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ُه ونقـر أحكامـه الـرشعية غورليس من السهل أن نتحدث عن اجلانب االقتصادي  ، ونسرب  ُ ..

عي   معرفــة الــنص الــرشن ذلــك يتطلــب متخصــصني  مجعــوا بــني الرؤيــة االقتــصادية العامليــة وبــنيأل

ُولـــذا أحببـــت أن أنبـــه .. نـــى لطالـــب علـــم مـــثيل أن يـــصل إىل هـــذا املقـــام إو.. وحتقيـــق كلياتـــه وغاياتـــه 

  : إىل شيئني 

 ولــــــذا فهــــــي خاليــــــة مــــــن االستقــــــصاء واملناقــــــشة ..ًتعتــــــرب هــــــذه ورقــــــة عمــــــل وليــــــست بحثــــــا  : األول 

عـــــــــــن املـــــــــــذهب االقتـــــــــــصادي لـــــــــــدى اإلمـــــــــــام فـــــــــــالغرض اعطـــــــــــاء رؤيـــــــــــة إمجاليـــــــــــة .. التفـــــــــــصيلية للمـــــــــــسائل  

  ..  وربطها ببعض اجلوانب االقتصادية يف الزمن املعارص "ع"زيد

اجلانـــــب هـــــذه الورقـــــة عبـــــارة عـــــن دعـــــوة للـــــدكاترة والعلـــــامء األفاضـــــل أن يلتفتـــــوا إىل هـــــذا : الثـــــاين 

ــــــوم ، ويوضــــــــحوا لألمــــــــة املــــــــرشوع  االقتــــــــصادي اإلســــــــالمي  يف كــــــــل  املهــــــــم واحلــــــــساس  بالنــــــــسبة لنــــــــا اليــ

  .. حتى يكون هلم  غنية عن املذهب الرأساميل السائد اليوم .. جوانبه املطروحة 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مــــــــــــــني ، وآلــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين ، احلمــــــــــــــد هللا رب العــــــــــــــاملني ، والــــــــــــــصالة والــــــــــــــسالم عــــــــــــــىل ســــــــــــــيدنا حممــــــــــــــد األ

  .. وصحابته املنتجبني 

  ..وبعــــــــــــــد 

إىل   منـــذ اللحظـــة  التـــي أدرك فيهـــا انقـــالب اإلســـالم عـــىل أم رأســـه- "ع"ســـعى اإلمـــام زيـــد فقـــد 

وبالـــــذات يف أهـــــم مـــــسألة تتعلـــــق بجـــــوهر اإلســـــالم ، وهـــــو نظـــــام .. إعـــــادة اإلســـــالم إىل مربعـــــه األول 

ـــــة التـــــــــــرشيعات احلياتيــــــــــة ، وشـــــــــــتى املعـــــــــــامالت احليويـــــــــــة  والـــــــــــذي تنبنـــــــــــي .. احلكــــــــــم  .. مــــــــــن خاللـــــــــــه كافــــــ

فبصالح نظام احلكم تصلح حيـاة البـرشية ، وبفـساده تتعثـر كـل اإلصـالحات املرجـوة ، واملـساعي 

  .. احلثيثة 

هـــــــــــا وتغـــــــــــريت التـــــــــــي اهنـــــــــــدم بناؤ..  لبنـــــــــــاء تلـــــــــــك الدولـــــــــــة اإلســـــــــــالمية "ع"وهنـــــــــــا ســـــــــــعى اإلمـــــــــــام زيـــــــــــد 

الــشعب  بقيــة أبنــاء قطاعيــات هتــتم فقــط بــاألرسة احلاكمــة عــىل حــساب قهــر إ، وحتولــت إىلمالحمهــا

  ..وتعبيدهم 

كــــان يرســــم للنــــاس مالمــــح املــــرشوع الــــذي يــــسعى إىل .. بمهمــــة الــــدعوة إىل نفــــسه وعنــــدما هنــــض 

  : من خالل  ..  من إثبات أهليته هبذا املقام ًبداية.. تطبيقه 

ســـلوين قبـــل أن (: ن  يف هـــذا الـــشأ"ع" قـــال وقـــد.. األمـــة  بـــام حتتـــاج إليـــه هـــذه كونـــه أعلـــم أهـــل بيتـــه -

تفقـــــــدوين، ســـــــلوين فـــــــإنكم لـــــــن تـــــــسألوا مـــــــثيل، واهللا ال تـــــــسألوين عـــــــن آيـــــــة مـــــــن كتـــــــاب اهللاّ تعـــــــاىل إال 

أنبأتكم هبا، وال تسألوين عن حرف من سنة رسول اهللاّ صـىل اهللاّ عليـه وآلـه وسـلم إال أنبـأتكم 

  ).تم فاشتبهت عليكم األخباربه، ولكنكم زدتم ونقصتم وقدمتم وأخر

ـــــت فـــــــــيكم حتـــــــــى عرفـــــــــت التأويـــــــــل، والتنزيـــــــــل، واملحكـــــــــم  أهيـــــــــا النـــــــــاس، واهللا مـــــــــا: ( ًوقـــــــــال أيـــــــــضا  قمــــ

واملتــشابه، والناســخ واملنــسوخ، وإين ألعلــم أهــل بيتــي بــام حتتــاج إليــه هــذه األمــة، ولقــد علمــت علــم 

أيب طالـــب، وعلـــم رســـول اهللاّ أيب عـــيل بـــن احلـــسني، وعلـــم أيب احلـــسني بـــن عـــيل، وعلـــم أيب عـــيل بـــن 
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  ) ..  صىل اهللاّ عليه وآله وسلم

يانة األمـــــــــوال مـــــــــن بـــــــــام يـــــــــضمن هلـــــــــم حفـــــــــظ احلـــــــــدود مـــــــــن االنتهـــــــــاك ، وصـــــــــ .. كونـــــــــه أورع أهـــــــــل بيتـــــــــه -

واهللا مــــــا كــــــذبت . وإين ألعلــــــم أهــــــل بيتــــــي : ("ع"قــــــال .. ، ومحايــــــة الثــــــروات مــــــن العبــــــث الــــــرسقة

ًكـــــــــت هللا حمرمــــــــا منـــــــــذ عرفـــــــــت أن اهللاّ يؤاخـــــــــذين، كذبــــــــة منـــــــــذ عرفـــــــــت يمينــــــــي مـــــــــن شـــــــــاميل، وال انته

 ) .هلموا فاسألوين

وهـذا يعنـي أنـه ..  بالقول الرصيح أنه أعلم أهل بيته بـام حتتـاج إليـه هـذه األمـة "ع"وهكذا خيرب 

ًيملـــــك مـــــرشوعا متكـــــامال لبنـــــاء دولـــــة إســـــالمية ، وكـــــذلك يـــــرص بـــــام يعنـــــي ضـــــامن .. ورعهـــــم ح بأنـــــه أً

  .. يضمن لكافة الناس احلياة الكريمة الذي يرسى العدل ، و  .. رباينإقامتها عىل الوجه ال

ال يمكـــــن تطبيـــــق ذلـــــك املـــــرشوع اإلســـــالمي العظـــــيم مـــــامل يكـــــن للـــــشعب دور يف إزاحـــــة فـــــ..وهنـــــا 

 بطلب اإلعانة من النـاس  "ع"مام ولذا فقد توجه اإل.. الظاملني من عرش احلكم وكريس الوالية 

فقــــال عقيــــب إخبــــارهم .. نى لــــه إقامــــة احلــــق وإرســــاء العــــدل لوقــــوف يف وجــــوه الظــــاملني حتــــى يتــــسل

اهللا مــا يعيننــي علــيهم أحــد إال أتــى يــوم فــأعينوين عــىل أنبــاط أهــل الــشام، فــو..( بأنــه أعلــم أهــل بيتــه 

  . ) .ًالقيامة آمنا حتى جيوز عىل الرصاط ويدخل اجلنة

 ملــــــرشوع اســـــــالمي "ع"وهبــــــذا التمهيــــــد املـــــــوجز الــــــذي يعــــــرض بـــــــشكل رسيــــــع امــــــتالك اإلمـــــــام زيــــــد 

ن وســـــــيكو..  االقتـــــــصادي بـــــــشكل امجـــــــايل وخمتـــــــرص "ع"نعـــــــرج إىل مـــــــذهب اإلمـــــــام زيـــــــد .. متكامـــــــل 

   : مقدمة وحمورين العرض يف هذه الورقة عىل 

  ) .. أمهية النظام االقتصادي يف بناء املجتمع ( مقدمة  

  :  ويشتمل عىل ..النظام االقتصادي  :  األولاملحور 

 الربــــــــا - اإلســــــــالم واملــــــــشكلة االقتــــــــصادية - وســــــــائل توزيــــــــع الثــــــــروة  -تــــــــصادي  أســــــــس النظــــــــام االق -

 .. وتركيز رأس املال 

  : ويشتمل على .. معاجلة الفقر  : الثايناحملور 
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 – التكــــــــــــــــسب – االســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن املــــــــــــــــوارد – االصــــــــــــــــالح االداري -الثــــــــــــــــورة عــــــــــــــــىل احلــــــــــــــــاكم الظــــــــــــــــامل   -

  ) .. رابحة التجارة ، املضاربة ، امل( االستثامر الرشعي 

 

 يف "ع"ولـــــــو أردنـــــــا ان نفهـــــــم اولويـــــــة التطبيـــــــق للدولـــــــة اإلســـــــالمية ، يف حـــــــال لـــــــو نجـــــــح اإلمـــــــام زيـــــــد 

فــــــام علينــــــا إال أن نركــــــز إىل أركــــــان دعوتــــــه وفقــــــرات خطاباتــــــه خــــــالل فــــــرتة التحــــــضري لقيــــــام .. ثورتــــــه 

   .. "بالنظام االقتصادي"والذي يعرف اليوم .. جلانب املايل والذي يرتكز حول ا.. الثورة 

حىت نرى اإلمام زيـداً     .. هل هذا كل شئ فيما يتعلق ببناء الدولة اإلسالمية          : وقد يقول قائل    
  .. شاكلها من القضايا املهمة يف بناء اتمع  وما.. يغفل القضية االجتماعية 

ولوية للجانـب لكنه أعطى األ.. ة ببناء املجتمع  حماط أي قضية"ع"مل يغفل اإلمام زيد : نقول 

  ..تعلق ببناء املجتمع اإلسالمي فمن البدهيي أنه يعترب أس القضايا فيام ي.. االقتصادي 

قـــال اهللا .. ً هـــذا االهــتامم نظــرا ألمهيـــة املــال واالقتــصاد يف بنـــاء الفــرد واملجتمــع ولــيس بمــستغرب

ْوال تؤ﴿: تعـاىل يف سـورة النـساء  ُ َ ًتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللاُّ لكم قياماَ َ َْ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ ُُّ َُ َ َّ َ َ فاملـال إذن قـوام  .. ﴾ ..ُ

تقــــوم إال باملــــال فــــال بــــد أن تكــــون التــــرشيعات املتعلقــــة بعــــامل املــــال عــــىل  وإذا كانــــت احليــــاة ال.. احليــــاة 

القتــصادية بقيــة القــضايا  ترتــب عــىل القــضية ا فقــدولــذا.. قــدر أمهيتــه وعمــق تــأثريه يف حيــاة النــاس 

  .. املجتمعية 

.. يكفيه من املال ، وظل يبحث عـن مـصدر للـرزق هنـا وهنـاك  ًلو أن إنسانا مل جيد ما.. ًفمثال 

فهــــــذا قــــــد يــــــسبب لــــــه .. فقعــــــد بــــــه اليــــــأس يف زاويــــــة منزلــــــه .. حتــــــى أعيتــــــه املــــــذاهب وبارشتــــــه املتاعــــــب 

ذلك وكــ..  كانــت مــن مــصادر غــري رشعيــة مــشاكل أخالقيــة ، كــأن يفكــر يف حيلــة جللــب املــال ولــو

ش معـــــــــه بـــــــــسبب فقـــــــــره ،  يف طـــــــــالق امرأتـــــــــه لعـــــــــدم قـــــــــدرهتا عـــــــــىل العـــــــــيمـــــــــشاكل اجتامعيـــــــــة ، قـــــــــد تـــــــــسبب

  .. وهكذا .. بناءه لعدم القدرة عىل عوهلم وكذلك انحراف أ

ًفلــــــــو أقــــــــام احلــــــــاكم نظامــــــــا اقتــــــــصاديا  يــــــــضمن حقــــــــوق كــــــــل فــــــــرد يف املجتمــــــــع ، لتفــــــــرغ كــــــــل إنــــــــسان .. ً
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  ..والذي فيه صالح املجتمع من كل النواحي .. ينه إلصالح د

 وتوزيـــــع الفـــــيءقـــــدم تقـــــسيم ي يف رســـــالته إىل علـــــامء األمـــــة ، "ع"ًومـــــن هنـــــا ، نالحـــــظ اإلمـــــام زيـــــدا 

ومــا ذلــك إال البتنــاء كــل القــضايا املجتمعيــة عــىل نوعيــة .. الــصدقات عــىل ســائر القــضايا املجتمعيــة 

وذلـك أن : (ث عىل األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر فقال يف معرض احل.. النظام االقتصادي 

ّالــدعاء إىل اإلســالم، واإلخــراج مــن الظلمــة، ورد الظــامل، : األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر هــو َ َ ْ ُّ

َّوقــــسمة الفــــيء والغنــــائم عــــىل منازهلــــا، وأخــــذ الــــصدقات ووضــــعها يف مواضــــعها، وإقامــــة احلــــدود،  َ ِ َِ ْ
ِوصلة األرحام، والوفاء َ   ....) ..َ بالعهد، واإلحسان، واجتناب املحارم ِ

نمـــــــوذج احلـــــــاكم الظـــــــامل ، وأســـــــلوبه يف متييـــــــع املجتمـــــــع مـــــــن  عـــــــن أ"ع"وكـــــــذلك يـــــــتكلم اإلمـــــــام زيـــــــد 

ــــني الفـــــــساق بـــــــام قـــــــد يـــــــسبب تفـــــــيش الفقـــــــر بـــــــني النـــــــاس ، بـــــــالفيءخـــــــالل االســـــــتئثار   وتوزيـــــــع األمـــــــوال بـــ

هـــــل  أنـــــه مل تكـــــن مجاعـــــة قـــــط إال كـــــانوا أمـــــنوأمـــــا مـــــا ذكـــــرت (  : "ع"قـــــال .. وانحـــــرافهم عـــــن ديـــــنهم 

 املــــسلمني واضــــطر أهــــل الــــشام إىل خدمــــة بفــــيءفــــإهنم ولــــوا معاويــــة بــــن أيب ســــفيان فاســــتأثر .. حــــق 

زواج ، ، فـــــــــأيتم األطفـــــــــال وأرمـــــــــل األاليهـــــــــود والنـــــــــصارى ، وأعطـــــــــى املـــــــــال مـــــــــن أحـــــــــب مـــــــــن الفـــــــــساق 

  ..) .. وسلب الفقراء واملساكني 

 االخـــــــتالالت االجتامعيـــــــة عـــــــىل ســـــــوء اجلانـــــــب االقتـــــــصادي "ع" زيـــــــد وهنـــــــا نالحـــــــظ كيـــــــف رتـــــــب اإلمـــــــام

التـــي ذكرهـــا بـــرز تلـــك املـــشاكل االجتامعيـــة وأ..  وتوزيـــع األمـــوال بـــني الفـــساق املتمثـــل يف االســـتئثار بـــالفيء

مــــــواالة اليهــــــود والنــــــصارى ، افتعــــــال احلــــــروب التــــــي تــــــؤدي إىل تيتــــــيم  : ( مازالــــــت حــــــارضة إىل اليــــــوم اإلمــــــام

  ) ..رملة النساء ، السطو عىل حقوق الفقراء واملساكني األطفال وأ

هنـــــــــا تـــــــــساعد اليهـــــــــود والنـــــــــصارى للنفــــــــــوذ إىل وبالــــــــــذات أ..  املجتمـــــــــع وتقـــــــــيض عليـــــــــه وكلهـــــــــا تـــــــــدمر

  .. وبالتايل متزيقه وتفكيكه .. فكاره ومبادئه ساط املجتمع للسيطرة عىل فطرته وأأو

ا ، ويكفــــــــــــل حاجــــــــــــات النــــــــــــاس وحيقــــــــــــق يــــــــــــصال احلقــــــــــــوق إىل أصــــــــــــحاهبفوجــــــــــــود نظــــــــــــام اقتــــــــــــصادي يــــــــــــضمن إ

هــــــــــي الــــــــــضامنة األوليــــــــــة للحفــــــــــاظ عــــــــــىل املجتمــــــــــع مــــــــــن االنحــــــــــراف عــــــــــن املبــــــــــادئ والقــــــــــيم .. الــــــــــذايت اكتفــــــــــاءهم 

  ..اإلسالمية 
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ِوآتـــــــوهم مـــــــن مـــــــال اهللاَِّ الـــــــذ﴿جـــــــاء يف ســـــــورة النـــــــور .. املـــــــال مـــــــال اهللا . ١ َّ ِ َّ ِّ ُ ُ ْي آتـــــــاكمَ ُ فعنـــــــدما يربـــــــى  .. ﴾َ

ســــنجده .. اإلنــــسان عــــىل حقيقــــة أن املــــال مــــال اهللا ، وأن ملكيتــــه لــــه هــــي بتخويــــل منــــه ســــبحانه 

وط اسـتغالهلا وتنميتهـا ًمدفوعا إىل القيام بحق هذه النعمة ، من حيث معرفة واجباهتـا ورش

  .. واستهالكها

ًهــــذه العقيــــدة تــــنعكس ســــلبا عــــىل مفهــــوم حــــق املية ، فاملــــال هــــو مــــال املالــــك ، ومثــــل أمــــا يف الرأســــ

  .. يتعلق باملال أي حقوق لآلخرين ، كحق الفقري وحق املجتمع  حيث ال.. املال 

َوأنفقــوا ممــا جعل﴿: احلديــد اإلنــسان مــستخلف يف املــال ، جــاء يف ســورة . ٢ َ َ ََّ ِ ُِ ِكــم مــستخلفني فيــه َ ِ َِ َ ْ َ ْ ُّ ُ..ٌ﴾ 

ة نمتلكـه نحـن مال اهللا تعـاىل ، فبـأي صـف، فطاملا أن املال وهذا املبدأ ناتج عن املبدأ السابق .. 

ِإننــــا نمتلكــــه بــــصفتنا مــــستخلفني فيــــه مــــن قبــــل املالــــك احلقيقــــي ســــبحانه وتعــــاىل ، وعليــــه فــــإن ..  َ ِ

امللكيـــة يف اإلســـالم هـــي وظيفـــة اجتامعيـــة ، وينبنـــي عـــىل هـــذا األســـاس أن للـــامل واجبـــات جيـــب 

 ..إلخ .... قارب والزكوات والصدقات أن يقوم هبا املستخلف ، كالنفقات لأل

ـــــا يف الرأســـــــاملية ، فامللكيـــــــة حـــــــق شخـــــــيص ، وهـــــــذا املبـــــــدأ يـــــــضع ف شـــــــعور املالـــــــك جتـــــــاه واجبـــــــات أمــ

  .. أوجبته الدولة بمنطق القوة والسيطرة  ، بل ال تعود هناك واجبات إال مااملال

ً التــــــي فرضــــــت تطهــــــريا ًوهنــــــا اإلمــــــام يؤكــــــد أن للــــــامل حقوقــــــا فرضــــــها اهللا عــــــىل عبــــــاده ، كــــــالزكوات ُ

وإال كانـــــت .. لكـــــن إن حتقـــــق هبـــــا الغـــــرض املرجـــــو مـــــن فرضـــــها ، وهـــــو إغنـــــاء الفقـــــراء .. لـــــذلك املـــــال 

ِعـــىل قـــدرها، فـــام كـــان مـــن زكـــاة فإخراجهـــا : وحـــق اهللاّ تعـــاىل يف األمـــوال ( :"ع"قـــال .. خمبثـــة للـــامل  ْ َ

َا فهــــــي مــــــضمونة ألهلهــــــا يف عنــــــد وجوهبــــــا، وتــــــسليمها إىل أهلهــــــا، فــــــإن أخرجتموهــــــا إىل غــــــري أهلهــــــ ُ َْ

ٌمجيـــــــع املـــــــال، وهـــــــي إذا مل ختـــــــرج إىل أهلهـــــــا خمبثـــــــة جلميـــــــع املـــــــال، فيجـــــــب إخراجهـــــــا بيقـــــــني وإخـــــــالص،  َ َ ْ َ َْ ُ

  ).َّفتلك من أفضل الذخائر عند اهللاّ عز وجل وهي مقبولة

أي : امللكيــــــــــة مقيــــــــــدة ، فحــــــــــق التملــــــــــك مقيــــــــــد بقيــــــــــود رشعيــــــــــة ، وكــــــــــذلك حــــــــــق اســــــــــتغالل امللكيــــــــــة . ٣
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ًها ، وحق استهالك امللكية واالنتفاع هبا أيضا مقيد ، فتحريم الـرسقة قيـد عـىل التملـك ، تنميت

 .. وحتريم الربا قيد عىل التملك واالستغالل ، واحلجر عىل السفيه قيد عىل االستهالك 

أمـــا يف الرأســــاملية فــــال قيــــود عــــىل االســــتهالك ، فتـــستطيع أن تتــــرصف باملــــك عــــىل أي صــــورة مــــن 

ًحتــى لــو اتلفتــه عبثــا ، وعــدم تقييــد االســتهالك يف الرأســاملية يرجــع إىل كــون املــال  .. التــصور تــشاء

ولكـن .. عندهم هو مال املالك ، وامللكية حق شخيص لـه ، أمـا حـق التملـك واالسـتغالل فمقيـد 

ًالقيــود يف الرأســاملية تتفـــق وختتلــف مـــع القيــود يف اإلســـالم ، فعــدم مـــرشوعية الــرسقة مـــثال هــو قيـــد 

  .. ك ، أما حتريم الربا والقامر فقيد ختتص به الرشيعة اإلسالمية مشرت

الـذين مل يقيـدوا امللكيـة بـام رشعـه اهللا ، ..  يرصخ يف وجـه الظـاملني "ع"ًوهنا نالحظ اإلمام زيدا 

وأن اهللاّ تعـاىل مل جيعـل مـا ( : "ع"قـال .. بل عبثوا باملال عىل حـسب أهـوائهم وبـدون قيـود رشعيـة 

َبــــــــــا، وال ليغلــــــــــب قوينــــــــــا ضــــــــــعيفنا، وال كثرينــــــــــا قليلنــــــــــا، بــــــــــل قــــــــــسم علينــــــــــا برمحتــــــــــه األقــــــــــسام قــــــــــسم بيننــــــــــا هن ُ َ ًُ
ًفمـــــــن أجـــــــرأ عـــــــىل اهللاّ تعـــــــاىل ممـــــــن زعـــــــم أن لـــــــه أقـــــــساما بـــــــني العبـــــــاد ســـــــوى مـــــــا حكـــــــم بـــــــه يف . والعطيـــــــات ََ َْ َ

دينا الكتاب، فلو كانت األحكام كام حكـم بـه أهـل اجلـور واآلثـام، ملـا كـان بيننـا اخـتالف، وال اسـتع

وان، وال يف متــــــــــــــــــــام اخللــــــــــــــــــــق إىل احلكــــــــــــــــــــام، كــــــــــــــــــــام ال يــــــــــــــــــــستعدي بعــــــــــــــــــــضنا عــــــــــــــــــــىل بعــــــــــــــــــــض يف اللحــــــــــــــــــــى واأللــــــــــــــــــــ

  ..).والنقصان

ًكــــــــي ال يكــــــــون دولــــــــة﴿ :جــــــــاء يف ســــــــورة احلــــــــرش قولــــــــه تعــــــــاىل .. تــــــــداول املــــــــال وتوزيــــــــع الثــــــــروة . ٤ ََ ُ َُ َ ْ َ بــــــــني َ ْ َ
ْاألغنيــــــاء مــــــنكم  ُ ِ َِ ْ َ  املجتمــــــع ، بــــــل مــــــن العــــــدل ان فــــــام ينبغــــــي أن يكــــــون املــــــال يف يــــــد قليلــــــة مــــــن .. ﴾ْ

والالفــــــت أن مبــــــادئ االقتــــــصاد اإلســــــالمي وآلياتــــــه .. نعمــــــل عــــــىل توزيــــــع وتعمــــــيم هــــــذه النعمــــــة 

تعمــل عــىل توزيــع الثــروة ، ويف املقابــل نجــد أن مبــادئ وأســس وآليــات النظــام الرأســاميل تعمــل 

 .. عىل تركيز رأس املال 

ً دين اهللاّ دغال، وعباده خوال، وماله دوالًوقديام اختذت اجلبابرة : ("ع"قال اإلمام زيد  ثـم  ) .. ُ

يــا معــارش الفقهــاء، ويــا .. ( عــىل رضورة توزيــع الثــروة بــني املجتمــع عــن طريــق التــسوية "ع"يؤكــد 

أهــل احلجــا، أنــا حجــة اهللاّ علــيكم، هــذه يــدي مــع أيــديكم، عــىل أن نقــيم حــدود اهللاّ، ونعمــل بكتــاب 

َاهللاّ، ونقسم بينكم فيأكم ب ْ َ ِْ   ) ..السوية َ



 

-٨- 

 

  

  : يتم توزيع الثروة يف االقتصاد اإلسالمي عن طريق 

الربــــا ، القــــامر ، : حظــــر بعــــض طــــرق التملــــك الظاملــــة والتــــي تــــساعد عــــىل متركــــز راس املــــال ، مثــــل . أ

 .إلخ ...االحتكار 

ثـــــــــروة وحتقيـــــــــق تـــــــــرشيع وتـــــــــشجيع النـــــــــشاطات االقتـــــــــصادية النافعـــــــــة التـــــــــي تـــــــــساعد عـــــــــىل توزيـــــــــع ال .ب

العدالــــــة ، ويــــــضاف إىل ذلــــــك مــــــا تتميــــــز بــــــه الــــــرشيعة اإلســــــالمية مــــــن تــــــرشيعات تــــــساهم مــــــسامهة 

، ) الزكـــــوات ، الكفـــــارات ( الـــــصدقات اإلجباريـــــة : فاعلـــــة يف تفتيـــــت الثـــــروة وتوزيعهـــــا ، مثـــــل 

هـذا .. ، ونظام النفقـات ، ونظـام اإلرث ) الصدقة ، النذر ، الوقف ( والصدقات االختيارية 

 .. باإلضافة إىل نظم الرضائب برشوطها الرشعية ، وكذلك نظام الظامن االجتامعي 

..  عـــــن ســـــوء اســـــتهالك الظـــــاملني ملثـــــل الـــــصدقات اإلجباريـــــة واالختياريـــــة "ع"وقـــــد تكلـــــم اإلمـــــام 

 ..وبالتــــــــايل حيرمــــــــون الفقــــــــراء واملــــــــساكني وذوي احلاجــــــــة منهــــــــا .. حتــــــــت ذرائــــــــع وحتايــــــــل غــــــــري رشعيــــــــة 

ُ اختـــــذت اجلبـــــابرة ديـــــن اهللاّ دغـــــال، وعبـــــاده خـــــوال، ومالـــــه دوال، فاســـــتحلوا اخلمـــــر ًوقـــــديام( : "ع"قـــــال

بالنبيــــــذ، واملكــــــس بالزكــــــاة، والــــــسحت باهلديــــــة، جيبوهنــــــا مــــــن ســــــخط اهللاّ، وينفقوهنــــــا يف معــــــايص اهللاّ، 

ًووجـــدوا عـــىل ذلـــك مـــن خونـــة أهـــل العلـــم والتجـــار والـــزراع والـــصناع واملـــستأكلني بالـــدين أعوانـــا، 

ْألعـــوان خطبـــت أئمـــة اجلـــور عـــىل املنـــابر، وبتلـــك األعـــوان قامـــت رايـــة الفـــسق يف العـــشاير، فبتلـــك ا َ َ َ

َّوبتلــك األعـــوان أخيــف العـــامل فـــال ينطــق، وال يـــتعظ لــذلك اجلاهـــل فيـــسأل، وبتلــك األعـــوان مـــشى 

  ) .َّاملؤمن يف طبقاهتم بالتقية والكتامن، فهو كاليتيم املفرد يستذله من ال يتق اهللاّ سبحانه 

َّولكـــــن مـــــن كثـــــر مجـــــاعتهم ! ًوكيـــــف يأخـــــذ اهللاّ املحـــــسن باملـــــيسء إذا كـــــان مقهـــــورا ؟ : ("ع"وقـــــال  َ

َوأعـــــــــاهنم عـــــــــىل ظلمهـــــــــم وجبايـــــــــاهتم، واكتتـــــــــب يف ديـــــــــواهنم، فهـــــــــو رشيكهـــــــــم ومـــــــــنهم، وإذا ذكـــــــــروا اهللاّ  َ ََ َ ْ ِ ِ

َبألسنتهم لعنتهم املالئكة، وحل عليهم سخطه ونقمته  َ َْ ُِ َ َّ َ.(  

: معت اإلمــــام أبــــا احلــــسني زيــــد بــــن عــــيل بــــن احلــــسني علــــيهم الــــسالم يقــــولقــــال بكــــر بــــن حارثــــة ســــ
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َّمــــــن قــــــصد بــــــصدقته إخوانــــــه املــــــؤمنني فقــــــد وضــــــعها يف موضــــــعها، وأداهــــــا إىل أهلهــــــا، ومــــــن مل يفعــــــل 

َفقد ظلم، فتخـريوا هلـا إخـوانكم مـن أهـل العفـاف، فـإن مل تقـدروا علـيهم فـضعوها يف الفقـراء مـن  ََ َ ََّ َ

  .فإن القوم قد دخلوا يف دين اإلسالم وباب الدعوة! ً ال نجد مؤمنا:األمة، وال تقولوا

ِوسئل أيب: قال احلسني بن زيد ُفيمن نضع فضول أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟: ُ َُ ُ َ  

ضــعوا مجيــع ذلــك يف إخــوانكم املــؤمنني، فــإن مل جتــدوا ذا فاقــة مــنهم، فتتبعــوا : فقــال عليــه الــسالم

  . دامج اإلسالم وباب الدعوةًمن رأيتموه فقريا إذا كانوا يف

  

َوآتــــــــاكم مـــــــن كــــــــل مـــــــا ســــــــألتموه وإن تعـــــــدوا نعمــــــــت اهللاِّ ال ﴿ :جـــــــاء يف ســــــــورة إبـــــــراهيم قولــــــــه تعـــــــاىل  َ َ ُ َ َ ِّْ ُ َ ُ َِ ْ ُّ َ ُ َِ ْ َِّ ُ ُ
ٌحتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار  ٌ ََّ َ َ ََّ ُ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ﴾ ..   

نــت املطالــب مــستجابة ، واإلجابــة مــدخرة يف كينونــة الكــون ىص ، وإذا كافــإذا كانــت الــنعم ال حتــ
  املسخر ، فمن أين تنشأ إذن املشاكل االقتصادية ؟

تــرى املاركــسية أن املــشكلة االقتــصادية ناجتــة يف جوهرهــا عــن التنــاقض القــائم بــني قــوى اإلنتــاج 
الكني ، وبالتــايل فــإن ًوعالقــات امللكيــة ، ويــنعكس ذلــك اجتامعيــا يف التنــاقض بــني املــالكني وغــري املــ

ولكـــــــن .. حـــــــل هـــــــذه املـــــــشكلة ســـــــيكون يف املرحلـــــــة الـــــــشيوعية ، وذلـــــــك عنـــــــدما يـــــــزول هـــــــذا التنـــــــاقض 
التجربة أثبتت بطالن ما كان يظنه املاركسيون حقيقة ، ومن هنا ال داعي ألن نـستفيض يف هـذه 

  .. املسالة ، وال أن نناقش الفكرة املاركسية التي أصبحت يف ذمة التأريخ 

مــــا الرأســـــاملية فـــــرتى أن املــــشكلة االقتـــــصادية ناجتـــــة عـــــن النــــدرة يف املـــــوارد ، ممـــــا يـــــؤدي إىل رصاع أ
ـــــشخيص ال يبــــــــــرش بحــــــــــل للمــــــــــشكلة االقتــــــــــصادية ، نظــــــــــرا إىل أن  ًعــــــــــىل هــــــــــذه املــــــــــوارد ، ومثــــــــــل هــــــــــذا التـــــ

مطالـــــب البـــــرش متـــــصاعدة ، فلـــــو كـــــان البـــــن آدم واديـــــان مـــــن ذهـــــب لتمنـــــى أن يكـــــون لـــــه ثالـــــث ، كـــــام 
  .. احلديث الرشيف جاء يف

ومـن هنــا نجـد أن أمريكــا رائـدة الرأســاملية تعـاين مــن تفـاقم املــشكلة االقتـصادية ، فأنــت جتــد أن 
 مــن الــدخل القــومي االمريكــي ، وقبــل ســنوات معــدودة كــان %٩٠ مــن األمــريكيني يمتلكــون %١
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  .. ، وهذا يعني أن املشكلة يف تصاعد % ٩٠ منهم يمتلكون %٥

ي نحـــن بـــصددها تبـــني ســـبب املـــشكلة االقتـــصادية ، فـــاملوارد يف حقيقتهـــا أكثـــر اآليـــة الكريمـــة التـــ
  .. من مطالب اإلنسان ، لذا ليس هناك ندرة ، وإنام تكمن املشكلة يف اإلنسان 

ٌ وإن تعـــدوا نعمـــت اهللاِّ ال حتـــصوها إن اإلنـــسان لظلـــوم كفـــار﴿ ٌ َ ََّ َ َ َّ َْ ُ َ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ِ ُّ  ، فاإلنـــسان كثـــري الظلـــم لنفـــسه ﴾َ
وذلك برتبية اإلنـسان وإرشـاده .. ولغريه ، فيأيت الدين ليحد من هذا الظلم ، ومن هذا الكفران 

  .. إىل سبل العدل واإليامن 

ــــــــة إىل ظلـــــــــــم اإلنـــــــــــسان ألخيــــــــــه اإلنـــــــــــسان ، وترجـــــــــــع إىل  فاملــــــــــشكلة االقتـــــــــــصادية إذن ترجـــــــــــع يف احلقيقــ
 ، عـــــــىل مـــــــستوى االفـــــــراد كفرانـــــــه النعمـــــــة ، أي تـــــــسلط القـــــــوي عـــــــىل الـــــــضعيف ، والغنـــــــي عـــــــىل الفقـــــــري

  .. واملجتمعات والدول 

منــع الظلــم ، وتوزيــع الثــروة بــني النــاس :  تنــدرج حتــت هــذا ، أي "ع"وفحــوى ثــورة اإلمــام زيــد 
القضايا املجتمعية التي بصالحها يصلح املجتمع وبفسادها يفـسد املجتمـع وهي أس .. بالسوية 

َبيننــــــــا هنبــــــــا، وال ليغلــــــــب قوينــــــــا ضــــــــعيفنان اهللاّ تعــــــــاىل مل جيعــــــــل مــــــــا قــــــــسم وإ : ("ع"قــــــــال ..  ُ، وال كثرينــــــــا  ًُ
  ) . .. َقليلنا، بل قسم علينا برمحته األقسام والعطيات 

  

ّمـــن يـــدرس الواقـــع الربـــوي يف املجتمعـــات الرأســـاملية جيـــد أن الـــدخل القـــومي للـــشعوب ال بـــد أن يمـــر  ّ

ُأي أن جهــ. عــرب البنــوك بــصورة أو أخــرى ُد املاليــني مــن البــرش ال بــد أن يقتطــع جــزء منــه، بــشكل دوري ّ ُ

فلـو ان البنـوك تعطـي فائـدة عـىل االمـوال : ًفمـثال .. ومستمر، لصالح قلة من النـاس متتلـك هـذه البنـوك 

 مــن املــال املتــداول %٥ّ أي أن %٩ فهــذا يعنــي أهنــا تأخــذ مــن املــدين مــاال يقــل عــن %٤املـدخرة لــدهيا بنــسبة 

ّذا النــــشاط الــــضخم سيــــصب يف جيــــوب أصــــحاب البنــــوك، ال لــــيشء إال ألهنــــم جمــــرد وســــطاء ًســــنويا يف هــــ

ًوعندما نعلم أن املجتمعات الرأساملية قد جعلت من البنوك خيارا حتميا للدائن . بني الدائن واملدين ً ّّ

  .. ّواملدين ندرك ضخامة فارق الفائدة الربوية

ل هـي آفـة املجتمعـات عـرب العـصور املختلفـة ، وإن ومل تكن هذه اآلفة مـن الربـا وليـدة اليـوم ، بـ
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هلـــم اليـــد املتمثـــل يف مبـــدأ الرأســـاملية والشـــك أن اليهـــود .. اختلفـــت وســـائلها بـــني الفـــرتة واالخـــرى 

.. الطــوىل يف ترســيخ هــذا النــوع مــن املعــامالت يف جمتمعهــا وتــصديرها إىل املجتمعــات اإلســالمية 

  .. عل املسلمني يف سيطرهتم وحتت عبوديتهم حتى يفرضوا عليهم هيمنة اقتصادية ، جت

ال حتـــــى ..  يكـــــره للمـــــسلمني املعاملـــــة مـــــع اليهـــــود حتـــــى يف املـــــضاربة "ع"وهلـــــذا كـــــان اإلمـــــام زيـــــد 

ِ يف رشك الربا الستحالهلم له يدخلوهنم
َ َ ..  

وكـــان عليـــه الـــسالم يكـــره : ذكـــر أبـــو خالـــد الواســـطي يف املجمـــوع الفقهـــي يف بـــاب املـــضاربة قولـــه 

  .دفع املرء املسلم املضاربة إىل اليهود؛ ألهنم يستحلون الرباأن ي

  

ٌبــــام أن الربــــا حييــــز الثــــروة لــــصالح أصــــحاب رؤوس األمــــوال ، ويــــصدر االمــــوال إىل أرصــــدهتم  ِّ ..
فــــــــال بــــــــد مــــــــن الــــــــسعي للــــــــتخلص مــــــــن هــــــــذه اآلفــــــــة التــــــــي جتهــــــــض االقتــــــــصاد القــــــــومي وتعطــــــــل األيــــــــدي 

 وقــد حــرم اهللا الربــا أشــد التحــريم وشــنع عــىل .. حاجــة النــاس وازديــاد فقــرهم العاملــة بــام يزيــد مــن
َيـا ﴿ :منها قوله تعـاىل .. صاحبها أقذع تشنيع ، ملكان الرضر احلاصل منها عىل دمار املجتمعات 

ِأهيـــا الـــذين آمنـــوا اتقــــوا اهللاَّ وذروا مـــا بقـــي مــــن الربـــا إن كنـــتم مـــؤم ِ ِ ِْ ُّ ِّ َ َ ُ َ ُُّ َُّ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َنني َ ٍ فــــإن مل تفعلـــوا فـــأذنوا بحــــرب ِ ْ َ َِ ْ َ َ ْ ْ َُ َْ ُ ْ َّ ِ

َمن اهللاِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ْ َ ْ َُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َِّ َُ َ ُ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َِ ُ ُِ ِ َِ ُ ِ﴾ ..   

 ًبعيــــــــدا عــــــــن املعــــــــامالت تتعلــــــــق بتنظــــــــيم اجلانــــــــب املــــــــايل ولــــــــذا فقــــــــد وضــــــــع اإلســــــــالم  مــــــــوارد عديــــــــدة 
لـــــوال أن اعـــــداء اإلســـــالم فرضـــــوا هـــــذا النـــــوع مـــــن املعـــــامالت .. حاجـــــة هلـــــا يف األصـــــل   الالربويـــــة ، إذ

فــسعى .. فجــاء اإلســالم عــىل واقــع كــان قــد توغــل يف املعــامالت الربويــة .. املاليــة عــىل املجتمعــات 
  : مرين لكن البد من التطرق أل.. يكفي املقال لرسها  ال.. ملعاجلتها بعدة وسائل 

  : لربا الوعي بصور ا -١

وبفهــم جيهلــون صــور الربــا إال مــا اشــتهر منهــا اليــوم مــا يزيــد مــن تفــاقم آفــة الربــا أن غالبيــة النــاس 
، وبالتـــــــــــايل يـــــــــــستطيع رعـــــــــــاة الربـــــــــــا أن يمرروهـــــــــــا بمـــــــــــسميات عـــــــــــدة ، وحتـــــــــــت عنـــــــــــاوين خمتلفـــــــــــة جزئـــــــــــي 

  ..قرتاض األموال واقتناء احلاجات ال ، إىل جانب حاجتهم مستغلني جهل الناس 
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 عـــــن أبيـــــه، عـــــن "ع"كـــــام روى اإلمـــــام زيـــــد ..  لـــــزم الفقـــــه ثـــــم املتجـــــر وإال ارتطـــــم يف الربـــــا ومـــــن هنـــــا

. يـــا أمـــري املـــؤمنني إين أريـــد التجـــارة فـــادع يل: ًإن رجـــال أتـــاه فقـــال«: جـــده، عـــن عـــيل علـــيهم الـــسالم

وحيـك الفقـه ثـم املتجـر، : أو يكون بعض ذلك؟ قال: أوفقهت يف دين اهللا عز وجل؟ قال: فقال له

ٍ من باع واشرتى ومل يسأل عن حالل وال حرام ارتطم يف الربا ثم ارتطمإن ٍ«.  

تعــد مــن اوىل الطــرق للــتخلص مــن الربـــا ، فالفقــه يف امــور التجــارة بمختلــف طرقهــا ووســائلها 

ًألن التـــــاجر أيـــــا كـــــان بحكـــــم تعاملـــــه مـــــع االيـــــدي العاملـــــة والبنـــــوك وأصـــــحاب الـــــرشكات ونحـــــوهم 

وإذا كـان كـل التجـار عـىل هـذه الـشاكلة بمختلـف .. امالت الربويـة ًسيصيغ عقوده بعيدا عن املع

لكــــن جهــــل التجــــار وعــــدم ســــؤاهلم .. توجهــــاهتم التجاريــــة ســــيتقلص التعامــــل الربــــوي حتــــى ينتهــــي 

عــــن حــــالل او حــــرام هــــو الــــذي جيعلهــــم يتوغلــــون يف املعــــامالت الربويــــة ، حتــــى إذا أرادوا اخلــــروج 

وبالتــايل يتململــون .. ي ألــزمتهم بالوفــاء وإال خــرسوا مــاهلم منــه عجــزوا بحكــم العقــود الربويــة التــ

بـــــــــرأس املـــــــــال العـــــــــاملي وعـــــــــدم بـــــــــرضورة التعامـــــــــل بالربـــــــــا بعـــــــــد معـــــــــرفتهم بخطورتـــــــــه بحجـــــــــة االرتبـــــــــاط 

  ..، وغريها من املعاذير القلقة القدرة عن االنفصال عنه 

 : إزالة املفسدين وتولية املؤمتنني  -٢

شؤون اإلداريـــــــــة يف خمتلـــــــــف أجهـــــــــزة الدولـــــــــة بـــــــــام فيهـــــــــا املاليـــــــــة ومـــــــــا اســـــــــتمرار املفـــــــــسدين يف إدارة الـــــــــ

فإنـــــه ســـــيؤدي إىل تفـــــاقم املـــــشكالت بـــــام فيهـــــا املـــــشكالت الربويـــــة ، ألهنـــــم ال يتعلـــــق هبـــــا مـــــن املـــــصارف 

جتويــع يــسعون إىل اإلصــالح بقــدر ســعيعهم إلشــباع بطــوهنم وتــامني حيــاهتم وإن كــان عــىل حــساب 

والــــــــذي سيــــــــسعى إىل وضــــــــع اخلطــــــــط اإلصــــــــالحية واملعاجلــــــــات بخــــــــالف املــــــــؤمتن .. الــــــــشعب بأكملــــــــه 

َإن خـري مـن اسـتأجرت ﴿.. ًالعملية بام خيدم البـرشية ويـنهض باحليـاة بعيـدا عـن حياتـه الشخـصية  ْ ْ َ َْ ْ َ ِ َ َ َّ ِ

ُالقـــوي األمـــني  ِ َ ْ ُّ ِ َ وقـــد كتبـــت ( : "ع"قـــال  .. "ع"وكـــان هـــذا مـــن أحـــد اهـــداف ثـــورة اإلمـــام زيـــد  .. ﴾ْ

العمــــــل بكتــــــاب اهللاّ، وإحيــــــاء ســــــنة رســــــول اهللاّ :  أريــــــد مــــــن القيــــــام بــــــه فــــــيكم، وهــــــوًإلــــــيكم كتابــــــا بالــــــذي

َّصــــــىل اهللاّ عليــــــه وآلــــــه وســــــلم، فبالكتــــــاب قــــــوام اإليــــــامن، وبالــــــسنة يثبــــــت الــــــدين، وإنــــــام البــــــدع أكاذيــــــب  ُّ َ َ
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ُّختـــــــرتع، وأهـــــــواء تتبــــــــع، يتـــــــوىل فيهــــــــا وعليهـــــــا رجــــــــال رجـــــــاال صــــــــدوهم عـــــــن ديــــــــن اهللاّ، وذادوهـــــــم عــــــــن َّ ًُ ٌ َ َ َ ْ ُ 

ِّرصاطـــه، فـــإذا غريهـــا املـــؤمن، وهنـــى عنهـــا املوحـــد، قـــال املفـــسدون َ ُ َّ !! جاءنـــا هـــذا يـــدعونا إىل بدعـــة: َ

  ... ) ..وأيم اهللاّ ماالبدعة إال الذي أحدث اجلائرون، وال الفساد إال الذي حكم به الظاملون 

ُونثبـــت األمـــني وذلـــك أنـــا ننـــزع اجلـــائرين عـــن اجلنـــود، واخلـــزائن، واملـــدائن، والفـــيء، والغنـــائم، ( ِ ْ ُ

َاملــؤمتن، غــري الــرايش واملرتــيش النــاقض للعهــد؛ فــإن نظهــر فهــذا عهــدنا، وإن نستــشهد فقــد نــصحنا  ْ َ َّ

ِوإذا بـــــدأت اخليانـــــة، وخربـــــت األمانـــــة، وعمـــــل بـــــاجلور، .( ..) .لربنـــــا، وأدينـــــا احلـــــق إليـــــه مـــــن أنفـــــسنا  ُ َ ِ ُ

  !) ..نعته وهذه صفته؟ًفكيف يكون إماما عىل املؤمنني من هذا . فقد افتضح الوايل

  

 لكوهنـــــا متـــــس ..يعتـــــرب الفقـــــر مـــــن أعظـــــم اآلفـــــات التـــــي تـــــؤثر عـــــىل حيـــــاة املجتمعـــــات واســـــتقرارها 
 هـــــــواء وبالتـــــــايل تظـــــــل أفئـــــــدة النـــــــاس..  مـــــــن األكـــــــل والـــــــرشب ونحومهـــــــا  األساســـــــية اليوميـــــــةمحـــــــاجته

ممـا قـد يـؤثر عـىل .. وت يـومهم ، وسـد حاجـة أوالدهـم وعقوهلم خـواء ال يفكـرون يف يشء إال يف قـ
احليـــــاة االجتامعيـــــة كالتفكـــــك األرسي وضـــــياع األوالد ، وانتـــــشار القتـــــل ، وكثـــــرة الـــــرسقة ، وانعـــــدام 

ـــــــب ضـــــــــياع الـــــــــدين وانحـــــــــالل األخـــــــــالق واختفـــــــــاء القـــــــــيم .. األمــــــــان  اآلفـــــــــات ونحوهـــــــــا مـــــــــن .. إىل جانــ
حتـــــى التـــــأريخ إىل جتويـــــع الـــــشعوب وهنـــــب ثـــــرواهتم الظـــــاملون عـــــرب احلكـــــام  عمـــــد ولـــــذا.. واملـــــصائب 

، ليتــــسنى للظــــاملني خــــالل ذلــــك أن يعبــــدوا ســــوامها  يــــشغلوهم بقــــوت يــــومهم وســــد خلــــتهم عــــن مــــا
  .. الناس ، ويوجهوا أفكارهم وطاقاهتم فيام خيدم مملكتهم ، ويأمن كرسيهم ، ويقوي شوكتهم 

وقــد .. نــت مــن أهــداف ثورتــه املباركــة  ملعاجلــة الفقــر ، بــل كا"ع"ولــذلك فقــد ســعى اإلمــام زيــد 

 مــن أجلــك أخــرج عــىل هــشام –ًامــرأة عجــوزا تقتــات مــن القاممــة شــاهد  عنــدما –قولــه روي عنــه 

  .. ُقتل وأصلب ُفأ

ولــو تتبعنـــا أهـــم تلـــك اخلطـــوات أو الرؤيـــة التـــي كـــان يمتلكهـــا عليـــه الـــسالم ملعاجلـــة الفقـــر لوجـــدنا 

  : منها اآليت 
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 .. لظامل الثورة عىل احلاكم ا  -١

َّ تعترب أم اخلطوات فيام يتعلـق باإلصـالح املـايل ملؤسـسات وال يمرتي أحد أن إزالة احلاكم الظامل ُ

وذلك ألن قبضته عىل مؤسسات الدولة وتسيسها عىل مـا يـشاء وكيـف يـشاء جيعـل مـن .. الدولة 

وبالتــــايل .. مــــادام وأن نفعهــــا ينحــــرص عليــــه ، وغلتهــــا ترجــــع إليــــه .. إمكانيــــة اإلصــــالح بعيــــدة املنــــال 

.. ة أوىل يكــــون قــــد جنــــى عــــىل نفــــسه وحكــــم عليهــــا بالفنــــاء فمــــن يــــسعى لإلصــــالح اإلداري كخطــــو

احلـــاكم ال يـــتخىل عـــن بطانتـــه الـــذين يـــذللون لـــه املؤســـسات وحيولـــون مـــسارها بـــام خيـــدم أهدافـــه ألن 

طاباتـــــــه الثوريـــــــة يركـــــــز رضورة الوقـــــــوف يف  يف خ"ع"ًولـــــــذا نالحـــــــظ اإلمـــــــام زيـــــــدا .. ويقـــــــوي ســـــــلطته 

   :"ع"قال ..  حياة الناس ودينهم وجه الظاملني لكوهنم ليسوا مؤمتنني عىل

ُ كيف يسرتعي اهللاّ سبحانه وتعاىل اجلائرين الكافرين الظاملني الفاسقني عبـاده، ويـأمتنهم عـىل ( ِ َِ َ َ

ِخلقــــــــه، وجيعلهــــــــم أئمــــــــة املــــــــؤمنني مـــــــــن بريتــــــــه، وأمنــــــــاؤه عــــــــىل دينــــــــه، ومـــــــــا أفــــــــاء اهللاّ عــــــــىل املــــــــؤمنني مـــــــــن  ِ ِ ِْ َّ َِ ُ َ َ

َوجع﴿: الكافرين بـه، وهـو يقـول َ ْلنـاهم أئمـة يـدعون إىل النـار ويـوم القيامـة الينـرصون وأتبعنـاهم َ َ َ َ َّ ُْ َُ ْ َّ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َُ ََ َ ًُ َ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ْ

َيف هـــذه الـــدنيا لعنـــه ويـــوم القيامـــة هـــم مـــن املقبـــوحني ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ً ْ ََ َ ُ ََ َ ْ ُّ َ وأنـــا أهنـــاك أن تـــسكن بقلبـــك إىل مـــا هـــم فيــــه ﴾َ ُ ْ َ

َّمرتفون، وبه ممتعون، فتظن ُ ُ َ ْ   ).. أهنم من اهللاّ تعاىل بسبيل، فتهلك إذ ظننت باهللا ظن السوء ُ

: وأبرزهـا ..  كانت ترسم ذلـك الواقـع الـيسء الـذي فرضـه احلكـام اجلـائرون "ع"حتى مناجاته 

  ..انتشار ذوي املسغبة واهل املسكنة بسبب استئثارهم باألموال العامة 

َّوحكـــــم علينـــــا غـــــري املـــــأمونني عـــــىل دينـــــك، وابتـــــز( َ ْ ِ ِ
ِ أمورنـــــا مـــــن نقـــــص حكمـــــك وســـــعى يف إتـــــالف ُ َ ََ َّ َ َ

ِعبـــــادك، وعـــــاد فينـــــا دولـــــة، وإمامتنـــــا غلبـــــة، وعهـــــدنا مرياثـــــا بـــــني الفـــــسقة، واشـــــرتيت املالهـــــي بـــــسهم  ْ َ ْ َ ْ ُ ُّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َْ َ َ ً ً ً ََ ُ َُ ََ ََ

َاليتـــيم واألرملـــة، ورتـــع يف مـــال اهللاّ مـــن ال َ َ َ َيرعـــى لـــه حرمـــة، وحكـــم يف أبـــشار املـــؤمن ِْ ْ ُ ََ ً َ ْ ِّني أهـــل الذمـــة، َْ ُ

ٌوتــــــوىل القيــــــام بــــــه فاســــــق كــــــل حملــــــة، فــــــال ذائــــــد يــــــذودهم عــــــن هلكــــــة، وال رادع يــــــردعهم عــــــن إرادهتــــــم  ٍ ٍَ َ َّ َِّ ٌ َ َ ُ َ

ٍاملظلمــــــة، والراع ينظــــــر إلــــــيهم بعــــــني الرمحــــــة، وال ذو شــــــفقة يــــــشفي ذات الكبــــــد احلــــــراء مــــــن مــــــسغبة،  ِ َِ ََ ْ َ َّ َ َّ ْ ُ َ ََ ْ ِ ِ ٍ ِ ْ َ

ٍفهم هؤالء رصعى ضيعة، وأرسى َ ْ َ َ ْ ٍ مسكنة، وحلفاء كآبة وذلة َ ِ ٍ ٍَّ ََ ُ َ َ ْ َ..(  
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 ..اإلصالح اإلداري  -٢

يكـــــــــون قـــــــــرار .. إذا نجحـــــــــت ثـــــــــورة الـــــــــشعب العادلـــــــــة وأزالـــــــــت رأس الـــــــــرش مـــــــــن احلكـــــــــام اجلـــــــــائرين 
الـــــــذي حيـــــــرص .. ًاإلصـــــــالح اإلداري بيـــــــدها اخلـــــــالص اجلـــــــامع بعيـــــــدا عـــــــن املحـــــــسوبيات واالنـــــــتامءات 

بل يكون اإلصالح اإلداري الذي يـسعون .. ب من خرياهتا الدولة يف فئة ضيقة وحيرم بقية الشع
َاللـــــــذين يـــــــضمنان ســـــــري املؤســـــــسات بكافـــــــة خـــــــدماهتا نحـــــــو .. الكفـــــــاءة والنزاهـــــــة : لـــــــه وفـــــــق معيـــــــاري  َّ

 بام يضمن للبالد هنـضته ، وللـشعب ..ً وخصوصا اجلانب املايل ..التصحيح واإلصالح احلقيقي 
  ..اكتفاءه وعزته 

 لعزيــــز مــــرص "ع"ذات املعيــــار الــــذي أشــــار إليــــه نبــــي اهللا يوســــف )  األمانــــة الكفــــاءة و:( ومهــــا أي 

ٌقال اجعلني عىل خزآئن األرض إين حفيظ عليم ﴿ .. حني كانت تذهب مرص للهاوية ِْ َ ِّ َ ٌَ َِ ِ َِ َ ِْ ِ َ ِ َ َ ْ َ﴾ ..   

إذا مــا نجحــت ثورتــه وأظهــره اهللا عــىل الظــاملني  يف حــال "ع"وهــذا مــا كــان يــرصح بــه اإلمــام زيــد 

فـــسارعوا عبـــاد اهللاّ إىل دعـــوة اهللاّ، وال تنكلـــوا عـــن احلـــق، : ( وهـــو يـــدعو النـــاس لنـــرصته "ع"ال قـــ.. 

َفباحلق يكبت عدوكم ، ومتنع حريمكم، وتأمن ساحتكم ْ ُ ُّ َ ُُ َ ُ ْ.  

ُوذلـــــك أنـــــا ننـــــزع اجلـــــائرين عـــــن اجلنـــــود، واخلـــــزائن، واملـــــدائن، والفـــــيء، والغنـــــائم، ونثبـــــت األمـــــني  ِ ْ ُ

َ واملرتــيش النــاقض للعهــد؛ فــإن نظهــر فهــذا عهــدنا، وإن نستــشهد فقــد نــصحنا َّاملــؤمتن، غــري الــرايش ْ َ

لربنــــا، وأدينــــا احلــــق إليــــه مــــن أنفــــسنا، فاجلنــــة مثوانــــا ومنقلبنــــا، فــــأي هــــذا يكــــره املــــؤمن، ويف أي هــــذا 

َيرهـــــب املــــــسلم؟ وقــــــد قــــــال اهللاّ عــــــز وجــــــل لنبيــــــه صـــــىل اهللاّ عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ِوال جتــــــادل عــــــن الــــــذ؟: ْ َِّ ِْ َ َ ُ َ َين َ ْ

ًخيتانون أنفسهم إن اهللاََّ ال حيب من كان خوانا أثيام ْ َّ ْ ُّ ُ ِْ َِ ًَ َ َّ َ ُ ََ َ َ ْ َُ ََ ْ ُ َ    ) ..؟ْ

 ..االستفادة من املوارد املالية  -٣

يمكــــن االســــتفادة مــــن املــــوارد املاليــــة املختلفــــة وتوظيفهــــا بــــام يــــساعد يف هنــــضة الــــبالد وســــد حاجــــة 

 اإلصــــــــالح الــــــــذي يــــــــتم اختيــــــــارهم بعنايــــــــة تامــــــــة خــــــــاللء إذا كانــــــــت يف يــــــــد املختــــــــصني األمنــــــــا.. العبــــــــاد 

  .. اإلداري 

ًوالشك أن اهللا جعل لكل أرض موارد خمتلفة تكفي لكل الـشعب فـردا فـردا لـوال سـوء اإلدارة  ً
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  ..يف التوظيف الصحيح واالستغالل املطلوب 

عربيــــــــــة وناهيــــــــــك عــــــــــن املــــــــــوارد النفطيــــــــــة واملعدنيــــــــــة والــــــــــسمكية ونحوهــــــــــا التــــــــــي تتمتــــــــــع هبــــــــــا الــــــــــبالد ال
  ..تغني كل فرد يف املجتمعات وتعطيه فوق حاجته بام ..  واليمن عىل وجه اخلصوص بالذات

ّثقافــــــــــة املجتمــــــــــع اإلســــــــــالمية وتــــــــــدابريه الــــــــــرشعية املختلفــــــــــة فــــــــــإن  ًتــــــــــساعد كثــــــــــريا يف حمــــــــــارصة الفقــــــــــر ّ
ـــــــضامن املجتمعـــــــــي، فـــــــــالرتابط األرسي واملجتمعـــــــــي، وثقافـــــــــة التعـــــــــاو ّواألخالقيـــــــــات ون ، ُحتقيـــــــــق التــ
ــــــــــدعو إليهـــــــــــــــا الثقافـــــــــــــــة اإلســـــــــــــــالمية، والعبـــــــــــــــادات املتمثلـــــــــــــــة بالـــــــــــــــصدقات والزكـــــــــــــــوات والنـــــــــــــــذور ا ّلتـــــــــــــــي تـــــ

 الواقـع الـذي يـساعد الدولـة يف هييئالخ، كل ذلك ... والكفارات، ونظام النفقات ونظام اإلرث 
 ..ّحل مشكلة الفقر عندما تتوفر اإلرادة الصادقة لتحقيق ذلك

 فقـــــــط ، وتفعيلهـــــــا حتـــــــت إدارة مـــــــستقلة وهـــــــا مـــــــن الواجبـــــــات ونحلـــــــو تـــــــم ترشـــــــيد الزكـــــــاة .. ًفمـــــــثال 
ًذات كفـــــاءة وأمانـــــة حلققـــــت نجاحـــــا كبـــــريا يف احلـــــد مـــــن الفقـــــر والبطالـــــة ، بـــــل ربـــــام قـــــضت عـــــىل الفقـــــر  ً

  ..   الصحيح لكافة املوارد البحرية والربية ُفام بالك إذا أضيف إىل هذا املرشوع التوظيف.. ًمتاما 

 كــــــان "ع"لح العامــــــة يف الزكــــــاة ، بمعنــــــى أنــــــه يالحــــــظ املــــــصا "ع" اإلمــــــام زيــــــدومــــــن هنــــــا فقــــــد كــــــان 
بـــل يرجعهـــا إىل املـــصالح .. عتـــق رقبـــة  بنـــاء مـــسجد وال  يف كفـــن ميـــت والجـــواز الزكـــاة يفتـــي بعـــدم

  .. الذي يعود نفعها عىل األصناف الثامنية التي ذكرت يف القرآن 

ألن اســــــــــــتثامر الزكــــــــــــاة ..  صــــــــــــائبة حتقــــــــــــق الغايــــــــــــة مــــــــــــن تــــــــــــرشيع الزكــــــــــــاة وفــــــــــــرض أمرهــــــــــــا وهــــــــــــي نظــــــــــــرة
 عطائـــــه مــــــن  كني ونحومهـــــا واســــــتمرارووضـــــعها يف مـــــشاريع تنمويــــــة أضـــــمن لكفايـــــة الفقــــــراء واملـــــسا

  .. توزيع عني الزكاة وبرت نبعه 

 كــان حيــرص أن تــصل الزكــاة إىل الــوالة املــؤمنني ليــضعوها يف موضــعها "ع"إىل جانــب ذلــك أنــه 
دي أهـــــــــــــــل الذمـــــــــــــــة أو أئمـــــــــــــــة اجلـــــــــــــــور والـــــــــــــــذين املـــــــــــــــرشوع ، ويفتـــــــــــــــي بعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحتها لـــــــــــــــو وضـــــــــــــــعت يف أيـــــــــــــــ

 جتــــزئكتبــــت تــــسألني عــــن الزكــــاة، هــــل  :( "ع"قــــال .. سيــــستثمروهنا لــــصاحلهم وحيرمــــون الفقــــراء 
ِّإذا أديــت إىل أئمــة اجلــور؟ فمعــاذ اهللاّ، إنــام الــصدقات ألهلهــا، والزكــوات مــضمونة هللا حتــى تــؤدى 

ُإىل أهلهـــــــا، وكــــــــذلك مخــــــــس  اســــــــقني مــــــــن علــــــــامء الــــــــسوء وأعــــــــوان  الفالغنيمــــــــة، فــــــــال تــــــــركن يف ذلـــــــك إىلُ
ِوســـئل أيب]: احلـــسني بـــن زيـــد[قـــال (..) ..اجلبـــارين؛ فإنـــه ال رخـــصة يف ذلـــك  ُفـــيمن نـــضع فـــضول : ُ َُ ُ َ

  أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟

ضــعوا مجيــع ذلــك يف إخــوانكم املــؤمنني، فــإن مل جتــدوا ذا فاقــة مــنهم، فتتبعــوا : فقــال عليــه الــسالم
  ).. كانوا يف دامج اإلسالم وباب الدعوة ًمن رأيتموه فقريا إذا
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 .. التكسب  -٤

أو اجلامعــــي عــــىل املــــستوى الفــــردي  دعـــا اإلســــالم إىل املــــيش يف هــــذه األرض واألكــــل مـــن خرياهتــــا 

ُهــــــو الــــــذي جعــــــل لكــــــم األرض ذلــــــوال فامــــــشوا يف مناكبهــــــا وكلــــــوا مــــــن رزقــــــه وإليــــــه النــــــش{..  ُ ُُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َِّ ْ َِّ َ ْ ْ ُِ ِ َ ًَ َْ ُ  .. }ُور ُ

ًوســـــــواء كـــــــان مـــــــيش اإلنـــــــسان طلبـــــــا للـــــــرزق عـــــــن طريـــــــق اإلجتـــــــار أو احلرفـــــــة أو غريهـــــــا  أهـــــــم يشء ال .. ٌ

وقـــد وردت أحاديـــث نبويـــة يف .. ًجيـــوز لإلنـــسان أن يقعـــد مستـــسلام لفقـــره وحاجتـــه دون أي عمـــل 

جــل جــاء ر: قــال) ع ( عــن أبيــه عــن جــده عــن عــيل "ع"منهــا مــا رواه اإلمــام زيــد .. أمهيــة التكــسب 

: إىل النبـــــي صـــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه فقـــــال يـــــا رســـــول اهللا أي الكـــــسب افـــــضل؟ فقـــــال صـــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه

عمـــــــــل الرجـــــــــل بيـــــــــده وكـــــــــل بيـــــــــع مـــــــــربور فـــــــــان اهللا حيـــــــــب املـــــــــؤمن املحـــــــــرتف ومـــــــــن كـــــــــد عـــــــــىل عيالـــــــــه كـــــــــان 

  .. كاملجاهد يف سبيل اهللا عزوجل

مــن طلــب الــدنيا حــالال : لقــا) ع( عــن أبيــه عــن جــده عــن عــيل "ع"وكــذلك مــا رواه اإلمــام زيــد 

  .. تعطفا عىل والد أو ولد أو زوجة بعثه اهللا تعاىل ووجهه عىل صورة القمر ليلة البدر

والبــــد لإلنــــسان مــــن .. فــــإن التكــــسب هــــو املفتــــاح األول جللــــب الــــرزق ومعاجلــــة الفقــــر .. وبالتــــايل

ويلـــــزم اجلانـــــب الـــــذي َخـــــالل ذلـــــك أن جيـــــد لـــــه حرفـــــة أو جتـــــارة بـــــام يـــــتالئم وحاجـــــة النـــــاس وطلبـــــاهتم ، 

كــــــام علــــــم النبــــــي صــــــىل اهللا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ذلــــــك الوافــــــد .. يلمــــــس منــــــه الــــــرزق ويالحــــــظ منــــــه اخلــــــري 

ِالــذي جــاء يــشكوه الفقــر رغــم حرفــه املتعــددة  ِ  عــن أبيــه عــن جــده عــن عــيل "ع"روى اإلمــام زيــد .. َِ

ل اهللا اين لــست أتوجــه أتــى  رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وآلــه رجــل فقــال يــا رســو: علــيهم الــسالم قــال

انظــــــــر شــــــــيئا قــــــــد أصــــــــبت فيــــــــه مــــــــرة : يف شــــــــئ اال حورفــــــــت فيــــــــه فقــــــــال رســــــــول اهللا صــــــــىل اهللا عليــــــــه وآلــــــــه

  .. فالزمه، قال القرظ ، قال صىل اهللا عليه وآله الزم القرظ

 .. الرشعي  االستثامر  -٥

ربــح لــصاحبه عبــارة عــن اســتغالل املــال بقــصد نامئــه وحتقيــق إن االســتثامر : ونــستطيع أن نقــول 
وذلـــــك دون مقارفـــــة ملـــــا هنـــــى عنـــــه بـــــنص رصيـــــح أو مـــــا يف حكمـــــه وحـــــسب القواعـــــد الكليـــــة للـــــرشعة 

  ..اإلسالمية 
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املــسلم أن يعمــل عــىل تنميــة مــا أنعــم اهللا بــه عليــه مــن نعمــة املــال ومــا اســتخلفه وقــد دعــا اإلســالم 

وسـلم أال يـرتك وآلـه  عليـه ًفيه، حتى لـو كـان املـال وديعـة لديـه ختـص يتـيام؛ إذ أمـر الرسـول صـىل اهللا

ْوال تؤتــوا الــسفهاء أمــوالكم التــي جعــل اهللاُّ لكــم ﴿:  قــال تعــاىل ..مــال اليتــيم بغــري نــامء فتأكلــه الزكــاة ُ ْ ُُّ َُ َ َّ ََ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ ُْ َ

ًقيامــــا وارزقــــوهم فيهــــا واكــــسوهم وقولــــوا هلــــم قــــوال معروفــــا  َ ْ ُ ُ ًُ َّ ْ ْ ُ ْ ْْ ْ َ َ َ َ ًَ ُ َ ُ ُ ُْ ِ ُوارز: (فقولــــه تعــــاىل  .. ﴾ُِ ْ َقــــوهم فيهــــاَ ِ ْ ُ ُ (

الــذي أصــبح املــال .. داللــة عــىل أن املــراد رزقهــم مــن الــربح النــاتج مــن االســتثامر  "منهــا": ومل يقــل 

   ..ًحمال له 

  : ويمكن حرص االستثامر املرشوع إىل ثالثة أنواع 

  ) ..البيع والرشاء( التجارة  -أ

الفـــرد واجلامعـــة والدولـــة ، اإلســـالم نـــدب إىل التجـــارة كوســـيلة مـــن وســـائل التنميـــة عـــىل مـــستوى 

ًخــصوصا يف مــا يتعلــق بتحيــز املــال .. احليــفتــضمن العدالــة ومتنــع .. ووضــع هلــا حــدود وضــوابط 

ِيــــا أهيــــا الــــذين آمنــــوا ال تــــأكلوا أمــــوالكم بيــــنكم بالباطــــل ﴿: قــــال تعــــاىل .. واســــتئثاره يف جهــــة واحــــدة  ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ َ ُُّ َُ َُ َْ ُْ ْ َ َ َ
َإال أن تكـــــون جتـــــا ِ َ ُ َ َ َّ ًرة عـــــن تـــــراض مـــــنكم وال تقتلـــــوا أنفـــــسكم إن اهللاَّ كـــــان بكـــــم رحـــــيامِ ِ َ ْ ْ َ ْ ِّ َ َُ ُ ُِ َ َّ ُ ْ َْ ِ َ ُ ُ َ َ ًَ َ ٍ روي عـــــن  .. ﴾َ

االكتــــــــساب مــــــــن احلــــــــالل جهــــــــاد : زيــــــــد بــــــــن عــــــــيل ْ ْعــــــــن أبيــــــــه عــــــــن جــــــــده عــــــــن عــــــــيل علــــــــيهم الــــــــسالم قــــــــال

 وانفاقـك ايــاه عــىل عيالــك وأقاربــك صــدقة ولــدرهم حــالل مــن جتــارة افــضل مــن عــرشة حــالل مــن

قــــــال رســــــول اهللا : قــــــال) ع م( عــــــن أبيــــــه عــــــن جــــــده عــــــن عــــــيل "ع"وكــــــذلك روى اإلمــــــام زيــــــد  .. غــــــريه

  ..صىل اهللا عليه وآله ان اهللا حيب العبد سهل البيع سهل الرشاء سهل القضاء سهل االقتضاء

حتــــــى حتقــــــق غايتهــــــا مــــــن ..  تلــــــك القواعــــــد الكليــــــة التــــــي وضــــــعها اإلســــــالم يف هــــــذا اجلانــــــب وأهــــــم

الفرد يف فـــــــ..  عـــــــدم اإلرضار بالعامـــــــة هـــــــو : وحتقيـــــــق احليـــــــاة الكريمـــــــة للمجتمـــــــع بـــــــأرسه إزالـــــــة الفقـــــــر 

َاملجتمـع اإلسـالمي مـسئول عــن واجباتـه قبـل املجتمـع، وعليــه أن يؤدهيـا يف حـدود املنفعـة العامــة،  َ ِ

ًوذلـــــــك هـــــــو اإلحـــــــسان، لـــــــذلك كـــــــان حـــــــبس املنفعـــــــة عـــــــن النـــــــاس حمرمـــــــا ألنـــــــه مـــــــرضة ومفـــــــسدة، وكـــــــل 

  .. مع القدرة عليه واحلاجة إليه فهو رضر وفساد يف األرض ) اإلنتاج(خلري امتناع عن فعل ا
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مـــــــن حيـــــــبس املـــــــال عـــــــن التـــــــداول والنـــــــاس ال تـــــــستقيم أمورهـــــــا الدنيويـــــــة دون مبادلـــــــة، : مثـــــــال ذلـــــــك 

ومـــــــــن يـــــــــرتك مزرعتـــــــــه دون زراعـــــــــة والنـــــــــاس حمتاجـــــــــة إىل غلـــــــــة أرضـــــــــه، ومـــــــــن يغلـــــــــق أبـــــــــواب مـــــــــصنعه 

.. ل أولئــــك ومــــن شــــاهبهم يوقعــــون بــــاملجتمع وبأنفــــسهم الــــرضر كــــ. واملجتمــــع يف حاجــــة إىل إنتاجــــه

ولـــــذا فقـــــد هنـــــى الـــــشارع  عـــــن مثـــــل االحتكـــــار وتلقـــــي .. وكلهـــــم مفـــــسد وكلهـــــم آثـــــم، وعملهـــــم حمـــــرم 

روى .. الركبــــــان وبيــــــع حــــــارض لبــــــاد ونحوهــــــا ممــــــا يــــــرض بالعامــــــة عــــــىل حــــــساب منفعــــــة الــــــبعض مــــــنهم 

قـــال رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه :  الـــسالم قـــالعـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن عـــيل علـــيهم "ع"اإلمـــام زيـــد 

ٍال يبــــــع حــــــارض لبــــــاد، دعــــــوا النــــــاس يــــــرزق اهللا بعــــــضهم مــــــن بعــــــض، وهنانــــــا رســــــول اهللا «: وآلــــــه وســــــلم ٍ
ٌ

  .»صىل اهللا عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان

: وكـــذلك مـــا روي عـــن اإلمـــام زيـــد بـــن عـــيل، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن عـــيل علـــيهم الـــسالم قـــال 

ٌام مرزوق، واملحتكر عاص ملعونجالب الطع« ٌٍ«.  

.. احلنطــــة والــــشعري والتمــــر : قــــد حــــرص االحتكــــار يف ثالثــــة أشــــياء فقــــط وهــــي "ع"وإن كــــان اإلمــــام زيــــد 

وإنـــام لكـــون هـــذه الـــثالث األشـــياء هـــي .. فــال يـــدل ذلـــك عـــىل جتـــويزه اإلرضار بـــام عـــدا ذلـــك لـــو تـــم احتكـــاره 

  ..ر هبا بشكل مبارش عىل عامة الناس ، ويقع اإلرضاالتي متس حاجة الناس اليومية 

 عــن رســول اهللا ان مــن يملــك مــاء عــىل ظهــر الطريــق ويمنعــه ســابلة الطريــق "ع"بــدليل مــا رواه 
روي عــــن زيــــد بــــن عــــيل، عــــن أبيــــه، عــــن جــــده، عــــن عــــيل علــــيهم : والروايــــة كــــام يــــيل .. فهــــو ملعــــون 

ال يكلمهم اهللا تعاىل وال ينظر إلـيهم ٌثالثة «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: السالم قال
ٌيوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ًرجل بايع إماما إن أعطـاه شـيئا مـن الـدنيا وىف لـه وإن مل : ٌ ً ٌ

ٌيعطــه مل يــف لــه، ورجــل لــه مــاء عــىل ظهــر الطريــق يمنعــه ســابلة الطريــق، ورجــل حلــف بعــد العــرص  ٌٌ
ٌ مصدقا للذي قال وهو كاذبلقد أعطي يف سلعته كذا وكذا فأخذها اآلخر ً«.   

ًفاملعـــــــــــــامالت االقتـــــــــــــصادية اإلســـــــــــــالمية خالفـــــــــــــا ملـــــــــــــا عليـــــــــــــه احلـــــــــــــال يف املـــــــــــــذهبني .. وبنـــــــــــــاء عـــــــــــــىل ذلـــــــــــــك 

وال لرغبــــــــــــــة .. الرأســــــــــــــاميل والــــــــــــــشيوعي ال ختــــــــــــــضع حلكــــــــــــــم األفــــــــــــــراد وهــــــــــــــواهم، كــــــــــــــام يف مــــــــــــــذهب األول 

 و مراعـــــــــاة احلقـــــــــوقولكـــــــــن األصــــــــل يف كـــــــــل تـــــــــرصف هـــــــــ.. الــــــــسلطان املطلقـــــــــة، كـــــــــام يف املـــــــــذهب الثـــــــــاين 
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  .. رضار بالغري والواجبات، وذلك مرهون بتجنب اإل

فقـد شـدد اإلسـالم عـىل أمهيـة االلتـزام بالـصدق واالمانـة يف البيـع والـرشاء ، .. وإىل جانب ذلـك 

ًســــببا أي الــــصدق واألمانــــة وقــــد جعلهــــام اهللا .. ألن الكــــذب واخليانــــة يورثــــان الــــرضر عــــىل املجتمــــع 

قـال رسـول : قـال) ع(روي عن زيد بن عيل ْ ْعن أبيه عن جده عن عيل ..  للنامء وحصول الربكة

اليمــني تنفــق الــسلعة ومتحــق الربكــة، وان اليمــني الفــاجرة لتــدع الــديار مــن : اهللا صــىل اهللا عليــه وآلــه

   .. اهلها بالقع

مـن كـذب يف مرابحـة  : عـن جـده عـن عـيل علـيهم الـسالم قـالوروي عن زيد بن عيل ْ ْعن أبيه 

  ..وجل يوم القيامة يف زمرة املنافقني  ان اهللا ورسوله واملؤمنني وبعثه اهللا عزفقد خ

ًبـــاألمر اهلـــني امليـــرس لألفـــراد مجيعـــا، بـــل هـــو أمـــر  عمليـــات البيـــع والـــرشاءعـــد وبالنـــسبة لليـــوم فلـــم ت

وأمـــــا بالنـــــسبة للمؤســـــسات .. عـــــسري يقتـــــيض الكثـــــري مـــــن املعرفـــــة واخلـــــربة واملـــــال والتفـــــرغ والبحـــــث 

ة واملــــــرصفية فتعرتضــــــها عــــــدة صــــــعوبات لعــــــل أمههــــــا أن املؤســــــسة املاليــــــة إنــــــام تــــــستمد قوهتــــــا مــــــن املاليــــــ

إقبــال عمالئهــا عليهــا وثقــتهم هبــا، وغالبيــة أمــوال هــذه املؤســسة تــأيت مــن التجــار، فــإن هــي دخلــت 

ًسوق املتاجرة دخوال مبـارشا أصـبحت منافـسا لعمالئهـا، وقـضت عـىل سـمعتها املاليـة؛ إذ حيـدث  ً ً

   ..ض يف املصالح يف مثل تلك احلالتعار

..  املرابحـة ويظهر أن ما يمكن أن تقوم بـه املؤسـسة املاليـة يف هـذا املجـال التجـاري يقتـرص عـىل

  .. فيام بعد وسنتطرق له بصورة رسيعة 

 .. املضاربة  -ب

املقــصود هبــذه الــصورة نــوع مــن املــشاركة بــني صــاحب مــال وصــاحب عمــل، يتفقــان عــىل القيــام 

يقــــــدم صـــــــاحب املــــــال مالــــــه وصـــــــاحب العمــــــل عملــــــه، ويتفقـــــــان عــــــىل توزيــــــع عائـــــــد ..   جتاريــــــة بــــــصفقة

  ..  بينهام بنسبة يتفقان عليها-ً ربحا كان أم خسارة–املخاطرة 

هـــي مـــشاركة صـــاحب .  حيـــرص عقـــد املـــضاربة عـــىل صـــورة حمـــددة،"ع"ويالحـــظ أن اإلمـــام زيـــد 
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   ..يف صناعة أو زراعة أو عقار بمعنى أنه ال جيوزها . مال مع صاحب عمل يف جتارة،

  .. نانري والدراهم وال جتوز بالعروضال جتوز املضاربة إال بالد : "ع"قال اإلمام زيد 

  .. وقد نصت املذاهب األربعة عىل ذلك أي عىل عدم جواز املضاربة يف العروض 

اإلنــــــسان يلــــــزم منــــــه التغريــــــر محايــــــة حلقــــــوق  وهــــــذا هــــــو األقــــــرب لنظــــــرة اإلســــــالم التــــــي متنــــــع كــــــل مــــــا

ًاحـتامل ان يغلـو غلـوا اق ، ومنـه الغـرر لتغـري األسـوواملضاربة يف العروض يلزم .. وصيانة ألتعابه 

، وقــــد يــــرخص فيأخــــذ العامــــل بعــــض والــــربح فيــــؤدي إىل إبطــــال عمــــل العامــــل يــــستغرق راس املــــال 

  .. رأس املال 

ملـال فـريبح مائـة فـريده وذلك أن العامل قد يأخذ العرض مضاربة وقيمتـه مائـة دينـار فيتجـر يف ا

يـــربح فـــريده وقيمتـــه  ، وقـــد الوال حيـــصل للعامـــل يشء وقيمتـــه مائتـــان فيـــصري الـــربح كلـــه لـــرب املـــال 

وأمـــــــا الـــــــذهب .. ًخـــــــذ نـــــــصفها وهـــــــو مل يـــــــربح شـــــــيئا فيأمخـــــــسون فيبقـــــــى بيـــــــده مـــــــن رأس املـــــــال مخـــــــسون 

  ..يصح املضاربة هبا فلذلك يدخل أسواقها تغيري  والفضة فهي أصول األثامن وقيم املتلفات وال

ويظهـــــر فيهـــــا الغـــــرر مـــــن جهـــــة أخـــــرى ألن العمـــــل فيهـــــا غـــــري مـــــضبوط ، والـــــربح غـــــري موثـــــوق بـــــه ، 

  ..يسهل التجارة به ، وهو األثامن ًوإنام جوز حلاجة فاختص بام يروج غالبا ، و

، وهـــــــي أهنـــــــا مـــــــن املـــــــضاربة الـــــــرشعية اليـــــــوم وهنـــــــاك صـــــــور عـــــــدة خمالفـــــــة للـــــــرشع يـــــــدعي أصـــــــحاهبا 

  : نذكر صورة منها .. ها ليست من

مـــــن أعـــــامل % ٩٠ًوهـــــي ختتلـــــف جـــــذريا عـــــن املـــــضاربة الـــــرشعية ، وتـــــتم  .. البورصـــــةاملـــــضاربة يف 

 عــــــىل أســــــاس املــــــضاربة أو املــــــسابقة عــــــىل البيــــــع والــــــرشاء بغيــــــة حتقيــــــق مكــــــسب مــــــن فــــــروق صــــــةالبور

 للـسلع، فاملـضاربة هنـا عمليـة بيـع ورشاء صـوريني حيـث ًااألسعار دون أن يكون املضارب مالك

تبــاع الــسلع أو األوراق املاليــة وتنتقــل مــن ذمــة إىل ذمــة دون قــبض وغايــة املبــايعني لــيس القــبض بــل 

 .ة من فروق األسعاراالستفاد

ربة يف  فاملــــضاالبورصــــةومـــن هنــــا يتــــضح الفـــارق األســــايس بــــني املــــضاربة الـــرشعية واملــــضاربة يف 
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ً ليـــــست بيعـــــا حقيقيـــــا وال رشاء حقيقيـــــا إنـــــام املـــــسألة تنحـــــرص كلهـــــا يف قـــــبض أو دفـــــع فـــــروق البورصـــــة ً ً

األســــــــــعار بيــــــــــنام البيــــــــــع والــــــــــرشاء يف املــــــــــضاربة الــــــــــرشعية بيــــــــــع حقيقــــــــــي لــــــــــسلع حمــــــــــددة، وفــــــــــق الــــــــــضوابط 

  .ةالرشعي

 ،"البورصـة" تنحـرص يف مكـان حمـدد هـو البورصةًكام ينظر االختالف أيضا يف أن املضاربة يف 

 بمكان معني حيث يمكن أن جتري العمل يف كـل أسـواق الـسلع أما املضاربة الرشعية فغري حمدد

 يتمثـــــــل يف فـــــــروق البورصـــــــةموقـــــــع لالســـــــتثامر، والعائـــــــد املتحقـــــــق مـــــــن املـــــــضاربة يف واخلـــــــدمات وأي 

ـــــــعار التــــــــــي تعتمــــــــــد عــــــــــىل عمليــــــــــة التنبــــــــــؤ التــــــــــي يكتنفهــــــــــا كثــــــــــري مــــــــــن املقــــــــــامرة والــــــــــرضر املـــــــــــصاحبة  األســـ

 العائـــد يف املـــضاربة الـــرشعية فهـــو عبـــارة عـــن أربـــاح حقيقيـــة امـــلعمليـــات الـــرشاء والبيـــع الـــصورية أ

  .نتيجة لنشاط استثامري فعيل يقوم به املضارب

احـــدة،  فاملـــضارب يـــسعى جلمـــع وحـــبس كـــل البـــضائع أو الـــصكوك التـــي مـــن نـــوع واحـــد يف يـــد و

ــــم الـــــــــــتحكم يف الــــــــــــسوق، حيـــــــــــث ال جيـــــــــــد املتعــــــــــــاملون يف هـــــــــــذه الـــــــــــسلع أو الــــــــــــصكوك، مـــــــــــا يوفـــــــــــون بــــــــــــه  ثـــــــ

التزامـــــــــاهتم التـــــــــي حـــــــــان أجلهـــــــــا، األمـــــــــر الـــــــــذي جيعلهـــــــــم حتـــــــــت ضـــــــــغط هـــــــــؤالء املتحكمـــــــــني واخلـــــــــضوع 

  .لألسعار التي يقرروها

ذكــــــر .. وبالتــــــايل فــــــإن هــــــذا النــــــوع مــــــن البيــــــع والــــــرشاء ومــــــا شــــــاهبه يعــــــد مــــــن البيــــــع الفاســــــد باإلمجــــــاع 

تنطــــــــوي عليهــــــــا هــــــــذه الــــــــصورة مــــــــن البيــــــــع الفاســــــــد يف املجمــــــــوع الفقهــــــــي صــــــــورتني  "ع"اإلمــــــــام زيــــــــد 

  .. يف تعامالت اليوم  املشاهبةوغريها من الصور ) البورصة (

أن :  ثــم تبيعــه قبــل أن تقبــضه ، وعــن بيــع مــا لــيس مــا عنــدك الــيشءف يف أن تــسل) :ســلف وبيــع( -

 ..تبيع السلعة ثم تشرتهيا بعد ذلك فتدفعها إىل الذي بعتها اياه 

ان يـــــــشرتي الرجـــــــل الـــــــسلعة ثـــــــم يبيعهـــــــا قبـــــــل ان يقبـــــــضها وجيعـــــــل لـــــــه اآلخـــــــر ) وربـــــــح مـــــــا مل يـــــــضمن( -

  ..بيعها قبل ان يقبضها بعض ربح وبيع ما مل يقبض ان يشرتي الرجل السلعة ثم ي
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 ..املرابحة  -ج

ــــة الــــــثمن األول وزيــــــادة ربــــــح، فهــــــو مــــــن بيــــــوع األمانــــــة التــــــي  املرابحــــــة بيــــــع يقــــــوم عــــــىل أســــــاس معرفــ

   ..ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومني، بناء عىل اتفاق بني املتعاقدين

ال وال بــــأس ذا بينــــت رأس املــــال بــــأس يف بيــــع املرابحــــة إ( : زيــــد بــــن عــــيل عليــــه الــــسالماإلمــــام قــــال 

ده يعنـي : واملعنـى  .. )  يازده وده بدا وزده انام هذه لغات فارسية فـال تبـال بـأي لـسان كـانببيع ده

  ..عرشة يازده يعني بأحد عرش وده بدا وازده باثني عرش

ئع، ّوخيتلـــــــــف بيـــــــــع املرابحـــــــــة عـــــــــن البيـــــــــوع الـــــــــشائعة يف أن البيـــــــــع العـــــــــادي ال يعـــــــــرف فيـــــــــه املـــــــــشرتي ربـــــــــح البـــــــــا

   .. ّبخالف بيع املرابحة؛ فإن املشرتي يعرف ربح البائع، وباتفاق معه عىل الزيادة عىل رأس املال

  : اآليت والتي تتلخص يف ..  نستخلص رشوط املرابحة "ع"النظر إىل كالم اإلمام زيد ومن خالل 

 ..ًأن يكون رأس املال معلوما  -

 .. ًأن يكون الربح معلوما  -

   ..ًالبيع االول صحيحاأن يكون عقد  -

ًأن يكون الثمن قيميا أو مثليا  - ً .. 

 ..املرابحة يف البنوك اإلسالمية 

بعــــــد انتـــــــشار البنــــــوك التقليديـــــــة عــــــىل مـــــــستوى العــــــامل ، بـــــــام فيهــــــا الـــــــيمن ، كــــــان هنـــــــاك ســــــعي حممـــــــود 

.. ة يف عــدة دول اســالميُفانــشت لــذلك البنــوك اإلســالمية الربويــة التقليديــة للــتخلص مــن البنــوك 

ُســـميت وقـــد ظهـــرت عـــىل هـــذا املـــسمى معاملـــة مـــستحدثة .. املرابحـــة : ومـــن معامالهتـــا املـــرصفية 

  .. كبديل رشعي للقرض الربوي يف كثري من احلالت "آلمر بالرشاءبيع املرابحة ل"

 رشاء ســــلعة -ً فــــردا كــــان أم مؤســــسة–أن يطلــــب املــــشرتي مــــن املــــرابح  :وصــــورة هــــذه املعاملــــة 

  ..  بثمنها وزيادة ربح معلومفها عىل أن يشرتهيامعينة حيدد أوصا
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 ًأن النـــــــــــــوع األول العـــــــــــــادي املوجـــــــــــــود قـــــــــــــدياموبالتـــــــــــــايل فـــــــــــــالفرق بـــــــــــــني املـــــــــــــرابحتني القديمـــــــــــــة واحلديثـــــــــــــة 

هو نـوع مـن التجـارة يكـشف فيهـا البـائع للمـشرتي رأس مالـه يف الـسلعة واملبحوث يف كتب الفقه 

ً بام قامت عليها ثم يضيف ربحا مبينا معلومااملوجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشرتاها أو ً ً   

أما بيع املرابحة الذي تتعامل به املصارف اإلسالمية فيبدأ من عند صاحب احلاجة الـذي يـأيت 

إىل املــــــرصف لطلــــــب رشاء ســــــلعة معينــــــة ليــــــست بحــــــوزة املــــــرصف، وذلــــــك عــــــىل أســــــاس أن الطالــــــب 

ًم عليه من تكلفة زائدا الربح الذي اتفـق يعد بأن يشرتي السلعة التي يطلبها من املرصف بام تقو

  ..عليه معه

 : فنستطيع أن نقول يف تعريفيه بالنسبة للمعامالت اليوم 
قيــــــــام البنــــــــك بتنفيــــــــذ طلــــــــب املتعاقــــــــد معــــــــه عــــــــىل أســــــــاس رشاء األول مــــــــا يطلبــــــــه الثــــــــاين بالنقــــــــد الــــــــذي 

ًيدفعــــــه البنــــــك كليــــــا أو جزئيــــــا و ذلــــــك يف مقابــــــل التــــــزام الطالــــــب بالــــــرشاء مــــــا  أمــــــر بــــــه و حــــــسب الــــــربح ً

  املتفق عليه عند 

  ..االبتداء

وألن هــــــذا األســــــلوب املــــــستحدث مــــــن املرابحــــــة أصــــــبحت شــــــائعة يف البنــــــوك اإلســــــالمية اليــــــوم ، 

، وإنـــــام ألضـــــعها حتـــــت املجهـــــر ، ليـــــتم حاولـــــت ان أملـــــح إليهـــــا ال ألجـــــل احلكـــــم عـــــىل صـــــحته أو فـــــساده 

ِمراجعتهــــــــــــا مــــــــــــن قبــــــــــــل البنــــــــــــوك اإلســــــــــــالمية اليــــــــــــوم  َ .. أن عــــــــــــدة اشــــــــــــكاالت حتــــــــــــوم حوهلــــــــــــا وبالــــــــــــذات .. ِ

    .."ع"وبالذات لو وضعناها حتت املجهر الفقهي لإلمام زيد 

  : وهنا نأيت عىل صورة املرابحة ، وما يدور حوهلا 

 ويطلــب مــنهم أن يــشرتوا لــه ســيارة بمواصــفات -ًمــثال–يــأيت الوافــد إىل املــرصف وصــورهتا أن  

ُ يلـزم ًا عـىل ذلـك عقـدويوقعـان.. عىل ربح يتفقان عليه .. جل باآلعىل أن يشرتهيا منهم .. معينة 

بالــــــــــــرشاء وإال لزمتــــــــــــه غرامــــــــــــة ماليــــــــــــة يــــــــــــدفعها االلتــــــــــــزام : فيــــــــــــه صــــــــــــاحب الطلــــــــــــب بعــــــــــــدة أشــــــــــــياء ، منهــــــــــــا 

   ..حال لو تعذر عليه الرشاء للمرصف 



 

-٢٥ - 

 

  : ويظهر من خالل ذلك عدة أشياء 

ًالعقــــــد املــــــربم يف بــــــادئ األمــــــر لــــــيس عقــــــدا رشعيــــــا يــــــتم ف - يــــــه البيــــــع لعــــــدم وجــــــود املبيــــــع والــــــثمن ، وال ً

فــــــال يعــــــدو .. ل ِّلنفــــــسه عــــــن املوكــــــأن يــــــشرتي يــــــصل أن يكــــــون عقــــــد وكالــــــة ألن الوكيــــــل ال يــــــصح 

 ..  واملواعدة ال ترقى إىل البيع باإلمجاع ..كونه مواعدة 

عـــــــــد الـــــــــرشاء خـــــــــشية أن تفـــــــــسد يف يـــــــــده ، ويكـــــــــون ًيالحـــــــــظ أن املـــــــــرصف يكـــــــــون مـــــــــضطرا إىل البيـــــــــع ب -

وحالـــــة  ..ًب الطلـــــب مـــــضطرا إىل الـــــرشاء وإال وجبـــــت عليـــــه غرامـــــة بـــــدون وجـــــه رشعـــــي صـــــاح

بيـــع " مـــن "ع"وهـــذه الـــصورة تـــشبه مـــا ذكـــره اإلمـــام زيـــد .. االضـــطرار مـــن كلـــيهام تبطـــل البيـــع 

يف الـــسلعة فـــأهيام ملـــس صـــاحبه  وجـــب البيـــع ومل يكـــن لـــه وهـــو أن يتـــساوم الـــرجالن :  "املالمـــسة

 ، أونـــــه تعليـــــق أو عـــــدول عـــــن الـــــصيغة الـــــرشعية أل وأنـــــه غـــــرر  أليـــــه وهـــــو منهـــــي عل .. ان يرجـــــع

  .. ن جيعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إىل تعليق اللزوم وهو غري نافذأمعناه 

وهـــــو .. ًإىل جانـــــب أن صـــــاحب الطلـــــب يف حـــــال تراجـــــع عـــــن الـــــرشاء يكـــــون مـــــضطرا إىل الـــــرشاء 

قـــــال رســـــول اهللا : ال قـــــ" ع م "ه عـــــن جـــــده عـــــن عـــــيل زيـــــد بـــــن عـــــيل عـــــن أبيـــــروى اإلمـــــام .. غـــــري نافـــــذ 

   .."البيعان باخليار فيام تبايعا حتى يفرتقا عن رضا" :صىل اهللا عليه وآله وسلم 
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 أنـــه وبـــال شـــك كـــان "ع" مـــن العـــرض الـــرسيع للمالمـــح االقتـــصادية عنـــد اإلمـــام زيـــد نـــستخلص

ًحيمل مرشوعا متكامال عن النظام اإلسالمي املتكامل والـذي يعتـرب ..  بام فيه النظام االقتصادي ً

وبالتــــايل نــــستطيع القــــول أن املــــذهب االقتــــصادي اإلســــالمي هــــو املــــذهب .. أم القــــضايا املجتمعيــــة 

والعــيش املالئــم لكــل زمــان ومكــان يف حتقيــق الرفاهيــة املعيــشية الــذي يكفــل للعبــاد احليــاة الكريمــة 

اليــوم مازالــت حتمــل اركــسية أو الرأســاملية الــسائدة ٌالعــادل ، وأن املــذاهب االخــرى ســواء كانــت امل

 كبرية يف كل قضاياها االقتصادية تودي هبا إىل االهنيار مهام حاولت ادعاء التكامـل يف اختالالت

  .. النظرية والتطبيق 

فـــــــــــــال بـــــــــــــد أن يـــــــــــــسعى علـــــــــــــامء الـــــــــــــدين ودكـــــــــــــاترة االقتـــــــــــــصاد إىل إعـــــــــــــادة طـــــــــــــرح املـــــــــــــذهب .. ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا 

ميـــع أشـــكاله وخمتلـــف تطبيقاتـــه حتـــى يـــستعيض بـــه النـــاس عـــن املـــذهب االقتـــصادي اإلســـالمي بج

يف أمثــال هــذه  ملــذهب أهــل البيــت علــيهم الــسالم ًام البــد أن يؤلــوا اهتاممــاكــ) .. الرأســاملية ( اآلخــر 

الدراســــــــــات باعتبــــــــــارهم قرنــــــــــاء الكتــــــــــاب ، إىل جانــــــــــب إىل أن مــــــــــنهم مــــــــــن مــــــــــارس الدولــــــــــة اإلســــــــــالمية 

 واإلمــام عبــداهللا بــن محــزة "ع"مــام اهلــادي إىل احلــق حييــى بــن احلــسني ًتطبيقــا عــىل أرض الواقــع كاإل

  ..  وغريهم "ع" واإلمام القاسم بن حممد "ع"

  ..وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين 

 
 

 
 

 


