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 است و این اولویت ها مراتبی دارند. اولویتدر اسالم، همان  مالکیت 

این زمین مشترک، هرکس در آنچه به دست آورده، از دیگران  است و ازبرای همه ، بازار مشترک و نزمی

 سزاوارتر است و در آن اولویت دارد. 

  آدم ها با شرایط گوناگون و استعدادهای متفاوت همراه می شوند، یک نفر در دریا پایش را کوسه می برد

ابع در من اشتراکو دیگری، قالب اختراع می کند و به برداشت های زیادتری می رسد. در این فرض، دیگر 

می رسد و خمس و زکات اشتراک در منافع مطرح می شود و به اشتراک در استعدادها کافی نیست و 

 مطرح می شود و این هر دو ضامن تعدیل ثروت و توزیع درآمدها هستند

  دارند و کسانی به آن ها نزدیک ترند به این ثروت،  اولویتکسانی که با این وصف به ثروت می رسند

 «اُولُوا ااَلرحامِ بَعضُهُم اُولی بِبَعض  »براساس چنین اولویتی است.  ارث نزدیک تر.

 رهبر -عمومی -خصوصی: قسام مالکیتا 

 پشتکارو  ابتکارو پشتوانه فعالیت خصوصی و  اولویت: براساس خصوصی

هایی که در جنگ به شامل اجاره زمین  -توزیع ثروتو به مقصد اشتراک در استعدادها : براساس عمومی

بی نیازکننده  -برای تمامی نسل ها و مسلمان ها -دست آمده و زکات و نصف خمس و ضرایب و مالیات ها

 مصرف سهمصاحب نقش در توزیع ثروت و  -خلق از سرمایه ها تا سرحد بی نیازی

 -ماندهی تولیدجهت کنترل و سازبزرگترین سرمایه ها در دست رهبر  -تمامی ثروت ها: دربرگیرنده رهبر

قابل انتقال به اوالد و نسل رهبر نیست، فقط انتقال به رهبر و امام  -شامل انفال، فییء، نصف خمس و...

 کنترل مالکیت های خصوصیعهده دار تولیدهای سنگین و در راه مصالح عالی و  -بعد

 هم براساس قرارداد، مسائل است و در کاردر رابطه با سعی ، تنها در رابطه با عمل نیست، که کار = مالکیت 

 (بازدهی هاو دارایی ها بین  نسبتسعی: حالتی در عمل، حل و فصل می شوند. )

 هرگاه سرمایه ای بود، : مسئله این نیست که سرمایه در دست چه کسی است! سرمایه داری و ملک داری

، برداشت و بهره اشدمسئله این است که این سرمایه ها در دست هرکسی بناچار سرمایه داری هم هست، 

 چقدر است؟! مندی توده محروم



ما داریم توده ها را فریب می دهیم، گاهی با همین تز نفی مالکیت و نفی سرمایه داری و گاهی با جامعه 

 برداشت کارگر مفتضح تر شده و...! بدون طبقه و...؛ درحالیکه درصد

سرمایه رهبر تا حدی است که سرمایه های سرمایه خصوصی و عمومی و رهبر داریم. حجم  ۳گفتیم که 

برخوردار است، کنش ها بر او اثر نمی  آزادیو  آگاهیخصوصی امکان رقابتش را ندارند و رهبری که از 

 گذارند و آگاهی ها از اشتباهاتش جلوگیر هستند.

  ی ثروت ها»)مفتوح العنوه( زمین های جنگ هم به همین گونه تقسیم می شود: زمین داری مسئله

 زمین های مدینه)ملک رهبر( و زمین های انفال ، و «عمومی

زمین های جنگ، مربوط به تمامی نسل های مسلم است. این زمین ها در حال جنگ، آباد بوده اند. بقیه 

ی زمین های بایر و دشت ها و جنگل ها جزء انفال هستند. در این دوره هرکس آن ها را زنده کند به آن 

 ن آن را به کار گرفت و آباد کرد.ر سه سال بگذرد، هیچ اولویت نخواهد داشت و می تواسزاوارتر است و اگ


