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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ن أن جماعة من المسلمين قررت  أن سسرتن ن منة رة مر: فلنفترض•

 رة األتض، كانت ال سزال غيرر مسرترمر ، فشنترش  فرك سلرن المنة
أن : نتمجتمعا إسالميا، و أقامت عالقاسها على أساس اإلسالم، و لنتص

العالقا ، و ي نم بتنظيم سلن( أو الخليفة( ص)النبك )الحاكم الترعك 
لفكرية و سجسيد اإلسالم فك ذلن المجتمع بكل خصائصه و م نماسه ا
جتمرع الحضاتية و التتريعية فما ذا سنف يكنن منقف الحراكم و الم

؟من األتض؟ و كيف سنظم ملكيتها

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
. مناهاالجناب على هذا السؤال جاهز، فك ضنء التفصيال  التك قردو •

تمرع فإن األتض التك قدّت لهرا فرك فرضريتنا أن سصربن و نراج للمج
تضراج اإلسالمك، و سنمن على سربتها حضات  السماء، قرد افترضرناها أ

: عد، و معنى هذا بيعية غير مسترمر  لم يتدخل العنصر اإلنسانك فيها ب
أن هذه األتض سناجه اإلنسان و سدخل فرك حياسره، ألول مرر  فرك 

.الفتر  المنظنت  من التشتيخ

 458: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
فيهرا ف: من الةبيعك أن سن سم هذه األتض فك الغالب إلرى قسرمينو •

مراء و األتاضك التك و فر  لها الةبيعة شروط الحيا  و اإلنتاج، مرن
يهرا و ف. دف ء و مرونة فك التربة، و ما إلى ذلن، فهك عرامر   بيعيرا
حاجة إلرى األتاضك التك لم سظفر بهذه المميزا  من الةبيعة، بل هك ب

عررف جهد أنسانك ينفر لها سلن التروط، و هك األتض الميتة فرك ال
مرع فراألتض الترك افترضرنا أنهرا سرنف سترهد والد  المجت. الف هك

:اإلسالمك، هك إذن
.و ال ينجد قسم ثالث. أما أتض عامر   بيعيا، و إما أتض ميتة•

 458: اقتصادنا، ص
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األرض

اعامرة طبيعي

أرض ميتة
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ملرن : العامر  بيعياج من سلن األتض ملن للدولة، أو بتعبير آخررو •

-بنراكما مر-و خلفاؤه الترعينن( ص)المنصب الذي يماسره النبك 
العالمرة ( سرذكر )وف اج للنصنص التتريعية و الف هية، حتى جراء فرك 

.«1»أن إجماع العلماء قائم على ذلن : الحلك
•______________________________

، كتراب إحيراء المرنا ، بحرث س سريم 402، ص 2ج ( التذكر ( )1)
.األتاضك، ال سم الرابع

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
اج فرك كذلن أيضاج األتض الميتة، كما عرفنا ساب ا، و هن واضن أيضو •

دد النصررنص التتررريعية و الف هيررة، حتررى ذكررر الترريخ اإلمررام المجرر
إنها : قيلأن النصنص بذلن مستفيضة، بل(: المكاسب)األنصاتي فك 

.«2»متناسر  
وضرعها حين ينظر إليها فك-فاألتض كلها إذن، يةبق عليها اإلسالم•

.«3»مبدأ ملكية اإلمام، و بالتالك ملكية ذا   ابع عام-الةبيعك
.325، ص 7ج ( إيصال الةالب( )2)•
.5و 4، ص 16ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 3)•

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ن نلرة عرن علك هذا الضنء نستةيع أن نفهم النصنص التتريعية، المو •

ا ملرن أن األتض كلهر: أئمة أهل البيت بشسانيد صحيحة، التك سؤكرد
اإلمام؛ فإنها حين س ررت  ملكيرة اإلمرام لر تض، سنظرر إلرى األتض 

.«1»بنضعها الةبيعك، كما س دم 

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
•______________________________

ه فرك هرذ-أن فك اإلمكان سفسير ملكية اإلمرام لر تض كلهرا: و بهذا نعرف( 1)
بة على على أساس كننها حكماج شرعياج و ملكية اعتباتية، ما دامت منص-النصنص

ترك ء النضع الةبيعك ل تض من حيث هك، و ال ستعاتض مع سملن غير اإلمرام ل
ء أو من األتض، بشسباب شرعية  اتئة على النضع الةبيعرك لر تض، مرن إحيرا
نيراج ال غيره، فال ضروت  لتشويل الملكية فك سلن النصرنص و اعتباتهرا أمرراج معن
حرظ فال. حكماج شرعياج، مع أن هذا التشويل يعاتض سياق سلن النصنص بنضرن 

أن األتض كلها ملن اإلمام، و انتهت مرن ذلرن إلرى: تواية الكابلك، كيف قرت 
لةسرق بشن لإلمام حق الةسق، على أن يحيك شيئاج من األتض، فإن فرض ا: ال نل

معناهرا أن الملكية هنرا ب: أو األجر  لإلمام، سفريعاج على ملكيته، يدل بنضن  على
(المؤلفمن. )التتريعك، الذي سترسب عليه هذه اآلثات، ال بمعنى آخر توحك بحت

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
الرذي -لننظر اآلن إلرى مرا يرشذن بره اإلسرالم ألفرراد المجتمرعو •

أن و فك هذا المجال يجب. من ألنان االختصاص باألتض-افترضناه
ختصراص نستعبد الحياز  و االستيالء المجرد، بنصفه مبرتاج أصريلجا ال

اج الفرد باألتض التك يحنزها و يسرتنلك عليهرا، ألنرا ال نملرن نصر
ك ء صحيحاج يؤكد ذلن فك التريعة، كمرا ألمعنرا سراب ا، و إنمرا التر

: ، أي«2»اإلحياء : النحيد الذي عرفنا أنه يبرت االختصاص شرعا، هن
.هاإنفاق الفرد جهداج خاصّاج على أتض ميتة، من أجل بعث الحيا  في

.63، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•

 459: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
يعة سربباج مماتسة هذا العمل، أو العمليا  التمهيدية له، سعتبر فك التررفإن •

د تقبرة لالختصاص، و لكنه بالرغم من ذلن ال يكنن سربباج لتملّرن الفرر
فرد، األتض، ملكية خاصة سخرج بها عن مبدأها األول، و إنما ينتج ح ا لل

سبب الجهند يصبن بمنجبه أولى باالنتفاع باألتض التك أحياها من غيره، ب
ضرريبة التك بذلها فك األتض، و يظل لإلمام ملكية الرقبة، و حق فررض ال

بير، محمرد برن على المحيك، وف اج للنص الف هك الذي كتبه التيخ الف يه الك
فشمرا »(: المبسرنط)الحسن الةنسك، حين قال فك فصل الجهاد من كتاب 

رف فإن أحياها أحد كان أولرى بالتصر. المنا  فإنها ال سغنم، و هك لإلمام
.و قد مر بنا النص ساب ا« 3« »فيها، و يكنن لإلمام  س ها

.29، ص 2ج ( المبسنط( )3)•

 459: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ك يستمر الحق الذي يمنن للفرد باإلحياء، ما دام عملره مجسرداج فرو •

األتض، فإذا استهلن عمله، و احتاجرت األتض إلرى جهرد جديرد 
مناصرلة للحفاظ على عمرانها، فال يمكن للفرد أن يحتفظ بح ره، إال ب

أعماتها و س ديم الجهند الالزمة لذلن، أما إذا أهملهرا و امتنرع عرن 
.عمرانها، حتى خربت، س ط ح ه فيها

 460: اقتصادنا، ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
عامرة؛ اآلن أن نستنعب الصنت  كاملة، و أن نحردد النظرر  النستةيع •

صرلن فاألتض بةبيعتها ملن اإلمام، و ال يملن الفرد تقبتهرا، و ال ي
أي اختصاص فردي بها، إال على أسراس مرا ينف ره الترخص علرى

.األتض من عمل ألجل أعدادها و استرماتها
هرا، ال و هذا االختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجرة لعملره في•

يمنع اإلمام عرن فررض الةسرق أو الضرريبة علرى األتض المحيرا ، 
اتض هرذا لتساهم اإلنسانية الصالحة كلها فك االستفاد  منها، و ال يتع
كما جاء فك مع العفن عن الةسق أو الضريبة أحيانا، لظروف استرنائية،

.أخبات التحليل

 460: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
:السياسك فك ملكية األتضالعنصر •
، يتحتم و اآلن و قد استنعبنا النظرية االقتصادية لإلسالم نحن األتض•

م العامرة علينا أن نبرز العنصر السياسك، الذي يكمن فك نظر  اإلسرال
إلى األتض؛ فإن اإلسالم قد اعترف إلى جانرب اإلحيراء، الرذي هرن 

.عمل اقتصادي بةبيعته، بالعمل السياسك
يهرا، الذي يتجسد فك األتض و يمنن العامل ح را فالعمل السياسي و •

لها ، و جعالعمل الذي يتم بموجبه ضم األرض إلى حوزة اإلسالم: هن
.ةمساهمة بالفعل فك الحيا  اإلسالمية، و سنفير إمكاناسها المادي

464: اقتصادنا؛ ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ير أن مساهمة األتض فعلجا فك الحيرا  اإلسرالمية و سرنف: فك الناقعو •

إلحياء عملية ا: إمكاناسها المادية، سنتش سات  عن سبب اقتصادي، و هن
يهرا التك ينف ها الفرد على أتض داخلة فك حرنز  اإلسرالم، لتردب ف
ياسرك، الحيا  و سساهم فك اإلنتاج، كما سنتش سات  أخرى عن سبب س

العمل الذي يتم بمنجبه، ضرم أتض حيرة عرامر  إلرى حرنز  : و هن
.و كل من العملين له اعتباته الخاص فك اإلسالم. اإلسالم

464: اقتصادنا؛ ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ى و هذا العمل الذي ينتج ضم أتض حية عامر  إلى حنز  اإلسالم عل•

:ننعين
رى األتض سات  سفتن فتحاج جهاديا، على يد جيش الدعن ، و أخرألن •

.يسلم عليها أهلها  نعاج
فإن كان ضم األتض إلى حرنز  اإلسرالم، و مسراهمتها فرك الحيرا  •

األمة، ال عمل اإلسالمية نتيجة للفتن، فالعمل السياسك هنا يعتبر عمل
األمة هرك صراحبة األتض، و يةبرقسكنن  فرد من األفراد، و لذلن 

.على األتض ألجل ذلن، مبدأ الملكية العامة

464: اقتصادنا؛ ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
إن كان ضم األتض العامر ، و إسهامها فك الحيرا  اإلسرالمية، عرن و •

 ريق إسالم أهلها عليها، كان العمل السياسك هنرا عمرل األفرراد، ال
و ألجل ذلن اعترف اإلسرالم هنرا بح هرم فرك األتض . عمل األمة

.العامر ، التك أسلمنا عليها، و سمن لهم باالحتفاظ بها

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 

مية أن العمل السياسك ي نم بدوت، فرك النظرر  اإلسرال: و هكذا نعرف•
يرة، إذا العامة إلى األتض، و لكنه ال ينتزع  ابع الالفرديرة فرك الملك
، كالفتن، كان عملجا جماعيا، ستترك فيه األمة بمختلف ألنان االشتراك

.بل سصبن األتض عندئذ ملكاج عاماج ل مة

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ع الملكية العامة ل مة ستفق فرك الجرنهر و المغرزى االجتمراعك مرو •

ملكية الدولة، و إن كانت ملكيرة الدولرة أتحرب منهرا و أوسرع، ألن 
ملكية األمة بالرغم من كننها عامة داخل نةاق األمرة، لكنهرا خاصرة 
و. باألمة على أي حال، و ال يجنز استخدامها إال فك مصالحها العامة

.«1»أما ملكية الدولة، فيمكن لإلمام استرماتها فك نةاق أوسع 
•______________________________

، و ج 166، ص 21، و ج 4، ص 16ج ( جرناهر الكرالم)الحظ ( 1)
.349، ص 22

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
فتحهرا السياسك الجماعك بالنسبة إلى األتاضك العرامر  التركفالعمل •

ك المسلمنن، أنتج وضعها فك نةاق إسالمك، بردلجا عرن نةراق أنسران
ل، و أوسع، و لم يخرجها عن  ابع الالفردية فك الملكية على أي حرا

ة، إنما سخرج األتض عن هذا الةابع، و سخضع لمبدإ الملكيرة الخاصر
تاضريهم حين يكنن العمل السياسك عملجا فرديا، كإسالم األفراد على أ

. نعا

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
قبرة أن المجال األساسك للملكيرة الخاصرة لر: فك هذا الضنء نعرفو •

ان األتض فك التتريع اإلسالمك، هن ذلن ال سم من األتض، الذي ك
نا للدعن  ملكاج ألصحابه، وف اج ألنظمة عاشنها قبل اإلسالم، ثم استجاب

فررإن التررريعة سحترررم . و دخلررنا فررك اإلسررالم  نعرراج أو صررالحنها
.«2»ملكياسهم، و س رهم على أمنالهم 

.175و 174، ص 21ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•

 465: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
رف و أما فك غير هذا المجال، فاألتض سعتبر ملكراج لإلمرام، و ال سعتر•

علرى حرق لرقبتها، و إنما يمكن للفرد الحصنلبتملن  الفرد التريعة 
خ خاص فيها، عن  ريق اإلعمات و االسترمات، كما مر فرك تأي التري

.الةنسك

 466: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
كية، هذا الحق و إن كان ال يختلف عملياج فك واقعنا المعاش عن الملو •

ض، و و لكنه يختلف عنها نظريا، ألن الفرد ما دام ال يملن تقبة األت
-اجال ينتزعها من نةاق ملكية اإلمام، فلإلمام أن يفرض عليره الخرر

فعال و إن كنا غير مسؤولين-كما قرته التيخ الةنسك
عن هذا الخررا  مرن الناحيرة العمليرة، ألجرل 

ثنائية، مع أخبار التحليل التي رفعته بصور است
.اعترافها به نظريا

 466: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
خاصرة لرقبرة على الصعيد النظري إذن لم سعترف بالملكية الفالتريعة •

برل األتض، إال فك حدود احترامها للملكيا  الرابترة فرك األتض، ق
.دخنلها فك حنز  اإلسالم  نعاج و صلحا

 466: اقتصادنا، ص



26

األرضالعنصر السياسي في ملكية 
ذا تبةناه يمكننا بسهنلة أن نجد المبرتا  السياسية لهذا االعتراف، إو •

ضرمنن باعتباتا  الدعن  و مصلحتها الرئيسرية، بردلجا عرن تبةره بالم
اضريهم االقتصادي للنظر  اإلسالمية، ألن أولئن الذين أسلمنا على أت

 نعا، أو دخلنا فك حنز  اإلسالم صرلحا، كران مرن الضرروتي أن 
 رديمها سترك المساحا  التك عمروها فك أيديهم، و أن ال يةرالبنا بت

تكّل إلى دولة الدعن ، التك دخلنا فيها أو انضمنا إلى سلةانها، و إال ل
.اذلن ع بة كبير  فك وجه الدعن  و امتدادها فك مختلف مراحله

 466: اقتصادنا، ص
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األرضالعنصر السياسي في ملكية 
بالرغم من إعةاء اإلسالم لهؤالء حرق الملكيرة الخاصرة، فإنره لرم و •

يمنحها بتكل مةلق، و إنما حرددها باسرتمرات هرؤالء األفرراد فرك 
ذا و أمرا إ. استرمات أتاضيهم، و العمل إلسهامها فك الحيرا  اإلسرالمية

ن أهملنا األتض حتى خربت فإن عدداج من الف هاء كابن البرراج و ابر
.«1»أنها سعند عندئذ ملكاج ل مة : حمز  يرى

•______________________________
البرن ( النسريلة)و 182، ص 1البن البراج، ج ( المهذب)الحظ ( 1)

.681حمز ، ص 

 466: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
:اإلسالم فك ضنء جديدنظر  •
ن و يمكننا أن نتجاوز ما وصلنا إليه، من اسرتنتاجا  حترى اآلن عر•

ات أكررر إلى األتض، لنضع هذه النظر  فك إ راإلسالم  التتريعية نظر  
و . اسساقا، على ضنء بعض المناقف الف هيرة الخاصرة مرن النصرنص

:يتمرل ذلن فك المحاولة التالية

 467: اقتصادنا، ص



29

جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
عها أن األتض حينما ينظر إليها ضرمن وضر: الحظنا قبل لحظا إننا •

برر إسرالمياج الةبيعك، و بصنت  مست لة عن االعتباتا  السياسرية، سعت
ملرن ملكاج للدولة، ألنها إما ميتة بةبيعتها أو حيرة، و كرال ال سرمين

تسرب أن الفرد بمماتسة اإلحياء ل تض الميترة، يك: كما تأينا. لإلمام
ح ا خاصّاج يجعله أولى بها من اآلخرين ما دامت حيرة، و بمماتسرته

اع بها ما دام لالنتفاع باألتض العامر ، يكتسب ح ا يجعله أولى باالنتف
.مناصلجا لذلن

 467: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
اآلن نريد أن نجد ما إذا كانت هناك سعديال  يجب إدخالها علرىو •

من هذه الصنت  التتريعية، و ما هك حدود هذه التعديال ؟ و ذلن ض
:الن اط التالية

 467: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األتض المفتنحة عنن  العامر  حين الفتن: أولجا•
و لهرذا. أن هذه األتض يحكم بشنها ملن عام للمسرلمين: و قد س دم•

يرة إنها سدخل فك نةاق الملكية العامة ل مة، ال فرك نةراق ملك: قلنا
. الدولة

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
بل إن هذه األتض إذا نظرنا إليها ق: لكن يمكن أن ن نل بهذا الصددو •

لرى ضرنء أنها أتض ميتة قد أحياها كافر، فتكنن تقبتها ع: الفتن نجد
لت إليه ما س دم ملكاج لإلمام أو الدولة، و للكافر المحيك لها أو لمن انت 

. من المحيك، حق اإلحياء

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
بتررشن األتض -علرريهم السررالم-الروايررا  الررناتد  عررن األئمررةو •

ر مرن أن ما كان للكاف: المفتنحة، و أنها للمسلمين، ال يفهم منها سنى
ال سردل حق فك األتض ينت ل بالفتن إلى األمة، و يصبن ح ا عاما، و

مرن أن حق اإلمام يس ط بالفتن، ألن المسرلمين إنمرا يغنمرنن: على
و على هذا فسنف سظرل تقبرة األتض ملكراج . أعدائهم ال من إمامهم

.لإلمام، و يتحنل ما فيها من حق خاص إلى حق عام ل مة

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األتض التك أسلم أهلها عليها  نعا: ثانيا•
أن هذه األتض ملن خاص ألصحابها، غير أن باإلمكران : و قد س دم•

إلى بشن الروايا  الناتد  لبيان حكم هذه األتض، كانت متجهة: ال نل
المفتنحة األمر بتركها فك أيدي  أصحابها، فك م ابل ما يصنع باألتض

ا، هرن فما يترك لمن أسلم  نع. من سجريد أصحابها من ح نقهم فيها
:نفس ما ينتزع من حق ممن قهر عنن ، و هذا هن

.الحق الخاص دون ملكية تقبة األتض•

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
اج أن األتض قبل إسالم أهلها عليها  نعا، كانت ملك: بكلمة أخرىو •

ق حر: للدولة بحكم دليل األنفال، و كان لصاحبها حق خاص فيها هن
ا اإلحياء، و اإلسالم يح ن ماله من ح نق، ال أنه يمنحه من الح نق م

فيظل محتفظا بحق اإلحياء مرع ب راء األتض. «1»لم يكن له و عليه 
أنه إذا أخل بناجبة و أهمل األتض و لرم : و لهذا وجدنا. ملكاج للدولة

ماتها، يعمرها، كان علك اإلمام أن يبادت إلى االستيالء عليهرا و اسرتر
.ألن تقبتها ال سزال ضمن نةاق ملكية الدولة

•______________________________
.4، ص 16ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 1)

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األتض التك صنلن أهلها على أن سكنن لهم: ثالرا•
لرى و هنا فك الح ي ة ع د سن ل الدولة بمنجبه ملكيرة هرذه األتض إ•

ال، و قرد المصالحين، فك م ابل امتيازا  معينة سكسربها كالجزيرة مرر
ة أن األتاضك التك سملكها الدولرة سعتبرر مرن األمرنال الخاصر: سبق

. للدولة، التك يمكن لها أن ستصرف فيها بمعاوضة و نحنها

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
اوضة، فهن لكن ع د الصلن هذا ع د سياسك بةبيعته، و ليس ع د معو •

ض و إس اط ملكية الدولة أو النبك و اإلمرام لرقبرة األت: ال يعنك ح ا
 ابرل تفع اليد عن أتضهم و سركها لهم فرك م: ن لها إليهم، و إنما يعنك

و وجنب النفاء بهرذا الع رد يحرتم علرى اإلمرام إال. امتيازا  معينة
ملكية يفرض عليهم أجر  فك م ابل انتفاعهم باألتض، و هذا غير ن ل

. «2»الرقبة 
.171، ص 21ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
ه فالمصالحة على أن سكنن األتض لهرم سعنرك المردلنل العملرك لهرذ•

م العبات ، ال المدلنل التتريعك، ألن المدلنل العملرك هرن كرل مرا يهر
ستنازل فهك نظير ع د الذمة، الذي هن ع د سياسك. الكفات المصالحين

اء فيه الدولة عن جباية الزكا  و الخمس من الذمك، فرك م ابرل إعةر
الجزية، فإن هذا ال يعنرك سر نط الزكرا  عرن الكرافر مرن النجهرة 

لضريبة، التتريعية، و إنما يعنك إلزام الدولة بشن ال سماتس جباية هذه ا
.و إن كانت ثابتة ستريعا

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
برشن األتض كلهرا ملرن الدولرة أو: سم كل ما س دم أمكن ال نلفإذا •

و على . قاالمنصب الذي يمرله النبك أو اإلمام، و ال استرناء لذلن إ ال
، عن فك تواية أبك خالد الكابلك( ع)هذا الضنء نفهم قنل اإلمام علك 

و األتض كلها لنرا، فمرن أحيرى»(: ع)عنه ( ع)محمد بن علك الباقر 
.«1« »أتضاج من المسلمين فليعمرها، و ليؤد خراجها إلى اإلمام

•______________________________
.32230، الحديث 329، ص 17ج ( النسائل( )1)

 469: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
د فك األتض هن ملكية الدولة، و إلى جانب هذا المبردأ ينجرفالمبدأ •

حق اإلحياء، و هن الحق الذي يجعرل المحيرك أو مرن انت لرت إليره 
فرد و هذا الحق يكسبه ال. األتض من المحيك، أولى باألتض من غيره

إذا ماتس اإلحياء فك حالة عدم منع اإلمام منه، سناء كان مسرلماج أو 
اج  ، غيرر أنره إذا كران كرافراج و احترل «2»كافرا، و يكنن ح ا خاصرّ

المسلمنن أتضه عنن  فك حرب جهاد، سحنّل هذا الحق الخاص إلرى 
.حق عام، و أصبن قائماج باألمة اإلسالمية ككل

.11، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•

 469: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
أن األتض الخراجية ال يجنز لإلمام إخراجها عن كننها : إذا لنحظو •

و إن بشن هذا الحرق العرام: خراجية ببيع تقبتها أو هبتها، أمكن ال نل
ه يحرنّل كان ال ي ةع صلة الدولة برقبة األتض و ملكيتها لهرا، و لكنر

د األتض من األمنال الخاصة للدولة إلى األمنال العامة لها، التك ال بر
. «3»أن سسترمرها فك المصالن الم رت  لها مع االحتفاظ بها 

، ص 22، و ج 166و 164، ص 21ج ( جرناهر الكرالم)الحظ ( 3)•
.349و 348

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
جرل و أل. بشنها منقنفرة: هذا ما يؤكده التعبير عن األتض الخراجيةو •

مييرزاج ذلن سنف نعبر بالملكية العامة عن كل حالة من هذا ال بيرل، س
كراج لها عن حاال  ملكية الدولة البحتة، و هك حاال  كنن الرقبرة مل

.للدولة مع عدم وجند حق عام من هذا الننع

 468: اقتصادنا، ص
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المواد األوليّة في األرض
األوليّة فك األتضالمناد •
، و الرروا  سشسك المناد األولية، التك سحنيها الةب ة اليابسة فك األتض•

ت  المعدنية المنجند  فيها، بعد األتض مباشر  فرك األهميرة، و خةرن
ألن كل الدوت الذي سماتسه فك حيا  اإلنسان اإلنتاجية و االقتصادية،
ردها فرك ما يتمتع به اإلنسان فك الح ي ة، من سلع و  يبا  مادية، م

النهاية إلى األتض، و ما سزخر به من مناد و ثروا  معدنية، و لرذلن
كانررت جررل فررروع الصررناعة سعتمررد و ستنقررف علررى الصررناعا  

لمرناد و االستخراجية، التك يماتس اإلنسان فيها الحصنل على سلن ا
.المعادن

471: اقتصادنا؛ ص
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المواد األوليّة في األرض

المعادن 

الظاهرة

الباطنة

471: اقتصادنا؛ ص



45

المواد األوليّة في األرض
المعرادن الظراهر ، و: و ي سم الف هاء عاد  المعادن إلى قسمين، و هما•

.المعادن البا نة

471: اقتصادنا؛ ص
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المواد األوليّة في األرض
ير المناد التك ال سحتاج إلى مزيد عمرل و سةرن: الظاهر  هكفالمعادن •

الرنفط لكك سبدو على ح ي تها، و يتجلى جنهرها المعدنك، كرالملن و
هره فنحن إذا نفذنا إلى آبرات الرنفط، فسرنف نجرد المعردن بنج. مرال

نا بحاجرة الح ي ك، و لن نحتاج إلى جهد فك سحنيله إلى نفط، و إن ك
ك سصرفية إلى جهند كبير ، فك النصنل إلى آبات النفط و اكتتافها، و ف

.النفط بعد ذلن

471: اقتصادنا؛ ص
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المواد األوليّة في األرض
لفرظ الظاهر فك العرف الف هك، ليس هن ما يبدو مرن معنرى الفالمعدن •

ليه، بل الذي ال سحتاج إلى حفر و مئننة فك التنصل إالظاهر : أيلغة، 
ان إلرى هن كل معدن سكنن  بيعته المعدنية باتز ، سناء احتاج اإلنسر

عرة، أو و عيننه فك أعمراق الةبيآباته  حفر و جهد كبير، للنصنل إلى 
.«1»وجده بيسر و سهنلة على سةن األتض 

•______________________________
جرناهر )، و 187، ص 7ج ( الروضة فرك شرر  اللمعرة)الحظ ( 1)

.101و 100، ص 38ج ( الكالم

471: اقتصادنا؛ ص
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المواد األوليّة في األرض
ه كل معردن احتراج فرك إبرراز خصائصر: أما المعادن البا نية فهكو •

فرإن منراجم . «2»المعدنية إلى عمل و سةرنير، كالحديرد و الرذهب 
صل الحديد و الذهب، ال سحتني على حديد أو ذهب ناجز، ينتظر أن ي
ناد اإلنسان إلى أعماقه ليشخذ منه ما شاء، و إنما سضم سلن المناجم م

ديرداج و يجب أن ينفق عليها كرير من الجهد و العمل، لكرك سصربن ح
.ذهبا، كما يفهمه مماتسن الحديد و الذهب

.110، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•

 472: اقتصادنا، ص
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المواد األوليّة في األرض

يعة المراد  و فظهنت المعدن و بةننه فك المصةلن الف هك، يرسبةان بةب•
دتجة إنجاز الةبيعرة لهرا، ال بمكانهرا و وجندهرا قريبراج مرن سرةن 

.األتض، أو فك أعماقها و أغناتها

 472: اقتصادنا، ص
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المواد األوليّة في األرض
ف هرك ، إليضا  هذا المصرةلن ال(التذكر )قد قال العالمة الحلك فك و •

:الذي شرحناه
ما يبدو جنهرها من غير عمل، و إنما السرعك و : إن المراد بالظاهر»•

الملن، و العمل لتحصيله، إما سهلجا أو متعبا، و ال يفت ر إلى إظهرات، كر
، و النفط، و ال ات، و ال ةران، و المنميا، و الكبريت، و أحجرات الرحرى

. «3»البرمة، و الكحل، و الياقن ، و م الع الةين، و أشباهها 
.، الفصل األول، المةلب الرانك403، ص 2ج ( التذكر ( )3)•

 472: اقتصادنا، ص
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المواد األوليّة في األرض
هرا إال التك ال سظهر إال بالعمل، و ال ينصرل إلي: المعادن البا نة هكو •

د، و بعد المعالجة و المئننة عليها، كمعادن الذهب، و الفضرة، و الحدير
.«4« ».النحاس، و الرصاص

.المصدت السابق، المسشلة الرالرة( 4)•

 472: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
:المعادن الظاهر •
: يها هرنفالرأي الف هك السائد ف-كالملن و النفط-أما المعادن الظاهر •

فرال يعتررف اإلسرالم . «5»أنها من المتتركا  العامة بين كل الناس 
ده و سملكها ملكية خاصة، ألنها مندتجرة عنر،ألحد باالختصاص بها

 فراد ضمن نةاق الملكية العامة، و خاضعة لهذا المبدأ، و إنما يسمن ل
بالحصنل على قردت حراجتهم مرن سلرن الرررو  المعدنيرة، دون أن 

.يستشثروا بها، أو يتملكنا ينابيعها الةبيعية
.187، ص 7ج ( الروضة فك شر  اللمعة)الحظ ( 5)•

 473: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
أمرر أو لإلمام بنصفه ولى-على هذا األساس يصبن للدولة وحدهاو •

ن إ-الناس، الرذين يملكرنن سلرن الررروا  الةبيعيرة ملكيرة عامرة
راج، مرن يسترمرها ب دت ما سنفره التروط المادية لإلنتراج و االسرتخ

.إمكانا ، و يضع ثماتها فك خدمة الناس
عرادن، و أما المتاتيع الخاصة التك يحتكر فيهرا األفرراد اسرترمات الم•

.فتمنع منعاج باسا

 473: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
ن، و لن ماتست سلن المتاتيع العمل و الحفر، للنصنل إلرى المعردو •

اجه اكتتافه فك أعماق األتض، لم يكن لها حق سملن المعدن، و إخر
نل عن نةاق الملكية العامة، و إنما يسمن لكل متروع فردي بالحصر

.على قدت حاجة الفرد الخاصة، من سلن الماد  المعدنية

 473: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
تريعك فك سنضيحا لهذا المبدأ الت( التذكر )و قد قال العالمة الحلك فك •

ادن ال إن هذه المع»: المعادن الظاهر ، بعد أن استعرض أمرلة كرير  لها
.«1« »يملكها أحد باإلحياء و العمات ، و إن أتاد بها النيل إجماعا

•______________________________
، كتاب إحيراء المرنا ، الفصرل األول، 403، ص 2ج ( التذكر ( )1)

.المةلب الرانك

 473: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
أن : ، أيالةب ة التك سحتني على المعردن مرن األتض: يعنك بالنيلو •

إلى آبات الفرد ال يسمن له بتملن سلن المعادن، و لن حفر حتى وصل
.إلى الةب ة المعدنية فك أعماق األتض: النفط، أي

 473: اقتصادنا، ص



57

الظاهرةالمعادن 
: عند الحديث عن المعادن الظاهر  مرا يلرك( ال ناعد)قال أيضا فك و •

أما الظراهر ، و هرك الترك ال . ظاهر  و با نة: المعادن و هك قسمان»
ريت، و ال ات، سفت ر فك النصلة إليها إلى مئننة، كالملن و النفط، و الكب

،.و المنميا، و الكحل و البرام، و الياقن 
و ال األقرب اشتراك المسرلمين فيهرا، فحينئرذ ال سملرن باإلحيراء،•

و . ايختص بها المحجر، و ال يجنز إقةاعها، و ال سختص الم ةرع بهر
اثنران فرإن سسرابق. السابق إلى منضع منه ال يزعج قبل قضاء و ره

.«2« »أقرع مع سعذت الجمع، و يحتمل ال سمة، و س ديم األحنج
.222، ص 1، ج (قناعد األحكام( )2)•

 473: اقتصادنا، ص
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الظاهرةالمعادن 
لخاصة قد نصت على مبدء الملكية العامة، و عدم السما  بالملكية او •

، (المهذب)، و (المبسنط)للمعادن الظاهر ، كرير من المصادت الف هية، ك  
.«1»( الروضة)، و (اللمعة)، و (و الدتوس)، (التحرير)، و (السرائر)و 

•______________________________
، 2البن البراج، ج ( المهذّب)، و 274، ص 3ج ( المبسنط)الحظ ( 1)

، و 131، ص 2ج ( التحريرر)، و 383، ص 2ج ( السرائر)، و 33ص 
الروضررة فررك شررر  )، و 243ص ( اللمعررة)، و 295ص ( الرردتوس)

.188، ص 7ج ( اللمعة
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الظاهرةالمعادن 
ياد  أنه لن قام الفرد ألخذ الز(: اإليضا )و ( جامع الترائع)جاء فك و •

.«2»عن حاجته منع 
، (عرةاللم)، و (اإلتشراد)، و (الترائع)، و (السرائر)، و (المبسنط)و فك •

أن من سربق أخرذ قردت : ما يؤكد هذا المنع، إذ جاء فك هذه المصادت
.«3»حاجته 

.237، ص 2ج ( اإليضا )، و 375ص ( الجامع للترائع)الحظ ( 2)•
، و 383، ص 2ج ( السرائر)، و 275، ص 3ج ( المبسنط)الحظ ( 3)•

الروضرة فرك شررر  )، و 502، ص 7ج ( مجمرع الفائرد  و البرهرران)
.222، ص 3ج ( الترائع)، و 188، ص 7ج ( اللمعة
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الظاهرةالمعادن 
إن هذا هرن تأي أكررر أصرحابنا، و لرم »(: التذكر )قال العالمة فك و •

.«4« »يبيننا لنا حاجة ينمه أو سنته؟
لرم أن الف هاء منعنا من أخذ الزائد على قدت الحاجة، و: و يريد بذلن•

يحددوا الحاجة التك سسنّغ األخذ، هل هك حاجة اليرنم أو السرنة؟ و 
از فك هذا سبلغ التريعة قمة الصرراحة، فرك التشكيرد علرى عردم جرن

.االستغالل الفردي، لتلن الرروا  الةبيعية
، الفصل األول، المةلب الررانك، المسرشلة403، ص 2ج ( التذكر ( )4)•

.الرانية
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الظاهرةالمعادن 
أن المعردن »(: نهايرة المحتراج إلرى شرر  المنهراج)جاء فك متن و •

ال يملرن، و ال-ما يخرج بال عالج كنفط و كبريرت: و هن-الظاهر
دم السرابق فإن ضاق نيله قر. يربت فيه اختصاص بتحجير و ال إقةاع

.«5« »ب دت حاجته، فإن  لب زياد  فاألصن إزعاجه

.349، ص 5ج ( نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج( )5)•
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الظاهرةالمعادن 
: انو أصل المعادن صنف»: -ينضن حكم المعادن الظاهر -قال التافعكو •

د أن ما كان ظاهرا كالملن فك الجبال سنتابه النراس، فهرذا ال يصرلن ألحر
فيما ي ةعه بحال، و الناس فيه شرع، و هكذا النهر و الماء الظاهر و النبا 

لرن أن ي ةعه م( ص)سشل األبيض بن حمال النبك »ال يملن ألحد، و قد 
« ذنفرال إ»: ، ف ال«إنه كالماء العدّ»: مآتب، فشقةعه إياه أو إتاد ، ف يل له

ا أو و مرل هذا كل عين ظاهر ، كنفط أو قير أو كبريت أو منمير: قال. «1»
«حجات  ظاهر  فك غير ملن أحد، فهن كالماء و الك ، الناس فيره سرناء

«2».
.2941، الحديث 260، ص 4ج ( مختصر سنن أبك داود)الحظ ( 1)•
.42، ص 4ج ( األم( )2)•
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الظاهرةالمعادن 
يتحرد  عرن المعرادن -(األحكرام السرلةانية)قال الماوتدي فك و •

ما كان جنهرها المستندع فيها براتزا،: فشما الظاهر  فهك»: -الظاهر 
ز و هن كالماء الرذي ال يجرن. كمعادن الكحل و الملن و ال ات و النفط

.إقةاعه، و الناس فيه سناء، يشخذه من وتد إليه
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الظاهرةالمعادن 
اقةعت هذه المعادن الظاهر  لرم يكرن إلقةاعهرا حكرم، و كران فإن •

فيهرا، الم ةع و غيره فيها سناء، و جميع من وتد إليها أسن  متتركنن
.«3« »فإن منعهم الم ةع منها كان بالمنع متعديا

ة فالمعادن الظاهر  فك ضنء ما قدمناه مرن النصرنص الف هيرة خاضرع•
ة العامرة و الملكية العامة هنا سختلف عن الملكير. لمبدإ الملكية العامة

العامرة ألتاضك الفتن العامر ، التك سبق الحديث عنهرا، ألن الملكيرة
فرتن، لتلن األتض كانت نتيجة لعمل سياسك قامت به األمة و هرن ال

.الميةفلم سكن لتنفتن ألكرر من ذلن، فهك ملكية عامة ل مة اإلس
.236، و 235، ص 2ج ( األحكام السلةانية( )3)•
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الظاهرةالمعادن 
مصادت أما المعادن هنا، فالناس فيها جميعا سناء، بمنجب كرير من الو •

ة المسرلمين، الف هية، التك جاء التعبير فيها بكلمة الناس بدال عن كلمر
، إذ (األم)و ( السرائر)، و (النسيلة)، و (المهذب)، و (المبسنط)كما فك 

ال دليل فك تأي أصحاب هذه المصرادت علرى اختصراص المسرلمين
.نفهمبالمعادن، فهك إذن ملن عام للمسلمين، و لكل من يعيش فك ك
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الباطنةالمعادن 
:البا نةالمعادن •
دن ال كل مع: و أما المعادن البا نة، و هك فك العرف الف هك كما عرفنا•

إال ينجز بتكله الكامل إال بالعمرل، كالرذهب الرذي ال يصربن ذهبرا
ة مرن بالعمل و التةنير، فهذه بدوتها أيضا ننعان، ألن الماد  المعدنير
ماقهرا هذا ال بيل قد سنجد قريبا من سةن األتض، و قد سنجد فك أع

.بتكل ال يمكن النصنل إليها، بدون حفر و جهد كبير
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الباطنةالمعادن 
:البا نة ال ريبة من سةن األتضالمعادن •
ادن أما ما كان من المعادن البا نة قريبا من سةن األتض، فهن كالمعر•

.التك مر  بنا أحكامها اآلن« 1»الظاهر  

•______________________________
.192، ص 7ج ( الروضة فك شر  اللمعة)الحظ ( 1)
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الباطنةالمعادن 
ن فالمعرادن البا نرة إمرا أن سكرن»(: الترذكر )العالمة الحلك فك قال •

:أي-ظاهر 
هر  لم أوال، فإن كانت ظا-قريبة من سةن األتض أو فك متناول اليد•

.«2« »سملن باإلحياء أيضا، كما س دم فك المعادن الظاهر 

، كتاب إحيراء المرنا ، الفصرل األول، 403، ص 2ج ( التذكر ( )2)•
.المةلب الرانك، المسشلة الرالرة
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الباطنةالمعادن 
إن المعرادن »: التك ء نفسه ذكرره ابرن قدامرة، حيرث كترب ي رنلو •

و و هك التك ينصل ما فيها من غير مئننرة، ينتابهرا النراس-الظاهر 
لناس، ال سملن باإلحياء، و ال يجنز إقةاعها ألحد من ا-ينتفعنن بها

و هرك الترك ال-فشما المعادن البا نة. و ال احتجازها دون المسلمين
ديرد و ينصل إليها إال بالعمل و المئننة، كمعادن الذهب و الفضة و الح

ملن فاذا كانت ظاهر  لم س-النحاس و الرصاص و البلنت و الفيروزج
.«3« »أيضا باإلحياء

.157و 156، ص 6ج ( المغنك( )3)•
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الباطنةالمعادن 
ةن األتض ال يسمن فك المناد المعدنية التك س ع قريبا من سفاإلسالم •

أن ملكية خاصة، و إنما يشذن لكل فررد-و هك فك مكانها-بتملكها
يشخذها يمتلن الكمية التك 
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الباطنةالمعادن 
يحنزها من سلن المناد، علرى أن ال ستجراوز الكميرة حردا مع رنال، و ال سبلرغ و •

جتمراعك، و الدتجة التك يصبن استيالء الفرد عليها و حيازسه لها سرببا للضررت اال
، «1»( لةالنسري)الضيق على اآلخرين، كما نص على ذلن الف يه األصرفهانك فرك 

جميرع دائما و فك-أن الحياز : ألننا ال نملن نصا صحيحا من التريعة، يدل على
الررو ، و سكنن سببا لملكية الررو  المعدنية المحاز ، مهما كان قدت سلن-األحنال

أن النراس: و إنما التك ء النحيد الذي نعلمه، هن. مدى أثر حيازسها على اآلخرين
يرة الترك كاننا قد اعتادوا فك عصر التتريع على إشباع حاجاسهم، من المناد المعدن

سنجد على سةن األتض أو قريبا منره، بحيراز  كميرا  مرن سلرن المرناد لسرد 
اسهم حاجاسهم، و كانت الكميرا  ضرئيلة بةبيعرة الحرال، سبعرا النخفراض إمكانر

 يمكن أن و هذه العاد  التك سمحت بها التريعة وقتئذ، ال. االستخراجية و اإلنتاجية
و إن سصبن دليال على سما  التريعة بتملرن الفررد لمرا يحرنزه مرن الكميرا ،

أثرر : أي-، و فك الكيرف-فك قدت الماد  المحاز : أي-اختلفت حيازسه فك الكم
، عن الحياز  التك جرر  عليهرا عراد  النراس فرك عصرر -الحياز  على اآلخرين

.التتريع
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الباطنةالمعادن 
و -برالمعنى الف هرك-حتى اآلن، و فك حردود المعرادن الظراهر و •

سرمحنا أن الف هاء لم ي: المعادن البا نة ال ريبة من سةن األتض، نجد
سلن بالملكية الخاصة لرقبة المعدن، و إنما أجازوا للفرد أن يشخذ من

ذه و بذلن سرك مجال استرمات هر. المعادن، ال دت المع نل من حاجته
الفرديرة الرروا  الةبيعية فك نةاق أوسع، بدال عن مماتسة المتراتيع

.الخاصة لها على سبيل االحتكات
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الباطنةالمعادن 
:البا نة المستتر المعادن •
ةلرب و أما المعادن البا نة، التك سختفك فرك أعمراق األتض فهرك ست•

جهرد التفتريش و الحفرر، للنصرنل إلرى: أحدهما: ننعين من الجهند
الرذي يبرذل علرى نفرسالجهد : اآلخر ب اسها فك أغنات األتض، و 

كمعادن الماد  لتةنيرها، و إبراز خصائصها المعدنية، و ذلن 

 477: اقتصادنا، ص



74

الباطنةالمعادن 
•______________________________

.124، ص 3البن حمز  ج ( النسيلة)الحظ ( 1)
 478: اقتصادنا، ص•
.«المعادن البا نة المستتر »: و لنةلق على هذه الفئة من المعادن اسم. الذهب و الحديد•
بشن : ك، و غيرهم، إيمانا منهمأنها ملن الدولة، أو اإلمام باعتبات المنصب ال التخص، كالكلينك، و ال مك، و المفيد، و الديلمك، و ال اض: و هذه المعادن البا نة المستتر ، ست اذفها عد  نظريا  فك الف ه اإلسالمك، فهناك من يرى•

.«1»أنها من المتتركا  العامة، التك يملكها الناس جميعا ملكية عامة، كما ن ل عن اإلمام التافعك و عن كرير من العلماء الحنابلة : و هناك من يرى. المعادن من األنفال، و األنفال ملن الدولة
:أنه أحد ال نلين فك المسشلة، إذ كتب ي نل: و قد ذكر الماوتدي الف يه التافعك•
و . ، أو لرم يحرتجفهذه و ما أشبهها معادن با نة، سناء احتاج المشخنذ منها إلى سبن و سخليص. ما كان جنهرها مستكنا فيما ال ينصل إليه إال بالعمل، كمعادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد: و أما المعادن البا نة، فهك»•

:فك جناز إقةاعها قنالن
.«2« ».ال يجنز كالمعادن الظاهر  و كل الناس فيها شرع: أحدهما•
ا نة غير المسرتتر  مرن هرذه فال فرق بينها و بين المعادن الظاهر  أو الب. أن المعادن البا نية المستتر  هك من المتتركا  العامة أيضا، فك ظاهر المذهب الحنبلك و ظاهر مذهب التافعك: كما يبدو من ابن قدامة الف يه الحنبلك•

.«3»الناحية 
: ا دام مرن المسرلّم برهشكل الملكية العامة أو ملكية الدولة، أو أي شكل آخر؟ مهن و ليس من المهم فعال، بالنسبة إلى عملية اكتتاف المذهب االقتصادي التك نماتسها، أن ندتس التكل التتريعك لملكية هذه المعادن، و هل •

.أن هذه المعادن بحسب وضعها الةبيعك ذا   ابع اجتماعك عام، و ال يختص بها فرد دون فرد
و إنما المهم الجدير . فتب ى دتاسة ننع الملكية بحرا شكليا، ال يتصل بشهدافنا فعال•

•______________________________
42، ص 4ج ( االمام)، و (الجنامع الف هية)من 581للديلمك، ص ( المراسم)، و 254، ص 1ج ( سفسير ال مك)، باب األنفال، و 278ص ( الم نعة)، و 34، ص 2ج ( المهذب)، و 538، ص 1ج ( األصنل من الكافك)الحظ ( 1)
.197، ص 2، و ج 236، ص 1ج ( األحكام السلةانية)، و 44و 

.236، ص 1ج ( األحكام السلةانية( )2)•
.157، ص 6ج ( المغنك)الحظ ( 3)•
 479: اقتصادنا، ص•
.ة و اكتتف الماد ، ملكية المعدن الذي اكتتفهدنيبالبحث، أن نعرف ما إذا كان اإلسالم يسمن بخروج معدن الذهب و الفضة مرال عن ح ل الرروا  العامة، و يمنن الفرد الذي حفر األتض المع•
ية وف ا لحاجته، لم سسمن بتملكها ملكية خاصة، و إنما أجاز  لكل فرد أن يشخذ من مناتدها المعدن-فك تأي جمهنت الف هاء-أن التريعة: و نحن قد تأينا فك المعادن الظاهر ، و المعادن البا نة التك س رب من سةن األتض•

.فمن الضروتي أن نعرف منقف التريعة من المعادن البا نة المستتر ، و نتبين مدى اسفاقه أو اختالفه، مع منقفها من المعادن األخرى. دون إضرات باآلخرين
هل يمكن للفرد أن يملن مناجم الذهب و الحديد، ملكية خاصة، باكتتافها عن  ريق الحفر، أوال؟: فالمسشلة إذن هك•
.«1»أن المعدن يملن باالكتتاف خالل عمليا  الحفر : و يجيب كرير من الف هاء على هذا السؤال باإليجاب، فهم يرون•
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الباطنةالمعادن 
.الفهالن ثروا  الةبيعة على اختلتمأن اكتتاف المعدن بالحفر، لنن من ألنان اإلحياء، و المناتد الةبيعية سملن باإلحياء، كما أنه أسلنب للحياز ، و الحياز  سعتبر سببا : يستندون فك ذلن إلىو •
.حين سمن بها لمن يكتتفهعدنو نحن حين ندتس هذا الرأي من الناحية المذهبية، يجب أن ال نفصله عن التحفظا  التك أحيط بها، و الحدود التك فرضت فيه على ملكية الم•
.و إنما ستمل الماد  التك كتف عنها الحفر. ال سمتد فك أعماق األتض، إلى عروق الماد  المعدنية و جذوتها-على هذا الرأي-فملكية المعدن التك يظفر بها المكتتف•
.«2»ما يسمى ف هيا بحريم المعدن هنكما أنها ال سمتد أف يا خاتج حدود الحفر ، التك أنتشها المكتتف، إال بال دت الذي يتنقف عليه مماتسته الستخراج الماد  من الحفر ، و•

•______________________________
.110، ص 38ج ( جناهر الكالم)، و 191، ص 7ج ( الروضة فك شر  اللمعة)الحظ ( 1)

.113-110، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•
 480: اقتصادنا، ص•
يع و الجذوت، التك يمتصها المعدن، و لن كان يمتص فك الح ي ة نفس الينابذلنو من الناضن، أن هذه األبعاد للملكية محدود  و ضي ة إلى حد كبير، و سسمن ألبك فرد آخر أن يماتس عمليا  الحفر، فك منضع آخر من نفس •

.المكتتف األول، ألن األول ال يملن العروق و الينابيع
إلرى -الغيرر-فإذا وصل. و لن حفر فبلغ المعدن، لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى»(: ال ناعد)ف د قال العالمة الحلك فك . و هذا التحديد فك ملكية المعدن البا ن، لدى ال ائلين بها، واضن فك عد  نصنص ف هية•

.«1« »منعه، ألنه يملن المكان الذي حفره و حريمه-للحافر األول: أي-العرق، لم يكن له
ريمه، و هن قدت مرا س رف يق بحيلو إذا اسسع الحفر، و لم ينجد النيل إال فك النسط، أو بعض األ راف، لم ي تصر الملن على محل النيل؛ بل كما يملكه يملن ما حناليه، ما»: -و هن يحدد نةاق الملكية-(التذكر )و قال فك •

لعررق إن المعدن يملن بحفره، أو لم ن ل، ألنه لن كان يملن، فإنما يملن المكان الرذي حفرره، و أمرا ا: لم يمنع، و إن وصل إلى العرق، سناء قلنا-من حفر فك منضع آخر: أي-و من جاوز ذلن و حفر. األعنان و الدواب
.«2« »الذي فك األتض فال يملكه بذلن

.و ال سعترف بامتدادها، عمنديا و أف يا، أكرر من ذلن. و هذه النصنص سحدد الملكية، ضمن حدود الحفر  و ما حناليها، بال دت الذي يتين مماتسة استخراج الماد  منها•
م بانتزاعره مرنهم إذا مبدأ عدم جناز التعةيل، الذي يمنع األفراد المماتسين للحفر و عملية الكتف، من سجميرد المعردن و سعةيلره، و يحكر-الذي ي رته ال ائلنن بملكية المعدن من الف هاء-و نحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد•

ملكية الخاصة للمناجم، من ناحية النتائج الهجروه و عةلنه، إذا جمعنا بين كل هذه التحفظا ، وجدنا ال نل بالملكية، الذي يسمن للفرد بتملن المعدن ضمن سلن الحدود، فك قن  إنكات
•______________________________

.222، ص 1ج ( قناعد األحكام( )1)
.، كتاب إحياء المنا ، الفصل األول، المةلب الرانك، المسشلة الرابعة404، ص 2ج ( التذكر ( )2)•
 481: اقتصادنا، ص•
البدء فك العمل سهديردا برانتزاع لمعدنية الناقعة فك حدود حفرياسه ف ط، و يناجه منذ  االحاسمة، و اإلضناء التك يل يها على البحث النظري فك االقتصاد اإلسالمك، ألن الفرد بحكم سلن التحفظا ، ال يسمن له إال بتملن الماد•

.المعدن منه إذا هجر المنجم، و قةع العمل، و جمد الررو  المعدنية
ال يمكن أن يؤدي إلى إنتراء ن كننه أسلنبا من أساليب س سيم العمل بين الناس، وا عو هذا الننع من الملكية، يختلف بكل وضن  عن ملكية المرافق الةبيعية فك المذهب الرأسمالك، ألن هذا الننع من الملكية ال يتجاوز كرير•

.، و ما سضم من ثروا اجممتاتيع فردية احتكاتية، كالمتاتيع التك سسند المجتمع الرأسمالك، و ال يمكن أن يكنن أدا  للسيةر  على مرافق الةبيعة، و احتكات المن
.و خالفا لل نل بالملكية، ينجد اسجاه ف هك آخر، ينكر سملن الفرد للمعدن، ضمن سلن الحدود التك اعترف بها الف هاء، ال ائلنن بالملكية•
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الباطنةالمعادن 
:و المعدن البا ن، و هن»: قنله( نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج)قد جاء فك متن و •
.«1« »ما ال يخرج إال بعالج كذهب و فضة و حديد و نحاس، ال يملن بالحفر و العمل فك األظهر•
.«2« »و إن لم سكن ظاهر  فحفرها إنسان و أظهرها، لم سملن بذلن فك ظاهر المذهب و ظاهر مذهب التافعك»: البن قدامة الف يه الحنبلك، قنله عن المعادن( المغنك)و جاء فك •
أسراس حيازسره لره و فهن ال ي ر هؤالء على أن المكتتف للمعدن يملكه، على أساس إحيائه للمعردن باالكتتراف، أو علرى. و يستمد هذا االسجاه الف هك مبرتا  اإلنكات، من مناقتة أدلة الملكية و مستمسكا  ال ائلين بها•

أن : و المعدن ليس أتضا، حتى يتمله النص، بدليل. «من أحيى أتضا فهك له»: سيةرسه عليه، ألن اإلحياء لم يربت فك التريعة حق خاص على أساسه، إال فك األتض، للنص التتريعك ال ائل
•______________________________

.351، ص 5ج ( نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج( )1)
.157، ص 6ج ( المغنك( )2)•
 482: اقتصادنا، ص•
.بشن المعدن ليس أتضا: إنها ملن عام للمسلمين، لم يلح نا معادن سلن األتاضك بها فك هذه الملكية، معترفين: الف هاء حين بحرنا أحكام أتاضك الفتن العامر ، و قالنا•
.«1»كما أن الحياز  ال ينجد دليل فك التريعة، على أنها سبب لتملن المصادت الةبيعية •
ية التتريعية عرن عالقرة صة، و هذا ال يعنك أن عالقته بالمنجم، ال سختلف من الناحخاو على ضنء هذا االسجاه الف هك، ال يتا  للفرد أن يملن شيئا من المنجم، ما دام فك منضعه الةبيعك، و إنما يملن الماد  التك يستخرجها•

فاد  مرن المعردن، عرن ر  التك حفرها الكتتافه، ألنه هن الذي خلق فرصرة االسرتلحفأي فرد آخر، بل هن بالرغم من أنه ال يملن المعدن، يعتبر ستريعيا أولى من غيره باالستفاد  من المعدن، و مماتسة العمل فيه عن  ريق ا
خدام سلرن الحفرر ، فمن ح ه أن يمنع اآلخرين عن استغالل الحفر ، فك الحدود التك سزاحمه، و ال يجنز ألي فرد آخر است.  ريق سلن الحفر  التك أنفق عليها جهده و عمله، و نفذ منها إلى المناد المعدنية فك أعماق األتض

.فك سبيل الحصنل على مناد معدنية، بتكل يزاحم صاحب الحفر 
بتملن عروقهرا و ينابيعهرا من المتتركا  العامة، فهك سخضع لمبدإ الملكية العامة، و ال يسمن للفرد-فك الرأي الف هك السائد-أن المناجم: و فك ضنء ما مر بنا من نصنص ف هية و نظريا  عن المناجم، يمكننا أن نستخلص•

.اسجاه ف هك آخر، وو أما سملن الفرد للماد  المعدنية فك األتض، بال دت الذي سمتد إليه أبعاد الحفر  عمنديا و أف يا فهن منضع خالف، بين تأي ف هك سائد. المتنغلة فك األتض
ب، و يعتبرر أولرى باالسرتفاد  يعةى الفرد حق سملن ما يستخرجه من الماد  المعدنية فحس: و فك االسجاه الف هك المعاكس. يمنن الفرد حق سملن المعدن فك سلن الحدود، إذا كان المعدن با نا مستترا: ففك الرأي السائد ف هيا•

.«2»من المعدن، و استخدام حفرسه فك هذا السبيل من أي شخص آخر 
•______________________________

.335، ص 22، و ج 114، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 1)
.111و 109، ص 38ج ( جناهر الكالم)، و 187، ص 7ج ( الروضة فك شر  اللمعة)الحظ ( 2)•

•________________________________________
ه  ق1417ايران، اول، -شعبه خراسان، قم -صدت، شهيد، سيد محمد باقر، اقتصادنا، دت ين جلد، دفتر سبليغا  اسالمى 
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