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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
:اإلسالم في ضوء جديدنظرة •
ن و يمكننا أن نتجاوز ما وصلنا إليه، من استتنتاجا  تتتا ا ن  ت•

ار أكثتر إلا األرض، لنضع هذه النظرة في إطتاإلسالم  التشريعية نظرة 
و . اتساقا،  لا ضوء بعض المواقف الفقهيتة الااصتة متن الن تو 

:يتمثل ذلك في المحاولة التالية

 467: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
عها أن األرض تينما ينظر إليها ضتمن وضت: التظنا قبل لحظا إننا •

بتر إستالميا  الطبيعي، و ب ورة مستقلة  ن اال تبارا  السياستية، تعت
ملتك ملكا  للدولة، ألنها إما ميتة بطبيعتها أو تيتة، و كتال القستمين

تست  أن الفرد بممارسة اإلتياء لألرض الميتتة، يك: كما رأينا. لإلمام
تقا خاصّا  يجعله أولا بها من ا خرين ما دامت تيتة، و بممارستته

اع بها ما دام لالنتفاع باألرض العامرة، يكتس  تقا يجعله أولا باالنتف
.مواصل ا لذلك

 467: اقتصادنا، ص



5

جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
ا ن نريد أن نجد ما إذا كانت هناك تعديال  يج  إدخالها  لتاو •

من هذه ال ورة التشريعية، و ما هي تدود هذه التعديال ؟ و ذلك ض
:النقاط التالية

 467: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األرض المفتوتة  نوة العامرة تين الفتح: أول ا•
و لهتذا. أن هذه األرض يحكم بأنها ملك  ام للمستلمين: و قد تقدم•

يتة إنها تدخل في نطاق الملكية العامة لألمة، ال فتي نطتاق ملك: قلنا
. الدولة

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
بل إن هذه األرض إذا نظرنا إليها ق: لكن يمكن أن نقول بهذا ال ددو •

لتا ضتوء أنها أرض ميتة قد أتياها كافر، فتكون رقبتها  : الفتح نجد
لت إليه ما تقدم ملكا  لإلمام أو الدولة، و للكافر المحيي لها أو لمن انتق

. من المحيي، تق اإلتياء

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
بشتتأن األرض - لتتيهم الستتالم-الروايتتا  التتواردة  تتن األ متتةو •

ر متن أن ما كان للكاف: المفتوتة، و أنها للمسلمين، ال يفهم منها سوى
ال تتدل تق في األرض ينتقل بالفتح إلا األمة، و ي بح تقا  اما، و

متن أن تق اإلمام يسقط بالفتح، ألن المستلمين إنمتا يمنمتون:  لا
و  لا هذا فسوف تظتل رقبتة األرض ملكتا  . أ دا هم ال من إمامهم

.لإلمام، و يتحول ما فيها من تق خا  إلا تق  ام لألمة

466: اقتصادنا؛ ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األرض التي أسلم أهلها  ليها طو ا: ثانيا•
أن هذه األرض ملك خا  ألصحابها، غير أن باإلمكتان : و قد تقدم•

إلا بأن الروايا  الواردة لبيان تكم هذه األرض، كانت متجهة: القول
المفتوتة األمر بتركها في أيدي  أصحابها، في مقابل ما ي نع باألرض

ا، هتو فما يترك لمن أسلم طو . من تجريد أصحابها من تقوقهم فيها
:نفس ما ينتزع من تق ممن قهر  نوة، و هذا هو

.الحق الاا  دون ملكية رقبة األرض•

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
ا  أن األرض قبل إسالم أهلها  ليها طو ا، كانت ملك: بكلمة أخرىو •

ق تت: للدولة بحكم دليل األنفال، و كان ل اتبها تق خا  فيها هو
ا اإلتياء، و اإلسالم يحقن ماله من تقوق، ال أنه يمنحه من الحقوق م

فيظل محتفظا بحق اإلتياء متع بقتاء األرض. «1»لم يكن له و  ليه 
أنه إذا أخل بواجبة و أهمل األرض و لتم : و لهذا وجدنا. ملكا  للدولة

مارها، يعمرها، كان  لي اإلمام أن يبادر إلا االستيالء  ليهتا و استتث
.ألن رقبتها ال تزال ضمن نطاق ملكية الدولة

•______________________________
.4،   16ج ( جواهر الكالم)التظ ( 1)
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
.األرض التي صولح أهلها  لا أن تكون لهم: ثالثا•
لتا و هنا في الحقيقة  قد تنقل الدولة بموجبه ملكيتة هتذه األرض إ•

ال، و قتد الم الحين، في مقابل امتيازا  معينة تكستبها كالجزيتة متث
ة أن األراضي التي تملكها الدولتة تعتبتر متن األمتوال الااصت: سبق

. للدولة، التي يمكن لها أن تت رف فيها بمعاوضة و نحوها

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
اوضة، فهو لكن  قد ال لح هذا  قد سياسي بطبيعته، و ليس  قد معو •

ض و إسقاط ملكية الدولة أو النبي و اإلمتام لرقبتة األر: ال يعني تقا
قابتل رفع اليد  ن أرضهم و تركها لهم فتي م: نقلها إليهم، و إنما يعني

و وجوب الوفاء بهتذا العقتد يحتتم  لتا اإلمتام إال. امتيازا  معينة
ملكية يفرض  ليهم أجرة في مقابل انتفا هم باألرض، و هذا غير نقل

. «2»الرقبة 
.171،   21ج ( جواهر الكالم)التظ ( 2)•

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
ه فالم الحة  لا أن تكون األرض لهتم تعنتي المتدلول العملتي لهتذ•

م العبارة، ال المدلول التشريعي، ألن المدلول العملتي هتو كتل متا يهت
تتنازل فهي نظير  قد الذمة، الذي هو  قد سياسي. الكفار الم الحين

اء فيه الدولة  ن جباية الزكاة و الامس من الذمي، فتي مقابتل إ طت
الجزية، فإن هذا ال يعنتي ستقوط الزكتاة  تن الكتافر متن الوجهتة 

لضريبة، التشريعية، و إنما يعني إلزام الدولة بأن ال تمارس جباية هذه ا
.و إن كانت ثابتة تشريعا

 468: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
بتأن األرض كلهتا ملتك الدولتة أو: تم كل ما تقدم أمكن القولفإذا •

و  لا . قاالمن   الذي يمثله النبي أو اإلمام، و ال استثناء لذلك إطال
،  ن في رواية أبي خالد الكابلي( ع)هذا الضوء نفهم قول اإلمام  لي 

و األرض كلها لنتا، فمتن أتيتا»(: ع) نه ( ع)محمد بن  لي الباقر 
.«1« »أرضا  من المسلمين فليعمرها، و ليؤد خراجها إلا اإلمام

•______________________________
.32230، الحديث 329،   17ج ( الوسا ل( )1)

 469: اقتصادنا، ص
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
د في األرض هو ملكية الدولة، و إلا جان  هذا المبتدأ يوجتفالمبدأ •

تق اإلتياء، و هو الحق الذي يجعتل المحيتي أو متن انتقلتت إليته 
فرد و هذا الحق يكسبه ال. األرض من المحيي، أولا باألرض من غيره

إذا مارس اإلتياء في تالة  دم منع اإلمام منه، سواء كان مستلما  أو 
ا   ، غيتر أنته إذا كتان كتافرا  و اتتتل «2»كافرا، و يكون تقا خاصتّ

المسلمون أرضه  نوة في ترب جهاد، تحوّل هذا الحق الاا  إلتا 
.تق  ام، و أصبح قا ما  باألمة اإلسالمية ككل

.11،   38ج ( جواهر الكالم)التظ ( 2)•
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
أن األرض الاراجية ال يجوز لإلمام إخراجها  ن كونها : إذا لوتظو •

و إن بأن هذا الحتق العتام: خراجية ببيع رقبتها أو هبتها، أمكن القول
ه يحتوّل كان ال يقطع صلة الدولة برقبة األرض و ملكيتها لهتا، و لكنت

د األرض من األموال الااصة للدولة إلا األموال العامة لها، التي ال بت
. «3»أن تستثمرها في الم الح المقررة لها مع االتتفاظ بها 

،   22، و ج 166و 164،   21ج ( جتواهر الكتالم)التظ ( 3)•
.349و 348
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جديدنظرة اإلسالم في ضوء 
جتل و أل. بأنها موقوفتة: هذا ما يؤكده التعبير  ن األرض الاراجيةو •

مييتزا  ذلك سوف نعبر بالملكية العامة  ن كل تالة من هذا القبيتل، ت
كتا  لها  ن تاال  ملكية الدولة البحتة، و هي تاال  كون الرقبتة مل

.للدولة مع  دم وجود تق  ام من هذا النوع

 468: اقتصادنا، ص
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
المالتظا •
دراسة مقارنة للنظرية اإلسالمية1•
الم تادر أن الشريعة تسمح لألفراد باكتساب الحقوق الااصتة، فتي: رأينا•

و . ل اإلنتاجالطبيعية، ضمن الحدود التي تقررها النطرية العامة لتوزيع ما قب
ا  الت ميم النظتري لهتذه الحقتوق، ياتلتف  تن ت تميمها فتي النظريت

.الرأسمالية و الماركسية
يتة،  لتا ففي المذه  الرأسمالي يسمح لكل فرد بتملك الم تادر الطبيع•

مكنته أن فكل ثروة يسيطر  ليها الفترد، ي. أساس مبدأ الحرية االقت ادية
يعتبرها ملكا له، متا لتم يتعتارض ذلتك متع تريتة التملتك الممنوتتة 

دده فالمجال المسموح به من الملكية الااصة لكل فترد، ال يحت. لآلخرين
فترد و هكتذا يستتمد ال. إال صيانة تق األفراد ا خرين في ترية التملك

.مبرر ملكيته من كونه ترا، و غير مزاتم لآلخرين في ترياتهم
529: اقتصادنا؛ ص
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ة التملتك أما النظرية العامة للتوزيع التي درسناها، فال تعترف بحريو •

يعي الاام، بمفهومها الرأسمالي، و إنما تعتبر تق الفرد في الم در الطب
بتذلك مرتبطا بتملكته لنتيجتة  ملته، أو انتفا ته المبالتر المستتمر

.الم در، و لهذا يزول الحق، إذا فقد كال هذين األساسين
ظهترا متن فالحقوق الااصة في الم ادر الطبيعيتة، تعتبتر رأستماليا م•

ي، بينمتا مظاهر ترية اإلنسان، التي يتمتع بها في ظل النظام الرأستمال
هي في اإلسالم مظهر من مظاهر نشاط اإلنسان، و ممارسته إل متال 

.االنتفاع و االستثمار

529: اقتصادنا؛ ص
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
اصتة، أما الماركسية فهي تؤمن بإلماء كل لون من ألوان الملكية الاو •

ر تلتك للم ادر الطبيعية و سا ر وسا ل اإلنتاج، و تد و إلتا تحريت
خ الوسا ل من الحقوق الااصة، إذ لم يعد لها مبرر، منذ دختل التتأري
نسان المرتلة المحددة التي دقت ال نا ة ا لية أجراسها، في   ر اإل

.الرأسمالي الحديث
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
نظريتة من الناتية ال-إيمان الماركسية بضرورة هذا اإللماء، ال يعنيو •

ستي أن الملكية الااصة ال مبرر لهتا فتي المفهتوم المارك: -التحليلية
بتأن الملكيتة الااصتة قتد: إطالقا، و إنما يعبر  ن إيمانهتا متذهبيا

ي تيتار استنفد  كل أغراضها في تركة التأريخ، و لم يبق لها مجال ف
ستة التأريخ الحديث، بعد أن فقتد  مبرراتهتا، و أصتبحت قتوة معاك

.للتيار

 530: اقتصادنا، ص




