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مالكيت جميع مسلمانان. ب
مالكيت جميع مسلمانان. ب•
آمدهه ى قاهره به تسخير مسلمين درهايى كه با جنگ وقوهسرزمين•

ت از جمله اموالى است كه موضوع مالكيد) االراضى المفتوحة عنوة(
. باشهجميع مسلمانان مى

136مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالكيت جميع مسلمانان. ب
ء كه از اموال حكومدت اسدىمى موسدوب كريم درباره ى فىقرآن •

:شود، فرموده استمى
؛ »ابما افاء اهلل على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل والرك«•

به به رسول خود باز گردانه، متعلق) يهود(آنچه را خها از اموال آنان 
اسد  و ] چرا كه شما مسلمانان در به دست آوردن آن[رسول است 
([.268)وجنگ نكرديه[شتر نتاختيه 

136مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالكيت جميع مسلمانان. ب
لمانان در يعنى اگر به سب  جنگ، سرزمينى از كفّار فتح شود، مسد•

آن حقى خواهنه داشت واين حق چيزى جز مالكيت نخواهده بدود، 
زيرا حق غير مالكانده، ماننده امكدان اسدتفاده آندان يدا م در  در 

افتداده، ء اموالى كه بهون ستيز به دست مسلمانانشان، در فِىْم الح
مالكيدت ( 269)از اين رو، آيده بده مفهدوخ مخالفدت. نيز وجود دارد

.شودمىانه، ثابتهايى كه با جنگ تسخير كردهمسلمانان بر سرزمين

136مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالكيت جميع مسلمانان. ب
هارد البته اين مالكيت اخت اص بده شدركت كنندهگان در جندگ ند•

وشامل تمامى مسلمانان در هر سرزمين و در هدر زمدان و دوراندى 
. شودمى

صداد  لليده السدىخ در جدواب از حكدم كنده، امداخنقل مىحلبى •
: فرمودنه( 270)»سرزمين سياه«

زينده سرزمين از آن تمامى مسلمانان است، آنان كه امدروز مدىاين •
شدونه وآندان كده هندوز آفريدهه وكسانى كه در آينهه مسدلمان مدى

(.271)انهنشهه

137مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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أَرْضِ السَّوَادِ
عِي« 1»-22767-4• هٍ مُوَمَّهُ بْنُ الْوَسَنِ بِإِسْنَادِهِ لَنِ الْوُسَيْنِ بْدنِ سدَ

ئِلَ أَبُو سُ: لَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَوْيَى لَنِ ابْنِ مُسْكَانَ لَنْ مُوَمَّهٍ الْوَلَبِيِّ قَالَ
نْ هُدوَ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَد-لَبْهِ اللَّهِ ع لَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ

-هُوَ لِمَدنْ لَدمْ يُخْلَدقْ بَعْد-وَ لِمَنْ يَهْخُلُ فِي الْإِسْلَاخِ بَعْهَ الْيَوْخِ-الْيَوْخَ
لَدى أَنْ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِدنْهُمْ لَيَ ْلُحُ فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الهَّهَاقِينِ قَالَ لَا 

إِنْ قُلْتُ فَد-فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَالِلْمُسْلِمِينَ يُ َيِّرَهَا 
.وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا لَمِلَ-أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ لَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ

، و 384-109-3، و االستب ددار 652-147-7التهددذي  -(1)•
.من أبواب إحياء الموات18من الباب 1أورد صهره في الوهيث 

369: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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أَرْضِ السَّوَادِ
وَ لَنْهُ لَنِ الْوَسَنِ بْنِ مَوْبُوبٍ لَنْ خَالِهِ بْنِ جَرِيرٍ« 2»-22768-5•

تَرِ مِدنْ أَ: لَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ لَنْ أَبِي لَبْهِ اللَّهِ ع قَدالَ رْضِ لَدا تَشدْ
.إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ-شَيْئاً« 3»السَّوَادِ 

.653-147-7التهذي  -(2)•
(.هامش المخطوط)أراضي أهل السواد -في الفقيه-(3)•

369: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا 
رٍ وَ بِإِسْنَادِهِ لَنْ سَعْهِ بْنِ لَبْهِ اللَّهِ لَنْ أَبِدي جَعْفَد« 2»-12686-12•

نِ لَبْهِ لَنِ الْوَسَنِ بْنِ مَوْبُوبٍ لَنْ لُمَرَ بْنِ يَزِيهَ لَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْ
-لْغَوْصَقُلْتُ لِأَبِي لَبْهِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ ا: الْمَلِكِ فِي حَهِيثٍ قَالَ

-رْهَمٍوَ قَهْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِ-فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ
الَّذِي جَعَدلَ -وَ أَلْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ-وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا لَنْكَ
-اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا

548: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا 
يَدا أَبَدا -وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُد ُ-وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِفَقَالَ •

: لْتُقَالَ قُ-فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَالَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا سَيَّارٍ
-لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ

مَّ إِلَيْد-لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَهْ طَيَّبْنَداهُ لَدكَفَقَالَ • كَ وَ حَلَّلْنَداََ مِنْدهُ فَمدُ
« 3»فَهُدمْ فِيدهِ -وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْهِي شِيعَتِنَا مِدنَ الْدأَرْضِ-مَالَكَ

سْقَ فَيَجْبِيَهُمْ طَ-لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُوخَ قَائِمُنَا« 4»وَ مُوَلَّلٌ -مُوَلَّلُونَ
ى حَتَّ-فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَاخٌ لَلَيْهِمْ-مَا كَانَ فِي أَيْهِي سِوَاهُمْ

.فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْهِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً-يَقُوخَ قَائِمُنَا

548: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا 
الْكُلَيْنِيُّ لَنْ مُوَمَّهِ بْنِ يَوْيَى لَنْ أَحْمَدهَ بْدنِ مُوَمَّدهٍ لَدنِ ابْدنِ وَ  رَوَاهُ •

ي ثُدمَّ قَدالَ فِد-إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَوْرَيْنَ الْغَدوْصَ: مَوْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
-يْهِيهِمْوَ يَتْرََُ الْأَرْضَ فِي أَ-آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْهِيهِمْ

رَ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَاخٌ ثُمَّ ذَكَد-وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْهِي غَيْرِهِمْ
«5»مِثْلَهُ 

.403-144-4التهذي  -(2)•
.لي  في الم هر-(3)•
.و يول-في الم هر-(4)•
.3-408-1الكافي -(5)•

548: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا 
ائِلِ الَّتِدي وُلِّيَهَد: أَقُولُ• ا أَوْ قَوْلُهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَخْ ُوصٌ بِأَرْضِ السدَّ

.«3»وَ غَيْرِهِ « 2»وَ يَأْتِي فِي الْجِهَادِ « 1»بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَمَى 

 549: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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لَنَاالْأَرْضُ كُلُّهَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ لَنْ مُوَمَّهِ بْنِ لَلِيِّ بْنِ مَوْبُدوبٍ لَدنْ « 4»-12687-13•

:مُوَمَّهِ بْنِ الْوُسَيْنِ لَنِ الْوَسَنِ بْنِ مَوْبُوبٍ لَنْ لُمَدرَ بْدنِ يَزِيدهَ قَدالَ
لَدنْ رَجُدلٍ أَخَدذَ -سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا لَبْهِ اللَّهِ ع

أَنْهَارَهَدا وَ بَنَدى فِيهَدا « 5»فَعَمَرَهَا وَ كَدرَى -أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا
انَ أَمِيرُ كَ-وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو لَبْهِ اللَّهِ ع-بُيُوتاً

فَهِديَ لَدهُ وَ لَلَيْدهِ -الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضداً مِدنَ الْمُدؤْمِنِينَ
وَطِّنْ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَدائِمُ فَلْيُد-يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَاخِ فِي حَالِ الْهُهْنَةِ-طَسْقُهَا

.نَفْسَهُ لَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ

 549: ، ص9وسائل الشيعة، ج 
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الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا
فأما الموات فإنها ال تغنم و هي لإلماخ خاصة فإن أحياهدا أحده مدن •

المسلمين كان أولى بالت ر  فيها و يكون لإلماخ طسقها 

 29: ، ص2المبسوط في فقه اإلمامية، ج 
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فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ
ن و من كىخ له لليه السىخ كلم به لبه اهلل بن زمعة و هدو مد( 223)•

شيعته
: ىخالسو ذلك أنه قهخ لليه في خىفته يطل  منه ماال فقال لليه •
لِمِينَ وَ جَلْد ُ إِنَّ • هَذَا الْمَالَ لَيْ َ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُدوَ فَديْ ءٌ لِلْمُسدْ

نَداةُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْدلُ حَِِّّهِدمْ وَ إِلَّدا فَجَ
أَيْهِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ

270: نهج البالغة؛ ص
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فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ
بَابُ أَنَّ الْمُشْرََِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْوَرْبِ حَرُخَ قَتْلُدهُ و43َ« 8« »7»•

سَبْيُ وُلْهِهِ ال ِّغَارِ وَ مَلَكَ مَالَهُ الَّذِي يُنْقَلُ لَا غَيْرَ
نِ مُوَمَّهُ بْنُ الْوَسَنِ بِإِسْنَادِهِ لَنِ ال َّفَّارِ لَنْ لَلِيِّ بْ« 9»-20105-1•

لَيْمَانَ بْدنِ دَاوُدَ الْمِنْقَدرِيِّ مُوَمَّهٍ الْقَاسَانِيِّ لَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُوَمَّهٍ لَنْ سدُ
بْنِ غِيَاثٍ حَفْصِ لَنْ

117-116: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ
إِذَا أَسْلَمَ فِدي-سَأَلْتُ أَبَا لَبْهِ اللَّهِ ع لَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْوَرْبِ: قَالَ•

لَا-دَارِ الْوَرْبِ فََِّهَرَ لَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ لَامُهُ إِسدْ خٌ بَعْهَ ذَلِدكَ فَقَدالَ إِسدْ
رَقِيقُدهُ وَ مَتَالُهُ وَ « 1»وَ وُلْهُهُ -ال ِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ-وَ لِوُلْهِهِ-لِنَفْسِهِ
-لَهُ

لَمُوا قَ-فَأَمَّا الْوُلْهُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ• بْدلَ إِلَّدا أَنْ يَكُونُدوا أَسدْ
لِدأَنَّ الْدأَرْضَ-فَأَمَّا الهُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ-ذَلِكَ

وَ لَيْ َ بِمَنْزِلَدةِ مَدا -الْإِسْلَاخِ« 2»هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ 
.وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَاخِ-ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ

117-116: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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ي قُلْتُ لِدأَبِ: وَ بِإِسْنَادِهِ لَنْ أَبِي لَلِيِّ بْنِ رَاشِهٍ قَالَ« 2»-12663-6•
رٍ ع لِنْدهَنَا الْوَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَ
كَانَ غَيْدرَ فَكَيْفَ نَ ْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَ ِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا

.«3»ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ لَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ 
.1657-43-2الفقيه -(2)•
(.لليه السىخ)-في الم هر زيادة-(3)•

537: ، ص9وسائل الشيعة؛ ج 
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ن أن جمالة من المسلمين قدررت أن تسدتوطن منطقدة مد: فلنفترض•

قدة األرض، كانت ال تزال غيدر مسدتثمرة، فأنشدأت فدي تلدك المنط
أن : ورمجتمعا إسىميا، و أقامت لىقاتها للى أساس اإلسىخ، و لنت 

العىقات، و يقوخ بتنِّيم تلك( أو الخليفة( ص)النبي )الواكم الشرلي 
لفكرية و تجسيه اإلسىخ في ذلك المجتمع بكل خ ائ ه و مقوماته ا
جتمدع الومارية و التشريعية فما ذا سو  يكون موقف الوداكم و الم

؟من األرض؟ و كيف تنِّم ملكيتها

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
. مناهاالجواب للى هذا السؤال جاهز، في ضوء التف يىت التي قدهو •

تمدع فإن األرض التي قهّر لهدا فدي فرضديتنا أن ت دبح وطنداً للمج
رضداً اإلسىمي، و تنمو للى تربتها حمارة السماء، قده افترضدناها أ

: عه، و معنى هذاطبيعية غير مستثمرة لم يتهخل العن ر اإلنساني فيها ب
أن هذه األرض تواجه اإلنسان و تهخل فدي حياتده، ألول مدرة فدي 

.الفترة المنِّورة من التأريخ

 458: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
فيهدا ف: من الطبيعي أن تنقسم هذه األرض في الغال  إلدى قسدمينو •

مداء و األراضي التي و فرت لها الطبيعة شروط الوياة و اإلنتاج، مدن
يهدا و ف. د  ء و مرونة في التربة، و ما إلى ذلك، فهي لدامرة طبيعيدا
واجة إلدى األراضي التي لم تِّفر بهذه المميزات من الطبيعة، بل هي ب

عدر  جهه أنساني يوفر لها تلك الشروط، و هي األرض الميتة فدي ال
مدع فداألرض التدي افترضدنا أنهدا سدو  تشدهه والدة المجت. الفقهي

:اإلسىمي، هي إذن
.و ال يوجه قسم ثالث. أما أرض لامرة طبيعيا، و إما أرض ميتة•

 458: اقتصادنا، ص
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األرض

اعامرة طبيعي

أرض ميتة
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ملدك : العامر طبيعياً من تلك األرض ملك للهولة، أو بتعبير آخدرو •

-بنداكما مر-و خلفاؤه الشرليون( ص)المن   الذي يماسره النبي 
العىمدة ( تدذكرة)وفقاً للن وص التشريعية و الفقهية، حتى جداء فدي 

.«1»أن إجماع العلماء قائم للى ذلك : الولي
•______________________________

، كتداب إحيداء المدوات، بودث تقسديم 402، ص 2ج ( التذكرة( )1)
.األراضي، القسم الرابع

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
اً فدي كذلك أيماً األرض الميتة، كما لرفنا سابقا، و هو واضح أيمو •

هد الن ددوص التشددريعية و الفقهيددة، حتددى ذكددر الشدديخ اإلمدداخ المجدد
إنها : قيلأن الن وص بذلك مستفيمة، بل(: المكاس )األن اري في 

.«2»متواترة 
وضدعها حين ينِّر إليها في-فاألرض كلها إذن، يطبق لليها اإلسىخ•

.«3»مبهأ ملكية اإلماخ، و بالتالي ملكية ذات طابع لاخ-الطبيعي
.325، ص 7ج ( إي ال الطال ( )2)•
.5و 4، ص 16ج ( جواهر الكىخ)الحظ ( 3)•

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
نقولدة لدن للي هذا الموء نستطيع أن نفهم الن وص التشريعية، المو •

ا ملدك أن األرض كلهد: أئمة أهل البيت بأسانيه صويوة، التي تؤكده
اإلماخ؛ فإنها حين تقدرر  ملكيدة اإلمداخ لد رض، تنِّدر إلدى األرض 

.«1»بوضعها الطبيعي، كما تقهخ 

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
•______________________________

ه فدي هدذ-أن في اإلمكان تفسير ملكية اإلمداخ لد رض كلهدا: و بهذا نعر ( 1)
بة للى للى أساس كونها حكماً شرلياً و ملكية التبارية، ما دامت من -الن وص

شدي ء الوضع الطبيعي ل رض من حيث هي، و ال تتعارض مع تملك غير اإلمداخ ل
ء أو من األرض، بأسباب شرلية طارئة للى الوضع الطبيعدي لد رض، مدن إحيدا
ويداً ال غيره، فى ضرورة لتأويل الملكية في تلك الن دوص و التبارهدا أمدراً معن
حدظ فى. حكماً شرلياً، مع أن هذا التأويل يعارض سيا  تلك الن وص بوضدو 

أن األرض كلها ملك اإلماخ، و انتهت مدن ذلدك إلدى: رواية الكابلي، كيف قررت
لطسدق بأن لإلماخ حق الطسق، للى أن يويي شيئاً من األرض، فإن فرض ا: القول

معناهدا أن الملكية هندا ب: أو األجرة لإلماخ، تفريعاً للى ملكيته، يهل بوضو  للى
(المؤلفمن. )التشريعي، الذي تترت  لليه هذه اآلثار، ال بمعنى آخر روحي بوت

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
الدذي -لننِّر اآلن إلدى مدا يدأذن بده اإلسدىخ ألفدراد المجتمدعو •

أن و في هذا المجال يج . من ألوان االخت اص باألرض-افترضناه
خت داص نستعبه الويازة و االستيىء المجرد، بوصفه مبرراً أصديلًا ال

اً الفرد باألرض التي يووزها و يسدتولي لليهدا، ألندا ال نملدك ن د
ي ء صويواً يؤكه ذلك في الشريعة، كمدا ألمعندا سدابقا، و إنمدا الشد

: ، أي«2»اإلحياء : الوحيه الذي لرفنا أنه يبرر االخت اص شرلا، هو
.هاإنفا  الفرد جههاً خاصّاً للى أرض ميتة، من أجل بعث الوياة في

.63، ص 38ج ( جواهر الكىخ)الحظ ( 2)•

 459: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
يعة سدبباً ممارسة هذا العمل، أو العمليات التمهيهية له، تعتبر في الشدرفإن •

د رقبدة لىخت اص، و لكنه بالرغم من ذلك ال يكون سدبباً لتملّدك الفدر
فرد، األرض، ملكية خاصة تخرج بها لن مبهأها األول، و إنما ينتج حقا لل

سب  الجهود ي بح بموجبه أولى باالنتفاع باألرض التي أحياها من غيره، ب
مدريبة التي بذلها في األرض، و يِّل لإلماخ ملكية الرقبة، و حق فدرض ال

بير، مومده بدن للى المويي، وفقاً للنص الفقهي الذي كتبه الشيخ الفقيه الك
فأمدا »(: المبسدوط)الوسن الطوسي، حين قال في ف ل الجهاد من كتاب 

ر  فإن أحياها أحه كان أولدى بالت د. الموات فإنها ال تغنم، و هي لإلماخ
.و قه مر بنا النص سابقا« 3« »فيها، و يكون لإلماخ طسقها

.29، ص 2ج ( المبسوط( )3)•

 459: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ي يستمر الوق الذي يمنح للفرد باإلحياء، ما داخ لملده مجسدهاً فدو •

األرض، فإذا استهلك لمله، و احتاجدت األرض إلدى جهده جهيده 
مواصدلة للوفاظ للى لمرانها، فى يمكن للفرد أن يوتفظ بوقده، إال ب

ألمارها و تقهيم الجهود الىزمة لذلك، أما إذا أهملهدا و امتندع لدن 
.لمرانها، حتى خربت، سقط حقه فيها

 460: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
عامدة؛ اآلن أن نستول  ال ورة كاملة، و أن نودهد النِّدرة النستطيع •

 دلح فاألرض بطبيعتها ملك اإلماخ، و ال يملك الفرد رقبتهدا، و ال ي
أي اخت اص فردي بها، إال للى أسداس مدا ينفقده الشدخص للدى

.األرض من لمل ألجل ألهادها و استثمارها
هدا، ال و هذا االخت اص أو الوق الذي يكسبه الفرد نتيجدة لعملده في•

يمنع اإلماخ لدن فدرض الطسدق أو المدريبة للدى األرض المويداة، 
ارض هدذا لتساهم اإلنسانية ال الوة كلها في االستفادة منها، و ال يتع
كما جاء في مع العفو لن الطسق أو المريبة أحيانا، لِّرو  استثنائية،

.أخبار التوليل

 460: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
:السياسي في ملكية األرضالعن ر •
، يتوتم و اآلن و قه استولبنا النِّرية االقت ادية لإلسىخ نوو األرض•

خ العامدة للينا أن نبرز العن ر السياسي، الذي يكمن في نِّرة اإلسدى
إلى األرض؛ فإن اإلسىخ قه التر  إلى جاند  اإلحيداء، الدذي هدو 

.لمل اقت ادي بطبيعته، بالعمل السياسي
يهدا، الذي يتجسه في األرض و يمنح العامل حقدا فالعمل السياسي و •

لها ، و جعالعمل الذی يتم بموجبه ضم األرض إلى حوزة اإلسالم: هو
.ةمساهمة بالفعل في الوياة اإلسىمية، و توفير إمكاناتها المادي

464: اقتصادنا؛ ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ير أن مساهمة األرض فعلًا في الويداة اإلسدىمية و تدوف: في الواقعو •

إلحياء لملية ا: إمكاناتها المادية، تنشأ تارة لن سب  اقت ادي، و هو
يهدا التي ينفقها الفرد للى أرض داخلة في حدوزة اإلسدىخ، لتدهب ف
ياسدي، الوياة و تساهم في اإلنتاج، كما تنشأ تارة أخرى لن سب  س

العمل الذي يتم بموجبه، ضدم أرض حيدة لدامرة إلدى حدوزة : و هو
.و كل من العملين له التباره الخاص في اإلسىخ. اإلسىخ

464: اقتصادنا؛ ص



34

األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ى و هذا العمل الذي ينتج ضم أرض حية لامرة إلى حوزة اإلسىخ لل•

:نولين
رى األرض تارة تفتح فتواً جهاديا، للى يه جيش الهلوة، و أخدألن •

.يسلم لليها أهلها طولاً
فإن كان ضم األرض إلى حدوزة اإلسدىخ، و مسداهمتها فدي الويداة •

األمة، ال لمل اإلسىمية نتيجة للفتح، فالعمل السياسي هنا يعتبر لمل
األمة هدي صداحبة األرض، و يطبدقتكون  فرد من األفراد، و لذلك 

.للى األرض ألجل ذلك، مبهأ الملكية العامة

464: اقتصادنا؛ ص



35

األرضالعنصر السياسي في ملكية 
إن كان ضم األرض العامرة، و إسهامها في الويداة اإلسدىمية، لدن و •

طريق إسىخ أهلها لليها، كان العمل السياسي هندا لمدل األفدراد، ال
و ألجل ذلك التر  اإلسدىخ هندا بوقهدم فدي األرض . لمل األمة

.العامرة، التي أسلموا لليها، و سمح لهم باالحتفاظ بها

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 

مية أن العمل السياسي يقوخ بهور، فدي النِّدرة اإلسدى: و هكذا نعر •
يدة، إذا العامة إلى األرض، و لكنه ال ينتزع طابع الىفرديدة فدي الملك
، كالفتح، كان لملًا جماليا، تشترَ فيه األمة بمختلف ألوان االشتراَ

.بل ت بح األرض لنهئذ ملكاً لاماً ل مة

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ع الملكية العامة ل مة تتفق فدي الجدوهر و المغدزى االجتمدالي مدو •

ملكية الهولة، و إن كانت ملكيدة الهولدة أرحد  منهدا و أوسدع، ألن 
ملكية األمة بالرغم من كونها لامة داخل نطا  األمدة، لكنهدا خاصدة 
و. باألمة للى أي حال، و ال يجوز استخهامها إال في م الوها العامة

.«1»أما ملكية الهولة، فيمكن لإلماخ استثمارها في نطا  أوسع 
•______________________________

، و ج 166، ص 21، و ج 4، ص 16ج ( جدواهر الكدىخ)الحظ ( 1)
.349، ص 22

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
فتوهدا السياسي الجمالي بالنسبة إلى األراضي العدامرة التديفالعمل •

ي المسلمون، أنتج وضعها في نطا  إسىمي، بدهلًا لدن نطدا  أنسدان
ل، و أوسع، و لم يخرجها لن طابع الىفردية في الملكية للى أي حدا

ة، إنما تخرج األرض لن هذا الطابع، و تخمع لمبهإ الملكيدة الخاصد
راضديهم حين يكون العمل السياسي لملًا فرديا، كإسىخ األفراد للى أ

.طولا

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
قبدة أن المجال األساسي للملكيدة الخاصدة لر: في هذا الموء نعر و •

ان األرض في التشريع اإلسىمي، هو ذلك القسم من األرض، الذي ك
وا للهلوة ملكاً ألصوابه، وفقاً ألنِّمة لاشوها قبل اإلسىخ، ثم استجاب

فددإن الشددريعة توتددرخ . و دخلددوا فددي اإلسددىخ طولدداً أو صددالووها
.«2»ملكياتهم، و تقرهم للى أموالهم 

.175و 174، ص 21ج ( جواهر الكىخ)الحظ ( 2)•

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ر  و أما في غير هذا المجال، فاألرض تعتبر ملكداً لإلمداخ، و ال تعتد•

للدى حدق لرقبتها، و إنما يمكن للفرد الو ولبتملك  الفرد الشريعة 
خ خاص فيها، لن طريق اإللمار و االستثمار، كما مر فدي رأي الشدي

.الطوسي
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
كية، هذا الوق و إن كان ال يختلف لملياً في واقعنا المعاش لن الملو •

ض، و و لكنه يختلف لنها نِّريا، ألن الفرد ما داخ ال يملك رقبة األر
-اجال ينتزلها من نطا  ملكية اإلماخ، فلإلماخ أن يفرض لليده الخدر

فعال و إن كنا غير مسؤولين-كما قرره الشيخ الطوسي
عن هذا الخرراج مرن الناحيرة العمليرة، ألجرل 

ثنائية، مع أخبار التحليل التي رفعته بصور است
.اعترافها به نظريا
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
خاصدة لرقبدة للى ال عيه النِّري إذن لم تعتر  بالملكية الفالشريعة •

بدل األرض، إال في حهود احترامها للملكيات الثابتدة فدي األرض، ق
.دخولها في حوزة اإلسىخ طولاً و صلوا

 466: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ذا ربطناه يمكننا بسهولة أن نجه المبررات السياسية لهذا االلترا ، إو •

مدمون بالتبارات الهلوة و م لوتها الرئيسدية، بدهلًا لدن ربطده بالم
اضديهم االقت ادي للنِّرة اإلسىمية، ألن أولئك الذين أسلموا للى أر

طولا، أو دخلوا في حوزة اإلسىخ صدلوا، كدان مدن المدروري أن 
قدهيمها تترَ المساحات التي لمروها في أيهيهم، و أن ال يطدالبوا بت

شكّل إلى دولة الهلوة، التي دخلوا فيها أو انمموا إلى سلطانها، و إال ل
.اذلك لقبة كبيرة في وجه الهلوة و امتهادها في مختلف مراحله

 466: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
بالرغم من إلطاء اإلسىخ لهؤالء حدق الملكيدة الخاصدة، فإنده لدم و •

يمنوها بشكل مطلق، و إنما حدهدها باسدتمرار هدؤالء األفدراد فدي 
ذا و أمدا إ. استثمار أراضيهم، و العمل إلسهامها في الويداة اإلسدىمية

ن أهملوا األرض حتى خربت فإن لهداً من الفقهاء كابن البدراج و ابد
.«1»أنها تعود لنهئذ ملكاً ل مة : حمزة يرى

•______________________________
البدن ( الوسديلة)و 182، ص 1البن البراج، ج ( المهذب)الحظ ( 1)

.681حمزة، ص 
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