاقات , تو

 .. ِقوام الكسب االقتصادي واستقامته مستوى وما ياتب على
 :لرج  سأله أن يعظه ( عليه السالم)وبهذا يقول       
 َيُقـوُل ِفـي الـدُّْنَيا ِبَقـْولِ    , َمـِ   ْوَبَة ِبُطـوِل األَ َوُيَرجِّي التَّ, َعَمِ  ْن َيْرُجو اآلِخَرَة ِبَغْيِر الدال َتُكْن ِممَّ )      
 .  .. (اِغِبنَي الرَّ َوَيْعَمُ  ِفيَها ِبَعَمِ , َن اِهِديالزَّ

, وبك  مادياته وال مادياته املنظورة وغري والعم  يكون بك  أشكاله واجتاهاته ومؤنراته واملتأنر به       
وال  ,يف هـذه الـدنيا , واملتمسـك مبـا ُيرضـي اهلل تعـاىل       , حتى يص  إىل تكاملية عم  الزاهد املنظورة 

 .., فيضيع عليه حتقيق األهداف الدنيوية واألخروية يعم  مبؤنرات الرغبة السلبية 
, أن يكون لديه اإلرادة الواعية واملستوعبة للزمـان واملكـان واملواقـ  ,    الزهد  ويتطلب ممن ينشد      

يضـي   بهـذا  , واء ولدية استيعاب اإلرادة الظاهرة والباطنة , حبيث ال ُيناقض القول مـع الفعـ  أو األد  
 : قائاًل  (عليه السالم)

  (ولن َعْنَك َفَلْسَت ِبَمْغُف ال َتْغَفْ َو, ا اِتَها ُيَبصِّْرَا اهلُل َعْوَري الدُّْنَيْزَهْد َفا) 
, ليتعامـ  معهـا علـى أسـاس     , أو حتميـة زواهلـا   فالزهد يكش  عن سلبيات احلياة وعدم بقائها       

 .., لكون اإلنسان يغق  عن السلوا القويم عاد عن التمادي يف ملذاتها عقالني وبك  رشد , واالبت
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ُهْم ِجرَياُن اهلِل نَُّنوا َأَوَتَيقَّ, َة ُزْهِد الدُّْنَيا ِفي ُدْنَياُهْم َصاُبوا َلذََّأ) هم َمْن ؛  يف الدنيا واآلخرة , والفائز     
 . (َغدًا ِفي آِخَرِتِهْم 

ْهـَ  الـدُّْنَيا ِفـي آِخـَرِتِهْم ؛ َسـَكُنوا      َوَلْم ُيَشاِرُيوا َأ, ْنَيا ِفي ُدْنَياُهْم ْهَ  الدَُّأ )قد شاريوا ؛ ألنهم        
َخُذوا َوَأ, ا َحِظَي ِبِه امُلْتَرُفوَن ْنَيا ِبَمَفَحُظوا ِمَن الدُّ, فدَضِ  َما ُأِيَلْت َيُلوَها ِبَأَوَأ, فدَضِ  َما ُسِكَنْت الدُّْنَيا ِبَأ
 .  (اِبِح اِد امُلَبلِِّغ ؛ َوامَلْتَجِر الرَّْنَقَلُبوا َعْنَها ِبالزَّا َخَذُه اَعَباِبَرُة امُلَتَكبُِّروَن ؛ ُنمَّا َأِمْنَها َم
والبناء النفسي , البعيدة عن حتكم النفس األمارة بالسوء ولكون زمام أنفسهم , املستقرِّة ميلكونهم       

احلاجة تكتفـي  , وبالقناعة يان جتاه بسلوا اقتصادي متميز وقويم القناعة وااليف نبات الشخصية على 
حياة مستقب  وزواهلا , وسر احلياة وما ياتب عليهم للعيش يف الدنيا , وبهذا عرفوا اليسري من اإلشباع ب

 , والعـيش يف ومبعرفتهم حبقيقة الـدنيا وحقيقـة اآلخـرة    , املتعة احلقيقية الا ال تزول تتمث  فيها , أبقى 
, وبهـذا   (اِبِح اِد امُلَبلِِّغ ؛ َوامَلْتَجِر الـرَّ ْنَقَلُبوا َعْنَها ِبالزَّا ) ومنه؛ األخروي من أج  اهلدف احلقيقي  الدنيا

َوَمـا َتفدَعُلـوا ِمـْن َخْيـرن      ), الوعي حظوا مبا حظي املافون , وحصلوا مبتغاهم , فكانت جتـارتهم راحبـة   
  .. سورة البقرة/  97 من اآلية (  وا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقدَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي الدَألدَباِبَيْعَلْمُه اللَُّه َوَتَزوَُّد

  ( :عليه السالم)ويضي        
  (َضى ِنْعَم الَقريُن الرَِِّو, ٌة الَوَرُع ُجنََّو, الزُّْهُد َنْرَوٌة َو, اَعٌة َجْبُر َشالصََّو, الَعْجُز آَفٌة ) 

متسك بزمـام األمـور , ومـا    , حينما ال تنفد , وما أعظمها حينما تكون القناعة وما أعظم الثروة       
الدنيوية , وتتعدى بالقناعـة لنيـ  السـعادتني ,    أعظمها حينما يتعدى مناهلا ي  ما حتمله االساتيجيات 

 قتصادي والتجاري واملالي ,االبتعاد عن ي  أنواع الفساد , ومنها الفساد اإلداري واالوبالزهد يتحقق 
, ولـذا بثقافـة    السـلبية  هااسـتعماالت وماديـات احليـاة   غرور النفس وزهوها يف النفس من خماطر  صونو

 ..متكام  , وما يستمد اإلنسان مما ترفده من وعي متطلباته املوقفية اإلفادة من الزهد و
متكاملـة , وقطـوف   الزهد منظومة حياتيـة   ويون, وما نظام املكافئة , إاّل اعانب الفاع  للزهد       

 ( :عليه السالم)ولذا يقول , الزهد دانية 
ي اِن فِـ ْهـِ  اإلْحسَـ  ي ذِلـَك َتْزِهيـدًا ألَ  فِـ  إنَّفَـ , اٍء يُء ِعْنَدَا ِبَمْنِزَلٍة َسـوَ امُلِسامُلْحِسُن َو ال َيُكوَننََّو)      

 .  (لدَزَم َنفدَسُه ا َألدِزْم ُيالًّ ِمْنُهْم َمَأَو! اَءِة اإلَسلى اَءِة َعْهِ  اإلَسَوَتْدِريبًا أَل, اِن اإلْحَس
, لكونـه جـوهر ولـيس العمـ  بـه        (اُء الزُّْهـِد  ْهِد إْخفَـ فدَضُ  الزَُّأ) ؛ أّما يف ذات الزهد وسلويه       

أجـره   والسـلويية العمليـة , ليكـون   بالظواهر والشكليات الا ال تتص  بعمق عمله وفاعليته اإلنسـانية  
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ُيرائـي فيـه النـاس ,    أفض  األداء والنتـائال , لـئال   , ويكون أداءه ونتائجه , عظيم , ويكون ُبعده سليم 
 ..فيبط  أجره , وتثق  مشقته 

 ( : عليه السالم)والزهد أحد شعب الص  , وبهذا يقول       
اَ  إىل ْشـتَ َرقُِّب ؛ َفَمـِن ا التََّو, الزُّْهِد َو, َفِق الشََّو, لى الشَّْوِ  َع:  ْرَبِع ُشَعٍبلى َأا َعْبُر ِمْنَهالصََّو)       
اَن ْسـَتهَ ا اَيي الـدُّنْ َوَمـْن َزِهـَد فِـ   , اِت مَـ ْجَتَنـَب امُلَحرَّ اِر اْشـَفَق ِمـَن النَّـ   َوَمْن َأ, اِت َهَوِة َسال َعِن الشَّاَعنَّ

 .  (اِت ْرَتَقَب امَلْوَت َساَرَع إىل اَلْيَرَوَمِن ا, اِت بامُلِصيَب
الـن    ضـمن منظومـة الصـ  , ويمـا ورد يف ضـوء     ط توضيحي , لبيان الزهد وميكن وضع خمط      
 :وياآلتي املتقدِّم املبارا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االجتماعي -االقتصادي  يبني منظومة الص  وأخالقيات البناء(    ) خمطط 
 

 –  النظـرة والعمـ  الـدنيوي   يف, ومـا يصـب   ويظهر الزهد يجانب حيـوي يف منظومـة الصـ            
فكـري  البنـاء  المـن   , ومـا ياتـب عليـه   االجتمـاعي   - أخالقيات البناء االقتصادياستقامة واألخروي 

 ..ة ستقبلياملو ةنياآل عمالأداء األ انسيابيةو , يسلويالو نفسيالو
وضـع  ملختلفة وحتى بناء مشاريعه وأنشطته ا؛ هو عمال مثاًل ؛ يكون آنار الزاهد وهدفه ففي األ       

النفع العام والتنمية املستدامة  هو اجتاههيكون واقتصادية , بنائية ما ياتب من الطط واختاذ القرارات و
إعم  لدنياا يأنك تعيش  ) بنطرة دنيوية وآخروية على أساس ,الا تراعي ي  ما يتأنر ويؤنر أواًل , و

 ه الا تشم  األوسعضع نصب عينية العم  واجتاهاتي, وفيه ( أبدًا , واعم  آلخرتك يأنك متوت غدا 
الثـواب  ماتبـات  والتنفيذ والرؤى املسـتقبلية , و , لشمول الطط األعمق واألبعد من اإلسااتيجيات و
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أداء , ومـا دام اجتاهاتـه نفعيـة ومسـتدامة لكـ        مستمرة وال تتقـادم  والعقاب على األعمال االقتصادية
ألعمال على وفـق الطـط املرسـومة    الرصني , ألداء عالن ل البناء التكاملي جزئي أو يلي , ومبا يقتضيه

 ..املستدامة 
ذات قيادية حياتية يعين بناء شخصية , ( اِت اَن بامُلِصيَبْسَتَها اَيي الدُّْنَمْن َزِهَد ِف) وعندها يكون ؛       

,  الراسـخة  املعارفو تيعاباتوباالسللسيطرة على ي  التحديات الدنيوية , عالية  دراتقاستعدادات و
, ملا يما سبق بيانه , و(  َة ُزْهِد الدُّْنَيا ِفي ُدْنَياُهْمَصاُبوا َلذََّأ)  العملية ؛كمة نتاج احلمن إليه وا وما وصل
,  (ِبَطَرَفْيـِه  َخَذ الزُّْهَد َفَقْد َأ, ي َوَلْم َيفدَرْح باآلِت, لى امَلاِضي َوَمْن َلْم َيأدَس َع ) حق استيعابه ؛ استوعبوه

 ..ونسيان احلاضر واملستقب  يمعو  للماضي ويعين العم  بال توقُّ  للنظر 
ا لُيـدمِّر مريـزه املـالي , بـ      ال يتوقـ  عنـده   جتارية , صفقةيف وبنظرة اقتصادية ؛ يالذي خيسر      

 .. ارتهتعويض خسو تخطي املخاطر, ل هوحتدي هوعيخططه احملكمة وا متليه صفقاته , مبيستمر ب
منتال بك  معايري اإلنتاج والنتاج , واستيعاباته تتعـدى  وأعمق وأد  والزهد أرفع مستوى إنساني       

, وأبسـط دليـ  علـى    وما حتمله من مضامني اقتصادية , يما هو عليه التقش  والاشـيد  املصطلحات 
نيويـة , واألخـذ بنطـر االعتبـار     ماتبات ومنافع وآنار األعمال الدذلك , هو البناء املتكام  اعامع بني 

 ..احلساب األخروي حتى يف خفايا األمور وحقيقة األهداف ما ياتب عليه من و, آنار األعمال 
, واالسـتعدادات الفعليـة   وسوي النفس من النّية قوته  , املستمد االجتاه املستدام األقومهو الزهد و      

 – ةاالقتصــادي مــن الوجهــة ةدف اعــدوى املســتداموهــ,  عــزم يف األداء العــالي للعمــ والســلوا وال
,  استثمار وعائدات األموال املتواصلة احملقق استقامة , ه األخالقيات واحلالل واحلرام, مبوجِّ ةاالجتماعي

يف احلـزم  فاعليـة  و املسـؤوليات ما ياتب عليهـا مـن   وويشم  فيه حتى املكانة يف صنع واختاذ القرارات 
التخطــيط  مــا يتضــمنه, واملرســومة لطــط , واملطابقــة ِلمــا ورد يف ااملطلوبــة  يمــال األداء والنتــائال

 .. من حتقيق األهداف االقتصادي
 املتطلبـات و احلاجـات  أعبـاء  , ومنـه الشخصـية مـن األعبـاء     على قوة حتمـ  مراتبه املبنية للزهد و      

  ( :عليه السالم)يقول  الدنيوية , لذا االقتصادية
, اِس ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّـ ْن ُيَقدُِّروا َأِة الَعْدِل َأِئمَّاهلَل َتَعاَلى َفَرَ  َعلى َأ إنَّ, ْنَت ي َلْسُت َيَأإنِّ) ..        
 ..  (! َغ ِبالَفِقرِي َفقدُرُه َيْيال َيَتَبيَّ
فسـاد  , وما مصائب غسي  األمـوال وال االداري املستدام  –هكذا النظرة للتخطيط االقتصادي و       

 حتى لـو ُأِخـذ علـى   أو , الغش  على وغريه , إاّل لكونه مبين.. اإلداري واملالي والسياسي واالقتصادي 
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َيُقـوُل ِفـي   ) ؛ مبنطقه لذا ,  مناسبةوتنظيمية ية ه ودينيبال نقافة فق , العم  فيعين أن أداء,  حممله احلسن
 ( .. اِغِبنَيالرَّ ِبَعَمِ َوَيْعَمُ  ِفيَها , َن اِهِديالدُّْنَيا ِبَقْوِل الزَّ

, النفعيـة علـى اآلخـرين    اآلنيـة واملسـتقبلية   العم  والنتـائال وانعكاسـاتها   هو ين الزاهدعند ياة احلو     
حرصـهم   , لكـون نقافـة  وحتى االقتصاد العلمي واملعريف الداعمة لالقتصاد والتنمية  فهم الدعامةوبهذا 

ْهـُ  الـدُّْنَيا َوَلْيُسـوا ِمـْن     َياُنوا َقْومًا ِمْن َأ)  إىل آخرتهم , لذاة على ما يدخرونه من نتائال أعماهلم النافع
ُب َتَقلَّـ , َوَبـاَدُروا ِفيَهـا َمـا َيْحـَذُروَن     , َعِمُلوا ِفيَها ِبَما ُيْبِصـُروَن   ,َفَكاُنوا ِفيَها َيَمْن َلْيَس ِمْنَها , ْهِلَها َأ
إْعَظامًا ِلَمْوِت  َشدُّْجَساِدِهْم َوُهْم َأْنَيا ُيَعظُِّموَن َمْوَت َأْهَ  الدَُّوَيَرْوَن َأ, َرِة ْهِ  اآلِخْبَداُنُهْم َبْيَن َاْهَراَنْي َأَأ

 .  (ْحَياِئِهْم ُقُلوِب َأ
وجِّه البصـرية  ذات الوقت هم مب, وبومثمر فالزاهد أه  الدنيا باألعمال الصاحلة وي  ما هو نافع       

لتفاني والتضـحية مـن أجـ     من أهلها الذين يتكالبون على حبها واليس , وواحلذر من الدنيا وغرورها 
, وال األمـوال  , يعين ال تستعبدهم احلاجة طلب احلاجات وإشباعها عقالنية االجتاه بملذاتها , ومما يعين 
     ..وال تستعبدهم الدنيا 

 ى قمم ورفيع مسـتوى الزهـد  عل( المعليه الس) ا يطالعنا نتطّلع إليها , مببدية املشرقة , واحلياة األ      
 نََّوَعِلَم َأ, َنَها ْهَوَن ِبَها َوَهوََّأَو, َرَها َر الدُّْنَيا َوَصغََّقْد َحقَّ:  النيب  َصّلى اهلُل َعَلْيِه وآِلِه َوَسّلَم) ؛ وطليعتها 

, َماَت ِذيدَرَها َعـْن َنفدِسـِه   َوَأ, َ  َعِن الدُّْنَيا ِبَقلدِبِه ْعَرَفَأ, ْحِتَقارًا َوَبَسَطَها ِلَغْيِرِه ا, ارًا ْخِتَياهلَل َزَواَها َعْنُه ا
, َغ َعْن َربِِّه ُمْعِذرًا َبلَّ. ا َمَقامًا ْو َيْرُجَو ِفيَهَأ, ِخَذ ِمْنَها ِرَياشًا ِلَكْيال َيتَّ, ْن َتِغيَب ِزيَنُتَها َعْن َعْيِنِه َأ َحبََّأَو

 .  (اِر ُمَحذِّرًا َف ِمَن النََّوَخوَّ, ِة ُمَبشِّرًا َدَعا إىل اَعنََّو, ِتِه ُمْنِذرًا َوَنَصَح أُلمَّ
ألعمـال الصـاحلة , وأقصـى مـا ميكـن مـن نفعهـا        البنـاء األخالقـي ل  يرتفع وبني الزاهدين والدنيا       

إْن َيْشَتدُّ ُحـْزُنُهْم وَ َو, وا ِحُكإْن َضي ُقُلوُبُهْم َوِكْبا َتَيي الدُّْنيَن ِفِداِهالزَّ إنَّ)  ؛ , ولذا وتواصلهالإلنسانية 
 .  (وا ُقا ُرِزَموا ِبَبُطَتغداإْن َسُهْم َونُفَيكدُثُر َمقدُتُهْم َأَو, َفِرُحوا 
متسكهم يف الدنيا من أج  تهديدات وخماطر أعمال الناس و ما يرونه منومما ُيبكيهم الكثري , منها       

الشخصـية ومصـاحلهم   من أج  منـافعهم  ي  ما يف الدنيا و واليابس األخضر الدنيا فحسب , فيحرقون
والـداع واملكـر العظـيم مـن أجـ  مطـامعهم       رون الفقـه املبتكـر   جيِّـ وُي ,وأرباحهم يف احلالل واحلرام 

 , ة األنفالسور/  1 من اآلية  ( َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْيُر الدَماِيِريَن ), وحبهم للدنيا الزائلة ومصاحلهم 
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َمـا َيْشـُعُروَن   َوَيَذِلَك َجَعلدَنا ِفي ُي ِّ َقْرَيٍة َأَياِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها َوَما َيْمُكـُروَن ِإلَّـا ِبَأْنُفِسـِهْم وَ   ) 
 . سورة األنعام (   )

 الوعي الوقـائي نقافة مله من والتوعوي , مبا حيبالفكر الثقايف  انتباه الناس( عليه السالم)ويساعي       
التمـادي والغـور فيمـا    عتقهـا مـن   من التمادي يف حـب الـدنيا وملـذاتها , و    وعتق النفس , يوالعالج
 :حينما يقول  التجاري واملالي ,الفقه االقتصادي وُيخال  
, ْرَ  ِبَساطًا َخُذوا اأَلتَِّئَك َقْوٌم اُأول, ي اآلِخَرِة اِغِبنَي ِفالرَّ, اِهِديَن ِفي الدُّْنَيا ُطوَبى ِللزَّ, َيا َنْوُف )       

َقَرُضـوا الـدُّْنَيا َقْرضـًا َعلـى ِمْنَهـاِج       ُنـمَّ , َوالدَُّعاَء ِدَنارًا , َوالُقْرآَن ِشَعارًا , َوَماَءَها ِطيبًا , َوُتَراَبَها ِفَراشًا 
 .  (امَلِسيِح 
يبتعدون عـن عـبء مـا حيـيط     وعبثها , و وبه يكونون بعيدين عن تعقيدات الدنيا واحلياة الدنيوية      
املـّدخر   عـن الكاهـ  الشخصـي ,    فيـ  خ, ومـا القـر  إاّل ذلـك الت   ئها , وتوابعها وتوابع أعبا بالدنيا

 ..األهوال للمستقب  العظيم 
م ما ورشادها للناس , ومنها ما حتمله من مضامني اقتصادية , وعظيوانظر بعق  احلكمة إىل أقواله       

 ..والزاهدين نية للزهد اوا االقتصادي واالجتماعي القويم والعالقات اإلنسيتجه السل
, فهـو  (  الزُّْهُد َنـْرَوةٌ َو)  ؛ ا حيمله معنىوالعم  مب ستيعاباالحينما يتم وما أعظم نروات األمم ,      

عمـال  السـلوا واأل قـويم  الـنفس و سـوي  واألخـال   مكارم واإلنسانية ووالعقيدة الفكر نروة باستقامة 
, األخـروي   -الـدنيوي  , والنظرة امليتافيزيقية العظيمة , للحسـاب  املستدامة اآلنار املستقبلية والنتائال و

 ..وما ياتب عليه من الثواب والعقاب 
 

  لسابعاملبحث ا

 املعروف وأثره االقتصادي 

 
 م بإميـان ُدالحقـة , يقدـ  فة الذير واللابقويم ما درسناه يف املباحث السبال أدنى شك , َمْن يتص        

 ..والتشجيع عليه زرته ومؤالعم  املعروف 
للعالقـات  بـاألداء العـالي الرصـني    املادية وغري املادية , املعـزز  سلوييات العملية أحد الاملعروف ف      

فيما بني  اهقما يونِّ, ويوالتعاط  واحملبة املتبادلة والااحم واإلنسانية التعاونية املؤدية للتواد االجتماعية 
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, األفراد ومصاحل والتوازن االقتصادي واألنر الكبري يف روحية ومتاسك اجملتمع , وله من التنسيق األفراد 
يقابله باإلحسان واالستحسان , بالوقت , وبالذات ألهله , وَمْن ُيقدِّر , وَمْن فالقابلية يف أداء املعروف 
 –اإلنسـانية   اتـه هإجتاجيعله يأخذ يوجهه و وما , تمماتاملواملوق  املناسب واملناسب واملكان املناسب 

األخال  والتآزر , واالجتاه رحنو األسلوب اإلنفاقي القويم واملعتدل , وبناء نفسي مجعي قويم االقتصادية 
 ..اإلنساني  –واألخالقي 

ضـد  الـذي هـو   ووما ُيستحسـن مـن األفعـال ,    اُعود , الذي يعين ؛ ويتداخ  موضوع املعروف       
األمـر بـاملعروف , ويتفاعـ      , ليتبلور يف صـورة  اجتاهاتهخر يف اآل نحىأداء املعروف امل, ويأخذ املنكر 

 ارتكاب خمتل  اعرائمحلد من للردع وا ,االقتصادية  –االجتماعية اإلنسانية ويجانب مكم  للقضية 
انعكاسات علـى  عليها من  لب , وما ياتب, وذلك من خالل اليد واللسان والقاملنحرفات السلويية و

 ..اجملتمع 
عـن  النتـائال املثمـرة    واستقامة األعمال واالقتصـاد , إالّ والبناء األخالقي االستقرار االجتماعي وما      

 ته يف بناء الكيان اإلنساني , شـّرع فاعليهميته و, وألوالنهي عن املنكر عم  املعروف واألمر باملعروف 
 ..ع الدين اإلسالمي يف اإلسالم يأحد فرونكر األمر باملعروف والنهي عن امل

ــاملعروف والنهــي عــن املنكــر  اعمــ  املعــروف ووي       ــدور ب, ألمــر ب ــداعم التقيمــي والتقــوميي ال ال
واستقامة التوزيع , واستقامة مصادره الدخ  ونقاوة اإلنسان وتوازن توازن من  هما ُيحِدنواإلصالحي و

وأهدافه , ومعرفة ما يتطلـب مـن   العم  وعبء مبعرفة حمتوى و, وزيع وإعادة التوزيع وإعادة هندسة الت
, والنظرية نتائجه وآناره املستقبلية , ومدى مطابقة الشك  واملضمون وجودته وتكامله , ومعرفة  هأداء

 ..اإلسالمي يف الدين والتطبيق 
ــة        ــات وويــذا معرف ــادة اهلندســة  االجتاهــاتاألخالقي ــة االســتهال يف هندســة وإع يية واالدخاري

  : , وعدم تداخلها مع حمرمات السلوا االقتصادي ومكوناتواالستثمارية 
باألساليب الفنية  إنتاج سلع وخدمات إلشباع احلاجات اإلنسانيةاالقتصاد النشاط اهلادف إىل  -

ومـا يـؤول إليـه    ؛  وهندسـتها  Economic Cycleالـدورة االقتصـادية   بتكامـ   و الفعالـة , 
والعمالـة ومسـتوى   حجـم اإلنتـاج   يف مؤشر االرتفاع واالخنفا  ين ومن خالل التعاقب الزم
وبهذا تتجه الدورة االقتصادية حبريتها , يف مستوى النشاط االقتصادي بوجه عام األسعار , و
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ومستوى األسعار , الا تتميز بارتفاع حجم الدخ  الوطين ودخ  العمالة ة الرخاء بني مرحل
حجـم  تتميز فـاة الكسـاد فيهـا , باخنفـا      ما , وة انكماش مرحلم أزمات نوما يعقبها من 

االنتعـاش مـرة أخـرى ,    , حتى تبـدأ مرحلـة   الدخ  الوطين ودخ  العمالة ومستوى األسعار 
, وبطبيعـة احلـال   تستغر  الدورة بأيملها بني مخس سنوات وإحدى عشر سنة وبصفة عامة 

, وعلى مستوى التنميـة  دخار واالستثمار واالواالستهالا الدخ  مستويات هو ما يؤنر على 
 ..رتفاع يف الرخاء , واالخنفا  يف الكساد واالنكماش , وذلك بااالقتصادية والتطوير 

هي متث  احلرية التجارية الـا تبـدأ مـن    مبعنى خمتصر ؛  Business Cycleالدورة التجارية  -
ومـا  , أن تبدأ مـن فـاة الرخـاء    بتغيريات النشاط االقتصادي , ينقطة وتنتهي إليها , متأنرة 

مستوى منخفض من من اروف اقتصادية معينة , لتكون فاة اهلبوط املستمر إىل حد يلحقها 
, وبالتدريال يتم استعادة االقتصادية النشاط االقتصادي , تسمى بفاة الكساد , وبالفعاليات ا

 ..إىل فاة الرخاء ومنه الوصول النشاط االقتصادي 

الـدور األخالقـي   ملعروف واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ا, يلعب    تفاصي  ما تقّدمويف ي       
 ( :عليه السالم)ولذا يقول وما حيققه من تقويم األداء وجودته , , الكبري  والتنظيمي

ُهَما ال ُيَقرَِّبـاِن ِمـْن   إنَّ ُسْبَحاَنُه ؛ َوَلُخُلَقاِن ِمْن ُخُلِق اهلِل, ْهَي َعِن امُلْنَكِر َوالنَّ, ْمَر ِبامَلْعُروِف اأَل إنََّو)      
 .  (َوال َيْنُقَصاِن ِمْن ِرْز ن , َج ن َأ

, ( ِمـْن ُخُلـِق اهلِل ُسـْبَحاَنُه    ) , ويكفـي يونهمـا   فمؤشر املعروف واألمر بـاملعروف رفيـع اللـق          
, يونهمـا  وتصحيح فكرة العم  بهما , ( َج ن ُهَما ال ُيَقرَِّباِن ِمْن َأإنََّو )وسلويهما والعم  بهما قوة , 

بـني  , ومـدى االرتبـاط االقتصـادي     (َوال َيْنُقَصاِن ِمْن ِرْز ن ) ؛ املكاسب , واحلقيقة الثابتة ال ُيهددان 
مـا  األمـر بـه علـى    واملعـروف  أداء مهمة املتوازنة الا ال تؤنر بنظرة احلتمية الب, الزمن العمري والدخ  

 ..اإلنسان  خياف وحيرص عليه
أهاًل هلذا اُللق الرفيع املقوِّم لألعمال واألفعال  على مستوى اإلنسان , يكونوالبّد من معرفة َمْن       

, لتكون منبع أخالقـه  , ليكون األداء والتضحية يف موقعها , وتأخذ مفعوهلا اإلنساني الداعم والسلوا 
والسـلوا ,  حيحة , املعبِّـرة عـن رفيـع األخـال      الصـ  بصورته واألمر به رسالة املعروفرسالته ووفهم 

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول 
َوَنَناُء , َمْحَمَدُة اللَِّئاِم  َتى إالَّْهِلِه ِمَن احَلظِّ ِفيَما َأَوِعْنَد َغْيِر َأ, َوَلْيَس ِلَواِضِع امَلْعُروِف ِفي َغْيِر َحقِِّه )      
 !َوُهَو َعْن َذاِت اهلِل َبِخيٌ  ! ْجَوَد َيَدُه َما َأ: َما َداَم ُمْنِعمًا َعَلْيِهْم ,  اِلَوَمَقاَلُة اُعهَّ, ْشَراِر اأَل

                                                 
 
 . 9 2ص / نهج البالغة  - 



  58 

َولدـُيْعِط  ,  ِسـرَي َوالَعـاِنيَ  ِبِه اأَل َولدَيُفكََّ, َولدُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّياَفَة , ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل َفلدَيِصْ       
ِه اِلَصـاِل  َفـْوزًا ِبهـذِ   اِب ؛ َفـإنَّ َوْبِتَغـاَء الثَّـ  ا, َواِئـِب  َولدَيْصِبْر َنفدَسُه َعلى احُلُقوِ  َوالنَّ, الَغاِرَم رَي َوِمْنُه الَفِق

 .  (َوَدْرُا َفَضاِئِ  اآلِخَرِة ؛ إْن َشاَء اهلُل , َشَرُف َمَكاِرِم الدُّْنَيا 
, يتحقق فيها والري الدنيوي وايتساب الفضائ  , وف فعلى استقامته ومعرفة وحتديد مواضع املعر      

, وإاّل سـيؤدي باتبـاع خـالف    , وإضافة القوة للقـدرات اإلنفاقيـة   والتماسك االجتماعي أداء احلقو  
 ..( اِل َوَمَقاَلُة اُعهَّ, ْشَراِر َوَنَناُء اأَل, َمْحَمَدُة اللَِّئاِم َو, َغْيِر َحقِِّه ) فيكون يف ؛ ذلك 
, , ومنها االقتصادية , وعنـدما ُتحمـد اللئـام تضـيع الكـرام      تضيع نعم اهلل  , وعندما ُيهدر احلق       

وتفاقمهـا  طيئـة  وما ُيثين على األشرار , يدفع باالرحنراف وارتكـاب ال فيصبح املسيء يف موقع احملسن , 
د والعبـاد , وميتـد لرفـد    , يعين تفاقم األزمات وعدم اسـتقرار الـبال   وجناياتهاالرتكاب اعرائم جبنحها 

, ومنه تفشي اعه  والرذيلة وعدم استقامة السياسة وقوى القانون االقتصادية ,  –األزمات االجتماعية 
 ..فتضيع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية , فال أمر ِلَمْن ال ُيطاع 

, والوقايـة  روف والنهـي عـن املنكـر    املعروف واألمـر بـاملع  ب , إاّل تفاقمهعالج ينقذ املوق  وال و      
 :َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل  )؛  وآليتهألهله , والعالج باملعروف 

وسب  التوافق اإلنساني  , التماسك االجتماعي –؛ ومما يعين هنا اإلنفا  ( ِبِه الَقَراَبَة  َفلدَيِصْ )  -
 ..ألقربني , وسب  ردم الفجوة بني أفراد اجملتمع املنطلقة من اواألخالقي 

مبـا  ؛ فالضيافة واسعة املرامي واألطراف , وبالصوص عندما تقان ( َولدُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّياَفَة )  -
 ..ُيحسنه 

 ..احلرية واألداء السلويي لألموال الاابط بني  هو يعين ومما ؛(  ِسرَي َوالَعاِنَيِبِه اأَل َولدَيُفكََّ)  -

إنسـانية العطـاء , الشـام  لإلنفـا  ومساحـة      ؛ وما يتضمنه مـن  (  الَغاِرَمَولدُيْعِط ِمْنُه الَفِقرَي َو)  -
 .. أداء احلقو  اإلنسانيةالنفس يف اإلنفا  , وما حيمله من 

ألداء احلقـو   ؛ وهو دلي  على صد  النوايا احلسنة ( َواِئِب َولدَيْصِبْر َنفدَسُه َعلى احُلُقوِ  َوالنَّ)  -
 ..ووجوبها وحتديات ما ُيحيق بها 

العامـ  االقتصـادي واالجتمـاعي , وسـب  الـدعم اإلنسـاني املتواصـ         وعندها يظهر الـتالزم بـني        
, مبختل  قطاعاتها ومناحي جناح السـب   وبناء الطط التنموية الشاملة , واملستدام لبناء شخصية األمة 

 ةنسـاني اإل هدافـه وغاياتـه  وأمبناحيـه  يتجـه  الفاعـ  وديناميتـه أو حرييتـه , ومنـه     الكفيلة بدقة التوزيـع  
 :اِب َوْبِتَغاَء الثَّا يتمث  يف ؛ ة ومنه ماخالقيواأل

                                                 
 
 . 98 ص /  المرجع نفسه - 



  59 

العامـ  التقـوميي ونتـائال    رافـد  ؛ وممـا يعـين   ( ِه اِلَصاِل َشَرُف َمَكـاِرِم الـدُّْنَيا   َفْوزًا ِبهِذ َفإنَّ)  -
صال احلميـدة  , والفوز بال حيققه املعروف واألمر باملعروف والنهي عن املنكراألعمال , وما 
 ..من نقاوة الفكر نتيجة نابعة 

امللحمية احلتمية األعمق واألبعد من ي  مـا حتملـه   ؛ ومن مضامينه (  َوَدْرُا َفَضاِئِ  اآلِخَرِة)  -
اآلخرة , وهو ما ال حتمله ي   –هو اإلدراا العائدي لفضائ  الدنيا والدلي  , اإلسااتيجيات 

 ..ت والتطبيقات االقتصادية الوضعية النظريات الوضعية , ومنها النظريا

د مـن األنانيـة   لعدم التجرُّولذا يظهر ضع  األداء الشام  , ومنه االقتصادي واملالي والتجاري ,        
, ومـا يكملـه مـن    هـا  لطط وصانع ومتخـذ القـرارات باختالفا  الفكرية الدنيوية لدى شخصية واضع ا

 ..بي التقييمي والتقوميي الرقاالطبيعة واألنر و, اعانب التنفيذي 
العالقات اإلنسانية والعالقات العامة والاصة , واملنظور الذي  ظهر مدى الاابط بنيُي؛ ما تقّدم و       

, ومنهـا السـب  االقتصـادية , املتجهـة     يفو  ي  اإلسااتيجيات العامليـة التقليديـة واحلديثـة واملعاصـرة     
امتها يف شرف مكارم الدنيا وفضائ  اآلخرة , بكـ  مـا حتملـه    يذها وآنارها وتواص  استدخبططها وتنف

ياتب من االقتصاد  املادية والنفسية , وما , املادية وغريمن قيم , تتجاوز فيها ي  األزمات والتحديات 
دعم ما يـ عا  فيها ي  نقاط الضع  على مستوى الدولة واجملتمع والفرد , ووما ُي, املعلوماتي واملعريف 

والثبات على العقيدة اإلنسانية , السـتثمار الفـرص ومنهـا الفـرص االقتصـادية ,      مناطق القوة  فيها ي 
  ..ف واألمر به ميدانيًا وبسب  منافع وحماسن املعر

األعمق واألبعد من ي  اسـااتيجيات العـامل املـتخم بالنفعيـة املاديـة      و, ما مت ذيره والدلي  على       
َهـا َتِقـي َمَصـاِرَع    َوَصـَناِئُع امَلْعـُروِف َفإنَّ  ) .. بـاملعروف ؛  ك القوة والفرص , تعاام آلية ومتاسالبغيضة 
 ..  (اهَلَواِن 
الوقاية العظيمـة  يبدأ من  احلد من اهلوان, والفجوة احملبِّطة لك  العزائم والقوى ؛ الضع  وواهلوان      

احملقق لقويم السلوا بشك  عام , الفكر على البشرية , بنعيمه عمق بصنائع املعروف اإلنساني املستدام ب
 .. املثمر بشك  خاصوالسلوا االقتصادي 

ْمـَر ِبـامَلْعُروِف   ِلَتـْرِيِهُم األَ  ْيـِديُكْم إالَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه َلْم َيلدَعِن الَقـْرَن امَلاِضـَي َبـْيَن أَ    َفإنَّ) ؛ وامتداده        
 . ( !َناِهي السَُّفَهاَء ِلُرُيوِب امَلَعاِصي َواحُلَلَماَء ِلَتْرِا التَّ َفَلَعَن اهلُل. ْهَي َعِن امُلْنَكِر َوالنَّ
حتــى علــى احليــاة وانظــر إىل الدِّقــة يف التنظــيم االجتمــاعي واألخالقــي , واملــؤنرات املســتقبلية        

,  َنـاِهي ِا التََّتـرْ وِب امَلَعاِصـي وَ ُريُـ ما بني , فيكون  منظومة التوازن محاية , ب  حتى على واقتصادياتها
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من خالل األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر , لـدرأ الااجـع األخالقـي علـى        إعادة الرشد والعقالنية 
 ..منه ما يدعم اجتاهات نقاوة االقتصاد ومصادره احلياة اإلنسانية , ومستوى 
, ف وسـب  أداءه  وط باملعرواملالي املرتبيتبني التاري  , وجانب منه التاري  االقتصادي أيضًا وهنا       

وأهلـه ,   وتعزيزه الراسـ  باحملايـاة للخـري واملعـروف    , , لقوام الدولة واجملتمع والفرد واألمر باملعروف 
 : والعم  مببدأوالدلي  التوجُّه 

,  َبـاِيْن َمـْن َفَعَلـُه ِبُجْهـِداَ    , َو َوِلَسـاِنكَ  , َوَأْنِكِر الدُمْنَكـَر ِبَيـِداَ   َوأدُمْر ِبالدَمْعُروِف َتُكْن ِمْن َأْهِلِه )      
 .  ( ِئمنالَتأدُخْذَا ِفي اهلِل َلْوَمُة  , َوال َوَجاِهْد ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه

بك  إخالص ونقة وبنـاء  وُتعززه , حينما تأمر باملعروف آلية أن تكون من أه  املعروف بساطة و      
ومـن خـريه تكـرم بشـك  مسـتدام ,      ار خري املعروف , وحينها جتين من مثنقايف وانتماء فكري إنساني 

واستقامة األفراد واجملتمع به , ويأخـذ اجتاهاتهـا   لكون إصالح األفراد باملعروف يرٌم من خري صانعه , 
بيد , والا بدورها تعكس قضايا حضارية , وتأخذ املناحي املتعددة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 

 ..الداعم للحق يف مجيع جماالته ان والتواد والااحم والتكات  والتماسك , واجملتمع صوب برِّ األم
واألمر , متجهها املعروف والتوزيع العادل الدعم املالي وفرص التكاف  االجتماعي فاعلية انسيابية و     

ات تنموية من خريعم لالقتصاد الناشئ والبالد الناشئة , فضاًل عن ما حيققه ادال الدعم وهو, باملعروف 
  ( :عليه السالم)وبهذا يقول يف الدول املتقدمة والغنية , حتى متعاامة ومستدامة 

, ا ُمتِّـَع ِبـِه َغِنـيٌّ    ِبمَـ  ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم: اِء اَت الُفَقَرقدَوَأ اِءغدِنَياِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَ  ِفْبَحاهلَل ُس إنَّ)       
 .  (ُهْم َعْن ذِلَك اَلى َساِئُلاهلُل َتَعَو

, وما ياتب عليها من يف سلوييات األموال  البناء الثقايفوجانب من الن  املبارا , هو ما خي        
التوزيع , والبّد من أن يدخ  األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر , يتقـويم حمقـق       اإلنفا  ومتطلبات 

يف أداء  , بـال تطـاول وأذى  الفقراء واألغنيـاء  بني  قيةالعالقات احلقو وانسيابية وتوازنالعدالة واملساواة 
, وقد تتعداها إىل عدالة الواجبة األداء للفقراء يف أمواهلم , وتبدأ من احلقو  اهلل تعاىل  هِلما فرضاألغنياء 

 ..املبذولة ؛ ماديًا ومعنويًا ونفسيًا األجور والرواتب وما ُيكافئ اعهود 
وهكـذا يكـون أسـلوب التنظـيم االقتصـادي      مة واآلنار املاتبة عليها , هكذا تكون حكمته العظي      

 ومنـه اسـتقرار الـدورة   , الـدعم الراسـ  ملسـرية احليـاة     , والفقـر والغنـى   اإلنسـانية  وموازينه اإلسالمي 
 ..  بك  مناحيهوالبناء التنموي  يةاالقتصاد
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فالقيم واملبادئ ستتزعزع ريائزها , فقراء ,  البشرية يلهم أغنياء , أو يلهم افاضنا أّن ولو ختيلنا      
الكارنية الفوضى ي واالقتصادي , واحلياة تتجه رحنو اإلرباا ووال يقوم للدنيا ييانه اإلنساني واالجتماع

 .. وارحندار احلضارة
واالسـتعدادات  والقابليـات  والقـدرات  واعسدية ويذا لو مل يكن التفاوت يف املستويات العقلية        
املتواصـلة والفنـاء املسـتمر    والتهديـدات  االجتاه التدمريي البشرية يف كون رمبا تل, فالبناء التعاوني  وسب 

 ..واملخاطر احلياتية السلطوية والصراعات سطوة و
 ( :عليه السالم)بيان احلكمة اإلهلية العظيمة , حينما يقول ويواص         
ْهَي َعـِن  ْمَر ِبامَلْعُروِف َوالنَّال َتْتُرُيوا اأَل. َقاُطَع َداُبَر َوالتَّاُيْم َوالتََّوإيَّ, َباُذِل َواُصِ  َوالتََّوَعَلْيُكْم ِبالتَّ)       

 .  (َتْدُعوَن َفال ُيْسَتَجاُب َلُكْم  ُنمَّ, ى َعَلْيُكْم ِشَراَرُيْم امُلْنَكِر َفُيَولَّ
ساني وفاعليـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن      وهنا مما يظهره الن  املبارا , البيان احلضاري واإلن      
تـرا األمـر   القطيعـة الـا يسـببها     , والـدلي  حينمـا تكـون   , والتمايز احلضـاري املسـتدام بهمـا    املنكر 

عنـدها يتـوىل   , باملعروف والنهي عن املنكر , جتع  روابط اجملتمع مهددة بالتفكك واالنهيار األخالقـي  
حتى علـى العالقـة بـني     هأنربيان إلضرار مبستقب  األمة , وفيتجهوا ل ,األشرار املناصب واملواقع املهمة 

, ومـا يلحـق بـاملخلو  مـن التخـبُّط      جـب بـني الـالق واملخلـو      بنى احُل, وُتالالق عز وج  وعباده 
 الثقافـات الـوعي و , ومنه هدم القيم واملبـادئ , وتراجـع   والفوضى االجتماعية واالقتصادية واألخالقية 

 ..احلضارات أريان هدم تراجع منه و ,اإلنسانية 
الرائعة مبناحيها االجتماعية منها واالقتصادية , من اعوانب التنظيمية ( عليه السالم)وانظر ِلما يقول      

وبـني  ,  .. (اِء َفَهِهـَي َعـِن امُلْنَكـِر َرْدعـًا ِللسُّـ     النََّو, امِّ ْمَر بامَلْعروِف َمْصَلَحًة ِللدَعَواأَلَو ) .. يف ؛واملتمث  
 ..االستقامة يف ي  شيء  مستوى وبناءوردع السفهاء , تكمن املوازين املصلحة العامة , 

بتهديـدات احليـاة العامـة    الا يص  إليها اجملتمع , حينما يص  به األمر وتصور احلالة أو الظاهرة        
,   (َوال ُمْنَكـٌر ُيَتَنـاَهى َعْنـُه    , إَلْيـِه   وٌف ُيْسـَتَراحُ َفـال َمْعـرُ   ) .. ,والتخبط واإلرباا بني سلوا أفـراده  

ال قّرة تكون ها ال تستتب األمور واحلياة , ووحينوعندما تنعدم املوازين املادية وغري املادية واإلنسانية , 
 ..يات الدولة والسلطة االستقرار النفسي حتى لدى أعلى مستوعني وال 

واسـتتباب األمـن   والقـادة  وقوتهـا ,  لصاحل الدولة املنكر  نهي عنلاألمر باملعروف وا يكونل ويص      
يعمـدون  االستقرار النفسي ألصحاب رؤوس األمـوال ف ينعكس على , وبدوره االجتماعي واالقتصادي 
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فراد األ وإنتاجوازدياد اإلنتاج القومي  وجذب رؤوس األموال املستثمرة , إىل االتساع يف استثماراتهم ,
أو القومي والدولـة ,  ة احلال زيادة الدخول لدى األفراد أو على املستوى الوطين , وبطبيعاجملتمع داخ  

 ..وحتى على طريقة االستهالا , وعلى حرية العم  بشك  عام 
 :, وياآلتي ومما تقّدم , ميكن أن بيان أهم ما توضح لدينا حول املعروف واملنكر       
وإحماقـه , يسـب   وحتجيمـه  ن املنكـر  , والنهـي عـ   وسالمة قيادتـه األمر باملعروف حيقق  - 

 ..اعوانب املادية وغري املادية والنفسية 
وبهذا جاء يف اهلل عز وج  ,  عد شريعة من شرائعالنهي عن ااملنكر , ُياألمر باملعروف و - 

َأَمــُروا الَّــِذيَن ِإْن َمكَّنَّــاُهْم ِفــي الدــَأْرِ  َأَقــاُموا الصَّــَلاَة َوَآَتــُوا الزََّيــاَة َو )احلكــيم الــذير 
 ..سورة احلال  (  )ِبالدَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الدُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة الدُأُموِر 

مواضع املعروف ويسدى ألهله , وي  َمـْن يعـرف قيمتـه , وَمـْن يقـوم      جيب أن ُيعرف  - 
 والتجارة واالقتصاد, هذا يعم  , وتقويم احلياة واألعمال ه املتواص  واملستدام به بدور

 ..باألمر باملعروف والنهي عن املنكر , ليعرف احلق أهله 

إنسـانية   يمنظومات تستقيم األمور؛ أي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر , باتباعهما  - 
 ..األخالقيات متكاملة باجتماعية واقتصادية 

, لذا واهلوان يعين الذل والضع  واالحتقار بهما الوقاية من مصارع اهلوان بني اجملتمع ,  - 
 ..يقيان اجملتمع من االرحندار  يف هذا الدرا املهني 

, يتم فيما إذا تريوا األمر باملعروف غضب ولعنة اهلل ج  جالله وانتقامه وهالا البشرية  -6
الكوارث , يما هو عليه ما يتمث  , بأمر إهلي  كر , فإّما أن يكون اهلالاوالنهي عن املن

وأيـ   لبغضـاء  اًا , باعشـع واحلقـد واحلسـد و   واألمرا  , أو يهلك الناس بعضهم بعض
, ويصـ  األمـر إىل أن يهلـك    احلرام والغصب والبخ  وحبس خـريات بعضـهم الـبعض    
الصـراع  مـا تسـحقهم عجلـة    الفرد نفسه من أج  املال , دون أن يـدري , ويصـ  إىل   

 ..احلرب وسفك الدماء و

, ( حل النـاس أو اجملتمـع   لصـا ) , للصـاحل العـام   وخرياتـه  يكون مقتضى األمر باملعروف  -7
جشع و ي  ااملما يهدد الناس , وردع والنهي عن املنكر لدفع املكروه والوقاية من ي  

 ..يه ومتالعب حبقو  الناس سفو

تمعـات ,  جملاخمتلـ   وبـني  حيقق للدولة االستقرار والتعاون املشاا بـني اجملتمـع الواحـد     -4
لألمـة  , ويسهِّ  املهام أمـام اعهـة القياديـة     الشاملة بك  أبعادها احلقيقية وحتقيق التنمية
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واألمـر  والدولة , وحيقق العدالة بني الناس أو اجملتمع , وهو أمسى ما يص  إليه املعـروف  
أيضًا منّوع األبعاد مردوداته االدنيوية األخروية , والذي يشم  اعميع مبنافعه وباملعروف 
 ..حلضارية واتماعية واالقتصادية والثقافية الجالسياسية وا

 
 
 

 املبحث الثامن 

 ةــانـاألم 
 

يف , وما ينصب الفعاليات والسلوييات ا تتضمنه من مبو؛ واستكمااًل للدراسة , تواصاًل ِلما تقّدم       
 .. ياالقتصاد الثقايف -احملتوى الفكري 

مـن   ينبثـق عنـه  , ومـا  األمانـة   مصطلح ال يق  عنه أهمية , أال وهوومصطلح ي ز جانب آخر ,       
مـا  وباألسـوا  التجاريـة ,   الذي هو روح التعامـ    , واالئتمان التجاري, االئتمان  ؛ أمور عديدة منها
 ..االزدهار التجاري والتعاون ينجم عنه من 

بـذات   تـأمن , ف , يعين بلـورة البـاطن والظـاهر    السلوا – األمانة هي العق  ؛ ويف مقدمة القول       
ومـن بـديهي القـول ؛    , العق  مبوجِّه لك من خالل سلوا حاملها املتجه بذ ا السلويةتطبيقاتهاألمانة و
, وهكـذا ينجـر وينطبـق    تطلب األمانة تسليمه ما تاالطمئنان له وفكي  يتم , الفرد غري عاق  إذا يان 

 مـن اإلنسـان   هـو مـا يتميـز بـه    وما شابهه , وبهذا فالعق  على الارج على القانون والنظام األخالقي 
هو النابع مـن العقـ  ,   من األمانة , وواإلميان , واألمان  ة والصد األماناختيار مكارم األخال  ومنها 

بالغدر يف األمانة , فال خيون إاّل َمْن خرج على العق  فدلي  العق  واجتاهاته األخالقية ومكارم األخال  
 ..والدج  والنفا  

, االقتصـادي   –انية الا تأخذ يف جماهلا املضمون االجتمـاعي  من الصفات األخالقية اإلنسواألمانة      
فاعليـة  بواالجتـاه   , , فهـي الطمأنينـة واألمـان   فأما املضمون االجتماعي الذي تعم  به وحتققـه األمانـة   

سلوا األجيال  وحتقيق االستقرار وِقواماألخالقي والتعام  اإلنساني املثمر بني األفراد واجملتمع , السلوا 
 ..تدامة , ومسوها بالفضيلة املس
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 مـان والطمأنينـة  تعزيـز االئت قـق  حيفهـو  , والعم  بثقافة األمانـة  لألمانة وأّما املضمون االقتصادي       
ي األمـوال املنقولـة وغـري    التجارية واملاليـة , بشـقّ  املتنوعة ومنها األمنية ويف اجملاالت مع اآلخر بالتعام  
 ..ه السائلة السائلة وشبوبصفتها املنقولة , 

, ومنه ما يتمث  باألمانة والتفـاني مـن   والااث اإلسالمي يزخر باملواق  النبيلة للسلوا اإلنساني       
, لكون إسالم الفرد ال يكتم  إاّل بالصال احلميـدة ومكـارم   , وتدخ  يف خمتل  مناحي احلياة أجلها 

 ..األخال  والتعاون على ال  والتقوى 
الابيـة الثقافيـة   و , الـنفس السـوية  طمأنينـة  و, الفكرية النقاوة ن شروطها , أن يسبقها واألمانة م      

مـن أعلـى مسـتوى يف الدولـة ومؤسسـاتها االنتاجيـة       تتحقق لدى خمتل  اعهات القومية , والسلويية 
 بني خمتل  الطبقات االجتماعية وعلى مستوى األفـراد , وتسود والدمية , حتى أدنى مستوى تنفيذي 

 ..واعماعات واجملتمع 
حتى على قوة العملة من خالل مستوى الدخ  وما يتحقق  تتوازن األمور ومتتد لتؤنروعند األمانة       
, أمين واقتصادي وسياسي , وبدوره يأخذ جماله يف مستوى االستهالا واالدخـار  استقرار مستوى من 

, ومردوداتـه علـى   ات على اجملاالت التنمويـة  ومنه ما يدخ  ضمن اعوانب االستثمارية وطبيعة املردود
 ..االجتماعي  -التقّدم االقتصادي 

بديهية ؛ مفادها أمامه هر تظأن , اإلداري  –لدى املستوعب للتخص  االقتصادي  ومن الواضح       
ألمانة يف األمن واأخذ جماله وطريقه بدون للنشاط االقتصادي , متهيد البيئة واملناخ املناسب ال ميكن  أن

فيه املنحى  اليوم , وما أنرنراه يف عاملنا يظهر بوضوح وما واألمان , وي  ما يدعم االستقرار , وهو ما 
وزعزعت عاملية , قد انهارت بتأنري العاملي للعوملة , فكم من مؤسسات ومشاريع وبورصات ومصارف 

رحنـو البـؤر   س األمـوال يتجهـون   , لكون املستثمر وأصحاب رؤواألمانة واالئتمان واألمان وما شابهها 
 , وما يؤمِّن ُسب  النجاح االستثماري وحتقيـق االقتصادية األمينة , وما يظهر فيها من االئتمان التجاري 

 ..أعلى مستوى لألرباح وتواصلها بال خماطر وهالا األموال بالسائر 
علـى االقتصـاد , ومـا    لطـرة  ا, إاّل الصـورة الواضـحة للمعـامالت    العـاملي  وما التعام  املصـريف        

, وشـك   ة لدوران األموال , إاّل وجه آخر للتمرُّد على األمانـة  باألموال واالجتاهات السلوييالتالعب 
 ..تعدى خطوط األخالقيات والقيم ت, حتى وإن ( الغاية ت ر الوسيلة ) مبدأ تطبيقات من أشكال 

ــى مســتوى عــاملاألمــوال  أو غســ  وال ننســى غســي        ــة مصــادر األمــوال  عل ي , والعــودة لتنقي
أمينـة  أشـخاص  بيـد  يف وضع األمـوال  ال ألنها تتجه باجتاه األمانة ها االستثمارية والتجارية , ياتوسلوي

ب  ألنهـا عرفـت   , وجوهرها وإن اعافت ضمنيًا بضرورة العودة حلقيقة األمانة , الستثمارها وتداوهلا 
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ضمن خمتل  املعامالت , على مصاحلها واقتصادياتها دان األمانة من فقاملخاطر والتهديدات والتحديات 
, وهلـا  الـدول الكـ ى    وتزعـزع مسـتقب    لكـون هـذه األمـوال تهـدد    واالقتصادية والتجارية واملالية , 

 ..املتعددة خماطرها 
وعقائديـة  , ة ورة , واألمانـة بـأداء العقيـد   هناا األمانة املنظورة وغري املنظـ والبّد من اإلشارة بأّن       

لعمـوم  يف ذاتـه دون حتميلـه أو تكليفـه , واألمانـة بتكليفـه ,      أمانة ما حيمله الفرد واألمانة وفلسفتها , 
 ..البشرية 

 –واإلمـام يف العقيـدة الدينيـة     مـن املرَسـ   الربانيـة  الرسالية وأعالها عظمة ومسؤولية أداء األمانة      
ويف األمانة حقو  , خيه اإلنسان , يأن يكون على ِعرضه وماله أل حتمي  اإلنسان األمانة, واإلنسانية 

  ..العاقلة وغري العاقلة هلل سبحانه وتعاىل وملخلوقاته 
األمانـة االقتصـادية واملاليـة والتجاريـة , ويـدخ  ضـمنها االئتمـان         وهنا يف هذه الدراسة , خت       

سـالمة  و, وسالمة البيـع والشـراء   سالمة العقد التجاري , وأمانة البيع والشراء بك  تفاصيلهما , ومن 
,  يف الودائـع وحتـى الصـناعات واألعمـال     , واألمانـة ي  املعامالت من الغش والتـدليس ومـا شـابهه    

احلـدود  مـا  و, واألمانة يـ  تفاصـي  املعـامالت والعبـادات     , واألمانة يف الكم والكي  وي  املواق  
 ..ومنه وفيه السالمة , سالمة الدنيا والدين واآلخرة ه السليم املوجِّ اإلسالمي إاّلالشرعية يف الفقه 

الكبـائر , وبهـذا جـاء يف     , وخبيانة الكي  وامليـزان اقـااف  يف الكي  وامليزان حتى األمانة تظهر و      
 سورة (  )َخْيٌر َوَأْحَسُن َتأدِويًلا  َوَأْوُفوا الدَكْيَ  ِإَذا ِيلدُتْم َوِزُنوا ِبالدِقْسَطاِس الدُمْسَتِقيِم َذِلَك ) :احلكيم الذير 

َذِلُكْم  َفَأْوُفوا الدَكْيَ  َوالدِميَزاَن َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا ُتفدِسُدوا ِفي الدَأْرِ  َبْعَد ِإْصَلاِحَها) ,  اإلسراء
(  4 )َأْوُفوا الدَكْيَ  َوَلا َتُكوُنوا ِمَن الدُمْخِسِريَن )و ,  سورة األعراف/   4من اآلية ( َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُيْنُتْم ُمْؤِمِننَي 
(  4 )َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا َتْعَثْوا ِفي الدـَأْرِ  ُمفدِسـِديَن   (  4 )َوِزُنوا ِبالدِقْسَطاِس الدُمْسَتِقيِم 

 .. سورة الشعراء ( 4 ) َواتَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َوالدِجِبلََّة الدَأوَِّلنَي
َوَلا َتقدَرُبوا َماَل الدَيِتيِم ِإلَّـا ِبـالَِّتي ِهـَي     ):  نها ما يظهر يف ما نهى الالق عز وج وسلسلة األمانة م      

َعَها َوِإَذا ُقلدُتْم َفاْعِدُلوا َوَلـْو  َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا الدَكْيَ  َوالدِميَزاَن ِبالدِقْسِط َلا ُنَكلُِّ  َنفدًسا ِإلَّا ُوْس
 .. سورة األنعام (   )َياَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّاُيْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذيَُّروَن 

ومـا  .. وعلى مستوى الدولة تتمث  األمانة يف ي  تفاصي  تنظيم الدولـة واملخلوقـات والثـروات          
ها , واألمانة على مستوى املشاريع واألنشطة مـن صـغريها وحتـى يبريهـا وأضـخمها , ميتلكهـا       شابه

األمانـة حتـى يف    ن تكـون مؤسسـة أو أي مشـروع , وتكـون    , أو شخ  معنوي يأشخ  حقيقي 
 ..تفاصي  أعمال األفراد والواائ  واملسؤوليات والصالحيات 
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, ومغـامن األمانـات حينمـا    ابها , أحسـن األداء وأمتهـا   حني أداء حقها ألصح, ومغامن األمانات        
األمارة بالسوء , وال حتتاج للنفس اللوامة , لفاعلية النفس املطمئنة باألعمال القوميـة  تق  بوجه النفس 

 ..واألداء التام للحقو  والواجبات 
ِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِبالدَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َيأدُمُرُيْم َأْن ُتَؤدُّوا الدَأَماَناِت ِإَلى َأْه)       

       . سورة النساء( 4 )ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َياَن َسِميًعا َبِصرًيا 
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكـْم ُذُنـوَبُكْم   ( 71)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا )      

ِإنَّا َعَرْضَنا الدَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َوالدـَأْرِ  َوالدِجَبـاِل   (  7)َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 
 . األحزاب سورة ( 7)ا َوَحَمَلَها الدِإْنَساُن ِإنَُّه َياَن َاُلوًما َجُهوًلا َفَأَبْيَن َأْن َيْحِملدَنَها َوَأْشَفقدَن ِمْنَه

ألمانة , ومستوى أداء تلك احلقو  , ولذا حتتاج اخلقه حقو  و  اهلل وقومنها األمانة تتمث  يف ح     
 انـة مـن  االبتعاد عن ي  مـا هـو ضـد األم   و, حلزم والقوة يف الثبات على طريق احلق يف ي  شيء إىل ا

 ..اليانة والغدر 
اآلنيـة واملسـتقبلية , الدنيويـة واألخرويـة , املاديـة      احلياة أمور نة مستدامة يتم فيها مراعاة ي  أماو     

والصـ   الثبـات  , وفاعلية األمانـة يف   ةليونقمسوؤلية عظيمة ولألمانة والتكلي  , وغري املادية والبشرية 
, ومـا ياتـب عليـه مـن     م األداء يف التوقيت واملكـان واملوقـ    متاوواإلخالص والصد  وجهاد النفس 

من اآلية (  ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتأدَجْرَت الدَقِويُّ الدَأِمنُي  ), ومنه املنظور واألداء غري املنظور  شك  وجوب األداء

 .. الق  سورة/  6 
رن َوَلْم َتِجُدوا َياِتًبا َفِرَهـاٌن َمقدُبوَضـٌة َفـِإْن َأِمـَن     َوِإْن ُيْنُتْم َعَلى َسَف) واألمانة يف الاحال واإلقامة ؛      

َيكدُتْمَهـا َفِإنَّـُه َآِنـٌم َقلدُبـُه      َبْعُضُكْم َبْعًضا َفلدُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َولدَيتَِّق اللََّه َربَُّه َوَلا َتكدُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن
 سورة البقرة ( 4 )َعِليٌم  َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن

يف املسـؤولية السياسـية واإلداريـة    من وجوب األمانة , وال سيما ما يتضمنه املوق  األداء وأعظم       
خمتلـ   التخطيطية والتنفيذية , وعلى مستوى وما شابهها , وبك  املستويات واالجتماعية واالقتصادية 

 ..التشريعية والقضائية والتنفيذية السلطات 
 ( :عليه السالم)ويقول أمري املؤمنني اإلمام علي       
اَعَة الطََّو,  ِةامًا ِلأُلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو, انًا ِمَن امَلَخاِوِف َمالَم َأالسََّو, ْدِ  َوَتْرَا الَكِذِب َتْشِريفًا ِللصِّ..  )      

 .   ( اَمِةَتْعِظيمًا ِلإلَم
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اإلنسـان  والنظام يتضمن مفاهيم أفقية وعمودية , فاألفقية تتعلـق بتكامليـة   ؛  ِةمَّامًا ِلأُلَماَنَة ِنَظاأَلَو      
خملوقـات جامـدة   من جوانب مادية ومعنوية ونفسية , وما تتكون مـن  والبيئة الداخلية بك  ما تتضمنه 

اتها تشاا يف عموميمن قوة وضع  , والبيئة الارجية تتص  به ومتحرية , وعاقلة وغري عاقله , وما 
مـا  وقد ميتد تكام  البيئة الداخليـة والارجيـة , و  وخصوصياتها , وقد متانلها وليس هلا صفة التمان  , 
 .., ومؤنرات العوام  املتعددة تتص  البيئة الارجية به من توافر الفرص والتحديات 

ألداء والناتال واإلشباع ليحقق تكاملية اودي يتمث  فيما يكم  ما تقّدم وغريه طولياًل , والنظام العم     
 ..املادية وغري املادية وعالج املشكلة النامجة عن احلاجة بك  أشكاهلا 

األنظمة الفرعية له ولو جعلنا النظام يكيان مشروع أو مؤسسة إنتاجية , فاألفقي يتمث  يف تعدد       
والصـبغ  ال نها الغزل والنساح  اإلنتاجية ومفيمر بعدد من املروتكاملها , يما هو عليه يف إنتاج قماش 

خطوط الغزل , أو تعدد خطـوط  طبع األشكال عليها , والعمودي يتمث  يف املراح  اإلنتاجية يتعدد و
 ..النسال وما شابهها 

 بذاته , يتكامـ  مـع بـاقي األنظمـة ليحقـق     ييان نظامي قائم  َماَنةاأَلَو؛ (  ِةامًا ِلأُلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو)       
بـني   , وامتـداده وأنـره  , مـن بشـر وأعمـال وعالقـات      للعالقات بني مكونات األمة املنطقيةنسيابية إلا

تنسـيق والتفاعـ  وتأديـة يـ      األنشطة املختلفة للتهيئـة وال وبفاعلية وتفاع  بني , اجملتمعات والشعوب 
اديـات  ما متـوافر مـن املاديـات والالم   و, املرسومة  , ومبوجب الططات على أفض  وجه ممكن املتطلب

املسـتدامة الـا ال تكـون فاعلـة إاّل بتطبيقـات األمانـة ,       ليحقق صور مستقب  األمـة  , شرية واملوارد الب
 ..وسالمة ونتائال التطبيق املعول عليه 

ِبَنفدِسـِه الـذُّلَّ    َحـ َّ ْد َأَفقَـ , َوَلْم ُيَنزَِّه َنفدَسُه َوِديَنُه َعْنَها , َوَرَتَع ِفي اِلَياَنِة , َماَنِة ْسَتَهاَن ِباأَلَوَمِن ا)       
فدَظَع الِغـشِّ ِغـشُّ   َوَأ, ِة ْعَظَم اِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ َوإنَّ. ْخَزى َذلُّ َوَأَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأ, ْنَيا َواِلْزَي ِفي الدُّ

 . .. (ِة ِئمَّاأَل
مستوى ي  شـيء   واخنفا سارة تخاذل والتهاون والوهن واليؤدي للواالستهانة بك  شيء ,        
واإلنتـاج السـلعي   والعلمـي ,  واالقتصـاد املعـريف    , الفكـري واملعـريف  النتـاج  األخالقي واملستوى ومنه 

, وعنـد تعاامـه    يةالدخ  واملكونات االقتصادمستوى ينجر على منه ما بالكمية واعودة , ووالدمي 
, وبـدوره  للدولـة   ادية وتراجع التنمية املسـتدامة االقتص واألزمات للمشاي وتفشيه يف اجملتمع , يؤدي 
 ..ومستقب  الدولة يؤنر على الدخ  الوطين 
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وعالجاتهـا  التحدي األي  , حينما تكون االستهانة باألمانة , وما أوسـع حمتـوى هـذه العبـارة     و      
وتهديـداتها  اليانـة  تنهار القيم واألخالقيـة لتكـون جولـة     االستهانةهذه , وبوأمشلها على احلياة واألمة 

والااجـع يف يـ  حمتـوى التنميـة , وعنـدها الااجـع       التفكـك االجتمـاعي   منـه يـتم   و, على اإلنسانية 
 ..احلضاري , فيكون الذل والزي 

واالرحندار الـذي   ومؤشر الااجع, وعندما تص  التهديدات والتحديات مراحها العليا من املخاطر       
 .. (ِة ِئمَّفدَظَع الِغشِّ ِغشُّ اأَلَوَأ, ِة َظَم اِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمَّْعَأ َوإنَّ )؛ ال قرار له 

, وتراجع أداء احلقو  وبعد ي  الااجع الفكري , يكون تراجع االستعدادات النفسية وتعزيزاتها       
َماَواِت َها ُعِرَضْت َعلى السَّإنَّ. ْهِلَها ِمْن َأ َفَقْد َخاَب َمْن َلْيَس, َماَنِة َداَء اأَلَأ ُنمَّ )؛  باألمانه ةاملتمثل اومنه
ْعَظَم ْعَلى َوال َأَوال َأ,  ْعَرَ طدَوَل َوال َأَفال َأ, ِل امَلْنُصوَبِة ْوَواِعَباِل َذاِت الطُّ, ِة رََِضنَي امَلْدُحوََّواأَل, ِة امَلْبِنيَّ
َوَعَقلدـَن َمـا   , ْشَفقدَن ِمَن الُعُقوَبـِة  ْمَتَنْعَن ؛ َوَلِكْن َأْو ِعزٍّ الٍة َأْو ُقوََّأْو َعْر ن ْمَتَنَع َشْيٌء ِبُطولن َأَوَلِو ا. ِمْنَها 

 .  (" ُه َياَن َاُلومَا َجُهواًل إنَّ" , اإلْنَساُن  َوْهَو,  ْضَعُ  ِمْنُهنََّجَهَ  َمْن ُهَو َأ
باملضامني االقتصادية , وطبيعة ما يتعلق النظام والتنظيم حلياة أيثر استقرار , ومنه وأداء األمانة ,        

لعـر  والطلـب , والبيـع والشـراء , وطبيعـة      اجـارة يتوضـح يف   األداء التخطيطي والتنفيـذي , ويف الت 
بـني البـائع   , ومـا تتجلـى األمانـة يف مسـتوى اعـودة واالتفاقـات       املنتجـة  السلع والدمات ومكونات 
  ..ية والتجارية الستمرار احلياة االقتصاد, إاّل واملشاي 

السـلوا االقتصـادي   , واملعامالت املاليـة  طبيعة من خالل دقة األمانة والتعام  على وفقها وتتبني       
, بك  ما يتضمنه من معايري , وأداء احلقو  والواجبات مبا ياتب من التكلي  واملسؤوليات والتجاري 

 ..مات احلياتية واالئتمان واألمان , فجميعها تدخ  يف املنظواألمانة 
اتباع الشـريعة اإلسـالمية الـا    , ومدى معها وجتملها األمانة املاتبة من عم  املخلو  جيومجعيها       

, وال يق  عند هذا احلد , وإمنا يتعدى هي تصب بالذات يف مصلحة اإلنسان ومستقبله واسااتيجياته 
, والنظـرة  مـق مـن يونـه نشـاط اسـااتيجي      لك  عمـ  صـاحل , والبنـاء األع   الدنيا املستدامة ذلك إىل 
, وذلك لعظمـة  (  ْهِلَهاَفَقْد َخاَب َمْن َلْيَس ِمْن َأ ), لذا ما بعد الدنيا وامتداد الثواب والعقاب التقوميية 
 .. ومسؤولية حتملهااألمانة 
( عليه السالم)م حيذِّر اإلمالذا , على مستوى أوسع من دائرة الفرد وللوقاية والعالج من االرحنراف       

 :أحد والته بالقول 
  ( ْنَت ُمْسَتْرًعى ِلَمْن َفْوَقَكَوَأ, َماَنٌة ُه ِفي ُعُنِقَك َأَعَمَلَك َلْيَس َلَك ِبُطْعَمٍة َولِكنَّ َوإنَّ) 
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وأداءهـا  ونقافـة األمانـة   انة والبّد من الدولة , أن تضع يف حساباتها االهتمام والعم  بهدى األم       
واألمان ويزرع الطمأنينة لدى خمتل  النـاس , ومـنهم   , ليستتب األمن  جاءت الشريعة بهما  على وفق

واالبتكـار واإلبـداع   ذات ال ة واملوارد البشرية , واملشاريع واملستثمرين ,  , اصحاب رؤوس األموال
 ..والقيادة واملبادرة بالريادة 

أفـراد  انة وتطابق السـر والعالنيـة بـني    مات أداء األخالقيأأن يكون أداء العم  بيتوّجب ما ومنه        
 ( :عليه السالم), وبهذا يقول اإلمام اجملتمع 
   (ْخَلَ  الِعَباَدَة َوَأ, َماَنَة ى اأَلدََّفَقْد َأ, َوِفْعُلُه َوَمَقاَلُتُه , ُتُه َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ  ِسرُُّه َوَعالِنَي )     

من االئتمان يف حضاري األداء , واحملقق ألرقى جانب ى األخالقي لألمانة ووعظيم االجتاه واملنح       
, وعنـدها يتحقـق االسـتقرار يف    على وفق تنظيم الشريعة اإلسالمية وأحكامهـا  بناء العالقات اإلنسانية 

سـرية  , وانتظام مونتائجها انتظام آلية السو  أو انتظام الطط وتنفيذها  حيقق طمأنينة اجملتمع, و احلياة
مشـجع عـذب رؤوس األمـوال يف اجملـاالت     الدورة االقتصادية والتجاريـة , وحتقيـق جنـاح اسـتثماري     

ة االقتصاد املعريف والعلمي الذي هـو عمـاد االقتصـاد    , حتى الوصول باألمانة لتنمي االستثمارية املتنوعة
 .. املستدام ودميومته يف التطوير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 . 382ص /  المرجع نفسه - 
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 لرابعالفصل ا
  بني نهج البالغةوالطبقات الطبقية 

 ةاألنظمة االقتصادية احلديثو
 

,  متعدد وضـرورية لتكامـ  الدراسـة   أمور لدينا من حمتوى الفصول السابقة , وتوضح لقد متّهد        
على إيديولوجيات وفلسـفات أنظمـة الـدول    , القائم موضوع يف غاية األهمية واحلساسية وجانب منه 

نظـراتهم اإلنسـانية    ء ذلـك , وختتلـ   وتطبيقاتها يف ضوى األنظمة العاملية وأحزابها , حيث ختتل  رؤ
زاب حتـى األحـ  مساليـة واإلشـاايية و  األنظمـة الرأ  توالتنظيمية , حتى أصـبح واألخالقية والتخطيطية 

, وحتى يتعدى وحدود احلريات والدميقراطيات فيها تها وتطبيقاتها رياواملذاهب الدينية , ختتل  يف تنظ
 ..إىل الرؤية الزمنية وتقلبات اآلراء واملواق  ذلك 
يـنعكس  , ومـا  احلاالت الا هم عليهـا   , ويذلك َطَبقاُت الناس يف مراتبهمالبّد من القول بأّن و      
 ..ياتب عليه يف الزمان واملكان واملوق  واحلضارة فيما منه 

املؤمن بها , والكيفية , من خمتصر القول ّدم الطبقية والطبقات الا ُينظر هلا من خالل ما تقلذا فو      
, أو مبعنـى آخـر ؛ مـدى    من األعلى إىل األسف  أو من األسـف  إىل األعلـى   ياستخدام الشك  اهلرمي 

حمتوى وهيكلية وما ياتب عليها من أو جهة ومصدر التشريعات , , حايمية القيادة , وحايمية الناس 
 .. الفرد واجملتمعالدولة ويذ , وعالقته بساليب االتنفوأوحدة األوامر والقرارات التخطيط و

ت ملكيتها , فيما إذا يانمبعنى آخر , َمْن يسيطر وحيرا وسائ  اإلنتاج , وبالذات رؤوس األموال      
والتخطيط املريزي والتخطيط االقتصادي , تطبيقات آلية السو   أوالدولة , وما تتجهأو اجملتمع  لفردل

 ..ور الدول فيها وغري املريزي ود



  7  

 Capitalismوالتطبيقيــة , فنــتال الفكــر الرأمســالي هــذه الطروحــات الفكريــة نشــوء وتضــاربت      
على األساس النسـيب , ومـدى هيمنـة فكـر     واألنظمة الا جتمع بني الفكرين  Socialismواإلشاايي 

 .., والعم  على ما يتحدد هما احدإ
القيم  علىبشك  وبآخر ,  وقد تتعدى , يديولوجياته حرية الفردإ يف يسمحفنرى النظام الرأمسالي       

, وجيع  أصـحاب رؤوس األمـوال ,   ( دعه يعم  , دعه مير ) مبدأ النظام الرأمسالي , يما يف اإلنسانية 
يتحرا الصراع املتشعبة وتطبيقاته , ومبنظوره املوارد البشرية قدرات هم سادة األمر والنهي والتالعب مب

 .. ضع اللبنات األساسيةو Adam Smithاألعمى واملنافسة املقيتة , وآدم مسنت والتسابق  الطبقي
 Bourgeoisie ال جـوازي  يصطلح على الطبقة الوسطى يف اجملتمعمن ناحية أخرى , نرى ما و      
ة طبقة التجار وأصحاب الصناعات املستقلني واجملموعات األخـرى املمانلـة واملتميـزة عـن طبقـ      يتضمن

  ..النبالء واألعيان من جهة والعمال والفالحني من جهة أخرى 
ميكن وضع بعض املعادالت التوضيحية , ومـن خالهلـا وضـع فكـرة مبّسـطة      اختصارا للدراسة , و     
 :جتاه الرأمسالية املؤنر واملؤدي لتكوين الطبقية والفار  الطبقي وياآلتي لال
 
 

ريف هـو رأس املـال   املال املالي , وُيعـد رأس املـال املعـ    تكوين رأس واملعادلة متث  أحدث نظرية يف      
إىل أن يصـبح املشـروع ريـادي فيمـا ُيقدِّمـه مـن ابتكـارات        عن طريقه يـتم الوصـول    الريادي , لكون

 ..وافر لديها من السلع اإلنتاجية املتوتطوير , واخااعات 
 :من كون تست فإنها قدِّمة الذير ,على املعادلة املتوحينما يدخ  جانب االحتكار       

        
 
 

 :اآلني خطوات املخطط وتلعب االحتكارات الدور الكبري , ويما يتوضح يف       
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 يبني الدور االحتكاري لإلم يالية(     )خمطط 
 

,  , وله أهميته الكـبرية والاصـة  تصدير السلع طريق وبشك  مميز يكون تصدير رأس املال عن         
تبعية اآلخر للدول الرأمسالية , ويذلك التنويع يف االستثمارات اعغرافية , لكونه يلعب الدور الكبري يف 

 ..االستثمارية  - هي تدخ  يف إسااتيجياتها , ضمن اعغرافية السياسيةف
 : ومنه ما يكون        

  
 
 
 

 العوملة -االحتكارات فرص يبني بشك  مبّسط (  6 ) خمطط 
 

 :وتص  بهذا إىل مرحلتها اإلم يالية الطرة على الشك  اآلتي         
 
 
 
 
 

 الرأمسالية الطفيلية –االحتكار التام  بشك  مبّسط يبني(  7 ) خمطط 
 

عـن مـا   لتعلن  Carl Marxيارل ماريس  ومنها الذي وضع أسسهااالشاايية وجاءت أفكار       
؛ ووضع تنبؤاته املستقبلية عن التنازع والصراع الطبقي والتطبيق , الرأمسالية يف النظرية يتقاطع وُيناقض 

 ( ..الصراع الطبقي ) بني أصحاب رؤوس األموال والطبقة العاملة , ونظرياته يانت مبنية ع  أساس 

تر يي 

 االمبريالية 

 نتاجاإل

 رأد المال

 االحتكارات

دورها 

الحاسم في 

الحياة 

االقتصادية 

للدول 

 الرأسمالية

فرص السيطرة 

 االحتكارية

 

 احتكارات دولية

 

تقسيم العالم 

اقتصاديًا بين 

 الدول الرأسمالية

 

انتقال الرأسمالية 

إلى مرحلة 

 االحتكار التام 

 

تبعية التقسيم اإلقليمي 

بين مجموعة الدول 

 الرأسمالية الكبرى

رأسمالية 

امبريالية طفيلية 

 مهيمنة
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نتـاج والتبـادل والتوزيـع ,    لوسـائ  اإل بنية على حتمية امـتالا اجملتمـع   املالشيوعية  نظرياتمنه الو      
سيزداد اإلنتاج ويكون التوزيع أقرب للعدالة , ويتم عنده إلغاء التناقضات وحبسب ما يرونه , ه ومبوجب

, اختفاء البطالـة والـدورة االقتصـادية للرخـاء والكسـاد االقتصـادي , وهـي مسـة اجملتمعـات          الرأمسالية 
, غزو األسوا  اعديدة  ,الرأمسالية , واالبتعاد عن مسببات احلروب اإلم يالية وما ينجم عنه الصناعية 

كرة امللكية والفردية واإلنتاج الفردي على وفق ومن بني األفكار القائمة عليها الشيوعية , ما يتم إلغاء ف
 ..الفردية على اإلنتاج , واالستهالا على وفق ما يتم احلاجة إليه القابليات 
 :, وياآلتي  الشيوعي - وعمومًا ميكن إمجال جوانب من حمتويات الفكر االشاايي       

 
 
 
 

 
 الشيوعية -اإليديولوجية اإلشاايية يبني خمتصر (  4 ) خمطط 

 
 :الفكر االشاايي , وياآلتي  وبناء امللكية حبسب       

 
 
 
 
 

 امللكية بالفكر اإلشاايييبني (  9 ) خمطط 
 

 :مما يقتضي للملكية العامة وياآلتي ومنه ما ياتب      
 ..د الطبقات املستغلة عدم وجويتوجب  -
 ..يتوجب عدم استغالل اإلنسان لإلنسان  -

 ..ما ياتب من عالقات التعاون الرفاقية  -

  ..املساعدة املتبادلة بني العمال املشاريني يف اإلنتاج  -

ملكية عامة 

 لوسائل اإلنتاج 

البناء االشترا ي 

 للدولة والمجتمع
 شيوعية الملكية

 ي لإلنتاجإلغاء النمط الرأسمال

 إقامة د تاتورية البروليتاريا

 

 بناء االشترا ية

 ملكية الدولة العامة

الملكية التعاونية 

 واالجتماعية
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وبطبيعة احلال ؛ ما جاءت به االيديولوجيات اإلشاايية هو ضرب من اليال , وقد أنبتت ذلـك        
تفكـك مجهوريـات االحتـاد السـوفيا , واهـور الطبيقيـة       مـن  أفرزته التطبيقات ومـا أعقبـه   األيام , ما 

 ..الواضحة بعد التفكك الطرة ووالطبقات االجتماعية 
هـادف   لتحلـيالت بنـاء  مبنظور إنساني  , تأتيالسوية بناء الطبقية وتقسيماتها وبشك  عام ؛ فإّن       

التخطيطي لتنظيم من التخص  وتقسيم العم  , والبناء التخصصي أال وهو ما حيمله ا,  املستوىرفيع و
هليك  التنظيمي والدلي  التنظيمي , وما ياتب عليه من التحلي  الوايفي وتقيـيم  والتنفيذي الواضح يف ا

 ..األعمال فيها وتقويم األداء , وبعد معرفة مرايز السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

, ومنهـا بنـاء التكامـ     اإلنساني , هي منظومة بناء احلياة لطبقية يف النظام اإلسالمي واوالطبقات       
َأُهـْم َيقدِسـُموَن َرْحَمـَة َربِّـَك َنْحـُن       )؛ االقتصادي والتجاري واملالي , ونتطّلع يف عظيم الرمحـة اإلهليـة   

ْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَ  َبْعضن َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسـْخِريًّا  َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي الدَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَف
 .. سورة الزخرف (  )َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن 

 .. سورة اإلسراء (  )يًلا اْنُظْر َيْيَ  َفضَّلدَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضن َوَللدَآِخَرُة َأيدَبُر َدَرَجاٍت َوَأيدَبُر َتفدِض)       
, مـبين علـى أسـاس اععـ  التكـويين       ياإلسـالم الفكر جتاه الطبقي يف االالتباين بني الناس بوهذا       

ياتب عليه من تكليـ   , وتكاملية البناء الطبقي والطبقات االجتماعية , وما والقدرات واالستعدادات 
منهم وذهنية أو عقلية , وإبداعات ومواهب قابليات  م, فمنهم َمْن هلويفايته شرعي , ووجوب األداء 

, وبهـذا  قابليات مشـاية بـني العقليـة والعضـلية     آخرين َمْن هلم قابليات جسدية أو عضلية , وَمْن هلم 
ي ٌّ على وفق اعع  التكـويين , وقسـمة الرمحـة    , لتتكافأ الفرص يتحقق التكام  التخطيطي والتنفيذي 

عطي اإلنسان من قدرات , اسب إاّل على ما ُأا يتحمله اإلنسان من تكلي  , فال حيومب , اإلهلية الدقيقة
 تتضح يف الدِّقة ,واملتناهية يان الرمحة اإلهلية العظيمة وييفية استثمار تلك القدرات , وبهذا والتكلي  
 :قوله تعاىل 

نية , إسـااتيجية وإنسـا   –والقسمة بنائيـة  , (  اَنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي الدَحَياِة الدُّْنَي)  -
, ومـا يتحقـق   باجتاه الرز  السعي و اعع  التكويين والتشريعي مبوجب ذلك عقالنيًا وياتب

 ..دخ  الفرد والدخ  الوطين  من يسب أو
إلنسـان ,  اعع  التكـويين ل  , والرفع قائم على أساس(  َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَ  َبْعضن َدَرَجاٍت)  -

لتحقيق األهداف املرسومة  بعقالنية والسعي, القدرات واالستعدادات  وما رزقه اهلل تعاىل من
 ..مبوجب الطط 
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اإلنسانية مع احلفاا على احلقو  االقتصادي  –التعاونية يف البناء اإلجتماعي ووالنتيجة املثمرة  -
البنـاء  التوجيه العقالنـي و , ومنه (  ًضا ُسْخِريًّاِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْع) ؛  املطلوبة وتأدية الواجبات

, لتنفيـذ مـا خمطـط لـه     الـبعض   املتبادل بني بعضـهم االنتفاع ووما يتم من التكلي  اإلنساني 
 ..وحتقيق األهداف املرسومة 

 ( .. َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن) والرمحة اإلهلية العظيمة الا تفو  ي  شيء ؛  -

واعع  اإلهلي يتكويين وتشـريعي , مـا ياتـب مـن     , بالكي  (  َفضَّلدَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضن ) -
 ..املكافأة واعزاء الدنيوي واألخروي , ومنه التفضي  

ا يـرى  , فحينمـ فالبّد من احلتمية الطبقية وتباين الطبقات , يجانب حتفيـزي غريـزي لإلنسـان           
ه , مبا أحّله الشـرع اإلهلـي ومنظوماتـ    قدراته االستثماريةجعله التكويين و  قاإلنسان , أن ال حدود تو

النـاس بـدون وضـع     أداء , فليس من العدالة أن تساويال يتوق  سعيه يف بناء احلياة حينها اإلنسانية , 
ميزان العدالة , لكون العدالة واملساواة تتكام  مع بعضها علـى وفـق الشـرع اإلهلـي ومـا يضـع جانبـه        

, ليكون اإلنسان على هدًى من أمره , وهـو جانـب    الفقه املتخص  بالنشاط احملدد, املتمث  ب العملي
للتنمية واالستثمار والبناء اإلسااتيجي الذي ال يتحدد بآناره على الدنيا , ب  يتعداه للحسـاب  حتفيزي 

داء اعزئي , لتكامـ  بقيـة   يف ي  مكونات العم  واألاملتكاملة تتفّع  منظومة اعودة األخروي , وهنا 
ستمرة حتـى آخـر حلظـة مـن     املستقبلية املنية واآلحريية ؛  ها الدينامية أونافعمبو , بأعلى جودةاألجزاء 
 ..احلياة 
املتجسِّد يف قول أمري املؤمنني اإلمام علـي  ومنه يان احملتوى الزاخر املستمد من اآليات الكرميات ,      

 : (عليه السالم)بن أبي طالب 
ا ُجُنـوُد  َفِمْنَه: ضن ا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعضن  ا إالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)      
ُ  هْـ ا َأِمْنهَـ َو , الرِّفدـقِ اِف َواإلْنَصاُل ا ُعمَِّمْنَهَو, اُة الَعْدِل ا ُقَضِمْنَهَو, ِة اصَّاَلِة َوامَََََََََََََّاُب الَعا ُيتَّمْنَهَو, اهلِل 

َبَقـُة السُّـفدَلى   ا الطَِّمْنَهَو, اِت اَعْهُ  الصَِّنَأاُر َوا التُّجَِّمْنَهَو, اسِ  ُمْسِلَمِة النَِّة َوِ  الذِّمَّْهاِج ِمْن َأاَلَراِعْزَيِة َو
ِة ُسـنَّ  ْواِبـِه أَ ي ِيَتلى َحدِِّه َفِريَضًة ِفَوَوَضَع َع, َلُه َسْهَمُه ى اهلُل ُي ٌّ قْد َسمََّو, امَلْسَكَنِة اَجِة َوي احَلِمْن َذِو
 .  (َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدنا َمْحُفواًا  -َم آِلِه وَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َولََّص - َنبيِِّه

بعضهم يبين بعـض , ولـيس علـى    , ( الطبقي واإلصالح الصالح ) ؛ والبناء الطبقي على أساس        
, وال علـى أسـاس السـبا  علـى املرايـز      الضـغينة  واحلقـد و ساس الصراع الطبقي املـبين علـى احلسـد    أ

 ..والتفاني بشك  مشروع وغري مشروع للوصول إليها السلطوية 
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اٌت ال َيْصـُلُح  َة َطَبقَـ يَّـ ِعالرَّ )؛  ظهرهـا الـن  املبـارا   احلقيقة اإلسالمية الـا يُ املبدأ األخالقي , وو      
 ..(  ضنا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو) ,  ( ِبَبْعضن ا إالََّهَبْعُض
ها اتإنساني, حتى وإن يانت تّدعي ب, تتعدى ي  النظريات الوضعية  وبيان تقاصي  هذه الطبقات     

, ويما واالشاايية واملختلطة الرأمسالية إيديولوجيات األنظمة  , املتضمنة هلاتها وإسااتيجياتها اوفلسف
صـراع الطبقـات    مـن الفكـر الرأمسـالي   مـا يقدِّمـه    فضاًل عن خصوصيةالفكر االشاايي ,  هو ما يراه
 ..االجتماعية 

وسـبي   الصراع الطبقـي حمـور    على أّن ماريس والفكر الشيوعي بشك  عام ,ا يقدمه جانب ممو      
 ..اجملتمع  بناءل , والسيطرة على وسائ  اإلنتاج نتصار طبقة العمال على باقي الطبقاتال

اهليكلـة والبنـاء   يف  اإلسـالم  , وما يتجـه يف حتمياته وعالجاته  اإلسالم الشرع مع ما خيتل وهو       
, وعظيم البناء واملتانة واعودة املستدامة , لكون ال االقتصادي  –البناء االجتماعي منظومة على أساس 

النفعي  وتواصلهاوتكاملها صلة عن قيام األنشطة احلاعالجاته للثغرات ميكن استغناء طبقة عن طبقة يف 
مـن توجيهـات وأوامـر     ملاتبـة واإلصالحي , ومنه ما يتحقق يف الدخ  بكـ  أشـكاله وأسـاليبه ا   املثمر 

وما حيص  مقاب  ما يبذله من جهود عقلية القادر على العم  دخ  مثاًل ؛ هو عليه  , يماالشرع اإلهلي 
 .. غري القادر على العم الشرع لما يكفله باملقاب  ووعضلية , 

والطبقـات  إعـادة اهلندسـة الطبقيـة    الدقيق , وتوازن هـذه اهلندسـة , و   فهي هندسة النظام الطبقي      
احلياتية املادي وغري املادية واملاتبات النفسـية واإلنسـانية ,   التطورات  االقتصادية مبقتضى –االجتماعية 

عه الفقه املتخص  يف خمتل  أنشطة احلياة , ومنها االقتصادية واملالية ومبوجِّه التشريع اإلسالمي وما يض
ال ) ؛ امليداني االجتماعي واالقتصادي , ومؤداه  ( اٌتَة َطَبَقيَِّعالرَّ) ما يتحقق من يون ؛ , ووالتجارية 

, وال (  ضنا َعـْن َبعْـ  ى ِبَبْعِضَهال ِغَنَو )؛ اإلنسانية البنائية حتميته حمتوى وو ,( ِبَبْعضن  ا إالََّيْصُلُح َبْعُضَه
( عليـه السـالم  )عند هذا احلد , ب  يضع تفاصيله يف ذات الـن  مـن عهـده    ( عليه السالم)يق  إمامنا 

 ..( ر )لألشا 
بنـاء منظوماتهـا ومؤسسـاتها ومشـاريعها العامـة      دقـة   تظهر أمام العيـان , حينمـا تكـون   فاحلقائق      

 ..المتالا وسائ  اإلنتاج على مستوى الدولة واجملتمع والفرد ها والاصة واملختلطة , باجتاهات
 :يتضح من خالل ما تقّدم خبصوص اعانب الطبقي , ميكن حتديد جوانب منه باآلتي وما       
حلكمـة  , وتـدرُّج املسـتويات الطبقيـة    هلا مدلوالتها اإلنسانية طبقات توّضح بأّن اجملتمع  - 

 ..االجتماعي  –ؤشر البناء االقتصادي مبيكون ما منه و, إهلية عظيمة 
 ..يك   اإلجتماعياإلصالح الطبقي وصالحه , جانب من البناء  - 



  77 

, وال غنـى بعضـهم عـن بعـض , يعـين      علـى أسـاس يـ ٌّ حسـب موقعـه      اإلصالح يتم  - 
, متيِّز فيه أهمية اإلنسان أين ما يان مكانه من الريطة نقايف تنظيمي اإلصالح تكاملي و

 ..الطبقية  –االجتماعية 

, يمنظومـة متكاملـة ,   اهلـادف والعقالنـي   وضوح تصـني  طبقـات اجملتمـع التكـاملي      - 
 إنتاج قب  واإلبداعات واألفكار واملعارف , مستثمرة لك  الطاقات , ومنتجه لك  القيم

 ..السلع والدمات 

 , األخالقـي  - , منبعه وملتقاه الصالح واإلصـالح , بشـكله اإلنسـاني   التعايش الطبقي  - 
 .إخل .. أو مذهيب وبال متييز ديين أو عنصري 

حتـى لـذوي احلاجـات     د يف اجملتمـع , ومبختـ  الطبقـات ,   لكـ  فـر  احلقو  مضـمونة   -6
, وما وضع هلم الشرع اإلسالمي , وما يتضمنه من تأمني وضمان احتياجاتهم واملسكنة 

  حـق  طبيعي ميثـ هو دخ  فردي , و اإلنسانيةأسهم وحص  يفيلة بصون الكرامة من 
 ..ضمن الدخ  الوطين  يف اإلسالم , يدخ و ,من احلقو  الشرعية 

ومـا يتضـمنه مـن تقسـيم      , وواجبـات وحقـو   صورة شاملة عن أعمال ( عليه السالم)نم يضع       
املؤدي ملعرفة األداء حبسب مقتضيات الشرع مقاب  األجر ليكون األجر على أيمـ   العم  والتخص  

 .. من احلالل الطيب وجه
األدوار والصـالح وإصـالح ومـا    والكيفية والدور وتوزيع  ,واستكمااًل ِلما تقّدم من الن  املبارا      

اآلخر , بصفة رمسية وغري رمسية , فرديـة أو  بعض ال, وما يتحقق من أداء بعضهم اجتاه ُيصلح الطبقات 
 ( :عليه السالم)نه قوله تضم ا تقدِّمه وتسهم به الدولة , وهو من بني ماممجاعية أو جمتمعية أو 

وُم َوَلـْيَس َتقُـ  , ْمـِن  ُسـُبُ  األَ َو, ِعزُّ الدِّيِن َو ,َوَزْيُن الُوالِة , ِة ِعيَُّحُصوُن الرَّ, بإْذِن اهلِل , اُعُنوُد َف)       
اِد لـى ِجهَـ  ي َيقدـَوْوَن ِبـِه عَ  ِذاِج الَّـ َرا ُيْخِرُج اهلُل َلُهـْم ِمـَن الَـ   ِبَم اَم للُجنوِد إالَّال ِقَو ُنمَّ. ِبِهْم  ُة إالَِّعيَّالرَّ

 هـَذْيِن الصِّـْنَفْيِن إالَّ  اَم ِلال ِقـوَ  ُنمَّ. اَجِتِهْم اِء َحَرَيُكوُن ِمْن َوَو, ا ُيْصِلُحُهْم ِه ِفيَموَن َعَلْيَوَيْعَتِمُد, َعُدوِِّهْم 
,  اِفِعامَلنَـ  َوَيْجَمُعـوَن ِمـَن   , اِقـِد  وَن ِمـَن امَلعَ ا ُيْحِكمُـ ِلَم, اِب الُكتَّاِل َومَّالُعاِة َواِلِث ِمَن الُقَضبالصِّْنِ  الَث

ا ِفيمَـ , اِت اَعَذوي الصَِّناِر َوبالتُّجَّ يعًا إالَّاَم َلُهْم َجِمال ِقَوَو. ا َعوامَِّهوِر َواصِّ اأُلُمِه ِمْن َخَوَوُيْؤَتَمُنوَن َعلْي
ا ال َيْبُلُغـُه ِرفدـُق   ْيِديِهْم مَـ بَأ َرفُّقَِِوَيكدفوَنُهْم ِمْن التَّ, اِقِهْم ْسَووَنُه ِمْن َأِقيُمُيَو, اِفِقِهْم وَن َعَلْيِه ِمْن َمَرَيْجَتِمُع
ٌة ي اهلِل ِلُك ٍَّ َسَعِفَو. يَن َيِحقُّ ِرفدُدُهْم َوَمُعوَنُتُهْم ِذامَلْسَكَنِة الَّاَجِة َوْهِ  احَلَبَقُة السُّفدَلى ِمْن َأالطَّ ُنمَّ. َغْيِرِهْم 

 َك إالَّلدَزَمـُه اهلُل ِمـْن ذلِـ   ا َأيَقِة مَـ ي ِمْن َحِقاِلَوَلْيَس َيْخُرُج الَو, ا ُيْصِلُحُه ِر َمي َحقٌّ ِبَقْداِللى الَوَوِلُك ٍّ َع, 
َفـَولِّ  . َنُقَ   ْوِه َألْيَع ا َخ َّيَمْبِر َعَليِه ِفالصََّو, وِم احَلقِّ ُزلى ُلَتْوِطنِي َنفدِسِه َعَو, اَنِة باهلِل اإلْسِتَعاِم َوباإلْهِتَم
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ْن ُيْبِطـىُء  ِممَّـ , فدَضَلُهْم ِحلدمًا َأَو, اُهْم َجْيبًا ْنَقَوَأ, اِمَكإلَموِلِه َوِلَرُسي َنفدِسَك هلِل َوْنَصَحُهْم ِفِمْن ُجُنوِدَا َأ
, رُيُه الُعْنـُ   ْن ال ُيـثِ َوِممَّـ , اِء قدوَياأَللى و َعَوَيْنُب, ُف بالضَُّعفاِء َأوَيْر, َيْسَتريُح إىل الُعْذِر َو, َعِن الَغَضِب 

 .  (ْعُ  ال َيقدُعُد ِبِه الضََّو
مـن اعهـة والتخصـ     يبـدأ  , واألسـس  والكـم  ؛ بالكي  وامتداد احملتوى اإلصالحي وفلسفته        

, بكـ    , واألنشـطة املتنوعـة واملتكاملـة   والعالقات اإلنسـانية والرمسيـة وغـري الرمسيـة     وتقسيم األعمال 
, ويــ   تفاعــ  مــع التنظــيم واإلداري التنمــوييحيثياتهــا السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية , ومــا 

 ..متطلبات اهلندسة التنموية , ومنها االقتصادية والتجارية واملالية 
بإْذِن , اُعُنوُد َف) ؛ , بتنظيمهم ونظامهم وانتظامهم وحمورة اعنود وما يدعمه من االستقرار األمين      
, ليكونوا ( ِبِهْم  ُة إالَِّعيَّوُم الرََّوَلْيَس َتُق, ْمِن ُسُبُ  اأَلَو, ِعزُّ الدِّيِن َو ,َوَزْيُن الُوالِة , ِة ِعيَُّحُصوُن الرَّ, اهلِل 

التنميـة  , ومحايـة  الداخلي ومحاية الدولة واجملتمـع مـن املخـاطر والتهديـدات الارجيـة       عماد االستقرار
 :اعنود , وبهذا يكون نتائال مهام ومسؤوليات  يةاالجتماع

الدرع الواقي للنظام االجتماعي األمين , الداخلي والارجي , واستتباب ؛  ( ِةِعيَُّحُصوُن الرَّ)  -
, وحصونهم يف محاية مصاحلهم وأمـنهم االقتصـادي , للتشـجيع علـى     القوانني األمن بتطبيق 

 ..ات املتنوعة التنمية االقتصادية من خالل االستثمار
, وقيـام العدالـة وقـوة     األمان واستقرار البالد والعباد؛ وهو تكاملي ملنظومة  ( َوَزْيُن الُوالِة)  -

, ويشـم  أيضـًا زيـن الـوالة , عنـد االسـتقرار       بك  طبقاته وطوائفه وحقو  اإلنسان  البالد
لكامنة يف البالد , تتحقق الفرص للقوى ا, ومحاية البالد ومسك زمامه بشك  صحيح األمين 

 .. املستدامةالطط التنموية ومحاية ووضع ومؤسساتها 

العدالـة واملسـاواة واسـتقرار األمـن ومكمالتـه , تاسـ  قـيم         حتقيـق  ؛ وعنـد  ( ِعزُّ الدِّيِنَو)  -
, وعبادة اهلل تعاىل بوعي واستيعاب وأخالقيات الدين وعلومه , وتايز أسسه بالعلم واملعرفة 

, وهو بذاته له مردود قيام اقتصاد وجتارة على ما جاءت للتماسك االجتماعي وتفاع  احملقق 
, وفيهــا اســتقامة لألعمــال واملشــاريع لتعــدِّي علــى احلقــو  ابــه الشــريعه اإلســالمية , دون 

 ..واألنشطة املتنوعة , باحلالل الطيب 

لتجـاري ,  اته وتبادلـه ا ؛ وهو بذاته سبي  لتشجيع ازدهـار الـبالد واقتصـادي   ( ْمِن ُسُبُ  اأَلَو)  -
والتشجيع على االنفا  االستهاليي واالستثماري ,  وعدم هروب رؤوس األمـوال إىل مـدن   
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, ب  يتعداه حلمايـة الـبالد   خرى آمنة , ب  باألمن يكون جذب لرؤوس األموال واستثمارها أ
 ..ياسي والعباد من الفساد بك  أشكاله , ومنه احلماية من الفساد اإلداري واملالي والس

قيام الكيـان االجتمـاعي واألخالقـي    آلية  ه , هيتتضمن ؛ ومما( ِبِهْم  ُة إالَِّعيَّوُم الرََّوَلْيَس َتُق)  -
ومحايتها من املتالعبني , وهو ما حيقق , ومنها األنشطة واملشاريع االقتصادية ومنّوع أنشطتهم 

 ..الرعية يتكام  مع يونهم حصون  إحقا  احلقو  وأداء الواجبات , ومنه
ا ُيْخـِرُج اهلُل  ِبمَـ  اَم للُجنـوِد إالَّ ال ِقَو )؛  منها متمثلة يف, له عالقة مفصلية وما يتحقق وي  ذلك       

اِء َرَيُكوُن ِمْن َوَو, ا ُيْصِلُحُهْم ِه ِفيَموَن َعَلْيَوَيْعَتِمُد, اِد َعُدوِِّهْم لى ِجَهي َيقدَوْوَن ِبِه َعِذاِج الََّلُهْم ِمَن اَلَر
ألمن داعمة لالقتصادية االقوة الالي واملنب ااع اعباية , –من مصادر الدخ   , ومما يتضمنه( اَجِتِهْم َح

  ..الثبات واإلصالح وإشباع احلاجات و الدعامة حيققوسب  األمن , لكون الراج 
ا ِلَم ) , والسبب ؛( اِب الُكتَّاِل َومَّالُعاِة َوَن الُقَضاِلِث ِمبالصِّْنِ  الَث هَذْيِن الصِّْنَفْيِن إالَّاَم ِلال ِقَو ُنمَّ)      

 . ( ا َعوامَِّهوِر َواصِّ اأُلُمِه ِمْن َخَوَوُيْؤَتَمُنوَن َعلْي,  اِفِعامَلَن َوَيْجَمُعوَن ِمَن, اِقِد وَن ِمَن امَلَعُيْحِكُم
, لكون ال حقو  بال الجتماعية وهو ما يدخ  ضمن الدعم الكفي  يف إجناح التنمية االقتصادية وا      

النجـاة إاّل بإسـهام هـذه    , وال نشاط علـى سـبي    عامة عدالة , وال نشاط وانتظام أمور بال مؤسسات 
 ..الطبقة املؤسسية احليوية داخ  اجملتمع 

وَنُه ُيِقيُمَو, اِفِقِهْم َعَلْيِه ِمْن َمَر وَنا َيْجَتِمُعِفيَم, اِت اَعَذوي الصَِّناِر َوبالتُّجَّ يعًا إالَّاَم َلُهْم َجِمال ِقَوَو)      
على حينما يؤشر وعظيم الدّقة ؛ ( ا ال َيْبُلُغُه ِرفدُق َغْيِرِهْم ْيِديِهْم َمبَأ َرفُّقَِِوَيكدفوَنُهْم ِمْن التَّ, اِقِهْم ْسَوِمْن َأ

 ..واألمكنة مان نيًا ع  األزته ميدااقتصاد سليم وواعد , وهو ما ُيثب, وبناء  أهم املصادر والبناء التنموي
ومـا  ,  اِتاَعَذوي الصِّـنَ اِر َوالتُّجَّـ مع منها ومن غريها جيومواقع العم  وأنشطة املشاريع واملنشآت      

 ..ياتب عليه مكانتهم ومردود أنشطتهم من اآلنار الا تاتب وتبدأ من أسواقهم 
 مكانة املارية التجارية , وماع , وانطباعات وو  وقوة ونسبة مبيعات املشروفنرى يف اقتصاد الس     

ومنـه جنـاح املنتـوج واملشـروع , والتقـويم      , ومدى متسك املستهلك باملنتوج , حيدده العر  والطلب 
, وباملواابـة واملالزمـة ملتطلبـات    املستمر حيقق عدم تقادم واضمحالل املنتوج من اخنفا  الطلب عليـه  

معرفـة  مـن   واإلغنـاء ى نسـبة املبيعـات واألربـاح , وإقـامتهم بـاألمر      اا علـ يتم احلف, احلاجة وجودتها 
املطلوب منهم باالهتمام ببناء منظومة العالقات وقنوات التوزيع املناسـبة , ودراسـة يـ  مـا يـؤدي إىل      

لنجـاح التّجـار وذوي الصـناعات    املـؤدى   وزرع االنطبـاع التسـويقي   التنظيمـي  اعانـب  مرونـة حتقيق 
, واسـتدامة املنتـوج   واملستهلك مبالئمة القنوات التسويقية و , سويقيالتالسلوا مرونة والفع  بانسيابية 
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, ومحايـة الدولـة مـن    وتنميته وتنـوع تطـويره   دعم االقتصاد الوطين يتم الستمرارية املشاريع , وبدوره 
 ..التبعية االقتصادية 

يَن َيِحقُّ ِرفدُدُهْم ِذامَلْسَكَنِة الَّاَجِة َوْهِ  احَلفدَلى ِمْن َأَبَقُة السُّالطَّ) , تقع االقتصادية الوطنية  الريطة ويف     
اإلنسـانية  على وفق ما جاءت بـه الشـريعة اإلسـالمية    والدعم يتم يف االقتصاد اإلسالمي , (  َوَمُعوَنُتُهْم

م بدورهم وهيان له قدرة على العم  , اإلسهام يف مساعدته على العم  وتوفريه له ,  ْنالسمحاء , فَم
ومن واضحة وحمددة صحية يقدر على مزاولة العم  ألسباب وَمْن ال التنمية والبناء املثمر , يسهمون يف 

 ..ومنحهم يافة حقوقهم املادية واملعنوية ذوي احلاجات , فيمكن دعمهم على أساس حفظ يرامتهم 
املاليـة   املساعدةين على اإلسهام يف القادر, ودعمه اجتماعيًا من التكاف  االجتماعي ؛ فهناا مثاًل       

عـن طريـق الضـمات     الفقـر والشك  الثاني لإلسهام يف معاعة , والعاجزين عن العم  لذوي احلاجات 
حتددها لذوي احلاجات من الفقراء واحملتاجني  , رواتب وإعاناتبتخصي  االجتماعي , وتسهم الدولة 

النافعة على مستوى الدولة , فضاًل عن ما حيققه صادية االقتوحريته واملسايني , وهذا بدوره له جدواه 
 .., ومحاية حقو  اإلنسان من استتباب األمن ومحاية الضعفاء من الناس 

ا يَقِة َمي ِمْن َحِقاِلَوَلْيَس َيْخُرُج الَو, ا ُيْصِلُحُه ِر َمي َحقٌّ ِبَقْداِللى الَوَوِلُك ٍّ َع, ي اهلِل ِلُك ٍَّ َسَعٌة ِفَو)      
ا يمَـ ْبِر َعَليـِه فِ الصَّـ َو, وِم احَلـقِّ  ُزلى لُـ َتْوِطنِي َنفدِسِه َعَو, اَنِة باهلِل اإلْسِتَعاِم َوباإلْهِتَم َك إالَّلدَزَمُه اهلُل ِمْن ذِلَأ

 .( َنُقَ   ْوِه َألْيَع َخ َّ
املسـؤولية ,  مليـة  وتكا, بالتوازي مع مشوليـة  يف الدولة أو اإلقليم من أعلى سلطة املسؤولية تبدأ و      

حسب مهامه ومكانتـه يف خريطـة الدولـة ومؤسسـاتها , واجملتمـع ومنظماتـه املدنيـة , واألفـراد          ولك ٍّ
حلماية االقتصاد وجوانبها التنموية , تبدأ من ومنه , املختلفة يف يسب الرز  احلالل الطيب وأنشطتهم 

 ..ة والشمولية املتكاملة يف احلقو  والواجبات السم
, لك  فئات وطبقـات اجملتمـع    االقتصادي رات الشرائية , والرفع من املستوىومنه االهتمام بالقد      

احلاجـات  شـباع  التوجُّه إلاالجتماعية , و –لكون له منافعه يف احلرية االقتصادية والرفاهية االقتصادية 
  ..أولوياتها ب

مـن املخـاطر والتهديـدات    الدولـة  محايـة  يف  ؛ هذه الشرحية يف اجملتمع , هلا دورهـا املهـم  وللجنود      
يف االقتصاد والناس واستثماراتهم , والتشـجيع علـى أقـ  تقـدير     منه يعام  فاع  يف محاية والاجية , 

, باألمن واألمان خارج احلدود الوطنية أو اإلقليمية , ومحاية املنتوج الوطين عدم هروب رؤوس األموال 
ريـة  املناسبة ومنه ما يتحقق حلاستتباب األمن لتهيئة اروف العم    , وتل  احلقواالجتاه يف محاية خمو
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تـولي الشـخ    ولية األمنية ومحاية الدولة مـن خـالل   لتعيني وحتم  املسؤسو  العم  , وتوسيع فرص ا
 .. املكان والتوقيت واملوق  املناسبيف املناسب 
اُهْم ْنقَـ َوَأ,  اِمَكإلَموِلِه َوِلَرُسي َنفدِسَك هلِل َوْنَصَحُهْم ِفَفَولِّ ِمْن ُجُنوِدَا َأ) ومعاعته االسااتيجية ؛       
لى و َعَوَيْنُب, ُف بالضَُّعفاِء َأوَيْر, َيْسَتريُح إىل الُعْذِر َو, ْن ُيْبِطىُء َعِن الَغَضِب ِممَّ, فدَضَلُهْم ِحلدمًا َأَو, َجْيبًا 
 .. (ْعُ  ال َيقدُعُد ِبِه الضََّو, رُيُه الُعْنُ  ْن ال ُيِثَوِممَّ, اِء قدوَياأَل

, لرأينـا  االجتمـاعي  وايفي ودوره يف البنـاء  , وحمدداته ملستوى طبقي فلو تفحصنا الن  املبارا       
واالجتـاه  , الفكـر  اسـتقامة  ة منظومـ االهتمام ببناء , ومنها جوانب عديدة مهمة بعمقها واسااتيجياتها 

 :فأوهلا أنصحهم , وما ميتد معه دائي , والتحصني املؤدي لطبيعة السلوا األ
, والنـاس  ومحايـة الـبالد   َمـْن يتحمـ  توليـة املسـؤولية األمنيـة       ومما يعـين ؛ ( اُهْم َجْيبًا ْنَقَوَأ)  -

 ..اإلداري واملالي  وبعيد عن ي  أشكال الفساد , ومنه الفساد باألمانة يتوّجب أن يتص 
حتقق اإلطمئنان واألمان , ومنه ما يتعلق بأصـحاب  يف احللم ؛ واألفضلية ( فدَضَلُهْم ِحلدمًا َأَو)  -

 ..رؤوس األموال واحلرية االقتصادية 

بالتسـرُّع  وقـد ينحـرف   , ؛ فالغضب ُيعمي البصـرية عـن احلـق    ( ْن ُيْبِطىُء َعِن الَغَضِب ِممَّ ) -
ويافـة   والناس الدولةمحاية ال ُيحريه الغضب , يكون السور املنيع يف , أّما َمْن  الختاذ القرار

 ..احلقو  

بـه حيقـق   و, ( اِء قدويَـ لـى األَ و َعَوَيْنبُـ , ُف بالضُّـَعفاِء  َأوَيـرْ , َيْسـَتريُح إىل الُعـْذِر   َو) والدلي  ؛  -
مثـ   مـا يت  بالص  واحللم , فضاًل عـن تأدية الواجبات ما يؤه  من محاية احلقو  والطمأنينة و
ْن ال َوِممَّـ )  ؛ من قدرات , واألسـس والبنـاء   هقوة شخصيته وحزمها , مبا ياتب عليفيه مسة 

واهلـدف  , وال ضـع    , ال عنـ  التوازن ياسـ  ؛  , ف(  ْعُ ال َيقدُعُد ِبِه الضََّو, رُيُه الُعْنُ  ُيِث
مـا يتحقـق مـن خاللـه ,     , وهو دات العليا يف الدولة محاية مكاسب الدولة واحلكومة أو القيا

مــن لـرؤوس األمــوال واحلريــة  اآلالذ املــ الـبالد ,  كــونلت ,تهيئـة األجــواء واملنـاخ املناســب   
 ..االقتصادية 

, ورسوخ أخالقيات احلكم وأخالقيات العدالـة ,  وهو ما يتضمن يف ي  فقرة للضمان اإلنساني       
املستقبلية الضـامنة للحقـو  املتكاملـة الـا     وما يدعم اعانب املادي وغري املادي والنفسي , والتطلعات 

 .. على مستوى ي  الشرائح االجتماعية –لرفاهية االقتصادية تدعم ا
؛ اإلنسـيابية   , ومـن أدلتـه  ( اِء قدوَيلى اأَلو َعَوَيْنُب, ُف بالضَُّعفاِء َأَيْر) عندها ؛ بتهيئة هذه األجواء و     

الواضـحة  يف منوع األنشطة  هاتاملتماسكة بتكامال واحللقاتمهام الطبقات ما ياتب عليه من و واملرونة
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 األداء االقتصـادي  سـتويات مب واالجتـاه التهيئـة  والتطبيـق والتنفيـذ ,    ةكنمموبوضوحها تكون  ,يف الن  
 ..التخطيط له حتقيق ما يتم , املدعوم من فهم الواجبات واملسؤوليات وتوقيت العالي 
 ما يتحقق عية , ومنهتصاد واحلياة االجتماوهو ما ال تتضمنه خمتل  أدبيات السياسة واحلكم واالق      

ال  )؛ اإلصالح الوسيلة واهلدف , و(  اٌتَة َطَبَقيَِّعالرَّ نََّأ )؛ الرسالة اضحة وإنسانية رؤية وب , التماسك
, ويمـا   ( ضنا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو) املفصلية واإلسااتيجية ؛ واحلتمية ,  ( ِبَبْعضن ا إالََّيْصُلُح َبْعُضَه

الرفاهيـة االقتصـادية   و , سالمة الدورة االقتصادية والتجاريـة ل أو الرين املهم , احملقق ةالرييزبأنه  تبّين
اتي وعدم غنى األجزاء عـن بعضـها الـبعض , ويف النهايـة عـدم      يف اإلصالح الذوالتماسك االجتماعي 

 ..ستغناء يك  متكام  بال فجوات اال
, ومما يشـم  ذلـك ومـا يتضـمنه الـن       ديثة واملعاصرة وهو ما ال حتمله النظريات التقليدية واحل       

يف املشارية التضامنية املتكافئة بني الدولة واجملتمـع والفـرد , ولكـ ٍّ لـه دوره     املبارا من نهال البالغة , 
يف البنـاء  البناء والتنمية , واالبتعاد يف البناء احلضاري والثقايف عـن الصـراع وحتميـة الصـراع , ولـيس      

ية العام  الواحد املتمث  يف االقتصاد وال يف غريه , وإمنا هناا جمموعة عوام  تشـاا يف  احلضاري حتم
فـال  االجتمـاعي مـع عـدم إغ    –ممـا يتصـّدر العوامـ  االقتصـادي     البناء احلضاري يف ريادته وقيادته , و

الـدور   واعزئيـة وموقـ   املشـارية الكليـة    ة الطبقات مبنية علـى أسـاس  العوام  اأُلخر , ويكون حتمي
 , ( ِبـَبْعضن  ا إالَّال َيْصُلُح َبْعُضَه )وهنا يأتي وضوح وفاعلية ؛ املشاا الفاع  املنتال , وي ٌّ يف موقعه , 

 , الـواردة يف حمتـوى  ( إاّل ) , و ( ال )  الواضح بفاعليـة وحتميـة ؛  و ,(  ضنا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو) 
 ..العبارتني 

الغالـب  وضـوح  النـرى  ,  ( ِبـَبْعضن  إالَّ ( ) اال َيْصُلُح َبْعُضَه ), والفهم ستيعاب اللولو جّزئناها        
املتداخ  بعضـه بـالبعض ,   حتمية البناء من , وما حتمله  النظرية االجتماعيةمضامني أرقى حمتوى  , افيه

 نميـة االجتماعيـة  , ومنهـا الت  املسـتدامة  والتنميـة التماسك االجتمـاعي   حتميةيعين االجتاه والوصول إىل 
 .. املهدد لالستقرار والتماسك االجتماعي الطبقيحتمية الصراع  البعيد عن

مضامني , وضوح الغالب فيها النرى  ,(  ضنَعْن َبْع ( ) اال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو)  ويذلك لو مّت جتزئة ؛      
البعيـدة عـن   ا التنميـة االقتصـادية   , ومنهـ املسـتدامة  النظرية االقتصادية حبتمية عدم االستغناء يف التنميـة  

, وأنشطتها هادفة وأخالقية وعادلة  , وهو مما يعين أّن مصاحلها واحدة ال تتجّزأحتمية الصراع الطبقي 
 ..ومثمرة ومعززة للرغبات اإلنسانية 

, فاجتـه باعانـب   الذي رحنى منحى زعماء املاديـة الفرنسـية املتطرفـة    ( ماريس ) فضاًل عن يون       
عنـده وعنـد    ولـذا يـان  ,  ةوالغريزة اإلنسانية وامليتافيزيقيـ اعانب غري املادي والنفسي  ادي , وأهم امل
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للوصـول إىل   ديولوجيـة حضـارتهم ,  يإل املؤشر الواضـح احل  والطبقي  والصراع الصراع , حتمية غريه
ولوجيـة الرأمساليـة   اإليدي, يما تهدره وتضحِّي سيطرة الطبقة العاملة , وهدر حقو  الطبقات األخرى 

رد وأنشطته هو الشاخ  واملهـيمن حتـى علـى ملكيـة وسـائ       , ويكون الفبطبقة دون أخرى وغريها 
 ..اإلنتاج 
 املنصـبة علـى  التنموية الشاملة  ميزتها , ةاملطروح ةالتطبيقي تلك النظريات ومنهجيتها وبهذا فقدت     

حتـوى  , مب والتماسـك  اإلصالح املنطلقة لتحقيق, الطبقات تكاملية أنشطة االستيعاب االجتماعي لبناء 
 ..للحفاا على احلقو  العامة والاصة مثمر نساني إ

, وهـو مـا حيقـق جنـاح     أن ال غنى ببعضها عـن الـبعض    , احلتمية تكاملية الطبقاتيف اإلسالم ؛ و     
لا تبدأ من يونهـا ملـك   ا, يف ا  املشارية يف وسائ  اإلنتاج واجتاهاتها بك  أشكاهلا  الشاملة التنمية

 ..التنظيم بني الدولة واجملتمع والفرد و التوزيع , ومنه يتموهبه اهلل تعاىل ملخلوقاته 
حينمـا تـ ز   يما هو عليه , العيب يف اإلنسان وتطبيقاته , الطأ وإذا يان أي نق  أو هفوة , فو     

الا يبنيهـا اإلسـالم ودسـتوره    وليس العقالنية عية , ليكون الصراع هو املوجِّه , األنانية الفردية أو اعم
يتوجه الفقه اإلسالمي ليقول هذا حرام , فهو يريد محاية اإلنسان األعظم املتكام  لبناء احلياة , فحينما 

 ..املنحرف  والفع  واألداء الفكر والنفس والسلواغري عقالني باالخنراط ال خماطر وتهديدات من
وسـيلة تسـتخدم أو يـتم اسـتغالهلا أو      تكـون نة , تكون بتوجيه جهة معّي فرؤوس األموال حينما       

مستوى  مؤشر على يكونل , فاهداألوما يتحقق من ,  جيه شك  السلوا االقتصاديبتواستثمارها , 
إلنسان بني سالمة املستقب  اإلسااتيجي ل , وبه يكون ةأو الصراعي ةاإلصالحي هااتا وحمدد اجتاهجناحاته

, يمـا يف األنظمـة   دون أخـرى  وهيمنـة طبقـة اجتماعيـة عليهـا     أو اهلدر فيهـا  , اإلشباعات الوسائ  و
  ..الوضعية , ومنها الرأمسالية واالشاايية 

طبقات , ولكن العيب فيما إذا يان ال يصلح  اتوال عيب يف أن يكون الرعية أو الناس أو اجملتمع      
وامتاليها وإدارتها وتنظيمهـا ,  طرة على وسائ  اإلنتاج بالسي بعضه عن البعض ويستغين, بعضه بعضًا 

 تفكـك ومـا حيدنـه مـن    تفكـك اجملتمـع   هـو  املتولِّد , ونتائجه احلتميـة  والعداء , وهدر حقو  اإلنسان 
وسـيلة   , ويكون الصراع, ليكون الصراع بال م ر , وبناء احلواجز املريبة الطبقات بعضها عن البعض 

 .., وبناء طبقة اجتماعية واقتصادية على حساب الطبقات األخرى وادعاء اإلصالح للعالج 
, ب  هو أسلوب ريي على الرغم من اعتبار البعض , أّن له إجيابيات وسلبيات مفالصراع منهال تد      

ومقدرات اجملتمع والفرد , ورمبا تشتيت عهود الدولة إن مل يكن تدمريي , فهو يهدر الطاقات والزمن 
 ..اإلشاايي النظام نظام الرأمسالي ولالا يضعها التماسك التنموي , وخصوصًا بالصورة يف البناء وا
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ما يتمث  من اعع  التكـويين   , قد وضع نصب أعُيِنهفضاًل عن يون الفكر االقتصادي اإلسالمي       
مي املوايـب  , وما جاءت به الشريعة اإلسالمية , وما اهتم به اعانب التطبيقي بالفقـه اإلسـال  لإلنسان 

مبقتضاه ما يكف  احلرية البّناءة إلنسانية اإلنسان , يما هـو يف  , وما جع  واملستوعب لك  تطور ومنو 
 ..التفكري والتعام  املادي واملعنوي والنفسي جمال 
واحملبـة بـني مكونـات اجملتمـع اإلنسـاني       واعـو املناسـب مـن التـواد والااحـم     البيئـة   لذا تراه يبين      
؛ على أساس بشك  عام , ومكونات اجملتمع اإلسالمي ومسؤولياته وواجباته بشك  خاص خلوقاتي وامل
حيـوي ,  لـه جانـب    عهـم امليتـافيزيقي الـذي   تطلُّما ياتب عليه , و( ما حتب لنفسك أحبب ألخيك ) 

ظـامني  دون الصراع السـالك يف الن  بعضهم البعض, والطبقي اإلصالحي لالبناء الطبقي جيعلهم يف حالة 
 ..عيني الوض

يديولوجية اإلشـاايية  ما وصلت إليه اإلوخبالفه أنبتت ما أنبته الواقع باحلقائق واملوضوعية , وهذا      
 املتمثلة بنمـوذج مسالية وتطبيقاتها , والرأاملنحّلة مجهوريات االحتاد السوفيا  املتمثلة بنموذجوتطبيقاتها 

من االصالحات الاقيعية الفاشلة , وما تبّين , وما آلت إليه وربية والدول األالواليات املتحدة األمريية 
 ..من دليلها امليداني والتطبيقي 

؟  ؟ وأين مكان االخالقيات من الصراع واألزمات الطبقية به من النظم األخالقيةفأين ما يّدعون       
وجيـة ؟ هـ  هـذه هـي الـا      التكنولوأين هي من الصراعات الذي حتدنه احلاجات املاديـة واملخاعـات   

الذي ال قرارة له , إن يانت مبنيـة علـى األخالقيـة     امُلعلن الطبقيتقارب بني الطبقات أم ختلق الصراع 
تملــك واالمــتالا الصــراعات ال خيلقهــا إاّل اإلســتغالل والطمــع واعشــع وحــب ال؟ وهــذه اإلنســانية 

 ..  ال متت إىل الواقع الفعلي آلخرين بالكلمات الاواملصلحة الشخصية والتالعب مبشاعر ا
 :  يتابه العزيزمن قوله تعاىل يف  أين هذا      
لََّ  َبـْيَن  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِ  اللَِّه َجِميًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َواْذُيـُروا ِنْعَمـَة اللَّـِه َعَلـْيُكْم ِإْذ ُيْنـُتْم َأْعـَداًء َفـأَ        )     

َمِتِه ِإْخَواًنا َوُيْنُتْم َعَلى َشَفا ُحفدَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُيْم ِمْنَها َيـَذِلَك ُيَبـيُِّن اللَّـُه َلُكـْم     ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْع
 . سورة آل عمران ( 1 )َآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن 

السـلم   يعهـا تـدعم  مج.. االعتصام , مجيعًا , وال تفرقوا , فأّل  بني قلـوبكم , إخوانـًا , أنقـذيم         
 انية البنائية واإلصالحية , ويف آية يرميةخمتل  ومنّوع أنشطةا احلياة والعالقات اإلنسو احمللي والعاملي ,

 :أخرى 
َوَسْوَف ُيـْؤِت   ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا ِباللَِّه َوَأْخَلُصوا ِديَنُهْم ِللَِّه َفُأوَلِئَك َمَع الدُمْؤِمِننَي )     

 . سورة النساء (6  )اللَُّه الدُمْؤِمِننَي َأْجًرا َعِظيًما 
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من الوعي واختـاذ  اعماعي االستقامة واالنطال   اإلرادة يف حتميةو الرغبة التوبة واإلصالح , يعين     
ع للعمـ   األخروي , وهـو دفـ  دنيوي والجر األعليه  صام واإلخالص , وما ياتب, ليكون االعتالقرار 

 ..البناء التنموي املستدام و
رغـم  ية والنفسية , أخـوة  , املادية وغري املادفأصبح اجملتمع بِنَعم اهلل تعاىل , املنظورة وغري املنظورة      

ي ِرْزِقِهْم َواللَُّه َفضََّ  َبْعَضُكْم َعَلى َبْعضن ِفي الرِّْزِ  َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبَرادِّ ), األرزا  والطبقات تفاوت 
 . سورة النح  ( 7)َعَلى َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفُهْم ِفيِه َسَواٌء َأَفِبِنْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدوَن 

داته ومـا  اسـتعدا مـدى  و, لشخ   لتكوييناعع  القائم على  يف األرزا  , التفضي ا يتجه به ممو      
القـدرات العقليـة    اسـتثمار  , مبا فيهاستثمارها  انية علىاإلمك ومدىيتوافر له من قدرات , والسعي هلا 

 ..لمستويات الطبقية يف الكسب املوجه ل, ومن آناره والتقنية عضلية وال
وَن ِقيمُـ َوالدُمْؤِمُنوَن َوالدُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضن َيـأدُمُروَن ِبـالدَمْعُروِف َوَيْنَهـْوَن َعـِن الدُمْنَكـِر َويُ     )      

 . سورة التوبة ( 7)يٌم الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّياَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِك
التوزيـع وإعـادة    ليـتم , واجـب األداء مـن الطبقـات املتمكنـة     ال ةقتصاديمن البنود اال بندوالزياة       
, يعـين هندسـة   الـدعم املـالي   احلق واحملتاجني من الفقراء واملسايني وي  َمْن يستحق هذا لى ع التوزيع

 ..التوزيع , وإعادة هندسة التوزيع 
وال طبقيـة  بال فوار  بعضهم أولياء بعض , فيها    هذه األجواء اإلنسانية , يكونيباألساس ؛ و      

وإمكانية تبادل األدوار علـى أسـس   , لك ٍّ له دوره وال حاجة لذلك , ف صراعات وال هدر للطاقات ,
التقييم والتقويم ووضع اإلنسان علـى جـادة    املؤهالت وال ات واقتضاء األمر لذلك , ومبا يتحقق من
, لتحقيق القدرة , وتكون الزياة يأداء وتوزيع الصواب , من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

أداء الطبقـة ذات   ما يتوّجـب علـى  بال قصور حلاجات على األسس السليمة , إشباع ا اومنه, الشرائية 
وباألساس هـذه حقـوقهم    ,ذوي احلاجة والقصور املالي العالية , وال التجاوز على يرامة القدرة املالية 

, وليس ذلـك قـائم   صلح حال البعض اآلخر لكون بعضهم أولياء بعض , وبعضهم ُيويذلك  احلتمية ,
 ..األخالقيات و احلقو  وهدرلصراع الطبقي والتضحيات أساس ا ىعل

بـال مـنظِّم وتنظـيم ونظـام     تـرا األفـراد أو اجملتمـع    تتفـاقم املصـلحة الشخصـية , و   نـرى  خبالفه و      
 ..قو  بشك  عام , وحقو  اإلنسان بشك  خاص حلحقا  اإل املهددشك  الب, ألنشطتهم 

 مقدمة مفكريهـا  حلتميتها النظام الرأمسالي ويفقية الا دعى البّد من اهور الصراعات الطب عندهاو     
ويف مقدمـة  ضـها النظـام االشـاايي    ُيقابلـها وُيناق , ومـا  وَمْن خطـى خبطـاه   ( آدم مسث ) ؛  ومنظِّريها

اسـتغالل ال إنسـاني وال أخالقـي    , وما ياتب عليه من وَمْن رحنى منحاه ( ماريس )  مفكريه ومنظِّريه
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مسـتوى  احلد من رفـع   ه هوما ينتج, ووالتنمية القتصاد النافعة الداعمة ل والغرائز طاقاتال ملؤدي هلدرا
 ..االجتماعية  –الرفاهية االقتصادية 

عليه )ه اإلمام علي خيترس استمدما اإلسالم , ومنه  الذي وضعهيان السبق الوقائي والعالجي لذا       
االجتماعيــة ,  –جــات ومنهــا العالجــات االقتصــادية العاليف نهــال البالغــة , بتعــدد املوّنــق ( الســالم

, لتهيئة الفرص أمام الدولة وفلسفتها واسااتيجياتها ونتائجها وامتداداتها واملتجسدة يف طبيعة الطبقات 
لثقايف والتنظيمي احلياة االقتصادية والتطور احلضاري والتقين واوأنشطتها االقتصادية , وضمن متطلبات 

تخطيط الشـام  العـام , وتهيئـة    لعن تنمية الدولة وااجملتمع وأنشطته الا ال خترج أمام  , وتهيئة الفرص
علـى  علـى أن ال خيـرج   وطاقاتـه وقدراتـه ورغباتـه املشـروعة واسـتعداداته      الفرص أمام الفرد وأنشطته 

 ..متطلبات التنمية واملصلحة العامة 
, وحتام لتخطيط هلا وتنميتها وتطويرها , للدولة الا توي  بها ا ام ي  الطاقاتوبغريه حتوبهذا       

وقـدرات  مـا ميتلكـه الفـرد مـن طاقـات      , وحتـام   من طاقات وما ميكن أن يتبنـاه ي  ما ميتلكه اجملتمع 
حتت املصلحة العامة , واستثمار طاقاته وقدراته وإبداعاته وتطلعاته غـري املتعارضـة مـع    منضوية مبنافعها 
إلصالح وليأخذ جماله يف البناء وا, ومبنحه الفرص لكي ال تهدر طاقاته , ساني اإلن –اعانب األخالقي 

ملرسـومة  طـط ا العلـى وفـق   , ضمن ما يتحتمه االجتـاه التنمـوي املسـتدام    واإلسهام املستمر يف التقدُّم 
 ..إسهاماته الا تصب يف التنمية والبناء , دون تعويق الفرد , مادام يقدِّم لدولة واجملتمع ل
, ليكـون السـبي  القـويم    االقتصـادي   –والوعي األخالقي , وبالذات جانب الـوعي االجتمـاعي         

خيـ  الـوعي   , , وهو ما تناولنـاه يف مبحـث سـابق مسـتق      والواضح واليسري واملواتي لك  األطراف 
يف  وايفي , ومنه ضمن مـا يـدخ    تقييمي وضرورته للمجتمع والفرد , واملبنية على أساساالقتصادي 

 ضـمن البنـاء واإلصـالح    , ويصـب يف االقتصـاد املعـريف   واسـتعماالتها  املعرفيـة   –الوايفة االقتصـادية  
 , وأعظـم  مـن الـذات  وقدراته ورغباتـه  وخ اته ومؤهالته استعداداته من بدأ , ويتقوميي ال –توجيهي ال

, راسـ   أخالقـي  تطبيـق  ومتـوازن  ساني إنحينما يص  اإلنسان إىل مبدأ يتحقق تنظيمي  –وعي نقايف 
 .  ( ْنُفِس َلَها َحِسيٌب َغْيُرَاَغْيَرَها ِمَن اأَل َفإنَّ, َفَحاِسْب َنفدَسَك ِلَنفدِسَك  )يتمث  عند ؛ 

مـبين علـى أسـاس    بعض وارد وموضوعي , ألنه اء الطبقي وإصالح الطبقات بعضها للذا يان البن      
 ..فقط س مقتصرًا على أساس مادي ونفسي , ولي مادي وغري مادي, بعالج إنساني 
أخذ ي  قيمة مـا يؤديـه مـن    يما حيقق قيمة العم  وفائض القيمة , أي إّن العام  ال  وجانب منه      

اإلسالم , ألنه مبين علـى   ما جاء بهزدواجية في, فال وجود للتناقض واإلادعى به ماريس  عم  , يما
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ملـا يـان    لـدى الفـرد , وإالّ  املتكامـ    ب املادي وغري املاديعانأساس البناء النفسي املتني الذي حيققه ا
    ..بعضًا , ملا يشعر باحلي  واستغالل اآلخرين له , وبأي شك  يان يبين بعضه التكام  فيما 

وتلبيـة  , ومحايـة حقوقـه ,   االقتصـادية   –بك  مسـتوياته وطبقاتـه االجتماعيـة    ولتكريم اإلنسان       
؛  ةوالتنظيميـ  ةواإلداريـ قتصادية واملاليـة والتجاريـة   , ومنها ما يتعلق باالاملنظورة حاجاته املنظورة وغري 

َجَعَ   ) ..؛ , حيث الشريعة السمحاء ر  مع ا, دون التعها تمأنظ, مبنظوماتها و ةوالتنفيذي ةالتخطيطي
, َفَجَعَلَهـا َتَتَكاَفـُأ ِفـي ُوُجوِهَهـا     , ضن اِس َعلـى َبعْـ  فدَتَرَضَها ِلـَبْعِض النَّـ  ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا ا -ُه ُسْبَحاَن -

ِمـْن ِتلدـَك    -ُسـْبَحاَنُه   - ْعَظُم َمـا افدَتـَر َ  َوَأ. ِبَبْعضن  َوال ُيْسَتْوَجُب َبْعُضَها إالَّ, َوُيوِجُب َبْعُضَها َبْعضًا 
ِلُكـ ٍّ َعلـى    -ُسْبَحاَنُه  -َفِريَضٌة َفَرَضَها اهلُل , ي ِة َعلى الَواِلِعيَّقُّ الرََّحَو, ِة ِعيَّاحُلُقوِ  َحقُّ الَواِلي َعلى الرَّ

َوال َتْصـُلُح  , ِبَصـالِح الـِوالِة    ُة إالَِّعيَّـ َفَلْيَسـْت َتْصـُلُح الرَّ  , َوِعزًّا ِلِديِنِهْم , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أُللدَفِتِهْم , ُي ٍّ 
, احَلقُّ َبْيَنُهْم  َها َعزَّى الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, ُه ُة إىل الَواِلي َحقَِّعيَّالرَِّت دََّفإَذا َأ, ِة ِعيَّْسِتَقاَمِة الرَِّبا الُوالُة إالَّ

, َمـاُن  َفَصـَلَح ِبـذِلَك الزَّ  , ْذالِلَهـا السُّـَنُن   َوَجَرْت َعلى َأ, ْعَتَدَلْت َمَعاِلُم الَعْدِل َوا, َقاَمْت َمَناِهاُل الدِّيِن َو
, ِتـِه  ْجَحـَ  الـَواِلي ِبَرِعيَّ  ْو َأَأ, ُة َواِلَيَها ِعيََّوإَذا َغَلَبِت الرَّ. ِء اْعَدَوَيِئَسْت َمَطاِمُع اأَل,  ْوَلِةَوُطِمَع ِبَبَقاِء الدَّ

,  َوُتِرَيـْت َمَحـاجُّ السُّـَننِ   , يِن َوَيُثَر اإلْدَغاُل ِفي الـدِّ , َوَاَهَرْت َمَعاِلُم اَعْوِر , ْخَتَلَفْت ُهَناِلَك الَكِلَمُة ا
َفال ُيْسَتْوَحُش ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطِّـَ  َوال ِلَعِظـيِم   , َوَيُثَرْت ِعَلُ  النُُّفوِس , ْحَكاُم َوُعطَِّلِت اأَل, َفُعِمَ  ِباهَلَوى 
َفَعَلـْيُكْم  . َد الِعَبـاِد  َوَتْعُظـُم َتِبَعـاُت اهلِل ُسـْبَحاَنُه ِعنْـ    , ْشـَراُر  َوَتِعزُّ اأَل, ْبَراُر لُّ اأَلَفُهَناِلَك َتِذ! َباِط ن ُفِعَ  

اَل ِفـي  َوَط, َعلى ِرَضى اهلِل ِحْرُصُه  ْشَتدََّوإِن ا -َحٌد َفَلْيَس َأ, َعاُوِن َعَلْيِه َوُحْسِن التَّ, َناُصِح ِفي ذِلَك ِبالتَّ
َوَلِكْن ِمـْن َواِجـِب ُحُقـوِ  اهلِل َعلـى     .  اَعِة َلُهْهُلُه ِمَن الطَِّبَباِلغن َحِقيَقَة َما اهلُل ُسْبَحاَنُه َأ -الَعَمِ  اْجِتَهاُدُه 

َوإْن َعُظَمْت ِفـي احَلـقِّ    -َوَلْيَس اْمُرٌؤ . احَلقِّ َبْيَنُهْم  َعاُوُن َعلى إَقاَمِةَوالتَّ, ِصيَحُة ِبَمْبَلِغ ُجْهِدِهْم ِعَباِدِه النَّ
َوإْن  -َوال اْمـُرٌؤ  . َلـُه اهلُل ِمـْن َحقِّـِه    ُيَعاَن َعلـى َمـا َحمَّ   ْنِبَفْوِ  َأ -َمْت ِفي الدِّيِن َفِضيَلُتُه َوَتَقدَّ, َمْنِزَلُتُه 
 .  (ْو ُيَعاَن َعَلْيِه ْن ُيِعنَي َعلى ذِلَك َأِبُدوِن َأ -َواقدَتَحَمْتُه الُعُيوُن ,  َرْتُه النُُّفوُسَصغَّ

ع  التشريعي , لتنظيم احلياة اع التوافقية مع أهميته, و( اإلنسان ) اعع  التكويين للمخلو  وي ز       
, ليكون علـى هـدًى مـن    االجتماعية  –االقتصادية مشاريعه وأعماله تنظيم و, العاق  وحمريه اإلنسان 

, ومنه مـا  حقوقهم العدالة واملساواة يف ما ياتب عليه من وبك  طبقاتهم أمره وحقوقه , وأمور الناس 
فدَتَرَضَها ِلَبْعِض ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا ا -ُه ُسْبَحاَن -َجَعَ  )  ؛نظام احلياة ويرامة اإلنسان على طبيعة ياتب 

 ..(  اِس َعلى َبْعضنالنَّ
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انسـيابية األعمـال وتنفيـذها وجتـاوز     ووجـود الطبقـات ,    إنسـانية  واألعظم الدقة واحلـرص علـى        
 :املشاي  النامجة عن تطبيقاتها 

 .. َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ ِفي ُوُجوِهَها -
 ..َوُيوِجُب َبْعُضَها َبْعضًا  -

 .. ِبَبْعضن َوال ُيْسَتْوَجُب َبْعُضَها إالَّ -

االنسـيابية املعتمـدة علـى سلسـلة السـبب      والطبقـي  منه ؛ أهمية التكافؤ والتكامـ   وهنا مما يتبني       
لصالح واإلصالح , والدميومة با, والفردي واعمعي واجملتمعي  ةوالاص ةالعاماملاتبات والنتيجة , من 

 .. ( َوِعزًّا ِلِديِنِهْم, َفَجَعَلَها ِنَظامًا أُللدَفِتِهْم )  ,واأللفة 
 ُة إالَِّعيَّـ َفَلْيَسـْت َتْصـُلُح الرَّ  ) ؛ للتنظـيم والنظـام , بالسـبب والوسـيلة والنتيجـة      والعام  املفصلي       

اإلصالحي  التداخ  التضامين والتكافليوي ز  ,( ِة ِعيَّاَمِة الرَّْسِتَقِبا َوال َتْصُلُح الُوالُة إالَّ, ِبَصالِح الِوالِة 
 ..بالقيادة والناس والتنمية املستدامة  , لبناء الطبقات

 : َهاى الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, ُه ُة إىل الَواِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ )     
 ..احَلقُّ َبْيَنُهْم  َعزَّ -
 ..اِهاُل الدِّيِن َقاَمْت َمَنَو -

 ..ْعَتَدَلْت َمَعاِلُم الَعْدِل َوا -

 ..ْذالِلَها السَُّنُن َوَجَرْت َعلى َأ -

وتسـري  , وجيري عليها نظامها باملنـاهال ,  إعزاز احلق والنتيجة احلتمية من وضع األمور يف نصابها       
عـن طريـق   مهـام الطبقـات   , فتذل الصعاب وجتـري  األمان واالئتمان األمن واألمور على وفق منظومة 

مؤسسـات  مـا تتبنـاه   و , واجملتمعـي  , واعمـاعي  , الفردي؛ , بتكاملها البناء والطط التنموية الشاملة 
 ..(  ِءاْعَدَوَيِئَسْت َمَطاِمُع اأَل,  ْوَلِةَوُطِمَع ِبَبَقاِء الدَّ, َماُن َفَصَلَح ِبذِلَك الزَّ) الدولة ؛ 
لبناء االقتصادي السليم وبناءه على أسس االيتفاء الذاتي املستدام مع ي  تم اوبهذا وما يكامله ي       

 , خيتلـ  عـن االيتفـاء الـذاتي بعـد الثـورة      االيتفاء الذاتي قب  قيام الثـورة الصـناعية   مثاًل ؛ تطور , ف
وانفتاح  , ةاملهول االتصاالتتوسع واملعلوماتية واالنفجار الثورة  االيتفاء الذاتي بعدخيتل  الصناعية , و

للمعلومات , علـى الـرغم مـن تعـاام     وما أحدث من سهولة الوصول  على مصراعيهالفضاء املعلوماتي 
زمـن العوملـة بإجيابياتهـا     ومفهومـه يف , ويـذلك خيتلـ  االيتفـاء الـذاتي     واملعارف والعلوم املعلومات 
وما تتطلبه من دقة التوافق , ي  شيء يف متناول االتصاالت البصرية والسمعية  ت حّول, الاوسلبياتها 

ال والتجـارة , ومـا   عاملية األنشطة واالقتصـاد واملـ  بني مجيع األنشطة االقتصادية الوطنية , بالتوازي مع 
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التعامـ   تكنولوجيا املعلومـات والفعـ  االلكاونـي , ومنـه التجـارة االلكاونيـة , و      دخلت على خطه 
 ..االلكاونية واالقتصادية احلرية املالية و
 ..  (ْمِرىٍء َما ُيْحِسُنُه ِقيَمُة ُي ِّ ا)  ( :عليه السالم)وهنا ي ز بقّوة وفاعلية مؤنرة , قوله      

, لذا حبقيقة األمر , ال وجود للصـراعات ,  فال مستِغ  وال مستَغ  يف النهال االقتصادي اإلسالمي      
 ..ي يولِّد اعوانب السلبية , وال وجود إىل املسبب الذوال وجود ألزمات الطبقات والطبقية 

وما أنرت عوملة هذه القيمة وانفتاحها علـى العـامل يف خمتلـ  األنشـطة ومنهـا االقتصـادية وحريـة            
اتها األموال املعرفية وتـدفق السو  واألعمال , وحرية واستثمار رؤوس األموال , ويف مقدمتها رؤوس 

مـن قيمـة    وفاعـ  وحيـوي   إاّل جتسيد عانب مهـم  عاملية ,ا التقلبات االقتصادية الاملتنوعة واملثمرة , وم
 ..نسان وما حيسنه , ودقة ما حيسنه والكيفية االستثمارية وحريتها الزمانية واملكانية واملوقفية اإل

املسـرية والتطبيـق   واتباعـه , و  واالجتاه الشيوعي إلشاايية املاريسيةاملسرية وتطبيقات افلو تتبعنا       
نظرياتها جّسدت , وال بتطبيقاتها أنبتت , وأصبحت يمـا لـو يانـت    االم يالي , نرى ال بالرأمسالي و

مـا حيـدث يف وقتنـا املعاصـر مـن      وخري دلي  علـى ذلـك التخـبُّط , هـو     , جتمع الدقيق يف يوم عاص  
  ..ألزمات االقتصادية العاملية , ومنها اوأزماتها اضطرابات التطورات 

مكانـة مـا حيسـنه ,    طر وتنوعت , وازداد تنوع التحـديات والتهديـدات علـى    ولذا ازدادت املخا      
 ..ى االقتصاد الوطين والعاملي ّروتأنريه َع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 . 482ص /  المرجع نفسه - 



  91 

 
 
 

 خلامسالفصل ا
 العمل يف نهج البالغة 

 
اجملهود االختياري الذي يقوم به الفرد من أج  الوصول  باملنظور االقتصادي ؛ يعين Workالعم        
واالختياري الذي يؤديه الفرد لغـر  أو هـدف   األخالقي  –أو هو اجملهود اإلنساني  .. ر  نافعإىل غ

أمـا العمـ  بـاملنظور    .. اشاايهما معًا , لنفع الذات واآلخرين , ماديـًا ومعنويـًا   دنيوي أو أخروي أو 
  ..قوى اإلنسان  –فهو بذل نوع من القوى الفسيولوجي 

بـني التخطـيط   للجهود االختياريـة العقالنيـة اعامعـة    ؛ البناء املتكام  اري وأرى العم  مبنظور إد      
 ..لتحقيق األهداف املرسومة وحمورها اإلنسان والتنفيذ اهلادف والقرارات , 

, اإلنسانية اهلادفة العقلية والعضلية وعمومًا أرى العم  مبنظور حديث ؛ ي  أشكال بذل اعهود       
الطاقات املتوافرة , ويدخ  ضمنها اعهود املبذولة مـن  نفيذ ما خمطط له من خالل ت من خالهلا يتمالا 

املعـّول   رأس املـال املعـريف  بما يسمى اليوم هو  قاه, وأر املعلومات والعم  االلكاونيتكنولوجيا خالل 
ألرقـى  رة العصـرية  , وما االقتصاد املعريف , إاّل الصويف محاية مستقب  احلياة املستدامة عليها إسااتيجيًا 

 ..خمتل  األنشطة واألعمال ما يدعم 
ومـا يـدخ  ضـمن    , مبادياتهـا وال مادياتهـا   ومحاية اآلخـرين   وجِّه حلماية اإلنسانامل أصبحوبهذا       

العمـ    , بإسـااتيجيات , والشـام  للحيـاة املسـتدامة    اإلنسـاني   –االجتاه الدينامي أو احلريي النفسي 
مـن يـ  ارحنـراف يف ضـوء الثقافـة      احلمايـة  التوجيه و معايري , يعين Ethics Workوأخالقيات العم  

ومحايـة املشـروع واملـوارد البشـرية مـن      , وهـو ممـا يعـين محايـة املسـتهلك       واستقامة السياساتوالقيم 
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ودة املستدامة لك  منتوج سلعي وخدمي ومعلومـاتي  اعمعايري وبشكا عام , االرحنراف , ومحاية املعايري 
, وعنده يضع األدائي والتقوميي  الوايفي التقييميالرقابة واإلشراف و األداء , ومحاية أخالقياتريف معو
اريع مكانـة وقيمـة للمؤسسـات واملشـ     مـن  تضـي  مـا  قيمة للفرد واجملتمع والدولة , مبا فيها الكانة وامل

, وتـبين بيئـة عمـ     القوية سانية بهم مجيعًا , وبناء العالقات اإلننقة املتعام   ومسعتها , وما ياتب عليه
 ..رفع من مستوى عالقة املشروع باملشاريع األخرى , ومنه ما يومناخ تنظيمي متفاع  ومنتال 

ولـيس مـن   مـن العـام إىل الـاص ,    لعم  واألداء باالنظرة واالهتمام وأخالقيات العم  تبين نقافة       
, ولذا اعانب املصلحي واألناني لدى الشخ   توىمس رفع املؤدي إىل , غري املتوازنالاص إىل العام 

 ( :عليه السالم)يقول 
, ِة يَّـ ِعا ِلِرَضـى الرَّ ْجَمُعهَـ َأَو, ْدِل َعالد يا ِفَعمَُّهَأَو, قِّ َحي الدا ِفَسُطَهْوَك َأْيوِر إَلاأُلُم َحبَّولدَيُكْن َأ )      

 .  (ِة امََّع ِرَضى الَعَفُر َمَتِة ُيْغاصَُّسْخَط اَل إنََّو, ِة اصَِّة ُيْجِحُ  ِبِرَضى اَلامَُّسْخَط الَع إنََّف
, خبـالف التطـرُّف    واالعتـدال يف األمـور  يبدأ من الوسطية يف خمتل  األعمال , تزان والتوازن واال     

والتقارب الفكري عن ما جيمع الناس على احملاورة , ويبتِعد توازنه العقالني  الشخ  علىُيْخِرج  الذي
ومنها ورفاهياتهم  وسلويياتهم وأعماهلم لري الناسواملعزز اعامع  , والتوافق العقالني الرشيدالنفسي و
ا ْجَمُعهَـ َأَو, ْدِل عَـ الد يا فِـ َعمُّهَـ َأ )؛ , وإاّل مـا يـان   االقتصادية , واستقرار البالد والعباد  –جتماعية اال

 .. ( ِةيَِّعِلِرَضى الرَّ
,  كرامة اإلنسانل على أيم  وجه , الصورة املرئية السعي وأداء العم  ُيعد ,  اإلسالم للعم وبنظر     

الواسـع   تفا  القـويم واألخالقـي وطيِّـب احلـالل    على وفق اال السعي يف األداء والتنفيذ من ما يتوّجبهو
مـا ال حيقـق    ياتب من احلـرام علـى  خبالفه ما , ومعايري اعودة املطلوبة أعلى املتمث  يف بآفاقه , مبا فيه 

 ..الدقة يف التنفيذ واألداء وعلى أسس دقة وشرعية املخطط له ومضامينه يف الرؤى والرسائ  
به الشخ  , ألهداف الذي يقوم  والواعي وبهذه النظرة ميكن أن يكون العم  اجملهود االختياري      

ومـا ياتـب عليـه    هما معًا , األخروي , وقد يشمل الثوابلدنيا ومكاسبها , وامتداد ة يف انافع مرسومة
ومنه ما يؤدي إىل النفع االقتصادي املتمثلة خبلفيات الفكر والنفس والسلوا , املؤشر لصفاء السريرة  من
 ..ستدام امل
الراس  النافع املثمـر يف يـ  زمـان ومكـان وموقـ  ,      الدقة  آن الكريم دستور احلياة املتناهيالقرو     

ون صوت املصاحل الشخصية والفئويـة واحلزبيـة ومـا شـابهها , الصـوت      والطورة يف تطبيقه حينما يك
العالي حتى على األخالقيات واملنظور اإلنساني , واألخطر حينما يتم تنظري اآليات علـى وفـق األهـواء    
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اإلسـالم   يقات , خبالف ما أنزل اهلل تعاىلوما خيدم أهدافهم العمياء , ليكون اإلسالم يف التطبواملصاحل 
واإلنساني واألخالقي بك  معنى األخالقيات الداخلة يف ي  مفاصـ   ته املبنية على العم  القويم وحقيق

 ..االقتصاد والعم  منه ما يدخ  ضمن جماالت احلياة ودقائقها , و
 : ورد يف الذير احلكيم  مماو      
 . سورة امللك ( )الدَغُفوُر َعَمًلا َوُهَو الدَعِزيُز  الَِّذي َخَلَق الدَمْوَت َوالدَحَياَة ِلَيْبُلَوُيْم َأيُُّكْم َأْحَسُن ) -
 . سورة الكه  (7)ِإنَّا َجَعلدَنا َما َعَلى الدَأْرِ  ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمًلا  ) -

  . الكه سورة  (1 )َن َعَمًلا ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َلا ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَس ) -

/  1  مـن اآليـة    ( َفَمْن َياَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفلدَيْعَمْ  َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِراد ِبِعَبـاَدِة َربِّـِه َأَحـًدا    ) -

 . سورة الكه 

سورة  (  )ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر  ُهَو الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِيِبَها َوُيُلوا ) -

 . امللك

َوَمـْن  ( 7)َفَمْن َيْعَمـْ  ِمْثَقـاَل َذرٍَّة َخْيـًرا َيـَرُه     ( 6)َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم  ) -
 . سورة الزلزلة (4)َيْعَمْ  ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه 

ِجُد ُي ُّ َنفدسن َما َعِمَلْت ِمْن َخْيرن ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَهـا َوَبْيَنـُه   َيْوَم َت ) -
 . سورة آل عمران (1 )َأَمًدا َبِعيًدا َوُيَحذُِّرُيُم اللَُّه َنفدَسُه َواللَُّه َرُءوٌف ِبالدِعَباِد 

 .سورة النساء /   9 من اآلية (  ِمْنُكْم ِمْن َذَيرن َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعضن َأنِّي َلا ُأِضيُع َعَمَ  َعاِم ن ) -

وُب اللَّـُه  ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ُنمَّ َيُتوُبوَن ِمـْن َقِريـٍب َفُأوَلِئـَك َيتُـ    ) -
 . سورة النساء (7 )ِليًما َحِكيًما َعَلْيِهْم َوَياَن اللَُّه َع

 ومـوازين  قيمـة مـع  , ليضـع اإلنسـان وجـه لوجـه     مـن القـرآن الكـريم    ( عليه السالم)وما استمّد      
 ؛ يتبنيمعايريها تطبيق , ومن وآنارها اآلنية واملستقبلية ونتائجها ونتاجاتها , أخالقيات األعمال املنّفذة 

 .  (ْحِسُنُه ِقيَمُة ُي ِّ اْمِرىٍء َما ُي )
مثـن  :  القيمـة ؛ ( لسـان العـرب   )  , , ففي اللغـة صطلح القيمة حقول املعرفة مباهتمت خمتل  و       

 ..اأُلمور , وهو يقوم مقام الشيء بها َتُقوم شياء وِقيمَة اأَل .الشيء بالتَّقدِويم 
النقـود  دفـع   ور مادي ومعنـوي , أ سعالذي يقابله املبذول واألداء عهد واقتصاديًا ؛ املبادلة بني ا       

ويـدخ  أيضـًا   , ألسـعار  العـام ل  سـتوى امل, وما تتأنر من خالل تقلبات سلعة أو خدمة  ؛ مقاب  منتوج
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, أو مـا يتحقـق مـن    أو تغريات آلية السو  من العـر  والطلـب   والقدرة الشرائية , ضمن قيمة الدين 
 .. املخرجات  –من خالل املدخالت , أو ما يتحقق خالل التخطيط املريزي وغري املريزي 

اعهـود العقليـة    مـن تكامـ    لتنفيذي , يعين مـا ُيقابـ   ااألداء التخطيطي وي  ما ُيقاب  وإداريًا ؛       
 ..والفكرية , واعهود العضلية أو اعسدية 

, ويـ   وما يوص  للحقائق العلمية  والبياناتومعرفيًا ؛ ميكن أن يكون ي  ما يشم  املعلومات       
, وهنـا تتجـدد القيمـة مـن خـالل       اآلنية واملستقبليةومنافعها وامتداداتها ؤدي إىل املعرفة ونتاجاتها ما ي

وذلـك مـن خـالل الـتفكري اإلبـداعي العـالي , بـالتوازي مـع         هندسة املعرفة , وإعادة هندسة املعرفة , 
اختيـار  صوره وتكاملها , والذياء يف  واليال اإلبداعي وتشكيلةالقدرات العالية على التخطيط املتقدِّم 

, ويفـاءة  البدي  من البدائ  املتاحة وغري املتاحة وما ميكن أن ُيتاح , والقـدرات علـى التحليـ  البيئـي     
واالنسـجام املسـتوعب لإلسـااتيجيات الدقيقـة     االستخدام العالي للتقنيات املعلوماتيـة , وإدرة املعرفـة   

واملشاي  واألزمات , ومنه إعـادة هندسـة االقتصـاد املعـريف وإدارتـه ,      وبدائلها , ومعاعة ي  األبعاد 
رأس املـال   حتقيق دورةلتفو  التنافسي , وتهيئة واستثمار أفض  الفرص لو, ة مساحة ممكنأوسع شغ  ل

 .. املعريف املستدام
أو مـا يشـغله    كانة األشخاص وفاعليتهم داخ  اجملتمع واملؤسسـات , , مواجتماعيًا ؛ ُتعد القيمة       

مكانته الطبقية , ومـردود مـا يشـغله , ومنـه     الشخ  من مكانة مادية ومعنوية , رمسية وغري رمسية , و
 ..ت شباعاتتمث  احلاجات واإل

, ومـا   د احلاجات والتعزيزات واحملرياتالقدرات واإلمكانيات وتوّلتأخذ القيمة منحى ونفسيًا ؛      
, والقيمة تدخ  وإشباعات مادية وغري مادية ونفسية وحرية ق من دوافع ما تتحقه , واملنب ويبلغه يلعبه

وطبيعتها ونتائجها , وجانب من صورها املتحققة , هـي السـلوييات االقتصـادية    حتى يف السلوييات 
 ..إشباعاتها التفسية منها ما يتم من و, بذات احلاجة 

, ومستوى الفاعلية يف ئة الداخلية والبيئة الارجية يف البي القيمة من خالل ما تشغلهتتحدد  ؛وبيئيًا       
, بالعوامـ   , وتأنرياتهـا املتبادلـة   ضمن النظـام البيئـي   ومستواها األنشطة ونتاجها وإنتاجها , ومكانتها 

  ..املستقلة والتابعة 
, وقد  ألخالقية , ومضامني الفلسفة واإلسااتيجياتوحتى تدخ  القيمة ضمن األخالقية والقيمة ا      

, حتـى علـى   وحمدوديتها ودقتها وعمومياتهـا وخصوصـياتها   يتداخ  وخيتلط يف أمور القيمة واجتاهاتها 
 ..؛ نظريًا وتطبيقيًا , ويرى القيمة ي ٌّ على ما يفهمها ذوي االختصاص 
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خـ ات ومـؤهالت وقـدرات    ما ميتلكه الشخ  من  معمادية ومعنوية  القيمة ؛ تبادليةعمومًا فو       
مه ما يقيِّوقد تتعداه لتكون استعمالية وعالمة ومؤشر على  وما شابهها وياملها ,جهود واستعدادات و

ومتحققاتــه ويقوِّمــه يف منظــور العدالــة واملســاواة واملكافــأة , وبــه يكــون مؤشــر وآنــار العمــ  وأداءه 
 ..مستحقاته و

واملكانـة  ملادية وغـري املاديـة والنفسـية    للشخ  القيمة ا , هي ما حتددفاألفعال واألعمال والنتائال       
وأبعـاده  احلرية الفعلية العقالنية واحاام الزمن العم  وأخالقياته حباجة إىل بهذا فاجتاهات و ,واملوقفية 
 ..  (اَء الَعَمَ  َسَمَ  َأاَل اأَلَطَمْن َأ) , و وحمدداته 

األم  , لتنتهـي   ؛ تبدأ من إطالةت والتأويال م  الن  املبارا الكثري من املعاني والدالالتوهنا حي      
طبيعـة  جودة العم  , وارحنرافاتـه الطـرة , لـذات العمـ  واملـوارد البشـرية و      باخنفا  مستوى نتائجها 

 ..الئتمان , ومسعة املنتوج املشروع والسمعة وا
أحـالم   ما يـؤدي إىل , و اوزيفه اجنراف يف سرابهواال, بأبعد مما يتوّجب األماني   ميحتفالثقة يف       
هـو مـا   , ووالتجنِّي عليها واالنتقاص منهـا  يف غري حقيقتها وقدراتها الشخصية إقحام الذات , واليقظة 
 ..ومعوقاتها راتها وقابلياتها وتغيُّعلى ما حييط بتلك الشخصية أيضًا ينطبق 
سـاس غـري واقعـي ,    تصـورات علـى أ  ال, أخالقيات العم  , أن ال نتعدى بنظرتنا  مضامني ومن       
وذو  ةواضحمرسومة وخمطط هلا وف اهدألموسة , وبال جهود مبذولة واملوواضحة الحقائق لل وفقدانها
 ..منفعة 
 : ةاآلتي هذا الفص  على املباحثن تضّمبهذا و     

 .العم  واإلسالم : املبحث األول 
 . العم  والتقوى: املبحث الثاني 
 . ية املكانيةجوانب من النظر: املبحث الثالث 
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 املبحث األول 

 العمل واإلسالم 
 

َوُقـِ    )؛ والتقومييـة  والرقابة التقييميـة  واإلقدام  تمن االستعداداهلادفة احلقيقية روحية العم  تبدأ       
ْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَمـا ُيْنـُتْم   اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوالدُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم الدَغ

 . سورة التوبة(  1 )َتْعَمُلوَن 
, ومبوجب القدرات وال ات واملؤهالت املنتجة واملثمرة , واحلث على العم  يف ي  االجتاهات       

فها ادهـ أنسـب   ختتلـ  مكاسـب  من العم  , وما حيمله يف النفع والري خبصوصيات العم  وعمومياته 
, ومردوداتـه املنظـورة وغـري املنظـورة , املباشـرة وغـري       , وجهة تقويم ذلك العم  خروية األدنيوية وال

 ..املباشرة 
ة طيبـة وهادفـة النفـع    ونيّـ  وأخالقيـة  بكـ  إخـالص  واإلسالم قائم , ما دام اإلنسان يتجه للعمـ         

 ..م آجاًل , عاجاًل أاالنتفاع الشخصي  مردودات عماعي , والبّد منا
املنغمرة بالويالت    مبتلية به الشعوب املاديةَرمن األعمال , َمتفاقم انتظار النفع الشخصي لكّن       

الكسب والربح حتى ولو يان علـى حسـاب أرواح النـاس وممتلكـاتهم     الا ال هّم هلا , إاّل  االقتصادية
تتبلـور فيـه صـور    أمـٌر   وهـو  ,ي والعـاملي  ومستقب  االقتصاد الـوطين واإلقليمـ  وعلى البيئة واملخلوقات 

, ونـذيٌر علـى تفـاقم تهديـد وتـدمري اجملتمعـات والـدول ويياناتهـا         يف غاية الطـورة  اقتصادية تطبيقية 
 ..وتنميتها وتطورها ومستقبلها واستقالهلا 

عهـا  ملناف, ووتهديـد أمنـه وصـحته    يبدأ من ضياع أهداف األعمال املسـتدامة ,  وضياع اإلنسان        
اهتمت الدول املتقدمة والصناعية , وما تسمى بالدول الغنّية ,  اإلسااتيجية املنحى , -لتكتيكية الذاتية ا

قـانون يف  مت تشـريع   , ففي التسعينات من القـرن املنصـرم ,  بالصحة واألمان يف العم  حلماية املوافني 
اصة بالصحة واألمان , واعتبار خر  الاململكة املتحدة , وذلك يف تعزيز يثري من التشريعات السابقة 

اعديدة مث  عنة الصحة واألمان اهرت عدد من اهليئات , وبسبب هذا القانون القواعد خطأ جنائي , 
   ..الا هلا الدور الرئيسي يف وضع القواعد الاصة بالصحة 
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( عليـه السـالم  )ام علـي  أمري املؤمنني اإلمـ  يظهرالعم  يف اإلسالم ,  مكانةحقيقة و ورفيع مستوى     
 :قة واإلنسانية املبارا البالغ الدوذلك يف قوله , وحمتواه  صوره
َوالـَيِقنُي  , ْسِليُم ُهَو الـَيِقنُي  َوالتَّ, ْسِليُم اإلْسالُم ُهَو التَّ. َحٌد َقْبِلي اإلْسالَم ِنْسَبًة َلْم َيْنُسْبَها َأ نَّْنُسَبأَل )    

 .   ( َداُء ُهَو الَعَمُ َواأَل, َداُء َواإلقدَراُر ُهَو اأَل, ْصِديُق ُهَو اإلقدَراُر َوالتَّ, ْصِديُق ُهَو التَّ
 , والـيقني , التسـليم  ؛  نسـبه بـني  انسـيابية  , اعـامع ب اإلسـالم   مـن فما أعظم العم  النابع أصـله        

َداُء ُهَو َواأَل) ؛  مضامني يتمث  يفهى صوره املنظورة وغري املنظورة تومنواألداء , , واإلقرار , والتصديق 
مـا  ومكانة أخالقيات عامله ومؤديه , وأخالقيات العم  ا حتمله من , وما أزخر هذه العبارة مب(  الَعَمُ 

 :يف اإلسالم  املعادلة كونوبهذ ت ونتائجه , ياتب عليه من العم  احلقيقي يف أداءه
 
 

الـا تبـدأ مـن النّيـة والدراسـة      يثيـات واألخالقيـات   , إاّل بكـ  احملتـوى واحل  ويطابقه وما يساوية       
فيذ والرقابة والتقييم والتقويم اآلني واملستقبلي وما ينجم عن حمتوى املعلومات والتحلي  والتخطيط والتن

 ..واملنافع املرتدة لالنتفاع منها بدقة األداء وتكام  ااعودة 
قهه العملي املتخص  واملوايب لك  زمان ومكان تشريعاته وفيكون اإلسالم أص  العلوم ؛ بوبذا      

, وهـو الدسـتور األقـوم    للمخـاطر  املـانع  جبعله التشريعي , و, فهو الدستور النافع وموق  وتطور ومنو 
, هذا البحر الزاخر والدر الفاخر , والدلي  ؛ حالله مجـع يـ  املنـافع ,    م بقرآنه الكريم املعجز عظواأل

 ..املخاطر  مؤنرات ومنع متهيداتعالج إاّل للوقاية والوما حّرم 
ألولـي األلبـاب , أصـحاب العقـول واملعـارف      وما يانت توجيهاته يف احليـاة العمليـة , إاّل حيـاة         

ُتـُه  َوَعَمـ ن َتـْذَهْب َمُؤونَ  , ُتُه َوَتْبَقـى َتِبَعُتـُه   َعَم ن َتْذَهُب َلذَّ: اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) واحلكمة املثمرة ؛ و 
 .  (ْجُرُه َوَيْبَقى َأ
العمـ  ,  أجر ؛ تبعية العم  , وبقاء كمن بني , هو ما ي يف اإلسالم مؤشرات العم  الرئيسيةمن و      

وال يق  عنده ب  يتعدى الريا والرسالة هذه إىل اسااتيجياته , ما ياتب عليه من يعين ما حيققه األداء و
اقتصـادية واجتماعيـة واملضـامني    احلد وما حيمله مـن جوانـب    ما يكون من أجر , وال يتوق  عند هذا

قـق بـالوعي والثقافـة    التنموية املستدامة , ب  ياتب عليه األجر الدنيوي واألجر األخروي , وهو مـا حي 
اإلنسـان املـؤدي للعمـ  ؛ يعمـ      الذي يبدأ مما خيفيـه  الفقهية , تنقية أجواء ومناخ العم   –التنظيمية 

 .., وحتى مردودات عمله تمعي فردي ومجعي وجم
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, ومـا  ة , الدنيوية واألخروية , هي القيمـة احلقيقيـة للعمـ     واملستقبلي ةفع اآلنياناآلنار واملبهذا فو      
 جانـب مـن   هـو يف اإلسـالم  حمتوى التنميـة املسـتدامة   وعلى أهمية يسهم يف التنمية املستدامة , والدلي  

اعانـب  نقافـة  مـا يشـمله مـن    , و (ْجُرُه َم ن َتْذَهْب َمُؤوَنُتُه َوَيْبَقى َأَوَع) ؛ ( عليه السالم)قوله مضامني 
لبنـاء  سـتدامة ا الـواعي ال احلـث علـى االجتـاه     ومنـه التنظيمي ومردودات األداء على الذات واآلخرين , 

 ..االسااتيجي 
, الـا قـد    ( ُه َوَتْبَقـى َتِبَعُتـهُ  تُـ َعَم ن َتـْذَهُب َلذَّ ) ؛  تكمن يف تكون نتيجته وخماطرهالعم  خبالفه و      

األجيـال مـن   تحملها األجيال والبيئة والكائنات احلية واعامدة , ومنه مـا يتحملـها   تتجاوز الذات , وت
 ..ندرة املوارد وتضاع  احلاجات ومتطلبات اإلشباع 

أو التنفيذ واألداء بك   حمله اإلنسان , جيمع بني النظرية والتطبيقيتيتطلبه واجتاه دينامي آخر , و       
 .  ( اِمي ِبال َوَترناِعي ِبال َعَم ن يالرَّالدَّ) ( : عليه السالم), حيث يقول مستوياته وجودته 

حمتوى ؛ احلريية , سُيفقده خواص أو  فيه وتطبيقاته الديناميةدعوة ألمر معني بال العم  لكون ال       
, وتنفيـذ يـ  حيثيـات ذلـك ,     صنع القرارات واختاذهـا  بوضع الطط وما قب  التخطيط له , ومرورًا 

 .., حتى الوصول إىل األهداف املستدامة األداء  وباملستوى العالي يف
نتـائال األمـور , وحينمـا يكـون     , جيع  القوة واحلـزم يف   لنظرياتلفدعم العم  والتطبيق امليداني       

يأتي ضعيفًا بانطالقـه  , , ورمي السهم بال وتر  التشبيه بالرامي والوتر , البّد من أن يكون هناا هدف
للهدف املطلوب واستقراره فيـه , والعمـ  بهـذا البـّد أن     إىل األمام وووصوله للهدف , ورمبا ال يص  

 ..يكون له رامي شديد النزعة 
داخليـة متمثلـة بكـ      وبيئـة , رؤيا ورسالة وأهداف وغايات ومما تتضمنه هذه الصورة البالغية ؛       

من القـيم واألخالقيـات   بشرية , وغري املنظور الوارد املاديات واملديات وغري املا , ومنها حمتواها املنظور
 ..الدافعة لفاعلية األدوات املتوافرة والقدرات 

, تق  بوجه مـا يتطلـب الوصـول إليـه وحتقيـق      وما حتتويه البيئة الارجية من فرص وتهديدات        
  .. وتقادم احلقو  تمرة , والبعيدة عن تقادم األجراملس املنافعو األهداف

العامـ  املتمـرِّس والـبري واملمتلـك     لـه الطـة وخريطـة التنفيـذ و     العمـ  ,  البّد من أن يكونوبه       
ــداعات , ليكــون أداءه يف الصــميم , وأداءه مؤهــ    ــؤهالت واملواهــب واإلب ــدرات وامل ــ   للق ومتكام

 يتحقـق مـردوده علـى الـذات    ومنـه مـا   العالية واملطلوبة , ودة اعستوى ليكون مب ,املستدامة بالقدرات 
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على العلوم واملعـارف , ومـا يـدعمها مـن معلومـات       أيضًا ينطبق , وهو ما( املشروع ) وموقع العم  
  ..وجتارب , توايب ي  تطور ومنو وبيانات وحقائق 

مـن أجـ  الوصـول إىل املبتغـى واهلـدف      واملواضـبة والتواصـ  والتفـاني    وحيتاج العم  إىل الصـ         
واحلزم به , واإلميان هو اإلسالم , وال يدخ  اعنة وبأفض  النتائال املرجّوة , وينبع الص  من قوة اإلميان 

, َعُه َوال َخْيَر ِفي َجَسٍد ال َرأدَس َم, أدِس ِمَن اَعَسِد ْبَر ِمَن اإلمَياِن َيالرَّالصَّ َفإنَّ )إاّل املؤمنون الصابرون , 
 .  (َوال ِفي إمَيانن ال َصْبَر َمَعُه 

, زاد األجر ووسـع  واملطاولة على العم  بإميان وأخالقية على الص  والقدرة يان الثبات ويلما        
 ..مرامي جنة الدنيا واآلخرة , واألجر على قدر املشقة 

ان الصـوم وصـراعات الـنفس    لعم  الصاحل , يـ ويلما يانت اجتاهات األعمال رحنو الفضائ  وا      
 .  (يدَرْهَت َنفدَسَك َعَلْيِه ا َأاِل َمْعَمفدَضُ  اأَلَأ) وبهذا يكون , األّمارة بالسوء 

 واجتاهـات ألخرويـة ,  من األمـور املتعلقـة باجتاهـات األعمـال الدنيويـة وا     يتضمن العديد  ومنه ما      
, مهددة لألمـن  من استثمارات مغرية مبردوداتها , فكم اإلنتاج وإشباع احلاجات و االستثمار والتموي 

, وبـدور   مـع الشـريعة اإلسـالمية   تتعـار    , فضاًل عن يونها باألسـاس االقتصادي واالقتصاد املعريف 
وخمـاطره املتعـددة   الربا  هو عليه تعار  مع اعوانب اإلنسانية واألخالقية , يمات االستثمارات املغرية ,

 ..واالجتماعية واالقتصادية ة واألخالقية وآناره السلبية ؛ اإلنساني
العالي , لكنهـا تـؤنر علـى سـالمة اإلنسـان      السريع و األعمال ذات الكسب وهو ما ينطبق على       
يذلك هـو ينطبـق   , وواإلنسان لبيئة وذات الضرر الشديد على ا, يما هو عليه املشاريع امللونة والبيئة 
, فيتم بيعها والعم  على ونة واملنتهية الصالحية لالستعماالت البشرية ما يتم استرياده من املواد امللعلى 

 ..وتكون نفايات ماايمة ونق  على االقتصاد الوطين والبيئة ُتستعم  حبدود معينة وما الاويال هلا , 
م احملـرّ هذا الكسـب املـالي املغـري    عن التنظيمية  –بثقافته الفقهية اإلنسان وميتنع فحينما يتخطى       

, وهـو ضـمن حمتـوى جهـاد الـنفس      من بني أفضـ  األعمـال    فقراره اإلنساني واألخالقي هذاشرعًا , 
 ..العظيم خبطواته ونتائجه 

, تعمـ  احلـوافز التشـجيعية يعامـ  يتخطـى الصـراعات النفسـية        ويذلك بهذا االجتاه ميكـن أن        
الذي يتبعه األذى على املدى البعيد , ورمبا علـى  الكثري والقبول باليسري النافع املثمر مبستقبله , خري من 

 .. ( ُتُه َوَتْبَقى َتِبَعُتُهَعَم ن َتْذَهُب َلذَّ) ؛ يف القول املبارا السابق بيانه وينطبق عليه , املدى القريب 
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وهـو   Human Relation Schoolوما الدراسات الا قامت بهـا مدرسـة العالقـات اإلنسـانية          
, من تأنري الضوء وساعات العم  ( هاونورن ) ا املتمث  يف دراسات وجانب منهللعم  , االجتاه اآلخر 

وحتديــد وحتليــ  التنظــيم االجتمــاعي , إاّل الصــورة الواضــحة علــى واجتاهــات العــاملني ومشــاعرهم , 
عنويـة  عامـ  النفسـي ورفـع الـروح امل    املباشرة وغري املباشرة على اإلنتاج والعم  واسـتقرارية ال املؤنرات 
Morale  له.. 

 اومداخله Human Behavior Schoolامت بها مدرسة العلوم السلويية وما الدراسات الا ق     
وعلـــم دراســـة اإلنســـان  Sociology, علـــم االجتمـــاع  Psychologyالثالنـــة ؛ علـــم الـــنفس 

Anthropology العـاملني   اهتمـام  لوصـول إىل نتـائال أفضـ  ملعرفـة مسـتوى     اولة ا, إاّل وجه آخر حمل
 ..  , وبال تبعات وإضراربأعماهلم 

, فاعلية احلوافز املادية وغري املادية أهمية وواعافت ب الا قامتاحلديثة الدراسات  خمتل يذلك و     
عـن  مبنحى األداء الواعي واالجتاه , املستدامة األجر ما هي إاّل طريقة عع  العاملني يتمسكون بأعماهلم 

   ..أو يونهم مجاعات عم  أفراد طريق يونهم 
العمـ   حـوافر  العمـ  و ب عالقة ونيقةرفع الروح املعنوية , ِلما هلا من ويتطلب االهتمام مبوضوع        

أو األجـر حبسـب القطعـة     Time Wageسواء يان األجـر حبسـب الوقـت     Wages األجورعدالة و
Piece Wage  واحملدد باألجر النقديMoney Wage عـن القـوة الشـرائية    لنظر الذي يكون بغض ا

فتكـافؤ   ..وفقه إىل القوة الشـرائية للنقـود   على والذي ينظر  Real Wageللنقود , أو األجر احلقيقي 
, ورفـع معنوياتـه    , لدى العـاملني وعدالة األجر مع العم  واملساواة , هي الا جتع  االستقرار النفسي 

  ..ستوى النوعي والكمي ألداءه رفع املو
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 , حيث علـى األداء ودقـة األداء  , فإّن الفكر اإلسالمي وإجيابياته من التأنريات ما ورد  ىلإ ضافًاوم      
 ..لعم  واألداء العالي لتحقيق اعودة يف ا

علـى  وتنفيـذها  األعمال ه من القيام ب ما يتوجبِلالفاع  وجِّه , إاّل املاحلالل واحلرام فقه  ما نقافةو     
وهو ما  نينة للعاملني ؛ يأفراد ومجاعات ,من توافر االستقرار النفسي والطمأ, وما يتطلب  أيم  وجه

على األداء املتكامـ  , وبـث    ةفزاحملتنظيمي الناخ املمتناغمة ومستقّرة يوافرها املشروع ضمن بيئة عم  
هديـد  أسـلوب أو مـنهال الت  االبتعـاد عـن   , ووما ياتب من حقو  وواجبـات  لوعي والثقافة التنظيمية ا

وعـدم تقـادم حقـو     , آنـار األعمـال   نقافة امتداد والوعيد والتخوي  بالعقاب , لكون اإلسالم وضع 
 ..الذات واآلخرين على االمتداد الدنيوي واألخروي 

وما , ( لية البيئة الداخ) دواخ  اإلنسان  الثقافية التنظيمية املتكاملة بني وبهذا الصوص واملنظومة      
, ويتضـمنه قـول   ه هو جانـب ممـا يرشـدنا إليـ    والظاهر والباطن لإلنسان , , لارجية من البيئة احييطها 

 :  (عليه السالم)اإلمام علي 
قدَو يَت فـا ِوا قََإَذَو, يَن َفَتُكوَن ِمَن اَلاِسِر, اَعِتِه َط َوَيفدِقَدَا ِعْنَد, ْن َيَراَا اهلُل ِعْنَد َمْعِصَيِتِه ْحَذْر َأا)       

 .  (ْ  َعْن َمْعِصَيِة اهلِل ْضُعا َضُعفدَت فاإَذَو, اهلِل  اَعِةلى َطَع
, والطاعة وعدم الفقدان يف ِخضم اعامعة بني احلذر من معصية اهلل وانظر بالغة الثقافة التنظيمة        

ت والنتيجة السارة احلتمية بك  معنى السارة الا تبدأ من الذابالتوقيت واملكان واملوق  , منافعها ؛ 
, اآلنية واملستقبلية , , وما متتد للعالقات مع احمليط والبيئة املادية واملعنوية والفكرية والنفسية والسلويية 

 ..بالعوام  املستقلة والتابعة 
موقـع وديناميـة القـوة    ومنهـا  البـارز ,  لعظيم املدخ  البالغي البليغ , ملكـون االسـااتيجية   وانظر       

ما يتحقق من , و( ْ  َعْن َمْعِصَيِة اهلِل ْضُعا َضُعفدَت فاإَذَو, اَعِة اهلِل لى َطقدَو َعيَت فاِوا قََإَذَو) ؛  والضع 
واالسـتعداد واععـ  التكـويين    واملوقـ    اسـااتيجية التوقيـت  لـى األبعـد واألعمـق يف    ترييض النفس ع
صوصـية  لدارة األزمـة  والتنظيم السلويي يف يافة األعمال , واسـتيعاب إدارة الوقـت وإ  والتشريعي , 

 واحملتــوى وتفاعلــه ,األداء االقتصــادي  –العمــ   مفصــ  إلســااتيجية اإلســالمية , ومــا يكــون عليــها
 املفصـلي  العاليجودة األداء دقة ومنه اإلنساني املتضمن ي  مكونات ومفردات األداء , و –األخالقي 
 .. ةالتقوميي – ةالتقييمي ةاملفصلي العقالني للرقابةتواصله , و التنفيذي – التخطيطي

  ( :عليه السالم), قوله وأعظم دلي  على اآلن  الذير وغريه       
  ( َوال َحاَجَة هلِل ِفيَمْن َلْيَس هلِل ِفي َماِلِه َوَنفدِسِه َنِصيٌب, ْبُتِلَي ِباهَلمِّ َر ِفي الَعَمِ  اَمْن َقصَّ) 
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 : هامن شم  على تفاصي  متنوعة ,والبّد من القول بأّن العم  يف اإلسالم ي       
 ..عم  العبادات ؛ يالصالة والصوم  -
عمــ  الشــخ  لنفســه يكســب رز  , وعمــ  ؛ الشخصــية والعامــة , وعمــ  املعــامالت  -

وما شابه ذلك مما يـدخ  ضـمن   .. إلشباع حاجات املكّل  به , مقاب  أجر مادي الشخ  
 ..املعامالت التجارية واملالية واالقتصادية 

وواجباتـه   ظيميـة , ومعرفـة حقـو  العامـ  أو املواـ      الـوعي والثقافـة التن  املنطلق مـن   ؛ وابتداًء      
, ليعـرف حـدود عملـه     املطلـوب  اعزئـي  احملقق له وضوح خريطة العم  ,والتخص  وتقسيم العم  
 ..؛ يأفراد ويجماعات  التكاملي حدود أعمال اآلخرينو,  وتكامله مع اعزء اآلخر

يكون العم  بإخالص وجودة األداء واألداء ؛ ( ومبا يتحدد من التخص  وتقسيم العم  ) عندها      
وإاّل حّرم أجـر عملـه , باالنتقـاص املقصـود مـن      , وأدوات من قدرات العالي على وفق ما يتوافر لديه 

, يعين عم  بالاملادي , لعدم مقابلة األجر األجر يام  حرمة اشكالية شرعية , ورمبا األداء , ويدخ  يف 
 ..عدم العدالة بني األجر والعم  املكل  به 

اِر ْبَ  اإلْخِتبَـ َحٍد قََالطَُّمأدِنيَنُة إىل ُي ِّ َأَو, اِب َعَلْيِه َغْبٌن َوالثَّا َوِنقدَت ِبي ُحْسِن الَعَمِ  إَذقدِصرُي ِفالتََّو )      
 .  (َلُه َعْجٌز 

 : خبصوص املوضوع هو يتبنيمما وهنا       
جوب مساواة وعدالة العم  مع األجر , لك  األطراف الداخلة ضمن هذه العملية اإلنتاجية و -

 .., وما تتضمنه من مقابلة العم  باألجر وباإلتفا  العادل بينهم 
العدالة اإلخالقية بني دقة االختيار ومسـتوى دقـة   إنسانية العالقات , وما تتضمنه من وجوب  -

ارتفـع مسـتوى   , كلمـا يانـت الدقـة يف االختيـار     ف ؛ة طرديـة  وتوازنهما , والعالقالطمأنينة 
اخنفـض مسـتوى الطمأنينـة , وممـا يشـم        , , ويلما اخنفضـت الدقـة يف االختيـار   الطمأنينة 

تقـان  مستوى متطلبات الوايفة ؛ السـرية وإ واالختيار يف العم  الوايفي واملسؤولية الوايفية 
 ..ودقة األداء وحتم  عبء املسؤولية والعم  

, والدقـة يف تنفيـذ متطلبـات األعمـال لتحقيـق األهـداف       ومنه ما تتطلبه األعمـال ومسـؤولياتها         
 ..سومة على وفق ما خمطط هلا رامل

ــُه َأ) وبغــريه يكــون ؛ وبهــذا        ــَب َشــْيئًا َناَل ــْن َطَل بســمات ومــؤهالت الشــخ  ,   (َبْعَضــُه  ْوَم
ما يكون وللسلع والدمات , العر  ما يتم من ووغري املرنة ,  املرنة ؛ احلاجاتاهور واستعداداته , و
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,  من بني تلك البـدائ   البدي  األفض اختيار البدائ  املتوافرة , وتتحقق من ما و,  عليه مستوى الطلب
البـّد  يـ  ذلـك   , و , وما ُتحقق من اإلشباع الكلي واعزئيشباع تلك احلاجات املطلوبة الوصول إلو
 .. تخطيط املناسبال أن يسبقه من

مـن نظريـات   العلـم   ص  إليه, بني ما ي رية والتطبيقجيمع بني النظما ؛ اإلسالم توجُّه ويذلك يف       
, العلم والعم   البنائية بنيتكاملية حتقيق الضرورة , وُيعد  عمليًا يتم التخطيط له وتنفيذهما , ووحقائق 

َيْهِتـُ    الِعلدـمُ َفَمْن َعِلَم َعِمـَ  ؛ وَ : وٌن بالَعَمِ  لِعلدُم َمقدُرا) ؛ وعدم انفصاهلما عن بعضهما , على اعتبار 
 .  ( ْرَتَحَ  َعْنُها إالَّاَبُه َوَجإْن َأَف, بالَعَمِ  
مـا  , ومما يعين قيـام احلضـارات بـالعلوم و    بالعلم والعم بناء احلضارات ( عليه السالم)وبه يوضح      

االبتعـاد  , و ة على أمت السب  واالستعداداتملدروسة واملخطط هلا واملنّفذة واطبيقات املناسبالتتتطلبه من 
بنـاء  طبيـق تلـك القاعـدة احلتميـة ل    عـدم ت بالسـقوط ل رهونة وامل اإلنسانية , احلضارات عن ي  ما يهدد

 الِعلدـمُ َو) , , وتكاملهما يف فهـم واحـاام احلضـارات األخـرى     وامتداداتها الزمنية واملكانية  احلضارات
 ..(  ْرَتَحَ  َعْنُها إالَّاَبُه َوَجإْن َأَف, َيْهِتُ  بالَعَمِ  

والبّد من بيان توجهات العلوم الدنيوية والدينية , وخصوصية توجهات العلوم الدينية لتنظيم احلياة       
مـن مسـتجدات    مـا ياتـب عليـه   , والدنيوي على وفق ما تقتضيه األمور وتطورات ما يص  إليه العلم 

 ..سائ  الفقهية لعالجها أو وضعها على املنهال الصحيح واألخالقي واإلنساني النافع امل
القيـام بـه , ومـا     , وما له وما عليـه على بيِّنة من أمره الوعي املتكام  لإلنسان , ليكون ويتطلب       

 ( :عليه السالم)والعلم والوعي مبوجبه , استقامة األمور , لذا يقول يؤديه اجتاه ذاته واجتاه اآلخرين 
  ( َر َعَلْيِه الِعلدَمَظْرَذَل اهلُل َعْبدًا َحا َأإَذ )

جر , احلاملنع واحلجز و؛ واحلظر , من الناس  األدنىوالرديء هو والرذيلة ضد الفضيلة , والرذي         
 ..والقاصر بقدراته العقلية واعسدية وال ميكن أن يكون هذا إاّل على غري املؤه  

هم يتاسـتقالل بـالعلم  و, وبنـاء الشخصـية املتكاملـة    و دلي  على مكانة العلم يف مستقب  النـاس  وه      
من صوره و, استقرار حياتهم منه ووالتماسك االجتماعي والرفاهية االقتصادية , واملسك بزمام أمورهم 

, اع احلاجـات  يف إشـب  ملستوى األمـان  استقرار املخزون السلعيالغذائي والصناعي , واألمن  هو حتقيق
 ..التنمية املستدامة ما يرتبط بو

 ( :عليه السالم), ولذا يقول بالعلم والعلماء اإلسااتيجي اإلنسان ومستقبله  وبهذا تكون مكانة      
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الِعلدُم َو, َفَقُة ُقُصُه النَّاُل َتْنامَلَو. اَل ْنَت َتْحُرُس امَلَأالِعلدُم َيْحُرُسَك َو, اِل الِعلدُم َخْيٌر ِمَن امَل, ُ  ا ُيَمْيَي )     
 .   (اِلِه وُل ِبَزَواِل َيُزَوَصنيُع امَل, اِ  لى اإلْنَفو َعَيْزُي

مؤشـر  مستقب  املشاريع والدول بالعلوم واملعارف , وأصـبح  , و واملعارفم والعلمن واملال منبعه       
مة , وبالغـة  اتيجي يف التنميـة املسـتدا  هو الطليعي واالسـا رأس املال املعريف والعلمي االقتصاد املعريف و

,  (الِعلدـُم َيْحُرُسـَك   ) جانب مـن حمتـواه ؛   , و(  اَلْنَت َتْحُرُس امَلَأالِعلدُم َيْحُرُسَك َو) ؛  احلكمةوعظيم 
, والـدافع املتحقـق   بالبناء الفكري والثقة بالنفس واالجتاه بقويم األعمال والسـلوا التنظيمـي   وحيرسك 

االقتصادية , ومحاية استقاللية القـرارات واختاذهـا ,    –رفاهية االجتماعية لاملثمر باقب  بالتخطيط للمست
لـى  و َعالِعلدـُم َيْزيُـ  ) , وبهـذا  وباجتـاه تنمـوي شـام     وسائ  اإلنتاج على أيم  وجه ومحاية واستثمار 

 ..واالقتصاد املعريف ادية يف بناء الريائز االقتص, وبك  االجتاهات لإلسهام أفقيًا وعموديًا , (  اِ اإلْنَف
االنفـا  االسـتهاليي واالنفـا  االسـتثماري , واالنفـا  االسـتثماري يف       االنفا  باجتـاه ؛  ويتجه      

 إنََّو )والنفسـية , الدنيويـة واألخرويـة ,    االسالم يأخذ أبعاده املنظورة وغري املنظور , واملادية واملعنوية 
 .   (ال َعَمَ  َو, دًا ِحَساٌب َوَغ, ال ِحَساَب الَيْوَم َعَمٌ  َو

للغـد األخـروي ,   املؤشـر واحملـدد املسـار     هـو  اليـوم الـدنيوي  عمـ   فوالرابط هو العم  ومثـاره ,        
اإلسالمية متفاعلة وممتدة ال تنتهي إاّل بالغد األخروي , وهو االساتيجية  منظور ونظرة واإلسالم جع 

 ..حلضاري متواص  ا ه, وامتداده وأنرما جيعله ال ينتهي 
سـااتيجي  لتعام  معهـا يف املسـح اإلسـااتيجي والتخطـيط اإل    العيب يبقى يف اإلنسان وييفية او       

, التوجيهية اهلادفة حلماية مسرية التنفيذ ودقة مطابقته للخطط والتنفيذ اإلسااتيجي , وما يقوِّمه بالرقابة 
لكون خريطته ال تنتهـي  (  اِ لى اإلْنَفو َعالِعلدُم َيْزُي) ا دون اهلدر باعهود والطاقات واإلبداعات , ولذ

 ..املتواص  العم  مستوى إاّل بطبيعة املواهب واإلبداعات و, إىل حدود 
والتمسـك بأخالقيـات العلـم    خـالص  بدأ اإلفلو عرف اإلنسان , يي  االهتداء بالعلم والعم  , مب     

إجيابيات البيئة , وتفاعله مع ومتاسكه املبدع السوي الفكر  كسب وحدة, لوبإنسانيته املستدامة والعم  
, بتوقيـت تنفيـذ   فرصه الا جتمع احلاضر واملستقب  , ومكاسـب الـدنيا واآلخـرة    ال, واستثمار واحمليط 
  ( :عليه السالم), حيث يقول وانسيابيتها األعمال 

َمِلِه اِم َأيَّي َأَجٌ  ؛ َفَمْن َعِمَ  ِفاِئِه َأَرَم ن ِمْن َواِم َأيَّي َأُكْم ِف َوإنَّالَأ! ال َعاِمٌ  ِلَنفدِسِه َقْبَ  َيْوَم ُبْؤِسِه َأ)      
َفَقـْد  , َجِلـِه  َمِلِه َقْبَ  ُحُضوِر َأاِم َأيَّي َأَر ِفَوَمْن َقصَّ. َجُلُه َوَلْم َيْضُرْرُه َأ, َجِلِه َفَقْد َنَفَعُه َعَمُلُه َقْبَ  ُحُضوِر َأ
 .  ( َجُلُهُه َأَوَضرَّ, ُه َخِسَر َعَمَل
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؛ الفردية واعماعية ,  العم  عموميات وخصوصياتمضامني الن  املبارا على  وميكن أن ينطبق      
واملشـاريع ,  فهنـاا يـوم تزدهـر فيـه األعمـال      وضمن نطا  العم  الفردي أو ميتد ألعمال املشـاريع ,  

الـدخ  الـوطين أو   و دخـ  الفـرد   , وترتفع مسـتويات , ويعم الري والنعيم وتتوسع الرفاهية االقتصادية 
ثمارية , ويكـون  , وترتفع القدرات الشرائية , وترتفع املستويات اإلنفاقية اإلسـتهاليية واإلسـت  القومي 
من شأنه أن يدعم االقتصاد وخمتل  املشـاريع اإلنتاجيـة ؛ السـلعية    دخاري , ومستوى إلدخول فائض ل

, لك  املؤهالت والطاقات تصادية املتكام  واملثمرة , وتوافر فرص العم  , وحيقق الدورة االقوالدمية 
عام  مهم  د البشرية وقدراتها , ولرمبا يانرتطوير وتنمية املوالفرص ميكن تهيئة الاإلبداعية الوطنية , و

 توسيع القاعدة الصناعية الوطنية ؛ االستخراجية والتحويلية , وبكـ  مسـتويات الصـناعات   ورئيسي يف 
 مـثاًل ,  وامتداها حتى الصناعات الثقيلة , والصناعات االلكاونية املتطورة , ومـا جتربـة اليابـان   الفيفة 

يف تنميـة  املدروسـة , وتنظيماتهـا وإدارتهـا    أمثرت خططهـا   الطبيعية , ورغم ذلكالا ال متتلك املوارد 
,  اإلدرة والتنظـيم تنميـة وتطـوير   ق االهتمام باألعمال وتنميتها عن طرييان , وقدرات املوارد البشرية 

 ..وتوجيهها يف خدمة التنمية االقتصادية 
وعمليـة الرسـالة   بتوجيهـات الشـريعة اإلسـالمية    و,  ه االقتصاد اإلسالمي مبنحـى مـدروس  لو اجتو     
له خصوصياته , لكون ي  زمان ومكان التنموية املستدامة احلقيقية  قهية , ألخذ اجتاهاتها يف الفرصالف

 ..وعمومياته املوقفية 
 على النظـرة القاصـرة األحاديـة , بـ  يتعـداه إىل تعـدد      ال يقتصر العم  يف اإلسالم وبطبيعة احلال      

وأخطـاء فسـببه اإلنسـان وتطبيقاتـه        ما حيصـ  مـن انتقـاص   املنافع الدنيوية واألخروية , ويالفرص و
 ..الشخصية القاصرة وتطلعاته 

, ويتمث  بأخالقيات األعمال يف اعـوهر واحملتـوى   خر العظيم للعم  يف اإلسالم والعبادة الوجه اآل     
, , واالبتعاد عن ي  ما يضر باإلنسـان والبيئـة واملخلوقـات    األداء انسيابية طبيعة والتخطيط والتنفيذ و

ت على أن يتجه بالنفع وإشباع احلاجا, االبتعاد عن ي  ما هو فيه اإلضرار , وفالواجب الفقهي للعم  
 ..أيم  وجه , وال يتعار  ويدخ  يف احلرام واحملذور 

, تعـددة  املواجبـات  الإىل  الة والصيام والفرائض وحسب , ب  تتعـداه وال تقتصر العبادة على الص      
, ويرامـة أسـرته   الـذي حيفـظ يرامـة اإلنسـان ومكانتـه       الطيـب  ومنها العم  لكسب الـرز  احلـالل  

 .. ومكانتها ومستقبلها
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قنواتـه األبعـد مـن     ومنه أخذ, وخري الناس َمْن عم  عماًل فأتقنه , ( وخري الناس َمْن نفع الناس )      
, املـادي واملعنـوي والنفسـي ,    النظرة اإلسااتيجية الدنيوية , ليتعـدى بنظرتـه إىل املكسـب األخـروي     

 ..الشعوب واألمم الدول ووانعكاسات ومردودات ذلك على على اقتصاد 
  ( :عليه السالم), قوله يف اإلسالم وأخالقياته العملية على أساسه مبدأ العم  ومما يقوم       
َعَم ن ُيْعَمُ  ِبِه ِفي  ْحَذْر ُي ََّوا. ِة امُلْسِلِمنَي َوُيكدَرُه ِلَعامَّ, َعَم ن َيْرَضاُه َصاِحُبُه ِلَنفدِسِه  ْحَذْر ُي َّاَو)       
 .  (ْعَتَذَر ِمْنُه ْو اْنَكَرُه َأَعَم ن إَذا ُسِئَ  َعْنُه َصاِحُبُه َأ ْحَذْر ُي ََّوا, ِفي الَعالِنَيِة  ى ِمْنُهَوُيْسَتَح, السِّرِّ 
 :ومنه ما يكون العم  قائم على       
, وبه ال يعود على الفـرد  الشخصي  – من املنطلق النفعي اعماعيبدأ مبردوداته وييتجه  - 

 ..فقط , ب  يتعداه إىل اآلخرين 
, ومنـه مـا   مطابق لباطنه وما يضمر اإلنسان يتطلب ب  يتوجب أن يكون العم  ااهره  - 

واإلنسانية , وتبعًا للحقو  والواجبات , واحلفـاا علـى حقـو     تكون املعايري األخالقية 
 ..اإلنسان , ومنه ما يتضمنه داخ  بيئة العم  واالقتصاد والتجارة 

تعزيز لقدرات األداء هو العم  ,  ملشروعالنتماء واالعتزاز بالعم  , وما ينبع منه حب ا - 
ن أداءه لدى العـاملني ومـا يتطلـب مـ    , ومنه رفع املعنويات به  وللعم  املكّل واإلبداع 

  ..ة ستداماملعلى األداء وتنمية القدرات على أيم  وجه , واستمراره 
 ( :السالم عليه)أخروية , لذا يقول  –دنيوية حياة ولكون اإلسالم , دين         

  .. (ْنُكْم ْبَتاُعوا َما َيْبَقى َلُكْم ِبَما َيُزوُل َعاَو, ْعَماِلُكْم َوَباِدُروا آَجاَلُكْم ِبَأ ) ..
واالجتاه وامليول والتعزيزات والنتـائال اآلنيـة   واالستيعاب من احملتوى وبه ميتد آفا  العم  وقدسيته       

 .. سورة الرعد/  7 من اآلية (  ْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي الدَأْرِ َفَأمَّا الزََّبُد َفَي ), واملستقبلية 
الفع   معالرضى بالعم   يتداخ يتكام  بتهديداته وخماطره , عندما السليب  أو الفع  وجريرة العم      

 .. ن والعمران واحلضارة لتدمري البنى التحتية واإلنسا السليب وغري األخالقي وما يهدف
  ( :عليه السالم)حيث يقول إمامنا      
َوإْنـُم  , إْنُم الَعَمِ  ِبِه : َوَعلى ُي ِّ َداِخ ن ِفي َباِط ن إْنَماِن . اِخِ  ِفيِه َمَعُهْم الرَّاِضي ِبِفْعِ  َقْومن َيالدَّ)      

 .  (الرَِّضى ِبِه 
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مـا ُيعـّول عليـه مـن     النفس , ومنه لسوي لفكر واستقبال نقي التقويم السلوا من  يبدأ وهو اجتاه      
واسـتدامة  , , واحلماية مما يهـدد مسـتقب  احليـاة والنـاس     التقويم الذاتي ؛ الفردي واعماعي واجملتمعي 

؛ بالقلب واللسان واليـد , وبـه ينكـر    التنمية الا تبدأ من القويم والتقويم الفكري والنفسي والسلويي 
والطـر بـالفكر البـاطن والظـاهر ,     ال , ويؤدي ما يردعهـا أو يوقـ  مـدها املنحـرف     منحرف األعم

 ..للمخاطر واملانع للتهديدات القويم , الدافع والسلوا السوية والنفس 
قـدرة رأس   مـن  , والنابعـة على مسرية الطط املبنية على جودة الدراسـات  وبطبيعة احلال مردوده      

مـدى تطـور   , ولدقتهما ومالئمتهما واحلاجة هلمـا  علومات والبيانات اجملسِّدة من جودة املاملال املعريف و
 , معرفيـة   –, والبناء على أسس علميـة  األدوات املستخدمة يف التكوين املعريف قدرات املوارد البشرية و

   ..تنفيذ ورقابة  انسيابية ومرونة وما يلحقه من
, ُتـُه َوَتْبَقـى َتِبَعُتـُه    َعَمـ ن َتـْذَهُب َلذَّ  : اَن َما َبـْيَن َعَمَلـْيِن   تََّش)  شايلتني , و يما إّن األعمال على      

 .  ( ْجُرُهَوَعَم ن َتْذَهْب َمُؤوَنُتُه َوَيْبَقى َأ
 :, وما يتصوره اإلنسان باختالف الرؤى فتبعية وجريرة العم  وطبيعة وإسااتيجية العم        
وتبقـى اعريـرة وتبعتـه    تـذهب مـع أدراج الريـاح     سليبالعم  املنحرف وال لذةفحينها تكون  -

ا هو عليه العم  يف املمنوع املنايف لألخال  والدين , أو العم  يف املشـاريع  , يمومضاعفاته 
 .., يلحوم النازير واللحوم احملّرمة , املنتجة للمحرمات يالمر 

يكون نق  وتعب وعبء وشـّدة  , وبهذا والقوت والثق  واملؤونة الا مما تعين التعب والشّدة  -
األجـر يف اإلسـالم يبقـى    لكـّن   ,ما يتم من تكلي  وضغوط العمـ   العم  , يذهب بذهاب 

العم  للوصول لنظرية جديدة , وما ُيعانيه العامل حتـى يصـ  إىل   خرويًا , ومنه مثاًل دنيويًا وأ
أو ا له من أجرها األخـروي  لها املنظورة منها وغري املنظورة , ومُياالذروة املثمرة ومنافعها وُأ

, أو السعي إىل الكسـب  والديين ابتكار ما ينفع الناس , أو تنفيذ األعمال مبوجهها األخالقي 
  ..ومحايتها من اعنوح إىل اعرمية حلماية األسرة من احلاجة واعوع احلالل الطيب , 

عـالج  أو ابتكـار أو اخـااع   وضـع  على مـد الـدهر , يالعمـ  علـى     ولرمبا امتّد األجر الدنيوي        
 ..والوقاية من األمرا  

 ة ؛العّفأو االيتساب بوالسيما اقاان احلرفة , وفاعليها والساعني بُهداها وتبقى أخالقيات العم        
 ..  .. ( ِمَن الدِغَنى َمَع الدُفُجوِر َوالدِحْرَفُة َمَع الدِعفَِّة َخْيٌر) .. 
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, وطبيعـة    (بِه َعَمُلـُه َلـْم ُيْسـِرْع ِبـِه َنَسـُبُه       ْبطَأَمْن َأ) , و ه هو عمله مؤشر اإلنسان ونسبويبقى      
ومسـتوى  أو السلبية , هو ما حيقـق لإلنسـان املكانـة    ومنبعه ونتائجه ومضاعفاته وآناره اإلجيابية العم  

 ..االحاام والتقدير 
مـع  الدنيوي , مجيعها هلا توقيت احلساب ية وال مادياتها , الكمية وغري الكم واألعمال ؛ مبادياتها      

, هـي الفيصـ  يف   الذات واآلخرين , ولرمبا يانت التشريعات والقوانني والتعليمات والقـيم والعـادات   
 ( :عليه السالم), وبهذا يقول احلساب والثواب والعقاب , وامتداده احلساب اآلخروي 

َ  َقـْد َتَكفَّـ  . َسَع تََّوَما َضاَ  ِلَما ا, َما َيُثَر ِل َفَذُروا َما َق َّ. َم َعَلْيُكْم ا ُحرِّيدَثُر ِممََّلُكْم َأ َوَما ُأِح َّ)      
َمَع , ْوَلى ِبُكْم ِمَن امَلفدُروِ  َعَلْيُكْم َعَمَلُه امَلْضُموُن َلُكْم َطَلُبُه َأ ِبالَعَمِ  ؛ َفال َيُكوَننَّ ُأِمْرُتْمَلُكْم ِبالرِّْزِ  َو

 نََّوَيـأَ , ي ُضـِمَن َلُكـْم َقـْد ُفـِرَ  َعَلـْيُكْم      ِذالَّ نَّى َيَأَحتَّ, َوَدِخَ  الَيِقنُي , كُّ ْعَتَرَ  الشَّ َلَقِد اُه َواهلِلنََّأ
َرْجَعـِة   ُه ال ُيْرَجى ِمْنإنََّف, َجِ  َوَخاُفوا َبْغَتَة اأَل, َفَباِدُروا الَعَمَ  . ْم َقْد ُوِضَع َعْنُكْم ي َقْد ُفِرَ  َعَلْيُكِذالَّ

ْمِس ِمَن الُعُمِر َوَما َفاَت َأ, ْوَم ِمَن الرِّْزِ  ُرِجَي َغدًا ِزَياَدُتُه َما َفاَت الَي. الُعُمِر َما ُيْرَجى ِمْن َرْجَعِة الرِّْزِ  
 .  ( َلْم ُيْرَج الَيْوَم َرْجَعُتُه

اجتاه منظومـة  نيا , ومحاية من ملمات الديف ي  األعمال , سبي  للخالص وموجِّه احلالل واحلرام      
 :فجوة الضع  لإلنسان , والعم  يف اإلسالم 

 . العم  على مبدأ أخالقي نافع  ه ,ومؤشر توجيه ؛( ا ُحرَِّم َعَلْيُكْم يدَثُر ِممََّلُكْم َأ َوَما ُأِح َّ)  -
, والعمـ   هو ما قّ  مبنافعـه  فالعم  باحلرام ؛ ( َسَع تََّوَما َضاَ  ِلَما ا, َما َيُثَر ِل َفَذُروا َما َق َّ)  -

, وتتسـع وتزدهـر   باحلرام  احلاجاتالعم  وإشباع تضيق آفا  باحلالل هو ما يثر ب يته , و
 ..احلالل الطيب العم  يف بيئة ومناخ ب

آفا  الدنيا تضيق بـاحلالل ,  ؛ ويتصور البعض بأّن  (ِبالَعَمِ   ُأِمْرُتْمَ  َلُكْم ِبالرِّْزِ  َوَقْد َتَكفَّ)  -
, ونسوا مـا تكّفـ  الـالق عـز     النظر وضيق الفهم وفلسفة احلياة والعيش  كونهم قاصرين يفل

 الـرز  مبفتـاح العمـ    وآفـا   أقطـار   سبحانه وتعاىل رز  الناس واملخلوقات , وفتح, وج  
  ..للرز  والسعي 

أو ؛ والديناميـة  ( َلـْيُكْم َعَمَلـُه   ْوَلـى ِبُكـْم ِمـَن امَلفدـُروِ  عَ    امَلْضُموُن َلُكْم َطَلُبـُه أَ  َفال َيُكوَننَّ)  -
تتكافأ مع األرزا  , وما يتحمله اإلنسان , جعلها الالق ج  جالله احلريية يف القدرات الا 

ه بالنـاس , ويهـدد   , فيـبطش بسـلوييات  فلرمبا ترى من يدمِّر حياة البشرية , إن تعّدى قدراته 
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 نَّى َيـأَ َحتَّـ , َوَدِخـَ  الـَيِقنُي   , كُّ ْعَتَرَ  الشَّـ  َلَقِد اُه َواهلِلنََّمَع َأ) والدلي  ؛  .. مستقب  احلياة
 . ( .ْم َقْد ُوِضَع َعْنُكْم ي َقْد ُفِرَ  َعَلْيُكِذالَّ نََّوَيَأ, ي ُضِمَن َلُكْم َقْد ُفِرَ  َعَلْيُكْم ِذالَّ

ِمْن َرْجَعِة الُعُمِر َمـا ُيْرَجـى ِمـْن َرْجَعـِة      ُه ال ُيْرَجىإنََّف, َجِ  َوَخاُفوا َبْغَتَة اأَل, َفَباِدُروا الَعَمَ  )  -
اإلسـراع يف ايتسـاب واسـتثمار الفـرص , املتمثـ  حتقيقهـا بالعمـ  ,         ؛ املبادرةو؛ ( الرِّْزِ  

, دون التعدِّي على حقو  دارة الوقت واألزمة وحتقيق اقتناص الفرص يف التخطيط والتنفيذ إل
والـدلي  مـا    ..مر والرز  , اعامع هلمـا العمـ  القـويم    اآلخرين , والتنسيق والتنظيم بني الع

ْوَم ِمَن الرِّْزِ  ُرِجَي َغدًا َما َفاَت الَي) يتطلب معرفة البديهية الواضح الا يتغافلها اإلنسان , أنه 
 .. ( ْمِس ِمَن الُعُمِر َلْم ُيْرَج الَيْوَم َرْجَعُتُهَوَما َفاَت َأ, ِزَياَدُتُه 

, لينبثـق عنـه أنـر العمـ  يف     والعمـر  اعلّية , ونقافة فلسفة العم  والرز  والتوقيـت   بهذه الصورة     
واملتبادلة على أساس إنساني وأخالقي , وهو مـا  املصاحل املشاية منظومة التماسك االجتماعي , وفهم 

 ..أدريته الشعوب املتقدِّمة , ليكون على أساسه ُتبنى األهداف واإلسااتيجيات 
اجتـاه مسـرية   ووما يتطلبه مـن العمـ    ا ترى حينما ال تدرا الشعوب املتخلفة , حقيقة الرز  ولذ      
, اُه َعـْن آِخَرِتـِه   َقْد َشَغَلْتُه ُدْنيَـ , ا َيِللدُّْن اي الدُّْنَيَعاِمٌ  َعِمَ  ِف: اِمالِن ا َعَيي الدُّْناُس ِفالنَّ) , يكون احلياة 

ا ي الدُّْنَياِمٌ  َعِمَ  ِفي َمْنَفَعِة َغْيِرِه ؛ َوَعَفُيفدِني ُعُمَرُه ِف, لى َنفدِسِه َوَيأدَمُنُه َع, َر َيْخَشى َعلى َمْن َيْخُلُفُه الَفقد
َبَح ْصَأَف, اَرْيِن َجِميعًا َوَمَلَك الدَّ, ْيِن َمعًا ْحَرَز احَلظََّأَف, ا ِبَغْيِر َعَم ن ي َلُه ِمَن الدُّْنَيِذاَءُه الََّفَج, ا ا َبْعَدَهِلَم

 .    ( اَجًة َفَيْمَنُعُهُل اهلَل َحال َيْسَأ, اهلِل  َوِجيهًا ِعْنَد 
ي  ما جاءت بـه النظريـات   , وما يتخّطى تجلى هنا العمق الفلسفي والُبعد االسااتيجي للعم  يو     
ومـا   ,لوضعية يف التشريعات والقوانني , من جهـة , والتنظيمـات اإلداريـة واالقتصـادية واالجتماعيـة      ا

 ..والوصول إىل األهداف املرسومة ينجم عن خل  انسيابية األعمال 
 :ملخطط اآلتي بيان جوانب منها والذي يتوّضح باوميكن       
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 العم  -يبني منظومة فلسفة وإسااتيجية الناس (  1 ) خمطط 
  

 ابلفردية واعمعية , ليتخّطى ي  الصعا , النفسيةوالعاق  من الناس , َمْن جتاوز ي  الصراعات        
 .., فيقدِّم لذاته ما ينفع الناس واإلنسانية رسوخ الثبات والب

 , سـالم العمـ  يف اإل  , وُيعـد , هـو شخصـية اإلنسـان ومسـتقب  يرامتـه ,      والعم  بشك  عـام        
امُلكّل  به إلنتاج , ويتوجب عليه اعلى ي  َمْن يقدر عليه , لصون يرامته وعياله من الضياع الواجب 

 ..هناا الطاقة واعهد والرغبة والكفاية يف األداء مقاب  ما يتقاضاه من أجر , ولذا 
ؤه ينبع من مستوى اإلميان , والعم  العبء واملسؤولية اجتاه ويكون العم  القويم , وصاحله وتكاف      

قـو  الواجبـات الدنيويـة    تسـتويف احل مـا  , وعظـيم األعمـال مـا تسـتوعب و    , وصـاحل النـاس   اآلخرين 
 .., على أيم  وجه واألخروية 

  الوصـول إىل املبتعـى وبكـ     مـن أجـ  لذا حيتاج العم  إىل املثابرة واملطاولة والثبات علـى الصـ          
, وحيقق أنسب وأفض  جناح للشخ  اجتاه النـاس وَمـْن   إخالص , والعلم مع العم  حيقق قيمة للحياة 

العم  مراتب األخالقية واإلنسانية واالقتصادية , وبه يتمث  مستوى دخ  الفرد , وحيم  بيعنيهم األمر 
 ..ومستوى الدخ  الوطين 

اسـتثمار  , وذلـك ب االقتصـادية   تتخطي مرحلة املشاي  , ويفاءته العم  بأد  ةاألنشطة املتجهو      
عـن    الغايـات واألهـداف  ول إىللوصـ واإلشباع احلاجات املتزايدة , على أفض  وجه , املوارد احملدودة 

 Rational(  االقتصـاد العقلـي  ) صـطلح  املب نصـطلح عليـه  ميكـن أن  بهـذا  و ,طريق الطط املرسومة 

Economic  وعندها ميكن فهم االقتصاد وعلم االقتصاد باألنشطة االقتصادية ,.. 
, وبـااللتزام بـالقيم   فهـا  املناسـبة بتوقيتهـا ومكانهـا وموق   و,  االختيـار للوسـيلة األفضـ    به يتم و       

باسـتمرارية إىل نفـع   لوصـول  وتقوميية , واتابعة ورقابة تقييمية مبوبساطة الفهم والتنفيذ , ب, واإلنسانية 

ي اُس ِفالنَّ
 اِمالِنا َعَيالدُّْن

ي َعاِمٌ  َعِمَ  ِف
 اَيِللدُّْن االدُّْنَي

ي اِمٌ  َعِمَ  ِفَع
 اا َبْعَدَها ِلَمالدُّْنَي

اُه َقْد َشَغَلْتُه ُدْنَي
 َعْن آِخَرِتِه

ي َلُه ِمَن ِذاَءُه الََّج
 ا ِبَغْيِر َعَم نالدُّْنَي

َيْخَشى َعلى َمْن 
 َيْخُلُفُه الَفقدَر

 لىَيأدَمُنُه َع
 َنفدِسِه

ي ُفدِني ُعُمَرُه ِف
 َمْنَفَعِة َغْيِرِه

 ْيِن َرَز احَلظَّْحَأ
 َمعًا

اَرْيِن َمَلَك الدَّ
 َجِميعًا

 ْصَبَح َوِجيهًا َأ
 اهلِل ِعْنَد 

ُل اهلَل َأال َيْس
 اَجًة َفَيْمَنُعُهَح
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, املمكـن تنفيـذها باسـتيعاب    صول على استمرار وتواص  الطط املستقبلية املعلومات والبيانات , واحل
 .. ةوجدوى اقتصادي

تم عن طريق الا تة يصحاقتصادية وأهمية يتداخ  معها من ما , و العم  اجتاه وحمددات وال ننسى     
دراسة املشاي  الصحية , وما يتم وضع حلول هلـا ,  باملقاب  ما يتطلبه من , البناء التحليلي االقتصادي 

االجتمـاعي , واملسـتوى املعاشـي وتغرياتـه , مـع      يما هو عليه بيان العالقة بني املسـتوى االقتصـادي و  
صحة العامـة وبيئـة العمـ  , ومؤنراتـه علـى حجـم النـاتال        حة العامة هلم , أو العالقة بني العم  والالص

 ..ة االقتصادية , والعالقة بني الصحة والتنميمشكلة الفقر والرعاية الصحية  , ومستوىالوطين 
 
 
 

 املبحث الثاني 

 العمل والتقوى 
 
 
 
 

ويتضمنه بك  ما يعنيه وللعم  , ه باعانب البنائي اإلسااتيجي للمبحث املتقدِّم , نتابعاستكمااًل        
 ..وأداءه لعم  ة لاملهذِّبواملعززة والفاعلة الرييزة  , يف اإلسالمالتقوى عد , وُتالعم  
التوازن بها يتم و, من ارحنرافات األعمال املنظورة وغري املنظورة لإلنسان الدرع الواقي  ؛ التقوىو      

 .. الارجي طمع احملي هندسة وإعادة هندسة العالقاتالشخ  , ومنه يتم  الدقيق داخ 
وانطبـاع قوميهـا    ترويض الـنفس يتم  بثقافتها الفكرية املساملة ,و,  من أسس اإلميان ةوالتقوى نابع      

ي , وهـ , وجتنُّب املآنم وما يؤدي إليها وقاية وحفظ النفس من زاّلتها  ا, ومنهعلى األعمال  السلويي
واإلضـرار ,  للحرام والوقاية مما يؤدي , للحالل الطيب  الطوعي الواعي للطاعة واالنقيادالصفة العملية 

 ..الدنيوية واألخروية لعقوبة اوما ياتب عليها من 
, واالنتهاء عن ما حّرم ونهى عنه , ِلما أمر الالق عز وج   الكام  املتكام  , االمتثال؛ والتقوى       

 ..التقوى و االستقامة , والعدالة طريقلوا والعم  القويم وصالح الس

َوَما َتفدَعُلوا ِمْن َخْيرن َيْعَلْمُه اللَُّه َوَتَزوَُّدوا ) 
َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقدَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي 

 سورة البقرة/  97 من اآلية ( الدَألدَباِب 
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واملواابـة والدقـة   , بـاعودة  , الوصـول إىل األداء العـالي املسـتدام    وبهذا تكون األنشطة بالتقوى       
ملها من العم  والتنفيذ بالتوقيت ا, وي  ما يكالعلمي وفع  التنفيذ ؛ بالكم والكي   -والوعي العملي 

التنفيذ املتكامـ   و األداء بوعي, , ومستوى الوصول للتنمية الفاعلة املستدامة ملوق  املناسب واملكان وا
 ..مع الدقة 

, الـا تصـ  بـني الـالق عـز وجـ  والعبـاد         حبرية االختيار واستقرار النفس ةالقوة الدافع التقوىو     
القـوة واحلـزم واإلرادة   بنـاء  وب بروحيتهمـا الظـاهرة والباطنـة ,   و, باطمئنـان  وجيسدها السلوا والعم  

بـدعامتها  وى اهلل تعاىل , بك  صور اإلعمـال ,  , وصد  اإلرادة على رضواالستعداد والقدرة والرغبة 
 ..األخالقية  –اإلنسانية 
تنبثـق روحيـة   , ألنهـا تولـد مـن العقالنيـة والرشـد , وبـالتقوى       والتقوى القوة احملرية للبشـرية         

, دليـ  علـى تكامليـة اععـ  التكـويين لإلنسـان        كاهلا الذاتية واملوضوعية , وهـي أش, وبك  التضحية 
وبهـا يـتم وقايـة الـنفس مـن صـراعات احليـاة , وحتقيـق ذروة         مع اعع  التشريعي ,  املتوافق وتواصلها

ر هـو االسـتقرا  التقـوى   هلل تعاىل , ومن نتائال العمـ  يف هدايـة  األعمال القومية النافعة , واهلدف رضى ا
 ..النفسي والروحي 

عقائدية تنبع من الوجـدان , وتتجّسـد بالعمـ  املـادي وغـري املـادي للحيـاة        إذن فالقضية روحية       
 ..التنموية املستدامة يستمد منه استمرارية العم  القويم وبذروته واستمرارها على أمت وجه , و

لدِبرِّ َوالتَّقدَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى الدِإْنِم َوالدُعـْدَواِن َواتَُّقـوا   َوَتَعاَوُنوا َعَلى ا) : جاء يف الذير احلكيم مما و      
  سورة املائدة/   من اآلية  ( اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد الدِعَقاِب

 :بقوله وذلك وعلى الوعي املتكام  لإلنسان ؛ على التقوى , ( عليه السالم)وحيث       
وا امَلـْوَت  َوَبـاِدرُ . َوَمْعِقـاًل َمِنيعـًا ِذْرَوُتـُه    , َلَهـا َحـْباًل َوِنيقـًا ُعْرَوُتـُه      َفإنَّ, َتقدَوى اهلِل ْعَتِصُموا ِبَفا)       

ِلَمْن  الَغاَيَة الِقَياَمُة ؛ َوَيَفى ِبذِلَك َواِعظًا َفإنَّ: وا َلُه َقْبَ  ُنُزوِلِه ِعدَُّوَأ, ُلوِلِه ْمَهُدوا َلُه َقْبَ  ُحَوا, َوَغَمَراِتِه 
َوَهـْوِل  , ِة اإلْبـالِس  َوِشدَّ, ْرَماِس َوَقْبَ  ِبُلوِغ الَغاَيِة َما َتْعَلُموَن ِمْن ِضيِق اأَل! َوُمْعَتَبرًا ِلَمْن َجِهَ  , َعَقَ  
, ْيَفِة الَوْعـِد  َوِخ,  ْحِدَوُالدَمِة اللَّ, ْسَماِع ْسِتَكاِا اأَلَوا, ْضالِع ْخِتالِف اأَلَوا, َوَرْوَعاِت الَفَزِع , ِع َلامُلطَّ

 . ِفيِحَوَرْدِم الصَّ, ِريِح َوَغمِّ الضَّ
َها َقْد َجاَءْت نََّوَيَأ. نن اَعُة ِفي َقَرْنُتْم َوالسََّوَأ, ْنَيا َماِضَيٌة ِبُكْم َعلى َسَننن الدُّ َفإنَّ! َفاهلَل اهلَل ِعَباَد اهلَل       

َناَخـْت  َوَأ, ِبَزالِزِلَهـا   ْشـَرَفتْ َها َقـْد أَ نََّوَيَأ. َوَوَقَفْت ِبُكْم َعلى ِصَراِطَها , ا فدَراِطَهِبَأ ِزَفْتَوَأ, ْشَراِطَها ِبَأ
, ْنَقَضى ْو َشْهرن اَأ, َفَكاَنْت َيَيْومن َمَضى , ْخَرَجْتُهْم ِمْن ِحْضِنَها َوَأ, ْهِلَها ْنَصَرَمِت الدُّْنَيا ِبَأَوا, ِبَكالِيِلَها 

, َوَنارن َشِديٍد َيَلُبَها, وُأُمورن ُمْشَتِبَهٍة ِعَظامن , ِفي َمْوِقٍ  َضْنِك امَلَقاِم . َوَسِميُنَها َغّثًا , َرنًّا َوَصاَر َجِديُدَها 
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 َمُخـوفٍ  , َذاٍا ُوُقوُدَهـا , َبِعيٍد ُخُموُدَها , جِّالن َسِعرُيَها ُمَتَأ, ُمَتَغيٍِّظ َزِفرُيَها , َساِطعن َلَهُبَها , َعالن َلَجُبَها 
ُهْم إىل ُقْوا َربَّتَِّذيَن اَوِسيَق الَّ. " َفِظيَعٍة ُأُموُرَها , َحاِمَيٍة ُقُدوُرَها , قدَطاُرَها ُمظدِلَمٍة َأ, َعمن َقَراُرَها , َوِعيُدَها 

َوَرُضـوا  , اُر ْت ِبِهُم الدَّنَّطدَمَأَوا, اِر ْنَقَطَع الِعَتاُب ؛ َوُزْحِزُحوا َعِن النََّوا, الَعَذاُب َقْد ُأِمَن " . ِة ُزَمرًا اّعنَّ
, ُلُهْم ِفي ُدْنَياُهْم َنَهارًاَوَياَن َلْي, ْعُيُنُهْم َباِيَيًة َوَأ, ْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َزاِيَيًة ِذيَن َياَنْت َأالَّ. امَلْثَوى َوالَقَراَر 

, َنَوابـًا   َواَعَزاَء, َمآبًا  َةَفَجَعَ  اهلُل َلُهُم اَعنَّ. ْنِقَطاعًا ًا َواَتَوحُّش, اُرُهْم َلْياًل ْسِتْغَفارًا ؛ َوَياَن َنَهاَتَخشُّعًا َو
 .   (َوَنِعيمن َقاِئمن , ِفي ُملدٍك َداِئمن " ْهَلَها َحقَّ ِبَها َوَأَوَياُنوا َأ" 

ح أهمية العم  النافع للذات وَمْن له عالقة , ووضووالشاخصة يف وحصن احلماية بالتقوى املقانة       
الَغاَيَة  َفإنَّ )؛  ةاإلسااتيجي األبعد من بالعمقالتنظيم , والزمان واملكان وطبيعة املوق  املثمر , وامتداده 

 .. (! َوُمْعَتَبرًا ِلَمْن َجِهَ  , الِقَياَمُة ؛ َوَيَفى ِبذِلَك َواِعظًا ِلَمْن َعَقَ  
قـويم   ضامني وحمتوى التقـوى الواسـع إىل  وصول مبللها وغاياتها , واضحة األنر العملي , اتمؤشر      

, فَمْن اسـتقام فكـره , وسـعى     ( ْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َزاِيَيًةِذيَن َياَنْت َأالَّ) , والدلي  ؛  ومتطلباته العم 
التنظيم , املوجه بـ مبا ُيقيم حدود اهلل تعاىل  حيققاملنحى , , وبنفس وروحية عالية هادفة  ةخبطط واضح

 ..بيئة احلالل , ِلما للعم  يف اإلسالم آفاقه الواسعة يف  االقتصادي التنموي املستداماألداء و
؛ التخصـ  علـى وفـق اإلمكانيـات     أفض  صيغ وتطبيقـات   والعم  يعين ييفية حتوي  الندرة إىل      

جتمع وما دية , اقتصا –تنمية استثمارية  يفالواائ  اإلدارية القائمني على  يفاءاتخ ات واستثمار ي
, وما يقابها من حاجات من السـلع   ةالتكنولوجيواملوارد البشرية واملوارد املالية وما بني املوارد الطبيعية 

 ..االستهاليية واالستثمارية 
التقوى يـ  همعـ تالزم يـ ومـا  العمـ   ومنـه  , اإلسالم وتشريعاته به اهتم ا ممإسااتيجي جانب هو و      

من  قصىاأل النتفاعالبشرية , وتدرا الغاية القصوى با على النفسع سطوة الطايا واليقني , وبهما ُتقط
 ( :عليه السالم), واستزد من قوله املوارد الدنيوية احملدودة 

َوال , ْهَلُه ال َيْمَنُع َأ, الُفُجوَر َدار ِحْصنن َذِلي ن َو, قدَوى َداُر ِحْصنن َعِزيزن التَّ نََّأ, ِعَباَد اهلِل , ْعَلُموا ا)      
 .  ( َوِبالدَيِقنِي ُتْدَرُا الَغاَيُة الُقْصَوى, قدَوى ُتقدَطُع ُحَمُة اَلَطاَيا ال َوِبالتََّأ. إَلْيِه  ُيْحِرُز َمْن َلَجَأ

, وذّلـة مـا يـدخ     وبيئتـه  دار احلصن العزيزة املعزِّزة ملكانة اإلنسان ومستقب  حياته وشتان ما بني      
, ويلمة الفجور تشم  الكثري من احلرام الـذي يـدخ    حمدودية إشباع الفجور طريق  على اإلنسان عن

ألخيـه   وحريتـه  , والذِّلة فيها نابعة من امتهـان اإلنسـان  يف تفاصي  األعمال واالقتصاد والتجارة واملال 
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ى حـدود  اإلنسان , مبا فيه ما يتضمنه دخ  الفرد , وامتداده إىل الدخ  الـوطين , ويكفـي التعـدِّي علـ    
 ..أخالقيات العم  وطبيعتها اإلنسانية 

, قدَوى ُتقدَطـُع ُحَمـُة اَلَطاَيـا    ِبـالتَّ ) الوقـائي , حينمـا تكـون     –وما أعمق إنسانية االجتاه العالجي       
ا مـن مصـايف األعمـال , ومنهـ    األخروية  –الدنيوية , والغاية القصوى  ( َوِبالدَيِقنِي ُتْدَرُا الَغاَيُة الُقْصَوى
  ..منحى األعمال االقتصادية 

ِبَهـا  . َوَنَجاٌة ِمْن ُي ِّ َهَلَكٍة , َوِعْتٌق ِمْن ُي ِّ َمَلَكٍة , َوَذِخرَيُة َمَعاٍد , َتقدَوى اهلِل ِمفدَتاُح َسَداٍد  َفإنَّ )      
 . َغاِئُبَوُتنََاُل الرَّ, َوَيْنُجو اهَلاِرُب , اِلُب َيْنَجُح الطَّ
َوَباِدُروا . قدالُم َجاِرَيٌة َواأَل, َواحَلاُل َهاِدَئٌة , َوالدَُّعاُء ُيْسَمُع , ْوَبُة َتْنَفُع َوالتَّ, وا َوالَعَمُ  ُيْرَفُع ْعَمُلَفا       
 .  ( ْو َمْوتًا َخاِلسًاَأ, ْو َمَرضًا َحاِبسًا َأ, ْعَماِل ُعُمرًا َناِيسًا ِباأَل
باملفتـاح  واألنشطة املستمدة من التقوى , ومنهـا املتمثلـة ؛    وما ِنَعم ي  سلسلة وتفاصي  األعمال     

الذي يقابله السداد , والذخرية الا يقابلها املعاد , والعتق الذي يقابلها ي  َملكة , والنجاة الا يقابلها 
 ..من ي  هلكة 

, َوَيْنُجـو اهَلـاِرُب   , ِلـُب  اِبَهـا َيـْنَجُح الطَّ  ) ؛ والنتيجة , ومنها االقتصادية والطط العاملة يف الها      
 .., والسبي  لذلك العم  الذي ُيرفع مبحتوى التوبة النافعة  ( َغاِئُبَوُتنََاُل الرَّ
 :تقوى اهلل تعاىل باآلتي ل ما يتجه وميكن وضع خمطط يبني جانب من منبع ومصب       

 
 
 
 
 
 

 اواسااتيجياته فلسفة التقوىيبني (     )خمطط 
احلاجـات املنظـورة    إشباع ي  ما حيققوم ؛ دين عم  واجتهاد وغايات وأهداف ومنافع واإلسال      

ومسـتدامة  , وبإرشـاداته تبقـى األعمـال اإلنسـانية شاخصـة      وغري املنظورة , املمتدة إىل احليـاة األبقـى   
 ..ها ومقتضياتها ونتائجها الوفرية مواردبتنميتها ونفعها , واقتصادية يف 
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شـريعية  المصـادر  يف اـ   احلصـول عليهـا   جتعلـها ممكنـة   ملنـافع  , حمـدد  مال الدنيوية لقويم األعو      
محايـة النـاس مـن    احلرص على , وومعاعات الفقه اإلسالمي فيما يتبني من حالله وحرامه  , اإلسالمية

ته واستدام, التشجيع على فع  وعم  احلالل التوجيه الواضح اليسري , واحلث وو, الفع  والعم  احلرام 
( ال ضرر وال ضـرار  ) أو قاعدة فقهية على أساس منها من أج  التنمية وتعاام املنافع العقالنية القائمة 

  ..أخروية  –, بنظرة دنيوية ( طلب املستطاع املبين على اعع  التكويين لإلنسان ) و 
 إنَّفَـ : ِة َعَمَلَهـا  ْعَمُلـوا ِللدَجنَّـ  اَو, َفاْهَتِبُلوا َهَبَلَها . ُلُه َوَفاَز َعَم, َز َمَهُلُه قدَوى َقلدَبُه َبرَّْشَعَر التََّفَمْن َأ)       

َفُكوُنـوا  . ْعَمـاَل إىل َداِر الَقـَراِر   ُدوا ِمْنَهـا األَ َبْ  ُخِلَقْت َلُكْم َمَجازًا ِلَتَزوَّ, الدُّْنَيا َلْم ُتْخَلْق َلُكْم َداَر ُمَقامن 
 .  ( الظُُّهوَر ِللزَِّياِل َوَقرُِّبوا. ْوَفازن ِمْنَها َعلى َأ

إعمار , ال ِمن أج  وقويم األعمال ونتائجها  السوية , وطمأنينة النفس, والدنيا ُتعّمر بنقيِّ الفكر       
, واالجتـاه  إعمار الدنيا من أج  تهيئة األجواء واملناخ والبيئة املناسبة للحيـاة   الدنيا من أج  الدنيا , ب 

تعزيز البناء من دواخـ  الـنفس اإلنسـانية ,    العم  على  باألعمال القومية , ومنه األبقىاألمسى و لحياة ل
َز قدـَوى َقلدَبـُه َبـرَّ   ْشَعَر التََّفَمْن َأ) ؛ وتهيئة ي  السب  االكفيلة لعم  الري لإلنسانية يعين تنمية روح البناء 

 .. ( َوَفاَز َعَمُلُه, َمَهُلُه 
الـدور يف  حيققه ما و, الداعم بذاته لبناء احلضارات , طمأنينة واألمان والهو دار السالم واإلسالم       

تعليمي ال –ومتاسك الدولة السياسي واالجتماعي واالقتصادي , وتفعي  اعانب الابوي التنمية والتقدُّم 
, ُقدمًا يف اد , والتقدُّم والعم  اعسالمة الدولة واجملتمع منه و, الدولة البيئة وووالثقايف , وبناء اإلنسان 

د العلمي واملعـريف , املتجسِّـد بـدعم اإلبـداعات     , ومنها االقتصاسبي  النهضة العلمية واملعرفية الشاملة 
, وهـو بذاتـه يولِّـد فـرص العمـ  وقـوة القاعـدة        واالبتكارات وتنمية املواهب واليـال العلمـي املثمـر    

 ..االقتصادية للدولة واحلضارة املستدامة 
تقـّرب مـن التقـوى ,    ويف أعمالـه ,  , أخلـ   وأخالقيـة  مبوضـوعية  لذاته أخل  اإلنسان فكلما       

وأخالقيته , فالعمـ  اعهـاد األيـ  , فهـو     بنّية العم  وأداءه , وأخل  إلنسانيته وتقّرب إىل اهلل تعاىل 
صـادية والتبعيـة   التبعيـة االقت  ه احلمايـة مـن  منو, , وبتعاامه محاية الدولة واجملتمع حيمي يرامة اإلنسان 
 ( :عليه السالم), ويقول اإلمام علي ومتاسكه بالتقوى , السياسية والثقافية 

َدَعا إلْيَها . َوَمَعاٌذ ُمْنِجٌح , َزاٌد ُمْبِلٌغ : اُد َوِبَها امَلَعاُذ ي ِهَي الزَِّتِبَتقدَوى اهلِل الَّ, ِعَباَد اهلِل , ُأوِصيُكْم  )      
 . َوَفاَز َواِعيَها, ْسَمَع َداِعيَها َفَأ. اَها َخْيُر َواعن َوَوَع, ْسَمُع َداعن َأ
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ْسـَهَرْت  ى َأَحتَّـ , لدَزَمـْت ُقُلـوَبُهْم َمَخاَفَتـُه    َوَأ, ْوِلَيـاَء اهلِل َمَحاِرَمـُه   َتقدَوى اهلِل َحَمْت َأ إنَّ, ِعَباَد اهلِل       
َجـَ  َفَبـاَدُروا   آْسـَتقدَرُبوا األَ َمـإ ؛ وَ ِبالظَّ َوالـرِّيَّ , َصِب اَحَة ِبالنَّالرَّ َخُذواْت َهَواِجَرُهْم ؛ َفَأادَمَأَوَأ, َلَياِلَيُهْم 
 .  ( َجَ َمَ  َفالَحُظوا اأَلُبوا اأَلَوَيذَّ, الَعَمَ  
وتبدأ من طبيعة العم  ويونه يعين التقييم والتقويم املوضوعي لألعمال , وا العم  بالتقوى , وسل      

وأهـداف  التقـوميي واألخالقـي ,   ي واملعنوي والنفسي , واجتاهـات احلـالل واحلـرام    املادمصدر الدخ  
شـعور  االنطباعـات و , والجتاهـات األخرويـة   الواسعة , باالجتاهات الدنيوية واملؤديـة ل العم  احملدودة و

ت الدراسـا البنائي , حتى أصبح للعم  وطبيعة ومبتغى العم  , وأداءه بعمله  تكام  شخصيتهباإلنسان 
املتفاعلـة  البيئة التنمويـة  املناخ التنظيمي وضمن لذات اإلنسان , وتفاعلهما معًا املتعددة ؛ لذات العم  و

 ..واملنتجة باحلالل 
التنظيمــي واإلداري واالقتصــادي  ؛ علــم الـنفس فـروع  وعلـى ســبي  املثـال ؛ أصــبح اهتمامــات         

سلويي للعم  , وما اندماج املريض يف العم  , إاّل العالج النفسي والببيئة ومنه املتمث   , واالجتماعي
بالعم   هاتفسية , واإلسالم تعمق يف إهتماميف عالج الكثري من األمرا  الناألسلوب الذي أنبت جناحه 

وجع  له األجر املمتد , وشّجع على جودة األداء وجـودة  , ي  اجتاهاته الروحية والنفسية واملادية يف و
 ..بالتقوى بك  أشكاله األخالقية   واقان العمالعم  , 

, واحليلولـة دون  سـلوا , وبـه يكـون العمـ  بأمتـه      وتقوى اهلل هو خمافة اهلل تعاىل يف ي  تفكري و     
مواق  الرسول ما حتقق من  , وما يدل عليه هواختاذ السبي  الوسط منه ماديات احلياة , واالنغماس يف 

لـنفس  ؛ اواحلـث عـن يـ  مـا ينفـع      العم  واألداء والبنـاء  يف ( عليهم الصالة والسالم ) وآله األعظم 
قيام املشاريع يف ماية البيئة ومنها البيئة االقتصادية وتعلموا املسلمون ذلك , حلوالدولة , والبيئة واجملتمع 

 ..الزراعية والصناعية والدمية 
هندسة وإعادة هندسـة احليـاة   عم  واحلرية , واهتم بال حب على روحيةوفلسفة اإلسالم , مبنية       
 ..ديدة بناء اعانب االقتصادي للدولة اع, واالهتمام بالتوزيع و والعم 
وتفاصـيلها حتـى    ةواألدائيـ  ةرحلـة التنظيميـ  املو هااسـتعدادات و ؛ الصالة للذهن أقرب مثال يتواردو     

على مستوى الفـرد  ياة بأيملها هندسة احلهندسة احلياة وإعادة فهي متث  بعقالنية  االنتهاء من الصالة ,
 ..والدولة الا تبدأ من مصداقية ووعي وعقالنية استيعاب الصالة واجملتمع 
وحيـاتي , ومنـه السـلوا االقتصـادي ,     إنسـاني   –بناء سـلويي  ويذلك الصيام وما حيققه من        

ء وعي استيعابي لألهـداف ,  , وبناوالعقلية مبعاناة اآلخرين , وسالمة الصحة النفسية والبدنية والشعور 
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, وترويض الـنفس  وامللذات الدنيوية وتهذيبها باحلالل الطيب ومنه هدف االستهالا واألي  والشرب 
ما يتنّبـه إليـه بعيـد الفطـر وفلسـفته يف جـين الثمـار        وأهدافه ونتائجه , ومنه طيب السلوا توجيه على 

 ..العجيب يف األداء واحملتوى والنتائال والثمار م  هذا الع؛ املنظورة وغري املنظورة , ويذا اجتاه احلال 
ستمرة للوصـول إىل  ملائال واملؤنرات اصد  املشاعر واألداء والنتفهم وولذا تنبع محاية اإلنسان من       
بقـويم  و, وأهدافـه واسـتثماراته    بك  اجتاهاتـه  عقالنية إعادة هندسة ذات اإلنسان لتعزيز العم  مرحلة
 ..ادية وغري املادية األعمال املوتقويم 
َوَرِبيعـًا  , ِتِه َوَيَراَمًة أُلمَّ, َجَعَلُه اهلُل َبالغًا ِلِرَساَلِتِه )  وما, اإلهلي  التشريعي منهال األعمال باعع و      

ألهـداف  اّل ليتحقـق وضـوح الـرؤى والرسـالة وا    , إ  (ْنَصـاِرِه  َوَشَرفًا أَل, ْعَواِنِه َوِرفدَعًة أَل, َزَماِنِه  ْهِ أَل
, بكرامـة اإلنسـان ورفاهيتـه    , والنابعة من وضوح عمق الـبالغ الرسـالي امليـداني    املستمرة واملستدامة 

 .(  ْنَصاِرِهَوَشَرفًا أَل, ْعَواِنِه ِرفدَعًة أَل) بنتائجه ومنه يكون (  َزَماِنِه ْهِ َرِبيعًا أَل) ؛ املتمثلة 
ْنـَزَل َعَلْيـِه   َأ ُنـمَّ ) ؛ احليـاتي الواضـح   ومنهجهـا    األمـة  وباالجتاه البنائي واإلصالحي لدستور عم      

َوِمْنَهاجـًا ال ُيِضـ ُّ   , َوَبْحرًا ال ُيـْدَرُا َقْعـُرُه   , اجًا ال َيْخُبو َتَوقُُّدُه َوِسَر, ُه الِكَتاَب ُنورًا ال ُتطدَفُأ َمَصاِبيُح
َوِشَفاًء ال ُتْخَشـى  , ْرَياُنُه َوِتْبَيانًا ال ُتْهَدُم َأ, ُيْخَمُد ُبْرَهاُنُه  َوُفْرَقانًا ال, َوُشَعاعًا ال ُيظدِلُم َضْوُؤُه , َنْهُجُه 

َوَيَناِبيُع الِعلدـِم  , َفْهَو َمْعِدُن اإلمَياِن َوُبْحُبوَحُتُه . ْعَواُنُه َوَحقًّا ال ُتْخَذُل َأ, ْنَصاُرُه َوِعزًّا ال ُتْهَزُم َأ, ْسَقاُمُه َأ
َوَبْحـٌر ال َيْنِزُفـُه   . ْوِدَيُة احَلـقِّ َوِغيَطاُنـُه   َوَأ, َناِفيٌّ اإلْسالِم َوُبْنَياُنُه َوَأ, الَعْدِل َوُغْدَراُنُه  َوِرَياُ , َوُبُحوُرُه 

ا َوَمَنـاِزُل ال َيِضـ ُّ َنْهَجهَـ   , َوَمَناِهـُ  ال َيِغيُضـَها الـَواِرُدوَن    , َوُعُيوٌن ال ُيْنِضـُبَها امَلـاِتُحوَن   , امُلْسَتْنِزُفوَن 
ا ِلَعَطـِش  َجَعَلُه اهلُل ِريًّـ . َوآَياٌم ال َيُجوُز َعْنَها الَقاِصُدوَن , وَن اِئُرْعالٌم ال َيْعَمى َعْنَها السََّوَأ, امُلَساِفُروَن 
َوُنـورًا َلـْيَس َمَعـُه    , َوَدَواًء َلـْيَس َبْعـَدُه َداٌء   , ِلُطُرِ  الصَُّلَحاِء  َوَمَحاجَّ, َوَرِبيعًا ِلُقُلوِب الُفَقَهاِء , الُعَلَماِء 
َوُهًدى ِلَمـْن  , َمْن َدَخَلُه َوِسلدمًا ِل, ُه َوِعزًّا ِلَمْن َتَوالَّ, َوَمْعِقاًل َمِنيعًا َذْرَوُتُه , َوَحْباًل َوِنيقًا ُعْرَوُتُه , ُالدَمٌة 

, بٍِـِه   َوَفلدجًا ِلَمْن َحـاجَّ , َوَشاِهدًا ِلَمْن َخاَصَم ِبِه , َم ِبِه َوُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّ, ْنَتَحَلُه َوُعْذرًا ِلَمْن ا, ِبِه  ْئَتمَّا
, َوِعلدمـًا ِلَمـْن َوَعـى    , َم ْسـَتألَ ًة ِلَمِن اَوُجنَّ, َم آَيًة ِلَمْن َتَوسََّو, ْعَمَلُه ًة ِلَمْن َأَوَمِطيَّ, َوَحاِماًل ِلَمْن َحَمَلُه 
 .  ( ىَوُحكدمًا ِلَمْن َقَض, َوَحِديثًا ِلَمْن َرَوى 

يتجـه اإلنسـان حبضـارته املعطـاءة الواسـعة      النور , وما حيملـه مـن خـري دسـتور ,     هذا  هدايةيف        
, والعم  االقتصادي واالقتصاد املعريف لنمو والتطور , ومنه االقتصادي واملتجددة الرسالة مع ي  جتدد ل

جوانـب تربويـة   مـن  العلم ومـا حيملـه   , بـ عم على اإلنسان بأخالقيته النِّما يصون وجمريات األعمال , و
َوَيَنـاِبيُع الِعلدـِم   ) ؛ وما حيمله من إحقا  احلقو  والواجبات واملسـؤوليات  العدل بو, ومعرفية وتعليمية 
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, وفيه يتجلى مبختل  األعمال الكرمية ؛ املنظورة وغري املنظـورة ,   ( َوِرَياُ  الَعْدِل َوُغْدَراُنُه, َوُبُحوُرُه 
 ..ال مادياتها مبادياتها و

, وامتداه (  َوَرِبيعًا ِلُقُلوِب الُفَقَهاِء, ا ِلَعَطِش الُعَلَماِء َجَعَلُه اهلُل ِريًّ) واإلميان التقوى فلسفة  مبرشدو      
 ( .. َوَدَواًء َلْيَس َبْعَدُه َداٌء, ِلُطُرِ  الصَُّلَحاِء  َوَمَحاجَّ )اإلسااتيجي ؛ 

 هوآنـار  ,( َوَمْعِقـاًل َمِنيعـًا َذْرَوُتـُه    , َوَحْباًل َوِنيقًا ُعْرَوُتُه , ُنورًا َلْيَس َمَعُه ُالدَمٌة َو )؛ العظيمة  وبيئته     
, ِبـِه   ْئـَتمَّ َوُهـًدى ِلَمـْن ا  , َمْن َدَخَلُه َوِسلدمًا ِل, ُه َوِعزًّا ِلَمْن َتَوالَّ )؛  , اآلنية واملستقبليةالعملية وامليدانية 

َوَحـاِماًل  , بٍِـِه   َوَفلدجًا ِلَمْن َحـاجَّ , َوَشاِهدًا ِلَمْن َخاَصَم ِبِه , َم ِبِه َوُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّ, ْنَتَحَلُه اَوُعْذرًا ِلَمْن 
َوَحِديثًا ِلَمْن ,  َوِعلدمًا ِلَمْن َوَعى, َم ْسَتأَلًة ِلَمِن اَوُجنَّ, َم آَيًة ِلَمْن َتَوسََّو, ْعَمَلُه ًة ِلَمْن َأَوَمِطيَّ, ِلَمْن َحَمَلُه 

 ..(  َوُحكدمًا ِلَمْن َقَضى, َرَوى 
ِتـِه  َفَعَقـَد ِبِملَّ , ْنُظُروا إىل َمَواِقـِع ِنَعـِم اهلِل َعَلـْيِهْم ِحـنَي َبَعـَث إَلـْيِهْم َرُسـواًل        َفا)  وبهذه األعمال ؛      

ُهـْم  َسـاَلْت لَ َوَأ, النِّْعَمـُة َعَلـْيِهْم َجَنـاَح َيَراَمِتَهـا     َيْيـَ  َنَشـَرِت   : َوَجَمَع َعلى َدْعَوِتِه ُألدَفَتُهْم , َطاَعَتُهْم 
َوِفي ُخْضَرِة َعْيِشَها , ْصَبُحوا ِفي ِنْعَمِتَها َغِرِقنَي َفَأ, ُة ِبِهْم ِفي َعَواِئِد َبَرَيِتَها ِت امِللَّلدَتفََّوا, َجَداِوَل َنِعيِمَها 

َفِت َوَتَعطَّ, َوآَوْتُهُم احَلاُل إىل َيَنِ  ِعزٍّ َغاِلٍب , ِفي ِا ِّ ُسلدَطانن َقاِهرن ,  َعِت اأُلُموُر ِبِهْمَقْد َتَربَّ. َفِكِهنَي 
َيْمِلُكوَن . َرِضنَي طدَراِف اأَلَوُمُلوٌا ِفي َأ, اٌم َعلى الَعاَلِمنَي َفُهْم ُحكَّ. اأُلُموُر َعَلْيِهْم ِفي ُذَرى ُملدٍك َناِبٍت 

, ال ُتْغَمُز َلُهْم َقَناٌة ! ْحَكاَم ِفيَمْن َياَن ُيْمِضيَها ِفيِهْم َوَيْمُضوَن اأَل, ْمِلُكَها َعَلْيِهْم اأُلُموَر َعلى َمْن َياَن َي
 .  (! َوال ُتقدَرُع َلُهْم َصَفاٌة 

ستعدادات وتعزيزات اإلنسان لبلورة خططه وصد  قويم اجتاهات أعماله , إاّل باعم وال تكون النِّ       
, والدلي  على ما اة واحلضارة , وغري مادياتها , واجتاهاتها العقائدية والروحانية امليتافيزيقية ملاديات احلي
 :, وبه , ومنه جمريات احلياة االقتصادية يف ي  تفاصي  ومفاص  احلياة  والتقوى حيمله العم 

 ..َنَشَرِت النِّْعَمُة َعَلْيِهْم َجَناَح َيَراَمِتَها  -
 ..َداِوَل َنِعيِمَها ُهْم َجَساَلْت َلَأ  -

 ..ُة ِبِهْم ِفي َعَواِئِد َبَرَيِتَها ِت امِللَّلدَتفَّا -

 والنتيجة امليدانية والعملية ؛       
 ..ْصَبُحوا ِفي ِنْعَمِتَها َغِرِقنَي َفَأ -
 .. َوِفي ُخْضَرِة َعْيِشَها َفِكِهنَي -
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, غـذائي  األمن القتصادي واالمن األمن ها فياالقتصادية , وما يتوافر  –يعين الرفاهية االجتماعية        
ة يف بنـاء الدولـة واملؤسسـات    قوة سياسـية وإسـااتيجي  , ومنه ما استمد من واستقاللية املنحى واالجتاه 
الـا تصـون يرامـة يـ  خملـو  , ويف      هداية الشريعة اإلسالمية تطلعات وواجملتمع واإلنسان املتحضِّر ب

 ..والبيئة طليعته اإلنسان 
, ْنـُتْم ِبَعْيِنـِه   ي َأِذُقوا اهلَل الَّـ َفـاتَّ . َخلدِقِه  َوَحاَجَتُه ِمْن, َهى ِرَضاُه َوَجَعَلَها ُمْنَت, قدَوى ْوَصاُيْم ِبالتََّوَأ )     

 .  ( ُبُكْم ِفي َقْبَضِتِهَوَتَقلُّ, َوَنَواِصيُكْم ِبَيِدِه 
 , ( ُقوا اهلَلاتَّ ), ومنتهاه دنيوية واألخروية ما يقوِّم األعمال الي  وي  قويم لكون التقوى مفتاح       

َوَصـالُح َفَسـاِد   , ْجَسـاِدُيْم  َوِشَفاُء َمـَرِ  أَ , فدِئَدِتُكْم َأ َعَمى َوَبَصُر, َتقدَوى اهلِل َدَواُء َداِء ُقُلوِبُكْم  َفإنَّ )
َياُء َسـَواِد  َوضِـ , ْمـُن َفـَزِع َجأدِشـُكْم    َوَأ, ْبَصـاِرُيْم  َوَجـالُء َعَشـا أَ  , ْنُفِسُكْم َوُطُهوُر َدَنِس َأ, ُصُدوِرُيْم 
, ْضـالِعُكْم  َوَلِطيفـًا َبـْيَن أَ  , َوَدِخياًل ُدوَن ِشَعاِرُيْم , ْجَعُلوا َطاَعَة اهلِل ِشَعارًا ُدوَن ِدَناِرُيْم َفا. ُضلدَمِتُكْم 

َوَمَصاِبيَح , ًة ِلَيْوِم َفَزِعُكْم َوُجنَّ, عًا ِلَدَرِا َطِلَبِتُكْم َوَشِفي, َوَمْنَهاًل ِلِحنِي ُوُروِدُيْم , ِمريًا َفْوَ  ُأُموِرُيْم َوَأ
 .  ( َوَنَفسًا ِلَكْرِب َمَواِطِنُكْم, َوَسَكنًا ِلُطوِل َوْحَشِتُكْم , ِلُبُطوِن قُُُبوِرُيْم 

, والبصر ح , وبها الدواء الناجستمد منافعها وإشباع حاجاتها احلقيقية ستمد األعمال وُتومن هنا ُت     
 ..واعالء واألمن واألمان والطهور والصالح , للجسد والروح والنفس والشفاء والبصرية 

 :بقوله ونتائجه املستقبلية الكرمية , بتقوى اهلل , ويضع فلسفة ذلك ( عليه السالم) حيثولذا       
ْن َتْسـَتِعيُنوا  َوَأ, ُكـْم  َوامُلوِجَبُة َعلى اهلِل َحقَّ, َعَلْيُكْم  َها َحقُّ اهلِلُأوِصيُكْم ِبَتقدَوى اهلِل َفإنَّ! ِعَباَد اهلِل )      

. ِة ِريـُق إىل اَعنَّـ  َوِفي َغـٍد الطَّ , ُة قدَوى ِفي الَيْوِم احِلْرُز َواُعنَّالتَّ َفإنَّ: َوَتْسَتِعيُنوا ِبَها َعلى اهلِل , َعَلْيَها ِباهلِل 
 َلْم َتْبَرْح َعاِرَضـًة َنفدَسـَها َعلـى اأُلَمـِم امَلاِضـنيَ     . َوُمْسَتْوَدُعَها َحاِفٌظ , اِبٌح َوَساِلُكَها َر, َها َواِضٌح َمْسَلُك
 . (ْسَدىا َأَل َعمََّوَسَأ, ْعَطى َخَذ َما َأَوَأ, ْبَدى َعاَد اهلُل َما َأإَذا َأ, ِلَحاَجِتِهْم إَلْيَها َغدًا , َوالَغاِبِريَن  ِمْنُكْم
والعقالنية , لافع بسموِّها اإلنسان ونقاوة الفكر يتطلب العم  بالتقوى , الوعي , بطبيعة احلال و      

 ( :عليه السالم)ألرفع مستوى وأجود فع  وأجنى للثمار يف الدنيا واآلخرة , فانظر لقوله 
جُّـُد  َهَر التََّهسْـ َأَو, َنُه َدُف َبْوَلاَصَب ْنَأَو, ُر قلدَبُه كَُّفَ  الّتَغَش ي ُلبٍِّذ َةيَِّقَت اَد اهلِلَبِع وا اهلَلّتُقاف ) ..      
َم قـدَّ َو, اِنِه ُر بلسَـ َجـَ  الـذِّيد  ْوَأَو , اِتِهَوَهْهـُد شَـ  َ  الزُّلَـ َاَو ,ِه مِـ ْوَي ِراِجَواُء َهَجالَر َأادَمَأَو, ِمِه اَر نْوَرِغ
ْم لَـ َو ؛وِب لُـ طداِل امَلْهِك إىل الـنَّ اِلَسَد امَلَصقدلَك َأَسَو, يِ  ِبالسَّ حَِِضَو ْناَل َعاِلَخَب امَلَتنكََّو, اِنِه َمَف أَلْواَل
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ي فِـ , ى مَـ ْعِة النُّاحَـ َرَو, ى َرشْـ ُبِة الَحْررًا بَفاِفَا, وِر اُت اأُلُمَهِبَتْشِه ُملْيَم َعْعْم َتَلَو, وِر ُرالُت الُغاِتُه َفلدِتفدَت
 . (ِه ِمْوآَمِن َيَو, ِه ِمْوِم َنَعْنَأ

العدل  حلقو  والواجبات مبا ُيمليهثقافة الأن يكون على بيِّنة , ِلما له , وما عليه , وينظر من أج       
 .., يحبه إليفاء حقه العم  والتقوى , ويفي حلقو  اآلخرين ب واملساواة ,

 :بالقول ( عليه السالم)ويضي        
  ( ُ  ؟َقبََّوَيْيَ  َيِق ُّ َما ُيَت, قدَوى ال َيِق ُّ َعَمٌ  َمَع التَّ) 

, فبـالتقوى تتكامـ    احلقو  أحقية وهو دستور لقانون العم  ونقافة التنظيم الواعي احملقق لتوازن       
َوَحالَوُة , ا َحالَوُة اآلِخَرِة ْنَيَمَراَرُة الدُّ) ؛ ملبدأ مبعرفة اإلنسان  ومنه ,األعمال واحلقو  وأداء الواجبات 

 .  ( ا َمَراَرُة اآلِخَرِةالدُّْنَي
, فالعم  باحلق لكون احلق وأداء احلق فيه املرارة للكثري من الناس , إن مل تكن املرارة لك  الناس       

, وأبسـطها  مسـتقبله , هـو الطيـب املسـتطيب     قد يصوِّر لإلنسان فداحة خسارته , لكنـه يف حقيقتـه و  
, حتى وإن نفروا النـاس عنـه   احلق  حينما ُيراجع اإلنسان حسابه ألعماله , ال يرى إاّل النعيم يف إحقا 

 .. سورة املؤمنون/  71من اآلية (  َوَأيدَثُرُهْم ِللدَحقِّ َياِرُهوَن)
 ( :عليه السالم)ولذا يقول       
ى اهلُل َعَلْيـِه  َصـلَّ  - َرُسـوَل اهللِ  َفـإنَّ , ْذَهُبوا َعْنُه ا َفاْيُتْم َشرًَّوإَذا َرَأ, ِعيُنوا َعَلْيِه ْيُتْم َخْيرًا َفَأَفإَذا َرَأ)       

 " .  (ْنَت َجَواٌد َقاِصٌد َفإَذا َأ,  رََّلْيَر َوَدِع الشَّاْعَمِ  ا, َيا ْبَن آَدَم : " َيُقوُل  َياَن –َم آِلِه َوَسلََّو
ستعداد النفسي وتعزيز , ومنه االبتعاد بالري عن الشر وأعوانه , واالفالعم  بالري يقطع دابر الشر       
, واعود ال يتحقق إاّل بالعمـ  والعمـ  بـالري والعمـ      , واالستقاء من رويِّ منابعه وعذبها  عم  فيهال

 ..نتائجه وأفعاله الذي به يعم الري والصالح واإلصالح , ومما يعين ؛ أنه دعامة االقتصاد بالصاحل 
 ( :عليه السالم)وبهذا يقول       
ْجَتَمُعوا َعلى َماِئـَدٍة ِشـَبُعَها   ااَس َقِد النَّ َفإنَّ, ْهِلِه ِة َأْوِحُشوا ِفي َطِريِق اهُلَدى ِلِقلَّاُس ال َتْسَتيَُّها النََّأ)       
 .  ( َوُجوُعَها َطِويٌ , َقِصرٌي 
 ( :عليه السالم)وبه يقول وبالتقوى يكون املسك بالزمام والقوام ,       
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ْعَتِصــُموا َوا, ُكوا ِبَوَناِئِقَهــا َفَتَمسَّــ, َهــا الزَِّمــاُم َوالِقــَواُم َفإنَّ, ى اهلِل ِبَتقدــَو, ِعَبــاَد اهلِل , ُأوِصــيُكْم )       
َيْومن َتْشَخُ  " ِفي , َوَمَعاِقِ  احِلْرِز َوَمَناِزِل الِعزِّ , َعِة ْوَطاِن السََّعِة َوَأيدَناِن الدََّتُؤْل ِبُكْم إىل َأ, ِبَحَقاِئِقَها 

 .  ( َبدًاَجاُة َأَوالنَّ, َجاُة َغدًا َها النَّفإنَّ, ِبَتقدَوى اهلِل َوَطاَعِتِه  ) .., و   ( .." ْبَصاُر ِفيِه اأَل
, واالبتعـاد خبريهـا   وبالتقوى تستقيم األعمال وحتُسن , ويرام بها صالح الدنيا ويسب اآلخـرة         

ة , ويأخذ ي  ذي حـق حقـه ,   االقتصادي –الرفاهية االجتماعية  حقيقة وبها ُتبنىعن الشر الدنيوي , 
, وبصـر  , وبها يكون املعـاذ واملـالذ , فـالتقوى دواء داء القلـوب      مكانتها العزيزةووينال بها الكرامة 

بصالح فساد الصدور , والطهـور مـن دنـس األنفـس , وجـالء      عمى األفئدة , وشفاء أمرا  الدنيا , 
 .., وأمن فزع اعأش , وضياء سواد الظلمة عشى األبصار 

يؤازر بعضـهم  و يتعاام مبنظومته, مع التقوى  التهبك  أشكاله واجتاهاته ودال ويي  ال , والعم      
 ..الواعية العقالنية الواعدة بعضًا داخ  النفس البشرية , ألرقى األفعال واألنشطة 

 
 
 

 املبحث الثالث 

 جوانب من النظرية املكانية 

 
القتصاد والتحليـ  االقتصـادي , ومـا هلـذه     واوالتنظيم لعم  للنسبة باللنظرية املكانية أهمية يبرية       

مـا  ه , واسـتثمار  ومكـان , ادخـاره   ومكان, ومكان استهاليه , بالنسبة ملكان يسب الدخ  النظرية 
أنـره علـى   امتـداد  , ووالعلميـة  , مبا فيها رؤوس األموال املعرفية رؤوس األموال  استثمار خمتل يتعلق ب

 .. ةاإلسااتيجي, واستدامته ريف االقتصاد املع
إعادة هندسـة  منه و ,واختياره يبدي  أفض  فكرة هندسة املكان الدور الكبري ,  تلعبممكن أن و      

كـ   ومـا يتعلـق ب  , ومـوارد بشـرية   بك  حيثياته وتفاصيله ومـا يـدخ  مـن جوانـب معلوماتيـة      كان امل
, ومـا   املعياريـة والبيئيـة  املالئمة دقة ال , ومدى يف هذا اجملبشك  مباشر وغري مباشر األطراف الداخلة 
 ..  دراسة اعدوى االقتصادية واالجتماعيةيدخ  ضمنها من 
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هندسـة وتنظـيم احليـاة    تفـتح آفـا    ميكن التوسُّع يف جماالت النظرية املكانية , والقول بأنها بهذا و     
راتها واسـتعداداتها ورغباتهـا وخ اتهـا    بعالقاتـه مـع املـوارد البشـرية وقـد     إلنسان , ومنـه مـا يتمثـ     ل

 ..وما يكملها .. ومؤهالتها األيادميية وغري األيادميية 
تعتمـد علـى   وممكن أن تشم  املوارد املالية وما يتعلق برؤوس األمـوال , فحريـة رؤوس األمـوال         

ي واالئتمـان واسـتتباب   النظرية املكانية , لكونها تأخذ بنظر االعتبار النمو االقتصادي والتطور احلضار
 .وما يكاملها .. األمن واستقرار البالد 

واستثماراته وتوسعاته األفقيـة  ومما ميكن أن تشم  النظرية املكانية على املشروع ومتطلباته وطبيعته      
 ..الستيعاب ذلك املشروع والعمودية , وما يتعلق جباهزية ومؤهالت البيئة 

مـا يتعلـق بـاملوارد الطبيعيـة وطبيعـة الصـناعات االسـتخراجية        املكانيـة  وميكن أن تشم  النظريـة        
ما يكون خبالف ذلك أو  , , يانت احلرية اجتاهه, فحيث ما يان مؤه  املكان والصناعات التحويلية 

 ..االبتعاد عنه  يؤدي بالنتيجة
الـذي يعـين    وما تـدل علـى عمليـة التكيُّـ      Accommodationورمبا يدخ  موضوع املالئمة       

؛ والعالقات الدينامية , وبدوره يؤدي إىل حتقيق الواائ  النسق من التفاعالت بني الكائن احلي والبيئة 
 ..لضمان بقاء الكائن والثقافية واحلضارية , الفسيولوجية واالجتماعية والنفسية 

, لبيئـة الارجيـة   مع امن واائ  نظام الشخصية وعالقتها يكون وايفة  Adaptationوالتكيُّ       
املكونـة  بني مجيع الوحدات املتنوعـة  وما يشري إىل التنظيم الداخلي  Adjustmentوخيتل  عن التوافق 

لنظام الشخصية , مبا فيها الوحدات التكيفية , حبيث تعم  معًا يف وحدة متكاملـة , ويتحقـق التكامـ     
 ..الصراعية  وحدات ومكونات الشخصية ومعايريها , واجتاهاتهبتنظيم مجيع 

 يبني الشخصية واملالئمة والتكي  والتوافق البيئي واملكـان  ميكن القول بأّن هناا عالقاتوبذلك       
, واجتـاه  , وهلذه العالقات اختالف بني شخصـية وأخـرى , وزمـن وآخـر , وموقـ  وآخـر       والدخ  

  ..سلويي وآخر 
يف جمـاالت الـرز  احلـالل الطيـب ,     صـب  ها ت, يل يةهومدلوالتها الفق ةويف التشريعات اإلسالمي     

 ..متعددة , العتبارات  اد ما حيقق احلالل مما قب  الشروع بالعم  وما بعدهويلها تأخذ أبع
, أو مواقـع االدخـار ومـا    , أو املسـتثمر   ة املستهلكأو نفسي يما هو عليه ما يكمن يف سلوييات     

, وحريـة األيـدي   واملـواطن  ل اجتاه تلـك األمـاين   يتحتم يف ذلك , وحرية املدخرات ورؤوس األموا
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, أو حرية رؤوس األموال املعرفية أو الفكريـة ,  ( القوى العقلية واعسدية ) العاملة أو املوارد البشرية 
 ..وما حيدث من تغيري على املكان االقتصادي 

إسـتثمار  املتنوعة , وال جيع  من ذوي رؤوس األم املكان االقتصادي وحيثياته , هو مامبعنى آخر       
ه , أو ما يتجه بادخار جزء من املـدخوالت ,  , وأصحاب الدخول من استهالا دخوهلم في أمواهلم فيه

, وما يتجه باملوارد البشرية من اختيـار   أو موقفي إلنفاقه أو استثماره يف ارف آخر ؛ زماني أو مكاني
ميتلكونه من جهود عقلية وعضلية , ومـا يـدخ     , الستثمار طاقاتهم أو مااملوقع االقتصادي دون آخر 

تأنري الدخ  املتوقع من املكان االقتصادي , وبطبيعة احلال , يأخـذ املكـان االقتصـادي مضـامني     ضمن 
 .., يما هو عليه االستهالا واالدخار واالستثمار واألمن متعددة 
وجودتـه  مقدار اإلنتـاج  تسهم يف يما والتوازن فاملوارد االقتصادية استخدام وييفية استخدام وما       

والفواقد , إاّل أسلوب للسيطرة على املشكلة االقتصادية الا هـي بـدورها ختتلـ  مـن     واخنفا  التل  
 ..موقع جغرايف إىل آخر 

أهمية معرفة ما و, أحد هذه اعوانب أو بعضها أو غالبيتها يف اختيار املوقع االقتصادي لذا قد يؤنر      
  ..على املدى القريب والبعيد ن أي املوارد اعاذبة وضروريتها عد عالقرب والُبمن يؤنر عليه 

 :يف الذير احلكيم  وردمما و     
سورة (   )النُُّشوُر ُهَو الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  َذُلوًلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِيِبَها َوُيُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه  ) -

 . امللك
 . سورة نوح (1 )ِلَتْسُلُكوا ِمْنَها ُسُبًلا ِفَجاًجا ( 9 )ُه َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  ِبَساًطا َواللَّ ) -

الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًلا َوَأْنـَزَل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء َفَأْخَرْجَنـا ِبـِه        ) -
(   )ُيُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَّ ِفي َذِلـَك َلَآَيـاٍت ِلـُأوِلي النَُّهـى      (  )َأْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى 

 . سورة طه (  )ِمْنَها َخَلقدَناُيْم َوِفيَها ُنِعيُدُيْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى 

وََّرُيْم َفَأْحَسـَن ُصـَوَرُيْم َوَرَزَقُكـْم ِمـَن     اللَُّه الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  َقَراًرا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَص ) -
 . سورة غافر ( 6)الطَّيَِّباِت َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َفَتَباَرَا اللَُّه َربُّ الدَعاَلِمنَي 

 .سورة النساء  /97من اآلية  ( ِجُروا ِفيَهاَقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُ  اللَِّه َواِسَعًة َفُتَها)  -
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يف االختيـار  , للتـوازن  األر  املفتوحـة  آفـا   ,  لإلنسان العاقـ   جع  الالق عز وج ذا مما بهو      
 ..لبه من االستهالا واالدخار وما يتط, ( الدخ  ) العم  وايتساب الرز  الستثمار ووا

 اتها ,حتقق أمور عديدة يف معاع مبنافعها ومتاشي مع إنسانية وعالقات شاغلها ,فالرقعة اعغرافية       
, وحتـى املشـكلة   املشـكلة االقتصـادية ومشـكلة املـوارد االقتصـادية       مشك  عديـدة منهـا ؛   وبه ختطي

 ..اإلنسانية واألخالقية 
 مشاي  ومضامني متعـددة منهـا ؛ املشـكلة املكانيـة    حيثيات ووميكن أن تشم  النظرية املكانية ,       

, وهي اإلنسانية املشكلة املكانية  السياسية وشكلة املكانية امل االجتماعية واملشكلة املكانية  و االقتصادية
 ..تضمنتها عالجات اآليات الكرميات  مما جوانب
 ( :عليه السالم)وبهذا يقول أمري املؤمنني اإلمام علي       

 .  ( َحَمَلَك اَخْيُر الِبالِد َم. ِبَك ِمْن َبَلٍد  قَّحَََلْيَس َبَلٌد ِبَأ) 
 :رز ما يتضمنه القول املبارا أبمن بني و      
, فهـدر القـدرات والطاقـات والـ ات     ( ِبـَك ِمـْن َبَلـٍد     قَّحَََلْيَس َبَلٌد ِبَأ) األحقية املكانية ؛  -

مسؤول , وي  َمـْن  , أمر خطري , ومسؤولية يتحملها ي  واملواهب واإلبداعات واملؤهالت 
فهنـاا ملكيـة خاصـة , قـد     لذا ,  سانيةواعرمية اإلن العظيم سهم يف اقااف مث  هذا الذنبي

وتطويرها وتنميتها حملافظة عليها إنسانية , وذلك حلمايتها واملكية تتحول إىل ملكية عامة أو 
, لدعم مسـتفب  اإلنسـانية    اإلنسانيةوصونها ومحايتها واستثمارها واإلفادة منها بشتى السب  

 .. وبراجمها التنموية

ويعـيش معـه   لوم , واإلنسان مبا حيمله من أحقية العيش بكرامـة ,  فالعامل مبا حيمله من ع     
, يتعـدون علـى حقوقـه    دون أن الناس بكرامة , دون أن يتعـدى علـى حقـو  اآلخـرين أو     

, فتستفيد من ي  وصون املواطنة لك  إنسان يف بلده أو البلدان الا تصون حقو  اإلنسان 
 ..واملعنوية والنفسية  مقاب  يسب حقوقه املاديةقدرات , ما ميتلكه 

املعاصر , أرفع موجود لدى الدولة واملشـاريع واملؤسسـات , هـو رأس املـال      ويف عاملنا     
ــي   ــي والعقل ــريف والعلم ــريف    املع ــاد املع ــى االقتص ــب عل ــا يات ــه م ــتقب  , ومن ــد مس  , وُيع

احلضـاري   –اري حيقق الريادة يف اجملال االستثمما البالد بقابلياته وما حيمله و واسااتيجيات
تصـان الـبالد والنـاس , وحتمـي      ,املبدعني واملوهوبني وأصحاب اليال العلمي , وبوالثقايف 

أس ر للدول املهيمنه , ويّتص حقوقها بني الشعوب , وحتص  على استقالليتها وعدم تبعيتها 
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الـدول   رأس مـال ال ينضـب , فلـذا اجتهـت    وباستدامته ومحايته يكون ,  بالندرةاملال املعريف 
املتقدِّمة إىل االيتشاف الدوري هلذه العقول عن طريـق خـ اء متخصصـني , ويـتم تنميـتهم      

حلمايـة مسـتقب  اإلنسـانية     وطين وإنسـاني  ومحايتهم , أمر واجبوتنمية قدراتهم وتطويرها 
واملغرضـني   ةمن اعهل, ومحايتهم التعدِّي عليهم وهدر طاقاتهم وحضاراتها , واحليلولة دون 

 .. وما شابه ذلك الروتني الوايفي ومن
واملتوازنه , وسب  اإلفادة الكبرية ا حيم  بأحقيته , إعادة هندسة االختيار املكاني مموهو       

 ..اإلنسان واملكان  من الطاقات الا ميتلكها
يشـم   وهـو مـا   , (  َحَمَلـكَ  اَخْيُر الِبالِد مَـ ) ؛ ما يتضمنه الن  املبارا و, األفضلية املكانية  -

علـى اإلبـداع   قـدرات وقابليـات    البالد على اإلفادة من ي  مـا ميتلكـه اإلنسـان مـن    قدرات 
املقـيم  واالبتكار , فلرمبا ما ميتلكه الشخ  املتميز والعامل الفذ , ال ميكـن للمكـان أو الدولـة    

دولـة   , يفالعامل والعلم وما يتميز بـه   , فيضيع واإلفادة منها احتواء قدراتهفيها هذا الشخ  
 ذه األسباب وغريهـا , وهل, الفّذة  والقدرات اعه  والتخلُّ  , وتفقد اإلنسانية هذه الطاقات

حق اختيار و واإلنسان , التوافق واالنسجام بني املكانأي  ,(  َحَمَلَك اَخْيُر الِبالِد َم) تكون 
نتفـع  وينفـع ويُ شـخ  ,  المما ميتلكه األفض  من البلدان الا تنمِّي وتستفيد إنسانيًا وحضاريًا 

 ..واإلنسانية ويعيش بكرامة املواطنة , منه 
, للموقـع االقتصـادي وإشـباع احلاجـات     (  َحَمَلـكَ  اَخْيُر الِبالِد مَـ ) ؛ االختيار ويذلك يتضمن       

, والنابع مما متتلكه املـوارد البشـرية مـن الطاقـات الفكريـة      ورفع املستوى املعاشي والرفاهية االقتصادية 
 ..ومتطلبات االستثمار والتنمية رؤوس األموال بك  ما تعنيه  تشم  , وحتىوالطاقات العقلية 

فلسـفة الـرز  وديناميتـه تنبـع مـن       , ألّناملكاني يف االختيار يتطلب العقالنية وُبعد النظر أيضًا و       
ا ؛ َوَمْن ى ُيْخِرَجُه َعْنَهَحتَّ, ا َطَلَبُه امَلْوُت دُّْنَيال َفَمْن َطَلَب. َمطدُلوٌب َو , اِلٌبَط: اِن ْزُ  ِرْزَقالرِِّ) ؛ يون 

 .  (ا ي ِرْزَقُه ِمْنَهى َيْسَتوِفا َحتََّطَلَب اآلِخَرَة َطَلَبْتُه الدُّْنَي
ي ى َيْسـَتوفِ ا َحتَّـ َوَمْن َطَلَب اآلِخَرَة َطَلَبْتـُه الـدُّْنيَ  ) , ( الدخ  ) وعظيم وأخالقيات يسب الرز        
من طلب احلاجة وإشباعها إنسـانيًا وبكرامـة , ودون أن   , لكونه سيتوازن فيما يسعى إليه ( ا َقُه ِمْنَهِرْز

ي نظره النهايات , لكونه ستغش(  ا َطَلَبُه امَلْوُتالدُّْنَي َفَمْن َطَلَب) , وخبالفه ينعدى على حقو  اآلخرين 
 ..يسلبه ي  شيء فال يرى إاّل واملوت يف الطمع واعشع وااليتناز والتفاني من أج  الدنيا , 
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, لكي يساشـد  األخالقية  –لذا يتوجب أن يكون السعي وراء الرز  عن طريق السب  اإلنسانية       
, ليكـون  , واستقرار األنفس باجتـاه السـب  القومييـة    بكسب الرز  احلالل الطيب , ومبحتواه املستقبلي 

عـن طريـق القنـوات املناسـبة ,     اسـتهاليه  إنفاقـه أو  منه ما يكـون  الدخ  يف نقاوته املادية واملعنوية , و
 ..منه هلدف أمسى وادخار ما يتبّقى 

  ( :عليه السالم)يقول , ويف األعمق من حمتوى النظرية املكانية وأقومها        
  (ُغْرَبٌة  ي الَوَطِنالَفقدُر ِفَو, ي الُغْرَبِة َوَطٌن الِغَنى ِف) 

يف احملتـوى احلضـاري واإلنسـاني , خيتلـ  عـن يـ  املعـايري يف املكونـات         نى والفقر فمعايري الغ       
العمق اإلنسـاني للمكـان   احلضارية احلديثة , وما املكان والنظرية املكانية , إاّل أن تكون متصاغرة أمام 

حلاجـة واإلشـباع واملوقـع    ا, لتقـويم  (  ُغْرَبـةٌ  الَوَطِن) و , ( الُغْرَبِة َوَطٌن )  ؛واإلنسان , وشتان ما بني 
ي الُغْرَبِة الِغَنى ِف) , ليكون من جهة , ومعاعة مكانة اإلنسان وحقوقه ومواطنته اإلنساني  –االقتصادي 

ي الَفقدُر ِف) , حينما يكون والقدرات واإلمكانيات , واملنطلق من الرفض هلدر احلقو  واملواطنة ( َوَطٌن 
, وانتقـال  ختيار واملوقع اعغرايف , وهنا تظهـر خطـورة اعغرافيـة السياسـية     , واحملدد اال(  ُغْرَبٌة الَوَطِن

 ..املكان والبدي  واالختيار اإلنسان والفكر , وبه يتجه هلندسة وإعادة هندسة 
لزرع الثقة بالقدرات وبفلسفة البناء الفكري للدخ  , ويف موضع آخر , ( عليه السالم)لذا يقول        

 :امية املكانية بني الدخ  والدين
َما َأقدـَبَح  .  ِرْزٌ  َتطدُلُبُه , َوِرْزٌ  َيطدُلُبَك , َفِإْن َأْنَت َلْم َتأدِتِه َأَتاَا: ْعَلْم َيا ُبَنيَّ َأنَّ الرِّْزَ  ِرْزَقاِن اَو)       

 .  ( !, َوالدَجَفاَء ِعْنَد الدِغَنى  الدُخُضوَع ِعْنَد الدَحاَجِة
, االحتياج والغنى , وشتان ما بني املوقفني , بني الضوع واعفـاء  ه احلاجة بني ما تلعبوال نغف        

 مير بها اإلنسان , , فكم من مواق , وتعاامها يف املشكلة االقتصادية وما جيمعهما من موقفية احلاجة 
 .. ( ُبَكِرْزٌ  َتطدُلُبُه , َوِرْزٌ  َيطدُل ) ؛ بتطبيقات ,, أو تسعفه املفاجئة فيها  يقطع اليأس

َوِإيَّـاَا َأْن ُتوِجـَ     ), تدخ  ضمن خماطر النظرية املكانية , أال وهي ؛ لكن تبقى حقيقة شاخصة      
,  فدَعـ ْ اُذو ِنْعَمـٍة فَ  َيُكوَن َبْيَنَك َوَبـْيَن اهللِ  ْسَتَطْعَت َأالَّا َوِإِن.  ِبَك َمَطاَيا الطََّمِع , َفُتوِرَدَا َمَناِهَ  الدَهَلَكِة

َأيدَرُم ِمَن الدَكـِثرِي ِمـْن َخلدِقـِه    َأْعَظُم َو ِإنََّك ُمْدِرٌا َقْسَمَك , َوآِخٌذ َسْهَمَك , َوِإنَّ الدَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُهَف
 .  ( ِمْنُه َوِإْن َياَن ُي ٌّ
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ه وجِّيق  الدخ  واملكان , ليحقق طبيعة وأسلوب إشباع احلاجات , واملوبني اإلنسان ويرامته ,      
 ..هلا بالشريعة اإلسالمية بني احلالل واحلرام 

َطاِلـٍب ُيِصـيُب , َوال    َلْيَس ُيـ ُّ ) مبدأ عقالني حلريية املكان االقتصادي ؛ وليضع اإلنسان أمامه       
رن َعاِقَبٌة , َسـْوَف َيأدِتيـَك َمـا    َوِلُك ِّ َأْم. َوَمفدَسَدُة الدَمَعاِد  , َوِمَن الدَفَساِد ِإَضاَعُة الزَّاد .وُب ُؤُي ُّ َغاِئٍب َي

 .  ( ُقدَِّر َلَك
احلاجة , وما يضع أمامه مـن مسـتوى    –وهكذا تكون احلياة وحرايها , وما تتطلبه من اإلنسان       

, وحبسب ما يتوافر من فرص , وما ميتلكه من قدرات عقلية وجسدية من أج  الوصول مرونة االختيار 
, ومبـا يرتأيـه اإلنسـان مـن اختيـار املوقـع االقتصـادي إلشـباع ماديـات          اف إىل أفض  الغايات واألهد
 ..احلضارية  –بعقالنية ورشد من شأنه أن ال يفقده اإلنسانية  , ومتطلبات احلياة الضرورية
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 لسادسالفصل ا
 يف نهج البالغة واملرياث امللكّية 

 
 :, لذا سيكون حموري هذا الفص  ياآلني رياث امللكية مع لتكام  أو تقارب امل       

 .امللكية : املبحث األول 
 .املرياث : املبحث الثاني 

 
 
 

 املبحث األول

 امللكية
 

من امللكيـة اإلهليـة املطلقـة الـا ال حيـدها حـدود وال حيـددها         يف اإلسالم Propertyتبدأ امللكية       
 ..وغري املادية , واملنظورة وغري املنظورة املادية منها خالقها ج  جالله ,  إاّلخملو  
َوِللَِّه ُملدُك  )ملكوته أحد من خلقه , وال ينازعه عليها خملو  ,  الالق عز وج  ملكيةوال يشارا       

اِت َوالدَأْرِ  َوَما َوِللَِّه ُملدُك السََّماَو ),  سورة آل عمران (49 )السََّماَواِت َوالدَأْرِ  َواللَُّه َعَلى ُي ِّ َشْيٍء َقِديٌر 
 . سورة املائدة/  7 من اآلية (  َبْيَنُهَما خيدُلُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُي ِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 :وتنظيمه ونظامه وإحكامه  يف عظيم خلقه تعاىل( عليه السالم)م علي أمري املؤمنني اإلمايقول مما و     
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, ُحـُدوَد َمْنِزَلِتـِه    َهُه ِلِوْجَهِتِه َفَلْم َيَتَعدََّوَوجَّ, لدَطَ  َتْدِبرَيُه َأَرُه َفَوَدبَّ, َم َتقدِديَرُه ْحَكَأَر َما َخَلَق َفَقدَّ)      
 . .. (َر ِبامُلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه َوَلْم َيْسَتْصِعُب إْذ ُأِم, َوَلْم َيقدُصْر ُدوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَيِتِه 

اععـ   ليتوافـق اععـ  التكـويين للمخلـو  مـع        تنظيمـات , الوارد يف ملخلوقاتـه   وتويي  امللكية      
ينتخـب الـالق عـز     , وما ياتـب عليـه   ذلك اعع , ومبوافقة التشريعي لتسيري األمور احلياتية الدنيوية 

, مبـا فيـه رأس املـال الفكـري     , املـادي وغـري املـادي    تعـاىل  على جانب من ملكه  لقه للتويي خوج  
, إشـباع احلاجـات   ومـا يتطلبـه   املتنوعـة ,  , لتيسـري وتسـيري أمـور احليـاة      والقيـادي  املعريف والعلمـي و

يمجتمـع  , أو التوييـ  املنتخـب بالشخصـية املعنويـة     والتويي  منتخب بالشخصـية احلقيقيـة يـأفراد    
 ..وما متتلكه من ملكية عامة دولة مبؤسساتها وأنشطتها الو, مبشاريعه 

ُن َأَحـقُّ  َل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه الدُملدُك َعَلْيَنا َوَنْحَوَقا )      
الدِعلدِم َوالدِجْسـِم َواللَّـُه   ِبالدُملدِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن الدَماِل َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي 

 . سورة البقرة/  7  اآلية  (َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم  ُيْؤِتي ُملدَكُه َمْن َيَشاُء
عم تتغّير والنفـاد  احلياة تتغّير والنِّتعاىل يف نبات , ما دام املوت , وما دام مللكه وال يبقى التويي         

عم ال تدوم ألحد , والنِّال  ومستخل  , وحتدده احلياة واملوت صفة من صفات احلياة , فك ٌّ يصبح س
ُقِ  اللَُّهمَّ َماِلَك الدُملدِك ُتْؤِتي الدُملدَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع الدُملدـَك ِممَّـْن َتَشـاُء َوُتِعـزُّ َمـْن َتَشـاُء        )من خلقه ؛ 

 . سورة آل عمران (6 )َشْيٍء َقِديٌر  َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَا الدَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُي ِّ
ُرونـًا  َوَلـْم َيِلـْد َفَيُكـوَن َموْ   , ي الِعـزِّ ُمَشـاِريًا   َلْم ُيوَلْد ُسْبَحاَنُه َفَيُكوَن ِف ) ( :عليه السالم)ويقول       
ا ِمـْن  انَـ َرَبْ  اَهَر للدُعُقـوِل ِبمـا أَ  , َصاٌن َوَلْم َيَتَعاَوْرُه ِزَياَدٌة َوال ُنقد, ْمُه َوقدٌت َوال َزَماٌن َوَلْم َيَتَقدَّ. َهاِلكًا 

 .  (اِء امُلْبَرِم الَقَضَو, ْدبرِي امُلْتَقِن اِت التَّالَمَع
مـا يتوافـق بـني اععـ      و , بني ي  شيء , وي ٌّ مبا جع  لهالدقيق يف ي  شيء , والتوازن  وبهذا     

, فحـدد الـرز      (َعاِيَشُهْم َوَوَضَعُهْم ِمَن الدُّْنَيا َمَواِضَعُهْم َفَقَسَم َبْيَنُهْم َم) التشريعي ؛ التكويين واعع  
أصـبحت الطبقيـة    ده , وبه حتدد معاشهم , وحبسب مساعيهم وما ميتلكونـه , بتقسيمه سبحانه بني عبا

 ..والطبقات االجتماعية , وأخذ ي  شخ  جماله وهداه يف احلياة 
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امللكيـة واألبعـاد   قتصـادية واالجتماعيـة , ومـا يتضـمنه مـن      ومش  القول املبارا علـى اعوانـب اال       
, وبه عرف ي  إنسان , ما له ومـا عليـه مـن حقـو  ومسـؤوليات , حبسـب القـدرات        املنضوية حتته 

 ..العقلية واعسدية ومتطلبات احلياة واحلاجات واإلشباعات 
 :, وهي امللكية املكتسبة نة أوجه ومنه ميكن أن نستمد وندرج امللكية املويلة بشك  عام على نال      
 .ملكية الدولة : أواًل 
 ( .امللكية اعماعية ) ملكية اجملتمع : نانيًا 
 ( .ملكية األفراد ) ملكية الفرد : نالثًا 

 :اآلتي وي توضيحي خمططوضعها يف وميكن        
 
 
 
 

 مبّسط يبني بناء(     )خمطط 
 القتصاد اإلسالمي وامللكيةل
 
 
 

وبعضها يبين بعضا ويتكام  معه , ومبعنى أد  ما حيمله ويلها تتداخ  بعضها مع البعض اآلخر ,       
 .. يةي ٌّ من الصفات التكامل

؛ الرأمسالية واإلشاايية , واإلشاايية املاريسية , وبهذا ختتل  عن املذاهب واألنظمة اإلقتصادية       
 ..هم , وَمْن سار يف ريبواملختلط لكال النظامني 

 

 :ملكية الدولة : أواًل 

تقوم بتخطيط مـا يقتضـي ختطيطـه    وهي , أواًل تكون الدولة هي املسيطرة ومبوجب هذه امللكية        
 باإلنفـا  اإلسـتهاليي واإلنتـاجي , ومقتضـيات     , وعمومـًا تقـوم الدولـة   مـن فلسـفة    تبّناهحبسب ما ت

 تها الواسعةاوإمكانيلفعاليات , وتكون بأنشطتها مجع األنشطة وا, وما يقتضي من االستثمار و االدخار
ما ينجم عنـه مـن نتـائال وأعبـاء يـبرية ,      تتحّم  تستطيع القيام مبهامها وحتم  مسؤولياتها الواسعة , و

 االقتصاد 

 اإلسالمي 

 األفراد المجتمع  
 الدولة

 

الملك 

 س
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الـذي ميكـن دعمـه ,    النسيب عن مردوداتها االقتصادية , وما يتطلبه من الدعم االقتصـادي  بغض النظر 
أو والتنفيذ على وفق ما يتطلبه املوق  من اجتاه مريـزي أو ال مريـزي    وهنا يكون التخطيط مريزيًا ,

 ..اعمع بينهما , وبالتنسيق مع أنشطة وإمكانيات اجملتمع واألفراد واستثماراتهم املتنوعة 
,  سورة البقرة/  7  ية من اآل ( َواللَُّه ُيْؤِتي ُملدَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم )؛  وجاء يف الذير احلكيم       

 .وهو سبحانه يهلك ملويًا ويستخل  آخرين 
بني العامة والاصة , وبني اجملتمع وامُلنسِّق اعامع والنشاط الا تقوم به الدولة , يتطلب أن يكون       

مال , وي  ذلك متمث  فعله مبؤسسات الدولة الا تقوم به لتنفيذ األعواألفراد , وبني الذات واآلخرين 
أواًل وأخـريًا , ليكـون    املساواة والعدالةب آلخرين , واملنصب للصاحل العام , فيتطلب اإلنصافبوساطة ا

 :بالقول أحد والته ( عليه السالم) يوجِّه اعميع يف بودقة وحيز التعاون , وبهذا
, ِتـَك  يِه َهـًوى ِمـْن َرِعيَّ  َمْن َلَك ِفَو, َك ْهِلِة َأِمْن خاصََّو, اَس ِمْن َنفدِسَك ْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ)       
َتُه ْدَحَض ُحجَّاَصَمُه اهلُل َأَمْن َخَو, اِدِه وَن ِعَباَن اهلُل َخْصَمُه ُداَد اهلِل َيَمْن َاَلَم ِعَبَو! َتفدَعْ  َتظدِلْم  َك إالَّفإنَّ
َتْعجيِ  ِنقدَمِتـِه ِمـْن إقاَمـٍة    ْدَعى إىل َتْغيرِي ِنْعَمِة اهلِل َوٌء َأْيَلْيَس َشَو. َيُتوَب  ْوى َيْنِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَيَو, 
 .   (اِد اِلِمنَي بامِلْرَصلظََّوهَو ِل, اهلَل َسِميٌع َدْعَوَة امُلْضَطَهِديَن  إنََّف, لى ُالدمن َع

 :فيتضح من الن  املتقدِّم اآلتي        
يظهـر  و,  لرئيس الدولـة  املمث هو , و ى مصرعل (األشا النخعي )  هو الوالياملخاطب  - 

, ومــا ياتــب مــن احلقــو  والواجبــات  اعانــب االقتصــادي  ؛ املتعــددة مــن مؤشــراته
 .., ويف مقدمة ذلك محاية املصلحة العامة واملسؤوليات 

, ومحايـة  , واحلاجات اعماعيـة واحلاجـات الفرديـة    احلاجات العامة واحلاجات الاصة  - 
 ياعمـاع  وجهـة اإلشـباع املتمثلـة باملشـروع    , تتطلبه مـن إشـباعات   تلك احلاجات مبا 

حتقق التنسـيق  الدولة من أدوار ما يتطلب , والعامة والاصة النطا  احملدد ب, و والفردي
ــة حقــو  يــ  األطــراف    ــة , ومحاي ــا   واإلنســيابية والفاعلي ــب مــن اإلنف ــا يتطل , وم

 ..اإلستهاليي واإلستثماري 

اَن اهلُل اَد اهلِل يَـ َمْن َاَلَم ِعبَـ َو ), واهور خطورتها يف ؛ ة من الظلم محاية العامة والاص - 
ــَخْصــَمُه ُد ــذي حيمــ  الصــفة    ( اِدِهوَن ِعَب , ويتعــدد أشــكال الظلــم , ومنهــا الظلــم ال
, وما يدخ  ضمنها من احلقو  للعامة والاصة , ومنهـا مـا يتعلـق باحلاجـة     اإلقتصادية 
 ..واالدخار واالستثمار  واالستهالا وأساليبهوالدخ  
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, ومعيـار العدالـة ودقـة    , مرهونة بالسلوا اإلقتصادي واألخالقـي  ِنعم الالق عز وج   - 
, ومنها ما تتحمله الدولـة , ومـا يكـون    , والعم  مبقتضياتها إقامتها يف خمتل  األنشطة 

لـى  ْعجيِ  ِنقدَمِتِه ِمـْن إقاَمـٍة عَ  َتْدَعى إىل َتْغيرِي ِنْعَمِة اهلِل َوٌء َأْيَلْيَس َشَو) ؛ تها امن مسؤولي
 ( .. ُالدمن

عليه )ولكرامة اإلنسان وإشباع حاجاته , له أولوية يف اإلسالم والتشريع اإلسالمي , ولذا يقول        
 ( :السالم
َع َمْوِعَدَا ِعَدُهْم َفُتْتِبْن َتَأ ْوَأ, َك اَن ِمْن ِفْعِلا َييَمَزيَُّد ِفالتَّ وَِْأ, اِنَك َسِتَك بإْحيَِّعلى َرامَلنَّ َعاَا َوإيََّو)      

. اِس النَُّب امَلقدَت ِعْنَد اهلِل َووِجاُللدَ  ُيَو, وِر احَلقِّ ُنَزيَُّد َيْذَهُب ِبالتََّو, اَن َسُيْبِطُ  اإلْح امَلنَّ إنََّف, خُبلدِفَك 
 .   ( " وَنا ال َتفدَعُلوا َمْن تُقوُلتًا ِعْنَد اهلِل َأقدَيُبَر َم " :ى اَلَعاَل اهلُل َتَق

من األمـوال   تبذله الرعية , وأن ال يكون العطاءما الشريعة وويتطلب أن يكون اإلنفا  على وفق       
معـر    يف , ومـا يتجـه   يف األعمال البعيد عـن الواقـع  إاهار الزيادة , أو  استنقاص منهمأو  باستصغار

 ..  فيه االفتخار , والوعد الذي ُيخال
العمق الفلسفي , فيما خي  ملكية الدولة وما ياتـب عليهـا مـن العطـاء     بّين من الن  املبارا ويت      

, وهوما يؤنر على األنشطة املتعددة يتطلب السلوا االقتصادي القويم للدولة اجتاه الناس , وبه  والتوزيع
اَا إيَّـ َو) اجتاهاتهـا اإلنسـانية ؛   واألنشطة االقتصادية ب ما يتعلقيكون  , ومنهاوما ياتب عليها من أداء 

 .... (  اِنَكَسِتَك بإْحيَِّعلى َرامَلنَّ َعَو
 :يقول فيها , ومما إىل احلارث اهلمداني  (عليه السالم)يتاب موّجه من اإلمام علي ويف       

   ( ِمنَيِة امُلْسِلَوُيكدَرُه ِلَعامَّ, َعَم ن َيْرَضاُه َصاِحُبُه ِلَنفدِسِه  َواْحَذْر ُي َّ )
رات يف الدولـة ,  ع واختـاذ القـرا  املؤنرة على الطـط , وصـن  والسيما إذا يان الشخ  يف املقدِّمة      

هيـة  اانعكاسـاته علـى الرف  منه مـا يـتم   , ووبدوره ما يؤنر على املستقب  االقتصادي والتنمية االقتصادية 
مام على وفق ما ُيرضي العامة , ويتوافق العم  باهت, وبه يتوجب على الدولة االجتماعية  –االقتصادية 

 ..يف خمتل  األمور , ومنها ما يتعلق بامللكية وتنظيها وتوزيعها مع املصلحة العامة 

 :ملكية اجملتمع : ثانيًا 

املـوارد االقتصـادية   ملكيـة  , والسيطرة وملكية املـوارد العامـة الوطنيـة     حق الدولة لسلطاتيما و     
 ..وتوزيعها واستثمارها  وسائ  اإلنتاجملكية و
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وحـق التملُّـك مبـا    وبنـاء الدولـة واحلضـارة ,    قيـام  البالغ على ودور الكبري واملؤنر ه اللفإّن اجملتمع      
يتحمـ  اجملتمـع ,   , لـذا   استمرارية احليـاة بعالقاتـه ومتاسـكه   و, واالستثمار والتوزيع يسمح به القانون 

باملشاريع االستثمارية ذات اإلنتاج السلعي والـدمي  والنهو   جانب من األعباء التنموية االقتصادية ,
, ومبـا تقتضـيه   واإلسهام بااليتفاء الذاتي , وحتقيق األهداف املرسومة , وإشباع احلاجات واملعلوماتي 

بناء املنظومة االقتصادية , واملردودات الناجتة عنها , ومبنظور اعدوى األخالقية يف  –اعوانب اإلنسانية 
 ..االجتماعية  –قتصادية اال
 فلسفة السـلطة احلايمـة , يـأن يـتم اختيـار     ويف هذا النطا  , يكون التخطيط حبسب مقتضيات      

, وتشريعاتها وقوانينها ما متليه الدولة بشك  عام على وفق , أو ال مريزي الأو / ريزي و املالتخطيط 
, ورمبا يتعـدى  جملتمع ومؤسسات ومشاريع الدولة ليكون التنسيق التنموي املشاا , ومنه التنسيق بني ا
ازدواجية يف طبيعة األعمال ونتائجهـا , أو احليلولـة   للتعاون مع مشاريع األفراد , ومبراعاة أن ال يكون 

 ..دون تعار  بعضها مع البعض اآلخر 
ي َمَناِيِبَها َوُيُلـوا ِمـْن ِرْزِقـِه َوِإَلْيـِه     ُهَو الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  َذُلوًلا َفاْمُشوا ِف )والالق عز وج        

اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم الدَبْحَر ِلَتْجـِرَي الدُفلدـُك ِفيـِه ِبـَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـِلِه         )و ,  سورة امللك (  )النُُّشوُر 
اِت َوَما ِفي الدَأْرِ  َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َلَآَيـاٍت    َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَو(   )َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
 . سورة اعانية (  )ِلَقْومن َيَتَفكَُّروَن 

بناء سلطاتها الرئيسية التشـريعية والقضـائية   وبناء الدولة بيف التنمية  الفرد - وينطلق إسهام اجملتمع      
 اإلنسـاني  املبـدأ التنظيمـي  , وحـق امللكيـة مـن    سد األمة يف جالعدالة واملساواة والتنفيذية , وبث روح 

 .   (اِصيِه َمَع لىوا ِبِنَعِمِه َعَتْسَتِعيُن الَّا َيلدَزُمُكْم هلِل َأَق ُّ َمَأ ) : اإلسالمي الشام  املتكام  العظيم
غيان الناس يف عم من اهلل تعاىل , واملعاصي تصدر من طأن النِّالقول املبارا ,  عميق ا يظهر منممو      

 ..وبااًل دقة الداللة البالغية واملعاني الفلسفية , أن ال تكون الرفاهية االقتصادية ه تعاىل , وِمَعِن
, فعندما يكون على مستوى الناس , ما أشـد أن تسـاعد   (  اِصيِهَمَع لىِبِنَعِمِه َع) ؛ القول فتفح       

مـا  , و الدولـة بنفسـه وبالنـاس و  , يتحول باإلضرار  , فيتحول مبا سّد رمقه وقوي عضده وأزرهاحملتاج 
 ..يف النفس  أشّد وصعق ذلك

من شرب المـر والزنـا وقتـ  الـنفس     الرتكاب املعاصي  بِنعم اهلل تعاىل , أو حينما يتجه اإلنسان      
ي علـى  بك  َمْن تطوله يد الغدر , أو حتى تعدِّوارتكاب أبشع اعرائم املنظورة وغري املنظورة , ال يئة 

 ..ملكية الناس , وارتكاب أبشع اعرائم االقتصادية والفساد املالي وغس  األموال 
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للوصول بها إىل عم  الري , وبها الشكر هلل واالجتاه إىل  جعلها الالق عز وج  عم الافكي  بالنِّ     
م الـدنيا والرفاهيـة   الذي خلق تعاىل العباد من أجله , ليحصـ  علـى نعـي   رضاه , واحلصول على املبتغى 

م اهلل على معاصيه , واإلضـرار  َع, ومنه لنعيم اآلخرة , بداًل من أن يستعني بِناالجتماعية  –االقتصادية 
سـورة  /  1 مـن اآليـة   (  َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنفدِسِه َوَمْن َيَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َيـِريمٌ  وَمْن) , بالنفس واآلخرين 

 ..عن عباده  تعاىل غينم اهلل سبحانه , حينما يكون وما أعظم ِنع,  النم 
عام   والناس , لكونها املتصدِّر ملهام الدولةبني العالقات اإلنسانية تسهم وللنفع العام , ممكن أن       

, ومـا ياتـب   وتوزيعهـا  امللكية  حقو  , ومنهاتماسك اجملتمع , واحليلولة دون ختطِّي احلقو  لمساعد 
 :ألحد والته ( عليه السالم)يقول حيث ألنشطة املشاية وتنميتها , ليها من تنظيم لع

, ِة ُشْعَبٌة ِمَن الضِّيِق ِعيَّاَب الُواَلِة َعِن الرَّْحِتَجا إنََّف, ِتَك ْن َرِعيَّاَبَك َعْحِتَجا ال ُتَطوَِّلنََّف, ا َبْعُد مََّأَو)      
ْعُظُم َيَو, ْحَتَجُبوا ُدوَنُه َفَيْصُغُر ِعْنَدُهُم الَكبرُي اا اُب ِمْنُهْم َيقدَطُع َعْنُهْم ِعلدَم َماإلْحِتَجوِر ؛ َوُة ِعلدمن باأُلُمِقلََّو

 .  (اِطِ  بالَب اُب احَلقَُّوُيَش, َوَيْحُسُن الَقِبيُح , َوَيقدُبُح احَلَسُن , ِغرُي الصَّ
ن متطلبات التنسيق بالعالقات الرمسية وغري الرمسيـة  , ي  ما يصبوا إليه مومما حيم  الن  املبارا       

, وقلـة العلـم حبيثيـات مـا جيـري مـن األمـور        بني أنشطة الدولة واجملتمع واألفراد , فالشعبة من الضيق 
, ملصلحة العامة , بني ما تكون عليه ااالزدواجية يف األنشطة  وخطورته حينما تكونالتنموية وامللكية , 

 ..صلحة الاصة املاتب عليه ما تو
والال مشروع وما يؤول إليه التنافس السليب والال أخالقي وما يتحقق من التعاون والبناء والتقّدم ,      

واألنانيـة والتخلـ    والـدج   , وما يولِّده من النفـا   اهلادر للملكية والطاقات والقدرات واإلمكانيات 
 ..القتصاد الوطين ودمار الدخ  وا

ــارا , وممــا يرفــد       ــة  نا القــول املب ــة اعوانــب السياســية واالجتماعي هــو الكيفيــة يف تنســيق وتنمي
 ..للتعاون التنموي املستدام  بك  حمتواها وأشكاهلا , استثمار امللكية, وقوامها ليتجه بتهيئة واالقتصادية 

الرمسية , وما ُيبنى على وبتوجه نقافة امللكية التنظيمية العادلة , وملختل  املستويات الرمسية وغري        
, يقول , وأص  امللكية واململوا وحدودها الدولة واجملتمع والفرد لكية ومأساسه الواجبات واحلقو  , 

 ( :عليه السالم)
  .. ( ُفِسَناْنُك ِمْن َأا َما ال َنْمِلَغْيُرُه ؛ َيْمِلُك ِمنَّ ْنُتْم َعِبيٌد َمْمُلوُيوَن ِلَربٍّ ال َربََّنا َوَأَما َأَفإنَّ..  )
الدائم , البّد من أن جتع  اإلنسان العاق  , يتجه بتوازن رحنو امـتالا الشـيء , بـال    فوحدة املالك       

 ..واحلرام والغصب وارتكاب اعرائم صراعات وعمى احلرص والتدمري 
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تتحـول  , للملكية ل عبوديةال, بال قيود املرجّوة من نقافة االمتالا وامللكية والتملُّك النتيجة فتكون      
لكيـة  امل, وتكـون  اقتصادي مثمـر   –متاسك وبناء اجتماعي تقريب وعام  امللكية من عام  تهديد إىل 

 ..الوطين , ملكية تدعم البالد والعباد واالقتصاد اجملتمع على مستوى 

  :امللكية الفردية : ثالثًا 

فاعلة , وحاجة من وسوية طبيعية تمع , يغريزة بني ملكية الدولة وملكية اجملوت ز امللكية الفردية        
واألزمـات  املخـاطر  املشـك  و الضرورية لدى الفرد , فتتطلب إشباعها بك  قّوة , وقد ختلـق  احلاجات 

إفساح اجملال واحلرية اعاحمة اعارحنة , فتتعـدى علـى حـدود    يف حالة احلد منها أو يف حالة والصراعات 
 .., لتكون العبء األخطر , يما تظهر يف الدول الرأمسالية والدولة حقو  ملكية األفراد واجملتمع 

, وصـغائر مـا   من الكائنات واملخلوقـات  واملستصغرة , والوسائ  ولرمبا صغائر العوام  واألمور        
ومـا بعـد   علـى املسـتقب  واإلسـااتيجيات    يف التـأنري  البالغ غري املنظـور  , هلا واإلصالح يدخ  يف البناء 

طبيعتها , وما ينطبق منها وتيجيات الدنيوية للعم  واألداء , وهو ما ينطبق على اإلنسان وامللكية اااإلس
 ..على وسائ  اإلنتاج 

املنظومات اإلقتصادية واملالية ولذا أهتم اإلسالم بك  ما يدخ  ضمن املنظومات واألنظمة , ومنها      
يـ  الطاقـات   اعهود وامللكيـات , السـتيعاب واسـتثمار    ب واالعتناء العناية اإلسالم , وجع والتجارية 

لإلسـهام يف التنميـة    املتكافئـة والعادلـة وبالتسـاوي ,    والقدرات وال ات واملؤهالت , وإعطاء الفرصة
 ..واإلصالح والتقييم والتقويم والتطوير والبناء 

كيـة الدولـة   لممـع  لريطـة امللكيـة   املكم  يف اإلسالم امللكية الاصة , وملكية األفراد , وهنا ت ز      
 ..وملكية اجملتمع 

, املنقولــة وغـري املنقولــة  ومبقتضـاه وطبيعـة هــذه امللكيـة , األفـراد هــم أصـحاب رؤوس األمـوال            
والدينامية الفاعلة يف االختيار والقرار , وهم خيتـارون املشـاريع اإلمنائيـة املتنوعـة , املتجهـة علـى وفـق        

والتوجيهات , ومبا حتتاجه الدولة ومـا تقتضـيه املصـلحة العامـة , ومـا متليـه اعوانـب        اللوائح القانونية 
؛ يالطاقـة  وحبسب ما خمطط لـه علـى مسـتوى الدولـة وخبطوطـه العامـة       التنموية عن طريق االستثمار 

السـو   , ومتطلبـات  , أو العـر  والطلـب   , مع مراعاة آلية السو  اإلنتاجية ونوعية املنتوج وجودته 
مع ي  املشاريع الوطنية لسلعة الا تشبع حاجات املستهلك , ليكون تنسيق وإشباع حلاجات اجملتمع وا

العـبء امللقـى علـى    املسـؤولية و مـا ياتـب مـن    ومشاريع اجملتمع , و؛ مشاريع الدولة املمائلة واملكملة 
 ..ياهلهم 
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,  عـدم هـدر هـذه الطاقـات     أسـاس تكون علـى  ذه امللكية االهتمام واالعتناء والتوجيه هلوفلسفة       
املبذولة بالتنسيق مع   اعهود وتكاتالبناء و الفردية الغريزية الا رمبا تسهم يف دفع عملية التنمية وروح

شـام  خيــدم الصـاحل العـام والطموحـات املشــاية     يـ  الطاقـات مـن أجـ  النهــو  ببنـاء حضـاري       
 ..بأفض  وجه وأنسبه واستثمارها 

, لكي ال تنمـو طبقـة   ها اتواجتاهات امللكية ونطاقالوعي الشام  ملختل  الطبقات ويتطلب عام        
واإلصالح , وليس علـى أسـاس   على حساب طبقة أخرى , ويكون اعانب التنموي على أساس البناء 

املتقدمـة وحضـاراتها   , وهو ما تفقده أفض  اإليديولوجيات يف الدول وخماطرها الصراعات وتهديداتها 
 .. وفلسفاتها  املزعومة

الصراع  وما ي ز مناملاريسية , جوهر النظرية االشاايية حمور و من نرىما  الدلي  على ذلك ,و      
وحتميتــه بــني يتميــز بالصــراع املســتمر , ومضــمونه أن اجملتمــع املعاصــر  Class Struggleالطبقــي 

, ويسـتمر  ة العاملة املعدمة من جهة أخـرى  وال وليتاريا أو الطبق , من جهةالرأمسالية أو الطبقية املالكة 
 .. النظام الرأمساليإىل أن يقضي على بهذا التحلي  املاريسي ليص  التارخيي الصراع 

, ويأنه ال نظام آخر جيمع وحيفظ يـ   وهو ما نلمسه ونتفحصه يف األزمات والااجعات العاملية       
تناسوا حقيقة قائمة , بأّن ما تـؤنر علـى   , و هاغلرقعة يشضمن أي حيفظ إنسانية اإلنسان األطراف , و

 عـز وجـ    جعلها الـالق ,  وغري املرضي التملك وحب األنا الفري واعمعي السويمن غرائز  اإلنسان
 ..الدينامية أو احلريية لتكاملية احلياة السبب 

النظريـات  خطـاء  , أل األخالقـي  -واملعـا  اإلنسـاني    هـو السـّبا   هـذه ,   بفلسفته ويان اإلسالم     
 وما أفرزت من نتائجهـا  اهورهاوضعها وقب  املختلفة , وأيديولوجياتها , ملعاصرة ااألنظمة احلديثة وو

 .. يةالتطبيق
 ( :عليه السالم)أمري املؤمنني اإلمام علي  ا قولجيسِّدهما ,  ةاإلسالمي هذه الفلسفةومن        

  .. (ضن ا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعضن  ا إالََّيْصُلُح َبْعُضَه اٌت الَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو) 
اعانب االقتصادي واإلجتماعي , يما هو  منها ما خي , جوانب متعددة ومما يف الن  املبارا ,       
 بنـاء فلسـفة ال ل , وبليـغ ومتكامـ   شـام   , وعر  مقتضـب  امللكية حمتوى ومضامني الطبقات و عليه ؛

ا ال َيْصُلُح َبْعُضَه) ؛ وحتمية وعقالنية ونضال اإلصالح , باإلصالح , املتمث  االقتصادي  –اإلجتماعي 
 .. ( ِبَبْعضن إالَّ
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, ومنـه مـا يكـون    (  ضنا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو )االجتماعي ؛  –االقتصادي اإلسااتيجي  والبناء     
املتنوعة , ي ٌّ يف موقعه داخ  الدولة من مستويات الطبقات ي  مستوى طبقة , وض نطا  البناء ضمن

 ..واجملتمع وذات الفرد , وما يتعلق بالبناء الفوقي والتحا 
عن ي  ما مطـروح مـن نظريـات ,    الا ختتل  مبوضوعية وقدرة الفلسفية الواضحة وهي النظرة       

, ومنه اإلصالح وعدم االستغناء , يعين لبناء احملتوى الثقايف واإلنساني واحلضاري لعلى جتسيد واالجتاه 
البـّد مـن وعـي    إنسـاني بطبيعتـه , ويعـين     –احملتوى االجتماعي للطبقات , ويعين اإلنسـان اجتمـاعي   

مع اععـ  التشـريعي اإلسـالمي املسـتوعب لكـ        أو توافقه اإلنسان إىل حقيقة اعع  التكويين وتطابقه
, , والبيئة الداخلية يمجتمعيإنسان , والبيئة الداخلية يمشروع  ليةاحلياة واللق والبيئة الداخ حيثيات

عـة التحـديات والتهديـدات    هـا , ومعا اتوما حييط به من البيئة الارجية مبا تضـعه مـن الفـرص واختيار   
 ..باإلصالح املتعاون على البناء القويم أواًل بأول 

االختيـار للوايفـة , بأبعادهـا    , حينما يتوجـب  ة وما ينجر على امللكيوالدلي  الوقائي والعالجي        
اِبِق َوالسَّـ َو, اِلَحِة اِت الصَّـ وَتُيْهُ  الُبَأَو, اِب ْحَساأَلوَءاِت َوي امُلُرَذِولَصْق ِبا ُنمَّ)  ؛ الرمسية وغري الرمسية 

َوُشـَعٌب ِمـَن   , اٌع ِمـَن الَكـَرِم   ُهْم ِجمَـ إنَّفَـ  اَحِة ؛َمالسَّـ اِء َوَخالسََّو, اَعِة َجالشَّْجَدِة َوْهُ  النََّأ احَلَسَنِة ؛ ُنمَّ
, ْيَتُهْم ِبِه ٌء َقوَّْيي َنفدِسَك َشِف َمنَّاقََال َيَتَفَو, اِن ِمْن َوَلِدهَِِما اِلَدُد الَوقََّفَتا َيْد ِمْن ُاُموِرِهْم َمَتَفقَّ ُنمَّ. الُعْرِف 

ال َو. نِّ ِبَك َوُحْسِن الظَّ, ِصيَحِة َلَك اِعَيٌة َلُهْم إىل َبْذِل النَُّه َدإنَّ؛ َف  َّقََإْن ُلطدفًا َتعاَهْدَتُهْم ِبِه َو ال َتْحِقَرنََّو
َوِللدَجِسـيِم  , َيِسرِي ِمْن ُلطدِفَك َمْوِضعًا َيْنَتِفُعوَن ِبِه لدِل إنََّف, ا لى َجِسيِمَهااًل َعتَِّكا َتَدْع َتَفقَُّد َلِطيِ  ُاُموِرِهُم

 .  (َتْغُنوَن َعْنُه ِقعًا ال َيْسَمْو
 :ما يتضح من الن  املبارا اآلتي ن بني وم      
, لكونهم أهـ  لبنـاء قاعـدة متينـة لوحـدة      عدم التخلي عن األفراد الذين هم أه  للخري  - 

 ..وسالمة امللكية , والبناء الفاع  لإلسااتيجيات اجملتمع واقتصاده , 
التنظيمي والبنائي ورعايـة املؤسسـات   التوازن الرعاية األبوية للناس وحقوقهم , لئال خي   - 

 ..العامة , مبا يضمن حقو  الدولة واجملتمع والفرد 

, القوة العقالنية للفرد , ال ُيخاف منها إن يانت يف خدمة التنمية وتطور البالد والناس  - 
ولذا ال خوف مما ايتسب الفـرد واجملتمـع مـن مكاسـب , تعـزز قوتـه , لكـون الـوعي         

 .., يوجهان تلك القوة يف خدمة بناء الدولة واإلنسان والرشد  والعقالنية
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, يبنيان روح التعاون بني األفراد واجملتمع والدولـة , فتكـون   امللكية والعالقات اإلنسانية  - 
نتيجته ما ينجم من رفع املستوى املعاشي والتوسع يف امللكية , بناء إضـايف للوصـول إىل   

 ..األهداف املرسومة 

ألنشـطة  تبادلة من أج  بنـاء روح التعـاون والتنسـيق املشـاا , وهـو تعزيـز       النصيحة امل - 
 ..الدولة ومتطلباتها ومؤسساتها 

املبنية على أسس الوعي الـال  يف محايـة احلقـو     املشاية  بك  ما خيدم املهاماالهتمام  -6
 ..صلبة والتفاهم والبناء املشاا , املبين على األرضية الوامللكية , ومنها الفردية , 

العالقـات   تطبيـق  فإّن لرأس الدولة رؤيـا يف  , لكية يف موقعها املناسبحينما تتموضع امل -7
تنميــة والرفاهيــة الــا ختــدم مســرية الاإلنســانية والعالقــات العامــة والتنظيميــة اإلداريــة  

, ْنَتِفُعوَن ِبِه َيِسرِي ِمْن ُلطدِفَك َمْوِضعًا َيلدِل)  ؛, ونتائجه  اإلقتصادية وفاعلية امللكيات للخري
 ( .. ِقعًا ال َيْسَتْغُنوَن َعْنُهَوِللدَجِسيِم َمْو

 :وجاء يف الذير احلكيم        
  سورة األعراف/  4  من اآلية (  ِإنَّ الدَأْرَ  ِللَِّه ُيوِرُنَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالدَعاِقَبُة ِللدُمتَِّقنَي ) -
  سورة العنكبوت ( 6)ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقدِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُك ِّ َشْيٍء َعِليٌم  اللَُّه َيْبُسُط الرِّْزَ  ) -

ِلُفُه َوُهَو ُقْ  ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَ  ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقدِدُر َلُه َوَما َأْنَفقدُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخ ) -
 سورة سبأ (9 )اِزِقنَي َخْيُر الرَّ

, واملتجسِّدة يف ملكية ومل مينع من أن يكون البناء التعاوني , واالتفاقات الثنائية أو الثالنية املثمرة       
بني الدولة واجملتمع والفرد , والفلسفة يف اشـااا الدولـة معهمـا , ليكـون عامـ  وعـي وقـوة        مشاية 

, لكون اهلـدف بنـائي وإصـالحي    جهة املالك ال حيول بني امللكيات مضافة يف بناء الدولة املعاصرة الا 
 ..للتنمية املستدامة , ودافع فاع  إسااتيجي أبعد من يونه 

من حتم  املسؤولية وتأهي  اجملتمع والفرد , ليكون يجزء واشاايهما معًا من أج  التوجيه املشاا     
 ..إلجناز املهام واألنشطة ومنها االقتصادية بالتعاون  وصنع واختاذ القرارات وإدارة الدولة , والقيام

جدوى امللكية الفردية واعماعية من خالل  مؤشراتها تتضح ,واألزمات والظروف غري االعتيادية       
التعـاون املشـاا   يكـون  , ورفد اجتاه ودعم الدولة ومؤسساتها , ويما حيص  يف األزمات , واجملتمعية 

, ولـوال طبيعـة   , بالت عات والقرو  والسندات خراج الدولة من املأز  االقتصادي يف إدارة األزمة وإ
 ..امللكية يف استثمار الطاقات , ملا يانت القدرات يف إنقاذ الدولة من أزماتها 
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اجملتمـع   ما ياتب عليها من مسـؤولية , املشاية تنبع أهمية قيام مث  هذه األنشطة االقتصادية لذا       
يف أزماتها , وهو جانب مهم واسـااتيجي يف  د , لتكون االدخار االحتياطي القتصاديات الدولة واألفرا

 .., لتنمية املواطنة وروح الوطنية , واالجتاه التضامين والتكافلي يف تسيري احلياة املنهال اإلسالمي 
َوالتَّقدـَوى َوَلـا َتَعـاَوُنوا َعَلـى الدـِإْنِم       َوَتَعاَوُنوا َعَلـى الدِبـرِّ   ): ويما ورد يف يتاب اهلل تعاىل العزيز         

 .سورة املائدة /   من اآلية  ( َوالدُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد الدِعَقاِب
ْم ِفي َما َآَتاُيْم ِإنَّ َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلاِئَ  الدَأْرِ  َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَ  َبْعضن َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُي )       

 . سورة األنعام ( 6 )َربََّك َسِريُع الدِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم 
أين تكون مهامه وديناميته قدره , و, ليعرف ي ٌّ وهنا يتوجب الوعي ونقافة التنظيم الذاتي واعمعي    

تحقق االستيعاب ما ي, و, حيثما حتقق تفاصيله  واملواقع الرمسية وغري الرمسيةتبادل األدوار أو حرييته , ل
 ..والتوازن يف استيعاب الالئ  والدرجات للبناء واإلصالح والتقييم والتقويم التنموي للملكية , 

 ( :عليه السالم)وقال أمري البالغة واملؤمنني اإلمام علي      
ْصـَبَحَتا َتُجـوَداِن َلُكـْم    َوَمـا أَ , ُمِطيَعَتاِن ِلـَربُِّكْم  , ي ُتِظلُُّكْم ِتَماَء الََّوالسَّ, ي ُتِقلُُّكْم ِتْرَ  الَّاأَل ال َوإنََّأ) 

, َطاَعَتـا  َولِكْن ُأِمَرَتـا ِبَمَنـاِفِعُكْم َفأَ  , َوال ِلَخْيرن َتْرُجَواِنِه ِمْنُكْم , َوال ُزلدَفًة إَلْيُكْم , ِبَبَرَيِتِهَما َتَوجُّعًا َلُكْم 
 .  (ِد َمَصاِلِحُكْم َفَقاَمَتا َوُأِقيَمَتا َعلى ُحُدو

واملنتـوج , ومؤشـر اععـ     واالستثمار واملستثمر عز وج  , وامللكية والطاعة مسة املخلو  لالقه       
 ..الفردية واعماعية واجملتمعية  على املستوياتالطوعية نافع عطاء باملللها واستعداداتها اتبتكوين املؤهِّ 
والطاعة العقالنية بعد منح امللكية  ,باملنافع  املستدام نية , وأمر للعطاء والري  وعقاليعين هناا عق      

, فاالسـتقامة علـى   مال وخطـط تنمويـة   ا, لتكون هناا تنمية وبراملطلوبة الا ُيحددها اعع  التشريعي 
, ة والنفسـية  وما يشاا بينهما من امللكيـة املاديـة وعـري املاديـ    مطابقة اعع  التكويين واعع  التشريعي 

  ..وصفة التكاملية النافعة املعطاءة 
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 املبحث الثاني

 املرياث
 

االجتماعيـة , يظهـر هنـاا     –االجتهات االقتصـادية  د أن تبّين ما للملكية من فاعلية مؤنرة يف عب       
لصـراع  ابنظام حيفظ اإلنسان مـن   االقتصادية ,احلياة ريطة لتواص  خمكام  و لألجيالمنحى امتدادي 

  .., وذلك بنظام انتقال امللكية وعدم هدرها غري امل ر , ويصون بذات الوقت امتدادات احلقو  
, حبمايـة  خمتلـ     الشـريعة اإلسـالمية   يف مقدمتها الشريعة اإلهلية ؛, و أسهمت التنظيمات وبهذا      

واالجتماعيـة  ليـة واالقتصـادية   املا ية يف اجملـاالت وضوعامل العالجاتمن , مجلة وعا  نظامها ,  احلقو 
 ق توريث األجيال الالحقة بعد انتهاء آجالموضوع اإلرث , والذي ُيعطي مبوجبه ح واألخالقية , ومنه
بعـد وفـاة صـاحب املـال أو     , , ووضع هلا السب  والكيفية الا يكون مبوجبهـا اإلرث   األجيال السالفة

ا مل يكن هناا ما ُيخال  ذلك يف وصية معت ة ومصانة , , وَمْن له احلق يف ذلك , إذأو امللكية الاية 
 ..ُيعتد بها شرعًا وقانونًا 

وتتوّزع الثروة أو الاية حبسب مكانة الوارث من املوروث , أو ما يكون عليه من مستوى القرابة      
نوع اعنس ؛ ذير الا تعطيه األحقية يف اإلرث أو الاية , وَمْن تشمله الاية منهم وَمْن ال تشمله , و

 ..أو أنثى , وما شابه ذلك وما يستكمله 
ومن الفلسفة أو احلكمة اإلهلية , هو ما جع  سبحانه وتعاىل من التنظيم يف احلقو  , ومـا ياتـب        

عليه من أسباب متعددة يثرية , منه ما يكون اقتصادي واجتماعي ؛ االقتصادي منـه مـا خيـ  التنميـة     
حجام األموال مبرور الزمن , وخيلق الفار  الطبقي الطر على اجملتمع والدولـة ,  والتخفي  من طغيان أ

 ..وما ستسببه من الصراعات واملشاي  املتعددة 
وبتوزيع اإلرث أو الاية , ُيخفِّض من احتمالية العبث باألموال املورونة مجيعها , واهلدر والتبذير       

زيع يكون خماطر وتهديدات اهلدر جزئي , وليس من املعقول أو عدم استثمارها بشك  مناسب , وبالتو
 ..أن يكونوا مجيع الورنة , يسلكون هذا السلوا املنحرفة الطر اقتصاديًا 

وبذات الوقت يعطي أو مينح فرصة عند تقسـيم الايـة , واحلصـول علـى تعـدد الفـرص وتنـوع              
  االسـتهاليي واالسـتثماري , ومـا ياتـب مـن      استثمارها , وتنوع إسهام العقول والتفكري يف اإلنفـا 

ادخارات من شأنها أن تسهم يف التنمية االقتصادية الوطنية , والسيما عنـدما تكـون الايـة ُيعتـد بهـا      
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لقيام مشاريع واستثمارات اقتصادية ومالية وجتارية وطنية , وهي ما ميكن تسميتها بفكر معاصر , بأنـه  
 ..دة هندسة األموال والتوزيع هندسة األموال والتوزيع , وإعا

أّما االجتماعية فهي تتعدد املناحي واالجتاهات , ومنها ما خي  النسق والتنسيق التنظيمي ألفـراد         
العائلة أو اجملتمع مبجاميعـه , وتسـهم يف تسـيري احليـاة وتواصـلها وتتابعهـا املسـتدامة , وترفـد بـالنبض          

 ..االقتصادي اإلنساني 
 :اء يف الذير احلكيم ومما ج      
 ُنُلَثا َمـا َتـَرَا   ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَلاِدُيْم ِللذََّيِر ِمْثُ  َحظِّ الدُأْنَثَيْيِن َفِإْن ُينَّ ِنَساًء َفْوَ  اْنَنَتْيِن َفَلُهنَّ )      

ا السُُّدُس ِممَّا َتَرَا ِإْن َياَن َلُه َوَلٌد َفِإْن َلْم َيُكْن َوِإْن َياَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُ  َوِلَأَبَوْيِه ِلُك ِّ َواِحٍد ِمْنُهَم
ُيوِصـي ِبَهـا َأْو َدْيـنن     َلُه َوَلٌد َوَوِرَنُه َأَبَواُه َفِلُأمِِّه الثُُّلُث َفِإْن َياَن َلُه ِإْخَوٌة َفِلُأمِّـِه السُّـُدُس ِمـْن َبْعـِد َوِصـيَّةٍ     

َوَلُكْم (   )ُروَن َأيُُّهْم َأقدَرُب َلُكْم َنفدًعا َفِريَضًة ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َياَن َعِليًما َحِكيًما َآَباُؤُيْم َوَأْبَناُؤُيْم َلا َتْد
ِصـيٍَّة   ِمْن َبْعـِد وَ ِنْصُ  َما َتَرَا َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفِإْن َياَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُع ِممَّا َتَريدَن
َلُهـنَّ الـثُُّمُن ِممَّـا    ُيوِصنَي ِبَها َأْو َدْينن َوَلُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَريدُتْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َيـاَن َلُكـْم َوَلـٌد فَ   

َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخـٌت َفِلُكـ ِّ   َتَريدُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدْينن َوِإْن َياَن َرُجٌ  ُيوَرُث َيَلاَلًة 
َهـا َأْو َدْيـنن   َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس َفِإْن َياُنوا َأيدَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَياُء ِفي الثُُّلِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِب

 . سورة النساء (  )َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم 
عليـه  )وعمومًا فإّن حتمية املوت هو احلد الفيصـ  يف احليـاة وامللكيـة واالمـتالا , وبهـذا يقـول             
 .  (اِدُث احَلَوَو اِرُثالَو: اِن اِلِه َشِريَكي َمْمِرئن ِفاِلُك ِّ ) ( : السالم
هد به اإلنسـان وحيلـ  وحيـرِّم ويهلـك     لذا جيب أن يعرف اإلنسان , احلقيقة املّرة , بأّن ي  ما جي      

نفسه ويهلك احلرث والنس  من أجله , البّد من أن تكون النتيجة مفارقة احلياة ومفارقة األحبة , ويوم 
 ( : عليه السالم)احلساب , حيث يقول إمامنا 

اِديُر اِعْدُه امَلقَـ َوَلْم ُتَس, اِلِه ي َطَلِب َمَدَنُه ِفْخَلَق َبَأ َرُجٌ , ْخَيَبُهْم َسْعيًا َأَو, اِس َصفدَقًة ْخَسَر النََّأ إنَّ)      
 .  ( ِة ِبَتِبَعِتِهَوَقِدَم على اآلِخَر, ا ِبَحْسَرِتِه َفَخَرَج ِمَن الدُّْنَي, اَدِتِه َعلى إَر
واحلتمية اآللية للحياة واملوت ؛ الصفقة , والسعي , والطلـب , واإلرادة , واحلسـرة , والتبعيـة ,          

ألنه بهذه احلقيقة املّرة , اعامعة بني الرؤى والرسالة , وييفية استيعابها والتعام  معها , مل يهنأ بهـا ,  
وسيورنها أواًل وأخريًا ِلَمْن سرينها , وال يدري ما سيعم  بها الوارث , يف جمـال الـري والصـالح , أو    
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سيتحم  تبعتها , ِلما هيأ من أجواء ودعـم  يف جمال الشر واملنكر , وعند عم  الوارث املنكر بالاية , 
 ..للوارث , حقق فيها اقااف هذا املنكر 

 ( :عليه السالم)ويضي       
, ْصَبَحْت ِبُيوُتُهْم ُقُبورًا َيْيَ  َأ! َوَيْجَمُعوَن َيِثريًا  , َوَيْبُنوَن َمِشيدًا, يَن َيأدُمُلوَن َبِعيدًا ِذالَّ ْيُتُمَما َرَأَأ)      
َوال ِمْن , ي َحَسَنٍة َيِزيُدوَن ال فِِِِ اُجُهْم ِلَقْومن آَخِريَن ؛ْزَوَأَو, ْمَواُلُهْم ِللدَواِرِننَي َجَمُعوا ُبورًا ؛ َوَصاَرْت َأ َوَما

 .  ( !َسيَِّئٍة َيْسَتْعِتُبوَن 
ين إاّل وخطورة األم  , حينما جيمح ويتعدى حدود املمكن الزماني واملكـاني واملـوقفي , فـال يـب          

لدنياه , فيضيع بال عقالنية بني ما يستهلك ي  طاقاته وقدراته , ويهدر ما على نفسه من حقو  , فال 
يرى إاّل احلسرة يف مقام املوت واحلساب , وترا ي  ما ميلـك للـوارنني دون أن يـؤدي مـا عليـه مـن       

 ..حقو  اهلل ج  جالله 
 ( :عليه السالم)ويقول .. ة للمتقني هكذا يكون حال الوارث واملوروث , والعاقب      
َفَقـدُِّموا َبْعضـًا   ! َم ؟ هلِل آَباُؤُيْم َما َقدَّ: َما َتَرَا ؟ َوَقاَلِت امَلالِئَكُة : اُس امَلْرَء إَذا َهَلَك َقاَل النَّ إنَّ)       

 .  (َفَيُكوُن َفْرضًا َعَلْيُكْم  َوال ُتْخِلُفوا ُيالًّ, َيُكْن َلُكْم َقْرضًا 
وشتان ما بني ؛ ما ترا لدنياه دون آخرته , وما قّدم يف دنياه آلخرته , ولرمبا يان ذلـك مـؤنره          

 ( :عليه السالم)على ما خيصه , وختتل  العواقب الا تالحق البشرية , وخري العواقب , ما قاله 
َخْيـٌر َلـُه ِمـَن امَلـاِل ُيوِرُنـُه َمـْن ال       , اِس ي النَّـ ِللدَمْرِء فِـ اِلَح َيْجَعُلُه اهلُل َتَعاَلى اللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ)         
 .  ( َيْحَمُدُه
ألّن اعوانب املادية , املتمثلة باألموال , وما تشم  عليه الاية , بشك  عام ؛ ليست دائمًا النعمة      

ة طيبة وأنر علمي وأدبي املرجوة على وارنها , ب  قد تكون نقمة عليه , وتنغي  حلياته , ويم من يلم
خّلد صاحبه , ونعمة يرنها لألجيال املعاصرة له والقادمة والونة الذين يرنوه , وهو ما يـدعم االقتصـاد   

 ..املعريف والعلمي ورأس املال املعريف 
ورمبا يان القصاص يف احلكم غّير جمرى احلياة , وبعض ما جيري من إشـكاالت الـا حتـول بـني           

 ( :عليه السالم)وروث , حيث يقول الوارث وامل
 ُنـمَّ , ى َعَلْيـِه  َصـلَّ  ُنمَّ, امُلْحَصَن  اِنَيَرَجَم الزَّ َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَرُسوَل اهلِل َصلَّ نََّوَقْد َعِلْمُتْم َأ)      
 .  ( ْهَلُهَث ِمرَياَنُه َأَوَقَتَ  الَقاِتَ  َوَورَّ, ْهَلُه َنُه َأَورَّ
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هذه هي األموال وحريتها التشريعية يف اإلسالم , وهكـذا يكـون التسـامح يف اإلسـالم , واجتـاه            
االجتماعية , ومـا حيققـه مـن اسـتقرار اجملتمعـات ؛       –وجمريات احلياة , والتنظيم للجوانب االقتصادية 

 ..أفرادًا يانوا أم مجاعات 
فمنها األموال املنقولـة وغـري املنقولـة , ومنهـا العلـوم       وتتعدد أشكال امللكية واملرياث أو الاية ,      

الِعلدـُم  , اِل الِعلدـُم َخْيـٌر ِمـَن املَـ    ) فــ  وشتان ما بني العلـم واملـال ؛    شابهها ,وما .. واملعارف والسلطة 
وُل اِل َيـزُ َوَصـنيُع املَـ  , اِ  اإلْنفَـ  لـى و َعالِعلدُم َيْزُيَو, َفَقُة اُل َتْنُقُصُه النَّامَلَو. اَل ْنَت َتْحُرُس امَلَأَيْحُرُسَك َو

 .  (اِلِه ِبَزَو
ــة          ويف عاملنــا املعاصــر , ُيعــد رأس املــال العلمــي واملعــريف , أفضــ  رأس مــال إســااتيجي للدول

 ..واملؤسسات واملشاريع , ومستقب  األمم رهني به وحمتواه , فهو خري ترية ومرياث للناس 
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 لسابعالفصل ا
 ملاذا القطاع اخلاص ؟ 

 
, أحـد الريـائز الداعمـة إلسـااتيجيات     استكمااًل ِلما مّت ذيره فيما سبق , فإّن القطاع الـاص         

مبتانـة   تتمثـ   , السليمة واملنتجةاالقتصادية التنموية  وأبوابه ودوراتهواجملتمع , القتصاد الوطين الدولة وا
 ..بنجاحاتها وجدواها االقتصادية , واملستمر بها املهام القائم 

رصـانته ووضـوح   بعندما يكون فاعـ   األفراد واملشاريع الفردية , نشاط والقطاع الاص العام  ب      
 , إاّل بنشاط وتدقيق األفـراد لصغرها الا ال ميكن بيان دقائقها  أو الفجوات حيقق سد الثغرات , هأهداف

 ..  بأنشطته للقطاع العام واملختلط والتعاوني ع الاص مكمِّالقطاهو ؛ أي و,  والسعي باستثماراتهم
, ( رؤوس األموال ل املموِّل واملستثمر)  ية الشخ تتعلق بنفسالعتبارات عديدة منها ما يذلك و      

, واملاَجمـة بالسـلوا   والـ ات واملـؤهالت   واملعلومـات والعلـوم واملعـارف    النابعة من طبيعة األفكار 
, وعوانـب إنسـانية ختـ  اسـتيعاب الطاقـات والقـدرات والرغبـات        الستثمارات واملنافع واواألعمال 

بالصـراعات  أو تعطيلـها  , ومتطلبـات اسـتثمارها علـى أفضـ  وجـه , بـداًل مـن هـدرها         واإلمكانيات 
يف مثــ  هــذه األنشــطة واملشــاريع  , وبــداًل مــن إغــرا  الدولــة  غــري النافعــة واملنــاارات والتــنظريات 

 ..إلمكان أن يتحم  أعبائها األشخاص الا باارات واالستثم
 أقّر بدعمه الواسع واملطلق لالقتصاد احلـر منذ نشوءه وانطالقه , الفكر الرأمسالي  واستطرادًا ؛ فإّن      

 حلريـة  أبـاح للقطـاع الـاص ا   و, وعدم تدخ  الدولة باإلنتاج والتوزيـع  الفردية واإلستثمارات وامللكية 
السـلوا  الفكـر و علـى   ة, للهيمنـ آليـات السـو    نشاط باحلريـة الفرديـة و  الومل ي  , وعبشك  واسع 

 .. املنهال الرأمسالي ومصاحل أصحاب رؤوس األموال مع ا اتفقييفم هوحتريك, اإلنساني 
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ة ملـ وحتـى فيمـا تتطلبـه الع    , وجعـ  الفرديـة ُتهـيمن   التجاريـة   –الرأمسالية الصـناعية  فردية دعم و     
للدول , وبه أصبح ال انفكاا وبتكنولوجيا املعلومات واالقتصاد املعريف  طلق املتاجرة بها, وأوصناعتها 

 ..العوملة سلبيات  عيةالنامية واملتخلفة من تب
, على الـرغم مـن إقـراره يف اآلونـة      التوجُّه ذلكلرافض  وفلسفته الفكر اإلشاايي يان وباملقاب      

وتغيري جانـب يسـري مـن إيديولوجيتـه , ِلمـا       ,ر القطاع الاص بدوخبج  واضح وحبدود معينة األخري 
الا تكسبها الدولة ويكتسبها اجملتمع ومـا يكسـبه القطـاع    رأى من قصور يف نظرياته , والفوائد اعّمة 

, ومـا سـيحم  األفـراد أو القطـاع      الشـاملة  على وفق الطة املرسومة للتنمية الوطنيـة العام ومؤسساته 
يف ِغنى عن حتملها وحتوي  الدولة إىل دولة ديايني ,  هم, من أعباء واجملتمع الدولة الاص عن ياه  

 .. أنشطة إضافيةباا أو تشتيت ما متتلك الدولة من قوى يف روإ
مل خيـُ  مـن وضـع    الفكـر اإلسـالمي ,    وتـنظري خبصوصـيتها ,  الشريعة السمحاء  وباملقاب  يانت      

 الثقافـة والـوعي   ما تدعمهو , القطاع الاص أنشطة منهاو, لفردية وجمال الستيعاب القدرات امساحة 
واملختلط أنشطة القطاع العام فعاليات وكام  لدمة اجملتمع والدولة , والعم  جنبًا إىل جنب مع ي  ال

 .. , داخ  حدود الدولةاملتكافئة  –, وحتقيق التنمية املتكاملة  والتعاوني
, وتطبيقاتهـا  هذه الفلسفة االقتصادية واإلسـااتيجية  ب لشريعة اإلسالميةوبطبيعة احلال , جاءت ا       

, , وبهذا املنظـور الـدقيق للفكـر اإلسـالمي     الفكرية , قب  أن يولد الفكر الرأمسالي والفكر اإلشاايي 
 يف اـ  توزيع األعباء , ومنه  سالميإلقتصاد االالبعيدة لبناء وحدة ايسب األشواط الواسعة والكبرية و

, وبذات الوقـت , تنميـة القـدرات وتأهيلـها     التنمية الشاملة للدولة , حلمايتها من األزمات االقتصادية 
 ..والاص واملشاا للدولة واجملتمع , على مستوى النشاط العام 

ة بـالفكر  ة , لينبهـر تـار  حقيقة اإلسالم وشريعته اإلنسانية العظيمإاّل إّن اجملتمع اإلسالمي , أضاع      
ينبهر بالفكر اإلشاايي والشيوعي وتطبيقاتهما , ليتحول , وتارة أخرى  ماوتطبيقاتهوالعوملة لرأمسالي ا

د عن  ومنه توّل, وديتاتورية األحزاب املّتجهة بكال االجتاهني , القومية والوطنية ديتاتورية إىل مزالق 
باسـم   ت والعقـول واالقتصـاد املعـريف   , وهدر الطاقا سفك الدماء بغري حلِّهاوعاء الدولة وجمازرها الشن

 ..والقومية الوطنية 
لتفشـ  يف  فضاع عليها حقيقة االختيار العقالني بني القطاع العام والاص واملخـتلط والتعـاوني ,        

علـى مـد العصـور يف يـ      ي  خطواتها , وضاع استقرار الدولة واألمن الوطين والقـومي , والضـحية   
 ..رد الف –هو اجملتمع األحوال 
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احلـالل   فقهية يفالقطاع الاص , فبال نقافة واستيعاب الوعي حمور وقطب نشوء وقيام لكن يبقى      
منتـوج سـلعي وخـدمي     إلنتـاج  , داء العـالي األمسـتوى  احلقو  والواجبات الـا تتوجـب   و واحلرام ,

اإلسالم الـا  مبادئ مله هو ما حت, وواملنتال معًا املستهلك حقو  محاية منه و, اعودة  عاليومعلوماتي 
 ..حقو  بعضهم للبعض وصون حبماية واالجتاه حقو  اعميع , محاية هدف ت

وهندسـة وإعـادة    , وما احتواه مـن تنميـة  لألشا ( ليه السالمع)وما عهد أمري املؤمنني اإلمام علي      
إلسـالمي  لشاهد على االجتاه ا, إاّل ا األخروي – البناء الدنيوي, بنظرة احلياة والدولة املستدامة هندسة 

وإدارتهـم  االهتمام حبقو  أصحاب القطاع الـاص   العدالة واملساواة , ومنهب يف محاية اإلنسان وحقوقه
وتوعيتهم للمهام امللقاة على عاتقهم , واهتمام الدولة ,  هلم , واالعتناء بتنمية اإلدارة املستدامةالتنموية 

, وما يتوجـب علـى   االقتصادية مكانته التنموية صون وع واألفراد , للمجتمالنافع بهذا القطاع احليوي 
 ..حتقيق قويم االقتصاد وتكامله الدولة وعليه من 

 :دولة  يةومسؤولمشرعة يمهام  ؛ (عليه السالم)ومنه قوله        
, اِلـِه  امُلْضـَطِرِب ِبمَ امُلِقـيِم ِمـْنُهْم وَ  : ِص ِبِهْم َخْيـرًا  ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ)       
َبْحـِرَا  ي َبرَِّا َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنُهْم َمَوإنََّف, امُلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو
اُف ُهْم ِسـلدٌم ال ُتخَـ  إنَّفَـ , ا هَـ ال َيْجَتِرُؤوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاُس ِلَمَونَّْيُث ال َيلدَتِئُم الَحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, 
 - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو. اِشي ِبالِدَا ي َحَوِفوَرُهْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ُأُمَفقََّتَو. َوُصلدٌح ال ُتْخَشى غاِئَلُتُه , اِئَقُتُه َب
َك ذلِـ َو, اِت اعَـ ي الِبَيَتَحكُّمـًا فِـ  َو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ, شًا اِحرين ِمْنُهْم ِضيقًا َفِثي َيِف نََّأ
آلـِه  ِه َويْـ َلى اهلُل َعصـلَّ  -وَل اهلِل َرسُـ  إنََّف, اِر ْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف. لى الُوالِة َعْيٌب َعَو, ِة امََّعلدٍة ِلاُب َمَضرََّب
اِئِع ارن ال ُتْجِحُ  بالَفريَقْيِن ِمـَن البَـ  ْسَعَأَو, ازيِن َعْدلن َوِبَم:  ًاُكِن الَبْيُع َبْيعًا َسْمحَيلدَو. ُه ْنَمَنَع ِم -ْم َسلََّو
 .   (اٍف ِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو, اُه َفَنكِّْ  ِبِه اَرَف ُحكدَرًة َبْعَد َنْهيَك إيََّفَمْن  َق. اِع امُلْبَتَو

 :بعضها باآلتي  من الن  املبارا املتقدِّم , ميكن أن ندرج ص املوضوعخبصو ومما يتضح      
, ومـا أوىل بضـرورة   للقطاع الاص وأنشطته , املكانة يف الفكر اإلسـالمي االقتصـادي    - 

 ..االهتمام به االعتناء واالستيعاب و
 ..تقسيم القطاع الاص إىل صناعي وجتاري وخدمي  نتضّم - 

ب املهم من اعوانب االقتصادية الا تسهم يف قوة بناء الدولـة  اعان( عليه السالم)اعت ه  - 
 ..التكاملية واجملتمع 
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, أنشطتهم تتعدى احلدود اإلقليمية للدولة , مبنتوجاتهم وصـادراتهم ووارداتهـم   جماالت  - 
ومـوقعهم مـن الـدورة    وجتارتهم الداخلية والارجية , واالنفتاح على العامل الـارجي ,  

 ..االقتصادية 

, السـلبية  السياسـية   تأنشطتهم البعيـد عـن املـؤنرا   و اِتاَعَذوي الصَِّناِر َوالتُّجَّنظر إىل ال - 
تضع إسااتيجية فاعلة غري منظورة للدولة واجملتمع , وهي تـبين العالقـات التجاريـة بـني     

 ..للدولة الداخ  والارج 

, ومنـه مـا   لدميـة  إفادة الدولة واجملتمع من مردودات أنشـطتهم التجاريـة والصـناعية وا    -6
 ..ُيجبى من الضرائب , وما يتحقق من املوارد املالية الا تدعم الفقراء واحملتاجني 

 , وتنـوع مصــادر الــدخول , تنميـة رؤوس األمــوال , وتنميـة وتطــوير التمويـ  الــذاتي     -7
 ..موال ومصادر رؤوس األ

 .باشر وغري املباشر تنّوع األنشطة االقتصادية وما خيدم مصاحل مجيع األطراف , بشكله امل -4

عـن  تعـداه  ت رمبـا  ع الاص على أمور نافعة وإجيابية فحسـب , بـ   تحدد مهام القطاال ت -9
,  لالقتصـاد  غـري جمديـة  غري اقتصادية وغري نفعية وو سلبية لسلويياتقصد وغري قصد , 

, يمـا  أو مشـبوهة  حمرمة مالية وجتارية ولرمبا يدخ  بعض من هذا القطاع يف معامالت 
, والتالعــب يف جــودة املنتــوج وتذبــذباتها الطــرة التالعــب يف األســعار  ال ؛هــو احلــ

, وجـين األربـاح غـري    واملنافسة غري املشروعة واالحتكـار  , والغش والتدليس وإشباعاته 
 ..املشروعة 

 من االجتـاه يف إضـرار العامـة , وبـذات    هذه الشرحية يف القطاع الاص ( عليه السالم)ومما ُيحذِّر       
, لتخطـي التهديـدات واملخـاطر    الدولـة   يةمسـؤول التخفي  عن عبء وقت يضع احللول الكفيلة يف الو

 ..والصعاب 
ارحنرافات  خماطر وتهديدات التحكم يفولكي ال ُيعاب على املسؤول يف الدولة , بكونه ال يستطيع       

 احللـول الوقايـة والعـالج و  ( عليـه السـالم  )ضـع  , و, والسيما لدى القطاع الـاص  املسرية االقتصادية 
 :اآلتية  املؤشرات ومنهاللدولة أو اإلقليم , لسالمة املسرية االقتصادية 

واملهـدد  , وإن يان البد من العقوبة والتنكي  بـاملخا   منع االحتكارات جبميع أنواعها  - 
 ..ة العقوب استحقا  يفواملساواة لالقتصاد , فالعقوبة التقوميية يف غري جتاوز حد العدل 

, ومنه االجتاه باستعمال البّد من أن يكون البيع مسحًا , بداًل من املعاملة العسرية يف البيع  - 
 يسـب  , وهو ما يتضـّمن االعتـدال يف  موازين عادلة لكي ال ُيظلم فيها البائع واملشاي 
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, لـئال ُتثِقـ  ياهـ      على املنتوج السلعي والـدمي بشـك  يـبري   األرباح وعدم حتميلها 
 .., وتؤنر على مدخراته , وتهدر مدخوالته , وحتدد إشباع حاجاته هلك املست

, حبيـث ال يضـر   بداًل من تعوميها أو تريها ألهواء املنتال والبـائع   , حتديد األسعارعدالة  - 
 ..ال البائع وال املشاي و ال املنتال ذلك

وأنشـطة القطـاع   وام ومكانـة  قـع وقـ  اموشـرائح اجملتمـع , و   فيما يبيِّنه من( عليه السالم)ويضي        
 :, وهو ما يتجلى يف قوله (  اِتاَعَذوي الصَِّناِر َوالتُّجَّ) الاص 

وُم َوَلـْيَس َتقُـ  , ْمِن ُسُبُ  اأَلَو, ِعزُّ الدِّيِن َو ,َوَزْيُن الُوالِة , ِة ِعيَُّحُصوُن الرَّ, بإْذِن اهلِل , اُعُنوُد َف)        
اِد لـى ِجهَـ  ي َيقدـَوْوَن ِبـِه عَ  ِذاِج الَّـ ا ُيْخِرُج اهلُل َلُهـْم ِمـَن اَلـرَ   ِبَم اَم للُجنوِد إالَّال ِقَو ُنمَّ. ِبِهْم  ُة إالَِّعيَّالرَّ

 هـَذْيِن الصِّـْنَفْيِن إالَّ  اَم ِلال ِقـوَ  ُنمَّ. اَجِتِهْم اِء َحَرَيُكوُن ِمْن َوَو, ا ُيْصِلُحُهْم ِه ِفيَموَن َعَلْيَوَيْعَتِمُد, َعُدوِِّهْم 
,  اِفِعامَلنَـ  َوَيْجَمُعـوَن ِمـَن   , اِقـِد  وَن ِمـَن امَلعَ ا ُيْحِكمُـ ِلَم, اِب الُكتَّاِل َومَّالُعاِة َواِلِث ِمَن الُقَضبالصِّْنِ  الَث

ا ِفيمَـ , اِت اَعالصَِّنَذوي اِر َوبالتُّجَّ يعًا إالَّاَم َلُهْم َجِمال ِقَوَو. ا َعوامَِّهوِر َواصِّ اأُلُمِه ِمْن َخَوَوُيْؤَتَمُنوَن َعلْي
ا ال َيْبُلُغـُه ِرفدـُق   ْيِديِهْم مَـ بَأ َرفُّقَِِوَيكدفوَنُهْم ِمْن التَّ, اِقِهْم ْسَووَنُه ِمْن َأُيِقيُمَو, اِفِقِهْم وَن َعَلْيِه ِمْن َمَرَيْجَتِمُع
 .  (َغْيِرِهْم 
, االقتصادية  –االجتماعية  ومنها,  تيف الن  املبارا املتقدِّم للطبقا( عليه السالم)  بعد أن تطّر      

داخ  , ومنها مسؤوليتهم والعمال والكّتاب , وأهميتهم الوايفية املتمثلة ؛ باعنود والقضاة  ةواملؤسسي
 ..ومصادر الدخ  وص  أعماهلم ما الدولة , و

ري علـى اقتصـاد الدولـة    , ومكـانتهم يف التـأن   اِتاَعَذوي الصِّـنَ اِر َوالتُّجَّـ إىل ( عليه السـالم )تطّر        
, وهـم قـوام مـا يتقـّدمهم يف      ( اِتاَعَذوي الصِّـنَ اِر َوبالتُّجَّـ أي  ), وقوام ما تقّدم بهم والدخ  الوطين 

أي املنافع الا جيتمعون ) تماعية , وذلك مبا جيتمعون عليه من مرافقهم املرايز الوايفية واالجالن  من 
بلغـه يسـب غريهـم    واقهم , وما يكسبون جبهودهم , ما ال ي, ويقيمون أس( يذلك منافعهم ألجلها و
القويم , الطبقات املذيورة , فهم من ُيعدُّ على نشاطهم االقتصادي من أج  االقتصاد الوطين  من سائر

بطبيعـة  , اسـتقامة  , وسـلويهم يف اإلنفـا  االسـتثماري القـويم     فمتما استقاموا بنقاء مـوردهم املـالي   
 ..اقتصاد الدولة  قوامإمجاله يف مها , وااألمور على قونشاطهم 
ما ياتـب عليـه   , و والدول واالقتصاد اإلسالمي واإلصالح والصالح عالمة فارقة يف بناء اجملتمع       
متاسـك الدولـة   ومـا يـؤنر علـى مسـتوى     والطبقـات ,  الفردي باختالف األنشـطة  والعم  اعمعي من 
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سـلعية والدميـة ,   وأهـ  الصـناعات ال  انت مكانة التّجـار  , وبهذا يواجملتمع ومؤسساتهم ومشاريعهم 
 ( :عليه السالم)بصناعاتها االستخراجية والتحويلية ؛ يتبني من قوله و

 ا ُجُنوُدَفِمْنَه: ضن ا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعضن  ا إالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)       
ُ  هْـ ا َأِمْنهَـ َو , الرِّفدـقِ اِف َواُل اإلْنَصا ُعمَِّمْنَهَو, اُة الَعْدِل ا ُقَضِمْنَهَو, ِة اصَّاَلِة َوامَََََََََََََّاُب الَعا ُيتَّمْنَهَو, اهلِل 

َبَقـُة السُّـفدَلى   ا الطَِّمْنَهَو, اِت اَعالصَِّن ْهُ َأاُر َوا التُّجَِّمْنَهَو, اسِ  ُمْسِلَمِة النَِّة َوِ  الذِّمَّْهاِج ِمْن َأاَلَراِعْزَيِة َو
ِة ُسـنَّ  ْواِبـِه أَ ي ِيَتلى َحدِِّه َفِريَضًة ِفَوَوَضَع َع, ى اهلُل َلُه َسْهَمُه ُي ٌّ قْد َسمََّو, امَلْسَكَنِة اَجِة َوي احَلِمْن َذِو
 . (ِعْنَدنا َمْحُفواًا َعْهدًا ِمْنُه  -َم آِلِه وَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َولََّص - َنبيِِّه

املنطلق , يانـت ومـا   من هذا و,  بعالجاته والبالغيألهدافه , البالغ الصميمي , من هذا املنطق        
وضـرورة  يف املنهال والفكر االقتصـادي اإلسـالمي ,   القطاع الاص وسبب وفلسفة قيام زالت , أهمية 

وتطويرهـا  املـوارد البشـرية املتخصصـة    اسـبة , و نامل االقتصـادية البيئـة  و يـة املناخ األجواء وتنقية,  هدعم
, وضمان األمن واألمان واالئتمان فيه ضمنه  سلوييات املوارد البشريةقويم , واجتاه بالتعليم والتدريب 

أو ارحنسار  , وعدم تسرُّبها أو هروبهااعديدة جذب رؤوس األموال , ألج  لدولة ومؤسساته من ِقب  ا
حتميـة اإلصـالح    عع  ورود, متويلها مصادر وومحاية التالعب برؤوس األموال  ,جماالت استثماراتها 

 ..بني خمتل  الطبقات يف اجملتمع والصالح وبناء العالقات العامة واإلنسانية 
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 لثامنالفصل ا
 التوزيع 

 
جملتمع , وذلك مبكافأة من الوجهة االقتصادية , قسمة األموال على أفراد ا Distributionالتوزيع       

أو مـا ينفقونـه مـن    أو دورهـم  إنتاجهم على وفق معايري حمددة , يأن يكون التوزيع حبسب جمهـودهم  
 ..وما شابهه تكالي  املعيشة 

العدالـة  الكفايـة و ويأخـذ بنظـر االعتبـار    , علـى عوامـ  اإلنتـاج    بالعر  والطلب التوزيع ويتأنر       
عام  من عوامـ  أو  ي  يكون ية الا ُيعطى العام  أجره , وبشك  عام ؛ , والكيفيف األجر واملساواة 

 .., له عائد يتطلب أن حيص  عليه عناصر اإلنتاج 
من حمدد الفلسـفة  تتبناها الدولة ونظامها ما توزيع الدخ  على ما هو عليه ويظهر حمدد التوزيع ي      

املخـتلط , وبـذاتها   الدول ذات النظـام  و ةشاايياال الدول , فيختل  يف الدول الرأمسالية عن والسياسة
مجيعًا ختتل  عن االقتصاد اإلسالمي , تبعًا للملكية وعوامـ  اإلنتـاج , وبهـذا ختتلـ  النظـرة بينهـا يف       

 ..واألدوار  والقوانني والكفاءاتالتعام  مع الطبقات االجتماعية 
لنظام الرأمسالي , وهو يؤنر على توزيع الدخ  , وملكية املوارد , يما هو عليه امللكية الفردية يف ا      

العدالـة واملسـاواة , واألقليـة املمتلكـة لعوامـ  اإلنتـاج , واألغلبيـة        الكفاية وومستوى التحكم يف مبدأ 
 ..احملرومة 

والقدرات ,  واملؤهالت اته مبا ميتلك اجملتمع من الكفاءات واملهارات وال اتوالتوزيع يتأنر مستوي     
دعم الذاتي واملكتسب يف تطوير تلك احللقات , يما هـو املـوروث مـن القـدرات واالسـتعدادات      بالو

والتـدريب وتنميـة القـدرات بشـتى الوسـائ       والتعليم اعسدية والعقلية والنفسية , وما يدعمها بالتعلم 
 ..قتصاد املعريف لالاملتوافرة والا ستتوافر , وال نغف  ما تقدِّمه املواهب واالبتكارات واالخااعات 
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, وجانب منها الضـرائب   والتوزيع يتأنر بالقوانني , وبالذات ما يتعلق منها بالقوانني االقتصادية        
حرية التنمية االقتصادية , أو احلـد مـن تنـامي بعـض املشـاريع علـى حسـاب املشـاريع          والرسوم على

 .. هو عليه خبفض الرسوم والضرائب, يما  أو التشجيع على قيام وتوسيع مشاريع أخرى , األخرى
والفلسفات يف امللكية احلرة , وامللكية املقيدة واإلسااتيجيات وخيتل  التوزيع تبعًا لأليديولوجيات       

 .., وأيضًا تبعًا للظروف واملواق  بك  مستوياتها وما ياتب عليها من حقو  
آنارها ودعاماتهـا , إاّل املـنهال املـؤنر علـى طبيعـة      وما اعوانب األخالقية ومفاهيمها وتطبيقاتها و      

 ..التوزيع ونتائجه املنظورة وغري املنظورة , واملباشرة وغري املباشرة  اتواجتاه
والتوزيع الذي يتأنر بالتشريعات , وما تبنى على أساسه وختتلـ  مـن حيـث املرونـة أو مسـتوى            

, ظمـة وإميانهـا , ومنهـا مـا يتعلـق بالتشـريعات الوضـعية        تدرُّج التشدد فيها , وهو ما ينطبق على األن
املتمث  يف معجزة الرسول األعظـم  , ووالتشريعات اإلسالمية املبنية على أساس التشريع اإلهلي وما أنزله 

ة أال وهو القرآن الكريم , ومـا ينبثـق عنـه ممـا يتمثـ  باألحاديـث النبويـ       ( َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ )
ومـا ينـتال عنـه باالجتهـاد     , , وما يسـتمد منهـا مجيعـًا    ( عليهم السالم)الشريفة وأقوال األئمة األطهار 

املعلمـات  فيـه   البتكارات واالخااعات , يمـا أنـر  للمستحدنات يف عاملنا املعاصر احلاف  بالتطورات وا
تصاد ومنه ما خي  االق التصاالت ,وا عامل االنانتوالثورة املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات , وما أنر 

 ..والتجارة واملال واألعمال 
ونظرية التوزيع تريز على عناصر أو عوام  اإلنتاج وارتباطاتها وما يقابلها من أمثـان , والتوزيـع         

 :خطواتها مرحلة تتبع مرحلة اإلنتاج والتداول , وبهذا يكون 
 

 يبني انسيابية التوزيع (    ) خمطط 
 رحلا اإلنتاج والتداولبعد م

 
 :انسيابية التوزيع باملخطط اآلتي  أيثر تفصي  , ميكن بيانوبشك         
 
 
 

 اعهوديبني (     )خمطط 
 والتوزيعاملبذولة  
 

توزيع الدخول 

شخاص على األ

المعنويين 

 .. نوالحقيقيي

الجهود المبذولة 

في عمليات 

المباشرة  اإلنتاج

 وغير المباشرة

تداوالت 

عالقات و

وارتباطات 

 عوامل اإلنتاج 

عمليات  التوزيع

 اإلنتاج
 التداول
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أّما التوزيع للدخول على األشخاص ؛ يشخ  حقيقي متمث  بأفراد اجملتمع , أو شخ  معنوي       
ارتباطاتها أو صالتها بعوام  اإلنتاج ومـا يقابلـها مـن أمثـان ,     تكون متمث  باملؤسسات والشريات , ف

ويتم على وفق اجملهود املبذول يف عمليات اإلنتاج املتنوعة , وبهـذا ممـا يكـون التأييـد عليـه يف نظريـة       
   ..التوزيع على مستوى الدخ  النسيب , وما ينجم عنها من مستوى عدالة التوزيع 

 :ا باملخطط اآلتي وميكن توضيح جممله     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني التوزيع بني عوام  اإلنتاج وأمثانها(     )خمطط 
 

, لكـن األمـر خيتلـ     (  املاريسـي )  يوُيعد العم  ؛ عام  اإلنتاج الوحيـد يف املنظـور االشـااي         
مبوجبه اإلنتاج وعوامله لك متت( رأمسالية الدولة )  ةر الدولة اعهود , وتكون رأمساليبالتطبيق حيث ُتصاِد

    ..ة وما تضعه من الطط املريزي, ما تراه مالئمًا  والتوزيع حبسب
ا َفَم ),  وبهذا يؤنر االجتاه السياسي واالجتماعي , وما يتجه به من فلسفة , ليتم مبوجبها التوزيع      

 ..   (ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم َجاَع َفِقرٌي إالَّ
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 :اآلتي بحتديد التوزيع بشك  عام  وميكن      
 .التوزيع اإلهلي لعباده : أواًل 
  .توزيع الدخول بني العباد : نانيًا 

 

 :التوزيع اإلهلي لعباده : أواًل 
, وتعـاىل  , وامللك يشم  يـ  مـا خلـق اهلل سـبحانه     ( امللك هلل ) وقاعدة يتجه التوزيع من مبدأ       
عوامـ   , نـم مـا يقابـ     ؛ العقـ  واعسـد   ومنه  , (اإلنسان ) للمخلو   التوزيع باعع  التكويين ويبدأ

 ..ومساواة أمثانها , وما يتوجب بعدالة  يتم توزيع اإلنتاج
منه ما ياتب عليه وواملوقفي , من املسّلم به , إن مسة التوزيع اإلهلي , يتوافق مع اعع  التكويين و      

, اععـ  التشـريعي   يوجبـه  مـا  وياتـب عليـه   مـا  سب ما يبيِّنه و, حبمن املسؤولية أمام الالق عز وج  
لـه امتداداتـه الدنيويـة واألخرويـة     والتوزيـع  االختيار اإلهلي هو املوازن للمخلـو  واحليـاة ,   التقسيم وو

لكـ ٍّ مـن الغـين    ما يكـون عليـه   , ووما يوافق املخلو  واستيعاباته وما يتحمله من أعباء وص  وعدالته 
ُقـِ   ) , , واهلل سبحانه وتعـاىل أعلـم خبلقـه وعبـاده     أخالقية  –ما ياتب من مسؤولية دينية و ,والفقري 

لُّ َمْن َتَشاُء ِبَيـِدَا  اللَُّهمَّ َماِلَك الدُملدِك ُتْؤِتي الدُملدَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع الدُملدَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذ
ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَ  ِلَمْن َيَشاُء َوَيقدِدُر ِإنَّـُه َيـاَن   ) ,  آل عمرانسورة  (6 )َعَلى ُي ِّ َشْيٍء َقِديٌر  الدَخْيُر ِإنََّك

 . اإلسراءسورة  (1 )ِبِعَباِدِه َخِبرًيا َبِصرًيا 
ُسُط الرِّْزَ  ِلَمْن َيَشاُء ِمـْن  ُقْ  ِإنَّ َربِّي َيْب) والتوزيع العادل مبا يتوافق مع اللق ومسؤولية ذلك ,        

 .. سورة سبأ (9 )ِعَباِدِه َوَيقدِدُر َلُه َوَما َأْنَفقدُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي 
, وباطنـة   اـاهرة لأَلبـدان يـاأَلقدوات   :  واأَلرزاُ  نوعـانِ ؛ ( لسان العـرب  ) واألرزا  يف يتاب      

 .. والنُّفوس يامَلعاِرف والعلومللقلوب 
التوزيع أد  ما حيقق إلنسـانية اإلنسـان , ومحايـة حقـو  اإلنسـان حتـى مـن ذات        وبهذا يكون       

من تؤتي امللك من ما يوازنه , تبدأ من ؛ مالك امللك , واإلنسان , والدلي  ما ورد يف اآليات الكرميات 
اية من العواقب , وما حتمله الرمحة اإلهلية املنظورة وغري احلمما ياتب من متطلبات وموجبات تشاء , و

؛ تعـز  واالختبار الدنيوي يف الم الناس تنزع امللك ممن تشاء , وما حيد من التمادي حينها واملنظورة , 
 ..والقدرة اإلهلية املطلقة بيدا الري ؛ من تشاء وتذل من تشاء , والعظيم 

َة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي الدَحَيـاِة الـدُّْنَيا َوَرَفْعَنـا َبْعَضـُهْم َفـْوَ       َأُهْم َيقدِسُموَن َرْحَم )      
 سورة الزخرف (  )َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّا َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن  َبْعضن
 ( :عليه السالم)ويقول .. ( لسان العرب ) , يما جاء يف التوزيع والقسمة والتفريق هو       
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َراَد َعِة َفَعــَدَل ِفيَهــا ِلَيْبَتِلــَي َمــْن َأالسَّــَمَها َعلــى الضِّــيِق َوَوَقسَّــ, َلَهــا َرَهــا َوَقلَّْرَزاَ  َفَكثََّر اأَلَوَقــدَّ)       
َقـَرَن ِبَسـَعِتَها َعَقاِبيـَ      ُنـمَّ . ْبَر ِمْن َغِنيَِّهـا  َوَفِقرِيَهـا   الصَّلشُّكدَر َوَوِلَيْخَتِبَر ِبذِلَك ا, ِبَمْيُسوِرَها َوَمْعُسوِرَها 

 .  (ْتَراِحَها فدَراِحَها ُغَصَ  َأَوِبُفَرِج َأ, َوِبَسالَمِتَها َطَواِرَ  آَفاِتَها , َفاَقِتَها 
وميزانـه العـدل   يق والسـعة ,  بتقدير الالق ج  جالله على أساس الكثرة والقلة , والضـ والتوزيع       

هو , ونواب الشاير الصابر مما يكون هدفه وفلسفته االختبار حتى يف ميسورها ومعسورها , واالبتالء 
, سـواء يـان مـن األغنيـاء أو الفقـراء , واحلـد الفيصـ         ي  َمـن ّ  ويفـر   وخسران , بالثواب الفوز 

ومـا يعقـب   تـوازن يف تتـابع توزيـع التوزيـع ,     , ويبقى الاحلساب وما ياتب عليه من الثواب والعقاب 
, يما هو عليه مثاًل ما ياتـب علـى األمـوال املنقولـة وغـري      التوزيع من احلقو  والواجبات يف اإلسالم 

, ومـا ياتـب مـن    وغريها مما جاء يف التشريع والفقـه اإلسـالمي   .. من زياة ومخس وصدقات املنقولة 
عباده الفقراء , ومـردودات  والوفاء بها عن طريق  ,   اهلل يف األموالالعباد األغنياء حلقوعطايا وتوزيع 

ن الرافد احليوي , وبه يكومن إعادة هندسة التوزيع  هندسة التوزيع وما يواصلهعنده يكون والتوزيع , 
 .., وما ياتب من بقاء النعمة أو زواهلا , وما ياتب من الثواب والعقاب القتصادية لدوران احللقات ا

 , حرييـة وفاعليـة أنشـطة اإلنسـان    من  وما ترتب عليه , واخت ومؤشرات التوزيع ؛ قّدر وقّسم       
 ..يف التنمية االقتصادية واملنظومة االقتصادية توازن أو إخالل وينتال من 

 ( :عليه السالم)ويقول       
, ُحُدوَد َمْنِزَلِتـِه   َهُه ِلِوْجَهِتِه َفَلْم َيَتَعدََّوَوجَّ, لدَطَ  َتْدِبرَيُه َأَرُه َفَوَدبَّ, ْحَكَم َتقدِديَرُه َأَر َما َخَلَق َفَقدَّ)       

 .  .. (َر ِبامُلِضيِّ َعلى إَراَدِتِه َوَلْم َيْسَتْصِعُب إْذ ُأِم, َوَلْم َيقدُصْر ُدوَن اإلْنِتَهاِء إىل َغاَيِتِه 
 رزقهم على ما هم عليـه مـن يثـرة , فعدالـة     فال نق  يفخلقه , سبحانه خلق التقدير احملكم , وب      

م رزقه هو تعاىل أعرف خبلقه , ولك ٍّ قسحكمه أعدل , , و, والعيب يف تطبيقات اإلنسان , والتوزيع 
ِرْزٌ  َتطدُلُبُه , َوِرْزٌ  : َأنَّ الرِّْزَ  ِرْزَقاِن  )؛ و , وي  يرزقه حسب عمله ونّيته واستيعاباته حبسب طاقته 

 ..وسلويها معرفة قويم السب  واألعمال , وسبيله   ( , َفِإْن َأْنَت َلْم َتأدِتِه َأَتاَا َيطدُلُبَك
بذاته ال يتغري , لكـّن النفـوس   يمحدد , والتوزيع فاحلقو  والواجبات منهال التوازن يف األعمال       

, ة سب  الـرز   وبع قة دصاالالقانون الطبيعي لألعمال تتغّير , وعندها تتغري األرزا  والنعم , ملخالفته 
 : (عليه السالم)والدلي  قوله 
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ا ُتْخِفـي  مَـ َو, ْعُيـِنِهْم  َوَخاِئَنـَة أَ , ْنُفِسـهْم  َوَعـَدَد أَ , ْعَمـاَلُهْم  َأْحَصى آَنـاَرُهْم وَ َأَو, ْرَزاَقُهْم َقَسَم َأ)      
 .  (الَغاَياُت ُمْن َتَتَناَهى ِبِهإىل َأ, الظُُّهوِر ْرَحاِم َوَن اأَلُهْم َوُمْسَتْوَدَعُهْم ِمَوُمْسَتَقرَّ, ِمرِي ُصُدوُرُهْم ِمَن الضَّ

ماية الذات مـن تهديـدات   الذي يدخ  حبالعادل  وتعاىل سبحانه يان توزيعه, وعلى هذا األساس      
عمـا  ,  , وما يدخ  به حتى مبعايري األابعة واملستقلة تغرياته ونوابته وعوامله التطبيعة األعمال , مبتأنري 

, وما تعلن وما تكن الصدور , وهو جانب مما حيتوي الن  املبارا املتمثلة بتغريات نوايا النفس البشرية 
 ..ها يف دراسات أخرى عندمن فلسفة وعلوم , يان لنا وقفة 

 ( :عليه السالم)موق  آخر , يضي  ويف       
َر َوَقـدَّ , ْرَزاَقُهـْم  َضـِمَن أَ , اَلالِئـُق   مَلِزيِد َوالِقَسِم ؛ ِعَياُلـهُ َواِئِد اَوَع, اِئِد النَِّعِم اُن ِبَفَوَوْهَو امَلنَّ) ..       

 .  (ْل ْجَوَد ِمْنُه ِبَما َلْم ُيْسَأَوَلْيَس ِبَما ُسِئَ  ِبَأ, اِلِبنَي َما َلَدْيِه الطََّو, اِغِبنَي إَلْيِه َوَنَهاَل َسِبيَ  الرَّ, اَتُهْم قدَوَأ
بنظـرة  وبهـا ضـمن أرزاقهـم    , ( مَلِزيِد َوالِقَسِم َوَعَواِئِد ا) ,  ( عمبفوائد النِّ ) يتماإلهلي  والتوزيع       
 :احملقق لتوازن التوزيع , والدلي  ( اَلالِئُق  ِعَياُلُه) ؛ اعمعية 
, وأي خلـ  حيصـ  بانسـيابية األرزا  سـببه     ؛ مبا فيـه احلاجـة واإلشـباع     ( ْرَزاَقُهْمَضِمَن َأ)  -

  ..نسان والبيئة احمليطة , واحلواجز االجتماعية والسياسية والابوية والتعليمية اإل
مبا حيققه اعع  التكويين لإلنسان ونفسيته , ومؤشر السـعي  ؛ هنا مما يتمث  ( اَتُهْم قدَوَر َأَوَقدَّ)  -

 ..للبناء واإلبداع ظريه الفاع  واملتكام  مع أخيه ونالعقالني السليم القويم 

املادية وغري املاديـة والنفسـية ,   ؛ ومما هو ميث  , الدعم الداعم , ( اِغِبنَي إَلْيِه َهاَل َسِبيَ  الرََّوَن)  -
  ..استقامة اإلنسان واحلياة ومفتاح 

, السعي باحلكمة والعقالنية واملنطق واألخال  والبنـاء  ؛ ومما يتمث  فيه ( اِلِبنَي َما َلَدْيِه الطََّو)  -
  ..قق التوزيع املتكافئ وما يقابله مما حي

, بـال حـدود ,   ؛ وحتمية العطاء والتوزيع جبـوٍد  ( ْل ْجَوَد ِمْنُه ِبَما َلْم ُيْسَأَوَلْيَس ِبَما ُسِئَ  ِبَأ)  -
والدلي  ما جع  اهلل تعاىل من رؤوس األمـوال العظيمـة لإلنسـان , متمـثاًل بـرؤوس األمـوال       

 ..ور احلياة العلمية واملعرفية واحلكمية املستدامة مع تط

, باجتـاه  , الـداعم العظـيم لنتـائال التوزيـع املسـتدام      احلكمـة  املعرفة ووازين الواعي مل االجتاهمنه و       
وال ييـأس مـن   , والكـوني  وما ُيصلح احلال الفـردي واعمـاعي واجملتمعـي    , التكافؤ واملساواة والعدالة 

 ..املنظور وغري املنظور  ج  جالله ؛ يعهم توزَعإاّل القوم الكافرين بِن وتعاىل سبحانهرمحته 
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 توزيع الدخول بني العباد: ثانيًا 

, باعع  التكويين للمخلو  , وبتفضي  بعضهم على بعضن بني خملوقاته بعد أن يوزع تعاىل رزقه       
اتهم , , يكام  ِنعمه مبعارف ما يصـلح أحـواهلم وسـلويي    ًا ونفسيًا وعقليًام ماديًا وغري ماديوما ُيالئمه

 منهـا مـا ختـ  القـدرات    , يعين َمْن يوقفها باتباع ما يهلك ذاته وماله عمة نقمة , عند فلرمبا يانت النِّ
عوامـ  أو وسـائ    مـا يقابلـه مـن    , يـ ٌّ حبسـب    ة وامتداداتها وتوابعهـا والتنفيذي ةوالتنظيمي ةالتخطيطي
 .., وهو ما يعين مبفهوم هندسة التوزيع وإعادة هندسته اإلنتاج 
من الغنى والفقر , فإذا عـرف الغـين ييفيـة التوزيـع     اإلنسان  باره مبا يسري علىاختيبدأ منه ما و      

, يـأن   سـتوجب تأديتـه  وما عليه من واجبات , ومـا ي  ,عم واحلقو  العادل وإعادة هندسة التوزيع للنِّ
كافآت , ومـا  عن طريق امل , أو والرواتب األجور املساواة وعدالة التوزيع يفوالتكافؤ طريق  عن يكون

لتواصــلها املناســب  االجتــاهل , تــدوم األرزا  باســتقامة حــق األداء والتوزيــع العــاداجتــاه وبشــايله , 
وصـوهلا  وانسيابية وعدالة حالل مستمدات التوزيع رة االقتصادية من تستقيم الدو, ومنه ما واستدامتها 

 ..واستيفاء مستحقيها 
يف أوسع وأمش  وأعـم  أعدل و , قاعدته واملنتفعني منهكون ستوى الدولة , تالعام على موالتوزيع       

 :ألحد والته ( عليه السالم) هقولما يتضمنه , جانب منه واإلسالم , 
ُمِصـيبًا  , ِة ْصِرفدُه إىل َمْن ِقَبَلَك ِمْن َذِوي الِعَياِل َوامَلَجاَعَع ِعْنَدَا ِمْن َماِل اهلِل َفاْجَتَمَواْنُظْر إىل َما ا)       

 .  (َلَنا َبْحِملدُه إَلْيَنا ِلَنقدِسَمُه َفيَمْن ِقَوَما َفَضَ  َعْن ذِلَك َفا, ِت ِبِه َمَواِضَع الَفاَقِة َواَلالَّ
نظريات التوزيع حمدودية الذي يتعدى ( التوزيع العام ) هذا ما يكون التوزيع على مستوى الدولة       

, وبإنسانيته يلحق ي  فقري وحمتاج , وهم األولويـة يف  األنظمة االقتصادية يف خمتل  الوضعية املعاصرة 
يـؤدي إىل  هم , وبـدوره  , الستتباب أمورهم املعاشية , واإلسهام يف إشباع حاجـاتهم ورفـاهيت  التوزيع 

 ..ومنه معاعة الريود االقتصادي  , واستثمار الطاقاتوحرية اإلنتاج اإلقبال على عوام  اإلنتاج 
 حيـث  ,األخرويـة   –وتوابعـه الدنيويـة   سعة ما يدخ  يف التوزيـع  عمق وتظهر ويف مناسبة أخرى      

 ( :عليه السالم)يقول 
َوُضَعَفاَء َذِوي , ْهَ  َمْسَكَنٍة َوُشَرَياَء َأ, َوَحقًا َمْعُلومًا , َدَقِة َنِصيبًا َمفدُروضًا َلَك ِفي هِذِه الصَّ َوإنَّ)       
, اِس ُخُصـومَا َيـْوَم الِقَياَمـِة    يدَثـِر النَّـ  َك ِمْن َأَتفدَعْ  َفإنَّ َوإالَّ, َفَوفِِّهْم ُحُقوَقُهْم , َك وَا َحقَّفُّا ُمَوَوإنَّ, َفاَقٍة 

! ِبيِ  السَّْبُن َوالَغاِرُموَن َوا, ْدُفوُعوَن اِئُلوَن َوامَلالُفَقَراُء َوامَلَساِينُي َوالسَّ -َخْصُمُه ِعْنَد اهلِل  -َمْن َوُبْؤَسى ِل
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ِبَنفدِسِه الذُّلَّ َواِلْزَي ِفي  َح ََّفَقْد َأ, َوَلْم ُيَنزَِّه َنفدَسُه َوِديَنُه َعْنَها , َوَرَتَع ِفي اِلَياَنِة , َماَنِة ْسَتَهاَن ِباأَلَوَمِن ا
 .  ( ْخَزىَذلُّ َوَأَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأ, ْنَيا الدُّ

متقـدِّم , أو يـان مـن أصـحاب رؤوس األمـوال , جيـب أن يـؤدي         توى قياديوسواء يان مبس       
رغم ما يكـون مـن   , ويما له احلقو  فيها , يذلك لآلخرين , حقو  َمْن هلم يف هذه األموال حقوقًا 

 ..لناس لمبا فرضه اهلل تعاىل  العادل يتم توزيعهل , حق اهلل فيهمن  عليه ياتباختالف املقامات , وما 
هـو  ويف األمـوال  الفـار  للحـق   تعـاىل  العدالة يف احلقو  وتوزيعها , فاهلل و كن املساواةفإن مل ت      

انسـيابية  مبعنى آخر سياتب علـى إربـاا   , التوزيع على أصحابها عدالة عدم الصم , عند قطع احلق و
ني يف يقـ  عنـد حـد معـ     فـالتوزيع ال واسـتدامة تواصـلها ,   التوزيع ,  إرباا لنظام الدورة االقتصادية 

مردود ما يقاب  ي  توازن  و ما جيع  منت يف الشريعة اإلسالمية هحلقو  والواجبااإلسالم , فمحدد ا
ولـه  , ومنه ما يكون توزيعًا مستقاًل , وتوزيعًا تابعـًا ,   عام  من عوام  اإلنتاج وملحقاتها ومكمالتها

وهكذا يكون التوزيع الباطن والظاهر .. شر , والتوزيع املباشر والتوزيع غري املبار حمددات الثبات والتغيُّ
ومنحـاه اإلسـااتيجي    اآلنيـة واملسـتقبلية ,   لة , وقراءاتهاديف التكافؤ واملساواة والعوموازينه يف اإلسالم 

 ..الدنيوية واألخروية  وماتباته ومكاسبهاإلسااتيجي املتواص  , وما بعد املنحى 
 ( :عليه السالم)وبهذا يقول       
ي َغْيـِر  اَء امَلـاِل فِـ  إْعَط إنَّال َوَأ! ا امَلاُل َماُل اهلِل َمإنَّْيَ  َوَفَك, ْيُت َبْيَنُهْم َلَسوَّ مَلاُل ِلياَن اَلْو َي ) ..      
ِعْنـَد   اِس َوُيِهيُنـهُ ي النَّـ َوُيكدِرُمُه ِف, ي اآلِخَرِة ي الدُّْنَيا َوَيَضُعُه ِفَوُهَو َيْرَفُع َصاِحَبُه ِف, ِه َتْبِذيٌر َوإْسَراٌف َحقِّ
. ُهـْم  َوَياَن ِلَغْيـِرِه ُودُّ , َحَرَمُه اهلُل ُشكدَرُهْم  ْهِلِه إالَّي َغْيِر َحقِِّه َوال ِعْنَد َغْيِر َأْمُرٌؤ َماَلُه ِفَوَلْم َيَضِع ا, اهلِل 

 .  (! ُم َخِدينن أَلَأَوْعُ  َيْومًا َفآْحَتاَج إىل َمُعوَنِتِهْم َفَشرُّ َخِلي ن ْت ِبِه النََّفإْن َزلَّ
يف الشـريعة   بتوازن العدالة واملساواة والتكـافؤ  وفلسفة التوزيع املكاني والزماني واملوقفي , تتجلى      

إشـباع   بـه  , ويتحقـق عنـد إعطـاء يـ  ذي حـق حقـه       يظهـر ويتواصـ   ما اإلسالمية العظيمة , ومنه 
, جمـراه احلقيقـي املسـتدام    اإلنسـاني   – ياداالقتصـ  املنظـور  فاعلية مفصـلية وعمـ   احلاجات , ويأخذ 

املشـاي    املنظـور وغـري املنظـور مـن     , قـد يسـبب  على مستوى الدولـة واجملتمـع   يكون اجتاهه وخبالفه 
 ..قو  اإلنسانية , واهلدر باحلاالجتماعية  –واألزمات االقتصادية 

هـا يف معـايري   اتواجتاها ملتهاألجـور وعـدا  و الرواتـب  مسـتوى رفع أو خفـض  ضح عند ما يتوهو       
مشاي  الدولة واجه قد تمما األجور , و الرواتب بالذات عند خفضيظهر مؤشراته و, والتكافؤ املساواة 
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ادية القتصااالجتماعية وعلى الرفاهية , هو ما ينعكس  اخطورتهالنذير على تفاقم و , مستقبليةوأزمات 
 ..مستوى التوزيع العادل  ما يكون انعكاساته على , ومنه ةاالقتصادي والتنمية
وتستقر األمور واألنفس , ويبارا تعاىل ورمحته سبحانه وتعاىل تكون , حينما يأخذ العدل جمراه        

 ..التوزيع و املردودات , وتكون الزيادة يفيف نعمته 
يلة مـن  سـ وأو مـع يـ  عامـ     املباشرة وهلذا فإّن التوزيع يف اإلسالم , اليق  عند حدود العالقة       

حلاجـة , وفيـه   يكون فيه حصة لذوي الفاقـة وا , ل, ب  يتعداه إىل العالقات غري املباشرة وسائ  اإلنتاج 
, مـع محايـة امللكيـة    اإلسـالمية   نتاج على وفق ما حددته الشريعةمؤشر العالقة بني اإلنسان ووسائ  اإل

يعتها ملكية الدولـة الـا حتـد مـن طغيـان      ويف طل, العامة والاصة , ومنها اجملتمعية واعماعية والفردية 
ومنه ما ياتب على استعماالتها واستثماراتها املباشـرة وغـري   امللكيات الواحدة على حساب األخرى , 

 ..المتالا الثروات , وينصب يف جماالت التوزيع , ومنه ما يكون من توزيعات متكافئة املباشرة 
, وإعـادة هندسـة التوزيـع    وإعادة هندسـة التوزيـع   , لتوزيع وهندسة ا, وبهذا يتحقق ؛ التوزيع        

اٌت ال َيْصـُلُح  َة َطَبقَـ يَّـ ِعالرَّ نََّأ) ؛ , وهـو مـا حيقـق    املستدامة الا حتفظ العدالة وحقو  مجيع األطراف 
االقتصـادية   النظريـات أعظـم  , وهـو مـا ال تتضـمنه      ( ضنا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعضن  ا إالََّبْعُضَه

 ..ال تتضمنه نظريات التوزيع ما ومنها , املختلفة الوضعية 
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 لتاسعالفصل ا
 الضرائب 

 
ج ًا من الشخ  احلقيقي املتوجب دفعها الفريضة النقدية  ؛ يف التشريعات الوضعية Taxالضريبة       

السـتعانة بـه يف   دون مقابـ  , ل  املعنيـة  من اعهات للجباية الدولةنظام ضرييب تضعه  حبسب أو املعنوي
 .., وهو أهم مصدر للسيادة يف اإليرادات للدولة النفقات العامة مواجهة 
, وضرائب نوعيـة  وقد تكون تصاعدية على الدخ  وغري مباشر , وتفر  الضريبة بشك  مباشر       

ما يدخ   ؛ منها اب متعددةدخول معينة ألسبيتم إعفاء , ورمبا على بعض املمتلكات وبعض القطاعات 
, أو إحـدى  و ألسباب إنسـانية وأخالقيـة وإسـااتيجية    أ, ضمن حمدودية الدخ  , أو ألغرا  تنموية 

   .وهكذا .. السياسات احلكومية ومنها السياسة االقتصادية الوسائ  لتحقيق 
ديم خـدماتها ومـا مطلـوب    الدولة , والدعم الداعم لتقـ  أو موازنة للضرائب أهمية يبرية مليزانيةو      

القائمة الدولة يف الـه ,  ديولوجية والنظام االقتصادي يمنها من أمور متعددة , تتحدد تبعًا للفلسفة واإل
لبناء النظام الضرييب هلا , لكونها ختتل  يف تبنيها وما تتحمله ففي النظام الرأمسالي ختتل  النظرة والعم  

ع الارجية , ومحايـة  الدولة من املطام ومحاية دماتس يف تقديم الفهي احلارس على النا, لقيام الدولة 
 ..يكون مبوجبه النظام الضرييب وهكذا إخل , .. األمن الداخلي 

بينما ختتل  مهام الدولة يف ا  النظام االشاايي الذي يسيطر على مجيع وسائ  اإلنتاج والطط       
, لـذا خيتلـ  النظـام الضـرييب لـديها ,       ةتعـدد ا يثرية وماخلي والارجي , ومهامهمن الدألاملريزية وا
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وسـائ  اإلنتـاج   , واالجتاه يف السـيطرة علـى   النظام املختلط  النظام الضرييب واعباية يفخيتل   ويذلك
 ..وبناء دولة املؤسسات واملشاريع العامة والاصة واملختلطة والتعاونية والطط املرسومة 

احلريـات االقتصـادية ,   بنظـام الشـريعة   مي فهو خمتل  يـثريًا , حيـث تطلـق    أّما يف النظام اإلسال      
ورغبته , وال يتعدى يـ ٌّ علـى حـدود نشـاط     فتسهم فيها ي  الشرائح االجتماعية , ي ٌّ على مقدرته 

, عندما تبـدأ حـدود حريـة اآلخـر يف يـ  شـيء , وال يتعـدى علـى         غريه , حيث تنتهي احلرية للفرد 
نه سيتعدى حتى على حقوقه , لكون الشريعة اإلسالمية حتفـظ يـ    وتوجيهاتها , أل الشريعة السمحاء

, وبهذا تكـون  رؤيا للثواب والعقاب الدنيوي واألخروي ا  املستدامة يف احلقو  واحلريات وصيانتها 
 ..الدولة اإلسالمية حبقيقتها , متكاملة مع أنشطة اجملتمع والفرد 

الضريبة يف الظروف غري االعتيادية الدولة نظام , وتعا  يف استقرار الدولة  لذا ُيبنى النظام الضرييب      
حبسب مقتضيات الظروف واملواق  واألزمات , فال تثقـ  علـى ياهـ  املـواطن بالضـريبة والرسـوم ,       

, , وتؤنر على رفاهية وعمران البالد والعبـاد  حينما تظهر أزمات تؤنر على اقتصاديات الدولة واجملتمع 
يف عمـق  يف النظام الضرييب اإلسالمي , واملـبين علـى مبـدأ    اإلسااتيجيات  -هذا تظهر عمق الفلسفة وب

, اِج َرْسـِتْجالِب الَـ  اي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا ِفْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو )؛ اإلنسانية وحقو  اإلنسان 
َوَلـْم  , اَد ْهَلـَك الِعبَـ  َأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيِر ِعَم؛ َو اَرِةبالِعَم  َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل

 .  (ياًل َقِل ْمُرُه إالََّيْسَتِقْم َأ
 :وبهذا سيكون يف هذا الفص  دراسة احملاور اآلتية       
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 املبحث األول 

 ع الضرائب وشروطهامج

 
, ومنـه  نظـام  يتم التحرا مبوجبه , ويضـع لـه مـا يوافـق ال    أسلوب  ما بيّنا , أن لك  دولة ونظامي     

املؤشرات و الطط من الناس , وتأخذ أبعادًا حبسب ومجعهماوالرسوم نسبة الضرائب يف النظام الضرييب 
 ..املرسومة الا تراه مناسبًا 

املستقّرة , يأخذ النظام الضرييب جمراه املختل  و االعتيادية ؛ ففي الظروف االقتصاديةوبشك  عام      
والظروف العصيبة , ومـا يعـاني    ارئة وغري االعتيادية , وما مترُّ يف األزماتاالقتصادية الطعن الظروف 

, والتخفيـ    النسبة الضريبية من  يتخفوالظروف احملتمة للالناس من املشاي  واألزمات االقتصادية , 
 .. أو إلغاء قسم من الضرائب قبضة االستيفاء الضرييب من
 –جبايـة الضـرائب والرسـوم , املنظـور والتطبيـق اإلنسـاني       وويف اإلسالم يأخـذ النظـام الضـرييب         

ــي  ــاس م يف األزمــات حل, ويســهاألخالق ــة الن ــى اســتقرارهم النفســي  ماي واالجتمــاعي , والعمــ  عل
وتقديم الدمات املالي , لكون الضرائب ليست اهلدف , ب  هي وسيلة للدعم واالقتصادي واألخالقي 

كون عامـ  مـن العوامـ  املسـبب لالرحنرافـات      واحليلولة دون أن ي ,وي  ما هو من مهام الدولة العامة 
, ما يكون السبب يف اإلضرار بالناس ي  , واحليلولة دون وقوع األزمة والفوضى , ووارتكاب اعرائم 

محايـة الدولـة مـن التهديـدات     اسـتقرار و ووالذي ينعكس حتى على جمريات السياسة واألمن الـداخلي  
 ..الارجية 

وجباية الضرائب والرسـوم , األبعـاد والشـروط والظـروف واملواقـ  يف      أخذ النظام الضرييب  لذا      
الذي يكون منهجها فعاًل املنهال اإلسالمي املتسامح , لكون مبتغاه هو العالج النظم اإلسالمية احلقيقية 

 ..واملساواة أخالقية العدالة  منهال , حبسب االقتصادي –اإلنساني والتماسك االجتماعي 
خفي  من طغيان رؤوس األموال , ويونه العام  الداعم وما ُبين النظام الضرييب وفلسفته , إاّل للت       

واملساعد لإلنفا  العام , وليس الغر  من الضرائب هو االنتقام والظلم من فئة أو طبقة من أج  فئة أو 
ى األسعار العام , وال يؤنر عل يؤنر على مستوىطبقة أخرى , وبطبيعة احلال ال ننسى زح  الضرائب 

ضمن  حمددة مشاريععام  من عوام  التباطؤ االقتصادي , وحتجيم  هيونأصحاب رؤوس األموال , إاّل 
 ..الرفاهية االقتصادية للمجتمع , وبناء متطلبات قطاعات معية 
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دولـة والواليـات   , فيمـا يوجِّـه بـه النظـام الضـرييب لل     وانظر إىل عمق وفاعلية اعانـب اإلنسـاني         
 ( :عليه السالم) يقول , حيثة الضرائب يجبايف به وما يوجه , اإلسالمية 

َوال , ّن َعَلْيـِه َياِرهـًا   ُمْسِلمًا َوال َتْجَتازَّ َوال ُتَروَِّعنَّ, ْنَطِلْق َعلى َتقدَوى اهلِل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه ا)        
, ْبَياَتُهْم ْن ُتَخاِلَط َأْنِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأَفإَذا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفا, َماِلِه  اهلِل ِفي يدَثَر ِمْن َحقِِّمْنُه َأ َتأدُخَذنَّ

: َتُقوَل  ُنمَّ, ِة َلُهْم ِحيََّوال ُتْخِدْج ِبالتَّ, ى َتُقوَم َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّا ُنمَّ
ْمَواِلُكْم ِمْن َفَهْ  هلِل ِفي َأ, ْمَواِلُكْم اهلِل ِفي َأ آلُخَذ ِمْنُكْم َحقَّ, َفُتُه يْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ, ِعباَد اهلِل 
ْن ْنَطِلْق َمَعـُه ِمـْن َغْيـِر أَ   َعَم َلَك ُمْنِعٌم َفـا ْنَوإْن َأ, َفال ُتَراِجْعُه , ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌ  . وُه إىل َوِليِِّه َحقٍّ َفُتَؤدُّ
ْو إِبٌ  َفـال  َياَن َلُه َماِشَيٌة َأ ْنَفإ, ٍة ْو ِفضَّْعَطاَا ِمْن َذَهٍب َأْو ُتْرِهَقُه َفُخْذ ِما َأْو َتْعِسَفُه َأْو ُتوِعَدُه َأُتِخيَفُه َأ

َوال . َتْيَتَها َفال َتْدُخْ  َعَلْيَها ُدُخوَل ُمَتَسلٍِّط َعَلْيِه َوال َعِنيٍ  ِبـِه  َفإَذا َأ,  يدَثَرَها َلُهَأ َفإنَّ, ِبإْذِنِه  َتْدُخلدَها إالَّ
ْخَتاَر َفـال  َفإَذا ا, َخيِّْرُه  ْصَدِع امَلاَل َصْدَعْيِن ُنمََّوا, َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتُسوَءنَّ, َها َبِهيَمًة َوال ُتفدِزَعنَّ ُتَنفَِّرنَّ
َفـال  . ْخَتـاَرُه  ِلَمـا ا  ْخَتاَر َفـال َتْعِرَضـنَّ  َفإَذا ا, َخيِّْرُه  ُنمَّ, ْصَدِع الَباِقَي َصْدَعْيِن ا ُنمَّ. ْخَتاَرُه ِلَما ا َضنََّتْعِر

 .  ( اهلِل ِمْنُه قدِبْض َحقَِّلَحقِّ اهلِل ِفي َماِلِه ؛ َفا ى َيْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌءَتَزاُل َيذِلَك َحتَّ
, وتطبيقاتها بأرقى ا ترى يف الن  املبارا املتقدِّم , إاّل عمق الرسالة اإلنسانية للدين اإلسالمي وم      

, مع مراعاة صورة تعام  إنساني , ميكن أن تبين الدول يف نظامها الضرييب , بال أزمات وال ضغوطات 
, املتكام  لم النقس الضرييب , وميكن أن يكون مضامينه لبناء عاعانب النفسي للجباية والنظام الضرييب 

وتكاملـها , ومتطلبـات توزيعهـا علـى     محاية احلقو  العامة والاصة , مبصـداقية النظريـة والتطبيـق    مع 
 ..حمتاجيها , بصفة مالية أو خدمية أو سلعية 

 :مراعاة اعانب الضرييب وجبايته وياآلتي مضامني الشروط العامة , وييفية ( عليه السالم)ويضع       
 ..ُمْسِلمًا  َوال ُتَروَِّعنَّ - 
 ..ّن َعَلْيِه َياِرهًا َوال َتْجَتازَّ - 

 ..َماِلِه  يدَثَر ِمْن َحقِّ اهلِل ِفيِمْنُه َأ َوال َتأدُخَذنَّ - 

 ْنْنِزْل ِبَمـاِئِهْم ِمـْن َغْيـِر أَ   َفإَذا َقِدْمَت َعلى احَليِّ َفا) ؛ يف التعام  مع الناس ومنه االجتاه اإلنساني        
ِة ِحيََّوال ُتْخِدْج ِبالتَّ, ى َتُقوَم َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّْمِض إَلْيِهْم ِبالسَّا ُنمَّ, ْبَياَتُهْم ُتَخاِلَط َأ

 ..جباية األموال , وأخذ الضرائب باإلجبار التعسُّفي , ومما يعين ؛ االبتعاد عن سلطوية (  َلُهْم
وا  جبايـة الضـرائب , أن   جباية الضرائب لدى م فأسلوب نقافة , من هذاواألعمق ب  األيثر       

, ِعباَد اهلِل  )؛ خماطبتهم ُيخاطبهم بك  إنسانية , تدع هلم جمال املبادرة يف دفع الضرائب , والدلي  عليه 
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ْمـَواِلُكْم ِمـْن َحـقٍّ    َفَهـْ  هلِل ِفـي أَ  , ْمـَواِلُكْم  اهلِل ِفـي أَ  قَّآلُخَذ ِمْنُكْم َح, َفُتُه يْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اهلِل َوَخِلَأ
ْن ُتِخيَفـُه  ْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيـِر أَ ْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم َفاَوإْن َأ, َفال ُتَراِجْعُه , ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌ  . وُه إىل َوِليِِّه َفُتَؤدُّ

 .. (ٍة ْو ِفضَّْعَطاَا ِمْن َذَهٍب َأُتْرِهَقُه َفُخْذ ِما َأ ْوْو َتْعِسَفُه َأْو ُتوِعَدُه َأَأ
محاية , ب  األيثر منه , هو محاية أموال الناس وعلى شك  قيمي أو عيين وقد يكون جباية األموال      

َفـإَذا  , يدَثَرَهـا َلـُه   َأ َفـإنَّ , ِبإْذِنـِه   ْو إِبٌ  َفال َتْدُخلدَها إالََّياَن َلُه َماِشَيٌة َأ ْنَفإ ), والدلي  ؛ حقو  احليوان 
 َوال َتُسـوَءنَّ , َهـا  َبِهيَمًة َوال ُتفدِزَعنَّ َوال ُتَنفَِّرنَّ. َتْيَتَها َفال َتْدُخْ  َعَلْيَها ُدُخوَل ُمَتَسلٍِّط َعَلْيِه َوال َعِنيٍ  ِبِه َأ

ْصـَدِع الَبـاِقَي   ا ُنمَّ. ْخَتاَرُه ِلَما ا ْخَتاَر َفال َتْعِرَضنََّذا اَفإ, َخيِّْرُه  ْصَدِع امَلاَل َصْدَعْيِن ُنمََّوا, َصاِحَبَها ِفيَها 
ِلَحـقِّ   ى َيْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌءَفال َتَزاُل َيذِلَك َحتَّ. ْخَتاَرُه ِلَما ا ْخَتاَر َفال َتْعِرَضنََّفإَذا ا, َخيِّْرُه  ُنمَّ, َصْدَعْيِن 

 ( .  ِمْنُهاهلِل قدِبْض َحقَّاهلِل ِفي َماِلِه ؛ َفا
 ( :عليه السالم)قوله ما تقّدم من سيا  ذات تتمث  يف وسالمتها ومحاية هذه األموال العامة       
. اهلِل ِفي َماِلـِه   ى َتأدُخَذ َحقَّاًل َحتَّوَِّذي َصَنْعَت َأاْصَنْع ِمْثَ  الَّ اْخِلطدُهَما ُنمَّ ِقلدُه ُنمََّفإِن اْسَتَقاَلَك َفَأ )      
َمـْن َتِثـُق    َعَلْيَهـا إالَّ  َوال َتأدَمَننَّ, َوال َذاِت َعَوارن , َعْودًا َوال َهِرَمًة َوال َمكدُسوَرًة َوال َمْهُلوَسًة   َتأدُخَذنََّوال

َناِصـحًا َشـِفيقًا    ِبَهـا إالَّ  َوال ُتَويِّـ ْ , َلُه إىل َوِليِِّهْم َفَيقدِسَمُه َبْيَنُهْم ى ُيَوصَِّراِفقًا ِبَماِل امُلْسِلِمنَي َحتَّ, ِبِديِنِه 
اْحُدْر إَلْيَنا َما اْجَتَمَع ِعْنَدَا ُنَصيِّْرُه  ُنمَّ. َوال ُملدِغٍب َوال ُمْتِعٍب , َغْيَر ُمْعِنٍ  َوال ُمْجِحٍ  , ِمينًا َحِفيظًا َوَأ

َوال َيْمُصـَر َلَبَنَهـا   , وَل َبـْيَن َناَقـٍة َوَبـْيَن َفِصـيِلَها     َيُح الَّْوِعْز إَلْيِه َأِميُنَك َفَأَخَذَها َأَفإَذا َأ, َمَر اهلُل ِبِه َحْيُث َأ
َعلـى   َولدُيَرفِّـهْ , َولدَيْعِدْل َبـْيَن َصـَواِحَباِتَها ِفـي ذِلـَك َوَبْيَنَهـا      , َها ُرُيوبًا َفَيضُّرَّ ذِلَك ِبَوَلِدَها ؛ َوال َيْجَهَدنَّ

ْرِ  إىل َوال َيْعِدْل ِبَها َعْن َنْبِت اأَل, رُّ ِبِه ِمَن الُغُدِر َولدُيوِرْدَها َما َتُم, ِع اِلِقِب َوالظََّولدَيْسَتأدِن ِبالنَّ, ِغْب الالَّ
نًا ى َتأدِتيَنا ِبـإْذِن اهلِل ُبـدَّ  َحتَّ, ْعَشاِب َولدُيْمِهلدَها ِعْنَد النَِّطاِف َواأَل, اَعاِت َولدُيَروِّْحَها ِفي السَّ, َجَوادِّ الطُُّرِ  

َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ِة َنِبيِِّه َها َعلى ِيَتاِب اهلِل َوُسنََّمِلَنقدِس, َغْيَر ُمْتَعَباٍت َوال َمْجُهوَداٍت ,  ُمْنِقَياٍت
 . ( إْن َشاَء اهلُل , قدَرُب ِلُرْشِدَا َوَأ, ْجِرَا ْعَظُم أَلذِلَك َأ َفإنَّ -

, محاية األموال العامة , محاية حقو  احليوان جباية وجانب من  ومما يظهر من الن  املبارا , أّن       
 ..ومحاية حقو  الناس يف األموال العامة 

 :يف مناسبة أخرى قائاًل ( عليه السالم)ويضي        
 ْنـُه ِمـَن الَبْغـيِ   َهـى اهلُل عَ ا َنيمَـ ْن ِفكُـ ْم َيلَـ  ْوَلَو, رٌي ِثاَبُه َيَوَن نََّأَو, رٌي ِسا ُيلِّفدُتْم به َيَم نَّوا َأُمَلْعاَو)       

نُفِسُكْم َأ اَس ِمْن وا النَّْنِصُففَأ. ي َتْرِا َطَلِبِه ا ال ُعْذَر ِفاِبِه َمَنِتْجااِب ي َنَواَن ِفَكاُف َلاٌب ُيَخاِن ِعَقالُعْدَوَو
َحدًا َعْن ال ُتْحِشُموا َأَو. ِة ِئمَّاُء اأَلُسَفَرَو, ِة مَّاأُل الُء َيُوَو, ِة يَِّعاُن الرَُّكْم ُخزَّإنََّف, اِئِجِهْم َوَحوا ِلْصِبُراَو, 
ًة ال دابَّـ َو, ال َصـْيٍ   اٍء َواِج ِيْسـَوَة ِشـتَ  ي اَلـرَ اِس فِـ ِللنَّـ   ال َتِبيُعنََّو, وُه َعْن َطِلَبِتِه ال َتْحِبُسَو, اَجِتِه َح
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, اِس َحـٍد ِمـَن النَّـ   اَل َأَم ال َتَمسُّنََّو,  َحدًا َسْوطًا ِلمكاِن ِدْرَهمنَأ ال َتْضِرُينََّو, ال َعْبدًا َو, ا َيْعَتِمُلوَن َعَلْيَه
ْن ُمْسِلِم َألدي ِلُه ال َيْنَبِغفإنَّ, ْهِ  اإلْسالِم لى َأِسالحًا ُيْعَدى ِبِه َع ْووا َفَرسًا َأْن َتِجُدَأ إالَّ, ال ُمعاِهٍد ُمَص ٍّ َو

 .  ( ِهْيَلًة َعوَن َشْوَيَفَيُك,  ْسالِم اِء اإلْعَدي َأْيِدي َأَيَدَع ذِلَك ِف
, على أد  اساليب البناء الوايفي عباية الضـرائب , وأد  أمـور     املبارا املتقدِّم ونتطّلع يف الن      

واألخالقيـة العادلـة يف اتباعهـا , وتفحـ      اإلنسـانية   , وما يتعلـق باعوانـب   مجع الضرائب وشروطها
, وهو ميثـ    ( اِئِجِهْمَوَحوا ِلْصِبُراَو, نُفِسُكْم َأ اَس ِمْن وا النَّْنِصُففَأ) عند القول ه إنسانية التوجُّه والتوجي

والرفـق  للموا  , ومسـتوى الـوعي والتحضُّـر , ومحايـة األمـوال العامـة       األخالقي  –الُبعد اإلنساني 
سلمني , فـال فـر  عنـد    , حتى وإن يان من غري املمبصادرها وعدم املساس يف يرامة اإلنسان وأمواله 

 ..إاّل مبا وضع اهلل هلم من حدود  ,احلقو  والواجبات 
منتهـى  ( عليـه السـالم  )وجعـ   , (  َحـدًا َسـْوطًا ِلمكـاِن ِدْرَهـمن    َأ ال َتْضِرُينََّو) ويذلك مما أمر به       

حبسـب الثقافـة    , وطوعيـة األداء ال اامل فيهـا وال مظلـوم   اإلنسانية هو العام  احلاسم يف ي  األمور , 
 ..اعامع حملاسن ومكارم األخال  اإلسالمية 

 ( :عليه السالم)ا قاله , ومببثقافته اإلنسانية واملوقفية ويكفي أن يكون النظام الضرييب       
  َك ال ُيـْدَرُا إالَّ ذلِـ  نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا ِفْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو)       
. ياًل َقلِـ  ْمـُرُه إالَّ َوَلْم َيْسـَتِقْم أَ , اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم

ا ْجَحـَ  بهَـ  َأ ْوَأ, ا َغـَرٌ   غدَتَمَرهَـ اْر ن َة َأالَـ إَح ْوَأ, ٍة َبالَّـ  ْواَع ِشْرٍب َأْنِقَطا ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِنَقَف
, ْنُهْم فدَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َتْرُجو َأفدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, َعَطٌش 

 .  .. (اِئِهْم ْسِتْجالِبَك ُحْسَن َنَناَمَع , الَيِتَك وَتزينِي َو, َا اَرِة ِبالِدي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف
وسنتناول إن شاء اهلل تعاىل , يف هذا الفص  , أهم مـا يتعلـق باملوضـوع , ويكـون علـى شـك               
 ..وحبسب ما تقتضيه الدراسة مباحث 
من عمق إنسانية هذه الرسائ  العظيمة وال ننسى ما جيري حولنا , وما تأخذ به األمم غري املسلمة       

دون أن تعلن ذلك , ومنافعها , مما جع  الدول العظمى تلجأ هلذا النظام اإلسالمي إلنقاذها من أزماتها 
 .., وأقربها ما يتعلق بالضرائب ويكفي وضوحه للمتخص  

نني اإلمام علي بـن أبـي   أّن هيئة األمم املتحدة جعلت من رسالة أو عهد أمري املؤم داللة , ويكفي      
ّقـة  دوعظمـة  جّسـد فيهـا اإلمـام    , إنسانية ونيقة يحني واله على مصر , لألشا ( عليه السالم)لب طا

 .. وتطبيقات متعالي من اإلسالمما جاء به عمق 
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 املبحث الثاني

 التوكيل على أموال املسلمني 

 
ة َمْن يتحم  مسؤولية التويي  على , يتطلب معرفواستكمااًل ملوضوع مجع الضرائب وشروطها        

الذي هو الشريان احليوي , العتبارات مهمة ودقيقة , ألّن صلتها متتُّ باالقتصاد الوطين أموال املسلمني 
ر بـه  مـا ُيعمّـ  هلم , وبالصوص الفقراء واملسايني وذوي احلاجات منهم من جهة , ومن جهـة أخـرى   

, وما يدخ  ضـمن مـا تتكفلـه الدولـة ,     ية والزراعية والدمية , ومنها املتعلِّق باألنشطة الصناعاألر  
للمشـاريع , أو مـا   التخطيط والتنظيم والتنميـة االقتصـادية   للتخفي  من وطأتها على اجملتمع من حيث 

االجتماعية  –جدواها االقتصادية و  املشاريع الضخمة , ومستوى ضخامتهايتعلق بتنفيذ ما خمطط له يف
؛ األفقيـة  لقيـام مشـاريع أخـرى    األبعـاد اإلسـااتيجية , أو تكـون العامـ  احملفـز       ودعمها , فضاًل عـن 

 ..والعمودية 
, واملتصفة بأمور عديدة , ساسة والدقيقة حللذا يان االهتمام بتحديد َمْن يتحم  هذه املسؤولية ا      

 :بقوله ( عليه السالم)قد حددها اإلمام علي بن أبي طالب 
, َلُه إىل َوِليِِّهْم َفَيقدِسَمُه َبْيَنُهْم ى ُيَوصَِّراِفقًا ِبَماِل امُلْسِلِمنَي َحتَّ, َمْن َتِثُق ِبِديِنِه  َعَلْيَها إالَّ َننََّوال َتأدَم )      

 ُنـمَّ . ُمْتِعـٍب   َوال ُملدِغٍب َوال, َغْيَر ُمْعِنٍ  َوال ُمْجِحٍ  , ِمينًا َحِفيظًا َناِصحًا َشِفيقًا َوَأ َوال ُتَويِّْ  ِبَها إالَّ
َيُحوَل َبـْيَن َناَقـٍة    الَّْوِعْز إَلْيِه َأِميُنَك َفَأَخَذَها َأَفإَذا َأ, َمَر اهلُل ِبِه ْجَتَمَع ِعْنَدَا ُنَصيِّْرُه َحْيُث َأاْحُدْر إَلْيَنا َما ا
َولدَيْعِدْل َبْيَن َصَواِحَباِتَها ِفـي  , َها ُرُيوبًا ْجَهَدنََّوال َيْمُصَر َلَبَنَها َفَيضُّرَّ ذِلَك ِبَوَلِدَها ؛ َوال َي, َوَبْيَن َفِصيِلَها 
َوال , رُّ ِبـِه ِمـَن الُغـُدِر    َولدُيوِرْدَها َما َتمُـ , اِلِع ِقِب َوالظََّولدَيْسَتأدِن ِبالنَّ, ِغْب َعلى الالَّ َولدُيَرفِّْه, ذِلَك َوَبْيَنَها 

َولدُيْمِهلدَهـا ِعْنـَد النَِّطـاِف    , اَعاِت َولدُيَروِّْحَهـا ِفـي السَّـ   , ادِّ الطُّـُرِ   ْرِ  إىل َجـوَ َيْعِدْل ِبَهـا َعـْن َنْبـِت األَ   
َها َعلى ِيَتاِب اهلِل َمِلَنقدِس, َغْيَر ُمْتَعَباٍت َوال َمْجُهوَداٍت , نًا ُمْنِقَياٍت ى َتأدِتيَنا ِبإْذِن اهلِل ُبدََّحتَّ, ْعَشاِب َواأَل
 .  (إْن َشاَء اهلُل , قدَرُب ِلُرْشِدَا َوَأ, ْجِرَا ْعَظُم أَلذِلَك َأ َفإنَّ -َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ِة َنِبيِِّه َوُسنَّ

 :, يتضح َمْن يتوي  على أموال املسلمني وياآلتي ومن الشروط املبيِّنة يف الن  املبارا املتقدِّم       
 ( ..ويتمسك خبلق الدين  خياف اهلل تعاىل) أن يكون الشخ  ونق دينه  - 
 ..الولي على أموال املسلمني أمينًا على أموال املسلمني , وإيصاهلا إىل  - 
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, أو , وغري معنِّ  وغري هالك ألموال املسلمني ًا نًا وحفيظأن يكون ناصحًا وشفيقًا وأمي - 
 ..يتجه باجتاه الفساد املالي واإلداري 

أو احليوانـات الـا يـتم دفعهـا     باملاشـية  األموال , يمـا هـو احلـال الرفـق     يتوجب محاية  - 
املتمثلـة  , والنظر حتى يف محاية أموال املسلمني بداًل من األموال النقدية يأموال عينية , 
ما يتعلـق حبقـو    ي  يدخ  ضمنها ما , و يوانات , ومحايتها من اإلضرارباملاشية أو احل

 ..احليوان 

 ( :السالم عليه)يف معاعة أخرى للموضوع , يضي  و       
اٌع ِمـْن  ا ِجمَـ ُهمَـ إنََّف, ْنـَرًة  َأاًة َوابَـ ال ُتـَولِِّهْم ُمحَ َو, ارًا َبْخِتاْسَتْعِملدُهُم ااِلَك فوِر ُعمَّي ُاُمْنُظْر ِفا ُنمَّ )      

ي الدَقـَدِم فِـ  َو, اِلَحِة اِت الصَّـ وتَـ ُيْهـِ  البُِ ِمـْن أَ , اِء احَليَـ َبِة َوْجِرْهِ  التَِّمْنُهْم َأ َوَتَوخَّ. اَنِة اِلَيِر َوُشَعِب اَعْو
ي َعواِقـِب  ْبَلـُغ فِـ  أَََو, اقًا اِمِع إْشَري امَلَط ُّ ِفقَََأَو, اضًا ْعَرَصحُّ َأَأَو, ْخالقًا يدَرُم َأُهْم َأإنََّف, اإلْسالِم امُلَتَقدَِّمِة 

َوِغًنـى َلُهـْم َعـْن    , ْنُفِسـِهْم  ْسِتْصالِح َأالى ٌة َلُهْم َعَك ُقوَّذِل إنََّف, اَ  ْرَزْسِبْغ َعَلْيِهُم اأَلَأ ُنمَّ. وِر َنَظرًا اأُلُم
 .  (اَنَتَك َموا َأَنَلُم ْوْمَرَا َأوا َأاَلُفٌة َعَلْيِهْم إْن َخُحجََّو, ْيِديِهْم ا َتْحَت َأاُوِل َمَتَن

األمر , ب  جع   ينتِهمن شروط ذلك , مل ( عليه السالم)وبتحديد الشخ  واختياره , وما حدد       
, ومحايتهم مـن  لى عامليه يف هذا اجملال , لئال ينحرفوا عن السلوا القويم عاته بالعطايا الا يسبغها متّم

احلفـاا علـى أمـوال     ومـا يـؤنر يف  حمرمات الدنيا , من غرهم , وما ياالجتاه رحنو الفساد اإلداري واملالي 
أمـوال   العـدل أو التطـاول علـى   يف الفتهم األوامـر  , وأيضًا يكون مؤشرًا وحجـة يف حالـة خمـ   املسلمني 
 ..املسلمني 
الفسـاد اإلداري  احليلولـة دون االجنـراف يف   , وويف حالة االرحنراف الذي حيدث من بعض عّماله        
ويرى حقيقة األمر , وهو ما حبزم , ويبعث هلم َمْن حياسبهم  يعاعه( عليه السالم)حيث يان , واملالي 

 :يوضحه قوله 
, َوَعَصـْيَت إَماَمـَك   , َك ْسـَخطدَت َربَّـ  إْن ُيْنـَت َفَعلدَتـُه َفَقـْد أَ   , ْمـٌر  َفَقْد َبَلَغِني َعْنَك َأ, ا َبْعُد مََّأ )      

 .  َماَنَتَكْخَزْيَت َأَوَأ
 ْرَفْع إَلـيَّ َفـا , َيـَدْيَك   َيلدـَت َمـا َتْحـتَ   َوَأ, َخْذَت َما َتْحـَت َقـَدَمْيَك   ْرَ  َفَأْدَت اأَلَك َجرَّنََّبَلَغِني َأ     

 .  ( الُمَوالسَّ, اِس ْعَظُم ِمْن ِحَساَب النَِّحَساَب اهلِل َأ ْعَلْم إنََّوا, ِحَساَبَك 
مـا يتضـمنه عـالج الفسـاد اإلداري واملـالي , واملريزيـة       الن  املتقدِّم , ميثـ  صـورة واضـحة لِ   و      

 ..ا ماستخدامه وتوقيت , وسب والالمريزية اإلدارية 
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, يان العام  احلاسم يف تقـويم العـاملني علـى أمـوال املسـلمني , أو      فاملتابعة مبختل  األساليب        
معاعات مـا ُيناسـب املوقـ  مـن     , بعد أن يأخذ تهم اصبهم أو مسؤوليااختاذ القرار يف تنحيتهم عن من

 ..احلكم والقصاص العادل يف ذلك 
ومـا  , أو َمْن يكون مسؤول عنهـا  يعة اهلل تعاىل عند املسؤول األعلى فاألموال أواًل وأخريًا هي ود      

الصم  , واهلل ج  جالله هوأيثر مسؤولية  جيعلهأدائها إىل مستحقيها من الناس , وهذا ما يتوجب من 
اهلادر و, غري العادل , الظامل لنفسه وللناس , والوي  يومئذ للحايم اعائر  يف إحقا  احلق يوم احلساب

 ..مواهلم وحقوقهم أل
 
 
 

 املبحث الثالث 

 الزكاة 

 
ما  د حبسباحملّد عد املقدار من املالالا ُت Zakatالزياة هو أال وآخر على األموال  ماتبحق وو      

 ..العدالة االجتماعية فرضه الشرع اإلسالمي لتحقيق 
أو احلـق اإلهلـي    , فروضـة الضـريبة امل  , ومبعنـى آخـر  حاجـات املعـوزين    يف إشباعالزياة سهم وت     

 ..الفقراء واملسايني و احملتاجنيتوزيعها على  األغنياء من أج أموال على املفرو  
, والـا   احلـال  ييسـور غنياء واملالضريبة الا تؤخذ من أموال املسلمني األ هيمبعنى آخر  الزياةو      

ل السنة , وتؤخـذ بشـرائط البلـوغ    منوها خالما طرأ على و,  حدده اإلسالممواهلم اىل مقدار وصلت أ
  ..األنعام والغالت والنقدين ؛ يموال املختلفة من األُيستوفى وذلك والعق  واحلرية , 

؛ األنعام الثالنة وهي اإلب  والبقر والغـنم ,  جتب يف تسعة أشياء الزياة نرى يف تفصي  آخر بأّن و      
على وهي احلنطة والشعري والتمر والزبيب , وال جتب ويف الغالت األربع ويف النقدين الذهب والفضة , 

  ..أنواع ُأخر , وتستحب إخراج الزياة من قر  املقر  ما دام مل يستوِف طلبه 
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إسهامات يف تطهري النفس البشـرية مـن دنـس البخـ  والشـح      يتحقق ولوجوب األداء الشرعي ,       
قي باجتاه حمـدد وواعن وهـادف , وبـه تضـع صـمام      اإلنفا, وجتع  التفكري والتبذير واإلسراف بغري حمله 

 .. لغليان النفس األمارة بالسوء واعشعة واألنانية عند البشراألمان 
النَّمـاء والرَّْيـُع , َزيـا    : الزَّياء , ممـدود  جاءت من يلمة ؛ ؛   (لسان العرب )  يف اللغةالزياة و      

َزيـاُة  :  والزَّياُة .الصالُح : والزَّياُة ,  مي فهو َيْزيو زياءوي ُّ شيء يزداد وَيْن .َيْزيو َزياء وُزُيّوًا 
وَأص  الزياة يف اللغة الطهارة والنَّماء والَبريُة  . صفوُة الشيء: تطهريه , و الزَّياُة , وهو  املال معروفة

  . طهرٌة لأَلبدان فالزَّياة ُطهرٌة لأَلموال وَزياُة الِفطدِر,  وامَلْدح ويله قد استعم  يف القرآن واحلديث
بنسـبة معينـة   لفقـراء واملسـايني ,   لال األغنيـاء ,  يف أمـو  جيعلها حق ال مناص منهووجوبها أيضًا       

وعن نفس طيبة , الدين  فروع يف أداء هذا الفرع منني طائعاألغنياء سواء يانوا  وبشرطها وشروطها ,
 ..يذلك أم مل يكونوا 

 : بصورته الواسعة ا جاء يف الذير احلكيم ومم     
الدُمْنَكِر  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي الدَأْرِ  َأَقاُموا الصََّلاَة َوَآَتُوا الزََّياَة َوَأَمُروا ِبالدَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن)  -

 . سورة احلال (  )َوِللَِّه َعاِقَبُة الدُأُموِر 
 . سورة األعلى (  )َقْد َأفدَلَح َمْن َتَزيَّى  ) -

 . سورة طه (76)َجنَّاُت َعْدنن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الدَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن َتَزيَّى  ) -

 . سورة فاطر/  4 من اآلية (  َوَمْن َتَزيَّى َفِإنََّما َيَتَزيَّى ِلَنفدِسِه َوِإَلى اللَِّه الدَمِصرُي)  -

البالغ العاق  الذي ميتلك مـااًل ولـه   م , ومن شروطها تفر  على إلسالرين من أريان اوالزياة       
 ..وما إىل ذلك .. فيه , أو القادر على التصرُّف بنحو امللك حرية التصرُّف 

؛ ُيعد من األساليب االقتصادية الا حتقق فضاًل عن ما تقّدم , فمن الناحية االقتصادية واالجتماعية       
بالزياة من أموال ع من مستوى املعنوية , فهو حيقق دخاًل معلومًا للمشمولني , ورفاجملتمع  واقع إصالح

  ..لدى األشخاص , وهو بسبب زيادة الدخول واألغنياء تلكات الضخمة مالدخول وامل
, فَمْن السنة  , هو امتالا قوت ن الفقراءمعيار بيان ومتييز األغنياء ع, وبشك  عام , ففي اإلسالم      

 ..سنته , فهو يف حكم الفقري يف له ال قوت 
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تلبية أساسـيات احليـاة ,   ساعد على يف إشباع حاجات األفراد , وما توفضاًل عن ما تسهم الزياة      
, ومنها حرية النقد والدوران النقدي للدولة , العوام  الا تسهم يف احلرية االقتصادية  ىحدفالزياة إ

 ..ة والتجارية وهو يسهم يف احلرية اإلقتصادية واملالي
وشكلية , من أجـ   ولرمبا ضّخت بعض الدول املتقدِّمة من النقد عن طريق تنفيذ مشاريع افتعالية       

ريـة األسـهم والسـندات , ويعـين دعـم      صات أو األسوا  املالية ودعـم ح ربوحرية السو  وحرية ال
أو / كـ  االجتاهـات العموديـة و   , والتشجيع على توسيعها , وقيام مشاريع جديدة , باملشاريع القائمة 

حقـق  يتغريهـا ,  بو, ودعم الصناعات االسـتخراجية والتحويليـة , ومجيعهـا    األفقية , السلعية والدمية 
 ..والبطالة املقّنعة الطلب أو التوسع يف سو  العم  , ويعين التخفي  من البطالة 

, و والبيئـة املالئمـة لطمأنينـة املعـوز     عتؤدي إىل ام  من العوام  االجتماعية الا عا ويذلك هي      
إنسـانية   , وتتضمن قضاياقو  الطبقات , بعضها اجتاه بعض لعدالة االجتماعية وحفضاًل عن واجبات ا

اء بسـماحة وإقـدام ,   الفر  اإلهلي لتطويع النفس على العطـ  , فهيأخالقية , وفو  ي  هذا وذاا  –
ط الشروع حلرية اقتصادية , تعود بالنفع الاايمي على رى , وخحليلولة دون احلواجز بني طبقة وأخوا

 ..األغنياء ذاتهم وحرية أعماهلم االقتصادية واملالية والتجارية 
 :وميكن أن يتبني ذلك باملخطط املبّسط اآلتي       

 
 
 
 

 يبني أداء فر  مالي ومردوده على املشاريع(  6 ) خمطط 
 

 : (عليه السالم)ويقول اإلمام علي       
اهلُل َو, ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم: اِء اَت الُفَقَرقدَوَأ اِءغدِنَياِل اأَلْمَوي َأِف اَنُه َفَرَ ْبَحاهلَل ُس إنَّ )     
 .  (اَلى َساِئُلُهْم َعْن ذِلَك َتَع

, وحينمـا  مع بـني النظريـة والتطبيـق    من هذا القول املبارا , يبدأ الفع  واألنشطة احلقيقية الا جت      
ألداء ما عليه ,  ي  منهم تدخ  الثقافة االقتصادية لألغنياء والتّجار وأصحاب رؤوس األموال , يتسابق
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مـن املاديـات وغـري املاديـات والنفسـية منهـا , ومـا االئتمـان         قب  جين ما له , لكونه حصـيلة حاصـلة   
 ..ياتية , ومنها ما يدخ  ضمن املنظومة االقتصادية الفرعية احلالتجاري , إاّل جزء من هذه املنظومة 

منه االجتاه املـالي واالقتصـادي ,   االجتاه الصحيح , وبسكتها و, يضع املقطورة على وهنا الفر        
 اِءغدِنيَـ اِل اأَلْمـوَ ي َأفِـ )  املالي –التوازن االقتصادي منه يتحقق ومنه األداء املالي الواجب دفعه شرعًا , و

ا ُمتِّـَع  ِبمَـ  ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم )لإلشباع ؛ احلاجات  –, ومنه تبدأ فلسفة املنظومة املالية ( اِء اَت الُفَقَرقدَوَأ
نتائال احلريـة االقتصـادية وتعـاام    , واالجتماعية  –وبها عظيم املنافع والرفاهية االقتصادية , ( ِبِه َغِنيٌّ 

 .., اآلنية واملستقبلية  األرباح املنظورة وغري املنظورة
  ( :عليه السالم) لذا يقول       
 .  (ْمَواَج الَبالِء ِبالدَُّعاِء ْدَفُعوا َأَوا, َياِة ْمَواَلُكْم ِبالزََّوَحصُِّنوا َأ, َدَقِة ُسوُسوا إمَياَنُكْم ِبالصَّ)       
الزيـاة  مواصلته التكامليـة يف  , و بالصدقةه ورئاستوتوجيه اإلميان والقيادة اإلصالح وبهذا يكون       

مع األمن واألمان حصن األموال , مبا تفعله من احلرية والرفاهية االقتصادية ودفع عجلة التنمية الا هي 
االسـتقرار  , وهـو مـا يضـفي علـى املنـاخ التنظيمـي واالقتصـادي        ( ْمَواَج الَبالِء ِبالـدَُّعاِء  َأ )بدفع اجتاه 

 ..التنمية االقتصادية معوقات حدوث  والصالح وتواص  البناء بال
: ا َرُجالِن يَهاُس ِفالنََّو, ا َداُر َمَمرٍّ ال َداُر َمَقرٍّ َيالدُّْن)  ؛معنى يستوعب اإلنسان يتحسس ووعندما       

 .  (ا ْعَتَقَهَأَف اَع َنفدَسُه َتْباَرُجٌ  َو, ا ْوَبَقَهَأا نفدَسُه َفيَهاَع ِفَرُجٌ  َب
 .. وبعدها يشقى ؟ يبيع آخرته ,, وألج  األيام املعدودات  بها العاق  أن يطغى , ار املمروه  لد      
الذهب بالااب , واأليام الباقيات باأليام الزائالت , وجيعـ  نفسـه فريسـة     أن يبيع ْنوما أشقى َم      

ار أعماله يف النعيم األبدي هواه , وما أعظم يف أن يعيش اإلنسان , بالتمتع مبا أح  اهلل تعاىل , ليجين مث
الالد فيه , فيعيش عيشة راضية مرضـّية , ويـذهب إىل ربـه مطمئنـًا راضـيًا مرضـيًا , أدى مـا عليـه ,         

 ..ُيرضيه يستحقه وويسب ما 
, وما أعظم هـذه الفلسـفة     .. (ْزِ  اَة َتْسِبيبًا ِللرَِِّيالزََّو .. )الزياة ؛ قد فر  الالق ج  وعال و     
أداء احلقو  وايتمال الدورة والتنمية االقتصادية املسـتدامة ,  صادية اإلسااتيجية العميقة الا تتحق االقت

حتميـة رزقـه , بكرامـة     وفيها يعيش الفقـري ذيره ,  عن السال وإعادة اهلندسة املالية وتوازنها , فضاًل 
ال يف هذه الـدنيا علـى مـا أدى    يف هذه الدنيا , وبها يعيش الغين , مستقر البواستتباب حقو  اإلنسان 

يف احليـاة األخرويـة مـن الثـواب     ويواصله االقتصاد , وما يلحقه يستقيم و, وازن املالية تمن حقو  , لت
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وتواص  الدورة املالية واالقتصادية يف مسريتها الصحيحة والسليمة , واملكافأة على ما أسداه لري الناس 
 ..ناسبة وامل

َهـا  َفإنَّ, فدِس ِبَهـا  ْعَطاَها َطيِّـَب الـنَّ  َفَمْن َأ, ْهِ  اإلْسالِم الِة ُقْرَبانًا أَلَياَة ُجِعَلْت َمَع الصَّالزَّ إنَّ ُنمَّ)       
َمـْن   َفإنَّ, َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيكدِثَرنَّ, َحٌد َنفدَسُه َها َأَفال ُيْتِبَعنَّ. اِر ِحَجازًا َوِوَقاَيًة َوِمَن النَّ, اَرًة ُتْجَعُ  َلُه ُيفَّ

 ْجـِر َضـالُّ  َمْغُبـوُن األَ , ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِهٌ  , فدَضُ  ِمْنَها َيْرُجو ِبَها َما ُهَو َأ, فدِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّأ
 .  (َدِم َطِويُ  النَّ, الَعَمِ  

خروي , وليس واجهة هو األقي التوازن يف ي  شيء , واعزاء احلقي , ةالدنيويها اتمؤشرمن ألن       
َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم  ), وبهذا جاء يف القرآن الكريم ؛ وألغرا  زائلة إعالمية للدنيا 

َآِخِر َفَمَثُلُه َيَمَثِ  َصفدَوانن َعَلْيِه ُتَراٌب ِبالدَمنِّ َوالدَأَذى َيالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َوَلا ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالدَيْوِم الد
سـورة  (  6 )يَن َفَأَصاَبُه َواِبٌ  َفَتَرَيُه َصلدًدا َلا َيقدِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َيَسُبوا َواللَُّه َلا َيْهـِدي الدَقـْوَم الدَكـاِفرِ   

 .  البقرة
, أمام الناس مبحاسن األعمـال   ن واألذى والتظاهرنفا  اإلنسان , هو املاملفسد وامُلبط  إلفاحلاجر      

 .. أهداف إنفاقهوحقيقته خبالف ما يضمره من وراء 
وترويض النفس على ي  مـا هـو حيقـق    صد  وتطابق الظاهر مع الباطن ,  عز وج  وأراد الالق     

األمـوال ,   , ومعرفـة اإلنسـان بوجـوب وحقـو  اآلخـرين يف     األداء , ومنـه أخالقيـة   مجالية األخـال   
 ..قو  احل أداءوجوب و
معرفـة وبنـاء   ووالـوعي اإلنفـاقي ,   متث  متاسك بنـاء الشخصـية   , اإلنفاقي سلوا أخالقية األداء و      

 ..اإلنفاقي األسلوب اإلنساني  من بما يتوجو, عمق إنسانية اإلنفا  منظومة نقافية ل
وتقـويم السـلوا   الـنفس البشـرية   واء دواخ  أجييفية تنقية ,  اإلنسان وبذات الوقت جيب معرفة      
اجتـاه  , واحلماية من ارحنراف صادي , واحلماية من تهديدات وخماطر النفس املنحرفة األّمارة بالسوء االقت

واإلذالل ملـا  واألذى املـن  ويتجه العطاء واإلنفا  عن طيب خاطر , ودون  األعمال الالصة هلل تعاىل ,
 منبثق من صون, دقة التنظيم االقتصادي وتوازنه  من ذير وأنثى , لكون, جب أداء احلقو  اجتاهه يتو

 ..يف اإلسالم األحاسيس ويرامة اإلنسان 
ْصَلَح اهلُل َلُه ْمَر آِخَرِتِه َأْصَلَح َأَوَمْن َأ, اِس ْصَلَح اهلُل َما َبْيَنُه َوَبْيَن النَّْصَلَح َما َبْيَنُه َوَبْيَن اهلِل َأَمْن َأ)  و      

 .  ( َوَمْن َياَن َلُه ِمْن َنفدِسِه َواِعٌظ َياَن َعَلْيِه ِمَن اهلِل َحاِفٌظ, ْمَر ُدْنَياُه َأ
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, الواجب األداء  ما يكون ومنه ويف مقدمته , , وتعزيز العطاءوإصالحها فاملوعظة يف حفظ النفس      
 ..العليم الرزا  واهلل غين عن عباده , وهو سبحانه وتعاىل 

 –التـوازن االقتصـادي   ما حتققه مـن  و, لزياة مصدر إسعاد ورفاهية أو حتقيق إشباع احلاجات وا      
 الَّا َيلدـَزُمُكْم هلِل أَ َقـ ُّ مَـ  َأ) , و واإلحسـان   رِّالِبمن واألخالقية اإلنسانية  فضاًل عن الوايفة, االجتماعي 

 .   (اِصيِه َمَع لىوا ِبِنَعِمِه َعَتْسَتِعيُن
فضـ  علـى   اعمي  وال ؛ , وليس يف أداء الزياة  (اِجَبٌة َها َفِريَضٌة َوَياِة َفإنَّإيَتاُء الزَّ ) ..ن والبّد م     

مـة أداء الزيـاة , وعظـيم    الناس , ب  اهلل تعاىل املتفضِّ  على َمْن أنعم عليه , والنعمـة األخـرى هـي نع   
والزياة حـق مـن احلقـو  الـا     عز وج  ,  هلل ةالالصوللفريضة الواجبة النعمة اإلهلية قبول هذا األداء 

يف يونها ؛ اجتاهاتها اإلنسانية أيضًا , وللزياة للفقراء يفر  وجوب األداء من أموال املسلمني األغنياء 
 ..وعتقهم يق الرق شراءمالي لباب 
ْهـِ  امَلْسـَكَنِة   ذِلـَك إىل أَ  ْرِ  َوَغْيـرَ َياِة ِمْن َصْرِف َنَمَراِت اأَلَمَع َما ِفي الزَّ ) ..وللحقو  املؤداة       
للرمحة سبي  و, ألزمات واحلاجات , وجع  الدخ  الداعم ملتطلبات الدنيا , هي أداة لتعدي ا  (َوالَفقدِر 
,  ا, وقـد ُتعمـي احلاجـة صـاحبه    املـؤنرات املاليـة   احلاجـة و  د بني النـاس , واحليلـول دون تفـاقم   والتوا

ت املاليـة   يتجاوز بها تلـك األزمـا  قنوات املوارد املالية الاأحد وبالصوص الضعي  اإلميان , والزياة 
 ..ومؤنراتها النفسية 

 
 
 

 املبحث الرابع 

 اخلم 

,  هلـا املسـلم   أداء والقيميـة الـا تسـتوجب   واستكمااًل ملوضوع الزياة وهو من الضرائب العينيـة        
ومضـمون   يعالجـ  نظرة إليه من منظوروالله األهمية واحلساسية , أال وهو المس نتطلع إىل موضوع 

 ..اقتصادي 
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مـا الفـيء   أخذ من الفيء والغنيمة , والغنيمة ي  ما حص  عليه من خـالل احلـرب ,   ؤوالمس ي      
  ..فهو ما وص  املسلمني من غري قتال 

الغنائم واملعادن من الـذهب والفضـة والرصـاص والنحـاس واحلديـد ,       على والمس فريضة جتب      
إخل , .. والكحـ  والـزرني    والزبرجد , والقري والك يت والـنفط والزئبـق    ياقوت والعقيق والفريوزوال

واألر  الذي اشااها الذمي وي  ما أخرج من البحر بالغوص من اعواهر ياللؤلؤ واملرجان , والكنز 
  .., وما يفض  عن مؤونة سنة له ولعياله من املسلم , ووجوبها على الذمي 

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي ) ؛ واُلمس ورد يف القرآن الكريم       
َم الدُفْرَقاِن َيْوَم الدَتَقى َنا َيْوالدُقْرَبى َوالدَيَتاَمى َوالدَمَساِينِي َواْبِن السَِّبيِ  ِإْن ُيْنُتْم َآَمْنُتْم ِباللَِّه َوَما َأْنَزلدَنا َعَلى َعْبِد

 . سورة األنفال (  )الدَجْمَعاِن َواللَُّه َعَلى ُي ِّ َشْيٍء َقِديٌر 
, ومـا  , وَمْن يستحق المـس  ويف اآلية الكرمية يتبني مصدر من مصادر المس , وُسب  توزيعها       
 ..بالعقيدة واإلميان يتعلق 
احلروب مـع الكفـار   خو   ؤخذ عنوة , عند, أموال ت اآلية الكرمية ومما تعين الغنيمة املذيورة يف      

, وُتعـد هبـة اهلل للمسـلمني ,    قتال , أو مبعنى آخر ؛ تأخذ من خالل القتال بني املسلمني والكّفـار  البو
 .., وله مبحث الحق يف هذا الفص  وختتل  عن الفيء الذي يؤخذ بغري قتال 

 :يف القرآن حول األموال , حيث يقول , ما أنزل ( السالمعليه )اإلمام علي  ويوضِّح      
اُل امُلْسـِلِمنَي  ْمـوَ َأ: ْرَبَعـٌة  اُل َأْمـوَ اأَلَو, َم َسـلَّ آِلِه َوليِه َوَع ى اهلُلي َصلَِّبا الُقْرآَن ُأْنِزَل َعلى النَّهَذ إنَّ )      
اُلُمُس َفَوَضَعُه اهلُل َحْيُث َوَضـَعُه ؛  ِه ؛ َويلى ُمْسَتِحقَِّمُه َعَقسَّالَفْيُء َفاِئِض ؛ َوي الَفَرا َبْيَن الَوَرَنِة ِفَمَهَفَقسَّ
 .  (ا ا اهلُل َحْيُث َجَعَلَهَدقاُت َفَجَعَلَهالصََّو

تبعـًا ِلمـا جـاء يف    ,  اليها وتوزيعها بالشك  العمـومي هلـ  عام لألموال , وييفية النظر إوالتقسيم ال      
وفلسـفة احملتـوى    طبيعـة فيهمـا  جلـى  تياملتقـدِّم ,  الن  املبارا و,  ية الكرميةويف اآلالشريعة السمحاء , 

, ومنهـا مـا   , هـذه االنسـيابية   , أو َمْن يسـتحقه  َمْن يتم توزيعه  ره , وعلىالمس ومصاد القائم عليه
 ..اإلنسانية  –نسيابية االقتصادية اإلخصوصية يتحقق من 

 , بنـد ومصـدر مـن مصـادر الـدخ  املعلـوم       يـون المـس   وهـ , والذي يهمنا يف هذه الدراسـة        
 ..كرمية احملددة يف اآلية ال ملستحقيه , وتوزيعه يتم للجهة والواجب أداءه بنسب معينة
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يف الــدورة  , هلــا حضــورها الفاعــ االقتصــادية  مــؤنرات المـس مؤشــرات وفــإّن , وبـال ريــب        
قـق قـدرة ماليـة لفئـة اجتماعيـة      , على اعتبـار المـس حي  تمعات اإلسالمية , والسيما يف اجملاالقتصادية 

 هلـم  ال جيـوز الـا  , يف حاجة للمورد املـالي  هم و, اهلامشي  نسبهمصوصية لوذلك , من الناس حمددة 
 .. بكرامة حاجاتهمع شباإل استحقا  المس ,إاّل  على العموم ,

, وبذات لعجلة االقتصادية التنموية الدورة أو ا بشك  فاع  , حرية يسهم وحيقق إنفا  المسو     
    ..واحلاجة , ومحايتهم من العوز كرامة فئة من الناس وخصوصياتها لصون هو حيقق الوقت , 

 
 
 

  ام املبحث اخل

 الفيء 
 
, لكون الفيء يؤخذ بغري قتال , أما الغنـائم أو الغنيمـة   الفيء هو من األتاوة املختل  عن الغنيمة       

هـو أيضـًا   و.. تعاىل للمسلمني ار ومن أمواهلم يف احلروب أو بقتال , وُتعد هبة من اهلل فتؤخذ من الكف
  ..ومبعنى أد  ما رّده اهلل تعاىل على أه  دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال 

جتـه يف  او,  عب بالفيءمن التالأحد الوالة ( عليه السالم)حّذر  لكونه من أموال املسلمني , لذاو       
وخماطره , املالي  –الفساد اإلداري  منحدر رحنو االنزال  ي والردعي للحيلولة دونوالعالج الوقائياحلد 

 : بالكتاب املوّجهتتضح ومعاعاته خبيانة املسلمني يف أمواهلم وحقوقهم ,  االجتاهواحليلولة دون 
, ْو َيـِبريًا  َك ُخْنَت ِمْن َفْيِء امُلْسِلِمنَي َشـْيئًا َصـِغريًا أَ  نََّلَغِني َأَلِئْن َب, ي ُأقدِسُم ِباهلِل َقَسمًا َصاِدقًا َوإنِّ)       

 .  (الُم َوالسَّ, ْمِر َضِئيَ  اأَل, ْهِر َنِقيَ  الظَّ, ًة َتَدُعَك َقِليَ  الَوفدِر َعَلْيَك َشدَّ نَُّشدَّأَل
, للحـد  وواضـح العواقـب   أسلوب حازم بها , هلي خري ( عليه السالم)والعقوبة التقوميية الا وعد      

رادع لك  َمْن اإلداري , وخري  –منظومة األمن االقتصادي أسلوب لبناء ايقاف املد املنحرف , وخري و
بني املسـح  مالية , جتمع  –سياسية , وهي خطوات  مأمواهلفسه يف خيانة حقو  املسلمني وسّولت له ن

 ..بة واحلازمة والتحلي  ووضع العالجات املطلواإلسااتيجي 
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ال خيـاف  وأن ,  الثباتو األمانة والصد املدعمة ب استعدادات املسؤول ما يتطلب منلك ويعين ذ      
األبعـد  األمسـى و اهلـدف والغايـة   يف اهلل لومة الئم , وال يكون ممـن تغـره ملـذات الـدنيا , ألن اآلخـرة      

 ..البناء واملنظومة اإلسااتيجية  واألعمق يف
والـا  , واحلماية والوقاية والعالج من الفساد املالي ,  واملالي عادة هندسة األمن االقتصاديوميتد إ     

َك ُخْنـَت ِمـْن   نََّأ) ؛ أو قب  وقوعها حلقيقة الواقعة كش  الحبزم , املواجه  تبدأ من هلجة الطاب األمين
 ..(  َلِئْن َبَلَغِني) ابق للقول ؛ والدلي  الس,  ( ْو َيِبريًاَفْيِء امُلْسِلِمنَي َشْيئًا َصِغريًا َأ

ًة َعَلْيَك َشـدَّ  نَُّشدَّأَل )من الوقوع يف الطأ النتهاا احلقو  املالية العامة ؛ احلازم الواقي ودقة احلد      
ري الـذي  ي  ينتهك الكـث , لكون هذا القل(  ْمِرَضِئيَ  اأَل) , ( ْهِر َنِقيَ  الظَّ) ,  ( َقِليَ  الَوفدِر )؛ (  َتَدُعَك

, وهو ما يدل  على أهمية األمانـة مـع جبايـة األمـوال ومنهـا الفـيء       الكاه  مبخاطره وحتدياته ,   يثق
 ..ومحاية االقتصاد الوطين الشام  

عليـه  )يف قولـه  مؤشر آخر على وجوب محاية جباية األمـوال ومنهـا الفـيء , وذلـك يظهـر      ويف        
 ( :السالم

َك َتقدِسـُم َفـْيَء   نَّـ َأ: َوَعَصـْيَت إَماَمـَك   , ْسـَخطدَت إهَلـَك   ْمٌر إْن ُيْنَت َفَعلدَتـُه َفَقـْد أَ  َبَلَغِني َعْنَك َأ )      
. ْعـَراِب َقْوِمـَك   ْعَتاَمَك ِمْن َأِفيَمِن ا, َعَلْيِه ِدَماُؤُهْم َوُأِريَقْت , ُهْم َوُخُيوُلُهْم ِذي َحاَزْتُه ِرَماُحامُلْسِلِمنَي الَّ

, ِعْنِدي ِميَزانـًا   نََّوَلَتِخفَّ, َهَوانًا  َلَك َعليَّ َلِئْن َياَن ذِلَك َحقًّا َلَتِجَدنَّ, َسَمَة النَّ َوَبَرَأ, َة َق احَلبَِّذي َفَلَفَوالَّ
 . ْعَمااًل ْخَسِريَن َأَفَتُكوَن ِمَن اأَل. َوال ُتْصِلْح ُدْنَياَا ِبَمْحِق ِديِنَك , َفال َتْسَتِهْن ِبَحقِّ َربَِّك 

, َيـِرُدوَن ِعْنـِدي َعَلْيـِه    : َمْن ِقَبَلَك َوِقَبَلَنا ِمَن امُلْسِلِمنَي ِفي ِقْسـَمِة هـَذا الَفـْيِء َسـَواٌء      َحقَّ ال َوإنََّأ      
  .  ( َوَيْصُدُروَن َعْنُه

تقب  دارة واألمانة , وما يؤنره على مسـ وهو بال ريب ميث  الاابط بني اعباية واحلماية , وبني اإل       
, لكون التضحيات الا االقتصاد والبالد , وما يؤنر به على رؤوس األموال واحلرية التنموية االقتصادية 

, ويكـون الفـيء    بإحقا  حقو  النـاس فيـه   ُقدِّمت وما مهدت حلقو  اهلل يف ُملكه , ليتوازن االقتصاد
وألـوا االمـر   ضـي اهلل ورسـوله   ر, وفيما ُيالذي يستعينون به على متطلبات احلياة ضمن دخلهم الوطين 

 ..منهم 
التنميـة  تخـدم  لالتوجُّه االختيـاري للوايفـة احلكوميـة مـن اعهـة املعنيـة ,       ومبوضوعية ؛ البّد من       

الثقافـة  أمٌر حيقق احلماية والوقاية من الفسـاد اإلداري املـالي , وهـو مـا حيقـق       وهو والتقّدم ,املستدامة 
رحنو دقة األداء حلقو  الدولة وحقو  بك  إخالص االجتاه و مؤسسة العام  بها ,واالنتماء لل التنظيمية ,

                                                 
 
 . 5 4ص /  المرجع نفسه - 



 275 

الجتاهات املتنوعة الا تـبين بعضـها الـبعض , يمـا هـو      هدف لدمة ا, وهي بالتالي ياجملتمع  –الذات 
 – , وعنده يتطلب انسيابية الدولةخي  األداء الضرييب وجبايته , ومنه ما ينحصر بالفيء احلال , حينما 

ْن ال َتِضيُق ِبِه ِممَّ, فدِسَك ي َنِتَك ِفَضَ  َرِعيَّفداِس َأَن النَّْيْخَتْر ِللدُحكدِم َبا نمَّ ) ؛اجملتمع  –مع الفرد املؤسسة 
ال َو, َفـُه  ا َعَرال َيْحَصُر ِمَن الَفـْيِء إىل احَلـقِّ إذَ  َو, ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َيَتَمَو, وال ُتَمحُِّكُه اُلُصوُم , وُر اأُلُم

 .  .. (لى َطَمعن ُتْشِرُف َنفدُسُه َع
 السلوا التنظيمي , وما يتعلق بالضيق والصوم , ومنه يفوالدقيق املتفاع  بني االختيار واألفضلية       

, الـذي جيمـع   ( ا َعَرَفـُه  ال َيْحَصـُر ِمـَن الَفـْيِء إىل احَلـقِّ إذَ    َو)منحى البناء االقتصادي ؛ الذي يصب يف 
؛ (  لـى َطَمـعن  ال ُتْشـِرُف َنفدُسـُه عَ  َو) وبني , ؛ املتمث  يسلوا ( ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َيَتَمَو )تماسك بني وي

 ..واستقامتها وإقباهلا على القويم , بدعم سوي الدواخ  النفسية النفس طمأنينة املتمث  ب
, ( ا َعَرَفـُه  إىل احَلـقِّ إذَ  )بهـداه  (  ِمَن الَفـْيءِ  ال َيْحَصُرَو) , ( ِة لَّالزَّ) الوقاية من وبهذا جيمع بني       

 .., فيكون باجتاه نقافة النظام الضرييب وجبايته (  لى َطَمعنال ُتْشِرُف َنفدُسُه َعَو) املرتبط 
فمن يسلك السلوا القويم , يستحق املستوى الـدنيوي   وبالبناء اإلسااتيجي اإلسالمي املنحى ,       

األجـر  ) و  علـى مـا عملـه ,   السكينة واستقرار النفس وطمأنينتها , ونتائجه األخرويـة  يف األخروي  –
النتائال واعزاء , وبهذا يكون اعانب االقتصادي يف اإلسالم ,  –من مستوى العم  ( على قدر املشّقة 

, فلـو  قبلية رهني العم  اهلادف لآلخرة , فيتضاع  األداء العالي بالتوازي مع استثماراته اآلنيـة واملسـت  
مؤشـره  البّد مـن أن يكـون   ملك الدنيا ومشارقها ومغاربها , عند العم  واألداء التنموي االقتصادي , 

 ..أواًل , نم التنفيذ والنتائال وااعدوى الصالح , وهو ما يتعلق بأخالقيات األعمال 
ات الدّقة , وهو جانـب مهـم   ومبتطلبالسلوا األدائي يف التوزيع , هو العدالة واملساواة ولذا يتجه       

 ( :عليه السالم) من مضامني قوله
َفإْن َشـِريدُتْم ِفـي   , ْسَياِفِهْم َوَجلدُب َأ, َما ُهَو َفيٌء ِللدُمْسِلِمنَي َوإنَّ, هَذا امَلاَل َلْيَس ِلي َوال َلَك  إنَّ)       

 .  (فدَواِهِهْم ِهْم ال َتُكوُن ِلَغْيِر َأْيِديَفَجَناُة َأ َياَن َلَك ِمْثُ  َحظِِّهْم َوإالَّ, َحْرِبِهْم 
, ليكون ومنه الفيء , لك  ذي رسوخ مؤشر احلقو  وعدالتها , تتجه لبناء املساواة يف توزيعها و      

احلقـو  , واملنظومـة االقتصـادية فيـه , حينهـا يكـون ال اـامل وال         –, وهكذا نظام التوزيع حق حقه 
 ..املسلمني  , فك  حق جيري لصاحبه منمظلوم 
ى َصلَّ )حكم ما يان عند الرسول األعظم دقة عدالة يموجه فيص  , بومعيار ذلك ما يستشهده       

 ( :عليه السالم), حيث يقول يف توزيعه للفيء  ( َمآِلِه َوَسلَّاهلُل َعَلْيِه َو
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  .. ( َعَلْيِهَما ِمَن الَفْيِءَقَسَم  ُنمَّ, اِنَي َغْيِر امُلْحَصِن اِرُ  َوَجَلَد الزََّوَقَطَع السَّ )
نظام وتنظـيم الشـرع   حدود إللتزامات وعدم تعدِّي اعليهم , , وبذات الوقت فيه ألّن هلم نصيبًا       

ومنحوا حقوقهم املفروضة الشرعي ,  العقابفأقيم عليهم احلد و, لتقويم احلياة النظامية  اإلهلي وحدوده
احلقو  , وتكون الدقـة ويكـون احلكـم الشـرعي قـي       ومحاية م أداءهذا احلد ميتث  يف اإلسالهلم , فإىل 
 ..ما يتوجب من توزيع الفيء تتقّوم األمور واحلياة , ومنها نصابه , ل

الوطين الذي يسهم يف احلرية والتنمية االقتصادية  تدخ  ضمن الدخ وُيعد الفيء أحد البنود الا       
 ..للدولة , دون اإلخالل يف توزيعها 

 
 
 

  سادساملبحث ال

 اخلراج 
 

 :الراج بند آخر يدخ  ضمن امليزانية العامة للدولة , وهو على نوعني و       
 ..الراج ما ُيخرج من األموال  -
 ..الراج ما خيرج من األر   -

 ..األر  واملال أما األتاوة وأصلها ما خيرج من غّلة       
حتـى  , املسلمون  فتحوهاراضي الا أللزينة الدولة عن اهو الضريبة الا يانت تدفع والراج ؛       
ها ونوعيـة  ثمارسـت ار  وطريقـة ريعهـا و  وخيتل  مقدار الراج حبسب نوعيـة األ . سلم صاحبها أولو 

وتدفع سـنويًا  . تفر  على حماصي  احلبوب واالشجار املثمرة ما ويانت هذه الضريبة عادة . احملصول 
   . بعد املوسم

, وِلمـا حيتاجـه العامـة    رافد مالي يصب يف ميزانية الدولة , وتستخدمه الدولة لإلنفا  العام وُيعد       
 ( :عليه السالم)وجانب منه يظهره قوله .. املستحقني ذلك 
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ال َصالَح َو, ْم اُهالحًا ِلَمْن ِسَوَصالِحِهْم َصي َصالِحِه َوِف إنََّف ,َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اَلَرْد َأَتَفقََّو)      
ْبَلَغ ْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو. ْهِلِه َألى اَلَراِج َواٌل َعاَس ُيلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل, ِبِهْم  اُهْم إالَِّلَمْن ِسَو

اَرٍة ْن َطَلـَب اَلـَراَج بَغْيـِر ِعمَـ    مَـ اَرِة ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اَلاي ِمْن َنَظِرَا ِف
اَع ِشـْرٍب  ْنِقطَـ ا ِوَأ, ًة ِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِنَقَف. ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِبَأ
ْن َيْصـُلَح ِبـِه   ا َتْرُجو َأفدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ, ا َعَطٌش َ  بَهْجَحَأ ْوَأ, ا َغَرٌ  غدَتَمَرَهاْر ن اَلَة َأإَح ْوَأ, ٍة َبالَّ ْوَأ
, اَرِة ِبالِدَا ي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف, ْنُهْم فدَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَأ

 .  .. (اِئِهْم َك ُحْسَن َنَنْسِتْجالِباَمَع , الَيِتَك وَتزينِي َو
أال وهـو أخالقيـة جبايـة الضـريبة     أي شيء ,  ظهره القول املبارا , وقب  اإلشارة إىلوعظيم ما ُي      

؛ القائمـة   ةواملوقفيـ  ةواملكانيـ  ةالزمانيـ  فوللظـر  بيـان النظـام الضـرييب   ومتطلباتها اإلنسانية العظيمة يف 
 ..هلذا النظام  , وما من خططوالطارئة 

, ( اِج َرْسـِتْجالِب الَـ  اي ْبَلـَغ ِمـْن َنَظـِرَا فِـ    ْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) ؛ والدلي  الواضح      
َمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيـِر  َو )واالسااتيجيات ؛ , ( اَرِة بالِعَم  َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل )وفلسفته العظيمة ؛ 

 –, ومنهـا االقتصـادية   الشـاملة  التنمويـة  ونتيجتـه احلتميـة   ,  ( اَدْهَلـَك الِعبَـ  َأَو, الَد َرَب الـبِ خْـ اَرٍة َأِعَم
 ( .. ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ) االجتماعية ؛ 

علـى النـاس املعنـيني بـاألمر , ولـه       وضـة بالشـرع اإلهلـي   فرامل ه, له شـروط وبهذا يكون الراج        
, فإذا حدث طاريء أو ارف استثنائي أو ارف يارني , يتوجـب أن يؤخـذ بنظـر    ه وحيثياته متطلبات
يف النظام الضرييب املعمول به , حتى لو احتـاج األمـر إىل جتميـد العمـ  بالنظـام الضـرييب عـن        االعتبار 

واإلسااتيجية التكتيكية  هك  ما يتخذ فيه القرار إىل أبعادل, وُينظر والعامة أصحاب األراضي واألموال 
, ومنهـا  , فال يكون بناء النظام الضرييب على حساب إعمـار األر  بكـ  مـا تعنيـه الكلمـة      الدينامية 

 ..االجتماعية واحلضارية واإلنسانية املستدامة  -الرفاهية االقتصادية 
ي فِـ  إنَّفَـ ) والعّلـة واملعلـول ؛   والسـبب   ,( َلـُه  ْها ُيْصـِلُح أَ َماِج ِبْمَر اَلَرْد َأَتَفقََّو) وبهذا يكون ؛       

والعلـة   ,( ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصـالَح ِلَمـْن ِسـوَ   َو )وحتميتـه   ,( اُهْم الحًا ِلَمْن ِسـوَ َصالِحِهْم َصَصالِحِه َو
, ويعين (  ْهِلِهَألى اَلَراِج َواٌل َعاَس ُيلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَل )؛ باألخالقيات والعمق اإلنساني , الواسعة املرامي 

الضامن حلقو  اإلنسان ومستقبله العمرانـي  هندسة وإعادة هندسة التوزيع , والداعم له النظام الضرييب 
 ..الراج  جباية هنا ما خي منه , والتنموي املستدام  –
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واستقطاب رؤوس األموال واسـتثمارها , وهـو مـا يعـين أّن      ياعانب االستثمار , وهنا مما يظهر      
ودفعهـا إىل التواصـ  االسـتثماري ,     ومحايتهـا  مان استثماري , وائتمان علـى رؤوس األمـوال  هناا ائت

, ورغبـاتهم  قـدراتها  قابليـاتهم و واملؤدي حتمًا إىل حرية سو  العم  وتطوير العمالة الوطنيـة وتنميـة   
د , جبايـة الضـرائب ودعـم الـبالد والعبـا     االستثمار واألربـاح و  اف على مضاعفةوهو جانب آخر ُيض

 ..واستكمال الدورة االقتصادية 
 شـخ  حقيقـي أو معنـوي , مسـتثمر    واألفـراد ؛ ي وي  ذلك يعود بالري على الدولة واجملتمـع        

, وبهذا أخذ العم  يف منظومة عجلة التنمية , ويف أنشطتهم املتنوعة ؛ العمودية واألفقية  عام و داعمو
, وتفعيـ  منظومـة   , ودعم االجتاه السلويي القويم قويم اإلنساني والسلويي ال –باعانب االقتصادي 

 ( ..َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِباَلَر) يف العدالة الا توجه االقتصاد واملوارد البشرية , والظروف املعّول عليها 
 :به ( عليه السالم) ن أهمية الراج , أال وهو ما يقولوجانب آخر يتضح م      
, اِد َعـُدوِِّهْم  لـى ِجهَـ  ي َيقدـَوْوَن ِبـِه عَ  ِذاِج الَّـ ا ُيْخِرُج اهلُل َلُهْم ِمـَن اَلـرَ  ِبَم اَم للُجنوِد إالَّال ِقَو ُنمَّ)      

 .  (اَجِتِهْم اِء َحَرَيُكوُن ِمْن َوَو, ا ُيْصِلُحُهْم ِه ِفيَموَن َعَلْيَوَيْعَتِمُد
, ومنه اإلنفا  وأحد دعائم اإلنفا  احلكومي  , ةاحلكومي ةياالقتصادو ةاملاليدعائم الوالراج أحد      
 واملمتلكـات  ومتطلباتها , والسيما الرييزة القائمة على محاية الـبالد والعبـاد  املؤسسات احلكومية على 

 ..(  اِجا ُيْخِرُج اهلُل َلُهْم ِمَن اَلَرِبَم اَم للُجنوِد إالَّال ِقَو) باعنود , الذي املتمثلة 
, يف الـبالد  والعمرانـي  , ممـا يتمثـ  يف النظـام اإلسـتثماري     (  اِجِرُج اهلُل َلُهْم ِمَن اَلَرُيْخ )؛ وهنا      

, اِد َعـُدوِِّهْم  لـى ِجهَـ  َيقدـَوْوَن ِبـِه عَ  ) , و الزراعـي  يف القطـاع  االسـتثمار   اومنهولك  األنشطة القائمة 
محايـة السـتقرار أمـن    , , وحبد ذاته هـذا  (  اَجِتِهْماِء َحَرَوَيُكوُن ِمْن َو, ا ُيْصِلُحُهْم ِه ِفيَموَن َعَلْيَوَيْعَتِمُد

الدولة الذي يكون بذاته جاذب لرؤوس األموال واستثمارها , وعدم هجرة أو هـروب رؤوس األمـوال   
 ..الوطنية أو احمللية 

انـة ,  القائمني على الراج وجبايتـه , َمـْن هـم أهـاًل للمسـؤولية واألم     وأيضًا مما يتطلب أن يكون      
محايـة األمـوال العامـة    ثقافـة  ويعملـون ب , وحيملـون  ك  احلرص على هـذه األمـوال العامـة    بويتصفون 

واملسؤولية أمام الالق عز وج  واملسؤول األعلى والناس , ولكونها أموال العامة ال ميكن التصرف بها 
 ..حبسب ما متليه املصاحل الاصة 

 :له له مؤنبًا عما إىل أحد( عليه السالم)ويقول      
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 ْرَفْع إَلـيَّ َفـا , َيلدَت َما َتْحـَت َيـَدْيَك   َوَأ, َخْذَت َما َتْحَت َقَدَمْيَك ْرَ  َفَأْدَت اأَلَك َجرَّنََّبَلَغِني َأ )      
 .  (الُم َوالسَّ, اِس ْعَظُم ِمْن ِحَساَب النَِّحَساَب اهلِل َأ ْعَلْم إنََّوا, ِحَساَبَك 
, وهو مما األخروي  –, وهلا احلساب الدنيوي , ُتعد من جسام األمور يف اإلسالم  فخيانة األمانة      

والرقابـة الدوريـة   وجوب املتابعة وعالجاتها , وما حيمله من يشم  على جانب الفساد اإلداري واملالي 
 ..خيانة األمانة خطورة واحلماية من 

 
 
 

  لسابعاملبحث ا

 الصدقات 
 

ي  االستعدادات اهلادفة إلذابة الفوار  الطبقية , , للجانب االقتصادي , مي يتخذ التنظيم اإلسال      
مـا تتعـاام مـن أمـوال     واعتماد خمتل  االجتاهات الداعمة إلعادة توزيع , واحلفاا على يرامة اإلنسان 

 ..لدولة لسب  التوزيع إىل ا لدى األفراد واجملتمع , وقد يتعداه
الطبقات الفقـرية واحملتاجـة للمـوارد املاليـة , وتلبيـة      اه الزياة يف دعم جتاملكملة إلهي والصدقات       

 ..احلاجات وإشباعها 
, وحبسب القدرات بع من مساحة النفس وقوام السلوا االقتصادي نووجوب الصدقات طوعية , وت     

 :وله تعاىل عانة الضعي  , ومما ورد يف القرآن الكريم , قإل ةدفا, واهلاملالية القليلة والكثرية 
الدَغاِرِمنَي َوِفـي  ِإنََّما الصََّدَقاُت ِللدُفَقَراِء َوالدَمَساِينِي َوالدَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوالدُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َو)      

 . ورة التوبةس (61)َسِبيِ  اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِ  َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
 , هلا شروطها امليّسـرة , ومـا يبتغـي الشـخ  مـن خـالل هـذا اإلنفـا         وُتعد الصدقات , عطايا       

, وبهـذا يكـون مـن آداب وأخالقيـات     ومساعدة املعوز واحملتاج التقرُّب إىل اهلل تعاىل ونوابه األخروي 
 :ذير احلكيم , وقد جاء يف الالصدقات أن ال يتبعها أذًى للمتصّد  عليهم عطاء 
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 َوَلا ُيْؤِمُن ِباللَِّه َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِبالدَمنِّ َوالدَأَذى َيالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس )     
ِبٌ  َفَتَرَيُه َصلدًدا َلا َيقدِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َيَسُبوا َوالدَيْوِم الدَآِخِر َفَمَثُلُه َيَمَثِ  َصفدَوانن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوا

 . سورة البقرة ( 6 )َواللَُّه َلا َيْهِدي الدَقْوَم الدَكاِفِريَن 
علقـة  ت, والسـيما تلـك امل  هلا منافع يثرية , منها منظورة وغري منظورة وواجبية أداء الصدقات ,        

القاصـرة , فهنـا   الـذي يتعـدى حـدود األنانيـة والنظـرة الدنيويـة       اهلادف  باعانب االقتصادي واإلنفا 
استثمار من نوع خاص , يتعدى ي  األطر احملـدودة للـدنيا املاديـة , علـى الـرغم مـن أنهـا هلـا عالقـة          

 –ي , وفعلـه العميـق يف التماسـك االجتمـاع    باإلسهام يف حرية جزء من االقتصاد وإشـباع احلاجـات   
تضفي من تأنريات علـى الصـحة النفسـية    , وما القي والتضامين والتكافلي واإلنساني ي واألخاالقتصاد

 ..واعسدية 
, يف الصـدقات  البعيد اآلفـا   اإلنفا   املنظورة , يما هو عليه ما ياتب علىوتتعدى ي  األطر       

 ..ع ذيرها , وله تفاصي  ال يسلكونه يسهم يف مساعدة َمْن تعرفه وَمْن ال تعرفه , بال قيود 
ُخْذ ِمْن َأْمـَواِلِهْم َصـَدَقًة ُتَطهِّـُرُهْم    ) : عمق املتعدد املناحي , أمر الالق عز وج  بقوله الكريم ولل      

 . سورة التوبة ( 1 )َوُتَزيِّيِهْم ِبَها َوَص ِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 
الصدقات على  مما تكون عليهالرؤى والرسالة اهلادفة للسلوا االقتصادي اإلنساني ,  ولكي تتعدد      

,  قوصدقات السر أو ما ُتنفق بالكتمان , مبعرفة أو عدم معرفـة امُلنفِـ  هما ؛ الصدقات العلنية , شكلني 
فكرامـة  ,  نفسـي الادي واملـ وغـري   , واملهـم أن ال يتبعهمـا األذى املـادي    ولرمبا عدم معرفة امُلنَفق عليـه 

 ..اإلنسان يف اإلسالم فو  ي  اعتبار 
هلا نوابها وآنارها الدنيويـة واألخرويـة , وبـه يتمثـ      والصدقات الصادقة هلل تعاىل بك  أشكاهلا ,       

, وهو ما يسهم أو يساعد حتى بالقلي  , لعالج الكثري من املواقـ  ,  االقتصادي  –الواجب اإلنساني 
 ..ملسلم واإلنسان من الضائقة املالية اوما مير به الشخ  

 ( :عليه السالم)هو ما يظهر يف جانب من مضامني قول اإلمام علي و      
َها َتـْدَفُع ِميَتـَة السُّـوِء ؛ َوَصـَناِئُع امَلْعـُروِف      َفإنَّ َها ُتَكفُِّر اَلِطيَئَة ؛ َوَصَدَقُة الَعالِنَيِةَوَصَدَقُة السِّرِّ َفإنَّ )     
 .  ( َها َتِقي َمَصاِرَع اهَلَواِنَفإنَّ

 :إىل بعض عماله وقد بعثه على الصدقة ( عليه السالم)ومما جاء يف عهد له      
َوُضَعَفاَء َذِوي , ْهَ  َمْسَكَنٍة َوُشَرَياَء َأ, َوَحقًا َمْعُلومًا , َدَقِة َنِصيبًا َمفدُروضًا َلَك ِفي هِذِه الصَّ َوإنَّ)       
, اِس ُخُصـومَا َيـْوَم الِقَياَمـِة    يدَثـِر النَّـ  َك ِمْن َأَتفدَعْ  َفإنَّ َوإالَّ, َفَوفِِّهْم ُحُقوَقُهْم , َك وَا َحقَّفُّا ُمَوإنََّو, َفاَقٍة 
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  (!ِبيِ ُن السََّوالَغاِرُموَن َواْب, اِئُلوَن َوامَلْدُفوُعوَن الُفَقَراُء َوامَلَساِينُي َوالسَّ-َخْصُمُه ِعْنَد اهلِل  -َوُبْؤَسى ِلَمْن 
. 

مضامني اإلنفا  يف العالنية والسر , جع  الالق عز وجـ  املكافـأة علـى األداء والتشـجيع     حتى       
وَمْن يكون بأمس احلاجة هلا بأي شك  , ويكفي البهجة املتبادلة بني دافع الصدقة ومتلقِّي الصدقة عليه 

  ( :عليه السالم), يقول اإلنساني  –ته , ومن احلرص على البناء االجتماعي احاجإلشباع 
 .  (يَن َيِحقُّ ِرفدُدُهْم َوَمُعوَنُتُهْم ِذامَلْسَكَنِة الَّاَجِة َوْهِ  احَلَبَقُة السُّفدَلى ِمْن َأالطَّ ُنمَّ) 

يصـ  اإلنسـان إىل هـذه املرحلـة مـن      ال اإلنسانية , تعم  من أج  أن  املتقدمة يف نظرتهاوالدول       
اإلسالم ورسول  , وهذا ما سبقهم بهع  راتب من الطفولة حتى املمات , وبتعدد األشكال احلاجة , جت

ورفـع مـن   ( عليـه السـالم  )أمري املؤمنني اإلمام علي  , وخطى خُبطاه( َمَسلَّآِلِه َوليِه َوَع ى اهلُلَصلَّ)الرمحة 
 :ويما جاء يف الذير احلكيم يرامة اإلنسان , 

ِإنََّما ُنطدِعُمُكْم ِلَوْجـِه اللَّـِه َلـا ُنِريـُد ِمـْنُكْم      ( 4)َعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا َوُيطدِعُموَن الطَّ)      
 .سورة اإلنسان  (9)َجَزاًء َوَلا ُشُكوًرا 

عليـه  ), ويقـول  ّض  به اإلنسان على أخيـه اإلنسـان   وجع  املعونة واجب شرعي وإنساني ال يتف      
 ( :السالم

 .  (َدَقِة وا اهلَل بالصَّْمَلقدُتْم َفَتاِجُرا َأإَذ) 
أو األعمال الصاحلة , فليتـاجر بالصـدقات , واهلل يضـاع  مَلـْن     فاإلنسان إذا افتقر إىل احلسنات        

, لـذا    (ِن امَلكدُروِب ْنِفيُس َعالتََّو, اَنُة امَللدُهوِف اِت الذُُّنوِب الِعَظاِم إَغاَرِمْن َيفَّ) , وألّن يشاء باحلسنى 
, مـا ُفـِتح لـه مـن آفـا  وجـوه       ممـا يف وسـعه   أو ُيخف  منها , فليعمـ   يتطلب ِمّمن يريد إزالة ذنوبه 

يف األداء إىل الكلمـة   ديات أو الال ماديات , حتى وصول الصدقةاامل, وما تشمله من األعمال الصاحلة 
الا من شأنها االقتصادية  –بهذه الدقة االجتماعية ,  اسكع الناس على الري واحملبة والتمالا جتمالطيبة 

  .., وفلسفة هذه القّوة غري املنظورة , للبناء ومتاسك اجملتمع أن ترتفع باجملتمع إىل مستوى أخالقي 
 , وهو الفع  الفاع  املالي املتفاعـ  املال القلي   يف عطاء حتىيبلغه يف التواد والااحم ولفاعلية ما       

محايـة احملتـاج مـن    العمق اإلنساني , فلرب مسـتحق للمسـاعدة املاليـة , ومنهـا الصـدقات , حيقـق        يف
 ( :عليه السالم)ولذا يقول االرحنراف أو اقااف الطيئة , 
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  ( ْعَطى اهلَلاُه َفَقْد َأْعَطَوَمْن َأ, َفَمْن َمَنَعُه َفَقْد َمَنَع اهلَل , امِلْسِكنَي َرُسوُل اهلِل  إنَّ) 
والرسـول  ساعدته على إشـباع حاجاتـه ,   ومحاية الذات وترويضها على العطاء , ومحاية احملتاج مب      

 ..عم وما له من نصيب النِّهنا يأخذ أبعاد متعددة , منها ما يتعلق باحلقو  والواجبات , 
 :ومما جاء يف يتاب اهلل العزيز       
 (61 )َأْمَثاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَلا ُيْجَزى ِإلَّا ِمْثَلَها َوُهـْم َلـا ُيظدَلُمـوَن     َمْن َجاَء ِبالدَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر )     

 (4 )ِإنَّ الدُمصَّدِِّقنَي َوالدُمصَّدَِّقاِت َوَأقدَرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُ  َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َيـِريٌم  ) ,  سورة األنعام

 .. سورة احلديد
  ( :عليه السالم)ما يتضمنه قوله لنفس السوية املعطاءة , لومن دعائم اإلميان       

  (ْمَواَج الَبالِء ِبالدَُّعاِء ْدَفُعوا َأَوا, َياِة ْمَواَلُكْم ِبالزََّوَحصُِّنوا َأ, َدَقِة ُسوُسوا إمَياَنُكْم ِبالصَّ) 
ارجيـة ,  العوامـ   ال مـن  جمموعـة  الفرص الا توافرهـا  وقوة البيئة الداخلية لإلنسان , ُتستمد من      

, لكـون الصـدقة   الصـدقة  , ومحايـة اإلميـان ب  عوانب غري منظورة  احملرية, والصدقة ومنها االقتصادية 
 ..ُتطوِّع النفس على االنقياد للخري والعطاء 

  ( :عليه السالم)بالصدقة والعطاء , حيث يقول وحتى الرز  يتأنر      
 .  (َدَقِة َتْنِزُلوا الرِّْزَ  ِبالصَّْسا )

قّيدته الـدنيا ومادياتهـا وحسـاباتها احملـدودة ,     ُيدريه احملدود التفكري , وال ُيدريه َمْن  ال وهو ما      
, وحينما رحنسب لكونه ال يرى إاّل جين األموال بال حدود , فال يرى إاّل واملوت فاصله , فينقطع عنها 

, تدخ  ضـمن دخـ  الفـرد , ومـؤنرة     لدنيوية الضيقة , نراها يف حساباتها الدقيقة الصدقة مبردوداتها ا
 ,, وباحلاجـات وإشـباعها   والقـدرة الشـرائية    ,املسـتوى العـام لألسـعار    ببالعر  والطلب , وومتأنرة 

 ..وتأنريها على التوسُّع األفقي والعمودي للمشاريع  ودورانهاوباحلرية االقتصادية 
, وال تشم  إاّل بشروط النسب , وهو مـا ُيظهـره قولـه    الصدقة هلا شرطها وشروطها  ولكن تبقى     

  ( :عليه السالم)
  ( !ْهَ  الَبْيِت ٌم َعَلْيَنا َأْم َصَدَقٌة ؟ َفذِلَك ُمَحرََّأ, ْم َزَياٌة َأ, ِصَلٌة َفُقلدُت َأ ) ..

وهلم والزياة عليهم ,  , ُتحرِّم الصدقات( َمَسلَِّه َوآِلليِه َوَع ى اهلُلَصلَّ)وهنا صلة القرابة برسول اهلل       
 ..حقو  خاصة ِبحلِّه عليهم يالمس واهلدية 
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بهذا يقـول  ويف اجملتمع , وحتى يف صغريه , وعم  الري ومتطلبات فعله , ياتب على ي  مسلم       
 :  (عليه السالم)

َحدًا َأ إنَّ: َحُدُيْم َأ ال َيُقوَلنََّو, َثرٌي َقِليَلُه َيَصِغرَيُه َيبرٌي َو إنََّف, ْيئًا وا ِمْنُه َشال َتْحِقرُِفدَعُلوا اَلْيَر َوا)       
ا َيفـاُيُموُه  ا َتَريدُتُموُه ِمْنُهَمَفَمْهَم, ْهاًل رِّ َأالشَِّللدَخْيِر َو إنَّ. اهلِل َيذِلَك َفَيُكوَن َو, ْوَلى ِبِفْعِ  اَلْيِر ِمنِّي َأ
 .  (ُه ْهُلَأ

األفراد املختلفة أعمال ترايم باعمع بني أعمال الفرد الواحد اليِّرة , و والتفاع  اإلنساني يتحقق      
 ..بالقّلة وتك  برغم ِصغرها  تكثر
األعمال , وقد تولِّد مردوداتهـا السـلبية علـى خمتلـ  اعوانـب ,       الااجع وضع  ولِّداالتكالية تو     

 ..عية ومنها االقتصادية واالجتما
ط اقتصادي أو جتاري أو مالي , صغائر األمور تك  ولو نظرنا على مستوى سو  أوقطاع أو نشا     

صغائر أعمال الناس أو صغار التّجار حتى تولِّد األزمات االقتصادية , فكم من مشكلة اقتصادية مجعتها 
 ..أو جمموعة أفراد 

نـد وسـلوا غـري    , بـأّن الصـدقات ب  نظـر والـتفكري   وعمومًا ؛ قد يصور بعض املاديني وقاصري ال      
وحمرية للتنمية والريـود االقتصـادي   خبالفه , فالصدقات اقتصادية  يثبتُيدل  واقتصادي , لكّن الواقع 

, واملتمثلـة يف مكونـات األمـوال ورؤوس    من جهة , ويونها حق من حقو  اإلنسان الفقري واملسكني 
, ويأنه دين أو ادخار , آن موعد سـداده وأداءه  ه للمحتاجني هلا األموال واملمتلكات , والواجب أداء

, وهذا ما يعرفه حقًا ويقرءه ي  املهم واحملقق حتمًا حلرية السو  التجارية أو استعادته , وهو اإلنفا  
 .., أو َمْن له نقافة اقتصادية اقتصادي 

اٌء َدَقُة َدَوالصَّـ  ) ؛ , لكـون  امنهـ  بعـد واألعمـق  األضمن فلسفة إسـااتيجية , بـ    تكون وعمومًا       
 .  (اِلِهْم ي آَجْعُيِنِهْم ِفُنْصُب َأ, اِجِلِهْم ي َعاِد ِفاُل الِعَبْعَمَأَو, ُمْنِجٌح 
, قـد  يف اروف الريود االقتصـادي  ونرى يف الفكر االقتصادي املعاصر , انتهاج أسلوب إنفاقي       

 إلخـالل باالقتصـاد , لكـن فلسـفته    على إنه هـدر يف األمـوال وا  اه الكثري ممن ال صلة له باالقتصاد , ير
سـتثمر يف  , ومنافعه تظهر حينما ُتتكمن يف حتريك االقتصاد عن طريق ض  األموال باإلنفا  العملية , 

ملكونـات العمليـات اإلنتاجيـة ,    توسيع املشاريع أفقيًا وعموديـًا , واسـتثمار يـ  الطاقـات التصـميمية      
ال فدَعُلوا اَلْيَر َوا) وهنا يظهر جانب من آنار ؛ , مشاريع جديدة تدعم االقتصاد الوطين وإنشاء أو إقامة 

 ..(  َثرٌيَقِليَلُه َيَصِغرَيُه َيبرٌي َو إنََّف, وا ِمْنُه َشْيئًا َتْحِقرُِ
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  لعاشرالفصل ا
 احلقوق والضمانات االقتصادية 

 
حتواها األفقي والعمودي , ومبؤنراتها الفردية واعماعية تتعدد احلقو  يف مضامينها الفلسفية , مب       

 ..باعوانب االقتصادية ما يتعلق منه واجملتمعية , و
 :, سيكون متناول حماور هذا الفص  باملبحثني اآلتيني يلحق سوتواصاًل حملتوى ما سبق وما       

 . يف األموال الاصة حقو  القربى: املبحث األول 
 . الضمان االجتماعي لذوي احلاجات: املبحث الثاني 

 
 
 

 املبحث األول 

 يف األموال اخلاصة حقوق القربى 

 
, فيمـا حتملـه مـن اعانـب األخالقـي      االقتصادية , اآلفا  احلضارية العظيمـة   –للقضية اإلنسانية       

 ..لألمة , واحملتوى البنائي هلا 
, األخالقيـة , بكـ  أبعادهـا وحمتواهـا وتفاعلـها       –نية املبـادئ اإلنسـا   ىلإلذا تقويم احلياة يتطلع       

مبـادئ   املاديـات مـن تـأنريات علـى    واملورد االقتصادي واملالي , له األهمية يف هذا اعانب , ملا تعملـه  
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بني اجملتمع الواحـد , وبـني اجملتمعـات يف خمتلـ      , اجتاه التماسك أو التفّر  وسلوييات الفرد واجملتمع 
 ..بالعوملة ذا العامل الفسيح الضيق الدول من بقاع ه

موعة العوائ  , وحتى على مستوى اجملتمع على مستوى الفرد أو العائلة أو جموالظروف االقتصادية      
  ( :عليه السالم) , وبهذا يقول سبب لالستقرار أو عدم االستقراراملعام  ُيعد المبختل  طبقاته , و

  (يدَبُر الَفقدُر امَلْوُت اأَل) 
, فمرة يتمث  الفقر يف منحاه االقتصـادي , وأخـرى   ويتعدد احملتوى العام للفقر , وتتعدد مسبباته       
وهكـذا ,  .. منحاه الفكري والعلمي واملعريف , وقد يدخ  ضمن املفهوم الفلسفي واإلسااتيجي يأخذ 

اخ  اإلنسان , فيبتعد وديف  , أو يكون نقمة يف عدم توازنه العالجية القومية يصبح موضع قوة بالدينامية
, ليكـون ذلـك الضـع  الطـاغي علـى      الدوافع والتعزيزات الكفيلة برفع شأن الطبقات االجتماعية عن 

وُتهـيمن علـى مـا ميكـن اسـتثمار       املخاطر , لتطغيمتاسك وقوة القيم , فت ز التهديدات والتحديات و
 .., ليكون املوت األي  لألمة الفرص املواتية 

, ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم: اِء اَت الُفَقَرقدَوَأ اِءغدِنَياِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَ  ِفْبَحاهلَل ُس إنَّ) ذا ل      
 .  (اَلى َساِئُلُهْم َعْن ذِلَك اهلُل َتَعَو

, املسبب واملوجـه رحنـو   الفقر حلياة ودواخ  اإلنسان , لئال يكون التوازن واهلادف بفرضه املالي ,      
على هذا االختبار , الذي قد يغف  أو يتجاه  , اقااف اعرائم , حينما ال يكون الفقري مبستوى الص  

 ..ورضى الالق عز وج  ما له من زرع الثقة بالنفس واإلقدام من جهة , 
روي , ومـا ينتظـره مـن    , مـا حسـاب الغـين الـدنيوي واألخـ     ويغف  الفقري عند احلاجة وإحلاحها       

, وما ياتب عليه من حقو  ويالت ما جيري داخ  اجملتمع دون اإلسهام يف عالجه حتى يف املال اليسري 
 .., فيهتك احلرمات بتفاقم املشكالت واعرائم , ومنها اعرائم االقتصادية ومنها املالية 

املتوجبة تقدميها أو أدائها لذوي احلاجات  ة ,وغري املالي من هذا املنطلق , يان منبع احلقو  املالية      
ما يقدِّمه ي  غين من إعطاء حقو  احملتاجني من األقـربني ,  حتى من األقرب له يف النسب , وما تأنري 

 ( :عليه السالم)لذا يقول .. ليخف  من شّدة احلاجة وخماطرها على اإلنسان 
  (َجِ  ي اأَلٌة ِفَوَمْنَسَأ, اِل ي امَلَها َمْثَراٌة ِفِحِم َفإنََّوِصَلُة الرَّ) 

الاابـط األسـري أو العـائلي أو     , مـا يتوجـب مـن   اهتمـام االسـالم    شغ ومنه يتبني إىل أي حدِّ       
, وهنـا تظهـر   ومزيـد العمـر    ,ي امَلـاِل  َمْثـَراٌة فِـ   , ومؤشر جيمـع بـني  , واالهتمام بِصلة الرحم اجملتمعي 
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 طرديًا , مستوى احلاجة باملقاب  مع ما حتدنهمثاًل ؛ لي , يما هو عليه والتوازن املااألزمات الصحية مع 
 ..واألمرا  النفسية والعضوية النفسي القلق 
املؤشـر إلعـادة هندسـة    وما االستعدادات يف إخراج احلقو  من األموال وترايماتهـا , إاّل العامـ         

حتى علـى العالقـات   ذلك وقد يؤنر , قربى منهم , وال سيما الاحلقو  املالية ألصحابها احملتاجني إليها 
 ..يف مستوى التواد والااحم واحملبة الجتماعية ا

 ( :عليه السالم)البالغة , وهو ما يشري إليه أمري املؤمنني االقتصادية فاعليتها  -وللعالقات اإلنسانية       
ْيـِديِهْم  اِعِهْم َعْنـُه بأَ َوِدفَـ , ْتَرِتِه ـَعـْن عِـ   -اَن َذا َمالن إْن َيَو -ُجُ  ي الرَُّه ال َيْسَتْغِنإنَّ, اُس ا النََّهيَُّأ)      

ا َنَزَلْت ِبـِه  اِزَلٍة إَذِه ِعْنَد َنلْيْعَطُفُهْم َعَأَو, َلمُُّهْم ِلَشْعِثِه َأَو, اِئِه اِس َحْيَطًة ِمْن َوَرْعَظُم النَُّهْم َأَو, لدِسَنِتهْم َأَو
 .  اِل َيِرُنُه َغْيُرُهاِس َخْيٌر َلُه ِمَن امَلي النََّعُلُه اهلُل ِللدَمْرِء ِفاُن الصِّْدِ  َيْجِلَسَو. 
ي ال َيِزيـُدُه إْن أْمَسـَكُه   ِذا بالََّهْن َيُسدَّا اَلَصاَصَة َأاَبِة َيَرى ِبَهلَقَراَحُدُيْم َعِن َأ ال ال َيْعِدَلنََّأ: ومنها      
َوُتقدَبُض ِمـْنُهْم  , اِحَدٌة ا ُتقدَبُض ِمْنُه َعْنُهْم َيٌد َوَمفإنَّ, َمْن َيقدِبْض َيَدُه َعْن َعشرَيِتِه ْهَلَكُه ؛ َوال َيْنُقُصُه إْن َأَو

 .  ( َةْيٍد َيثرَيٌة ؛ َوَمْن َتِلْن َحاِشَيُتُه َيْسَتِدْم ِمْن َقْوِمِه امَلَودََّعْنُه َأ
والبنـاء األسـري ومجـع    اعي مـن جهـة ,   االجتمـ  –ومما ي ز بشك  واضح , العام  االقتصـادي        
, والتأنري النفسي وسب  التعزيز اإلنساني , ال مـن أجـ  اعانـب املـادي , بـ  لامـيم النـوازع        الشم  

ومؤنر العوز , وحمرا احلاجات األساسية الا قد تعمـ  العجائـب يف   البشرية وما متليه األحوال املعاشية 
 ..النفس البشرية 

 مـا يشـم    , ومـنهم املدعوم بالوفاء عانب احلقو  والواجبـات  االجتماعي  –نساني اإلوبالتوجه       
ِإنَّ اللَّـَه َيـأدُمُر ِبالدَعـْدِل َوالدِإْحَسـاِن     ) أواصرها , وهو جانب مما تظهره اآليـة الكرميـة ؛   القربى وما حتققه 

 . سورة النح  (91)الدَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذيَُّروَن َوِإيَتاِء ِذي الدُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن الدَفْحَشاِء َوالدُمْنَكِر َو
تنـامي الـروح املتحاّبـة والعالقـات     , وهو مـا يتحقـق مـن خـالل       ( ِحِم َمْنماًة ِللدَعَدِدالرَّ َوِصَلَة)       

والتواد , , مما جعله جزء من بناء صروح اإلميان إلجتماعية , ومنها األسرية , وما يرحم بعضهم بعضًا ا
 ..  .. (ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل َفلدَيِصْ  )

َمـْن ال ترفـع األمـوال مكـارم األخـال  والعطـاء       , تتعـاام لـدى   املخاطر والتهديدات مستوى و       
 يكـون ة , وتتعاام الطورة حينما ال لي, وعندها يكون املال اهلدف والغاية وليست الوس ديهلوالوص  

 ..اإلنسان هو الغاية النبيلة 
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 إنَّفَـ , يِ  اِء الَقِلال َتْسَتِح ِمْن إْعَط)  ؛ُيعم  مببدأ يسري املالي يتحقق حينما  - فاالجتاه العالجي لذا      
بـأداءه يف تلبيـة احلاجـات    يتعـاام  تـرايم القليـ    أول الغيث قطـرة ,  , فلرمبا يان   ( َق ُّ ِمْنُهاَن َأاحِلْرَم

 .. وإشباعها
 :( عليه السالم)ويضي         
ُه َيْخَتِبـُرُهْم  نَّـ َوَمْعَنى ذِلـَك أَ " . ْوالُدُيْم ِفْتَنٌة ْمَواُلُكْم َوَأَما َأنَّْعَلُموا َأَوا: " هلَل ُسْبَحاَنُه َيُقوُل ا َفإنَّ)       
, ْنُفِسِهْم ْعَلَم ِبِهْم ِمْن َأَوإْن َياَن ُسْبَحاَنُه َأ, ِبِقْسِمِه  اِضَيَوالرَّ, اِخَط ِلِرْزِقِه َن السَّْوالِد ِلَيَتَبيَّْمَواِل َواأَلِباأَل

, َبْعَضُهْم ُيِحبُّ الـذُُّيوَر َوَيكدـَرُه اإلَنـاَث     نَّأَل, َواُب َوالِعَقاُب الثَّ ي ِبَها ُيْسَتَحقُِّتفدَعاُل الََّولِكْن ِلَتظدَهَر اأَل
 .  (ْنِثالَم احَلاِل َوَيكدَرُه ا ,اِل َوَبْعَضُهْم ُيِحبُّ َتْثِمرَي امَل

من يلمة اسـتثمار , واملـال فتنـة , لكونـه منفـذ      , ( تثمري للمال )  يلمة فاعلية وأعمق وما أد       
, وبـذات  (  اِخَط ِلِرْزِقـهِ َن السَّـ ِلَيَتَبـيَّ  )واالختيار والتقييم والتقويم واعدوى , وإاّل مـا يـان ؛   االختبار 

درات واالستعدادات , ليكون ناجته القناعة , يعين تثمري الطاقات والق(  اِضَي ِبِقْسِمِهالرَّ) االجتاه يتبني ؛ 
يعين االستقرار النفسي والتعام  مع اآلخـر دون حجـب   ومنه , (  اِضَي ِبِقْسِمِهالرَّ)  النفسية املتمثلة بـ ؛

, (  َواُب َوالِعَقاُبالثَّ ي ِبَها ُيْسَتَحقُِّتفدَعاُل الَِّلَتظدَهَر اأَل) ومنه  ة اعرمية واقاافها ,بلورة فكرمنه و, احلسد 
العالقات األسرية والعالقـات االجتماعيـة , وتقويـة أواصـرها بالتفقُّـد      وبناء العالقات اإلنسانية , ومنه 

 ..اعها على أيم  وجه إنساني نبي  حلاجة اآلخر وحتسسها وإشب
,   ( َر ِفيـِه َخـاَطَر ِبـَزواِل ِنْعَمِتـهِ    َوَمـْن َقصَّـ  , ا اُه َزاَدُه ِمْنهَـ دََّفَمْن َأ, َحقًّا  ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ )و       

السوي , ليتحقق االستحقا  يف النمو والزيادة , وخبالفـه  ظهر حقيقة هذه النعمة , السلوا اإلنفاقي وُي
التداخ  بـني البيئـة الداخليـة    , ووالتهديدات بزوال النعمة , ويما هو يف االسااتيجيات تظهر املخاطر 

, والضـع  وفجواتـه ومضـاره , والبيئـة الارجيـة واسـتثمار الفـرص املواتيـة         , مبؤشرات القوة النافعة 
واخـاا    , بعـدم اسـتيعاب النعمـة   وذلك , وباستفحال الضع  وجتّنب املخاطر وتهديداتها وحتدياتها 

 ..وال النعمة زنذير يكون وحينها وتفاقم املخاطر ,  ,فجواتها 
, فيسـيطر علـى     (اِدُث احَلـوَ َو اِرُثالـوَ : اِن اِلـِه َشـِريكَ  ي َمْمِرئن فِـ اِلُك ِّ ) االجتاه يكون ؛ وبهذا       

ون أن , داملباشـر وغـري املباشـر    توازنهما إحقا  احلقو  والواجبات , ويكسب ي  من له حـق حّقـه   
 ..هم أوىل باملعروف  يبخس منه شيئًا , والقربى
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 , ومنــه الســلوا الســلوا وجــودة وحتميـة احلــد الفاصــ  للحيــاة , هـو حبــد ذاتــه نظــام حتسـني         
اجتـاه التوزيـع املـالي املتـدرِّج بـني اإلنفـا        ولذوي النفس السوية والسلوا القويم ,  واملالي االقتصادي

نفـا  اإلنسـاني ,   واإل , واإلنفا  على سبي  احلقو  والواجبات, واإلنفا  اإلستثماري , اإلستهاليي 
مبوجـب الشـرع اإلهلـي , ومـا يتقّدمـه األداء      أداء احلقـو    , واسـتحباب , وجوب ؛ ومنه على أساس 

 .., بال َمنِّ وال أذًى والتوزيع املالي بوجوبه واستحبابه على ذوي القربى 
الفكر اإلسالمي حيث أّن خيتل  عن األنظمة الوضعية , الفكر اإلسالمي  ىل أّنوالبّد من اإلشارة إ     

, وامتداداته الزمنية واروفه املكانيـة والزمانيـة   االقتصادي التوزيع  يفأيثر مشواًل ه فقرات يتضمن وتكون
, , واجتاهاته الدنيوية األخرويـة  اجتماعية  –عالجية ووقائية اقتصادية وما ياتب عليه من أبعاد موقفية 

 ..يتم توزيعه على ذوي القربى يما هو عليه وجوب واستحباب التوزيع , ومنه ما 
 
 
 

 املبحث الثاني 

 لذوي احلاجات االقتصادي-  الضمان االجتماعي

 
يف األموال الاصة , وبالصـوص مـن هـم بـأمس احلاجـة       القربىحقو   ؛املبحث السابق  مش        

 ..والدعم املؤقت أو املتواص  للمساعدة 
الضـمان  واألمشـ  , أال وهـو    يف دائـرة تكـون األوسـع   لـه  نتطّلع ِلما ُيكم, للموضوع واستكمااًل      

 ..الفقراء واملسايني من الناس االقتصادي لذوي احلاجات  –االجتماعي 
حبسب الطط املرسـومة علـى مسـتوى الدولـة ,     قائمة على تنفيذه وعادة ما تكون الدولة , هي ال     

 الذي يتبناه عمومًاتل  عن التكاف  االجتماعي وبطبيعة احلال خي, ويتحكم فيه القدرات اإلنفاقية للدولة 
والقـائم علـى املبـادرة اآلنيـة هلـم وحبسـب قـدراتهم املاليـة          ,ومؤسسـاتهم  األفراد واعماعات واجملتمع 

 ..والتطوع يف ذلك والرغبة باإلنفا  
جوانـب  اا فالشريعة اإلسالمية مل تاالجتماعي اإلسالمي ,  –وهو ما يتضمنه النظام االقتصادي       

اضـحة ,  رها الو, ووضـعت صـو  ومفاصـ  ديناميتـه   نظامه وتنظيمـه ومنظومتـه    ااحلياة , إاّل وضعت هل
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باإلنسـان  إلدارة املعضالت واملشاي  واألزمات , ويـ  مـا يليـق    ومكانتها املرموقة , واحللول الكفيلة 
 ..ومكانته ويرامته وحقوقه 

بوحـدة   , فقـد تضـمنت الشـريعة اإلسـالمية , السـب  الكفيلـة        ( يدَبـرُ الَفقدُر امَلـْوُت األَ ) ولكون       
تضامنية ي  األطراف يف معاعة املشكالت , ويف مقدمتها ما يتوجب من و الدواخ  اإلنسانية املتآلفة ,

 ..الدولة  وتكون مسؤولة عنها تتحملهامهام إسااتيجية 
 شاية مع بقاءي ٌّ حبسب قدراته الفردية وامل ,ومؤسساتهم ماعات واألفراد وما يكفله اجملتمع واع     

يف يسـهم  واملباشـر وغـري املباشـر ,     , بالشـك  وتنظيمهـا  الدولة املسؤولة بهيمنتهـا وهيبتهـا وقـدراتها    
, أو مل تـأتهم فرصـة العمـ  ,    مساعدة احملتاجني من الفقراء واملسايني , وغريهم ممن ال يستطيع العم  

مع , ومنه فس بالعم  , هذا اعهاد األي  لبناء قويم النفس واألسرة واجملتويأخذوا سبيلهم يف جهاد الن
 ..جهاد البناء والتنمية والتطور على خمتل  الُصعد 

, هـو لبنـاء اجملتمـع    والغر  من مسألة ضمان اعانب االقتصـادي لـذوي احلاجـات أو احملتـاجني          
, وجع  اإلنسان احملتاج , حمافظًا على والواجبات بروحية إنسانية متعاطفة مبوضوعية مع إحقا  احلقو  

بـني اجملتمـع , ألّن   منه ومن مكانتـه , ويكـون باملكانـة املرجـّوة لـه       , وال ُيستنق يرامته وعزة نفسه 
وغـري  , وهـي اـاهرة طبيعيـة , ُتحتمهـا الظـروف االعتياديـة       يـ  إنسـان    معّر  هلـا  احلاجة والفقر ,

 ..نسان االعتيادية الا ميرُّ بها اإل
 : , بقوله يف الفكر اإلسالمي مكانة املسكني ( عليه السالم)وُيبيِّن اإلمام علي        

  (ْعَطى اهلَل اُه َفَقْد َأْعَطَوَمْن َأ, َفَمْن َمَنَعُه َفَقْد َمَنَع اهلَل , امِلْسِكنَي َرُسوُل اهلِل  إنَّ) 
ويما للرسول رسالة , , نسان إلشباع احلاجات اإل سلواييفية عقبها خطورة املنع , توخطورة        

وهناا احلقو  واجبة األداء على ق  , افللمسكني رسالة , مفادها أّن ي  إنسان معّر  ملث  هكذا مو
, وتطوع يف أداء الواجب واحلق , فقد حقق رسالة اإلسالم ي  قادر عليها , فَمن استجاب هلذا النداء 

 ..ب مما جاءت به الرسالة السمحاء ع عن تنفيذ جانامتناإلنسانية , وَمن مل يستجب 
ي ْعُيـِنِهْم فِـ  ُنْصـُب أَ , اِجِلِهْم ي عَـ اِد فِـ اُل الِعبَـ ْعَمَأَو, اٌء ُمْنِجٌح َدَقُة َدَوالصَّ) وبهذا جع  اهلل تعاىل       
يف  يف نصـابها , وبهـا يسـهم    يضـع األمـور   ,حقوقه وحقو  اآلخـرين  , ليكون َمْن عرف   (اِلِهْم آَج

 ..حتقيق توازن احلياة 
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,   ( ْنِفيُس َعِن امَلكدـُروبِ التََّو, اَنُة امَللدُهوِف اِت الذُُّنوِب الِعَظاِم إَغاَرِمْن َيفَّ) وما أعظم أن جنع         
, ويرتقي بتماسك ووحدة اجملتمع مبا يرتقي بها و, ومتاسكها ألنها من العوام  الا تبين النفس البشرية 

 .. جهها من الفكرونقاوة مو
بهم , وحّذر من غضب اهلل ج  جالله من أجلهم , حيث ( عليه السالم)وقد أوصى اإلمام علي       
 :يقول 
ْهـِ  الُبْؤَسـى   َأاجنَي َوامُلْحتَـ نِي َواِيِمَن امَلَس, يَن ال ِحيَلَة َلُهْم ِذى ِمَن الََّلَبَقِة السُّفدي الطَّاهلَل اهلَل ِف نمَّ)       

ْجَعـْ  َلُهـْم   اَو, يِهْم ْسَتْحَفَظَك ِمـْن َحقِّـِه فِـ   اا ْحَفظد هلِل َماَو, ُمْعَترًّا اِنعًا َوَبَقِة َقِه الطَّي هِذِف إنََّف, ْمَنى زَّالَو
ي ِذْثـَ  الَّـ  قدَصى ِمْنُهْم ِمأَلِل إنََّف,  ي ُي ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ, اِلَك ِت َمْيِقْسمًا ِمْن َب

اِمَك اِفَه إلْحَكَذُر ِبَتْضييِعَك التََّك ال ُتْعإنََّف, ال َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطٌر َف, ُه ْسُتْرِعيَت َحقَّاِد ُي ٌّ قَََو, ْدَنى ِلأَل
 .  (الَكثرَي امُلِهمَّ 

مـ  قـوة الدولـة    مـن عوا  , ومسؤولية الدولة اجتاهه , وهو عام الضمان االجتماعي  شروع ونرى     
ى َلَبَقـِة السُّـفد  الطَّ )؛ , املتجه مـن  الفرد واجملتمع واجتاهات يف وضع حلول لألزمات املالية على مستوى 

والسـبب  , ( ْمَنـى  الزَّْهـِ  الُبْؤَسـى وَ  َأاجنَي َوامُلْحتَـ نِي َواِيِمـَن امَلسَـ   ), وهـم ؛  ( يَن ال ِحيَلَة َلُهْم ِذِمَن الَّ
 ( ..ُمْعَترًّا اِنعًا َوَبَقِة َقِه الطَّي هِذِف إنََّف) الفلسفي العميق ؛ املنطقي واألخالقي و

وِقْسـمًا  , اِلـَك  ِت َميْـ ْجَعْ  َلُهْم ِقْسمًا ِمْن َباَو, يِهْم ْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِِّه ِفاا ْحَفظد هلِل َماَو) وآليته ؛      
, ْدَنـى  ي ِلأَلِذقدَصى ِمْنُهْم ِمْثَ  الَّأَلِل إنََّف)  ؛واحلقو  املاتبة  ,(  ي ُي ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَوِمْن َغالَّ

اِمـَك الَكـثرَي   اِفـَه إلْحكَ َذُر ِبَتْضـييِعَك التَّ َك ال ُتْعإنََّف, ال َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطٌر َف, ُه ْسُتْرِعيَت َحقَّاِد ُي ٌّ قَََو
اآلنية واملستقبلية , وذلك بالتخطيط له , وجعله يجـزء مـن مهـام    املعاعة , وبها يكون حتمية  (امُلِهمَّ 
 ..وعالجاتها اإلنسانية الدولة 
ا إىل اَهاهلِل ؛ َوَمْن َشَك ا إىلاَهُه َشَكنََّفَكَأ, ِمنن اَجَة إىل ُمْؤا احَلَمْن َشَك) ( : عليه السالم)قال وبهذا      
 .  ( ا اهلَلا َشَكَمنََّفَكَأ, اِفرن َي

تكـون يرامتـه مصـونة ال    , و , وُمعتد بإسالمه أمام الكـافر  عزيز النفساملؤمن أو املسلم ليكون        
وبذات الوقت ؛ فإّن القدرات االقتصادية واملالية , قد تكون , ُتهان وال ُيستهان بها من قريب أو بعيد 

لـه ويوجهـه لدمـة مآربـه     الفجوة الطرة الا يدخ  من خالهلا الكافر , لُيضِع  املسلم ويستعبده ويذ
 .. اإلسالم واملسلمني  إلضعاف عسد األمة الطرة , ومنه يدخ 
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لمسلم أو املؤمن قوة لة الا تهدف بناء ها اإلنسانياتوالشكاية للمؤمن , حتقق وحدة اهلموم وعالج      
ألزمات وختطيها ومنه يتحقق الدعم التضامين والتكافلي , اآلخذ بيده رحنو حلول املشاي  واالضعفي  , 

 ..بأسلم السب  , واحلفاا على يرامة اإلنسان 
  :ْبِنِه حممد بن احلنفّية ال (عليه السالم)قال ومن هذا املنطق       
, ٌة ِللدَعقدِ  َمْدَهَش, يِن لدِّالَفقدَر َمْنَقَصٌة ِل فإنَّ, ْسَتِعْذ باهلِل ِمْنُه َفا, َعَلْيَك الَفقدَر  َخاُفإنِّي َأ,  ا ُبَنيََّي )      

 .  (! اِعَيٌة ِللدَمقدِت َد
بـاهلل تعـاىل ,   , واجتاهات وتعدد ما ميس به , واالستعاذه وهنا تتعدد أبعاد ومناحي وحمتوى الفقر       

, واحلـد مـن   , املسـتقلة والتابعـة   ونباتـه اجتـاه املـتغريات والثوابـت     سبي  التماسك من دواخ  اإلنسان 
, ومن جهة أخرى قد يتجه الفقـر باجتاهـات االسـتزادة مـن     نى النفس والقناعة التهديدات واملخاطر بِغ

, تضفي على الشـخ  القـوة   , وما يتضمنه من معلومات وأنظمة معلوماتية مستدامة  ارفم واملعوالعل
 ..واستثمار الفرص , لدعم الذات وأخيه ونظريه اإلنسان 

 : إىل أحد عامليه( عليه السالم)يقول أيضًا و       
ِل ِوْرِدَها َلْم ُتْحَمْد ِفيَما وَّْبَواِبَك ِفي َأَها إْن ِذيَدْت َعْن َأَفإنَّ, ا َحاَجٍة َعْن ِلَقاِئَك ِبَها َذ َوال َتْحُجَبنَّ)      

 .َبْعُد َعلى َقَضاِئَها 
ُمِصيبًا ِبـِه  , ِمْن َذِوي الِعَياِل َوامَلَجاَعِة  ْصِرفدُه إىل َمْن ِقَبَلَكَع ِعْنَدَا ِمْن َماِل اهلِل َفاْجَتَمْنُظْر إىل َما اَوا     

 .  ( َلَناَبْحِملدُه إَلْيَنا ِلَنقدِسَمُه َفيَمْن ِقَوَما َفَضَ  َعْن ذِلَك َفا, ِت َمَواِضَع الَفاَقِة َواَلالَّ
ادي , يعتمد على معرفة حقيقة الوضع اإلنساني واالقتصاالقتصادي  -االجتماعي ويبقى الضمان       

, وما يتطلبه النظر يف أمـورهم بشـك  مباشـر , لـئال تتغّيـر احلقـائق وُتربـك        للناس , وطبيعة حاجتهم 
 ..الصورة احلقيقية ِلما ُيعانيه الناس 

دون اســتثمارها  ى الدولــة ومقاطعاتهــا ,لــدوللـتخل  مــن مســؤولية تــرايم األمــوال وجتمعهـا         
احلـايم علـى رقـاب     الـوالي أو  وقـ  وسـالمة م  هها اجملتمع ,واالنتفاع منها يف ح  املشاي  الا يواج

وبيـان مسـتوى عدالتـه    , وأمام الناس , والسيما منهم الفقراء واحملتـاجني   م الالق عز وج أما ,الناس 
 ..  ( ااِبَهلى َخَراِر َرْهٌن َعاحَلَجُر الَغِصيُب يف الدَّ ) و ,ومساواته , واملوق  الدنيوي واألخروي 

َر ِفيـِه  َوَمـْن َقصَّـ  , ا اُه َزاَدُه ِمْنهَـ دََّفَمـْن أَ , َحقًّا  ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ)  ؛ عرفعم  مبا لري ِلَمْن وا      
, واجتاه االستثمار ألّن مردوداتها يف الدنيا هلا شكلها , ويف اآلخرة هلا حسابها ,   ( َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه
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ِعَ  آفاقه املستقبلية لإلنسان , وبالصوص االجتاه بوعي االستثمار املستدام اإلسالمي ؛ دنيوي وأخروي 
 ..والبيئة , وبضمان الرفاهية االقتصادية االجتماعية 

ها اتمعلى مستوى الدولة واجملتمع والفرد , إاّل االبتالء واالختبار الدنيوي , ومدى إسـها وما النعم      
 ( : عليه السالم)يف معاعة أمور الناس , لذا يقول 

ا ا َنَزَعَها َمَنُعوَهإَذا ؛ َفا َبَذُلوَهْيِديِهْم َمي َأا ِفَفُيِقرَُّه ,اِد ادًا َيْخَتصُُّهُم اهلُل بالنَِّعِم ِلَمناِفِع الِعَبهلِل ِعَب إنَّ)       
 .  (ا إىل َغْيِرِهْم َلَهَحوَّ ُنمَّ, ِمْنُهْم 
األموال ويكدِّسـها  بـ ك ؛ أن ال يفـرح َمـْن ميسـ   فـة احلقيقـة   وعلى ي  املستويات , يتطلـب معر        

وال يأتي ي  ذي حقِّ حقه من املسايني واحملتـاجني , واملـال والـدنيا يف    وخيزنها ومينعها عن الريات , 
 .., ويف زوال الدنيا ُياا الثق  على ياه  املالك , ونعيمها لغريه حكم الزوال وإن اجتمعا 

النهو  به , ما  على الدولة واجملتمع واألفراد ُيحتِّم و  ,ب أداء احلقذا , وجووفو  ي  ذاا وه      
 ..بالضمان والتكاف  , والسيما باجتاهاته التضامنية ؛ داموا ويالء عليه 

, لضـمان  املشارية فيها ي  األطراف املعنية املتوجِّبة و املشاي  واألزمات املاتبةويون عالجات      
وال ننسى مردودات ي  االجتماعية , واالستقرار املاتب عليها ,  –لرفاهية االقتصادية العيش الكريم وا

, والتخفي  من عـبء متاعـب احليـاة    االقتصادي  –لضمان االجتماعي اهلادف لإنفا  , ومنه اإلنفا  
ى املستوى عن ياه  املسايني واحملتاجني , وما حيققه علوحاجاتها املتجددة واملتطلبة اإلشباع املستدام 

 ..االقتصادي الوطين 
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 ي عشرحلادالفصل ا
 اإلنفاق يف نهج البالغة

 
, وتكاماًل بعد أن اطلعنا على اعوانب املختلفة , ومنها الدخ  واالستهالا واالدخار واالستثمار        

 .. اإلنفا  مع املوضوع ذاته , ندرس 
, فهو عامـ  مـن العوامـ  الـا تسـهم      دولة واجملتمع والفرد فلإلنفا  أهمية يبرية على مستوى ال      

داخ  الدولة , وبالتالي عملية البناء والعمران والتنمية وترفد حرية وانسيابية وفاعلية الدورة االقتصادية 
, مبختل  مراحلـها  , واستخدام الطاقة التصميمية والطاقة القصوى للعملية اإلنتاجية والتوسع اإلنتاجي 

سـهم يف حتقيـق األنشـطة    قتصادي , ومتطلبات سالمته تاالدف , وُيعد اإلنفا  وسالمته , اهلية التكامل
 ..االقتصادية املتنوعة 

, بالرز  احلالل الطيب , ومما ورد يف الـذير احلكـيم مـن اآليـات     وقَرن الالق عز وج  اإلنفا       
 :يف سورة البقرة البيِّنات 
ُقوَن ُقْ  َما َأْنَفقدُتْم ِمْن َخْيرن َفِللدَواِلَدْيِن َوالدَأقدَرِبنَي َوالدَيَتاَمى َوالدَمَساِينِي َواْبـِن  َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِف)  -

 . (   )السَِّبيِ  َوَما َتفدَعُلوا ِمْن َخْيرن َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليٌم 

اللَِّه َوَتْثِبيًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َيَمَثِ  َجنٍَّة ِبَرْبـَوٍة َأَصـاَبَها    َوَمَثُ  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة)  -
 . ( 6 )َواِبٌ  َفَآَتْت ُأُيَلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن َلْم ُيِصْبَها َواِبٌ  َفَط ٌّ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي 

اِت َما َيَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن الدـَأْرِ  َوَلـا َتَيمَُّمـوا    َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّب)  -
 . (67 )الدَخِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبَآِخِذيِه ِإلَّا َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد 

َرْحَمِة َربِّي ِإًذا َلَأْمَسـكدُتْم َخْشـَيَة الدِإْنَفـاِ  َوَيـاَن الدِإْنَسـاُن َقُتـوًرا       ُقْ  َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن )  -
 .اإلسراء سورة  (11 )
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الـدخ   مصـدر  الـدورة االقتصـادية وحريتهـا , مـن     أهميـة سـالمة    من اإلسالم يضعما  ويتبّين       
واألسـرية  العالقـات اإلنسـانية   بنـاء  ل مـن فاعليتـه  لإلنفا   ماواستمداده من الرز  احلالل , واإلنفا  و

والكسب احلالل التوازن االقتصادي وتعدد أساليب الدخ  , وما وضع من نظام حتفيزي لبناء واجملتمعية 
,  ( َوُيْنِفـُق ِمْنـُه ِبـامَلْعُروفِ   , َيأدُيُ  ِمْنُه ِبـامَلْعُروِف   ) يكون السلوا االقتصادي القويم ؛ وبهذا, الطيب 

 ..احلاجات املتوازن , والرفاهية االقتصادية املتوازنة باع وهلما جانب إش
على  يؤنر, وما البالغة للدخ  األهمية ,  ةوالاص ةه العاماتاجتاهب العقالني ولإلنفا  االستهاليي       

 .. ةوالاص ةه العاماتإلنفا  اإلستثماري باجتاها
وفلســفة النظــام  ومــؤنرين علــى اجتــاه باجتــاهني رئيســيني مهمــنياإلنفــا  وبشــك  عــام ؛ يتجــه       

 :ي اإلسالمي , أال وهما االقتصاد
 .اإلنفا  يف سبي  اهلل تعاىل : أواًل 
  .الدنيوي اإلنفا  : نانيًا 

 

 :اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل : أواًل 

إلنسـان مـن   ينبع من مستوى ما حيمله ايف سبي  اهلل تعاىل , يف االقتصاد اإلسالمي , ُيعد اإلنفا        
ضرورته وحتميته من أج  , ومؤشر  القدرات املالية ما يدعمها من, ووأداء قدراتها العالية  اإلمياننقافة 

 .. اإلنسان وقضاياه اإلنسانية
املاديـة  مـردودات  النظـرة لل واجتماعية ,  –, منها اقتصادية مله من جوانب عديدة فضاًل عن ما حي     

يف إحقـا   األخروية , ويسبها املنظور وغري املنظور الـدنيوي   –الدنيوية  هات, واالجتاهلا وغري املادية 
وما ُيهيء مـن  النفسية , والطمأنية  احلقو  وأداء الواجبات على أيم  وجه , وما يضفيه من االستقرار

 ومنهـا ومردوداتـه املتعـددة املنـافع    لتحقيق أواصـر العالقـات اإلنسـانية ,    مالئم أجواء ومناخ اجتماعي 
 ..الواسعة املستدامة التنموية اآلفا  

يهـدف  فهو  , الزائ دنيوي البتغى املإن مل حيص  ,  مرضاة اهلل ج  جاللهواإلنفا  املستدام بصفة      
نافع والري , والسيما الطبقة القابعة يف أدنى اهلرم االقتصادي مشولية املحيقق و, األبقى روي االجتاه األخ

 ..واحملتاجني من الفقراء واملسايني 
, ضى اهلل سبحانه ِريرجو العم  الال  هلل تعاىل , ووُيمهِّد هلا تقدمها , فيأما املردودات األخروية      
بِِّهـْم َوَلـا   ُهْم ِعْنـَد رَ الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِ  اللَِّه ُنمَّ َلا ُيْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َوَلا َأًذى َلُهـْم َأْجـرُ  ) 

 .. سورة البقرة(  6 )َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 
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القويم التضـامين والتكـافلي ,   وتعزيز الثقة بالنفس والتوازن يف ي  سلوا , ومنه السلوا اإلنفاقي      
 :وتعاىل غري وجه اهلل عز وج  , وبهذا يقول سبحانه وال يهدف فيه 

ا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزقدَناُهْم ِسرًّا َوَعَلاِنَيًة َوَيـْدَرُءوَن  َوالَِّذيَن َصَبُرو ) -
  . سورة الرعد (  )ِبالدَحَسَنِة السَّيَِّئَة ُأوَلِئَك َلُهْم ُعقدَبى الدَّاِر 

ُتْنِفُقوَن ِإلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه اللَّـِه َوَمـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْيـرن ُيـَوفَّ       َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيرن َفِلَأْنُفِسُكْم َوَما  ) -
  . سورة البقرة/   7 من اآلية ( ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َلا ُتظدَلُموَن 

  . سورة األنفال 61/ية من اآل( َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِ  اللَِّه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َلا ُتظدَلُموَن )  -

ٍة ِمَئـُة  َمَثُ  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِ  اللَِّه َيَمَثِ  َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَ  ِفي ُيـ ِّ ُسـْنُبلَ  )  -
 . سورة البقرة ( 6 )َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُ  ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

احلديث واملعاصر , فـإّن اإلنفـا  وآنـاره واسـااتيجياته املسـتقبلية ,      وباملنظور االقتصادي املادي       
اجتاهـات دوران  طبيعة االجتاهـات الصـحيحة لإلنفـا  , و   وهوامشها , يتحقق يف ومضاعفات األرباح 

إلعـادة  ا يـؤدي  احلرية االقتصادية , واجتاهات هندسة االقتصاد وإعادة هندسـة االقتصـاد , مبـا فيـه مـ     
 ..وما يقابلها من االرباح وتوزيعها التوزيع واستمراريته بني عوام  اإلنتاج هندسة 
 ( :عليه السالم)ظهر يف قوله ت,  من قنوات اإلنفا  ةانب رئيسيوونرى ج      
َولدُيْعِط , ِسرَي َوالَعاِنيَ  ِبِه اأَل َولدَيُفكََّ, اَفَة َولدُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّي, ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل َفلدَيِصْ )       

ِه اِلَصـاِل  َفـْوزًا ِبهـذِ   اِب ؛ َفـإنَّ َوْبِتَغـاَء الثَّـ  ا, َواِئـِب  َولدَيْصِبْر َنفدَسُه َعلى احُلُقوِ  َوالنَّ, الَغاِرَم ِمْنُه الَفِقرَي َو
ي َما َنَقـَ  ِمـَن الـدُّْنَيا َوَزاَد فِـ    ) .. , ألّن   (ِخَرِة ؛ إْن َشاَء اهلُل َوَدْرُا َفَضاِئِ  اآل, َشَرُف َمَكاِرِم الدُّْنَيا 

 ), ولكّن   ( !َفَكْم ِمْن َمْنُقوصن َراِبحن َوَمِزيٍد َخاِسرن : ي الدُّْنَيا ا َنَقَ  ِمَن اآلِخَرِة َوَزاَد ِفاآلِخَرِة َخْيٌر ِممَّ
 .  ( ي اآلِخَرِةي الدُّْنَيا َوَيَضُعُه ِفَوُهَو َيْرَفُع َصاِحَبُه ِف, يٌر َوإْسَراٌف ِه َتْبِذي َغْيِر َحقِّاَء امَلاِل ِفإْعَط
هـو عـدم تقـادم األعمـال      , ودقتـه هندسة وإعادة هندسـة االقتصـاد   اجتاهات اإلسالم يف وعظيم       

لرئيســية وُيظهــر مكوناتــه ا, , وحســابها وعقابهــا األخــروي  وأهــدافها ونتائجهــا يف النفــع واإلضــرار
, وهـو  ( عليهم السالم)القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال األئمة األطهار  يف والتفصيلية

 ..ما مش  جوانب منه الن  املبارا املتقدِّم 
 : السلوا االقتصادي يف اإلسالم , وهو ما جيمع بني اإلنفا  أمر وارد ضمنوعقالنية        
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َفَمـْن آَتـاُه   ) ؛  , وييفية العم  على توزيعه ية القائم على اإلنفا وشخص التوقيت يف اإلنفا  -
 .. ( . ِبِه اهلُل َمااًل َفلدَيِصْ 

َيْرَفُع َصاِحَبُه )  ؛املغرر به , حبيث يتجه بتوجيه الفكر  ومنه حينما,  املوق  اإلنفاقيوخطورة  -
  .. ( ي اآلِخَرِةي الدُّْنَيا َوَيَضُعُه ِفِف

واالختيار , ومنه حينما يتوجـه بتوجيـه   اإلنفا   جغرافية أو مكان ك إىل حتديدلرمبا تعّدى ذل -
تفوُّقيـة تتعـدى الـتفكري الـدنيوي احملـدود ,      وبناءه الفلسفي , وهـو حيمـ  نظـرة    نقاوة الفكر 

 ( .. ي الدُّْنَياَد ِفا َنَقَ  ِمَن اآلِخَرِة َوَزاي اآلِخَرِة َخْيٌر ِممََّما َنَقَ  ِمَن الدُّْنَيا َوَزاَد ِف) ؛ فيكون 

, لـذا  (  َفَكْم ِمْن َمْنُقوصن َراِبـحن َوَمِزيـٍد َخاِسـرن   ) ؛ , والنظر ملردوداته طبيعة اإلنفا  ومدياته  -
البعيـد عـن املاديـات     , ومنافعـه  يتطلب إيقاف القياس يف األداء , واالجتاه مبعايري جودة األداء

 ..وقصورها 

اَء امَلاِل إْعَط )؛ رمبا يشم  املوق  اإلنفاقي , لت اإلنفاقية ما ياتب عليه من احلقو  والواجبا -
  .., ويالهما مؤنر يف االجتاه االقتصادي ومنافعه اإلنسانية  ( ِه َتْبِذيٌر َوإْسَراٌفي َغْيِر َحقِِّف

, ْنـُه الضِّـَياَفَة   َولدُيْحِسـْن مِ , ِبِه الَقَراَبَة  َفلدَيِصْ  )وقنواته اإلنفاقية ؛ التوزيع املالي لإلنفا  ومنه  -
 وال حيملـه  , وهـو مـا ال يتضـمنه   (  الَغـاِرمَ َولدـُيْعِط ِمْنـُه الَفِقـرَي وَ   , ِسرَي َوالَعاِنيَ  ِبِه اأَل َولدَيُفكََّ

أخالقيـات  إاّل االقتصـاد اإلسـالمي و   , وال يتجـه مبنافعـه  االقتصاد الوضعي احلديث واملعاصر 
 ..وأهدافه ونتائجه اإلنفا  

, واآلفـا   لـذوي االختصـاص   , وبالصـوص  ماعيـة  االقتصادية واالجت املضامنيضوح سعة وو        
أخالقيات اإلنفـا  وسـب  تلبيـة احلاجـات     تعاليم , وما حتمله النصوص املبارية من وتطبيقاتها اعديدة 
 ..وإشباعها املباشر وغري املباشر اإلنسانية 

املـال يف العديـد مـن سـب      ج  والقاصرة النظر , يـنق   باحلسابات االقتصادية القصرية األولرمبا       
 ..يف اإلنفا  يف سبي  اهلل تعاىل اإلنفا  , لكنه ال ينق  

خيتل  علـم االقتصـاد   مما عم , لذا الذي به تدوم النِّواإلنفا  السوي مضمون من مضامني الشكر       
األخـروي   –مِّن لك  احملتوى الـدنيوي  ؛ املتضقتصاد اإلسالمي ال, عن علم االقتصاد وااملادي الدنيوي 

 ت االستثمارية غري املنظورة للمجتمـع , ومبا فيه املردوداواستدامة األموال وعوام  االنتاج واستثماراتها 
 ..دنيوي وأخروي يكون , وآنار العطاء والدولة 
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ه املستدامة وتواص  ونتائجوأهدافه بشك  عام , واإلنفا  يف سبي  اهلل تعاىل فمعرفة سب  اإلنفا        
منه الوصول إىل الذروة املستدامة ملعارف العلوم اإلنسانية يف اجملـال االقتصـادي   يتحقق إعادة هندسته , 

 ..واالجتماعي 
ْعَمـاِل  ِعَبـاَدُه ِعْنـَد األَ   ) .., حينما يبتلـي اهلل  والدلي  على هذه املضامني والتطبيقات االقتصادية        

, َوُيقدِلـَع ُمقدِلـٌع   , ِلَيُتـوَب َتاِئـٌب   , َوإغدالِ  َخَزاِئِن اَلْيـَراِت  , َوَحْبِس الَبَرَياِت , َمَراِت ِ  الثَّيَِّئِة ِبَنقدالسَّ
 ..  ( َوَيْزَدِجَر ُمْزَدِجٌر, ٌر َر ُمَتَذيَِّوَيَتَذيَّ
َمـْن   َحـقَّ َأ َوإنَّ ..) , املادي منه وغري املـادي ,  هذا هو التكام  االقتصادي املنظور وغري املنظور       

 َحـٍد إالَّ ُه َلْم َتْعُظـْم ِنْعَمـُة اهلِل َعلـى أَ   َفإنَّ, َوَلُطَ  إْحَساُنُه إَلْيِه , َياَن َيذِلَك َلَمْن َعُظَمْت ِنْعَمُة اهلِل َعَلْيِه 
 .  (ْزَداَد َحقُّ اهلِل َعَلْيِه ِعَظمًا ا

, وأداء حقوقها الشـرعية , وتلبيـة احلاجـات وإشـباعها     فنعمة األموال يف اختيار قنواتها املثمرة ,       
 ..ئة الارجية , مبا فيها الدولة واجملتمع وإاّل يانت األموال وبااًل على صاحبها , ورّبما على البي

 

 :اإلنفاق الدنيوي : ثانيًا 

جيمع بصورته لرمبا وُيكام  ما سبق تناوله ,  والذي, دنيوي يكون اجتاهه وعمومية هذا اإلنفا         
ومسار اإلنفا  ونّية اإلنفا  , هو احملدد الجتاهاتـه  الواضحة بني اهلدف الدنيوي واألخروي , ومنظومة 

 ..واستدامته ونتائجه 
إنتاجي أو استثماري , ولرمبا وبطبيعة احلال ؛ فاإلنفا  على وجهني ؛ إنفا  استهاليي , وإنفا        

 ..  االستهاليي واإلنفا  اإلستثماري وجه آخر لإلنفا  , جيمع بني اإلنفا
, سواء يان من أج  الـذات أو مـن   يته قيمه وأهدافه وأخالقياته وإنسان واإلنفا  اإلستهاليي له      

, وأن أخالقياته ؛ االبتعاد عن التبذير واإلسراف والاف والبخ  والتقـتري  أج  اآلخرين , فمن أصوله و
 ..جيع  بني هذا وذاا سبياًل قوميًا 

وأخالقياته وإنسانيته , بشك  يتماشى مع أما اإلنفا  اإلنتاجي أو االستثماري ؛ فله قيمه وأهدافه      
, والناتال وآناره , ومحاية اجملتمع وتقويم اقتصاده , فاملصلحة مشاية وصاحله وصالحه طبيعة األعمال 

 ..الذات بنجاحه  ويرضييهدف يف اإلسالم , رضى اهلل تعاىل , ومنه ما يرضي اجملتمع 
 : وقد جاء يف الذير احلكيم        
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 ..سورة البقرة  ( )الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبالدَغْيِب َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوِممَّا َرَزقدَناُهْم ُيْنِفُقوَن  )      
تدامة ا يشـم  اإلنفـا  االسـتثماري , السـ    مبـ ال يقتصر على اإلنفـا  االسـتهاليي , فلر  فاإلنفا        

عبادة ,  بقوميهووبالعم  وي  ما له عالقة بها , عم ألموال , وبه الشكر واستدامة النِّاالقتصاد ورؤوس ا
عليه )ومستقبله , وبهذا يقول ويم السلوا االقتصادي , احلفاا على سالمة الدولة ويرامة اإلنسان وبق

  ( :السالم
َلـْيَس ُيـ ُّ   َفَفِإنَُّه ُربَّ َطَلٍب َقْد َجرَّ ِإَلى َحـَرٍب ؛   , الدُمكدَتَسِب َفَخفِّْض ِفي الطََّلِب , َوَأْجِمْ  ِفي)       

الرََّغاِئـِب ,   ِنيٍَّة َوِإْن َسـاَقْتَك ِإَلـى  َوَأيدِرْم َنفدَسَك َعْن ُي ِّ َد.  َطاِلٍب ِبَمْرُزو ن , َوال ُي ُّ ُمْجِم ن ِبَمْحُرومن
 . ْن َنفدِسَك ِعَوضًاَفإنََّك َلْن َتْعَتاَ  ِبَما َتْبُذُل ِم

 َوُيْسـرن ال ُيَنـاُل ِإالَّ   , ِبَشـرٍّ  َوَما َخْيُر َخْيـرن ال ُيَنـاُل ِإالَّ   .َوال َتُكْن َعْبَد َغْيِرَا َوَقْد َجَعَلَك اهلُل ُحّرًا        
 .  ( !؟ِبُعْسرن 
أن يكـون باملسـتوى    فاإلنفا  سـواء يـان اسـتهالييًا أو إنتاجيـًا أو اسـتثماريًا , فإنـه يتطلـب               

والتخطيط , فإذا تعّدى ذلك , وفا  القدرات واملؤهالت املطلوب من االستيعاب واإلمكانيات املتاحة 
 .., وآناره إن مل تظهر يف احلاضر , فستظهر يف املستقب  املتوافرة , حتمًا ستكون النتائال سلبية 

, ومسـتوى مـا   لرغبـات واالسـتعدادات   وهنا يتطلب حتديد اإلمكانيات والطاقـات والقـدرات وا        
مـن  ( عليـه السـالم  )حتتويه , ليكون اإلنفا  باملستوى املخطط له والرشيد والعقالني , لذا حيذر اإلمام 

 :خالل قوله 
  .. ( َفَيُكوَن ِنقدُ  َذِلَك َوَبااًل َعَلْيَك,  َفال َتْحِمَلنَّ َعَلى َاْهِرَا َفْوَ  َطاَقِتَك ) ..

وبالثقافة التنظيمية , حيث يظهر يف آلفا  املستقب  وعقالنية اإلنفا  والعم  ( ليه السالمع)وينظر      
 :قوله 

  (ُيْعَمَ  ِفيِه ِمْن َبْعِدَا  ْنا ُتْؤِنُر َأْعَمْ  ِفيِه َماَو, اِلَك ي َمَنفدِسَك ِف ُيْن َوِصيَّ, َيآْبَن آَدْم ) 
نفا  والعم  , وما يتطلبه من مسته العقالنية والرشد من فلذا يتطلب التخطيط أو ُبعد النظر يف اإل      
لـه  ته , واإلنفا  اإلسـتثماري أو اإلنتـاجي   اته وعمومياأن يكون اإلنفا  اإلستهاليي له خصوصيأج  

ميـدان  , مردود حالل طيب , وهو ما ي هنـه  خصوصياته وعمومياته , ليكون مثرة املال احلالل الطيب 
 ..االستثمار واجتاهاته 

 .  (رِي ْدِبي التَّوَن احَلْتُ  ِفُكى َيتََّح, يِر اِدوُر ِللدَمَقلُّ اأُلُمَتذُّ)  ( :عليه السالم)ويقول       
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غري دقيقة حبسب مـا يتعلـق بـاألمور    فإذا يانت املقادير أو اإلحصائيات , والتوقعات أو التنبؤات       
, فال تتحقق دم دقة ؛ التخطيط والتنظيم والتنفيذ الدقيق , اهلالا يف التدبري , لعاملختلفة , تكون النتائال 

تنفيذ , وهو ما ينطبق على خمتل  منـاحي  مطابقة الط البياني املرسوم أو املخطط له مع الط البياني لل
,  صـغرية يف اإلنفـا   وحتديـد اجتاهاتـه , ورّب مشـكلة    احلياة , وبالصوص ما يكون مبوجبه اإلنفـا   

إىل أزمات اقتصادية علـى مسـتوى الدولـة أو علـى     زمات يبرية , وقد جير بذلك إىل مشاي  وأجّرت 
 ..ومستقب  احلياة مستوى عاملي , يما نراه اليوم من األزمات العاملية الا تهدد دول وحضارات 
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 عشر لثانيالفصل ا
 مناذج اقتصادية يف اإلسالم

 
مبا حتتـوي مـن    جوانب أخرىفصول واملباحث السالفة الذير , سنتناول استكمااًل ملا سبق يف ال       

 :, وحماوره ستكون ياآلتي ما جاء يف نهال البالغة مبوجِّه و مضامني اقتصادية ,
 . الظروف االقتصادية لألنبياء والصاحلني يف نهال البالغة :املبحث األول 
 . الكعبة الشريفة والبعد االقتصادي : املبحث الثاني

 . الوص  االقتصادي للجّنة يف نهال البالغة :ملبحث الثالث ا
 
 
 

 املبحث األول 

 الظروف االقتصادية لألنبياء والصاحلني 

 يف نهج البالغة 
 

والصـاحلون  ( علـيهم السـالم  )مضامني احلياة االقتصادية الا يعيشونها األنبياء والرس  واألوصياء       
والطمـع ,  والتقـتري  والبخـ   والتبـذير  ن الاف والبذخ واإلسـراف  واألتقياء , هي حياة بسيطة بعيدة ع

أو يف حكـم  االبتعاد عن ي  سـلوا اقتصـادي مـذموم    ب( عليهم السالم)حزمهم يكون وبشك  عام ؛ 
 ..وملذات الدنيا السلبية واالجتاه رحنو بريق احلياة احلرام أو يتص  بالزي  
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َيا ِإلَّـا َمَتـاُع   َوَما الدَحَياُة الدُّْن ),  سورة التوبة/  4 من اآلية ( ِفي الدَآِخَرِة ِإلَّا َقِليٌ   َفَما َمَتاُع الدَحَياِة الدُّْنَيا )      
َفـِإنَّ الدَجِحـيَم ِهـَي    ( 4 )َوَآَنَر الدَحَيـاَة الـدُّْنَيا   ( 7 )َفَأمَّا َمْن َطَغى  ),  سورة آل عمران  4 من اآلية  ( الدُغُروِر

سـورة   (  )َفِإنَّ الدَجنََّة ِهَي الدَمأدَوى ( 1 )مَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّفدَس َعِن الدَهَوى َوَأ( 9 )الدَمأدَوى 

 .. النازعات
ذه احلقيقة , وامتثااًل ألوامر الالق عز وج  , يان سلويهم األقوم هل( عليهم السالم)وباستيعابهم       

وينفع الناس وُينمِّي إميانهم وسلويهم على وفقه , وعرفوا املنفعـة  ا يوجِّه يف احلياة الدنيا , وانشغلوا فيم
اإلسااتيجية واالقتصادية واالجتاه السلويي يف اإلنفا  املناسب , وهو جانب مما تضمنته اآلية الكرمية ؛ 

 .. سورة اإلسراء (9 )َفَتقدُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسطدَها ُي َّ الدَبْسِط  )
اختاروا  باجتاه سلوا الاف ونعيم العيش الرغيد , إاّل إنهم (عليهم السالم)وبالرغم من مقدرتهم        

مـ  , لكـون   , ورفضـوا العـيش بـال ع   , أسوة بالضعفاء والفقـراء واملسـايني   العيش البسيط واملتواضع 
البنـاء   نقافـة  , فهـي أعمـق وأبعـد مـن اإلسـااتيجيات احلياتيـة       التهم السـماوية , يف رسا العم فلسفة 

يف حمتوى بناء التنمية املستدامة يف ي  شيء , ب  هو األرفع وقيام الشعوب وي  ما حتمله واحلضارات 
 ..العام والاص اإلنسان بثقافة التنظيم 

والبنـاء علـى وفـق    االجتماعي ,  –االقتصادي  قويم السلوا والدعم السلويي القويم ومنه نقافة       
صـوره   , مـا يتضـمن  بالتحلي  واملعاينة , واألمنوذج اإلنساني األرقـى واألرفـع   أد  استيعاب للظروف 

 ( :عليه السالم), قول اإلمام علي البالغية 
َوَدِليـٌ  َلـَك   , ي اأُلْسـَوِة  َياٍف َلـَك فِـ   - َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ي َرُسوِل اهلِل َوَلَقْد َياَن ِف)       

, يدَناُفَهـا  َوُوطَِّئْت ِلَغْيـِرِه أَ , طدَراُفَها إْذ ُقِبَضْت َعْنُه َأ, َوَيْثَرِة َمَخاِزيَها َوَمَساِويَها , َعلى َذمِّ الدُّْنَيا َوَعْيِبَها 
 . َوُزِوَي َعْن َزَخاِرِفَها , َضاِعَها َوُفِطَم َعْن َر

ْنَزلدـَت  َربِّ إنِّي ِلَما َأ: " َحْيُث َيُقوُل  -َم ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّصلَّ -اهلِل  ْيُت ِبُموَسى َيِليِمإْن ِشْئَت َننََّو     
َلَقـْد َياَنـْت   َو, ْرِ  ُه َيـاَن َيأدُيـُ  َبَقَلـَة األَ   نَّـ أَل, ُخْبزًا َيأدُيُلـُه   َلُه إالََّما َسَأ, َواهلِل " . ِمْن َخْيرن َفِقرٌي  إَليَّ

 .ِب َلْحِمِه ذُِّلُهَزاِلِه َوَتَش, ُخْضَرُة الَبقدِ  ُتَرى ِمْن َشِفيِ  ِصَفاِ  َبطدِنِه 
َفَلَقـْد  , ِة ْهـِ  اَعنَّـ  اِرِئ َأَوقََـ , َصاِحِب امَلَزاِمرِي  -َم ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّصلَّ -ْثُت ِبَداُووَد َوإْن ِشْئَت َنلَّ      

ِعرِي ِمـْن  َوَيأدُيـُ  ُقـْرَص الشَّـ   ! يُُّكْم َيكدِفيِني َبْيَعَها َأ: َوَيُقوُل ِلُجَلَساِئِه , ِبَيِدِه  ُ  َسَفاِئَ  اُلوِص َياَن َيْعَم
 .         َنَمِنَها 
, َبُس اَلِشـَن  َوَيلدـ , ُد احَلَجـَر  َفَلَقْد َياَن َيَتَوسَّ, ( عليه السالم)َوإْن ِشْئَت ُقلدُت ِفي ِعيَسى ْبِن َمْرَيَم      

ْرِ  ي الشِّـَتاِء َمَشـاِرَ  األَ  َوِاالُلـُه فِـ  , ْيـِ  الَقَمـَر   َوِسـَراُجُه ِباللَّ , َوَياَن إَداُمُه اُعـوَع  , َوَيأدُيُ  اَعِشَب 
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َوال , َوال َوَلٌد َيْحُزُنُه , َتفدِتُنُه ْرُ  ِللدَبَهاِئِم ؛ َوَلْم َتُكْن َلُه َزْوَجٌة َوَفاِيَهُتُه َوِرحَياُنُه َما ُتْنِبُت اأَل, َوَمَغاِرَبَها 
 ! َوَخاِدُمُه َيَداُه , ُتُه ِرْجالُه َدابَّ, َوال َطَمٌع ُيِذلُُّه , َماٌل َيلدِفُتُه 

َوَعـَزاًء  , ى سَّـ َأِفيِه إْسَوًة ِلَمـْن تَ  َفإنَّ  -َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ  -طدَهِر اأَل اأَلطدَيِب ِبَنِبيَِّك سََّفَتَأ      
. فًا َوَلْم ُيِعْرَها َطْر, َقَضَم الدُّْنَيا َقْضمًا . َنِرِه َوامُلقدَت ُّ أَل, سِّي ِبَنِبيِِّه َحبُّ الِعَباِد إىل اهلِل امُلَتَأَوَأ. ى ِلَمْن َتَعزَّ

 نََّوَعِلـَم أَ , ْن َيقدَبَلَهـا  َبى َأِرَضْت َعَلْيِه الدُّْنَيا َفَأُع, ْخَمُصُهْم ِمَن الدُّْنَيا َبطدنًا َوَأ, ْهِ  الدُّْنَيا َيْشحًا ْهَضُم َأَأ
ُحبَُّنـا   َوَلْو َلْم َيُكْن ِفيَنـا إالَّ . َرُه َر َشْيئًا َفَصغََّوَصغَّ, َرُه َر َشْيئًا َفَحقََّوَحقَّ, ْبَغَضُه ْبَغَض َشْيئًا َفَأاهلَل ُسْبَحاَنُه َأ

. ْمـِر اهلِل  ًة َعـْن أَ َوُمَحـادَّ , َلَكَفى ِبِه ِشـَقاقًا هلِل  , َر اهلُل َوَرُسوُلُه َوَتْعِظيُمَنا َما َصغَّ ,ْبَغَض اهلُل َوَرُسوُلُه َما َأ
َوَيْخِصـُ  ِبَيـِدِه   , َوَيْجُلُس ِجلدَسَة الَعْبِد , ْرِ  َيأدُيُ  َعلى اأَل –َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ - َوَلَقْد َياَن

َوَيُكوُن السِّْتُر َعلى َباِب َبْيِتِه َفَتُكوُن , ْرِدُف َخلدَفُه َوُي, َوَيْرَيُب احِلَماَر الَعاِرَي , ِبَيِدِه َنْوَبُه  َوَيْرَقُع, َنْعَلُه 
َذَيـْرُت الـدُّْنَيا    َفإنِّي إَذا َنَظـْرُت إَلْيـهِ  , ي َغيِِّبيِه َعنِّ -ْزَواِجِه إلْحَدى َأ -َيا ُفالَنُة : " ُر َفَيُقوُل َصاِويِفيِه التَّ

, ِه َعْيِن  ْن َتِغيَب ِزيَنُتَها َعْن َأ َحبََّوَأ, َماَت ِذيدَرَها ِمْن َنفدِسِه َوَأ, ْعَرَ  َعِن الدُّْنَيا ِبَقلدِبِه َفَأ" . َوَزَخاِرَفَها 
ْشَخَصَها َوَأ, فدِس ْخَرَجَها ِمَن النََّفَأ, َقامًا َوال َيْرُجوا ِفيَها ُم, َها َقَرارًا َوال َيْعِقَد, ِمْنَها ِرَياشًا  ِخَذِلَكْيال َيتَّ

 . ْن ُيْذَيَر ِعْنَدُه َوَأ, ْن َيْنُظَر إَلْيِه ْبَغَض َأْبَغَض َشْيئًا َأَوَيذِلَك َمْن َأ. َبَها َعِن الَبَصِر َوَغيَّ, َعِن الَقلدِب 
: َما َيُدلَُّك َعلى َمَساِوِئ الدُّْنَيا َوُعُيوِبَهـا   - َمآِلِه َوَسلََّوى اهلُل َعَلْيِه َصلَّ -ي َرُسوِل اهلِل َوَلَقْد َياَن ِف      

دًا يدَرَم اهلُل ُمَحمََّأ: َفلدَيْنُظْر َناِاٌر ِبَعقدِلِه . َوُزِوَيْت َعْنُه َزَخارُِِفَها َمَع َعِظيِم ُزلدَفِتِه , ِتِه إْذ َجاَع ِفيَها َمَع َخاصَّ
, يدَرَمـُه  َأ: إْن َقـاَل  َو, إلفدِك الَعِظيْم اِب -اهلِل الَعِظيِم َو -َفَقْد َيَذَب , َهاَنُه َأ: ْن َقاَل َفإ! َهاَنُه ْم َأِبذِلَك َأ
, يِّـِه  سٍّ ِبَنِبى ُمَتـأَ سََّفَتَأ. اِس ِمْنُه قدَرِب النََّوَزَواَها َعْن َأ, َهاَن َغْيَرُه َحْيُث َبَسَط الدُّْنَيا َلُه اهلَل َقْد َأ نََّفلدَيْعَلْم َأ

 َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -دًا اهلَل َجَعَ  ُمَحمَّ َفإنَّ, َفال َيأدَمِن الدَهَلَكَة  َوإالَّ, َوَوَلاَل َمْوِلَجُه , َنَرُه َأ َت َّقدَوا
َلْم . َوَوَرَد اآلِخَرَة َسِليمًا , دُّْنَيا َخِميصًا َخَرَج ِمَن ال. َوُمْنِذرًا ِبالُعُقوَبِة , ِة َوُمَبشِّرًا ِباَعنَّ, اَعِة َعَلمًا ِللدسَّ -

ْنَعـَم  َة اهلِل ِعْنَدَنا ِحـنَي أَ ْعَظَم ِمنََّفَما َأ. ُه َجاَب َداِعَي َربََّأَو, ى َمَضى ِلَسِبيِلِه َحتَّ, َيَضْع َحَجرًا َعلى َحَجرن 
َوَلَقْد . ْسَتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها ى اْعُت ِمْدَرَعِتي هِذِه َحتََّواهلِل َلَقْد َرقَّّ!  َوَقاِئدًا َنَطُأ َعِقَبُه, ِبُعُه َعَلْيَنا ِبِه َسَلفًا َنتَّ
 .  ! ( َمُد الَقْوُم السَُّرىْحَباِح َيَفِعْنَد الصَّ, غدُرْب َعنِّي ا: ؟ َفُقلدُت  ال َتْنِبُذَها َعْنَكَأ: َقاَل ِلي َقاِئٌ  

من الشك  واملضمون , والصور احلّية الا تكامـ  بعضـها   ا املتقدِّم وترى ما ينطق به الن  املبار      
, , وهي متث  إمنوذج السلوا واحلياة الكرمية النظامية مبنظومة الرسالة السماوية املنتظمة بإنسانيتها بعضًا 

حملبـة  لطبقات , واجتماعها على ا, وما تتضمنه من نقافة البناء ومتاسك اوما حتمله من بساطة تطبيقاتها 
نقـى  بالسلوا القـويم املسـتمد واملـبين علـى أ    والسالم املستدام , وما حتمله من هندسة احلياة واستدامته 
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, وما حيققه من اإلخالص للكلمـة الطيبـة ومكـارم األخـال      فسي السوي القيم الفكرية واالستقرار الن
 ..والعم  الصاحل يف ي  تفاصيله وخصوصياته وعمومياته 

وذلـك  واملنطـق اإلنسـاني لواقـع احلـال ,     البالغية املستوعبة لك  قـوة البنـاء األخالقـي    والصورة       
مبكارم املنطق الفلسفي األخالقي بني , و وفلسفته الفرعونييتجّسد ضمن املوق  واحملاورة بني اع وت 

, ( السـالم عليهما )موق  ومنطق نيب اهلل موسى بن عمران وأخوه الرسالة السمحاء ونبلها الا جّسده 
والمـه وِيْبـره   , وأشاروا عليه وحـّذروه ممـا آل اليـه مـن الكفـر واعـ وت       حينما دخال على فرعون 

, ما اهر منها وما بطن , وخطورة ذلك على ملكـه والنعـيم   واقاافه الفواحش , وتكابره وشدة بأسه 
 ( :عليه السالم)حيث يقول اإلمام علي .. الذي هو فيه 

َعلى ِفْرَعـْوَن ؛  َوَعَلْيِهَمـا    - الُمَعَلْيِهَما السَّ -ُخوُه َهاُروُن َخَ  ُموَسى ْبُن ُعْمَراَن َوَمَعُه َأَوَلَقْد َد)       
ال َأ: " َوَدَواَم ِعزِِّه ؛ َفَقاَل , َبَقاَء ُملدِكِه  –ْسَلَم إْن َأ  -َفَشَرَطا َلُه , ْيِديِهَما الِعِصيُّ َوِبَأ, َمَداِرَع الصُّوِف 

 َفَهـالَّ , َوَبَقاَء امُللدِك ؛ َوُهَما ِبَما َتَرْوَن ِمْن َحاِل الَفقدِر َوالذُّلِّ , َجُبوَن ِمْن هَذْيِن َيْشِرَطاِن ِلي َدَواَم الِعزِّ َتْع
َراَد اهلُل َوَلـْو أَ ! ِسـِه  ْحِتَقارًا ِللدصُّـوِف َوُلبْ َوا, َهِب َوَجْمِعِه ؟ إْعَظامًا ِللدذَّ" َساِوَرٌة ِمْن َذَهٍب ُألدِقَي َعَلْيِهَما َأ

ْن َيْحُشَر َوَأ, َوَمَعاِدَن الِعقدَباِن َوَمَغاِرَس اِعَناِن , ْن َيفدَتَح َلُهْم ُيُنوَز الذِّْهَباِن ْنِبَياِئِه َحْيُث َبَعَثُهْم َأُسْبَحاَنُه أَل
ْنَباُء ْت اأَلْضَمَحلََّوا, َوَبَطَ  اَعَزاُء , الُء َلَسَقَط الَبَوَلْو َفَعَ  , َرِضنَي َلَفَعَ  َماِء َوُوُحوَش اأَلَمَعُهْم ُطُيوَر السَّ

ْسَماُء َمَعاِنيَها َوال َلِزَمِت اأَل, ْسَتَحقَّ امُلْؤِمُنوَن َنَواَب امُلْحِسِننَي َوال ا,  َوَلَما َوَجَب ِللدَقاِبِلنَي ُأُجوُر امُلْبَتِلنَي, 
َمـَع  , ْعُيُن ِمـْن َحـاالِتِهْم   َوَضَعَفًة ِفيَما َتَرى اأَل, ٍة ِفي َعَزاِئِمِهْم َلُه ٌأوِلي ُقوَّاهلَل ُسْبَحاَنُه َجَعَ  ُرُس نََّولِك. 

 .   (ًذى ْسَماَع َأْبَصاَر َواأَلَوَخَصاَصٍة َتْمأُل اأَل, َقَناَعٍة َتْمأُل الُقُلوَب َوالُعُيوَن ِغًنى 
والفراعنـة , منطلقـًا مـن    ذا يـان منطـق الطغـاة    , ولـ لك جيمع بني السياسة واالقتصـاد  امُليعة طبو      

َوَبَقاَء امُللدِك ؛ َوُهَما ِبَما َتَرْوَن ِمْن َحاِل الَفقدِر , ال َتْعَجُبوَن ِمْن هَذْيِن َيْشِرَطاِن ِلي َدَواَم الِعزِّ َأ) ؛ الظواهر 
 .. ( َوالذُّلِّ
د جسِّـ ُي , لـذا القتصـادي ومظـاهره املاديـة    , مبين على العام  اوفلسفة اعبارة والفراعنة والطغاة       
, َهِب َوَجْمِعـِه  إْعَظامًا ِللدذَّ) ؛ الفرعونية , وفلسفته  ( َساِوَرٌة ِمْن َذَهٍبُألدِقَي َعَلْيِهَما َأ) القاصر ؛ رؤاهم 

 ( .. !ْحِتَقارًا ِللدصُّوِف َوُلْبِسِه َوا
نيـة للمـوارد , يـان البنـاء الفكـري الفلسـفي       , ومن منطـق النـدرة العي   ظرة والغشاوةمن هذه الن      

لعقـول  مـا ل , وينسـى   غري املاديات والشـكليات بوشخصه وتعظيمًا لإلنسان لفرعون , فال يرى عظمة 
 أو يغفـ   وينسـى من وقع على مسرية احلياة وتواصـلها التنمـوي الشـام  ,     ةوالعلوم واملعارف واحلكم
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بإسااتيجية رأس  يف عاملنا املعاصر , وما يسمىالفكرية  ومضامينها, بااجع العقول  تساقط احلضارات
 ..املال املعريف أو الفكري 

َوَمَعاِدَن الِعقدَباِن َوَمَغاِرَس , ْن َيفدَتَح َلُهْم ُيُنوَز الذِّْهَباِن ْنِبَياِئِه َحْيُث َبَعَثُهْم َأَراَد اهلُل ُسْبَحاَنُه أَلَوَلْو َأ)      
  ( .. َرِضنَي َلَفَعَ َماِء َوُوُحوَش اأَلُشَر َمَعُهْم ُطُيوَر السَّْن َيْحَوَأ, اِعَناِن 
, الُء َوَلـْو َفَعـَ  َلَسـَقَط الـبَ    ) , لكون علتهـا تكمـن يف ؛   الصورة هذه بوفلسفة عدم اإلرادة اإلهلية      

ْسـَتَحقَّ امُلْؤِمُنـوَن َنـَواَب    َوال ا,  ُجـوُر امُلْبـَتِلنيَ  َوَلَما َوَجَب ِللدَقاِبِلنَي ُأ, ْنَباُء ْت اأَلْضَمَحلََّوا, َوَبَطَ  اَعَزاُء 
 ..والوسطية , وملا حتقق التوازن (  ْسَماُء َمَعاِنيَهاَوال َلِزَمِت اأَل, امُلْحِسِننَي 

, والدلي  له , أّن فيما يراه ضعفًا , قد يكمن فيه أقوى من القوى الظاهرة ومل يَر اإلنسان جب وته       
َمـَع  , ْعُيُن ِمـْن َحـاالِتِهْم   َوَضَعَفًة ِفيَما َتَرى اأَل, ٍة ِفي َعَزاِئِمِهْم اهلَل ُسْبَحاَنُه َجَعَ  ُرُسَلُه ٌأوِلي ُقوَّ نََّولِك )

, وهي من عظـيم احلكـم    (ًذى ْسَماَع َأْبَصاَر َواأَلَوَخَصاَصٍة َتْمأُل اأَل, َقَناَعٍة َتْمأُل الُقُلوَب َوالُعُيوَن ِغًنى 
 ..هلية للقه اإل

 إنَّ. امَلْؤِمِننَي ُمْسَتِكيُنوَن  إنَّ ) ..العيش , لذا م املؤمن حقيقة احلياة والوجود وما يتوجب من ْهولَف      
 .  ( ْؤِمِننَي َخاِئُفوَنامُل إنَّ. ْؤِمِننَي ُمْشِفُقوَن امُل

, الـاص  ا وأداء العم  والفع  حلكمة تتعلق مبا يتطلبه من السلوواالستكانة والشفقة والوف ,       
ولكـونهم حـذرين مـن    , لغري اهلل , مبا فيه نزعـة األنـا    عمله هلل , وما يان عمله منه والعام , وما يان

وهو ما ينجر على احلاجة واإلشباع وبناء احليـاة  , ألخروي االنغماس يف احملتوى الدنيوي دون اعوهر ا
 ..االقتصادية 

ما توضح جانـب  و ,واملخلو   عز وج  للعالقة بني الالقالصورة البالغية  (عليه السالم)ويضع       
, للسلوا اإلنفـاقي والوضـع االقتصـادي , ومـا ُيقـوِّم اإلنسـان       آخر لإلنفا  , يبدأ من الدخ  , وميتد 

  :حيث يقول 
آِمنـًا ِمـْن   , ا َعـْن َطـاَعِتِهْم   َخَلَقُهـْم َغِنيًّـ   َخَلَق اَللدَق ِحنَي -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  -اهلَل  ا َبْعُد , َفإنَّمََّأ )     

َفَقَسـَم َبْيـَنُهْم َمَعاِيَشـُهْم    . َطاَعـُه  َوال َتْنَفُعـُه َطاَعـُة َمـْن أَ   , ُه ال َتُضرُُّه َمْعِصَيُة َمـْن َعَصـاُه   نَّأَل, َمْعِصَيِتِهْم 
َوَملدَبُسـُهُم  , َواُب َمـْنِطُقُهُم الصَّـ  : ْهـُ  الَفَضـاِئِ    يَهـا ُهـْم أَ  ُقوَن ِفَفـالدُمتَّ . َوَوَضَعُهْم ِمَن الدُّْنَيا َمَواِضـَعُهْم  

اِفِع ْسَماَعُهْم َعلى الِعلدِم النََّوَوَقُفوا َأ, َم اهلُل َعَلْيِهْم ا َحرَّْبَصاَرُهْم َعمََّغضُّوا َأ. َواُضُع َوَمْشُيُهُم التَّ, اإلقدِتَصاُد 
 .  (َخاِء ِتي ُنزَِّلْت ِفي الرَُّهْم ِفي الَبالِء َيالَّْنُفُسُهْم ِمْنُنزَِّلْت َأ. َلُهْم 
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, واملاتـب  (  آِمنًا ِمْن َمْعِصـَيِتِهمْ , ا َعْن َطاَعِتِهْم َغِنيًّ ), وهو سبحانه اللق تعاىل خلق اهلل مبدأ و      
, ومـا أعقـب هـذه القـدرة      ( َطاَعـهُ َوال َتْنَفُعـُه َطاَعـُة َمـْن أَ   , ال َتُضرُُّه َمْعِصَيُة َمْن َعَصاُه  )على ذلك ؛ 

 التـوازن يف  ومـا حيملـه مـن    ,(  َفَقَسَم َبْيَنُهْم َمَعاِيَشُهْم َوَوَضَعُهْم ِمَن الدُّْنَيا َمَواِضَعُهْم) , واملكانة اإلهلية 
, وما يـؤنر علـى   واإلنفا  والدخ  , وتأنريها على السلوا البشري االقتصادي ونظرته النفسية التوزيع 

  ..تصاد والصاحل العام االق
ما يأخذ االنطباع الـاص والعـام يف   , واالجتماعي  –وهو ما ميث  العالقة بني اعانب االقتصادي      

 ..دانية اهلل عز وج  حالدعوة لو
, وجعـ  عينـات مـنهم تـتغري     وضعهم يف الدنيا حبسب اعع  التكـويين هلـم ومـا يسـتحقونها     لذا      

وتداريها , مبـا فيـه   بإجيابياتهم وسلبياتهم , ونتائال أعماهلم وأفعاهلم وسلويياتهم هم املعيشية , مستويات
 ..والوايفية تغّير مواقعهم االقتصادية واالجتماعية 

أ نظـامهم وتنظيمـيهم املعيشـي ,    , ويبـد ( عليهم السالم)األنبياء والرس   ومكانة دور وهنا يكون      
 توضح صورة من السلواوباملتقني ت, ع منحى السلوا واإلنفا  واستيعابها , لتضوما يطرأ من تغريات 

,  ( َواُضـعُ َوَمْشُيُهُم التَّ, َوَملدَبُسُهُم اإلقدِتَصاُد , َواُب َمْنِطُقُهُم الصَّ ), وما ياتب عليه ؛ واإلنفا  املعتدل 
االقتصاد والتواضع وبها يتوضح أهمية الثقافة الا جتمع بني الفكر والنفس والسلوا , ليكون الصواب و

واإلنفـا  يف سـلويياتهم   , وما يتطلبه من الـدخ   , والتعام  القويم مع ي  األنشطة املطلوبة املطلوب 
 ..االقتصادية وحقوقهم املتبادلة 

صـلوات اهلل  )ألوليـاء  اوعام  الزمن , له أهميته لدى ي  إنسان ويف طليعتهم األنبيـاء والرسـ  و        
  ( :عليه السالم)ويقول الزمين ,  –, ومنه التخطيط االقتصادي م املؤمن التخطيط , ومنهم يتعل( عليهم 
اَعٌة ُيَخلِّي َبـْيَن َنفدِسـِه   َوَس, اَشُه َوَساَعٌة َيُرمُّ َمَع, ُه َربَّ ااِجي ِفيَهَفَساَعٌة ُيَن:  اٍتِللدُمْؤِمِن َنالُث َساَع )     

ْو َأ, اشن ٍة ِلَمعَـ َمَرمَّـ : ي َنـالثٍ   فِـ  ْن َيُكوَن َشاِخصـًا إالَّ َوَلْيَس ِللدعاِقِ  َأ. ُمُ  ا َيِح ُّ َوَيْجِتَها ِفيَمَوَبْيَن َلذَّ
 .   (من ي َغْيِر ُمَحرٍَّة ِفْو َلذََّأ, ي َمَعاٍد ُخطدَوٍة ِف
العاق  وشخوصـه يف معـاش   , وما ُيقابله املناجاة ومعايشة واللذة يف احلالل املؤمن جيتمع لديه ؛ و      

السـلوا   –االختيـار , والبنـاء الفكـري     –, وبه تتضح قوة الشخصـية  ومعاد واللذة البعيدة عن احلرام 
  ..القويم واملتوازن مبنحى الوسطية يف احلياة ي االقتصاد

 ( :المعليه الس)فيقول .. النظرة والتوجيه واألدوار توى الفكري , له أهميته يف والصالح واحمل       
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ِن ُذا ِبـأُ َوَيْسـَمُع ِفيهَـ  , اِر ا ِبَبطدِن اإلْضِطَراُت ِمْنَهَوَيقدَت, اِر ا ِبَعْيِن اإلْعِتَبا َيْنُظُر امُلْؤِمُن إىل الدُّْنَيَمإنََّو )      
َيْوٌم " ْم يأدِتِهْم ا َوَلهَذ! اِء اِء ُحِزَن َلُه ِبالَفَنإْن ُفِرَح َلُه بالَبَقَو! يدَدى ْنَرى ِقيَ  َأإْن ِقيَ  َأ, اإلْبَغاِ  امَلقدِت َو

 .  ( "ِفيِه ُيْبِلُسوَن 
, بطابعها املثمر للدنيا وما , يصبح للخطة فاعليتها , والنظر إليها يخريطة وموجِّه وبالتوجُّه هذا       
, واالجتاه باعتدال السلوا االقتصادي , وتوازن الرغبـة  , وبوعي الفهم واألداء والنتائال والتقويم بعدها 

 ..واألداء ات واالستعداد
, واإلستزادة من خري الـزاد ,  يف طاعة اهلل تعاىل وما نرى احلياة الدنيا عتدهم , إاّل إلحياء القلوب      

, وامليزان معيـار يـ  فعـ  وعمـ  ,     وعم  اقتصادي والعم  مبوجه احلق , وطلب الرز  بأقوم سلوا 
    ..والصادقة يسبقها النّية الصاحلة 

 

 
 
 

  املبحث الثاني

 الكعبة الشريفة والبعد االقتصادي 

 
عز الالق وجعلها وانتخبها , هلا القدسية الدينية الا اختارها بأّن الكعبة الشريفة بال أدنى شك ,       

ففـي ضـيافتها   وج  من بني بقاع العامل , لتكون االجتاه الواحد األوحـد والوحيـد لوحـدة املسـلمني ,     
 ..عم املنظورة وغري املنظورة يها تتم النِّيف وحدة اهلدف , وفُيجمع الشم  

هو الذي بنى البيت احلرام الذي فيه الكعبة الشريفة , وُيـروى بـأّن   ( عليه السالم)فريوى بأّن آدم       
بنى البيت احلـرام والكعبـة   ( عليه السالم)َمْن بناه , ورواية أخرى تقول بأّن آدم ( عليه السالم)إبراهيم 
إذ جاء يف يتـاب اهلل  فأقام على أساسه ُبنيانه اعديد , ( عليه السالم)نيب اهلل إبراهيم , نم جاء الشريفة 
 : العزيز 
ْبـَراِهيَم  َوِإْذ َجَعلدَنا الدَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّـاِس َوَأْمًنـا َواتَِّخـُذوا ِمـْن َمَقـاِم ِإْبـَراِهيَم ُمَصـلًّى َوَعِهـْدَنا ِإَلـى إِ         )       

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْ  َهـَذا  (    )َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفنَي َوالدَعاِيِفنَي َوالرُّيَِّع السُُّجوِد  َوِإْسَماِعيَ  َأْن
َمتُِّعُه َقِليًلا ُنمَّ َأْضَطرُُّه َفُأ َبَلًدا َآِمًنا َواْرُزْ  َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َوالدَيْوِم الدَآِخِر َقاَل َوَمْن َيَفَر
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َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم الدَقَواِعَد ِمَن الدَبْيِت َوِإْسَماِعيُ  َربََّنا َتَقبَّْ  ِمنَّا ِإنََّك ( 6  )ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس الدَمِصرُي 
 . سورة البقرة (7  )َأْنَت السَِّميُع الدَعِليُم 

وما يضم ما يغمر اإلنسانية جبمع الشم  اإلسالمي أ يسطع البيت احلرام بنوره وب ياته بدوهكذا       
كـرة  مـن يـ  صـوب وحـدب علـى وجـه ال      النـاس  تستقب  العظيم , وجع  فريضة احلال , والعمرة , 

 :, إذ جاء يف الذير احلكيم  األرضية
ِلَيْشـَهُدوا  ( 7 )َوَعَلى ُي ِّ َضاِمرن َيأدِتنَي ِمْن ُي ِّ َفالٍّ َعِميـقن   َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِبالدَحالِّ َيأدُتوَا ِرَجاًلا )       

وا ِمْنَهـا َوَأطدِعُمـوا   َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُيُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّامن َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة الدَأْنَعـاِم َفُكلُـ  
 . سورة احلال (9 )لدَيقدُضوا َتَفَثُهْم َولدُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َولدَيطَّوَُّفوا ِبالدَبْيِت الدَعِتيِق  ُنمَّ( 4 )الدَباِئَس الدَفِقرَي 

هـي   –إن صـح التعـبري عنهـا     –ويتضح من بني الغايات الا أقيمت الكعبـة الشـريفة والوسـائ           
 .إخل .. االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واحلضارية 

 :كون ياملوقعي والتكويين والتشريعي واعع        
َوِإْذ َبوَّأدَنا ِلِإْبَراِهيَم َمَكاَن الدَبْيِت َأْن َلـا ُتْشـِراد    : )البقعة الطاهرة ؛ حيث يقول ج  وعال  - 

وتكـون طـاهرة    , سورة احلال (6 )ِبي َشْيًئا َوَطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفنَي َوالدَقاِئِمنَي َوالرُّيَِّع السُُّجوِد 
من األونان وعبادتها وطاهرة مـن يـ  أشـكال الشـرا , وجعلـها للطـائفني والقـائمني        

 ..والريع السجود 
َقـْد َنـَرى َتَقلُّـَب َوْجِهـَك ِفـي السَّـَماِء       : )جعلها القبلة ؛ حيـث قـال يف يتابـه احلكـيم      - 

َمْسـِجِد الدَحـَراِم َوَحْيـُث َمـا ُيْنـُتْم َفَولُّـوا       َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلـًة َتْرَضـاَها َفـَولِّ َوْجَهـَك َشـطدَر الد     
 ن َعمَّا ُوُجوَهُكْم َشطدَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا الدِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه الدَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِف

هي قبلة املسلمني  س, واختارها ج  جالله , بعد أن يانت القد سورة البقرة (   )َيْعَمُلوَن 
 ..األوىل 

 ..جعلها سبحانه , االجتاه األوحد لوحدة املسلمني , يما ورد يف اآلية السابقة  - 

يان دفاع املسلمني عن أنفسهم , فقال سبحانه وتعاىل فيها إاّل إذا حّرم عز وج  القتال  - 
وُيْم ِفيِه َفِإْن َقاَتُلوُيْم َفاقدُتُلوُهْم َيـَذِلَك  َوَلا ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد الدَمْسِجِد الدَحَراِم َحتَّى ُيَقاِتُل : )

 . سورة البقرة/   9 من اآلية ( َجَزاُء الدَكاِفِريَن 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنََّما الدُمْشِرُيوَن َنَجٌس َفَلا َيقدَرُبـوا  ) ال يقرب الكّفار املسجد احلرام ؛  - 
ِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخفدُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ الدَمْسِجَد الدَحَراَم َبْعَد َعا

 . سورة التوبة (4 )اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم 
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املسـجد األقصـى إىل املسـجد احلـرام ,     مـن  اجتاه قبلة املسـلمني   عز وج  حينما استبدل -6
َوَيـَذِلَك   ) بشـك  عـام ؛   والنـاس اص , بشـك  خـ  اختبار املسلمني  امنهيان  ألهداف

َجَعلدَناُيْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعلدَنا 
ُب َعَلـى َعِقَبْيـِه َوِإْن َياَنـْت    الدِقْبَلَة الَِّتي ُيْنَت َعَلْيَها ِإلَّا ِلَنْعَلَم َمْن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّـْن َيْنَقلِـ  

 َرِحيٌم َلَكِبرَيًة ِإلَّا َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َياَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإمَياَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف
 . البقرةسورة  (   )

ْجَعـْ  َهـَذا َبَلـًدا َآِمًنـا َواْرُزْ      َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ ا ) ؛ جعلها ج  جالله املوضع اآلمن -7
مَّ َأْضـَطرُُّه  َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َوالدَيْوِم الدَآِخِر َقاَل َوَمْن َيَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًلا ُن

لدَنـا الدَبْيـَت َمَثاَبـًة ِللنَّـاِس َوَأْمًنـا      َوِإْذ َجَع)  , سورة البقرة (6  )ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس الدَمِصرُي 
ِفنَي َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَ  َأْن َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّـائِ 

  سورة البقرة (   )َوالدَعاِيِفنَي َوالرُّيَِّع السُُّجوِد 

َربََّنا ِإنِّي َأْسـَكْنُت ِمـْن ُذرِّيَِّتـي ِبـَواٍد َغْيـِر ِذي َزْرعن ِعْنـَد        )بالرز  ؛ جع  املكان مباريًا  -4
 َبْيِتَك الدُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصََّلاَة َفاْجَعـْ  َأفدِئـَدًة ِمـَن النَّـاِس َتْهـِوي ِإَلـْيِهْم َواْرُزقدُهـْم ِمـنَ        

 . سورة إبراهيم (7 )الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن 

يف نهـال  ممـا ورد  , و( الكعبـة الشـريفة   ) املباريـة للمسـجد احلـرام    القرآنيـة  هذه بعض املضامني       
 ( :عليه السالم)قوله البالغة 
 اآلَخِريَن ِمْن هَذا إىل, ِلنَي ِمْن َلُدْن آَدَم َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِه ْخَتَبَر األوَّا, ُسْبَحاَنُه , اهلَل  نَّال َتَرْوَن َأَأ)       

اِس ِقَيامًا ِذي َجَعَلُه ِللدنَّالَّ" َفَجَعَلَها َبْيَتُه احَلَراَم , َوال ُتْبِصُر َوال َتْسَمُع , ال َتُضرُّ َوال َتْنَفُع  ْحَجارنالَعاَلِم ؛ ِبَأ
َن ْيبَـ . ُطوِن األْوِدَيـِة ُقطدـرًا   ُب ْضَيِقَوَأ, ْنَيا َمَدرًا َق ِّ َنَتاِئِق الدَُّوَأ, ْرِ  َحَجرًا ْوَعِر ِبَقاِع اأَلَوَضَعُه ِبَأ ُنمَّ" . 

َوال َحاِفٌر َوال ِضلدٌ  , َوُقًرى ُمْنَقِطَعٍة ؛ ال َيْزُيو ِبَها ُخ ٌّ , َوُعُيونن َوِشَلٍة , َوِرَمالن َدِمَثٍة , ِجَبالن َخِشَنٍة 
َوَغاَيـًة  , ْسـَفاِرِهْم  َفَصـاَر َمَثاَبـًة ِلُمْنَتَجـِع أَ   , ْعَطاَفُهْم َنْحـَوُه  ا َأْن َيْثُنوَوَوَلَدُه َأ( عليه السالم)َمَر آَدَم َأ ُنمَّ. 

َوَجَزاِئِر ِبَحارن , فدِئَدِة ِمْن َمَفاِوِز ِقَفارن َسِحيَقٍة َوَمَهاِوي ِفَجاجن َعِميَقٍة َتْهِوي إَلْيِه ِنَماُر اأَل. ِلُملدَتَقى ِرَحاِلِهْم 
َقـْد َنَبـُذوا   . ِمِهْم ُشْعثًا ُغْبرًا َلُه اقدَدَوَيْرُمُلوَن َعلى َأ, وا َمَناِيَبُهْم ُذُلاًل ُيَهلُِّلوَن هلِل َحْوَلُه زُّى َيُهَحتَّ, ُمْنَقِطَعٍة 

, َشِديدًا  ْمِتَحانًاَوا, اْبِتالًء َعِظيمًا , ِهْم َخلدِق ُعوِر َمَحاِسَن ُهوا ِبإْعَفاِء الشَُّوَشوَّ, َراِبيَ  َوَراَء ُاُهوِرِهْم السَّ
ْن َيَضَع َراَد ُسْبَحاَنُه َأَوَلْو َأ. ِتِه َوُوْصَلًة إىل َجنَّ, َجَعَلُه اهلُل َسَببًا ِلَرْحَمِتِه , َوَتْمِحيصًا َبِليغًا , ْخِتَبارًا ُمِبينًا َوا

 ُملدَتـ َّ , ْشَجاِر َداِنَي الثَِّمـاِر  اأَل َجمَّ, ارن َوَسْه ن َوَقَر, ْنَهارن اٍت َوَأَبْيَن َجنَّ, َشاِعَرُه الِعَظاَم َمَو, َبْيَتُه احَلَراَم 
َوِرَيا ن , َوِعَراصن ُمْغِدَقٍة , ْرَياٍف ُمْحِدَقٍة َوَأ, َوَرْوَضٍة َخْضَراَء , ٍة َسْمَراَء َبْيَن ُبرَّ, ِصَ  الُقَرى ُمتَّ, الُبَنى 
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َوَلـْو َيـاَن اإلَسـاُس    . َزاِء َعلـى َحَسـِب َضـْعِ  الـَبالِء     َن َقْد َصُغَر َقْدُر اعَـ اَلَك, َوُطُر ن َعاِمَرٍة , َناِضَرٍة 
َ  َلَخفَّ, َوُنورن َوِضَياٍء , َوَياُقوَتٍة َحْمَراَء , َبْيَن ُزُمرَُّدٍة َخْضَراَء , ْحَجاُر امَلْرُفوُع ِبَها َواأَل, امَلْحُموُل َعَلْيَها 

اِس ْيَب ِمَن النََّوَلَنَفى ُمْعَتَلاَل الرَّ, َع ُمَجاَهَدَة إْبِليَس َعِن الُقُلوِب َوَلَوَض, كِّ ِفي الصُُّدوِر ذِلَك ُمَصاَرَعَة الشَّ
, وِب امَلَكـاِرِه  َوَيْبَتِلـيِهْم ِبُضـرُ  , ْنَواِع امَلَجاِهـِد  ُدُهْم ِبـأَ َوَيَتَعبَّـ , َداِئِد ْنَواِع الشَّـ اهلَل َيْخَتِبُر ِعَباَدُه ِبَأ َولِكنَّ, 

ْسَبابًا َوَأ, ْبَوابًا ُفُتحًا إىل َفْضِلِه َوِلَيْجَعْ  ذِلَك َأ, َذلُِّ  ِفي ُنُفوِسِهْم َوإْسَكانًا ِللدتَّ, ِر ِمْن ُقُلوِبِهْم إْخَراجًا ِللدَتَكبُّ
 .   (َعفدِوِه ُذُلاًل لَِ
ميكن أن نستش  جوانب , الواردة يف الن  املبارا واملضامني املتعددة واحملتوى  بليغ الكالممن و      

 :حمور ما يعاعه املبحث , وتكون جمملها باآلتي ا خي  مم
اسـ  ,  الر, هلا عمقهـا الروحـاني واإلميـان    الختيار الكعبة الشريفة , بكينونتها وغاياتها  - 

عليـه  )املمتد يف عمـق التـاري  حتـى يومنـا هـذا , منـذ آدم       باملبتغى اإلنساني واالختبار 
 ( ..السالم

نـة , يصـعب السـري فيهـا     بـني جبـال خشـنة ورمـال ليِّ     بيته احلرامجع  الالق عز وج   - 
ويف قرى منقطعة , ال يزيو بها خـ   , فيها ة املاء وقّلواالستنبات فيها , وندرة العيون 

, , مبعنـى آخـر حتـى ال ميكـن الرعـي فيهـا , هلـا احلكمـة البالغـة          وال حافر وال الـ   
 ..واملوعظة لإلنسان 

عنتـه يف طاعتـه ,   الطريـق السـالك   عبـاده , و فـرة  وصلة ملغرمحة جعلها سبحانه وتعاىل  - 
 ..لتكفري العبد عن خطاياه , وموعظة لتقويم سلويه وأداء فريضته , وهي سبب 

رأى , بيت جنات وأنهار ونعيم ععلها , لكنه لو أراد اهلل سبحانه أن جيع  البيت احلرام  - 
ُر اَعـَزاِء َعلـى َحَسـِب َضـْعِ      َن َقْد َصـُغَر َقـدْ  اَلَك ( : )عليه السالم), يما قال حبكمته 
فأراد سبحانه وتعـاىل برمحتـه أن تكـون بهـذا     , لكون األجر على قدر املشّقة , (  الَبالِء

 ..املوقع , ليكون األجر أعظم واعزاء أنعم 

 ,ْحَجاُر امَلْرُفوُع ِبَهـا  َواأَل, اإلَساُس امَلْحُموُل َعَلْيَها  )؛ مل يضع عز وج  الكعبة املقدسة  - 
ْنَواِع ِعَبـاَدُه ِبـأَ  ) ؛ , وذلك ليخت  ( َوُنورن َوِضَياٍء , َوَياُقوَتٍة َحْمَراَء , َبْيَن ُزُمرَُّدٍة َخْضَراَء 

إْخَراجـًا ِللدَتَكبُّـِر ِمـْن    , وِب امَلَكـاِرِه  َوَيْبَتِليِهْم ِبُضُر, ْنَواِع امَلَجاِهِد ُدُهْم ِبَأَوَيَتَعبَّ, َداِئِد الشَّ
ْسـَبابًا  َوَأ, ْبَوابـًا ُفُتحـًا إىل َفْضـِلِه    َوِلَيْجَعْ  ذِلَك َأ, َذلُِّ  ِفي ُنُفوِسِهْم َوإْسَكانًا ِللدتَّ,  ُقُلوِبِهْم
 ..ه وتعدد ِنَعِممغفرته اختباره و, وبه جتّلت رمحته يف  (َعفدِوِه ُذُلاًل لَِ
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خمتلـ  بقـاع   , ملتقى عباده , ومبختل  أشكاهلم وأجناسهم وألوانهم ومن جعلها تعاىل  -6
السـبي   وحدة , ومنه يسلكوا , ليوحدوا اهلل سبحانه , وتتوحد األرواح والقلوب العامل 

فدِئَدِة ِمْن َمَفاِوِز ِقَفارن َسِحيَقٍة َوَمَهاِوي ِفَجـاجن  َتْهِوي إَلْيِه ِنَماُر اأَل) القويم اهلادف , وهي 
َوَيْرُمُلـوَن  , وا َمَناِيَبُهْم ُذُلاًل ُيَهلُِّلوَن هلِل َحْوَلـُه  َيُهزُّى َحتَّ, َوَجَزاِئِر ِبَحارن ُمْنَقِطَعٍة , َعِميَقٍة 
 ..(  ِمِهْم ُشْعثًا ُغْبرًا َلُهاقدَدَعلى َأ

تقريب أهـ   ويعين مضامني الفريضة ,   .. (َتقدِرَبًة ِللدِّيِن  احَلالََّو ) ..ومنه تتجلى فلسفة احلال ,        
, فهم جيتمعون ملكان وزمان وموق  من ي  صوب وحدب اآلخر الدين الواحد , بعضهم من البعض 

ومقامهم يف الطاعة وتلبية الفريضة واحـد وهلـدف واحـد , وهـو مـا يضـي  األبعـاد         , من بقاع العامل
الـاص ,  , ال حيم  مضامينها أي حدث إسالمي آخر , مما حيمله أخالقيـة اإلنفـا  الطـوعي    اإلنسانية 

األخالقيـة   –وما حيمله من لقاء املسلمني , بصفاء النّيـة اإلنسـانية    الزمان , لي أ مما حفرته الذنوب ع 
 ..على حمبة اهلل الواحد األحد , بروح العقيدة والسالم 

لو أخذته فجهزت : قوم  فقال, ويثرته  وروي أنه ذير عند عمر بن الطاب يف أيامه حلي الكعبة     
وسـأل عنـه أمـري    , تصنع الكعبة باحللي ؟ فهّم عمر بذلك  وما, به جيوش املسلمني يان أعظم لألجر 

 ( :عليه السالم)فقال , ( عليه السالم)املؤمنني 
اُل امُلْسـِلِمنَي  ْمـوَ َأ: ْرَبَعـٌة  اُل َأْمـوَ اأَلَو, َم َسـلَّ آِلـِه وَ ليـِه وَ َع ى اهلُلي َصـلَّ ِبا الُقْرآَن ُأْنِزَل َعلى النَّهَذ إنَّ     
اُلُمُس َفَوَضَعُه اهلُل َحْيُث َوَضـَعُه ؛  ِه ؛ َويلى ُمْسَتِحقَِّمُه َعالَفْيُء َفَقسَّاِئِض ؛ َوي الَفَرالَوَرَنِة ِف ا َبْيَنَمَهَفَقسَّ
 َوَلـمْ , اِلـِه  لـى حَ َفَتَرَيـُه اهلُل عَ , ا َيْوَمِئـٍذ  يهَـ لدُي الَكْعَبِة ِفاَن َحَيَو. ا ا اهلُل َحْيُث َجَعَلَهَدقاُت َفَجَعَلَهالصََّو

. فتضحنالوالا ال : عمر له فقاَل. ُه اهلُل َوَرُسوُلُه رَّقََُه َحْيُث َأِقرََّفأََ, انًا َوَلْم َيْخَ  َعَلْيِه َمَك, انًا َيْتُريدُه ِنْسَي
 .    ( وترا احللي حباله

 ن التصّرف بها , لكن ما يتسبب من الرز  احلالل الطيـب يف , ال ميكالشريفة فكانت ما للكعبة       
 .., يستعني به على حاجات هذه الدنيا هذه البقعة الطاهرة 

هو مصدر لدخ  الفرد يف البقعة الطاهرة , امل ا ومما يسببه هذا اعمع من املسلمني , بهذا اللقاء       
الـدخ   , وبهذا يكون ما للكعبـة الشـريفة للكعبـة , ومـا للمسـلمني      والدخ  اجملتمعي والدخ  الوطين 

 ..ف به إلشباع حاجاتهم املادية وغري املادية والروحية والنفسية املمكن التصّر
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 املبحث الثالث 

 الوصف االقتصادي للجّنة يف نهج البالغة 

 
 
 
 

املكافأة األخروية ِلمـن أطـاع    وهي ,الذي تصّدر ذيرها القرآن الكريم اعنة هذه البقعة العظيمة       
بظـاهر  ال واالجتاه بقويم السـلوا ,  للعم  خبري األعمملثابرة والص  اسعى بو, به عباده  ما أمر اهلل تعاىل

, ومبـا حتملـه الـنفس    العقائـدي   –واحملتـوى الروحـي   املادي منه وغري املادي يتم العم  به , وباطن ما 
 ..السوية 
العزيـز , هلـا   , وما وعدهم بها يف يتابه لعباده املتقني  سبحانه وللجّنة أو اعنان الا أعدها الالق      

, واألجر علـى  طبيعة العم  الصاحل , واألجر على قدر املشّقة للمؤمن أو املسلم , الا حيددها درجاتها 
للجع  التكويين لإلنسان واعع  التشريعي ِلما جاءت به الرسـالة   , ومدى االمتثالاألداء وتوى احملقدر 

ا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الدَأْنَهاُر ُيلََّما ُرِزُقوا َوَبشِِّر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلو )؛ السماوية 
 ُمَطهَّـَرٌة َوُهـْم ِفيَهـا    ِمْنَها ِمْن َنَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزقدَنا ِمْن َقْبُ  َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج

 . سورة البقرة (  )َخاِلُدوَن 
َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتـي َوُقوُدَهـا النَّـاُس     ) ,وعقابه النار وهو ما ُيخال  أو على النقيض مما يكون مؤداه       

ِإنَّ َشـَجَرَة   )درجـات وألـوان العـذاب , و    , وللنـار   سورة البقرة/    من اآلية ( َوالدِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِللدَكاِفِريَن 
ُخـُذوُه َفـاْعِتُلوُه   ( 6 )َيَغلدـِي الدَحِمـيِم   (   )َيالدُمْهِ  َيْغِلي ِفي الدُبُطوِن (   )َطَعاُم الدَأِنيِم (   )قُّوِم الزَّ

 . سورة الدخان (4 )ُنمَّ ُصبُّوا َفْوَ  َرأدِسِه ِمْن َعَذاِب الدَحِميِم ( 7 )ِإَلى َسَواِء الدَجِحيِم 
اعـزاء , فـُرّب ضـارة نافعـة , وُرب نعـيم      من درجـة   ه اإلنسانستحقومنتهى العم  يقود إىل ما ي     
ُي ُّ َنفدسن َذاِئَقُة الدَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُيْم َيْوَم الدِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر  )و , نقمة  عاقبته أصبح

َلُتْبَلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ (  4 )ْنَيا ِإلَّا َمَتاُع الدُغُروِر َوُأْدِخَ  الدَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما الدَحَياُة الدُّ
ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الدِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُيوا َأًذى َيِثرًيا َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َف

 . سورة آل عمران (46 )ُأُموِر الد

وَنَها ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمـْن  َجنَّاُت َعْدنن َيْدُخُل
َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسـُهْم ِفيَهـا   

 سورة فاطر (  )َحِريٌر 
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عظيمة الا جتمع بني اعنة والنار , وما يصـوِّر لنـا الـالق جـ      هذه جوانب من الصور القرآنية ال      
 ..ادي االقتصوالظرف ما خي  مبحثنا من النعيم األخروي , ومنه املنظور , وبها جالله 
عم االقتصادية األخروية يف نهال من النِّ( عليه السالم)ي اإلمام علبه أمري املؤمنني ولننظر ما ُيحدننا       

 :الذي يشوِّقنا بها ِلمقام اعنة ونعيم أصحابها , حيث يقول البالغة , 
َوال َيْهـَرُم  , َوال َيظدَعـُن ُمِقيُمَهـا   , ال َيْنَقِطـُع َنِعيُمَهـا   , َوَمَناِزُل ُمَتَفاِوَتـاٌت  , َدَرَجاٌت ُمَتَفاِضالٌت )      
 .   (ُس َساِيُنَها َوال َيْبَأ, ا ُدَهَخاِل
, لنعيم الالق عز اإلقتصادية البالغة  –البالغية ويواص  يف مناسبة أخرى , مكماًل للصور السابقة      

 ( :عليه السالم)وج  على عباده الصاحلني من فضائله , فيقول 
ْنَيا ِمْن َك ِمْنَها َلَعَزَفْت َنفدُسَك َعْن َبَداِئِع َما ُأْخِرَج إىل الدَُّفَلْو َرَمْيَت ِبَبَصِر َقلدِبَك َنْحَو َما ُيوَصُ  َل )     

ي ُيْثَباِن ْشَجارن ُغيَِّبْت ُعُروُقَها ِفْصِطَفاِ  َأي اَوَلَذِهَلْت ِبالِفكدِر ِف, َوَزَخاِرِف َمَناِاِرَها , اِتَها َشَهَواِتَها َوَلذَّ
َوُطُلـوِع ِتلدـَك   , فدَناِنَها ي َعَساِليِجَها َوَأطدِب ِفَوِفي َتْعِليِق َيَباِئِس اللُّْؤُلِؤ الرَّ,  ْنَهاِرَهاامِلْسِك َعلى َسَواِحِ  َأ

اِلَهـا  َوُيَطاُف َعلى ُنزَّ, ٍ  َفَتأدِتي َعلى ُمْنَيِة ُمْجَتِنيَها ُتْجَنى ِمْن َغْيِر َتَكلُّ, يدَماِمَهاي ُغُلِ  َأالثَِّماِر ُمْخَتِلَفًة ِف
ى َحلُّـوا  َقْوٌم َلْم َتَزِل الَكَراَمُة َتَتَماَدى ِبِهـْم َحتَّـ  . َقِة َواُلُموِر امُلَروَّ, َقِة ْعَساِل امُلَصفَِّنَيِة ُقُصوِرَها ِباأَلفدي َأِف

ا َيْهُجُم َعَلْيَك ِمْن ِتلدَك يَُّها امُلْسَتِمُع ِبالُوُصوِل إىل َمَفَلْو َشَغلدَت َقلدَبَك َأ. ْسَفاِر ِمُنوا ُنقدَلَة اأَلَوَأ, َداَر الَقَراِر 
ْهـِ  الُقُبـوِر   لدـَت ِمـْن َمْجِلِسـي هـَذا إىل ُمَجـاَوَرِة أَ     َوَلَتَحمَّ, َلَزِهَقْت َنفدُسَك َشـْوقًا إَلْيَهـا   , امَلَناِاِر امُلوِنَقِة 
 .  ( ْبَراِر ِبَرْحَمِتِهاأَل ْن َيْسَعى ِبَقلدِبِه إىل َمَناِزِلاُيْم ِممََّجَعَلَنا اهلُل َوإيَّ. اْسِتْعَجااًل ِبَها 

هي الكاشفة , فاملؤمن لـه  وعمق التصّور , حينما يكون النظر ببصر قلبك , فما ضمرت القلوب       
نظر املـؤمن ببصـر قلبـه النقـي ,     تصّور , واملسلم له تصّور , والكافر له أيضًا تصّوره الاص به , لكّن 

 ..ال حمدودة وآفاقها اليكش  أعظم احلقائق والبيانات 
, ْت ِبامَلَكاِرِه َة ُحفَّاَعنَّ إنَّ: " َياَن َيُقوُل  –َم آِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ  -َرُسوَل اهلِل  َفإنَّ )وبهذا       
 .  ( "َهَواِت اَر ُحّفْت ِبالشَّالنَّ َوإنَّ

رة بالسوء , فُتشرى بـاألموال املعاصـي ,   تتعاام فيها النفس األّماألّن الشهوات تولِّد املعاصي , و      
وهـو علـى خـالف    يما هو عليه اقااف الفواحش من الزنى والقمار والمر وسـفك الـدماء احملّرمـة ,    

, وما إيراه النفس على االمتنـاع عـن املوبقـات احملّرمـة , والعـزم      األعمال اليِّرة الا حتّ  بها املكاره 
 ..ء الواجبات والفرائض وأداوالعم  باحلالل وإحقا  احلق 
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بشك  مباشر  –ُتكلِّ  تستنزف و, لرأيناها فلو تفحصنا املعاصي واقااف احملارم والشهوات منها       
الكثري الكثري , هلدرها الـنِّعم يف غـري ِحلِّهـا , ويف    دخ  الفرد والدخ  الوطين أو القومي  –وغري مباشر 

مردوداتهـا وجـدواها , قـد يضـرُّ     بالتـالي  حصى , وما ال ُت مبخاطرواألخالقيات جماالت تثق  االقتصاد 
االقتصـادي , وجيـرُّ الـويالت واملخـاطر والتهديـدات , ويظهـر        –اجملتمع والدولة واستقرارهما األمـين  
, حتـى يتجـاوز   وبال حدود على مصراعيها احلريات  وفتح أبواب واضحًا يف الدول الا تتمادى بفسح

, وبالباط  سوء املعامالت فيها خالقيات االقتصادية واملالية والتجارية , فتتضارب األ بها املعقول وُيدمِّر
 ..تقوم املعامالت 

   ( ْجُرُهَوَعَم ن َتْذَهْب َمُؤوَنُتُه َوَيْبَقى َأ, ُتُه َوَتْبَقى َتِبَعُتُه َعَم ن َتْذَهُب َلذَّ: اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) و       
, وهو ما تقّره ي  األنظمة اعانب املستقبلي على مستوى الفرد واجملتمع والدولة مراعاة يتطلب ف       

 ..ألنظمة والتطبيقات العلمية والعملية ؛ من ختطيط وتنظيم وتنمية وتنمية مستدامة الوضعية وا
 , يف الـدنيا  ليـه ِلما حصلوا عوهذا ما ينشده اإلسالم , لُيكايفء عليه األفراد مبكافأة إضافية الحقة       

ا َداُر َمَمرٍّ ال َيالدُّْن) , لكون ؛ , األجر العظيم الذي حيقق السعادة األبدية احلّقة ( اعّنة ) أال وهي اآلخر 
 .  (ا ْعَتَقَهَأَف اَع َنفدَسُه َتْباَرُجٌ  َو, ا ْوَبَقَهَأا نفدَسُه َفيَهاَع ِفَرُجٌ  َب: ا َرُجالِن يَهاُس ِفالنََّو, َداُر َمَقرٍّ 

 ( :عليه السالم)ويضي       
َوُيَخلِّْدُه ِفيَما اْشَتَهْت , َلِم َوُنورًا ِمَن الظُّ, ِمَن الِفَتِن "  َيْجَعْ  َلُه َمْخَرجًا ِق اهلَلُه َمْن َيتَّنََّأ" َواْعَلُموا )       
اُرَهـا  وََّوُز, َوُنوُرَها َبْهَجُتُه , َعَها ِلَنفدِسِه ؛ ِالَُّها َعْرُشُه ِفي َدارن اْصَطَن, َوُيْنِزلدُه َمْنِزَل الَكَراَمِة ِعْنَدُه , َنفدُسُه 

, َمُ  ْن َيْنَقِطَع ِبِهُم اأَلاَس ُيوِشُك َأالنَّ َفإنَّ, َوَساِبُقوا اآلَجاَل , َوُرَفَقاُؤَها ُرُسُلُه ؛ َفَباِدُروا امَلَعاَد , َمالِئَكُتُه 
 .  ( ْوَبِةالتَّ َعْنُهْم َباُب َوُيَسدَّ, َجُ  َوَيْرَهَقُهُم اأَل

 :وفقد توازنه , حيث يقول صورة العقوبة اإلهلية ِلَمْن عصى وجتّبر  (عليه السالم)ويضع       
, َداِم قدـ اِصـَي ِباألَ َوَوَقـَرَن النَّ , ْعَنـاِ   ْيـِدَي إىل األَ اأَل َوَغـ َّ , َدارن  ْنَزَلُهْم َشـرَّ ْهـُ  امَلْعِصـَيِة َفـأَ   ا َأمََّأَو)      
, ْهِلـِه  َوَباٍب َقْد ُأطدِبَق َعلى َأ, َحرُُّه  ْشَتدَّي َعَذاٍب َقِد اِف, َعاِت النِّرَياِن َوُمَقطَّ, لدَبَسُهْم َسَراِبيَ  الَقِطَراِن َوَأ
ال َو, ِسـرُيَها  اَدى َأال َيظدَعُن ُمِقيُمَها َوال ُيفَـ , ٌ  َهاِئٌ  يَوَقِص, َوَلَهٌب َساِطٌع , ي َنارن َلَها َيَلٌب َوَلَجٌب ِف

 .   (َجَ  ِللدَقْوِم َفُيقدَضى َوال َأ, اِر َفَتفدَنى َة ِللدَّال ُمدَّ. ُتفدَصُم ُيُبوُلَها 
وما أرهب معانيها , وما أضيق عيشها , وما أتعس ما أطبق على أهلها من شرِّ دار ومـا حيـيطهم         

املستمر , وال ميكن أن يفتدي اإلنسـان نفسـه ؛ ال   القون من ألوان العذاب وما يلبسون وما يأيلون وُي
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ال َو, َوَغـدًا ِحَسـاٌب   , ال ِحَسـاَب  الَيْوَم َعَمـٌ  وَ  إنََّو) , وال حتى بالغالي والنفيس , بنني باملال وال بال
 .. ( َعَمَ 
 :إىل ما تقّدم ذيره فيقول ( عليه السالم)ويضي        

  ( َوَشَراُبَها َصِديٌد, َوِحلدَيُتَها َحِديٌد , َوَقْعُرَها َبِعيٌد ,  ُقوا َنارًا َحرَُّها َشِديٌدتَّاَو) 
 ني  العاقبة احلسنة , وبأجرها إن شـاء اهلل تعـاىل  , ووفقنا لوقانا اهلل تعاىل وإيايم من نارها وهلبها       

 ..الورود على نعيم جنانه 
 :صاد ورفاهية اعنة باآلتي وعمومًا ميكن أن نضع جوانب من املؤشرات على نعيم اقت     

وسـلويياته , ومنهـا السـلوييات    م أعمالـه وصـاحل أفعالـه    يكون جزاء اإلنسـان , بقـوي   - 
, ليتحدد املستقب  األخروي , حلياة أبدية مافة , ال يشوبها أي األخالقية  –االقتصادية 

 ..تعكري يف صفوها 
ال نظــري لــه , ســتقر الــذي النعــيم االقتصــادي املالرفاهيــة والبعــد االقتصــادي الثابــت و - 

 ..واستقراره ال ميله ذو اللب املكني 

واألخروي , فاملسلم ال يتساوى باستيعابه وصد  عمله مـع  التكافؤ بني العم  الدنيوي  - 
 ..األخروية  –درجاته الدنيوية املؤمن , ويذا األنبياء والصدقني والصاحلني , ي ٌّ له 

يضـمن االسـتقرار   نعيمها , وما طاب ولذّ  , وهو وتهيؤ احلياة االقتصادية بأرقى سبلها  - 
, املـؤدي  مـا نـراه واضـحًا يف دنيانـا      ؤنر عليـه العامـ  االقتصـادي , وخبالفـه    املالنفسي 
 أو فقـدان صـحته النفسـية واعسـدية    االقتصادية , وهالا اإلنسـان  واألزمات للتقلبات 
 .. والعقلية 

 .. ال مكان للطمع والطامع - 

 ..االقتصادية , ال مكانة هلا يف اعنة ها الدنيا واملوارد الا تتص  بالندرة  -6

, ال تـذير نسـبًة   اعهود املبذولة للعيش , واحلصـول علـى احلاجـات األساسـية للحيـاة       -7
 ..للحياة الدنيوية 

 ..معهم اعنة الكرامة صفة البشر الا جت -4

وال , هـرم  بـؤس وال حيملـهم إىل   للنعيم والفض  اإلهلـي الـذي يغمـرهم , ال يشـعرهم ب     -9
 ..ب  ال مقام للبؤس بينهم يذيرهم 
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خيتل  عن حساب الفقراء , فلك ٍّ لـه  والبّد من بيان أمر , أال وهو أن حساب األغنياء  -1 
, والغين ُيحاسب وعقلية وجسدية واجبات وتكلي  على قدر ما أوتي من قدرات مالية 
ي فِـ ) هـا , فالـدنيا   وادخرهـا وخبـ  ب  على أمواله من أين يسبها , ويف أي جمال صرفها 

حاسب عن مـا حصـ  عليـه    ُي , وباختصار يّ ( ي َحَراِمَها ِعَقاٌب َوِف, َحالِلَها ِحَساٌب 
 ..وما ادخره وما توافر لديه وفيما أنفقه 

الا عم االقتصادية الفعلية واحلّقة نا نهال البالغة , وما يش  عن النِّواستكمااًل للسعادة مبا ادخره ل     
الق عز وج  على البشرية , يانت هذه الصور اعلّية عن اعّنة والنار يف هـذا الفصـ  , ومـا    أنعمها ال

 ..سبقه , وما حتويه من الطابع االقتصادي , وما يان من ضرورة وجوده 
ى فَـ َيَو! ريًا صِـ َنمـًا وَ ِقَتْنى باهلِل ُمَفَيَو, ااًل َبَوابًا َوَقاِر ِعى بالنََّفَيَو, ااًل َوَنابًا َوَوِة َننَّى باَعَففَك) ..      
  ( !يمًا ِصَخيجًا َوِجاِب َحَتبالِك
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 عشر لثالثالفصل ا
 علم النف  االقتصادي 

 يف نهج البالغة وك االقتصاديلالسو
 
 
 
 
شاملة مقتضبة ملضامني علم االقتصاد بعد ما تقّدم من الفصول واملباحث , وما احتوته من دراسة       

امـة لدراسـات مسـتقبلية    مـن شـأنها تعطـي الطـوط الع    , بصورة موضـوعية وتنظرييـة   يف نهال البالغة 
 .. ية, وللوصول إىل دراسة أيثر تكاملية ومشول بتفاصي  أوسع

وله مسـاس   نافع ,املو ةلاألصاو ةيوياحلو األهميةو يةساسبالغ احلموضوع نتطّلع يف هذا الفص  إىل      
املـالي  واالقتصـادي  برؤى أوسع , يدخ  فيه االهتمام بعلم الـنفس  نظر فاعلة , ونالة قتصادياالسرية املب

  ..االجتماعي  –االقتصادي  منحى السلواووالتجاري , ومنه علم النفس التسويقي , 
الذي يدرس اعزء الداخلي للشخصّية مع ما يّتصـ  بالعقـ  البـاطن أو    ؛ علم النفس نبدأ مبفهوم و      

وما تنتجه اإلدرايات والـدوافع  , وما يعانيه من املشكالت , وما يتأنر بالظروف احمليطة به  , رالالشعو
  ..بالسلوا احلاص  من مجلة العوام  املستقلِّة والتابعة  ةمصّور, والفعاليات 
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َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلـًة ِإَلـى ُعُنِقـَك َوَلـا َتْبُسـطدَها      
ســورة ( 9 )ُيــ َّ الدَبْســِط َفَتقدُعــَد َمُلوًمــا َمْحُســوًرا 

 االسراء
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 , ةيالنفس والدواخ  , الفكري يدرس هذه اعوانب من زاوية االجتاهعلم النفس االقتصادي ف وبهذا     
يمستهلك وزبـون ومنـتال وبـائع    ؛ لك  شخ  ولسلويية االقتصادية , ل املوجِّهةاملوجَّهة و التأنرياتو

مـن أبعـاد نقافيـة     اجملتمـع  -وملختل  االجتاهات , وما حيم  الفرد وقنوات توزيع وتسويق , ومشاي 
 ..الدخ   –, ومؤنرات القدرات املالية وحضارية وأخالقية وإنسانية 

دخار الستهالا واإلدخ  واال  ضمن تفاصي  حي نّوع السلوا االقتصادي ؛ ومايف م يعهاجتتمع مج     
وتضـخم وعجـز وانتعـاش ,    , مـن زيـادة أو نقصـان ,    ستثمار , ومـا حيـدث مـن تذبـذبات فيهـا      إلوا

 ..وحاجات ورغبات وإشباعات , زمنية ومكانية وموقفية , بعقالنيتها أو طوبائيتها 
الناجتـة عـن    الزمانيـة واملكانيـة واملوقفيـة    االسـتجابة انعكاسات عن فهو  Behaviorالسلوا أّما       

, الفكرية مبختل  مستويات معلوماتها من العوام  واحملددات احملرية للمخلو  أو الكائن احلي جمموعة 
ظـور  , مبؤشـراتها املن , ومـا ينـتال عنـه    والغددي واحلريي املؤنرة على البناء النفسي ومعارفها وعلومها 

   .., النافعة وغري النافعة وغري املنظورة 
جتمـاعي ,  السـلوا اال سياسـي , و السـلوا  بصفة الوتتعدد االجتاهات السلويية , فمنها ما يكون      

 .إخل .. قتصادي السلوا االو
لالنسـيا   , تبعًا  سويوغري  سلوا منحرفتمث  بما يمنها و , سويمنها ما يتمث  بسلوا قويم و     
, املكتسبة ملعلومات واألفكار واملعارف والعلوم من مجلة اتكون الذي يطفي أو الذاتي أو املوضوعي العا

 .. النفسي والثقايف واحلضاريالبنائي ؛ , واملستوى والتعليم والابية بالتعّلم 
كملـه , فضـاًل   وما شايله ومـا يُ واحليز وملؤنرات البيئة الداخلية والبيئة الارجية واملناخ التنظيمي       

, وديناميات , واجتاهاته ونوعيته وما يتص  به األهمية البالغة يف بلورة السلوا  له عن ما تقّدم ذيره ,
, واملنبثقـة مـن   والظـروف الزمانيـة واملكانيـة     املنبهـات باملتـأنرة   Behavioral Dynamicsالسـلوا  
 ..والرغبات والقدرات الدوافع واالستجابات طبيعة املواق  و

حضوره الفاع  يف التـأنري  الدولة , واعماعي واجملتمعي ورمبا يشم   الفرديوللسلوا االقتصادي       
, واتساع أو احلد من تفاع  االنفا  االستهاليي واإلنفا  االستثماري منها و, على احلرية االقتصادية 

ورة مباشـرة مـن اجملتمـع أو    مبخت  ملكياتها الفردية أو اعماعيـة , أو امتاليهـا بصـ   وعوام  اإلنتاج , 
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, إاّل الدولة , وما فاعلية االقتصاد والعام  االقتصادي يف تطور ومنو وحريية الدولة واجملتمـع واألفـراد   
 .. ترايمات متأنرة ومؤنرة 

, ميكن أن ُيضاف إليهـا فقـرات , أو ُيحـذف منهـا فقـرات ,      وعمومًا ميكن وضع معادلة مبّسطة      
 بدورتـه ومنـه السـلوا التسـويقي والشـرائي ,     ملهـم باجتـاه السـلوا االقتصـادي ,     تلعـب الـدور ا  والا 

املتمثلــة بالــدخ  واالســتهالا واالدخــار واالســتثمار , أو اإلنفــا  االســتهاليي   االقتصــادية الرئيســية
 :ياآلتي منها وية , وناتها التفصيلوهلا ما يدخ  يف تفاصيلها أو تكواإلنفا  االستثماري , 

 
 
 
 
 

, والتهديدات واملخاطر االقتصادية , ومنه ما مكونات الدورة املبّسطة طط يوضح خموضع وميكن       
, يمـا حيصـ  عنـد    السلوا االقتصادي وعلم الـنفس االقتصـادي    ؛ هيتمث  ويأخذ فاعليته ومساحته في

ياسي أو األمين أو عند , ومنه االستقرار االقتصادي أو الستوقُّع عدم استقرار الدولة أو االستقرار العاملي 
, وحتى بعيد عن ي  ذلك , , وما تؤنر حريية االسااتيجيات احمللية والوطنية والعاملية احلرب والسلم 

اجتاهـه يف الـتفكري االسـتهاليي    ما يكون , أو توقعات الفرد على صعيده الشخصي أو توقعات اروفه 
 .. وتواي   , أو ما ياتب من بطالة وتشغي واالدخاري واالستثماري 

 
 
 
 
 
 

 على اإلسااتيجيات تهديدات وخماطر اقتصادية(  7  )خمطط 
 

بشـك    ؛ بشك  عام , وعلـم الـنفس التسـويقي    ؛ وهو جانب مما يتضمن علم النفس االقتصادي      
 : اإلنسانية وتغرياته النفسية يف خمتل واملؤنر بدوره على الدورة االقتصادية بصورته  خاص ,

التوقعــات + الظــروف املاضــية واحلاضــرة + التجــارب املاايمــة = الســلوا االقتصــادي 
الـدخ  الثابـت والـدخ     + مستوى الضـغوطات والقلـق   + املستقبلية 

 املنافسة واعودة+ ر املتغيِّ

 اخنفا  مستوى االستهالا 
 و تغيري السلعأ

 

اخنفا  مستوى اإلنتاج 
 لتلك السلعة

توى الطلب اخنفا  مس
 لسلعة معينة

 يساد يف سو  السلع

بطالة 
 مقّنعة

 فقر وجماعة

 
إنهاء خدمات بعض 

 العاملني
عر  فائض من العاطلني  زيادة بطالة

 سو  العم 
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 ..اصة بالفرد أو اعماعة أو اجملتمعية , ومستوى ضغوطاتها وتوجيهاتها الظروف ال -
 ..املستقبلية والظروف العامة ومنها يف زمن احلرب والسلم والتوقعات  -

لسـلع والـدمات   , وطبيعـة املرونـة يف األفكـار ويف ا   الفاعلـة واحليويـة   التغـيريات  هلا التأنريات وو      
املادي وغري التحّول ية , ونوعسك والتحّول من مارية جتارية إىل أخرى ومستوى التموالبدائ  بينها , 

 ..؛ الزمانية واملكانية املختلفة  املادي والنفسي ؛ الفردي واعماعي واجملتمعي , وبالظروف
األمـر  صنع واختاذ القرارات املوقفية ؛ يأن تعتمد على الفرد يفرد وضمن مجاعـة وموقـ  ذات   و     

 .. ي  واملعوقات وتوافر احلاجات واستمرارياتها ومواجهات املشا
إشـباعها  يأن تكون متعلقة بالطارئ مما حيدث , يإحلاح احلاجـة ومتطلبـات سـرعة    وغري املوقفية      

والتخطيط , مث  لتفكري واملعاينة والقرار املدروس أيِّ اروف , والا قد ال حتتاج لبأيِّ شك  يان , وب
 .ريية الطارئة , أو األمور املص الغذاء
, مضـامينه وأبعـاده اإلرشـادية    دستوره العظيم أال وهو القرآن الكـريم  ال ا جاء بهانب ممجبنبدأ ول      

علـم الـنفس االقتصـادي , وبالبنـاء     مضـامني  واالجتمـاعي والنفسـي ,    –سلوا االقتصـادي  لالعميقة ل
حتملها  م يتقّد, يتفّرد أو مسؤولية من ليه ما ياتب ع, و نهاية الدنيا  امتداده حتى االسااتيجي املتواص

 :عظيم وبهذا ُيخاطبه القرآن ال, اإلنسان العاق  
ِإنَّ الدُمَبـذِِّريَن َيـاُنوا ِإْخـَواَن    ( 6 )َوَآِت َذا الدُقْرَبى َحقَُّه َوالدِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِ  َوَلا ُتَبذِّْر َتْبـِذيًرا   )     

َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْ  َلُهـْم  ( 7 )شَّْيَطاُن ِلَربِِّه َيُفوًرا الشََّياِطنِي َوَياَن ال
وًرا َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسطدَها ُيـ َّ الدَبْسـِط َفَتقدُعـَد َمُلوًمـا َمْحسُـ     ( 4 )َقْوًلا َمْيُسوًرا 

 . سورة االسراء (1 )ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَ  ِلَمْن َيَشاُء َوَيقدِدُر ِإنَُّه َياَن ِبِعَباِدِه َخِبرًيا َبِصرًيا ( 9 )
 :املبارية  يف اآلياتومما يي ز بصورته اعلّية       
َوَآِت َذا الدُقْرَبى َحقَُّه )  ؛واحلقو  ومنها االقتصادية وارتباطاته وعالقاته االجتماعية , اإلنسان  -

 .. ( َوالدِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِ 
, , املنطلقة واملبنية على أسس نفسية وانعكاساتها ( َوَلا ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا ) ؛ والسلوا االقتصادي  -

ِطنِي َوَيـاَن  ِإنَّ الدُمَبـذِِّريَن َيـاُنوا ِإْخـَواَن الشَّـَيا    ) وما ياتب على السلوا من أحكـام وممانلـة   
  .. ( لشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َيُفوًراا

َوِإمَّـا  ) العالقات اإلنسانية واألخالقيـة ؛  تظهر وبعمومية اآلية الكرمية , وليس خبصوصياتها ,  -
اتب عليه مما يجانب , و( ُقْ  َلُهْم َقْوًلا َمْيُسوًرا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َف
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يـ    ُيبنـى علـى أساسـها   والرفاهية , والطمأنينة واالئتمان املصداقية وامليسورة ؛ بالكلمة هنا 
 .., وما تبدأ من الفض  والسعة من اهلل تعاىل االقتصادية  األنشطة , ومنهااألنشطة 

ِقَك َوَلا َتْبُسطدَها ُيـ َّ  َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُن) والسلوا االقتصادي بصورته األخرى ؛  -
 –التـوازن النفسـي   و االعتـدال  , والتوجيـه اإلهلـي ميثـ  قمـة    (  الدَبْسِط َفَتقدُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا

, برؤيا إنسانية , وتدريب , وما ياتب عليه من طبيعة إنفاقية , وختطيط اسااتيجي السلويي 
, وبـه  اعماعـة   –د , وينتهـي إىل الفـرد   الذي يبدأ من الفـر اقتصادي على التوازن  –نفسي 
للبنـاء املؤسسـاتي   الفردية واعماعية واجملتمعية , ولرمبـا متتـد    ختطي املشكلة االقتصادية يكون

 .. اجملتمع –واملنظومة االقتصادية على مستوى الدولة 

اإلهليـة يف  ة واإلراد ,, املتوّقع وغـري املتوّقـع   ( الدخ  ) الرز  املتعدد القنوات تنّوع وتفاوت  -
, بـالتوافق والتـوازن بـني اععـ  التكـويين لإلنسـان بقوتـه العقليـة         ( الدخ  ) تفاوت الرز  

 والقابليات , وأمور غيبيـة اتب على تلك القدرات , واعع  التشريعي املوالنفسية واعسدية 
 –سـلويية  وال ,االقتصـادية   -ال يعلمها إاّل اهلل ج  جالله , ومنها ما يدخ  ضمن النفسـية  

 ..االقتصادية 

, ومـا ياتـب عليـه مـن     والنفسية والسـلويية  الفكرية   اإلنسان فو  طاقته االستيعابية ئال ُيحّمول     
ِإنَّ َربََّك َيْبُسـُط الـرِّْزَ  ِلَمـْن    )  , لذا يانت الرمحة اإلهلية ؛وواجبات وحقو  وأداء أعباء ومسؤوليات 

 .. (ِبِعَباِدِه َخِبرًيا َبِصرًيا  ِإنَُّه َياَن )على ذلك ؛ ما يدّل , و(  َيَشاُء َوَيقدِدُر
مـن  يف اعانب الفقهي  , وما ياتب عليهامالية  –, لسلويية اقتصادية تشريعية مضامني تنظيمية و     

َيـا   : ) املباريـة يـة  اآل تتجّلـى يف  األخروية , –وامتداداتها الدنيوية  حقو  وعالقات إنسانية أخالقية ,
ْم َوَلـا َتقدُتُلـوا   َها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتأدُيُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالدَباِطـِ  ِإلَّـا َأْن َتُكـوَن ِتَجـاَرًة َعـْن َتـَرا ن ِمـْنكُ       َأيُّ

ْصِليِه َناًرا َوَياَن َذِلـَك  َوَمْن َيفدَعْ  َذِلَك ُعْدَواًنا َوُالدًما َفَسْوَف ُن( 9 )َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َياَن ِبُكْم َرِحيًما 
 . سورة النساء (1 )َعَلى اللَِّه َيِسرًيا 

والتجاري سي والنفلتنظيم السلويي االقتصادي , ملناهال ا ةتواص  اآليات القرآنية املباريمنها ما و     
ِرَجـاٌل َلـا    : )قوله تعاىل واملالي , وما ياتب من حقو  شرعية , ومنها أداء احلقو  املالية , وذلك يف 
ُب ِفيِه الدُقُلوُب َوالدَأْبَصاُر ُتلدِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعْن ِذيدِر اللَِّه َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّياِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَّ

 سورة النور (4 )ُه َيْرُزُ  َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ِلَيْجِزَيُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواللَّ( 7 )
وَن ِتَجـاَرًة َلـْن   ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِيَتاَب اللَِّه َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزقدَناُهْم ِسرًّا َوَعَلاِنَيـًة َيْرجُـ   ), و 
 . سورة فاطر (1 )ِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر ِلُيَوفَِّيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَي( 9 )َتُبوَر 
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؛ الزمـاني واملكـاني واملـوقفي , هـو املشـرع      ويبقى السلوا املبين على التوازن الدنيوي وألخروي      
 َوِإَذا)على وفق ما توجِّهه الشريعة اإلسالمية , ليحقق التوازن يف دواخ  اإلنسان وسـلويياته القوميـة ,   

التَِّجـاَرِة َواللَّـُه َخْيـُر     َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا اْنَفضُّوا ِإَلْيَها َوَتَرُيوَا َقاِئًما ُقْ  َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن
  .. سورة اعمعة (  )الرَّاِزِقنَي 

 الـو  يف غمـاره ,  أخالقيـة  االجتمـاعي , و  –النظـرة لبنـاء نقافـة السـلوا االقتصـادي       وامتداد     
 ( :عليه السالم ) نستشّفه من قول أمري املؤمنني إمامنا 

ْنَيا ْسَكَن الدُِّذي َأَوَساَد الُعَظَماَء ِبُجوِدِه ؛ َوُهَو الَّ, ِتِه ْرَباَب ِبِعزََّواْسَتْعَبَد اأَل, َخَلَق اَلالِئَق ِبُقْدَرِتِه )      
, ُيَحـذُِّروُهْم ِمـْن َضـرَّاِئَها    ِلَو, َطاِئَهـا  ِلَيكدِشـُفوا َلُهـْم َعـْن غِ   , َواإلْنـِس ُرُسـَلُه    َوَبَعـَث إىل اِعـنِّ  , َخلدَقُه 

, ْسَقاِمَها ِف َمَصاحَِّها َوَأَوِلَيْهُجُموا َعَلْيِهْم ِبُمْعَتَبرن ِمْن َتَصرُّ, َوِلُيَبصُِّروُهْم ُعُيوَبَها , ْمَثاَلَها َوِلَيْضِرُبوا َلُهْم َأ
 .  ( َوَيَراَمٍة َوَهَوانن, ٍة َوَنارن اهلُل ِللدُمِطيِعنَي ِمْنُهْم َوالُعَصاِة ِمْن َجنَّ َعدََّوَما َأ, ِلَها َوَحَراِمَها َوَحال
ثقافة والفكر ضّراء ما يواجهنا يف الدنيا بالبناء السلوا االقتصادي السليم , احلذر من وجانب من       
 :ضيحها ميكن وضع املخطط اآلتي , ولتوللفرد واجملتمع  املوجِّه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظومةنقافة يبني بناء (  4  )خمطط 
  االجتماعي –السلوا االقتصادي  

 أخروية –وما ياب من آنار دنيوية 
 

                                                 
 
هناك اآليات المبار ات تتضمن الموضوع وال يمكن تناولها بمحدودية ومحتيوى هيذا الفصيل و وليذا يحتياج إليى دراسية         - 

السيلوك االقتصيادي والتجياري والميالي فيي القيرآن       ) خاصة و وفعاًل فقد شرع المسلف في هذا المضمار و بكتابيه الموسيوم   

 ..ن الخالق عي وجل أن يحقق أهدافه العلمية النافعة و راجيًا م( الكريم 
2
 . 265ص / نهج البالغة  - 

ْنَيا ْسَكَن الدَُّأ
 َخلدَقُه

َبَعَث إىل اِعنِّ 
 َواإلْنِس ُرُسَلُه

ِلَيكدِشُفوا َلُهْم 
 َطاِئَهاَعْن ِغ

ُيَحذُِّروُهْم 
 ِمْن َضرَّاِئَها

َيْضِرُبوا 
 ْمَثاَلَهاَلُهْم َأ

ُيَبصُِّروُهْم 
 ُعُيوَبَها

اهلُل ِللدُمِطيِعنَي  َعدََّأ
ِمْنُهْم َوالُعَصاِة ِمْن 

, ارن ٍة َوَنَجنَّ
 َوَيَراَمٍة َوَهَوانن

 

َيْهُجُموا َعَلْيِهْم ِبُمْعَتَبرن 
ِف َمَصاحَِّها ِمْن َتَصرُّ

َوَحالِلَها , ْسَقاِمَها َوَأ
 َوَحَراِمَها 
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والن  املبارا املتقدِّم , وما تّوضح من خالل املخطط , بأّن هناا ترابط فلسفي بني اللق والدنيا       
علـيهم  )خالل ما ابتعث ج  جالله من رسـله  فكر وعقائد من وما تبلور من , ( اتها البيئة بك  حيثي) 

توافق بني اعع  التكويين للمخلوقـات وتوازنهـا مـع اععـ  التشـريعي املوجِّـه للـنفس        الوما , ( السالم
األخرويـة , ومنـه مـا ياتـب عـن السـلوا       ونـاره الدنيويـة   آل سلوا والعم  الـدنيوي , بتوجـه واعن  وال
ا ياتب مالقتصادي للفرد واجملتمع والدولة , وتكام  النتائال وتأنريها على البناء احلضاري ونتائجه , وا

, وما تتوافر من ( البيئة الداخلية للمخلو  ) كامنه وااهرة الالقوى  من امتالا ما يتم, وعليه املستقب  
, وما جيمع ( البيئة الارجية ) ت استثماراتها وإمكانيا واستيعاب,   (ٌة إَضاَعُة الُفْرَصِة ُغصَّ )و ؛ فرص 

وما يوجهما باالجتاه الصحيح واملناسب , وما ياتـب عليـه مـن مسـتقب      بني البيئة الداخلية والارجية 
 ..دنيوي وأخروي 

والعظيم يف اإلسالم واسااتيجياته , أن جع  لك  نشاط ونتائجه وما ياتب عليـه , آنـار دنيويـة          
, ومؤنرات ذلك إىل املستقب  اإلنساني احلقيقي , وامتداده العقائدي األخالقي والذي يتعـدى  وأخروية 

 –ي  حمتويات ومضامني الثقافـات , وجانـب منهـا مـا يـتم اإلفـادة منهـا يف البنـاء الثقـايف التنظيمـي           
يف  وى العاملـة اجملتمع والدولـة , ومـنهم املـوارد البشـرية أو القـ     االقتصادي احلديث , وتفاع  األفراد و

 .. إلتقان واعودةء وامفاص  هذه األطراف , لينتال تفاع  ألخالقية العم  ومرتكزات األدا
جيمع بني الثقافة االقتصادية النتهاج أقوم السب  االقتصـادية , وبـأقوم نفسـية    أيضًا نتطلع إىل ما و      

احليلولـة دون اإلضـرار بالـذات    وسلوا اقتصادي سليم , جيمع بني الـوعي واالسـتيعاب واالختيـار , و   
 .., املنظورة منها وغري املنظورة , على املديات القصرية والبعيدة واآلخرين وبسالمة احمليط والبيئة 

 ( :عليه السالم)حيث يقول       
َها ال َوإنَّ, ْبَعُد َشْيٍء َمْنِزعًا َس َأفدهِذِه النَّ َفإنَّ, َوَقَمَع َهَوى َنفدِسِه , َفَرِحَم اهلُل اْمَرًأ َنَزَع َعْن َشْهَوِتِه )      

 .  (َتَزاُل َتْنِزُع إىل َمْعِصَيٍة يف َهًوى 
يتأسـس وُيبنـى السـلوا االقتصـادي , لـدى الفـرد واجملتمـع , وانعكاسـاتها علـى الدولـة           ما ومنه      

ورغباتهـا  هـا  اتومؤشر عقلنة السلوا من نزع الشهوة , واحلد من مجـوح الـنفس يف اجتاه  ومستقبلها , 
, وأحد أسـاليب احلـد    السليمالسلوا وبناء قدراتها وطلب حاجاتها وييفية ومتى اإلشباع , ومواق  

ْن َيلدَقـى اهلَل  َفَمـْن اْسـَتَطاَع ِمـْنُكْم أَ   ) إشباع احلاجـات ؛  ح الثقافة والتخطيط أو اختاذ القرار يف ومن مج
 .  ( َفلدَيفدَعْ , ْعَراِضِهْم َسِليُم اللَِّساِن ِمْن َأ, ْمَواِلِهْم امُلْسِلِمنَي َوَأ اَحِة ِمْن ِدَماِءَتَعاَلى َوْهَو َنِقيُّ الرَّ

                                                 
 
 . 489ص / نهج البالغة  - 
2
 .  25ص / نهج البالغة  - 
3
 . 254ص/ نهج البالغة  - 
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الفكر الثقايف االقتصادي , الاابط بني حفظ الدماء واألموال بناء يف أسس ومما يتبني وجانب مهم       
, لينتال عنه (  ْعَراِضِهْمَسِليُم اللَِّساِن ِمْن َأ) اع واألخال  واملنطق واالجتم, ( ْمَواِلِهْم ِدَماِء امُلْسِلِمنَي َوَأ )

 ..أقوم السلوا االقتصادي 
 –استقامة السلوا االقتصادي , املرتبط باعانب االجتماعي ح ألهمية املوضِّوالدلي  والوجه اآلخر      

, ْجَتَرُحوَهـا  اِبـُذُنوٍب   ْيشن َفَزاَل َعـْنُهْم إالَّ َما َياَن َقْوٌم َقطُّ ِفي َغضِّ ِنْعَمٍة ِمْن َع, َواْيُم اهلِل ) السياسي ؛ 
َفِزُعوا إىل َربِِّهْم , َوَتُزوُل َعْنُهُم النَِّعُم , اَس ِحنَي َتْنِزُل ِبِهُم النَِّقُم النَّ نََّوَلْو َأ" من ِللدَعِبيِد الَِّبَظ" اهلَل َلْيَس  نَّأَل

 .  (َفاِسٍد  ْصَلَح َلُهْم ُي ََّوَأ, َشاِرٍد  َعَلْيِهْم ُي َّ َلَردَّ, وِبِهْم َوَوَلٍه ِمْن ُقُل, اِتهْم ِبِصْد ن ِمْن ِنيَّ
سـتوى  شكر النِّعمـة , وذلـك مب  طبيعة وما يتوسطها من وتوجيهاته السلوا  –والنِّعمة أو االقتصاد      

واحلـد الفيصـ  ,    عدمها ,هو احملدد الستمرارية النِّعمة من و, اإلنساني  –استقامة السلوا االقتصادي 
وبـه   ,( َوَوَلـٍه ِمـْن ُقُلـوِبِهْم    , اِتهْم َفِزُعوا إىل َربِِّهْم ِبِصـْد ن ِمـْن ِنيَّـ   ) ؛ العودة لالستقامة بالشرع اإلهلي 

 .. (َفاِسٍد  ْصَلَح َلُهْم ُي ََّوَأ, َشاِرٍد  َعَلْيِهْم ُي َّ َلَردَّ )يتحقق 
ــه        ــتقيم من ــتال فيس ــال املن ــه  ,  Productive Capital رأس امل ــتقيم ب ــادي ويس ــاط االقتص  النش

Economic Activity  ارحنــراف الكفـاءة مـا يــتم إنتاجـه مـن     جـودة  , ويـتم محايــة Efficiency 

Variance كون االجتاه جبودة املنتوج , وأخالقية ما ُيبنى عليه , في..  
والـنهال  هـو االحتكـار   ,  , وتنّوع أشكال مـا نعاصـر   صورة من صور السلوا االقتصادي نرى و     

والـذي  ؛ التنافسي امُلدمِّر بهذا السلوا , لالقتصاد الـوطين , وباجتـاه العوملـة , تـدمري االقتصـاد العـاملي       
 ..ة حث مستقلاتناولناه يف مب

نيـة ارتكـاب   أنااإلشارة إليه يسلوا اقتصادي , ومنه ما يتوّلـد مـن خمـاطر وتهديـدات      لكن هنا      
ولذا  ,ق اجملتمع والدولة حبارتكاب جرائمه الال إنسانية والال أخالقية و وتوابعه من جرائمه االقتصادية ,
   :بالقول  املنع هذا السلوا املنحرف , ويظهر ذلك( عليه السالم)ينهى اإلمام علي 

ُكِن الَبْيُع َبْيعًا َيلدَو. ُه ْنَمَنَع ِم - ْمَسلَّآلِه َوِه َوْيَلى اهلُل َعصلَّ -وَل اهلِل َرُس إنََّف, اِر ْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف)       
اَرَف ُحكدـَرًة َبْعـَد   َفَمـْن قَـ  . اِع امُلْبتَـ اِئِع َوارن ال ُتْجِحُ  بالَفريَقْيِن ِمَن البَـ ْسَعَأَو, ازيِن َعْدلن َوِبَم:  ًاَسْمح

 .  (اٍف ِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو, اُه َفَنكِّْ  ِبِه َنْهيَك إيَّ
ُكِن َيلدـ َو) , ضمن احللقات االقتصادية اإلحاطة مبا جيري بالسلوا االقتصادي من خالل هتمام واال     

 :  ًاالَبْيُع َبْيعًا َسْمح
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املثّبت بامليزان املادي واملعنوي والنفسي , من اعودة ومعايريها , والوزن  ؛ ( ازيِن َعْدلنَوِبَم)  -
وازين بأشكاهلا العادلة على وفق ما حيتاجه البيع , واملللفرد واجملتمع والدولة , وبشك  متبادل 

, وهـو ممـا ميثـ     ااضـي يف ضـوء الشـرع ومـا يتوافـق معـه العـرف والقـانون         الب, ووالشراء 
, وأيضًا هـو جانـب مـن جوانـب علـم الـنفس       أخالقيات وعدالة السلوا االقتصادي القويم 

 .., يما هو عليه ما يدخ  ضمن االئتمان التجاري االقتصادي 
فال ُيستغ  ي  طرف داخ  ضمن عقد ؛ ( اِع امُلْبَتاِئِع َوارن ال ُتْجِحُ  بالَفريَقْيِن ِمَن الَبْسَعَأَو)  -

, وبالااضي بـني الطـرفني , فـال اـامل     , العقود املكتوبة أو املدّونة وغري املدونة الشراء والبيع 
مينه علـم  مما يدخ  يف مضا , وهو طرافوال مظلوم , فلك  حقه العادل والااضي املوافق لأل

النفس التسويقي من املزيال التسويقي واسااتيجياته , فضاًل عن ما يتضمنه مـن علـم السـلوا    
, ومـا  وعلم النفس االقتصادي , والدلي  ما يتضمنه مـن أسـعار والبـائع واملبتـاع     االقتصادي 

رتباطات املـوازين  متطلبات اعودة وايتوسطهما من عدم اإلجحاف حبقو  الطرفني ؛ املالي و
, ومؤداه ملستوى وتبعاتها االئتمانية واإلنسانية , ودعمها مستوى العام لألسعار  بك  أشكاهلا

 .. االستثماري وتعاامها نسب املبيعات واحلصة السوقية ,

قـق  , تتحارن ال ُتْجِحـُ   ْسـعَ َأَو, ازيِن َعـْدلن  َومَـ  ؛ امجـه ة ُتالبيع ومواقع ميدانيـ بسماحة يذلك و      
االجتماعي  –الكفيلة لسلوا األطراف الداخلة بعقود البيع والشراء , بأقوم السلوا االقتصادي األسس 

, واملتوازنة باملساواة أيٍّ يان املتعام  واملتعاقد واملتبادل املنفعـة  املتبادل احلقو  العادلة والنفسي السمح 
نة الداخلة بأهميتهـا وإحلاحهـا وضـرورتها    وتدرُّج ضرورتها , ومستوى املروشباع احلاجات إلواحملقق 

واملوايبـة  املتكونـة  إمنـا  و ليست املسـتقرة ,  ) ضمن ما ُيتفق عليه يف تسلسلها ضمن هرميتهاوأسبقيتها 
 ..األبعاد الزمانية واملكانية واملوقفية باملباشرة وغري املباشرة , وؤنرات املمن جّراء (  لك  تغيري حريي

 –فـالعالج   , ( اُهإيَّـ  اَرَف ُحكدـَرًة َبْعـَد َنْهيـكَ   َفَمْن قَـ )  ت والتحديات تكون ؛واملخاطر والتهديدا    
, يعـين دخـول اعانـب اإلنسـاني والتعامـ  بـه       (  اٍفِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو, َفَنكِّْ  ِبِه  )املوقفي ؛ الوقاية 

, بكـ  اجتاهاتهـا   واالجتماعيـة  ية واألخالقيـة واالقتصـاد  يبناء إسااتيجي ملستقب  العالقـات اإلنسـانية   
 ..وأشكاهلا ومناحيها 

هلم , ية , وبناء االستقرار النفسي وأصحاب رؤوس األموال واملشاريع الصناعبناء الثقة بني الدولة و     
, وما حيققه من سـلوا  ة واالنتعاش االقتصادي االقتصادياالستثمارية والتنموية للحرية ليكونوا الداعم 
 ( :عليه السالم) يقول , حيثمن داخ  وخارج الدولة ثماري اعذب اإلست
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, اِلـِه  امُلْضـَطِرِب ِبمَ امُلِقـيِم ِمـْنُهْم وَ  : ِص ِبِهْم َخْيـرًا  ْووَأ, َاِت اَعي الصَِّنَذِواِر َوجَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ )      
َبْحـِرَا  ي َبرَِّا َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنُهْم َمَوإنََّف, امُلَتَرفِِّق ِبَبَدِنِه َو
اُف ُهْم ِسـلدٌم ال ُتخَـ  إنَّفَـ , ا هَـ ال َيْجَتِرُؤوَن َعلْيَو, ا اِضِعَهاُس ِلَمَوْيُث ال َيلدَتِئُم النََّحَو, َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, 
 - َكذِل َعَم -ْعَلْم اَو. اِشي ِبالِدَا ي َحَوِفوَرُهْم ِبَحْضَرِتَك َوْد ُأُمَفقََّتَو. ى غاِئَلُتُه َوُصلدٌح ال ُتْخَش, اِئَقُتُه َب
َك ذلِـ َو, اِت اعَـ ي الِبَيَتَحكُّمـًا فِـ  َو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ, اِحشًا رين ِمْنُهْم ِضيقًا َفِثي َيِف نََّأ
 .   (لى الُوالِة َعْيٌب َعَو, ِة امََّعلدٍة ِلاُب َمَضرََّب

لـوم االقتصـادية , بأخالقياتهـا وإنسـانياتها , تســتقرأ     الع حقـائق  مـا ايتشـ  مـن    ويـأّن أحـدث       
للحيلول , واألفراد واجملتمع ارا , حلماية االقتصاد الوطين املبالن   هذا مضامنيوتستقي من مبوضوعية 

, ورؤوس األموال املعرفية اإلبداعيـة املسـتدامة   لتنظيمية لالقتصاد هروب رؤوس األموال والعقول ا دون
 .., ما يتعاام من مبيعات وإشباعات وأرباح لرؤوس أموال إضافية للدولة جذب  وما يولده حتى يف

 بالتنبيه علـى خطـورة   , وذلكوتقييمه وتقوميه املستمر  أمر آخر داعم لقويم السلوا االقتصاديو      
احليلولـة دون أن  و, نقافة فقهيـة اقتصـادية   تنمية ما لديهم من بال املنتجني ؛ الصناعات و وذويالتّجار 
يؤدي إىل سلوا اقتصادي واحليلولة دون أن خمتل  املعامالت التجارية , فقه بال نقافة استيعابية ليكونوا 
ليـه يف التخطـيط   ومـا ياتـب ع  , والفساد اإلداري واملالي االقتصادية منحرف وفاحش اعرائم مربك و

 - َكذلِـ  َعمَـ  -ْعَلْم اَو) ؛  العادل بالبيع والشراء والقرارات املنبثقة عنه واإلنتاج احملقق لإلشباع احلقيقي
َك ذلِـ َو, اِت اعَـ ي الِبَيَتَحكُّمـًا فِـ  َو, اِفِع َنَملدارًا ِلْحِتَكاَو, بيحًا َوُشّحًا قََ, اِحشًا رين ِمْنُهْم ِضيقًا َفِثي َيِف نََّأ
 .. (لى الُوالِة َعْيٌب َعَو, ِة امََّعلدٍة ِلاُب َمَضرََّب

الرادع مـن الـذات ودواخـ     بالوقاية والعالج و, من الثقافة الفقهية السلوا االقتصادي ينبثق لذا       
 –اإلنسـاني  قـويم السـلوا االقتصـادي    مبـنهال   ومنه مـا يتجـه  , وبالتعاون بني مجيع األطراف اإلنسان 
 ..األخالقي 

ُهْم إنَّفَـ ) ؛ ما يكون عليه صـورة   ميدانيًا تفهُّمعها , ووالتفاع  ماالستيعابية الفاعلة , وبهذه الثقافة      
 ..(َجَبِلَك َسْهِلَك َوَو, َبْحِرَا ي َبرَِّا َوِف, اِرِح امَلَطاِعِد َوا ِمَن امَلَبُبَهُجالََّو, اِفِق اُب امَلَرَبْسَأَو, اِفِع ادُّ امَلَنَمَو
, وما يضع من مؤشرات السلوا االقتصـادي والنفسـي   , والعظيم يف بيان أمور امليدان االقتصادي      
فيه , تستقرأ , ويأن العلوم االقتصادية احلديثة  وواضحة نهال البالغة بصورة صرحية هضمنيت جانب مماو
دام بالتنميـة , والتنميـة   واملسـت اتب عليه املستقب  املتواص  وما ي, تضع اسااتيجياتها مبوجبه تستمد وو
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ملستقب  عامل االقتصاد والتجارة رأس املال املعريف والعلمي أهمية بالعلوم حينما تنادي وذلك , املستدامة 
 ..الناس اجات ستمرارية اإلنتاج مبا ُيشبع حاوواألعمال واملال 
ال البالغة قب  قـرون ,   نهيفالعظيمة  العلمية هذه اآلفا نفقد وخنسر نتجاه  وومن املؤس  أن        

احلضـارية االسـتثمارية    االجتماعيـة  وأسـس للحيـاة  ومنطلـق  ومنطـق  مبـدأ  ي يتم وضـعه وما تدعم ِلما 
ومنه ويف مقدمته روؤس األموال املعرفية , والسلوييات املرتبطة بك  اجتاهاتهـا  واالقتصادية املزدهرة , 

 ( :عليه السالم)حيث يقول ,  لك  مفاص  احلياة, والبيئة واملناخ التنظيمي التنموية 
َوال َيـَرَم  , ْدِبرِي َوال َعقدـَ  َيالتَّـ  , ْوَحـُش ِمـَن الُعْجـِب    َوال َوْحـَدَة أَ , ْعـَوُد ِمـَن الَعقدـِ     ال َماَل َأ )      
ال ِتَجـاَرَة َيالَعَمـِ    َو, وِفيِق َوال َقاِئَد َيـالتَّ , َدِب َوال ِمرَياَث َياأَل, َوال َقِريَن َيُحْسِن اُللدِق , قدَوى َيالتَّ
َوال ِعلدَم , َوال ُزْهَد َيالزُّْهِد ِفي احَلَراِم , ْبَهِة َوال َوَرَع َيالُوُقوِف ِعْنَد الشُّ, َواِب َوال ِرْبَح َيالثَّ, اِلِح الصَّ
َوال َشـَرَف  , َواُضِع َوال َحَسَب َيالتَّ, ْبِر َوال إمَياَن َياحَلَياِء َوالصَّ, َداِء الَفَراِئِض َوال ِعَباَدَة َيَأ, َفكُِّر َيالتَّ

 .  (ْوَنُق ِمَن امُلَشاَوَرِة َوال ُمَظاَهَرَة َأ, َياحِللدِم  َوال ِعزَّ, َيالدِعلدِم 
رأس املال املعـريف   ا حيتويه الن  املبارا , فيما ي ز من مضامنيمكام  ملاستقرأنا جانب آخر ولو      

 .. ( ْعَوُد ِمَن الَعقدِ ال َماَل َأ) ؛  يف واإلنساني واألخالقي والعلمي
واملسـتقب  األييـد لكـ  مداخلـه      واملسـتدامة بـه ,   احليـاة الكاملـة واملتكاملـة   دورة العق  هو يعين      

يكاملـه وميتـد ويتـداخ     مـا  و, لـدورة االقتصـادية   الداعم اإلسـااتيجي ل هو بذات الوقت و, وخمارجه 
 .. ( ْدِبرِيقدَ  َيالتََّوال َع) معه ؛ حبيوية واستمرار 

واضـحة   برؤى ورسـائ  الدراسة والتحلي  وصياغة األهداف واإلسااتيجية  ؛ مبا حيتويه التدبري من     
, للقوة والضـع  , والفـرص والتحـديات والتهديـدات واملخـاطر       ؛ نظور واقعيمب, ووُمعاَلجة بصد  

ملالئم بالتوازن مع حتقيق احملتوى املتواص  األداء والتنفيذ الوضع الطط املستمرة وصنع واختاذ القرارات 
, وباإلشراف والرقابة بالتقييم والتقويم , ومردوداته من املعلومات والبيانات والتنفيذ حللقات التخطيط 

, املتكام  بني الواقع والطمـوح , والنظريـة والتطبيـق امليـداني     الداعمة , مبا فيه لبلورة املعارف والعلوم 
 .., ومنها املعلوماتية اإلقتصادية ية املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات وعمق فاعل

العقـ   ورة العقـ  , و بلوبهذا يكون  ؛  (َوالدَعقدُ  ِحفدُظ التََّجاِرِب , َوَخْيُر َما َجرَّْبَت َما َوَعَظَك  )      
املوائمـة بـني    , وحتقق امليدانيحيقق استمرارية اإلدارة والتنظيم بتدبري ي  ما  واملتكام التجرييب الداعم 

 ..للنفس والسلوا االقتصادي التنموي بالتنمية املستدامة , وهو بذاته الداعم النظرية والتطبيق 
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التَّـاِجُر   )؛ منحـى  حينما يكون ويدخ  علم النفس االقتصادي والتسويقي والسلوا االقتصادي ,      
 ..  ( !رين َوُربَّ َيِسرين َأْنَمى ِمْن َيِث, ُمَخاِطٌر 

السـلوا التجـاري    يشـم  بـذلك   خمتل  السب  لتحقيق األربـاح , ورمبـا  التاجر بانتهاج  ةفمخاطر     
مـن  وُيقابلـه  , ورمبا يكون حساسية املواق  وما حيملـه  خاطر بدنياه وآخرته ومستقبله ُم واالقتصادي ,

, رمبـا  وع وطبيعة مـا ُيتـاجر بـه    , واعمع بني الطموح وسرعة وحجم وننقافة فقهية اقتصادية وجتارية 
َوُربَّ )  ؛ للمخاطر والقلق النفسي وتهديدات رؤوس األموال , ليكـون املخاطرة , وبالتعرُّ  تبدأ منه 

 ..(  َأْنَمى ِمْن َيِثري َيِسرين
للدخ  يتمث  من االهتمام بالطبقة السفلى , الطبقة احملتاجة وسلوا اقتصادي وتوابعه على االقتصاد      

مـع  ,  ةاملاليـ  أي معو  يسـبب احلاجـة  االحتياج منها ؛ البطالة أو العجز عن العم  أو أسباب ختل  مب
إسـااتيجي  وما يتطلب من ضـمان اجتمـاعي   عدم جتاه  وعدم الصراع للطبقات والشرائح األخرى , 

ة اإلنتـاج  السـتهالا وحريـ  تتكفله الدولة , وبذاته مما يدعم االقتصاد من حيث االستثمار واالدخار وا
 ( :عليه السالم)والتجارة واملال , وبالتوجُّه هذا يقول 

ْهـِ  الُبْؤَسـى   َأاجنَي َوامُلْحتَـ نِي َواِيِمَن امَلسَـ , يَن ال ِحيَلَة َلُهْم ِذى ِمَن الََّلَبَقِة السُّفدي الطَّاهلَل اهلَل ِف نمَّ )     
ْجَعـْ  َلُهـْم   اَو, يِهْم ْسَتْحَفَظَك ِمـْن َحقِّـِه فِـ   اا ْحَفظد هلِل َماَو, ُمْعَترًّا َواِنعًا َبَقِة َقِه الطَّي هِذِف إنََّف, ْمَنى الزََّو

ي ِذقدَصى ِمْنُهْم ِمْثـَ  الَّـ  أَلِل إنََّف,  ي ُي ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ, اِلَك ِت َمْيِقْسمًا ِمْن َب
اِمَك اِفَه إلْحَكَذُر ِبَتْضييِعَك التََّك ال ُتْعإنََّف, ال َيْشَغَلنََّك َعْنُهْم َبَطٌر َف, ُه يَت َحقَّْسُتْرِعاِد ُي ٌّ قَََو, ْدَنى ِلأَل

 .  (الَكثرَي امُلِهمَّ 
نِي اِيِمـَن امَلسَـ  )  م ؛, وبيـانه (  يَن ال ِحيَلـَة َلُهـمْ  ِذِمَن الَّـ  )؛ , وحتديده (  ىَلَبَقِة السُّفدالطَّ) وهناا      

ِت يْـ ْجَعـْ  َلُهـْم ِقْسـمًا ِمـْن بَ    او) عليـه ؛  وما ياتب , ويعقبه احلق (  ْمَنىالزَّْهِ  الُبْؤَسى َوَأاجنَي َوْحَتامُلَو
 , وهما من مصادر متوي  الضمان االجتمـاعي (  ي ُي ِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ, اِلَك َم

االقتصادي , مؤنرًا بذلك علـى مسـتقب  احلريـة والسـلوا      –يي ومنه ما يتحقق من السلوا االستهال
   .., والسيما احلاجات الضرورية وامُللّحة االقتصادي وإشباع احلاجات 
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  عشر رابعلالفصل ا
 ماذا بعد كل ما تقّدم ؟ 

 
دى احليـاة  ملـ اعامعة , ة تكاملدرر علومه املتنوعة امل وما أزخر, ا أعظم تراننا العربي اإلسالمي م       

, إاّل قـي بـني ربـوع فلواتـه     األخـروي , ومـا الشـموخ والرُّ    –بني املنظور الدنيوي ومتطلبات تنظيمها 
, ومـا أينـع    (َمآِلـِه َوَسـلَّ  ى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ) من بريات معجزة الرسول الكريماملستمدة الروح املستدامة 

 ..الصدور  ي  , وتشرحا تروي ي  هجفان الرقراقة ال اوأعذب ينابيعه مثارها
وإنبات بصد  أخالقية الكلمة إلنسانية ل عمادال ما أعظمه من الشموخ الشام  بني احلضارات ,و      

ما تدور يف خلد احلضارات وجوهر الثقاقات أروع بالا تصدح الدامغة  وحقيقته, التارخيي  مد الوجود
 ..نيا اعائر الا ال تتقادم وال يعلوها غبار الد

إن نطـق العلـم   ,  عقولنامبا تسعه وتستوعبه نغاف منها وها هي حبور من العلوم نستقي منها , و      
أصـلنا  يـان ذلـك   , إنسانيتنا وببناء أخالقية حضـارتنا املعاصـرة   واألصالة , وإن غمرناها بيان األص  

 ..منها وأصولنا 
أعماقـه يف الـنفس   تـأنريه و على علم لـه   افيه ن أن نتطّلعيكون ما تنشده الدراسة م وما أعمق أن      

ومـا لـه مـن أهميـة ال يسـتهان بهـا , وأحـد العوامـ  الـا تسـهم يف تقـويض            اإلنسانية ع  التـاري  ,  
غـري يف  وُي , بعثـر دول وشـعوب  على مدِّ العصور حتى وقتنا الراهن , ومـا زال يُ وقيام ُأخر , حضارات 

, أال تهـا  وتبعاقـدرات الشـعوب   ويهز اعذور من األعما  , وما يفعلـه مب ,  وسياساتهجغرافيات العامل 
 .., وهندسة اإلقتصاد وإعادة هندسته وهو االقتصاد وعلم االقتصاد 

( عليـه السـالم  )أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب  ر يف جمرياته , ويانوالتبحُّلذا يان الوعي       
 ..الشــريفة , امُلســتقي مــن املدرســة القرآنيــة العظيمــة واملدرســة النبويــة   البــالغ ببالغتــهلــه باملرصــاد 

البالغة  لتشخ ,  املسعورة اعوفاء صرخات, رغم ي  الحفظه يف خلده مبا له التاري  , ويشهد       
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حبـر   , واالستطالع علىوالعلمية واملعرفية  الفكرية والذي ندرس جانب من املضامني,  بشخ  أمريها
 ..نهال البالغة  من حبور

وعلوم , علم النفس  , منها( من الوجهة العلمية ) البالغة الدراسات الا خضناها يف نهال تتعدد و     
 ..لتالي علم االقتصاد واوالقيادة , اإلدارة 

املنطق والسياسة , منها يف علوم االجتماع واألخال  والحقًا  –إن شاء اهلل تعاىل  – وما سنخوضه     
 –إنسـاني   –وجـه حضـاري    ةقاشر, لنستنشق إوما ُيكام  هذه املوسوعة .. وجيا واعيولوجيا والبيول

 ..يدة دراسات علمية وبهذا الشك  واهليئة اعد يف مث  هكذامنه يتبني السبق أخالقي ألمتنا , و
 هتـ ميتعـدى بدينا لي , واسـتحداث أفكـاره  ,  ةالساطعه توإشراقد الااث يجتد تواص  ويان اهلدف      

بالصوص يف علـم  منه , و اعات العنيفة بني أفكار الشر  والغربالصر مَِّضيف ِخي  احلواجز املتوالدة 
 ..االقتصاد ونظرياته ومدارسه املختلفة املتخالفه واحلديثة 

اعوانـب   ه التكنولوجيـا املاديـة الـا نسـخت    الذي شّبت عليـ ووسط الزحام والضوضاء والعن        
تظهر أد  األفكـار  , ومن وراء األفق الكائن يف داخلنا حاام الذات اإلنسانية وحقوقها , ية واسالرومان

احلضارية , اإلنسانية لإلنسان أعمق الطمأنينة والسكينة واالستقرار النفسي واألجواء  الا جتع األصيلة 
لتجعلها تنبعث من  ا ,, وبك  أبعادها وميوهلواألخالقية , وتبين الغد املشر  لدمة اإلنسانية ووحدتها 

 ..ورص الصفوف وحدة الكلمة 
ووحدته من الداخ  ينتمي وال ينتمي ؛ ينتمي للبناء اإلنساني وبناء اإلنسان ألّن البناء على وفقها       

عليـه  )ومبا ورنه , النبوي الشري   لتكون نعمة للبشرية من فيض العبق, الذي أنزل فيه السكينة اإلهلية 
 .., وما استقاه من املصدرين العظيمني تيعاب ووعي , باس( السالم
الفكرية والطبقيـة وتفكـك   إىل الصراعات الوضعية ا تدعوا الفلسفات ال ينتمي ملبذات الوقت , و      
واسـتمرارية العـدو وراء مفـردات    من قريب أو بعيد , وما يزرع داخ  اإلنسان الرهبـة والقلـق   اجملتمع 

 ..السراب الدنيوي والشبق الدنيوي امللتسقة باحلياة الزائفة 
 :باآلتي ميكن حتديد أهم االستنتاجات مما تقّدم من الدراسة , و      

ث أد  الوعي والثقافـة  َبي  السب  , ِلرحنو ( عليه السالم)حيث اجته الوعي االقتصادي للمجتمع ؛  - 
 ..لشرع اإلهلي األصيلة من انبثقة من مصادرها امل, أو اجملتمع املوسوعية بني الناس 

بنـاء  , و ثمـر لنظام مللوصول الوعي والثقافة االقتصادية , لبيان ووضوح السب  الكفيلة بث ومنه       
 لـدخ  اإلرشـاد ل  مـن  ياإلسـالم  االقتصـاد  , ولئال ختتلط على النـاس مـا ينشـده   الدولة واجملتمع والفرد 

َتَجَر ِبَغْيِر ِفقدٍه ا َمِن) ( : عليه السالم)له , واستشهادًا على ذلك يقوواجتناب احملرمات , احلالل الطيب 
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َر ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل َوَمْن َقصَّ, ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأ, َحقًّا  ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ) , و ( ا ي الرَِّبْرَتَطَم ِفاَفَقِد 
 ( .ِنْعَمِتِه 

الواحـد  لق الـا ( امللـك هلل  )  تنطلق من مبدأكية على إنها إىل املل( عليه السالم)امللكية ؛ فقد نظر  - 
بعدالـة  و , مسـببات ملنـافع احليـاة   مـن  ق عز وج  الالجعلها ما الذي ال شريك له يف ملكه , واألحد 
ويكون التويي  بشك  عام علـى أوجهـه   وإشباع املخلوقات بشك  مباشر وغري مباشر بها ,  ,التوزيع 
مشـاا ,  بشك  منفـرد أو بشـك    , ولة واجملتمع والفرد , وي  يتحم  مسؤوليته املتمثلة ؛ بالد الثالنة

 ..ونتائجه تضامنية 
بالسـعي للـرز  والبنـاء     وسـعة الـدخ    , بنسق مع حفظ املقامات للطبقاتوبهذا يكون التنظيم       

لتقـّدم احلضـاري   بينهم , من أج  حتقيـق األهـداف التنمويـة املسـتدامة وا    والتنمية والتطوير , والتعاون 
َوَمـا ال ُيْحَصـى   , ْنَعاِم َوَمْدَرجًا ِللدَهَوامِّ َواأَل, َناِم ِتي َجَعلدَتَها َقَرارًا ِلأَلْرِ  الَّهِذِه اأَل َوَربَّ) , واإلنساني 

 .( . ا ُيَرى َوَما ال ُيَرىِممَّ
ال َو, ِبَبْعضن  ا إالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَبَقَة َطيَِّعالرَّ نََّأ) , طبقية ؛ ومما يتضح وما ُيوجِّه به الطبقات وال - 

اإلسالمي بيان البناء الطبقي , وما يتحقق به يف املنظور ( عليه السالم), ليضع (  ضنا َعْن َبْعِغَنى ِبَبْعِضَه
, واملختلطـة  املختل  بفلسفته عن بقية الفلسفات واإليديولوجيات الوضعية من الرأمسالية واالشـاايية  

وعدم والبناء خالصته من خالل الدراسة املتقدِّمة , حيث تكون يف اإلسالم اإلصالح و ها مت توضيحوم
الصراع , وبهـذا فاإلسـالم    حتمية االستغناء , بينما يف بقية اإليديولوجيات حمور الطبقات والطبقية هو

وليس الصـراع والتـدمري   األخالقية ,  –األواصر اإلنسانية  أسس وبناء قائم مبنظوره للطبقات على عمق
 ..والتهديدات واألبقى لألقوى واألبقى ِلَمْن يسيطر على وسائ  أو عوام  اإلنتاج 

واإلسالم يرى األساس يف الطبقات وحدة الروح اإلنسانية والتعاون يف البناء , ي ٌّ حبسب موقعه       
ينامية يف القـدرة واألداء والنتـائال ,   دلطبقات والطبقية , ول ومسؤوليته الرمسية وغري الرمسية يف الطبقات

الطبقـات , حبسـب حاجـة النـاس , ومبـا جعـ  اهلل تعـاىل         –لذا دينامية أو حريية الدولة اجتاه امللكيـة  
, ومـا يتحقـق مـن التنميـة     الشريعة السمحاء وحدودها حلماية اإلنسان واجملتمع واحلقو  املاتبـة عليـه   

واملستقب  , وحتمي حقـو  حتـى األجيـال القادمـة , ومـا ياتـب        الشاملة املستدامة الا تراعي احلاضر
على  , حبيث تكون فاعليتها وعالجاتها وحتميتها عليها من حلول جذرية , وهلا العمق احلفيفي للتطبيق

اإلصـالح   , ويف(  ضنا َعـْن َبعْـ  ال ِغَنـى ِبَبْعِضـهَ  َو, ِبـَبْعضن   ا إالَّال َيْصُلُح َبْعُضـهَ  اتَطَبَقال نََّأو) وفق ؛ 
بهذا هو خيتل  عـن  يتحقق التماسك االجتماعي , ويف عدم الغنى يتحقق البناء االقتصادي التنموي , و
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ي تنـادي بـه   احـد االقتصـادي الـذ   نظرية الصراع الطبقي الا تضعه بقية األنظمة , ويتعدى العامـ  الو 
 ..وَمْن جرى جمراها االشاايية 

لتنظيم والتنسيق بني خمتل  األنشطة يف القطاعـات الصـناعية   الدخ  ؛ ويعتمد على ما يتحقق من ا - 
, والتطور والتنمية احلاصلة واملتواصلة واملسـتمرة , ومـا ميكـن أن    والزراعية والتجارية واملالية والدمية 

 تص  إليه مؤسسات ومشاريع وأنشطة الدولة واجملتمع واألفـراد , ومسـتوى األداء وضـخامة اإلجنـاز ,    
 ..ق من اإلشباع للحاجات , وما يتحقق من مستوى اإليتفاء الذاتي ومنه ما يتحق

ا َتَفلََّت ِمْن َيَدْيَك , , َوِإْن ُيْنَت َجاِزعًا َعَلى َم ِإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَا , َما َأْصَلْحَت ِبِه َمْثَواَا)  ومنه      
َعِة السَّـ َمَها َعلـى الضِّـيِق وَ  َوَقسَّ, َلَها َرَها َوَقلَّْرَزاَ  َفَكثََّر اأَلَوَقدَّ) , (  ْجَزْع َعَلى ُي ِّ َما َلْم َيِصْ  ِإَلْيَكاَف

 .( َوَفِقرِيَها  ْبَر ِمْن َغِنيَِّهاالصََّوِلَيْخَتِبَر ِبذِلَك الشُّكدَر َو, َراَد ِبَمْيُسوِرَها َوَمْعُسوِرَها َفَعَدَل ِفيَها ِلَيْبَتِلَي َمْن َأ
  مــن الــدخ  القــومي , ومــا يتحــدد بالصوصــيات َمــلفــرد حتــى مــا ُيْجوصــعودًا مــن دخــ  ا      

والعموميات الا تتجّسد من خالل الكـثري مـن مفـردات املنظومـة والنظـام والتنظـيم , مـن التخصـ          
وتقسيم العم  واملستويات الوايفيـة , وجـانيب مسـتويات النشـاط التخطيطـي والتنفيـذي , ومسـتوى        

الدولة واجملتمع واألفـراد ,  أو العقلية , واعسدية أو العضلية , وعلى مستوى اعهود املبذولة ؛ الفكرية 
من خالل القوة االقتصادية , وبناء ييان الدولة , ومبشارية مجيع القوى والوسائ  ذلك وباختصار ينتال 

 ..اإلنتاجية وأنشطتها املتكاملة 
ْوَلـى ِبُكـْم ِمـَن    امَلْضُموُن َلُكْم َطَلُبـُه أَ  ِبالَعَمِ  ؛ َفال َيُكوَننَّ ْمُأِمْرُتَ  َلُكْم ِبالرِّْزِ  َوَقْد َتَكفَّ) العم  ؛  - 

اِعي ِبـال َعَمـ ن   الـدَّ ) , و ( ْمـِرىٍء َمـا ُيْحِسـُنُه    ِقيَمـُة ُيـ ِّ ا  : ) , وما ُيجسِّـده   ( امَلفدُروِ  َعَلْيُكْم َعَمَلُه
 ..وتوازنها قائم على العم  ازين وبقاء احلياة , ومما يعين ويدل عليه , أّن مو(  اِمي ِبال َوَترنيالرَّ
, يما مت وصفه علـى  منظومة ووجه من أوجه العبادات واعهاد األي   ,يف اإلسالم العم  وُيعّد       

تطبيـق وإجنـاز   , لكون اإلسالم بنـاء عقيـدة وفكـر و   ( َمآِلِه َوَسلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ)لسان الرسول األعظم 
ال , والعيـب  , وما يدفع باحلياة رحنو أرقـى البنـاء   ية جمتمعية , قائمة على مكارم األخال  إنسانحضارة 

 ..تطبيقاته , وعجلته يف جين الثمار قب  موعد قطافها يكون إاّل يف عجلة اإلنسان و
َوالـَيِقنُي ُهـَو   , نُي ْسـِليُم ُهـَو الـَيقِ   َوالتَّ, ْسـِليُم  اإلْسـالُم ُهـَو التَّ  ) و وبالعلم والعم  بـدأ اإلسـالم ,         

, هكـذا منتهـى اإلسـالم    ( َداُء ُهـَو الَعَمـُ    َواأَل, َداُء َواإلقدَراُر ُهَو اأَل, ْصِديُق ُهَو اإلقدَراُر َوالتَّ, ْصِديُق التَّ
 ..املستدامة نتائجها بقويم بقويم األعمال و
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, (  ْرَتَحَ  َعْنُها إالَّاَبُه َوَجإْن َأَف, َيْهِتُ  بالَعَمِ   الِعلدُمَو َفَمْن َعِلَم َعِمَ  ؛: وٌن بالَعَمِ  الِعلدُم َمقدُر) و       
, ورحم اهلل امـرئ  لكونهما مسة التطّور والتنمية املستدامة ألّن بقاء احلياة بالعلم , وبقاء العلم بالعم  , 

 ..دولة والعامل بأسره عم  عماًل فأتقنه , وهو قيام الكيان االقتصادي لل
إىل احليـاة  ببيانـه  شـرعًا  الثـواب والعقـاب مُ  ال تتقادم األعمال , ب  يبقى أن العظيم يف اإلسالم , و     

, وهذا بذاته , إذا كلمة تكام  األعمال , بك  ما تعنيه الاألخروية , وهو ما يضي  القيم واألخال  و
املتكاملـة يف األعمـال   اعـودة الشـاملة   ما تفاع  داخ  ورشة العلـم والعمـ  , سـيحقق األداء العـالي و    

 ..ومثارها 
, وبالعم  يسمو  ( ِمَن الدِغَنى َمَع الدُفُجوِر َوالدِحْرَفُة َمَع الدِعفَِّة َخْيٌر) ومن املبادئ اإلسالمية األخالقية       

 ..تستقيم احلياة بقيمه وعّفته وبناء شخصيته وييانه واإلنسان , 
, املال والتنظيم , فهم مقومات احلياة العلمية والعمليـة   عناصر اإلنتاج ؛ من العم  واألر  ورأس -6

, ْرَضُه ِبَنْسِلِه ْوَبِة ِلَيْعُمَر َأَبْعَد التَّ) , ( عليه السالم)هبوط آدم من فاعلية عناصر أو وسائ  اإلنتاج وتبدأ 
ي  مكونات وسائ  اإلنتاج ودينامية , ( ِه ْرَضُه ِبَنْسِلِلَيْعُمَر َأ)  ؛ وحتم , (  َة ِبِه َعلى ِعَباِدِهَوِلُيِقيَم احُلجَّ

حيقق ي  مـا يتطلـب   هو ما وفيها التفاصي  والتعدد ِع  احلياة ,  أو حريية السيطرة عليها , مهما تغّير
 ..من التطور والبناء املستمر احلضاري 

ِتـي َجَعلدَتَهـا َقـَرارًا    ْرِ  الَّهـِذِه األَ  َربََّو) , (  ..ْيِديُكْم ِفيَها َمْبُسوَطٌة َأَو, ْرُ  َلُكْم َشاِغَرٌة َفاأَل)       
اَرِة ي ِعمِـ َيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) , (  ا ُيَرى َوَما ال ُيَرىَوَما ال ُيْحَصى ِممَّ, ْنَعاِم َوَمْدَرجًا ِللدَهَوامِّ َواأَل, َناِم ِلأَل
تتجّلـى عناصـر اإلنتـاج وتفاعلـها وتعـاام       , وهكـذا  (اِج َرْسـِتْجالِب الَـ  اي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا فِـ ْرِ  َأاأَل

 ..وحريية امتاليها على وفق الشرع اإلسالمي عوائدها 
إشـباع احلاجـات أو تأجيـ  إشـباعها ,     ويعتمد علـى مسـتوى الـدخ  , والتضـحية يف     االدخار ؛  -7

تعـدى  , ولذا هلا شرطها وشروطها , لتكون موافقـة للشـرع اإلهلـي , وال ت   ومستوى الثقافة اإلدخارية 
, ومبرور الزمن يتحـول  (  اِراإلدَِّخُمْغَرمًا باَعْمِع َو )على احلقو  بك  أشكاهلا , وأن ال يكون اإلنسان 

ويعط  منافع األموال , وُيحجِّم والتقتري والشح وي  ما هو مذموم وااليتناز السلوا املؤدي للبخ  إىل 
 ..املنفذ والقناة لالستثمار والتنمية والبناء خار والتطّور , والبّد من أن يكون االدالتنمية والرفاهية 

؛ ويتطلـب أن يكـون حبسـب السـلوا الســوي     اإلنفـا  اإلســتهاليي  بشـك  عـام   االسـتهالا أو   -4
, وحيقق املبتغى , وقد اتضح يف الدراسـة , مـا االسـتهالا ومـا أصـوله , حبيـث ال       والعقالني والرشيد 

 ..شابهه  التبذير واإلسراف والاف ومايتحول إىل 
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و الِعلدـُم َيْزيُـ  َو, َفَقـُة  اُل َتْنُقُصـُه النَّ امَلَو) العلم , نفقة املال ونفقة , اإلنفا  يف اإلسالم مما يشم  و      
النقـدي , ورأس املـال املعـريف    بـني رأس املـال    يف الفـرز  , وهو دلي  على عظمـة الدقـة  (  اِ لى اإلْنَفَع

 ..املال املعريف والعلمي , واألبقى يف استدامة رأس والعلمي 
, حيقـق مـا يتطلـب مـن إشـباع احلاجـات , ومسـتويات        واالستهالا بشرطه وشروطه وأصـوله        

احلرية االقتصادية ومستوى الدوران ومعايريها , للدولة وللمجتمع واألفراد , وما حيققه من االستهالا 
عدم اهلـدر بـاملوارد املتـوافرة , وعـدم     من  عقالنية االستهالا هحتققما االقتصادي السليم واملناسب , و

 ..اهلدر بالنِّعم االقتصادية واألموال العامة والاصة 
؛ واهلدف األساسي من االسـتثمار , هـو البنـاء    ( اإلنتاجي ) االستثمارات أو اإلنفا  االستثماري  -9

دولة , وملختلـ  املشـاريع ,   , وحتقيق القوة االقتصادية للوالعمران والتنمية والتطور والتقّدم احلضاري 
 –, وضـرورة أن تكـون اسـااتيجيات اقتصـادية     سواء يانت من أنشطة الدولـة أو اجملتمـع أو األفـراد    

وحبسب املبدأ االقتصادي ,  العموديةو األفقية , املتنوعةالفاعلة و اجتاهاتها, باستثمارية شاملة ومتكاملة 
َك ال ذلِـ  نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اَلاي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا ِفْرِ  َأاَرِة اأَلِمي ِعَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) ؛ االجتماعي  –

 ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو, الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم  ُيْدَرُا إالَّ
 ..ما يتطّلب من النظام الضرييب , النظر إىل املشكالت واألزمات االقتصادية , شم  , وهو مما ي(  ياًلَقِل

َر َوَقـدَّ ) , وقد اتضح بشك  عام , ما تبدأ عمليـة التوزيـع مـن التوزيـع اإلهلـي لعبـاده       التوزيع ؛  -1 
, َراَد ِبَمْيُسوِرَها َوَمْعُسوِرَها َدَل ِفيَها ِلَيْبَتِلَي َمْن َأَعِة َفَعالسََّمَها َعلى الضِّيِق َوَوَقسَّ, َلَها َرَها َوَقلَّْرَزاَ  َفَكثَّاأَل

َوِبَسـالَمِتَها َطـَواِرَ    , َقَرَن ِبَسَعِتَها َعَقاِبيَ  َفاَقِتَهـا   ُنمَّ. َوَفِقرِيَها  ْبَر ِمْن َغِنيَِّهاالصََّوِلَيْخَتِبَر ِبذِلَك الشُّكدَر َو
 ( ..ْتَراِحَها ُغَصَ  َأ فدَراِحَهاَوِبُفَرِج َأ, آَفاِتَها 
من خالل قيام األنشطة ومردوداتها , وذلك على مستوى وما يعقبه من حريية أو دينامية التوزيع       

 ..ومبا يستحقه ي  عام  من عوام  أو عناصر اإلنتاج من العوائد الدولة واجملتمع واألفراد , 
إنسـاني  الشـرع اإلهلـي , واملـبين علـى أسـاس      أن تكـون مبنظـور   ( عليه السـالم )املنافسة ؛ وأراد  -  

وأخالقي , لينجم عنها النتـائال االقتصـادية , الـداعم للتنميـة والتطـور والتقـّدم واالنتعـاش االقتصـادي         
 .., وما يتحقق من وفرة وجودة اإلنتاج وسالمة التوزيع والرفاهية املتكاملة 

التهديدات واملخاطر التدمريية , ومـا خيلفهـا   و وأن ال تبنى املنافسة على أساس الصراع والتحديات     
الذات إىل حد العبادة للذات , وما يتطلـب  و األنا اإلضرار باآلخرين , وما ينجم عنه حبمن اعشع و
 ..األخروي , بأفض  األعمال وأمسى النتائال  –للبناء والتحفيز على العطاء الدنيوي من اجتاهاتها 
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بالناتال القومي والدخ  القومي  من أضرار, ِلما يلحق يعة اإلسالمية االحتكار ؛ وقد حّرمته الشر -  
وتوالـد األزمـات , , وبشـك  عـام اإلضـرار      واالقتصاد القومي , وقـد يتجـاوزه إىل االقتصـاد العـاملي     

 ..اإلنسانية  –االجتماعية , واألخالقية  –بالرفاهية االقتصادية 
االهتمام بها , حيث هي الا حتدد مبفاهيمها وما ينصب من  ها ,إلير النظرية املكانية ؛ ودقة النظ -  

األفض  , وبك  أبعاده غري املنقوصة , وما يقاب  ي  الطاقـات املتـوافرة ,   وتطبيقاتها املوقع االقتصادي 
وي , مبا فيها إعادة هندسـة املنـاطق   وقد يشم  ويؤنر يف حرييته , العام  السياسي واالجتماعي والتنم

وهكذا قد يتوسع هـذا املفهـوم مـع    .. رؤوس األموال  –شرية , واملناطق اعغرافية املواد الب –اعغرافية 
 ..تطور احلياة 

, ومنهـا مـا يتعلـق    البيئـة الارجيـة    وما يتبني من اهوره عندانب االقتصادي ؛ واملخاطرة يف اع -  
شـاط , ومعاعـة أو عـدم تفـاقم     بالعام  االقتصادي , وضرورة البناء ومحاية مواقع القوة , داخ  ي  ن

, ومنه احلفـاا علـى االقتصـاد الـوطين أو القـومي      مناطق الضع  لدى النشاط أو املشروع االقتصادي 
ال ُتَخاِطْر ِبَشْيٍء ) ومبدأ ؛ , ومبنظور ومنّوع االستثمارات الوطنية على مستوى الدولة واجملتمع واألفراد 

وما للتبنؤ أو التوقُّع والتخطيط ل  على ضرورة التخطيط وإدارة املخاطر , وهو ما يد, (  َرَجاَء َأيدَثَر ِمْنُه
 ..من املخاطر املتنوعة ومحايتها من أهمية , لدعم املشاريع والتنمية االقتصادية 

الـا   واملواقـ   , وحبسـب الظـروف   ب من األخذ باألبعاد املناسبة لـه النظام الضرييب ؛ وما يتوّج -  
االنتعـاش االقتصـادي واألعمـال     ما يكون عليه مـن  واألفراد , ومستوىشها اجملتمع تعيشها الدولة ويعي

ي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَا فِـ ْرِ  َأاَرِة اأَلي ِعِمَيُكْن َنَظُرَا ِفلدَو) ويما سبق القول ؛ القائمة وأهميتها وأنشطتها , 
, الَد ْخـَرَب الـبِ  اَرٍة َأَمْن َطَلَب اَلَراَج بَغْيِر ِعمَـ ِة ؛ َواَربالِعَم  َك ال ُيْدَرُا إالَّذِل نَّأَل, اِج َرْسِتْجالِب اَلا
, حيقق إنسانية بناء النظـام  , وهو أرقى نظام ضرييب موقفي (  ياًلَقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ, اَد ْهَلَك الِعَبَأَو

 ..نفيذه يف ت اتاختاذ القرارما يتطلب من و , , وسب  تكييفه مع املوق الضرييب 
مشوهلم احلقو  االقتصادية ؛ وتبنى على أساس حق اآلخرين يف األموال الاصة والعامة , وشروط  -6 

, وجـوب إيفـاء   لضمان املكانة االجتماعية هلم , ويرامتهم بني اآلخرين , وجع  اهلل سـبحانه وتعـاىل   
الفقـر املـوت األيـ  , حينمـا ال     , ألّن هذه احلقو  على الدولة واجملتمع واألفراد , وليس املـن علـيهم   

, والبـّد مـن احـاام اإلنسـان ,     يكون موضع للحقو  اإلهلية املفروضة على أصـحاب رؤوس األمـوال   
 ..لكونه جزء من األداء اجتاه الالق عز وج  

,  ر والتهديـدات احمليقـة بـه   مـن املخـاط   ومحايتـه  وتطـويره  صاد املعريف والعلمي وسب  تنميتهاالقت -7 
اسـتدامة  , لكـون  ما يتعلق حبماية رؤوس األمـوال املعرفيـة والعلميـة    ِل عة احلال هو امتداد تكامليوبطبي
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, ومحاية االقتصاد املعـريف يعـين محايـة    واإلخااعات املتنوعة املشاريع باملبتكرات واإلبداعات واملواهب 
نه نهال البالغة , ويما و مما تضّم, وهاملشاريع من االنهيار يف املناخ التنافسي العاص  يف يومنا املعاصر 

 ..تبني يف الدراسة 
عديـدة مـن علـم الـنفس االقتصـادي ,      ومضامني متنوعـة و جوانب , نهال البالغة دراسة تضمن  -4 

املمـولني   احملدد واملؤنر علىامُلحرِّا و الثقايف - لكونهما ميثالن املناخ االقتصاديوالسلوا االقتصادي , 
املسـتثمر  يـذلك يشـم    , ووأصحاب األسهم والسـندات   ؤوس األموالر أصحابو ملختل  املشاريع

 .., وقد بّينته الدراسة , واجتاهاتهم واملنتال والبائع واملستهلك 
ف دراستنا املقتضبة , أن نشري إليه , وما يسع هدوما تقّدم بعض أو جوانب من بني أهم ما ميكن       

 ..ستنتاجات عديدة ومهمة تضاف إىل ما ورد ذيره مؤشرًا الواعدير ما يف الدراسة , أن يكون 
تِّح والواسع الثقافة املعرفية , والبعيد عن التعصُّب واألنانيـة  وهنا ما نطرحه أمام الفكر التقدُّمي املتف     

  غيور على ترانه والفكر الواسع وامُلتسع لإلنسـان  , وأضع هذا اليسري من الدراسة بني يدي يالفكرية 
ء هلـذا النـور املشـر  الـذي هـو مـن       , والبّد من اإليفاة , واللواء املشرع لألخالقية احلضارية إلنسانيوا

, وعلى ما أعتقد , أّن إيفاء األمة العظيمـة تتأيـد بإيفائهـا    يصب يف منافع اإلنسان وبناء الدولة  املؤّيد
 .. , لالجتاه رحنو املعاليمن خالل الطليعة العظيمة بعبقريتها الاّلقة , لتنطلق بعد يقظتها لذاتها 
االقتصـادية , ومـا    –قتصادي الرصني , للخالص مـن التبعيـة السياسـية    ومنه ما يتحقق بالبناء اال      

, والشـكر  االقتصادية , ومن اهلل تعاىل نسـتمد العـون والعـزم     –يتزامن معه البناء والرفاهية االجتماعية 
 .., فهو تعاىل نعم املوىل لعباده العاملني , وِنعم النصري على منّوع النِّعم , ونق  عند صاحل الدعاء 
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 الكرميات فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 .. ( َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصفًّا ) 

 .. ( َوَلا ُيْنِفُقوَن َنَفَقًة ) 
 .. ( ُهْم َمْن َيْنُظُر َوِمْن) 
 .. ( ُقْ  َلِئِن اْجَتَمَعِت الدِإْنُس ) 
 .. ( َوَلا َتُكوُنوا َيالَِّذيَن ) 
 .. ( َوَأْن َأْتُلَو الدُقْرَآَن )  
 .. ( َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه ) 
 .. ( َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َلْم َيُك ) 
  .. (َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة ) 
 .. ( الدَماُل َوالدَبُنوَن ِزيَنُة الدَحَياِة ) 
 .. ( َوَلا َتْجَعْ  َيَدَا َمْغُلوَلًة ) 
  .. (ِإنَّ الدَأْبَراَر َلِفي َنِعيمن ) 
  .. (الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيأدُمُروَن  )
 .. ( ِإنَّ الدُمَبذِِّريَن َياُنوا  )
 (  ..َوَمْن َيْبَخْ  َفِإنََّما )  
 .. ( َلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َو) 
 .. ( َها َأْنُتْم َهُؤَلاِء ) 
 .. ( َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم ) 
 .. ( َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا ) 
 .. ( َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ) 
 .. ( َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك )  
 .. ( الَِّذيَن َيأدُيُلوَن الرَِّبا  ) 
 .. ( ا الَِّذيَن َآَمُنوا َيا َأيَُّه) 
 .. ( َوَأْخِذِهُم الرَِّبا َوَقْد ) 
 .. ( َوَما َآَتْيُتْم ِمْن ِرًبا ) 
 .. ( َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه  )
 .. ( ُقْ  َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل )  
 .. ( َيا َأيَُّها النَّاُس ُيُلوا ) 
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 ... (َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم ) 
 .. ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ) 
 .. ( َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم ) 
 .. ( َوَما َتفدَعُلوا ِمْن َخْيرن ) 
 .. (َوَيَذِلَك َجَعلدَنا ِفي ُي ِّ )  
 .. ( الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي الدَأْرِ  )

 .. ( َوَأْوُفوا الدَكْيَ  ِإَذا ) 

  .. (َوالدِميَزاَن  َفَأْوُفوا الدَكْيَ ) 
 .. (َأْوُفوا الدَكْيَ  َوَلا َتُكوُنوا )
 .. ( َوَلا َتقدَرُبوا َماَل الدَيِتيِم ) 
 .. ( ِإنَّ اللََّه َيأدُمُرُيْم َأْن ) 
 .. ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ) 
 ..  (َخْيَر َمِن اْسَتأدَجْرَت ِإنَّ  )
 . ( .َوِإْن ُيْنُتْم َعَلى َسَفرن ) 
 .. (َأُهْم َيقدِسُموَن َرْحَمَة ) 
 .. (اْنُظْر َيْيَ  َفضَّلدَنا ) 
 .. ( َواْعَتِصُموا ِبَحْبِ  اللَِّه ) 
 .. (ِذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا ِإلَّا الَّ) 
  .. (َواللَُّه َفضََّ  َبْعَضُكْم َعَلى ) 
 ( ..َوالدُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم  َوالدُمْؤِمُنوَن) 
 .. ( ِذي َخَلَق الدَمْوَت َوالدَحَياَة الَّ) 
 .. (ِإنَّا َجَعلدَنا َما َعَلى الدَأْرِ ) 
 .. (ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ) 

 .. (َفَمْن َياَن َيْرُجوا ِلَقاَء ) 

 .. (ُهَو الَِّذي َجَعَ  َلُكُم ) 

 .. (َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس  )

 .. ( َنفدسن  َيْوَم َتِجُد ُي ُّ) 

 .. ( َأنِّي َلا ُأِضيُع َعَمَ   )

 .. (ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ) 

 .. ( َوُقِ  اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه  )
 .. ( َفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء ) 
 .. ( َوَتَعاَوُنوا َعَلى الدِبرِّ َوالتَّقدَوى ) 
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 ( َياِرُهوَن َوَأيدَثُرُهْم ِللدَحقِّ ) 
 .. ( َواللَُّه َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ   ) 
 .. ( الَِّذي َجَعَ  َلُكُم الدَأْرَ  ) 

 .. (اللَُّه الَِّذي َجَعَ  َلُكُم  )

  (.. َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُ  ) 

 .. ( َوِللَِّه ُملدُك السََّماَواِت  )
 .. (لَِّه ُملدُك السََّماَواِت َوِل) 
 .. ( ُه ُيْؤِتي ُملدَكُه َواللَّ) 
 .. (ُقِ  اللَُّهمَّ َماِلَك الدُملدِك ) 
 .. ( اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم الدَبْحَر  )
 (  ..َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر  وَمْن) 
 (  ..ِإنَّ الدَأْرَ  ِللَِّه ُيوِرُنَها  )
  .. (اللَُّه َيْبُسُط الرِّْزَ  ِلَمْن ) 
 .. (َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَ  ُقْ  ِإنَّ ) 

 .. ( َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلاِئَ   ) 
 .. ( ِإنَّ َربََّك َيْبُسُط الرِّْزَ  )  
 .. (ُقْ  ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَ  ) 
 .. ( ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَلاِدُيْم )  
 ( َقْد َأفدَلَح َمْن َتَزيَّى )  
 .. ( نن َتْجِري ِمْن َجنَّاُت َعْد) 

 (  ..َوَمْن َتَزيَّى َفِإنََّما َيَتَزيَّى ) 

 .. ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا ) 
 .. ( َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ) 
 .. ( ِإنََّما الصََّدَقاُت ِللدُفَقَراِء )
 .. ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا )
 .. ( َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة  ُخْذ ِمْن) 
 .. ( َمْن َجاَء ِبالدَحَسَنِة  )
 .. ( ِإنَّ الدُمصَّدِِّقنَي َوالدُمصَّدَِّقاِت ) 
 .. ( ِإنَّ اللََّه َيأدُمُر ِبالدَعْدِل ) 
 .. ( َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ) 
 .. ( َوَمَثُ  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن )  
 .. ( ِذيَن َآَمُنوا َأْنِفُقواَيا َأيَُّها الَّ) 
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 .. ( ُقْ  َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن ) 

 .. ( الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ) 

 .. ( َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء  )
 (.. َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيرن ) 
 .. ( َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ) 
 .. ( َن َمَثُ  الَِّذيَن ُيْنِفُقو) 
 .. ( الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبالدَغْيِب ) 
 .. ( َفَما َمَتاُع الدَحَياِة ) 
 .. ( َوَما الدَحَياُة الدُّْنَيا  )
 .. ( َفَأمَّا َمْن َطَغى ) 
 .. ( َوِإْذ َجَعلدَنا الدَبْيَت َمَثاَبًة )  
 (.. َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِبالدَحالِّ  )
 .. ( ِإْبَراِهيَم َوِإْذ َبوَّأدَنا ِل )
 .. ( َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ) 

 .. ( َوَلا ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد )

 .. ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ) 

 .. ( َوَيَذِلَك َجَعلدَناُيْم ُأمًَّة  )

 .. ( َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ ) 

 ( .. َوِإْذ َجَعلدَنا الدَبْيَت َمَثاَبًة ) 
 .. ( َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ) 

 .. ( َوَبشِِّر الَِّذيَن َآَمُنوا  )
 .. ( َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي  )
 .. ( ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم  )
 .. (ُي ُّ َنفدسن َذاِئَقُة  )
 .. ( َوَآِت َذا الدُقْرَبى  )
 .. ( ِرَجاٌل َلا ُتلدِهيِهْم ِتَجاَرٌة )  
 .. (َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة ) 
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 الرعد
 البقرة
 األنفال
 البقرة
 البقرة
 التوبة

 آل عمران
 النازعات

 البقرة
 احلال
 احلال

 لبقرةا
 البقرة
 التوبة
 البقرة
 البقرة
 البقرة
 إبراهيم
 البقرة
 البقرة

 الدخان
 آل عمران
 االسراء
 فاطر

 اعمعة

 11 
 6  
   

 7  
61 

 6  
  

 4 
 4  
   

  7 
 9 
 6 

    
 9  
 4 

    
  6 
    
 7 
   
   
 4 

 46 
 1 
 1 
   

 9  
 16 
 9  
 9  
 9  
 9  
 97 
 11 
 11 
 11 
 1  
 16 
 16 
 16 
 16 
 16 
 17 
 17 
 17 
 17 
  1 
  1 
  1 
  1 
  4 
  4 
  1 
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 األحاديث النبوية الشريفة فهرس 
 

 الصفحة احلديث النبوي الشري 
     ..     ِتي َسُيفدَتُنوَنُأمَّ إنَّ , َيا َعِليُّ"  :َفَقاَل 

 4   ..   ْت ِبامَلَكاِرِه َة ُحفَّاَعنَّ إنَّ: " َياَن َيُقوُل 
     ..    َلْيَراْعَمِ  ا, َيا ْبَن آَدَم : " َيُقوُل  َياَن

 (عليه السالم)فهرس أقوال أمري املؤمنني اإلمام علي 
 
 9   ( ..اِن َطْياِس للشَّالنَّ اذَّ ِمَنالشَّ إنََّف) 
 9 (.. اِلَحًة َعِمَ  ًة َصال َتْنُقْض ُسنََّو) 
 4 , 1  .. ( ُكْم َما ُأُحثُّ, هلِل َوا, إنِّي , اُس يَُّها النََّأ) 
  4  ,    , 7 ,    (  ..َتَجَر ِبَغْيِر ِفقدٍه ا َمِن) 
 .. (َحقًّا  ي ُي ِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف إنَّ) 

                 ,   ,   , 46 , 91 ,  9  
   4 ,    (َدَقِة ْسَتْنِزُلوا الرِّْزَ  ِبالصَّا) 
  9 ,   .. ( ًة َلْم اإلْسالَم ِنْسَب نَّْنُسَبأَل )
  1  ,  9 ,   .. ( َداُء َواإلقدَراُر ُهَو اأَل) 
    .. ( اِت ذَّاِذَم اللَّأال َفاْذُيُروا َه) 
     (  ..فَتَرَ  اهلُل اا وا َمْجَعُلا) 

     (.. َحْمدًا َيُكوُن ِلَحقِِّه َقَضاًء ) 
  67 ,    .. (َماَنِة َداَء اأَلَأ ُنمَّ) 
  4 , 4 ,   (َل َمِن اقدَتَصَد َما َعا)  
     .. (قدَبَلْت اآلِخَرَة َقْد َأ ال َوإنََّأ)  
     , 4  .. (َيَفى بالَقَناَعِة ُملدَكًا )  
  9  .. (ِة اَعى ِمَن الَقَنغدَنال َيْنَز َأَو)  
 1  .. (ْزَرى ِبَنفدِسِه َمِن اْسَتْشَعَر َأ) 
    , 1  .. (الَعَفاُف ِزيَنُة الَفقدِر ) 
  1  .. (يدَبُر الَيأدُس الِغَنى اأَل) 
 1  .. (اَل َفَما َيْصَنُع ِبالدُّْنَيا َأ) 

     ,    .. (الَقْوَم  إنَّ, َيا َعِليُّ " : َوَقاَل ) 
  71 ,    ,    .. (ا َيلدَزُمُكْم هلِل َق ُّ َمَأ) 
    .. ( َما َاِفَر َمْن َاِفَر ) 
    .. (ُكوُن َفِمَن اإلمَياِن َما َي) 
    .. (ْمَرَنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب َأ إنَّ) 
     ,    ,    .. (َأنَّ الرِّْزَ  ِرْزَقاِن ) 
  1  ,   ,    .. (ِإنََّما َلَك ِمْن ُدْنَياَا ) 
  6 ,   .. ( ْسَتِدلَّ َعَلى َما َلْم ا) 
  6 ,    .. (َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ) 
 7  .. ( ُطوَبى ِلَمْن َذلَّ) 
  4  .. (اِس ْنَصَح النََّأ إنَّ )
  4  .. (اُس َغْيُر امَلْغُفوِل يَُّها النََّأ) 
  1  .. (ادُهِرُيْم َوِيَتاُب اهلِل َبْيَن َأ) 
     .. (اَب َربُِِّكْم ِفيُكْم ِيَت) 
     .. (َذِلَك الُقْرآُن َفاْسَتْنِطُقوُه ) 
     ( ..كد ِبَحْبِ  الُقْرآِن َوَتَمسَّ) 
     .. (ُه ُموا الُقْرآَن َفإنََّوَتَعلَّ) 
  7  .. (اْصَطَفى اهلُل َتَعاَلى َمْنَهَجُه ) 
     .. (ِنْعَمٍة  َواْسَتْصِلْح ُي َّ) 
     .. (غدِنَياُء ِمْن ُمْتَرَفِة اأُلَمِم ا اأَلمََّوَأ) 
     .. (َفال َتْعَتِبُروا الرَِّضى َوالسُّْخَط ) 



 34  

    ,    .. (َما ُنِمدُُّهْم  نَُّبوَن َأَيْحَسَأ) 
     .. (ْن ي ِللدَعْبِد َأال َيْنَبِغ) 
   9 ,    .. (ادًا َيْخَتصُُّهُم اهلُل هلِل ِعَب إنَّ) 
     .. (ِطيُ  َواللَّ َوَما اَعِليُ  )  
  6  .. ( لٌِّ  َبْيَن ُمَتَعاِدَياِتَهاُمَؤ) 
  6  .. ( َنَعٌم ُمَعقََّلٌة , َوُأْخَرى) 
  6  .. (ا إَذ, ياْبَن آَدَم ) 
 .. (َرَها ْرَزاَ  َفَكثََّر اأَلَوَقدَّ) 

                          7 ,    ,  1 ,     
  4  .. (ِإنِّي َوِإْن َلْم َأُيْن ُعمِّْرُت ) 
  9 .. ( َوَرَأْيُت َحْيُث َعَناِني ) 
   6( .. ( عليه السالم) آَدَم اْخَتاَر) 
     , 66,  6 ( ..ْرُ  َلُكْم َشاِغَرٌة اأَلَف) 
     , 9  , 66 .. (ْرِ  هِذِه اأَل َوَربَّ) 
  71 .. (اِس َك َسَواُد النَّنََّفال َيُغرَّ) 
  1  ,  7 ( ..يَن َيأدُمُلوَن ِذالَّ ْيُتُمَما َرَأَأ) 
 76 ,  6 ,  4,  4,  7 .. (اًل إْن َشَكْوا ِنَقَف) 
     ,   7 ( .. اِلَوْماأَل اُنَهَلَك ُخزَّ)  
  7 .. (ِة ذََّمْنُهومًا باللَّ ْوَأ) 
  77.. ( َفَواهلِل َما َيَنْزُت ) 
  74, 77.. (  ْصَنُع ِبَفَدٍاَوَما َأ) 
  79, 74, 77 .. (ْن قدَنُع ِمْن َنفدِسي ِبَأأََأ) 
  79, 77.. ( ْن ُأَطهَِّر ْجَهُد ِفي َأَوَسَأ) 
   4 .. (َعَلى َقْدِرِه قدَتَصَر اَوَمِن ) 
  76 ,  4 .. (اِج ْمَر اَلَرْد َأَتَفقََّو) 
,  6 , 4  ,  4,  4 ( ..ي َيُكْن َنَظـــُرَا ِفـــلدـــَو) 

 76 ,    ,    ,     
  76 ,  6 ,  4,  4,  7 .. (افدَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ) 
 76 ,  6 , 46,  4,  7 .. (َعَليَك  ال َيْثُقَلنََّو )

  47.. ( لى اُر َعمِلقدَدَيْغِلُب ا) 
  44 .. ( ِنْعَم الطِّيُب امِلْسُك) 
  49.. ( َلْيَس ُي ُّ َمْن َرَمى ) 

   9 .. (َواقدُصْر َرأدَيَك َعلى ) 
   9.. (  َالدَأْسَواِ  َمَقاِعَد َو ِإيَّاَا َو) 
   9 .. (ي ِعزِّ الدُّْنَيا َفال َتَناَفُسوا ِف) 
  4  ,  9 .. (ْيِء الشَّ ُرا َعُظَم َقْدَمَوُيلَّ) 

   9 .. (هَذا َما ُيْنُتْم َتَتَناَفُسوَن ) 
   9 .. (َحقُّ نِّي َأَلَقْد َعِلْمُتْم َأ) 
  96 .. (ا َمَضى َياَن ِلي ِفيَم) 
  .. (اِر جَّْسَتْوِص بالتُّا ُنمَّ )

                      1  , 1  ,    ,     
  6  ,  1 ,  1  .. (التَّاِجُر ُمَخاِطٌر ) 
   1 ,  1  .. (َوال ُتَخاِطْر ِبَشْيٍء َرَجاَء ) 

  17 .. ( ْن َتفدَتاَت َلْيَس َلَك َأ) 
  17 ,  1  .. (َساِهِ  الدَّْهَر َما َذلَّ ) 
  1  .. ( اِن اِن ال َيْشَبَعَمْنُهوَم ) 
  4  ,     .. (اِرِع الُعُقوِل يدَثُر َمَصَأ)  
      .. (ْيَس ُه َلنَّاْعَلُموا َأَو) 
      .. (ا ْمَواَل بَذلدُتُموَهال َأَف)  
  6   .. (الُبْخُ  َعاٌر ) 
  6   .. (اِوِئ اِمٌع ِلَمَسالُبْخُ  َج) 
  7   .. (َعِجْبُت ِللدَبِخيِ  ) 
  4   .. (َوَراَءَا  نَّال ُتَخلَِّف )
  9  , 9   .. (اِس ْخَسَر النََّأ إنَّ) 
  1  (  ..اِت َسَرْعَظَم احَلَأ إنَّ) 
     .. (َبِخياًل اَتَخَذ الُبْخَ   )
     ,  9 (ا َبِخَ  ِبِه الَباِخُلوَن ا َمهَذ) 
      .. (اَدَقَة الَبِخيِ  ُمَصاَا َوإيََّو) 
      .. ( ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو) 
      .. ( وَرِتَكي َمُشِف ال ُتْدِخَلنََّو )
  7   (الذُّلِّ  اِ ي ِوَناِمُع ِفالطَّ)  
  7   (ٌد َمُع ِر ٌّ ُمؤبَّالطَّ) 
  4  ,  9 .. (َمَع ُموِرٌد الطَّ إنَّ) 
  9   .. ( َلُه َمَوادَّ نََّوذِلَك َأ)  
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     , 9   .. (َوِإيَّاَا َأْن ُتوِجَ  ) 
  97 ,     .. (يِر اِدوُر ِللدَمَقلُّ اأُلُمَتذُّ) 
      ,     .. (َفَدِع اإلْسَراَف ُمقدَتِصدًا ) 
  6   .. (ال ُيْن َسَمحًا َو) 
  6   .. (ال َتَرى اَعاِهَ  ) 
     , 6   .. ( َوِمَن الدَفَساِد ِإَضاَعُة) 
   7  .. (الَبَهاِئَم َهمَُّها  إنَّ) 
      .. (ْنَزل اهلُل ا َأُه َلمَّإنَّ) 
  6   .. (ِصُ  ِمْن َدارن َما َأ)  
  6   .. (ابًا َيْيَ  ُتِسيُغ َشَر) 
  7   ( !َس الطََّعاُم الدَحَراُم ْئِب) 

 ( ..اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) 
                       7 , 9  , 1  ,    

 7  .. ( ْعَلُموا ِعَباَد اهلِل اَو) 
  9   .. (الزُّْهُد ُيلُُّه َبْيَن َيِلَمَتْيِن ) 
 9   .. (ْن َيْرُجو ال َتُكْن ِممَّ) 
   9   .. (ا ُيَبصِّْرَا ي الدُّْنَيْزَهْد َفا) 
     , 1   .. (َة ُزْهِد الدُّْنَيا َصاُبوا َلذََّأ) 
  1   .. (ْنَيا ِفي ُدْنَياُهْم ْهَ  الدَُّأ) 
  1   .. (الَعْجُز آَفٌة ) 
  1   .. ( امُلْحِسُن  ال َيُكوَننََّو) 
  1   (اُء الزُّْهِد ْهِد إْخَففدَضُ  الزَُّأ) 

      .. (ْرَبِع لى َأا َعْبُر ِمْنَهالصََّو) 
      .. (ْنَت إنِّي َلْسُت َيَأ) 
     .. (ْهُ  الدُّْنَيا َياُنوا َقْومًا ِمْن َأ) 
     .. (  َصّلى اهلُل َعَلْيِه وآِلِه َوَسّلَمالنيب ) 
     .. ( ا َيي الدُّْنيَن ِفِداِهالزَّ إنَّ) 
      ( ..اِهِديَن ى ِللزَُّطوَب, َيا َنْوُف ) 
  6   .. (ْمَر ِبامَلْعُروِف اأَل إنََّو) 
  7   .. (َوَلْيَس ِلَواِضِع امَلْعُروِف ) 
  79 , 4   .. (َها َوَصَناِئُع امَلْعُروِف َفإنَّ) 
  4   .. (اهلَل ُسْبَحاَنُه َلْم  َفإنَّ) 

  9  .. ( َوأدُمْر ِبالدَمْعُروِف َتُكْن ) 
  4 , 67 , 9   .. ( اَنُه َفَرَ ْبَحاهلَل ُس إنَّ) 
  61 .. ( َباُذِل َواُصِ  َوالتََّوَعَلْيُكْم ِبالتَّ) 
  61  .. (ْمَر بامَلْعروِف َمْصَلَحًة اأَلَو) 
  61 .. ( وٌف ُيْسَتَراُح إَلْيِه َفال َمْعُر) 
  66  .. (َوَتْرَا الَكِذِب َتْشِريفًا )  
     , 66  .. (َماَنِة اأَلَوَمِن اْسَتَهاَن ِب) 
  64  .. (َعَمَلَك َلْيَس  َوإنَّ)  
  64  .. (َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ  ِسرُُّه ) 
  7  ,    ,  7  .. (اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو)  
 .. (ُحُصوُن , بإْذِن اهلِل , اُعُنوُد َف) 

                           76 , 77 ,  6  
   4  .. (َفَحاِسْب َنفدَسَك ِلَنفدِسَك )  
  46  .. (ِمْن ُحُقوِقِه  -ُسْبَحاَنُه  -َجَعَ  ) 
  1  ,  9 , 44  (ِقيَمُة ُي ِّ اْمِرىٍء َما ُيْحِسُنُه ) 
  91  .. (َك ْيوِر إَلاأُلُم َحبَّولدَيُكْن َأ)  
  1  , 96  .. (اِعي ِبال َعَم ن الدَّ)  
  97  .. (َن اإلمَياِن ْبَر ِمالصَّ َفإنَّ) 
  97  .. (اِل ْعَمفدَضُ  اأَلَأ) 
  99  .. (ْن َيَراَا اهلُل ْحَذْر َأا) 
  99  .. (َر ِفي الَعَمِ  َمْن َقصَّ) 
 11  .. (ي ُحْسِن الَعَمِ  قدِصرُي ِفالتََّو) 
 11  (َبْعَضُه  ْوَمْن َطَلَب َشْيئًا َناَلُه َأ) 
     ,  1  .. ( َمِ وٌن بالَعالِعلدُم َمقدُر) 
   1  ( َر َعَلْيِه الِعلدَمَظْرَذَل اهلُل َعْبدًا َحا َأإَذ )
   1 .. ( الِعلدُم َخْيٌر , ُ  ا ُيَمْيَي )
     ,  1 ,    .. (الَيْوَم َعَمٌ   إنََّو) 
   1  .. (ال َعاِمٌ  ِلَنفدِسِه َقْبَ  َأ) 
  1  ,  1  .. (َعَم ن  َواْحَذْر ُي َّ) 
   1  .. (ْعَماِلُكْم َباِدُروا آَجاَلُكْم ِبَأَو) 
   1 .. ( الرَّاِضي ِبِفْعِ  َقْومن ) 
     ,  1  .. (َوالدِحْرَفُة َمَع الدِعفَِّة )  
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  16  .. (بِه َعَمُلُه  ْبطَأَمْن َأ) 
  16  .. (يدَثُر َلُكْم َأ َوَما ُأِح َّ) 
  17 .. (  اِمالِن ا َعَيي الدُّْناُس ِفالنَّ) 
  1   .. (َفاْعَتِصُموا ِبَتقدَوى اهلِل )  
      ..  (ِعَباَد اهلِل , اْعَلُموا ) 
      .. (َتقدَوى اهلِل ِمفدَتاُح  َفإنَّ) 
     ,    .. ( قدَوى َقلدَبُه ْشَعَر التََّفَمْن َأ) 
   9  ,     .. (ِعَباَد اهلِل , ُأوِصيُكْم ) 
      .. (َساَلِتِه َجَعَلُه اهلُل َبالغًا ِلِر) 
      .. (ْنَزَل َعَلْيِه الِكَتاَب ُنورًا َأ ُنمَّ) 
  6   .. (َفاْنُظُروا إىل َمَواِقِع ِنَعِم اهلِل ) 
  7   .. (َوَجَعَلَها , قدَوى ْوَصاُيْم ِبالتََّوَأ) 
  7   .. (َتقدَوى اهلِل َدَواُء َداِء  َفإنَّ) 
  7   (.. ُأوِصيُكْم ! ِعَباَد اهلِل ) 
  7   .. ( اَد اهلِلَبِع وا اهلَلّتُقاف )
  4   .. (قدَوى ال َيِق ُّ َعَمٌ  َمَع التَّ) 
  4  .. ( ا َحالَوُة اآلِخَرِة ْنَيَمَراَرُة الدُّ) 
 4   .. (ْيُتْم َخْيرًا َفإَذا َرَأ)  
  4   .. (اُس ال َتْسَتْوِحُشوا يَُّها النََّأ) 
  9   .. (َعِتِه ِبَتقدَوى اهلِل َوَطا)  
      .. (ِبَك  قَّحَََلْيَس َبَلٌد ِبَأ) 
      .. ( اِلٌبَط: اِن ْزُ  ِرْزَقالرِِّ) 
      .. (ي الُغْرَبِة َوَطٌن الِغَنى ِف) 
     .. ( ْعَلْم َيا ُبَنيَّ َأنَّ الرِّْزَ  اَو) 
     .. ( َطاِلٍب ُيِصيُب  َلْيَس ُي ُّ) 
     , 7   .. (ْحَكَمَأَفَر َما َخَلَق َقدَّ) 
  7  .. ( َلْم ُيوَلْد ُسْبَحاَنُه َفَيُكوَن )  
   1 ,  1 , 7   .. (َفَقَسَم َبْيَنُهْم َمَعاِيَشُهْم ) 
  9   .. (اَس ْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ) 
  1   .. ( ِتَكيَِّعلى َرامَلنَّ َعاَا َوإيََّو) 
     .. ( َلنَّال ُتَطوَِّف, ا َبْعُد مََّأَو) 
      .. (وَءاِت ي امُلُرَذِولَصْق ِبا ُنمَّ)  

  7   .. (ي ُتِقلُُّكْم ِتْرَ  الَّاأَل ال َوإنََّأ)  
      .. (ْحَصى َأَو, ْرَزاَقُهْم َقَسَم َأ)  
      .. (اِئِد النَِّعِم اُن ِبَفَوَوْهَو امَلنَّ )
  91 ,    .. ( َواْنُظْر إىل َما اْجَتَمَع ) 
  79 ,     .. (َدَقِة َلَك ِفي هِذِه الصَّ َوإنَّ) 
      .. (ْيُت اَن امَلاُل ِلي َلَسوََّلْو َي) 
  46 , 9   .. (اِلِه ي َمْمِرئن ِفاِلُك ِّ )  
  1   .. (امَلْرَء إَذا َهَلَك  إنَّ) 
 1   .. (اِلَح اللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ) 
 1  .. ( َرُسوَل اهلِل  نََّوَقْد َعِلْمُتْم َأ) 
     ,  1  .. (اِل الِعلدُم َخْيٌر ِمَن امَل) 
  61  .. (اْنَطِلْق َعلى َتقدَوى اهلِل )  
   6 .. ( ا ُيلِّفدُتْم به َم نَّوا َأُمَلْعاَو) 
   6 ,  6  .. ( َعَلْيَها إالَّ َوال َتأدَمَننَّ )
  6  .. (اِلَك وِر ُعمَّي ُاُمْنُظْر ِفا ُنمَّ )
   6  .. (َفَقْد َبَلَغِني , ا َبْعُد مََّأ) 
   4 , 64  .. (َدَقِة ُسوُسوا إمَياَنُكْم ِبالصَّ) 
     , 64 .. ( ا َداُر َمَمرٍّ ال َيالدُّْن) 
  64  (ْزِ  اَة َتْسِبيبًا ِللرَِِّيالزََّو) 
 69 .. ( َياَة ُجِعَلْت الزَّ إنَّ ُنمَّ) 
 69  .. (َنُه ْصَلَح َما َبْيَمْن َأ)  
  71  (اِجَبٌة َها َفِريَضٌة َوَياِة َفإنَّإيَتاُء الزَّ) 
  19 ,  7  .. (ا الُقْرآَن ُأْنِزَل هَذ إنَّ)  
   7  .. (ي ُأقدِسُم ِباهلِل َقَسمًا َوإنِّ) 
   7 ,  6  .. (ْمٌر َبَلَغِني َعْنَك َأ) 
   7  .. (َن ْيْخَتْر ِللدُحكدِم َبا نمَّ )
   7  .. (َذا امَلاَل َلْيَس ه إنَّ) 
   7  .. (اِرُ  َوَجَلَد َوَقَطَع السَّ) 
 77 , 6  , 67  .. (اَم للُجنوِد ال ِقَو ُنمَّ)  
  74 ,  6  .. (ْدَت َك َجرَّنََّبَلَغِني َأ) 
  79  .. (َها َوَصَدَقُة السِّرِّ َفإنَّ) 
  41 , 76  .. (َبَقُة السُّفدَلى الطَّ ُنمَّ) 
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 41  ( ..وا ْمَلقدُتْم َفَتاِجُرا َأإَذ) 
  44 ,  4  .. (امِلْسِكنَي َرُسوُل اهلِل  إنَّ) 
       4  (.. ْم َزَياٌة َأ, ِصَلٌة َفُقلدُت َأ) 
  4 .. ( ال فدَعُلوا اَلْيَر َوا) 
  44 ,  4  .. (اٌء ُمْنِجٌح َدَقُة َدَوالصَّ) 
  44 ,  4  (يدَبُر الَفقدُر امَلْوُت اأَل) 
   4  .. (َها ِحِم َفإنََّوِصَلُة الرَّ) 
   4  .. (ي ُه ال َيْسَتْغِنإنَّ, اُس ا النََّهيَُّأ) 
   4 ( ِحِم َمْنماًة ِللدَعَدِد الرَّ َوِصَلَة) 
   9 ,  9 ,  4 , 7   .. (َفَمْن آَتاُه اهلُل َمااًل ) 

  46  .. (اِء ال َتْسَتِح ِمْن إْعَط) 
  46 , 4  ,    .. (اَنُه اهلَل ُسْبَح َفإنَّ) 
  49 , 41  .. (اِت الذُُّنوِب اَرِمْن َيفَّ) 
  6  , 49  .. (َبَقِة ي الطَّاهلَل اهلَل ِف نمَّ) 
  49  .. (اَجَة ا احَلَمْن َشَك) 
  91  .. ( َخاُفإنِّي َأ,  ا ُبَنيََّي )
  91  .. (ا َحاَجٍة َذ َوال َتْحُجَبنَّ) 
  91  .. (يف احَلَجُر الَغِصيُب ) 
   9 ,  9 .. ( َما َنَقَ  ِمَن الدُّْنَيا ) 
   9 ,     ( ..ي َغْيِر اَء امَلاِل ِفإْعَط) 
  96  ( ..ْعَماِل ِعَباَدُه ِعْنَد اأَل) 
  96  .. (َمْن َياَن  َحقََّأ َوإنَّ) 
  97  .. (َفَخفِّْض ِفي الطََّلِب )  
  97  .. ( َفال َتْحِمَلنَّ َعَلى )

  97  ( ..ُيْن , ْبَن آَدْم اَي) 
   1 , 11  .. (ي َرُسوِل اهلِل َوَلَقْد َياَن ِف) 
  1  .. (َوَلَقْد َدَخَ  ُموَسى ) 
   1  .. (امَلْؤِمِننَي ُمْسَتِكيُنوَن  إنَّ) 
   1  .. (اهلَل  ا َبْعُد , َفإنَّمََّأ) 
   1  .. ( اٍتِللدُمْؤِمِن َنالُث َساَع )
   1  .. (ْنُظُر امُلْؤِمُن ا َيَمإنََّو) 

  17  .. (اهلَل  نَّال َتَرْوَن َأَأ) 
  19  .. (َتقدِرَبًة ِللدِّيِن  احَلالََّو) 
      .. (َدَرَجاٌت ُمَتَفاِضالٌت ) 
      .. (َفَلْو َرَمْيَت ِبَبَصِر ) 
  .. (َرُسوَل اهلِل  َفإنَّ) 

          1  , 1  ,  4 ,    ,    ,     
      .. (ُه َمْن نََّأ" ْعَلُموا َوا)  
      .. (ْهُ  امَلْعِصَيِة ا َأمََّأَو) 
      .. (ُقوا َنارًا َحرَُّها اتََّو)  
      .. (ابًا َوِة َننَّى باَعَففَك) 
 1   .. (َخَلَق اَلالِئَق ِبُقْدَرِتِه )  
      .. (َفَرِحَم اهلُل اْمَرًأ ) 
     .. ( اَن َما َي, َواْيُم اهلِل ) 
 .. (اِر ْحِتَكْمَنْع ِمَن االاف)  

                        1  , 1  ,    ,    
      .. (ْعَوُد ِمَن ال َماَل َأ)  
     .. ( َوالدَعقدُ  ِحفدُظ التََّجاِرِب ) 
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 مسرد املصطلحات الواردة يف الكتاب 

 عربي-إنكليزي 
 

  Accommodationاملالئمة 
  Adaptationيُّ  التك

 Adjustmentالتوافق 
 Anthropologyعلم دراسة اإلنسان 

  Ascetismالزهد 
  Behaviorالسلوا 

ــلوا  ــات الســــ  Behavioralديناميــــ

Dynamics 
 Bourgeoisieال جوازي 

 Business Cycleالدورة التجارية 
  Capitalرأس املال 
  Capitalismالرأمسالي 
  Choiceاالختيار 
 Circulating Capitalاملتداول  رأس املال

 Class Struggleالصراع الطبقي 
  Competitionاملنافسة 

 Cosumptionاالستهالا 
 Conflictالصراع 
 Cutthroatالقاتلة 
  Distributionالتوزيع 

   Economic Activity النشاط االقتصادي
ــادية  ــة االقتصــــ  Economicاملنافســــ

Competition  
 Economic Crisesاألزمات االقتصادية 

 Economic Cycleالدورة االقتصادية 
 Economic Efficacyالكفاءة االقتصادية 
 Economic Problemاملشكلة االقتصادية 

   قتصــاديةإعــادة هندســة العمليــات اال

Economic Processing 

Reengineering  
   Economicsعلم االقتصاد 

  Economic Welfereالرفاهية االقتصادية 
 Efficiency Variance راف الكفاءةارحن

 Ethics Workأخالقيات العم  
 Factors Of Productionعناصر االنتاج 

   Financial Systemلنظام املاليا
 Fixed Capitalرأس املال الثابت 

  Flexibility املرونة
  Free Enterpriseاملشروع احلر 

 Gratificationاإلشباع 

  High Performanceاألداء العالي 
ــلويية   ــوم الســ ــة العلــ  Humanمدرســ

Behavior School  
ــانية    ــات اإلنسـ ــة العالقـ  Humanمدرسـ

Relation School  
 Incomeالدخ  

 Infastructureالبنى التحتية أو االرتكازية 
 Investmentاالستثمار 
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    الكارت  نظام
  Labourالعم  
 Landاألر  
 Lasisser Fair ميـــر دعـــه يعمـــ  دعـــه

Lasisser Passer  
  Managementاإلدارة 

 Money Wageاألجر النقدي 
 Micro – Economicsاالقتصاد اعزئي 
 Mocro – Economicsاالقتصاد الكلي 

  Monoplisticاالحتكارية 
   Monoplisticالناقصة 

  Moraleالروح املعنوية 
 Nonpriceغري السعرية 

  Organizationالتنظيم 
  Perfect Competitionلكاملة املنافسة ا

  Perfect Monopolyاالحتكار الكام  
 Piece Wageاألجر حبسب القطعة 

 Planالطة 
  Plnned Economyاالقتصاد املخطط

 Plutomaniaهوس الثراء 
  Political Economy االقتصاد السياسي
 Private Sectorالقطاع الاص 

 Productionاإلنتاج 

 Productive Capital رأس املال املنتال
  Productivityاإلنتاجية 

   Psychologyعلم النفس 
 Public Sectorالقطاع العام 

 Pureالصافية 
 Rational Economicاالقتصاد العقلي 
 Real Wageاألجر احلقيقي 
  Reengineeringإعادة اهلندسة 
 Relative Scarcityالندرة النسبية 

 Riskاملخاطرة 
 Saerificeالتضحية 
  Saretyالندرة 

 Savingاإلدخار 
 Socialismاالشاايي 

  Social Welfareالرفاهية االجتماعية 
 Sociologyعلم االجتماع 

  Time Wageاألجر حبسب الوقت 
 Trust system  الاست نظام

  Wagesاألجور 
  Wantاحلاجات 
 Welfareالرفاهية 
  Workableالفعالة 
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 عــــاملراج
 

 :املراجع العربية واملرتمجة : أواًل 

 .القرآن الكريم + 
/ مطبعـة االسـتقامة   / شرح حممـد عبـدة   / نهال البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 .مصر 
دار /  ط/ ضـبط نّصـه صـبحي الصـاحل     / نهال البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 . 967 / لبنان / بريوت  / الكتاب اللبناني 
 .اإلسكندرية / مطبعة الرشاد / اإلدارة ؛ دراسة نظرية وتطبيقية / إبراهيم الغمري . د - 
 .  99 /   ط / لبنان   -بريوت / دار صادر / لسان العرب / ابن منظور  - 

/ مطابع دار الشؤون الثقافية العامة / التعريفات / أبو احلسن علي بن حممد بن علي اعرجاني  - 
 العرا / بغداد / وزارة الثقافة واإلعالم 

دار الغـدير  / الطبعـة الثانيـة   /   ج/ منهاج الصاحلني ؛ العبادات واملعـامالت  / أبو القاسم الوئي  -6
 .لبنان  –بريوت / للطباعة والنشر 

 دار الطليعـة / فاض  عباس مهـدي  . ترمجة د/ تيارات رئيسية يف علم االقتصاد / أجانسي سايس  -7
 .لبنان  –بريوت / للطباعة والنشر 

 . 977 / لبنان / بريوت / ع الشرو  مطاب/ موسوعة علم النفس / أسعد رزو  . د -4
عـزت  . تعريـب د / النطرية املكانية يف اختيار امكان املناسـب للنشـاط االقتصـادي    / ادجار هوفر  -9

 .  97 /   ط/ لبنان  –بريوت / دار اآلفا  اعديدة / عيسى غوراني 
 .6  -9ص / لبنان  –بريوت / مطبعة الوطن /   ط/ االقتصاد السياسي / أنور نعيم قصرية . د -1 
/ القهـرة  / ترمجة وطباعـة دار الفـرو  للنشـر والتوزيـع     / إدارة املوارد البشرية / باري يشواي  -  
 مصر
/ لشـؤون الثقافيـة العامـة    دار ا/ الفكر االقتصادي من التناقض إىل النضـوج  / باس  البستاني . د -  

 العرا  –بغداد 
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 .مطبعة خميمر / ترمجة نازي سليم / اقتصاديات التنظيم الصناعي / بيتشام ووليامز  -  
دار العلوم / ترمجة ؛ شري  شحاته وآخرون / القوانني األساسية لالقتصاد الرأمسالي / جان بابي  -  

 .احلديثة 
/ مطبعـة املينـاء   / مية االقتصـادية ضـمن النظريـة واإلسـااتيجية     التن/ جالل حممد علي أمحد . د  -  

   974 / العرا   –بغداد 
 . 977 / العرا   –بغداد / مديرية مطبعة اإلدارة احمللية / القاموس االقتصادي / حسن النجفي  -6 
 العرا  –بغداد / جامعة بغداد /   ط/ دراسة موجزة يف نظريات التوزيع / خضري عباس املهر. د -7 
العـرا    –بغداد / مطبعة املعارف /   ط/ القاموس االقتصادي احلديث / سعيد عبود السامرائي  -4 
 / 979-  941 . 
 ..بغداد  –العرا  / مكتبة السنهوري / علم املالية العامة والتشريع املالي / طاهر اعنابي . د -9 
 .974 / دار الطليعة للطباعة والنشر /   مصادر التضخم النقدي يف العرا/ طاهر فاض  حسون  -1 
املؤسسـة  / حوار يف االقتصاد بني اإلسالم واملاريسـية والرأمساليـة   / عبد اهلل سلوم السامرائي . د -  

 .  94 / العراقية للدعاية والطباعة 

ر دا/   ج / عربـي   –إنكليـزي  / موسوعة علم النفس والتحلي  النفسي / عبد املنعم احلفين . د -  
 . 974 / لبنان  –بريوت / العودة 
 .  94 /   ط/ مؤسسة األحباث العربية / التضخم والتنمية يف الوطن العربي / فؤاد مرسي . د -  
 977 / لبنان  -بريوت / دار العلم للماليني / معجم علم النفس / فاخر عاق  . د -  
/ بغـداد  / مطبعـة جامعـة بغـداد    / خيية دراسة تار ؛النظم االسالمية / فارو  عمر , وآخران . د -  

 947 . 
دار الثـورة  / تعريب نعمـان ينعـاني   / الفكر االقتصادي يف القرن العشرين / يالوديو نابوليوني  -6 

 .  979 / للصحافة والنشر 
بـريوت  / املطبعة الكانوليكية /   ط/ املنجد يف اللغة واألدب والعلوم / لويس معيوف اليسوعي  -7 
 . لبنان –
دار التعـارف للمطبوعـات    / 4ج/ ة نهال السعادة يف مستدرا نهال البالغ/ حممد باقر احملمودى  -4 

 ( .املكتبة األلكاونية الشاملة )  977 /  ط/ لبنان –بريوت
 .  94 / دار الرسالة / خمتار الصحاح / حممد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  -9 
 لبنان –بريوت / دار الزهراء /   ط/   ج/ داية املساشدين ه/ حممد علي املوسوي احلمامي  -1 
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 حمتويات الكتاب من املخططات

 
 الصفحة 

    يبني منظومة اإلسااتيجيات لألداء االستثماري(   ) خمطط 
    يبني قنوات الدخ  الرئيسية(   ) خمطط 
    يبني مضامني القرآن الكريم(   ) خمطط 
    ات االتصاالت الرئيسية املختصرةيبني نظام ومكون(   ) خمطط 
يــبني فــرص وخمــاطر أداء أو عــدم أداء حقــو  الــنِّعم (   ) خمطــط 
 اإلهلية

   

يـــبني اإلســـااتيجية اإلصـــالحية ومنـــه التخطـــيط  (  6) خمطـــط 
 االقتصادي االسااتيجي

4  

ــط  ــرييب  (  7) خمطـ ــلوا الضـ ــاطر السـ ــااتيجية وخمـ ــبني إسـ  -يـ
 االستثماري

4  

 47 يبني حتديات خطورة وعوام  إعواز أه  األر (  4) خمطط 
 97 يبني املنافسة ومنظومة بناء الفكر القويم والقدرات(  9) خمطط 
 9   يبني فلسفة وإسااتيجية املوروث من األموال(  1 )  خمطط 
يبني خمتصر الختيار الشخ  القيادي ومدى تأنريه (     ) خمطط 

 التنميةعلى بناء الدولة والتخطيط و
    

يبني دورة مبّسطة لنشاط منظومة التنمية االقتصـادية  (    ) خمطط 
 واإلنفا 

    

يبني خماطر الاف والفسق على مسـتقب  احلضـارات   (    ) خمطط 
 واقتصادياتها

    

 -يبني منظومة الص  وأخالقيات البنـاء االقتصـادي   (    ) خمطط 
 االجتماعي
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  7  ور االحتكاري لإلم يالية يبني الد(    ) خمطط 
  7  العوملة -يبني بشك  مبّسط فرص االحتكارات (  6 ) خمطط 
الرأمساليــة  –يــبني بشــك  مبّســط االحتكــار التــام (  7 ) خمطــط 
 الطفيلية

 7  

  7  الشيوعية -يبني خمتصر اإليديولوجية االشاايية (  4 ) خمطط 
  7  شاايييبني امللكية بالفكر اال(  9 ) خمطط 
 14  العم  –يبني منظومة فلسفة وإسااتيجية الناس (  1 ) خمطط 
     يبني فلسفة التقوى واسااتيجياتها(    ) خمطط 
 4   يبني بناء مبّسط لالقتصاد اإلسالمي وامللكية(    ) خمطط 
 9   يبني انسيابية التوزيع بعد مرحلا اإلنتاج والتداول(    ) خمطط 
 9   يبني اعهود املبذولة والتوزيع(    ) خمطط 
 1   يبني التوزيع بني عوام  اإلنتاج وأمثانها(     )خمطط 
 67  يبني أداء فر  مالي ومردوده على املشاريع(  6 ) خمطط 
 7   تهديدات وخماطر اقتصادية على اإلسااتيجيات(  7 ) خمطط 
ــة منظومــة الســلوا (  4 ) خمطــط  ــاء نقاف ــبني بن  –االقتصــادي  ي

 1   أخروية –االجتماعي وما ياب من آنار دنيوية 
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 حمتويات الكتابفهرس 
 الصفحة عوـــاملوض 

   اإلهداء
 7 املقدمة

 4 مدخ  ومفاهيم 
    مفهوم علم االقتصاد

 الوعي والنعم االقتصادية :الفص  األول 
  صادي للمجتمعضرورة الوعي االقت: املبحث األول         
   القرآن الكريم واعوانب االقتصادّية يف نهال  :املبحث الثاني         

 البالغة                         
 النعم االقتصادّية: املبحث الثالث         

   
 6 
 1 
 
 9 

 بعض املفاهيم االقتصادية :الفص  الثاني 
 لبالغةعناصر اإلنتاج يف نهال ا: املبحث األول         
 االدخار : املبحث الثاني         
 االستثمار : املبحث الثالث    

 املنافسة :املبحث الرابع         
 االحتكار : امساملبحث ال        

 املخاطر االقتصادّية : سادساملبحث ال
 اإلشباع وأهميته االقتصادية:  لسابعاملبحث ا        

6  
6  
67 
79 
49 
97 
 1  
 14 

 األخالقية االقتصادية يف نهال البالغة :الثالث الفص  
 البخ  وأنره االقتصادي: املبحث األول    

 الطمع وأنره االقتصادي: املبحث الثاني 
 االقتصادي اهمالاف واإلسراف وأنر: املبحث الثالث    
 الربا وبعده االقتصادي: املبحث الرابع    

    
    
  6 
  1 
  7 
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 البعد االقتصادي هلمااحلالل واحلرام و : امساملبحث ال        
 الزهد والبعد االقتصادي : سادساملبحث ال

 املعروف وأنره االقتصادي:  لسابعاملبحث ا        
 األمانة: املبحث الثامن         

  4 
    
 6  

 بني نهال البالغة واألنظمة والطبقات الطبقية : الفص  الرابع 
 صادية احلديثةاالقت                

 69 
 

 العم  يف نهال البالغة: الفص  الامس 
 العم  واإلسالم : املبحث األول         

 العم  والتقوى: املبحث الثاني 
 جوانب من النظرية املكانية: املبحث الثالث          

 49 
 9  
 19 
  9 

 واملرياث يف نهال البالغة امللكّية: الفص  السادس 
  امللكية: األول املبحث         

 رياثامل: املبحث الثاني 

  6 
  6 
  4 

     ملاذا القطاع الاص ؟: الفص  السابع 
 4   التوزيع: الفص  الثامن
 الضرائب :  الفص  التاسع

 مجع الضرائب وشروطها  :املبحث األول          
 التويي  على أموال املسلمني :املبحث الثاني 

 ياةالز: املبحث الثالث    
 المس:املبحث الرابع         

 الفيء : امساملبحث ال        
 الراج : سادساملبحث ال

 الصدقات : لسابعاملبحث ا        

  7 
 

  9 
 6  
 6  
 71 
 7  
 7  
 74 

 احلقو  والضمانات االقتصادية:  الفص  العاشر
 يف األموال الاصة حقو  القربى: بحث األول امل        
   لذوي  االقتصادي - الضمان االجتماعي: املبحث الثاني         

 احلاجات                        

 4  
 4  
 47 
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  9  اإلنفا  يف نهال البالغة: عشر  اديالفص  احل
 مناذج اقتصادية يف اإلسالم : عشر  نيالفص  الثا
الظروف االقتصادية لألنبيـاء والصـاحلني يف    :املبحث األول         

 هال البالغةن
 الكعبة الشريفة والبعد االقتصادي : املبحث الثاني

 الوص  االقتصادي للجّنة يف نهال البالغة :املبحث الثالث         

 99 
 99 
 
 1  
  1 

 االقتصادي والسلوا االقتصادي  علم النفس: عشر  الفص  الثالث
 نهال البالغة يف                        

    

 7   ماذا بعد ي  ما تقّدم ؟ : ر عش الفص  الرابع
     فهرس اآليات القرآنية الكرميات
 9   فهرس األحاديث النبوية الشريفة 

 9   (عليه السالم)فهرس أقوال أمري املؤمنني اإلمام علي 
     عربي  -املصطلحات الواردة يف الكتاب ؛ إنكليزي  مسرد

 املراجع 
 ملامجة املراجع العربية وا: أواًل       
 املراجع األجنبّية: نانيًا       

  6 
  6 
  9 

  حمتويات الكتاب من املخططات
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 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها 
 . نظام تصميم العمل وتقويم األداء ؛ ودور  في المشاريع اإلنتاجية - 

   .إستراتيجية دراسة السوق والسلعة للتنمية االقتصادية  -2

     .رة والمجتمع فلسفة اإلدارة المعاص -3

    .علم النف  في نهج البالغة  -4

   .اإلدارة واأُلسلوب القيادي في نهج البالغة -5

               .علم االقتصاد في نهج البالغة  -6

     . علم تلوث الفكر البشري ـ الوقاية والعالج ـ في نهج البالغة -7

                     .علم االجتماع في نهج البالغة  -8

                   .العراق في معجم البلدان  -9

                      . بالد الشام في معجم البلدان -1 

 .      البلدان مصر والسودان وبالد المغرب العربي وما تبقى من أفريقية في معجم -  

    . المملكة العربية السعودية في معجم البلدان -2 

       . يرة العرب في معجم البلدانما تبقى من جي -3 

                        .  إيران في معجم البلدان -4 

    .  ما تبقى من بالد األعاجم في معجم البلدان -5 

 (.             عربي –إنكلييي )موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واألعمال والتجارة  -6 

 ( .ات إدارة العملي) إدارة اإلنتاج  -7 

 .نظام اأُلسرة بين التراث والمعاصرة  -8 

علييه  )أوضاع الكوفة االقتصادية في عهد أمير المسمنين اإلميام عليي بين أبيي طاليب       -9 

 . (السالم

 السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظة النجف األشر   -21

 .تجثير الجوانب االقتصادية واالجتماعية الرتكاب الجريمة  - 2

 –إنكليييي  ) العقليية   قامود علم الينف  والتحلييل النفسيي والسيلو ي واألميرا       -23

 ( .عربي

 ( .عربي –إنكلييي )قامود في علم النف   -24

 ( .عربي –إنكلييي )قامود في الفلسفة  -25

 (عليه السالم)درود من حكم وأقوال اإلمام علي  -26

 .(عليه السالم)البنه الحسن  (عليه السالم)درود من وصية اإلمام علي  -27

 (علييه السيالم  ) أخالقيات العدالة في عهد أمير المسمنين األمام علي بن أبيي طاليب   -28

 ( .ر )لألشتر النخعي 

 .دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها  -29

 .التقادم اإلداري وخطورته على مستقبل المشاريع  -31
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 فة وعمرانها حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين تمصير الكوموجي  - 3

 .معجم التعاريف في موارد لسان العرب  -32

 .معجم األمثال ومعانيها في لسان العرب  -33

 .ودور  في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -34

 .الجامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -35

 .ي الجامعات العراقية إستراتيجية الدراسات العليا ف -36

 .منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق  -37

 .الكوفة في معجم البلدان  -38

 . البصرة في معجم البلدان  -39

 .بغداد في معجم البلدان  -41

 .دليل مر ي دراسات الكوفة  - 4

 (تجليف مشترك . ) علماء جامعة الكوفة ؛ مرتبة األستاكية  -42

 . لكوفة في معجم البلدان ا -43

 .بغداد في معجم البلدان  -44

 .البصرة في معجم البلدان  -45

 ( .تجليف مشترك ) جيء ؛ ( 2 )معجم المخطوطات النجفية  -46

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في القرآن الكريم  -47

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في األحادي  النبوية الشريفة  -48

 .وإعادة هندسة الحياة في نهج البالغة  هندسة -49

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 

 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية
 . الهيا ل التنظيمية في المشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  - 

 – 983 رك فييي المييستمر العلمييي علييى مسييتوى الجامعيية المستنصييرية  اشيي  -أ

 984  . 

 – 983  رك في مستمر علمي على مستوى جامعيات القطير العراقيي   اش  -ب 

 984  . 

 . دراسة السوق والسلعة في القطاع الصناعي مع دراسة ميدانية  -2

  –984  رك فييي المييستمر العلمييي علييى مسييتوى الجامعيية المستنصييرية      اشيي  

 985  

  ( حصل على شهادة تقديرية ) 
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 دور  في المشاريع اإلنتاجية مع دراسة ميدانية نظام تصميم العمل وتقويم األداء و -3

 –985  رك فييي المييستمر العلمييي علييى مسييتوى الجامعيية المستنصييرية     اشيي   

 986  . 

وفي ضوء  تم تجليف الكتاب السالف الذ ر وأعلمتني ثالث وزارات بتعميميه    

 . على الجهات التابعة لها 

 . اتجاهات شعر الصافي ألنجفي في تغيير المجتمع  -4

فيي تميوز    و رك في المهرجان القطري العلمي الذي أقييم فيي النجيف األشير     اش        

 993  . 

 . تجثير الجوانب االقتصادية واالجتماعية الرتكاب الجريمة مع دراسة ميدانية  -5

رك فيييي الميييستمر العلميييي األول المشيييترك بيييين وزارة التعلييييم العيييالي  اشييي      

حصييل )  ..  993 / 2ت /      -9 فيييوالبحيي  العلمييي ووزارة الداخلييية 

 ( على شهادة تقديرية 

عليييه )فييي عهييد اإلمييام علييي ( الكوفيية ) األوضيياع االقتصييادية للعاصييمة اإلسييالمية  -6

 (السالم 

اليذي أقامتيه  ليية    ( الكوفة فيي التياريخ   ) رك في المستمر العلمي الثاني اش      

/  29  – 28معية الكوفية مين    جا/ اآلداب بالتعاون ميع مر يي دراسيات الكوفية     

 .  994 تشرين الثاني 

 نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة مع دراسة ميدانية  -7

التيي أقامتيه جمعيية    رك ضمن مستمر األمومة المجمونية وتنظييم األسيرة    اش      

المكتيب  وتنظيم اأُلسرة العراقيية وبالتعياون ميع اإلتحياد اليدولي لتنظييم األُُسيرة        

ومنظمة  وبرنامج اأُلمم المتحدة اإلنمائي العربي اأُلسرة للوطن ي لتنظيمقليماإل

)  .  994 /   ك/  8 – 6 في بغداد  ومنظمة اليونيسيف والصحة العالمية 

 ( حصل على شهادة تقديرية 

 .الجريمة وبعدها االقتصادي مع دراسة ميدانية لمديرية شرطة محافظة النجف  -8

/ للبنيات    ندوة التحليل العلمي للجريمة التي أقامتهيا  ليية التربيية   رك ضمن اش      

 29مر ي البحوث والدراسات بتياريخ  / جامعة الكوفة بالتعاون مع وزارة الداخلية 

 .  995  / آكار /

السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظة النجف األشر  وتطويرهيا و ميع    -9

 . دراسة ميدانية 

واقع السياحة الدينية في محافظية النجيف   : ) ك ضمن الندوة العلمية الثانية راش     

 / نيسيان /  9 جامعية الكوفية بتياريخ   / التي أقامها مر ي دراسات الكوفية  ( األشر  

 995  . 

دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها مع دراسية ميدانيية فيي     -1 

 .محافظة النجف األشر  

 نيسان / 2  -  رك في المستمر العلمي األول لجامعة القادسية والمنعقدة بتاريخ اش    

/  995 . 
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جامعة  مع دراسة ميدانية في  –التقادم اإلداري وخطورته على مستقبل المشاريع  -  

 .الكوفة 

 / نيسيان /  5  – 4  رك في المستمر العلمي األول لجامعة الكوفة المنعقد بتاريخاش    

 996  . 

 .اإلعالم في نبذ العنف دور  -2 

اليذي   لمحافظيات جنيوب الوسيط    األول اإلعالمي اإلقليميي رك في المستمر اش            

والُمشييار ة فيييه المحافظييات ؛ النجييف  و نظمييه مجليي  محافظيية  ييربالء المقدسيية  

فيي ييوم األربعياء     والمنعقيد و األشر  وبابل والديوانية وواسط و ربالء المقدسة 

ومثيـّل البحي  الميذ ور محافظية النجيف      و  2118 /تشيرين األول   / 29 افقالمو

  .منفردًا  األشر 

 .جوانب من فلسفة البناء الفكري في شعر الصافي النجفي  -3 

جامعيية الكوفيية المنعقييد  / مر ييي دراسييات الكوفيية  رك فييي المييستمر العلمييي ل اشيي           

    . 2119/ آكار /  2 -  بتاريخ

   (لى شهادة تقديرية حصل ع ) 

 .ودور  في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -4 

 31 -29المستمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل والمنعقد للمدة من رك في اش    

 ( حصل على شهادة تقديرية )     . 2119/ نيسان 

 .ُأنموكجا ( ير القرآن قب  من تفس) الدرد اللغوي في التفسير القرآني ؛  تاب  -5 

 -7 من  لفترةو المنعقد ل الكوفةجامعة / كلية الفقه المستمر العلمي الرابع لشارك في   

 8  /5  /2119  .       ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .ومضامين أقواله العلمية ( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -6 

و المنعقييد  الكوفييةجامعيية / كلييية الفقييه لخييام  لالمييستمر العلمييي الييدولي ا شييارك فييي     

  .  2119/  2 /  2  -  من  لفترةل

      ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

 .الجامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -7 

الجامعييية / السييينوي الثالييي  لكليييية العليييوم السياسيييية     الميييستمر العلميييي  شيييارك فيييي     

  .  2119/ تشرين األول /  23بتاريخ  المستنصرية والمنعقد

 .مرا ي الدراسات والبحوث بين الواقع وقوة الطموح  -8 

؛ لمر ييي المييستمر العلمييي الييوطني لمرا ييي البحيي  العلمييي فييي العييراق      شييارك فييي     

 .  1 21/  3/  6 و المنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .أنموكجًا " العلم " هبة الدين الشهرستاني بين اإلصالح والتجديد ؛  مجلة  -9 

المستمر العلمي األول لدراسة جهود السيد هبة الدين الشهرستاني الفكرية شارك في    

مر ي بالتعاون مع ( لندن ) واإلسالمية و أقامته الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية 

/    –آكار /  3والمنعقد في جامعة الكوفة للمدة من  لكوفةاجامعة / دراسات الكوفة 

 (  درع المستمرحصل على )       .1 21/ نيسان 
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 .الصحافة بين الواقع وطموح العالمة هبة الدين الشهرستاني  -21

شييارك فييي المييستمر العلمييي التيياريخي ؛ صييحافة النجييف األشيير  إنجيياز معرفييي           

 لييية اآلداب بالتنسيييق مييع نقابيية الصييحفيين فييرع النجييف    وإبييداع فكييري و الييذي أقامتييه 

 .  1 21نيسان /  5  -4 األشر  للمدة 

      ( شهادة تقديريةحصل على  ) 

 .أثر بيئة النجف األشر  في بناء شخصية الشيخ الوائلي  - 2

المستمر العلمي ؛ الشيخ الوائلي وأثر  اإلصيالحي والفكيري و اليذي أقاميه     شارك في     

و والكلية اإلسالمية الجامعة في النجف األشير    الكوفةجامعة / ر ي دراسات الكوفة م

 .  1 21/ 4/  31 -29و والمنعقد بتاريخ 

   ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

( سالمة اللغة العربية في الوسائل اإلعالمية ؛ معجم تصحيح لغة اإلعالم العربيي   -22

 ( .دراسة ميدانية لبع  القنوات العربية والعالمية مع / ) أنموكجًا 

و  الكوفية جامعية  / كليية التربيية األساسيية    الميستمر العلميي اليدولي األول ل   شارك فيي      

    . 1 21/  5/  1  -9من  لفترةالمنعقد ل

  ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

 ( .عليه السالم)اإلمام جعفر الصادق األبعاد التربوية واالجتماعية في أقوال  -23

و المنعقيد تحيت   الكوفية جامعية  / كليية الفقيه   المستمر العلمي الدولي الثاني لشارك في      

( عليه السالم)مرجعية الفكر اإلسالمي في تراث اإلمام جعفر بن محمد الصادق )شعار 

 .م    21/ شباط /  23 -22من  لفترةل

    (مع درع المستمر  حصل على شهادة تقديرية ) 

 .األبعاد اإلستراتيجية المتداخلة بين الجامعات والمجتمع  -24

إصالح ) و تحت شعار  البصرةجامعة ؛ لمستمر التعليم المستمر األول شارك في    

 -6 وتطوير التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعات العراقية و المنعقد بتاريخ 

 7  /3  /21    .      (  حصل على شهادة تقديرية ) 

لألشيتر   أخالقيات العدالة في عهد أميير الميسمنين اإلميام عليي بين أبيي طاليب         -25

 (رضي اس عنه)النخعي 

المييستمر العلمييي الييدولي و الييذي أقامييه مر ييي دراسييات الكوفيية و و لييية    شييارك فييي      

البالغيية سييراج الفكيير نهييج ) و المنعقييد تحييت شييعار   الكوفييةجامعيية /  التربييية األساسييية

حصيل عليى شيهادة    )     .م    21/ آكار /  28 -27مين   لفتيرة و ل( وسيحر البييان   

 ( تقديرية مع درع المستمر 

 .شعر الشيخ عبد الكريم الجيائري مضامينه وأغراضه  -26

مين   لفتيرة و المنعقيد ل  الكوفية جامعية  / كلية الفقيه  المستمر العلمي الثاني لشارك في        

  . م   21/  4/  9  -8 

      ( حصل على شهادة تقديرية ) 
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( النجف) اإلصالح والتجديد؛ مجلة  أثر النجف األشر  اإلعالمي والصحافي في -27

 أنموكجًا 

شارك في المستمر العلميي السينوي الثالي  و اليذي أقامتيه الكليية اإلسيالمية الجامعية              

 .م   21/ يسان ن/  23 -22في النجف األشر   و بتاريخ 

           ( حصل على شهادة تقديرية ) 

  األبعاد التربوية في أقوال اإلمام الكاظم  -28

شارك في المستمر العلمي الثاني الذي أقامته األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسية       

         .م   21/  6/    -1 و بتاريخ 

  (المستمر  حصل على شهادة تقديرية مع درع ) 

 أنموكجًا ( سورة طه ) المضامين النفسية في القرآن الكريم ؛  -29

و اليذي أقامتيه   ( القيرآن الكيريم وقضيايا العصير     ) شارك في المستمر العلمي الثال       

  .م   21/  2 /  2  -  جامعة الكوفة  و بتاريخ /  لية التربية األساسية 

   ( حصل على شهادة تقديرية ) 

 .العقد االجتماعي وبناء الدولة اإلسالمية في وثيقة المدينة  – 31

مر يييي الميييستمر العلميييي األول ؛ وثيقييية المدينييية المنيييورة و اليييذي أقاميييه شيييارك فيييي     

 .  2 21/  2/  3  -2 و والمنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

     (  درع المستمر ) 

 .الفساد اإلداري األداء العالي وتحديات  - 3

التعليييم )و تحييت شييعار  البصييرةجامعيية ؛ لمييستمر التعليييم المسييتمر األول  شييارك فييي    

 .  2 21/  3/  7 -6و المنعقد بتاريخ ( المستمر طريق الجامعة إلى المجتمع 

 . المضامين النفسية في أقوال اإلمام الكاظم   -32

ولي اليذي أقامتيه األمانية العامية للعتبية      شارك في المستمر العلمي السينوي الثالي  اليد       

 .م 2 21/  5/ 26 -25الكاظمية المقدسة و بتاريخ 

           ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

 .هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -33

ل الذي أقامته األمانة العامية  شارك في المستمر العلمي لمهرجان الغدير العالمي األو    

 .م 2 21/    /  9 -5للعتبة العلوية المقدسة و بتاريخ 

   (  حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

( العليم  ) اإلنسيانية ؛ مجلتيا    –توظيف اإلعالم وفلسفته في وحدة العقيدة اإلسالمية  -34

 أنموكجًا( النجف)و 

 لمدةالمنعقد ل الكوفة جامعة / التربية لكليةاألول  الدولي المستمر العلميشارك في      

 .  3 21/  4/  5  -4 من 

           (وشهادة تقديرية حصل على درع المستمر  ) 

 .منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق  -35

 -24د بتاريخ المنعق الكوفة جامعة / اآلداب لكلية  الدوليالمستمر العلمي شارك في      

25  /4  /21 3 .            ( شهادة تقديريةحصل على  ) 
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 إستراتيجية التعليم المستمر في التفكير اإلبداعي واألداء العالي لخدمة المجتمع  -36

/  29التعليم المستمر و بتاريخ / شارك بالمستمر العلمي الذي أقامته جامعة البصرة      

4  /21 3 .           (  شهادة تقديريةحصل على  ) 

( عليه السالم)تكامل البناء التربوي واإلنساني في أقوال اإلمام علي الهادي  -37

 ( .عليه السالم)واإلمام الحسن العسكري 

شارك في المستمر السنوي الرابع الدولي الذي أقامته األمانة العامة للعتبة الكاظميية       

 .م 3 21/  5/ 8  -7 المقدسة و بتاريخ 

            ( حصل على شهادة تقديرية مع درع المستمر ) 

 

 حبث وموضوع ( 011)أكثر من للمؤلف وهناك 
 منشور داخل العراق وخارجه 
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