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اکبرفقه19-9-98
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 
اسالم

ماليت وارزش

مالكيّت

آزادى اقتصادى

جايگاه دولت در اقتصاد

توزيع

103مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اقتصادىآزادى 
آزادى اقتصادى. 3•
هتر . است » آزادى اقتصادى«يكى ديگر از مبانى اقتصادى اسالم، •

ه تواند در انواع فعالي  هتاى اقتصتادى،  تفرد، از ديدگاه اسالم، مى
.شرط رعاي  حدود ومقرّرات اسالمى، وارد شود

140مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اقتصادىآزادى 
ديدگاه ى فعالي  اقتصادى از نا ر اين، هر چند اصل اولى در زمينه•

اسالم، آزادى اس ، ولى اين آزادى،  راى رسيدن  شتر  ته ستعادت
. وكمال واقعى، محدود  ه حدود الهى شده اس 

ادى  ه  اشد، زيرا آدمى در پرتو آزامر كامالً منطقى وعقالنى مىواين •
يا د ومى توانتد استتعدادهاى ختود را، رشد مطلوب خود دس  مى
. چنان كه  ايد،  ه ظهور  رساند

140مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اقتصادىآزادى 
ى وطمع دليل ناتوانى  شر در تشخيص مصالح واقعى خود وآزمند ه •

اثتر شود تنها  ه حاصل عاجل كار خود  ينديشد وازاو كه  اعث مى
ى هتداي  هتاى الهتى آجل آن غفل  كند، اگر آزادى او  ه وستيله

اى جت  نتا ودى امكانتات وضوا ط شرعى جه  داده نشتود، نتيهته
چته تتوجهى هترسعادت واقعى وتالش  راى سلطه  ر ديگران، و  ى

.  يشتر از معنويات، نخواهد داش 

141مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 



7

اقتصادىآزادى 
صتادى از اين رو، اسالم، نه مانند سوسياليسم  ه كلى  تا آزادى اقتو •

 ا مخالف  وآن را مضرّ  ه حال جامعه دانسته ونه مانند سرمايه دارى
طرح آزادى  دون قيد وشرط، زمينه فساد وتبتاهى آدمتى را فتراهم

ه آزادى  لكه  ه تعبير شهيد صدر راهى ميانه را پيموده كت. كرده اس 
الح اى  راى صتزند واز آن وسيلهكند وآن را صيقل مىرا تصفيه مى

(.282)سازدوخير انساني  مى

141مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اقتصادىآزادى 
اى همسأله آزادى اقتصادى افراد، در محدوده ى قوانين شرع  ه گونت•

ن مطلت،، واضح  ه نظر مى رسيده اس  كه  يشتر مطرح كنندگان ايت
ن دليلى  راى آن از اسالم جستهو نكرده و  ته وضتوح و روشتنى آ

يم را  ه همه اگر  خواهيم آياتى چند از قرآن كر ا اين. اند سنده كرده
شتاره توانيم  ه آيتات زيتر اعنوان شاهد  ر اين مطل، ذكر كنيم، مى

:نمائيم

141مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اقتصادىآزادى 
؛ .»اهللفإذا قضي  الصلوة فانتشروا في االرض وا تغتوا متن فضتل«•

يتد از وقتى نماز را  پا داشتيد در روى زمتين منتشتر شتويد و  هوئ
(.283)فضل پروردگار

ده در اين آيه  ه تالش  راى كس، معاش اشاره،  لكته ترغيت،، شت•
  اس  كه اى انسان  راى كس، و كار و  ه دس  آوردن معاش حرك

.كن،  دون آن كه ذكرى از محدودي   ه ميان آيد
مينته توان  ه عنوان دليل  ر پذيرش آزادى انسان در زاين آيه را مى•

.كار وتوليد از سوى اسالم، مطرح كرد

141مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اللّهِابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ 
القراض و المضار ةكتاب •
و هو أن يدفع اإلنستان للتى ، القراض و المضار ة اسمان  معنى واحد•

متا غيره ماال يتهر  ه على أن ما رزق اهلل من ر ح كان  ينهمتا علتى
.يشترطانه

•...
فَإِِاا »و لجماع األمة فالكتاب قوله تعالى جوازه دليل الكتاب على و •

و قال اهلل ]«اللّهِابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ الصَّالةُ قُضِيَتِ 
و « 1»[ «اللّهِيَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ »تعالى 

،لم يفصل
167: ، ص3المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ

َها ٰيا أَي  »:قال هللا عز و جل«كتاب المكاسب»
اٰلةِ ِمْن يَْوِم االَِّذيَن آَمنُوا إِٰذا نُوِدَي ِلل ْلُجُمعَِة صَّ
ِ وَ  ُكْم َخْيٌر  َذُروا اْلبَْيَع ٰذلِ فَاْسعَْوا إِلٰى ِذْكِر ّٰللاه
اٰلةُ فَإِٰذا قُِضيَِت الصَّ . لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 
ِ اْبتَغُوا ِمْن فَْضلِ فَاْنتَِشُروا فِي اْْلَْرِض وَ  َو  ّٰللاه
َ َكثِيراً لَعَلَّ  ونَ اْذُكُروا ّٰللاه ُُ ِل ْْ .«1« »ُكْم تُ

343: ، ص1؛ ج (البن البراج)المهذب 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ

ٰواِسَي، ْلقَْيٰنا فِيٰها رَ َو اْْلَْرَض َمَدْدٰناٰها َو أَ »و قال سبُانه 
 فِيٰها َمْوُزون  َو َجعَْلٰنا لَُكمْ َو أَْنبَتْٰنا فِيٰها ِمْن ُكّلِ َشيْ ء  
.«2»االية « َمٰعايِشَ 

قد ، و بين انهباالكتساب من فضلهو أمر هللا تعالى 
من المعيشة ما يتمكنون به من « 3»جعل لعباده 

ى صالح التصرف فيه بما يقوم بهم و يستعينون به عل
.أُوالهم

343: ، ص1؛ ج (البن البراج)المهذب 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
فصل•
•62 /10
ا صتليتم أي لذفَانْتَشِرُوا فِي الْإأَرْضِ الصَّالةُ قُضِيَتِ فَِِاا و قوله تعالى •

شترا  و الهمعة و فرغتم عنها تفرقوا في األرض و اطلبوا الرزق في ال
عته البيع و هذا ل احة و رخصة و ليس  أمر  ل رفع الحظتر التذي أوق

ظتر و قد أطبقوا على أن هذا األمر التوارد  عتد الح.  قوله وَ ذَرُوا الْبَيْعَ
يقتضي اإل احة

135: ، ص1؛ ج (للراوندي)فقه القرآن 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
،رةقد حث و ندب للى طل، الكس، من الحالل، ما ال يحصى كثيو •
وْمِ اةِ مِنْ يَٰ  ا نُودِيَ لِلصَّلٰ  ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِذٰ  تعالى يه ٰ  اللّقال •

نْ لِكُتمْ خَيْترل لَكُتمْ لِٰ  هِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰ  ذِكْرِ اللّٰ  الْهُمُعَةِ فَاسْعَوْا لِلى
 ا ْتَغُوا مِنْ اةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٰ  ا قُضِيَ ِ الصَّلٰ  كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذ

:و قال سبحانه« 1»هَ كَثِيراً ٰ  هِ وَ اذْكُرُوا اللّٰ  فَضْلِ اللّ

228: ، ص2السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
ا مِْن ٰ  ا فِيهٰ  اسِيَ وَ أَنْبَتْنٰ  ا رَوٰ  ا فِيهٰ  ا وَ أَلْقَيْنٰ  اهٰ  الْأَرْضَ مَدَدْنوَ •

اآلية« 2»ايِشَ ٰ  ا مَعٰ  ا لَكُمْ فِيهٰ  كُلِّ شَيْ  ٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْن
عباده من ه تعالى  االكتساب من فضله، و  يّن أنّه قد جعل لٰ  فأمر اللّ•

تعينون  ته المعيشة، ما يتمكنون من التصرف فيه،  ما يقوم  هم، و يست
.على صالح أحوالهم

228: ، ص2السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
، لذا أعستر أحتدكم، فليختر : روي عن النبي عليه السالم أنّه قالو •

.«3»له ، و ال يغم نفسه و أهاللّهيضرب في األرض، يبتغي من فضل 
: اععليه و آله أنّه قال ألصحا ه، في حهة التوداللّه و روي عنه صلى •

و ال ال أعلم عمال يقر كم من الهنة، لال و قد نبتأتكم  ته،اللّه انّي و 
متين أعلم عمال يقر كم من النّار، لال و قد نهيتكم عنه، و انّ الروح األ

متوت أنّ نفستا لتن ت(  ضم الرا ، هو النفس و البال)نفث في روعي، 
.«4»حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطل، 

لنّه قال ما غدوة أحتدكم فتي: و روي عن أمير المؤمنين عليه السالم•
.«5»،  أعظم من غدوته، يطل، لولده و عياله ما يصلحهماللّهسبيل 

228: ، ص2السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
•______________________________

.10-9: الهمعة( 1)
.20-19: الحهر( 2)•
، و 12متن أ تواب مقتدماتها ح 4كتاب التهارة، الباب : الوسائل( 3)•

لذا عستر أحتدكم : ه عليته و آلتهٰ  لفظ الحديث هكذا، عنه صلّى اللّ
، فتي 6فليخر  و ال يغم نفسه و أهله، و كذا أورده فتي التهتذي،   

.909/ 30الباب األول من المكاس، في ضمن ح 
.من أ واب مقدمات التهارة12الباب : الوسائل( 4)•
.1من أ واب ما يكتس،  ه، ح 20الباب : مستدرك الوسائل( 5)•

228: ، ص2السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
المكاس،كتاب •
[فضل التكس، و الروايات الواردة فيه]•
لًا مِتنْ رَ ِّجُناحل تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ « 1»اللّه قال • كُتمْ، أَنْ تَبْتَغُتوا فَضتْ

ن ل  في تهارة الحجّ، 
.اللّهِوَ ا ْتَغُوا مِنْ فَضْلِ « 2»قال و •

159: ، ص3؛ ج (عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، )الدروس الشرعية في فقه اإلمامية
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
فصل•
تصار و لذا قد عرف  ما يه، على المكتس، و صاح، العيال من االق•

رع في االكتساب و اإلخرا  و هذا هو القانون الكلي الذي أمر  ه الشت
.على العموم

91: ؛ ص(فهد الحلياحمد بن )عدة الداعي و نجاح الساعي
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
عرَوَى عُمَرُ  ْنُ يَ ِيدَ عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ •
مَتاََ قَالَ لِنِّي أَرْكَ،ُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي كَفَاهَا اللَّهُ مَا أَرْكَ،ُ فِيهَا لِلَّتا الْتِ•

أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ أُضْحِي فِي طَلَ،ِ الْحَلَالِ 
رُوا فِإ-مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَ َّ وَ جَلَّأَ • الةُ فَانْتَشإِ يَتِ الصإَّ ي فَإِِاا قُضإِ

اللّهالْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ 
نْت ِلُ أَ رَأَيْ َ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ  َيْتاً وَ طَيَّنَ عَلَيْهِ  َا َهُ ثُمَّ قَتالَ رِزْقِتي يَ•

الَّذِينَ لَا يُسْتَهَابُالثَّلَاثَةِ كَانَ يَكُونُ هَذَا أَمَا لِنَّهُ أَحَدُ[ مِنَ السَّمَا ِ]عَلَيَّ 
دَعْوَةللَهُمْ 

92: ؛ ص(فهد الحلياحمد بن )عدة الداعي و نجاح الساعي
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
لَتا قَالَ قُلْ ُ مَنْ هَؤُلَا ِ فَقَالَ ع رَجُلل تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَدْعُو عَلَيْهَا فَ•

لَوْ شَا َ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا يَدِهِ يُسْتَهَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِي 
هِدُ عَلَيْتهِ فَيَهْحَتدُهُ حَقَّتوَ • هُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا يُشتْ

فَيَدْعُو عَلَيْهِ فَلَا يُسْتَهَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ  ِهِ 
 لَا يَطْلُبُ وَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ ءُ فَيَجْلِسُ فِي الْبَيْتِ فَلَا يَنْتَشِرُ وَوَ •

لَا يَلْتَمِسُ حَتَّى يَأْكُلَهُ ثُمَّ يَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ
.فهذا التكليف العام للهمهور من الخالئق•

92: ؛ ص(فهد الحلياحمد بن )عدة الداعي و نجاح الساعي
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ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ
رجة أما الخواص فمنهم من تعبد  االكتساب و منهم المتوكل و هو دو •

ه قيتد عظيمة و صفة من صفات الصديقين و من وصل لليها  طتل عنت
و-االهتمام و انحل عنه زمام الطل، و اضمحل عنه داعية االكتساب

لس عليه م ن األمن و ج[ سح ]تقشع  عنه سحائ، الغم و سهل  
عت  قال اهلل تعتالى-على موائد الرضا و ارتوى من حياض الطمأنينة

لَهُمُ قالَ نَ تعالى الَّذِيقال اهلل فَهُوَ حَسْبُهُ و اللّهِ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى -ذكره
وْهُمْ النّاََ لِنَّ النّاَُ  قتالُوا وَ فَت ادَهُمْ لِيمانتاً قَدْ جَمَعُوا لَكُتمْ فَاخْشتَ
هُمْ وَ فَضْلٍ لَتاللّهِ فَانْقَلَبُوا  ِنِعْمَةٍ مِنَ . وَ نِعْمَ الْوَكِيلُاللّهُ حَسْبُنَا  مْ يَمْسَستْ

سُو ل

92: ؛ ص(فهد الحليبن احمد )عدة الداعي و نجاح الساعي




