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3 

 فلسفه

 اخالق
 هکتب

 ًظام
 سازٍکار

 ًظریه اًذیشه هذٍى در اسالم

 س٘ستن اسالهٖ

 دلٌل عقلی و نقلی

 روش عقلی و نقلی

 علمیدلٌل عقلی ، نقلی و 

 روش عقلی، نقلی و علمی

 دلٌل فقهی

 روش فقهی

 دلٌل تمام منابع 
 روش تمام روش ها

 حقَق
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 اسالماقتصادی ًظام هکتب ٍ 

هجبًٖ 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اّذاف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

ًظام 
اقتصادی 

 اسالم

 ًظریه اًذیشه هذٍى در اسالم
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 هکتب اقتصادی اسالم

مکتب هجبًٖ 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب اّذاف 

اقتصادی 
 اسالم

 ًظریه اًذیشه هذٍى در اسالم

 تحقق خارجی
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 هکتب اقتصادی اسالم

مکتب هجبًٖ 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب اّذاف 

اقتصادی 
 اسالم

 ًظریه اًذیشه هذٍى در اسالم

 تحقٌق علمی
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 تَسعه یافتگى اقتصادى

اهداف 
اقتصادى 

 اسالم

نسبت به 
درون جامعه 

 اسالمى

نسبت به 
بٌرون جامعه 

 اسالمى
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 تَسعه یافتگى اقتصادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

نسبت به بٌرون 
قدرت  جامعه اسالمى

 اقتصادى
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 تَسعه یافتگى اقتصادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدٌل ثروت

نسبت به بٌرون 
 جامعه اسالمى

 قدرت اقتصادى
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 عذالت اقتصادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکٌت

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

 اهداف

321: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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مبدأ العدالة 
ٌّة  االجتماع

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعً
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّة الدولة فً  مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة للفرد 
وسائل العمل، 

وفرصة المساهمة 
الكرٌمة فً النشاط 
 االقتصادي المثمر

الفرد عاجز أو كانت 
الدولة فً ظرف 

 استثنائً

تهٌئة  الدولة المال 
الكافً لسّد حاجات 
الفرد، وتوفٌر حّد 

 خاّص من المعٌشة له

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة للفرد وسائل 
العمل، وفرصة المساهمة 

الكرٌمة فً النشاط االقتصادي 
 المثمر

تهٌئة  الدولة المال الكافً لسّد 
حاجات الفرد، وتوفٌر حّد 

 خاّص من المعٌشة له

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة 
للفرد وسائل 

العمل، وفرصة 
المساهمة 

الكرٌمة فً 
النشاط 

االقتصادي 
 المثمر

الدولة  وظٌفة
 فً هذا المجال 

 مبانً

الدولة  عمل
المستمر بهذه 

 الوظٌفة
 النظامعنصر 

تهٌئة  الدولة 
المال الكافً 
لسّد حاجات 

الفرد، وتوفٌر 
حّد خاّص من 

 المعٌشة له

الدولة  وظٌفة
 فً هذا المجال 

 مبانً

الدولة  عمل
المستمر بهذه 

 الوظٌفة
 النظامعنصر 

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّة الدولة فً  مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

 عنصر نظام  .التكافل العامّ 

حّق الجماعة فً 
 .موارد الدولة العاّمة

 مبانی

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
ٌّة والملّحة  الحٌات

 للفرد،
 رفاه عمومى

حّق الجماعة فً 
موارد الدولة 

 .العاّمة

وٌفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى 
 .أرفع من الحٌاة

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 رفع فقر 

از طرٌق کمک 
 مسلمٌن به ٌکدٌگر

 عنصر نظام

از طرٌق بٌت 
 المال

 مبانً
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّة  مسؤول
الدولة فً 
االقتصاد 
  اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 ( االجتواعي  التَازى -2)اقتصادىعذالت . 1 

  التوازن -2
  االجتماعً

ٌّةالحقٌقة ال  كون

أفراد النوع  تفاوت
البشري فً مختلف 
الخصائص والصفات 

ٌّة  ٌّة والفكر النفس
ٌّة  والجسد

ٌّةالحقٌقة ال  مذهب
هو أساس  العمل

ٌّة وما لها من  الملك
 حقوق

     783      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ال ٗؼٌٖ أىّ اإلسالم ٗفشؼ إٗجبد ّزُ الحبلٔ ٍّزا •

هي التَاصى فٖ لحظٔ، ٍإًّوب ٗؼٌيٖ عؼيا التيَاصى    
االعتوبػٖ فٖ هستَى الوؼ٘طٔ ّذفبً تسؼى الذٍلٔ 
فٖ حذٍد غالح٘٘بتْب إلى تحم٘مِ ٍالَغيَ  إل٘يِ   
ثوختلف الكشق ٍاألسبل٘ت الوطشٍػٔ التٖ تيذلا  

 .ؾوي غالح٘٘بتْب

     785      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 

وقد قام اإلسالم من 
ناحٌته بالعمل لتحقٌق 

 هذا الهدف 

بضغط مستوى المعٌشة من 
 ، اإلسرافبتحرٌم أعلى 

وبضغط المستوى من أسفل 
باالرتفاع باألفراد الذٌن ٌحٌون 

مستوًى منخفضاً من المعٌشة إلى 
 مستوى أرفع

     785      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 

وقد قام اإلسالم من ناحٌته 
 بالعمل لتحقٌق هذا الهدف 

بتحرٌم بضغط مستوى المعٌشة من أعلى 
 ، اإلسراف

باالرتفاع وبضغط المستوى من أسفل 
باألفراد الذٌن ٌحٌون مستوًى منخفضاً من 

 المعٌشة إلى مستوى أرفع

، وبذلك تتقارب المستوٌات حّتى تندمج أخٌراً فً مستوى واحد قد ٌضّم درجات، 
ٌّة الصارخة فً مستوٌات المعٌشة  .ولكّنه ال ٌحتوي على التناقضات الرأسمال

     785      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ٍفْوٌب ّزا لوجذأ التَاصى االعتوبػٖ فٖ اإلسيالم ٗميَم   •

ػلى أسبس التيذل٘ك فيٖ الٌػيَظ اإلسياله٘٘ٔ اليزٕ      
ٗىطف ػي إٗوبى ّزُ الٌػَظ ثيبلتَاصى االعتويبػٖ   
وْذف، ٍإػكبئْب لْيزا الْيذف ًفيل الوؿيوَى اليزٕ      
ضشحٌبُ، ٍتأو٘ذّب ػلى تَعِ٘ الذٍلٔ إلى سفيغ هؼ٘طئ   
األفشاد الزٗي ٗحَ٘ى ح٘بٓ هٌخفؿٔ تمشٗجيبً للوسيتَٗب    
ثؼؿْب هي ثؼؽ؛ ثمػذ الَغَ  أل٘شاً إلى حبلٔ التَاصى 

 .الؼبم٘ فٖ هستَى الوؼ٘طٔ
     785      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
أىّ اإلهبم هَسى ثي عؼفش ػلِ٘ السيالم  : عبء فٖ الحذٗثفمذ •

إىّ الَالٖ »: تحذٗذ هسؤٍل٘٘ٔ الَالٖ فٖ أهَا  الضوبٓروش ثطأى 
ٗألز الوب  فَ٘عِْ٘ الَعِ الزٕ ٍعِْ٘ اللَّيِ ليِ ػليى نوبً٘ئ     
أسْن للفمشاء ٍالوسبو٘ي، ٗمس٘وْب ثٌْ٘ن ثمذس هب ٗسيتنٌَى فيٖ   

  ٖ ء سد٘ إليى   سٌتْن ثال ؾ٘ك ٍال تم٘٘ٔ، فئى فؿا هي رليه ضي
ء ٍلين ٗىتفيَا ثيِ ويبى ػليى       الَالٖ، ٍإى ًمع هي رله ضٖ

 .«1« »حتّى یستغٌَاالَالٖ أى ٗوًَْ٘ن هي ػٌذُ ثمذس سؼتْن 
 541: 1ساعغ االغَ  هي الىبفٖ ( 1)•

 
     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ثٓبةٔ ػٓذٓمِ ٍٔعَٔةِ اسٕتٙ٘ؼٓبةِ الْؤسٕتَحٙمِّ٘يَ ثِبلْئِػٕكَبءٙ ٍٓ التَّسَِِٕٗٓٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ٍٓ  28•

 اسٕتٙحٕجٓبةِ رَلٙهٓ  
بٓعٕضِِ  ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓيى ػٓييْ   « 4» -3 -11989•

ٍٓ الْأَسٓؾُيَىَ الَّتٙيٖ   : ػٓيِ الْؼٓجٕذٙ الػٛبلٙحِ ع فٖٙ حٓذٙٗثٚ قََِٗاٍ لَب َ أَصٕحٓابٌَِا
ثٓذٓأَ فَأَلْشَجٓ هٌِْٙٔ  -فَئِرَا أَلْشَجٓ هٌْْٙٓب هٓب أَلْشَجٓ -أُلٙزَ ٕ ػًٌَْٓٓٓ إِلَى أَىْ لَب َ

ٍٓ ًٙػٕيفٓ الْؼٔطْيشِ    -هٙوٛب سٓمَتٙ السٛوٓبءٔ إٍَٔ سٔمٖٙٓ سٕٓ٘حبً -الْؼٔطْشَ هٙيَ الْجٓوٙ٘غِ
 -الٌََّٓاؾٙحِ -هٙوٛب سٔمٖٙٓ ثِبلذٍٛٓالٖٙ ٍٓ

 

 266: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 

ّه  فَأََخذذَه   • َ َذذ  ا َه هذذهف َ  ذذي  لف امْةف َذذِتف ام َ َه عَذذَ  مََا يفَةذذِتف َهْمذذ      -امْذذَاا ف فََا

َقٰراءف َ  امَْاٰس كفيف  ُ   ْ  -نفلْف  ُ ل ذا هَفذِتف  َؤم لفَي عَلَْْيٰ  َ  امْا  ِف  -َ  امْٰع مف ذ  ُٰ ف َ  لف امر 

ف  ٰ ّ يلف ا َي َ  لف َمبف يلف مََا يفَةِتف َهْمذ      -َ  امْٰغ رفمف بف َُ ْ   -َ  اْبنف امسه ذ   ََْْذ يَْقسف

عف ف ْ  ف ْ  -لف َمَااضف َفيف لف َمنَِتف َتْغن اَن  ِفذ    -َفَقْدرف َم  يَس ْ ٍ  َ  َا ََْق ذة  -َفََل ضف

ََل امَْاا ف 
ِ
ده ا َ ََشْ ٌء ر  ْن َذِلف ْن فََضَل مف

ِ
َ ََشْ ٌء َ   -فَ  ْن َذِلف ْن يََقَص مف

ِ
َ  ا

َفيف  ْندف ف  -مَْ  يَْكَِف اا  ْن عف اََن ْ  مف ْ   -ََكَن عََ  امَْاا ف َهْن يَا  ف َحذىه َفَقْدرف َمذَعِتف

َتْغن اا  -يَس ْ

 266: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
هي الجبة  4، ٍ أٍسد لكؼٔ هٌِ فٖ الحذٗث 4 -541 -1الىبفٖ  -(4)•

هي الجيبة   8هي أثَاة هب ٗجت فِ٘ الخول، ٍ ألشى فٖ الحذٗث  2
هي أثَاة لسؤ الخويل، ٍ أليشى    3هي الجبة  1ٍ فٖ الحذٗث  1

 2هي أثَاة األًفب ، ٍ ألشى فٖ الحذٗث  1هي الجبة  4فٖ الحذٗث 
 .هي أثَاة عْبد الؼذٍ 41هي الجبة 

 266: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
اللَِّٙ ظ ٗٓمْسٙنٔ غٓذٓلَب ٙ الْجَٓٓادٕٙ فٖٙ الْجٓيَٓادٕٙ  سٓسَٔ ُ   إِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ وَبىَ•

ٍٓ غٓذٓلَب ٙ إَّٔاِ الْحٓؿَشِ فٖٙ إَّٔاِ الْحٓؿَشِ ٍٓ لَب ٗٓمْسٙنٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ثِبلسَِِٛٗٛٔ ػٓلَيى  
ػٓلَى لَذٕسِ هٓييْ   -حٓتَّى ٗٔؼٕكٖٙٓ إَّٔاَ وُاِّ سْٕٓنٍ نُؤٌبً ٍٓ لَىٙيْ ٗٓمْسٙؤْٓب -نَوٓبًٍٙ٘ٓٔ

وُاَّ غٙيٌْفٚ هٙئٌْْنٕ   « 1»ػٓلَى لَذٕسِ هٓب ٗٔمٙ٘نٔ  -ٗٓحٕؿُشُُٔ هٙيْ أَغٌَٕبفٙ الثَّوٓبًِٙ٘ٓٔ
ٖٕ ءٗ هَٕٓلَُ ٗ -ٗٔمَذِّسٔ لٙسٌَٓتِٙٙ  -ٍٓ لَب هٔسٓوٝى ٍٓ لَب هٔؤَلَّيفٗ  -لَٕ٘لٓ فٖٙ رَلٙهٓ ضَ

فَبلَئَ  « 2»حٓتَّى ٗٓسٔذٛ  -إًَِّوٓب ٗٓؿَغٔ رَلٙهٓ ػٓلَى لَذٕسِ هٓب ٗٓشَى ٍٓ هٓب ٗٓحٕؿُشُُٔ
ػٓشَؾَُا الْوٓب َ عٔوٕلَئً إِلَيى    -ٍٓ إِىْ فَؿَاَ هٙيْ رَلٙهٓ فَؿْاٌ -وُاِّ لََٕمٍ هٌْْٙٔنٕ

 .غَٕ٘شِّٙنٕ

  267: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 ( االجتواعي  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
، 9 ٍسيبئا الطي٘ؼٔ؛ ج  .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ وَوٓب ٗٓأْتٖٙ فٖٙ لٙسٕوِٓٔ الْخُؤلِ •

 267: ظ

•______________________________ 
 (.ّبهص الوخكَـ)ٗؼٌٖ  -فٖ التْزٗت -(1)

 .وا -اؾبف فٖ الوخكَـ ٌّب ولؤ -(2)•
 . هي أثَاة لسؤ الخول 1هي الجبة  8ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•

  267: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 عذالت اقتصادى. 1 

 
الزٕ الهذف الٌهائي أىّ : ٍّزا الٌع٘ ٗحذ٘د ثَؾَح•

ٗحبٍ  اإلسالم تحم٘مِ ٍٗلمٖ هسؤٍل٘٘ٔ رله ػليى  
إغٌضضاك کضضلّ فضضرد فضضي الو توضض  ٍلييٖ٘ األهييش ّييَ 

 .اإلسالهي

     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍّزا هب ًجذُ فٖ والم الط٘جبًٖ، ػلى هب حيذ٘  ػٌيِ ضيول اليذٗي     •
 : السشلسٖ فٖ الوجسَـ إر ٗمَ 

ػلى اإلهبم أى ٗتّمٖ اللَِّ فٖ غشف األهَا  إليى الوػيبسف،   »•
فال ٗذع فم٘شاً إلّبأػكبُ حمِّ هي الػذلب  حتّى ٗنٌِ٘ ٍػ٘بليِ،  
ٍإى احتبج ثؼؽ الوسلو٘ي ٍل٘ل فٖ ث٘ت الوب  هي الػذلب  

ء أػكى اإلهبم هب ٗحتبعَى إلِ٘ هي ث٘ت هب  الخشاج، ٍال  ضٖ
ٗىَى رله دٌٗبً ػلى ث٘ت هب  الػذلٔ؛ لوب ثٌّ٘٘ب أىّ الخشاج ٍهب 

 .«2« »فٖ هؼٌبُ ٗٔػشف إلى حبعٔ الوسلو٘ي
 18: 4الوجسَـ ( 2)•

 
     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍلىيٖ  . فتؼو٘ن النٌى َّ الْذف الزٕ تؿؼِ الٌػَظ أهبم ٍلٖ٘ األهيش •
ًؼشف الوفَْم اإلسالهٖ للنٌيى ٗجيت أى ًحيذ٘د رليه ػليى ؾيَء       

 .الٌػَظ أٗؿبً

     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍإرا سعؼٌب إلْ٘ب ٍعذًب أىّ الٌػَظ عؼلت هي النٌيى   •
الحذ٘ الٌْبئٖ لتٌبٍ  الضوبٓ، فسوحت ثئػكبء الضوبٓ للفم٘ش 
حتّى ٗػجح غٌ٘٘بً، ٍهٌؼت إػكبءُ ثؼذ رله، ووب عبء فٖ 

تؼكِ٘ هيي الضويبٓ   »: ػي اإلهبم عؼفش ػلِ٘ السالم الخجش
 .«3« »حتّى تنٌِ٘

هييي أثييَاة  24، الجييبة 258: 9ٍسييبئا الطيي٘ؼٔ ( 3)•
  الوستحمّ٘ي للضوبٓ، الحذٗث األٍ٘ 

 
     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ثٓبةٔ عَٓٓاصِ إِػٕكَبءٙ الْؤسٕتَحٙكِّ هٙيَ الضَّوَبِٓ هٓب ٗٔنٌِْٙ٘ٙ ٍٓ أًََِّٔ لَب حٓذٛ لَِٔ  24« 4»•
  فٖٙ الْىَثْشَِٓ إِلَّب هٓيْ ٗٔخَبفٔ هٌِْٙٔ الْئِسٕشَافٔ فَ٘ٔؼٕكَى لَذٕسٓ وٙفَبٗٓتِٙٙ لٙسٌٍَٓٔ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓييْ أَثِ٘يِٙ   « 5» -1 -11970•
 :ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سٓؼٙ٘ذٙ ثٕيِ غَضٍْٓاىَ ػٓييْ أَثِيٖ ػٓجٕيذٙ اللَّيِٙ ع لَيب َ     

 .تُعٕطِيهِ هِيَ السَّکَاةِ حٓتَّى تُغٌِْيٓهٔ

 258: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 عذالت اقتصادى. 1 

ْٗذف اإلسالم إليى تيَف٘شُ ليذى عو٘يغ       فبلنٌى الزٕ •
األفشاد َّ ّزا النٌى الزٕ عؼلِ حذ٘اً فبغلًب ث٘ي إػكيبء  

 .الضوبٓ ٍهٌؼْب

     787      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍهشًّٓ الشى ٗجت أى ًشعغ إلى الٌػَظ ًٍفيتّص  •
ػي قج٘ؼٔ ّزا الحذ٘ الزٕ ٗفػا ث٘ي إػكبء الضويبٓ  

 .ٍهٌؼْب؛ لٌؼشف ثزله هفَْم النٌى فٖ اإلسالم

     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍفٖ ّزُ الوشحلٔ هي االستٌتبج ٗوىيي الىطيف ػيي قج٘ؼئ     •
 :رله الحذ٘ فٖ ؾَء حذٗث أثٖ ثػ٘ش الزٕ عبء فِ٘

     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

أ ًِّ سأ  اإلهبم عؼفش الػبدق ػلِ٘ السيالم ػيي سعيا ليِ     » •
نوبًوئٔ دسّن، ٍَّ سعا لفّبف، ٍلِ ػ٘ب  وث٘ش، أ لَِٔ أى ٗألز 

ٗب أثب هحو٘ذ، أٗشثح هي دساّويِ هيب   : هي الضوبٓ؟ فمب  لِ اإلهبم
إى : ًؼن، فميب  اإلهيبم  : فمب  أثَ ثػ٘شٗمَ  ثِ ػ٘بلِ ٍٗفؿا؟ 

وبى ٗفؿا ػي لَتِ همذاس ًػف المَ  فال ٗألز الضويبٓ، ٍإى  
وبى ألاّ هي ًػف المَ  ألز الضوبٓ، ٍهيب أليزُ هٌْيب فؿّيِ     

 .«1« »حتّى یلحقهن بالٌاسػلى ػ٘بلِ 
هيي أثيَاة الوسيتحمّ٘ي     8، الجبة 232: 9ٍسبئا الط٘ؼٔ ( 1)•

 4للضوبٓ، الحذٗث 
     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ثٓبةٔ أَىَّ حٓذٛ الْفَمْشِ الَّزٕٙ ٗٓجَٔصٔ هٓؼِٓٔ أَلْزُ الضَّوَبِٓ أَىْ لَب ٗٓوٕلٙهٓ هٓئًَََُٔ السٌَِٛٔ لَِٔ  8•
   ٍٓ لٙؼٙ٘ٓبلِٙٙ فٙؼٕلًب إٍَٔ لًَُٛٓ وَزٕٙ الْحٙشْفَِٔ ٍٓ الػٌْٛؼِٓٔ

: هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لَب َ« 1» -4 -11908•
ٍٓ َّٔٓ سٓعٔاٌ لَفَّبفٗ  -لَِٔ نَوٓبًُوٙبئَِٔ دٙسّٕٓنٍ« 2»سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓعٔاٍ 

فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛيذٚ أَ ٗٓيشْثٓحٔ فٙيٖ     -أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَ هٙيَ الضَّوَبِٓ -ٍٓ لَِٔ ػٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘شٌ
لَيب َ وَينٕ ٗٓفْؿُياُ لَيب َ لَيب       -هٓب ٗٓمَُ ٔ ثِِٙ ػٙ٘ٓبلَِٔ ٍٓ ٗٓفْؿُاُ لَب َ ًَؼٓينٕ  -دٓسٓاّٙوِٙٙ
فَلَيب ٗٓأْلُيزٙ    -لَب َ إِىْ وَبىَ ٗٓفْؿُاُ ػٓيِ الْمَُ ٙ هٙمْيذٓاسٔ ًٙػٕيفٙ الْمُيَ ٙ    -أَدٕسِٕ
فَؼٓلَٕ٘يِٙ فٙيٖ   : لَب َ لُلْتٔ -ٍٓ إِىْ وَبىَ أَلَاَّ هٙيْ ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ أَلَزَ الضَّوَبَٓ -الضَّوَبَٓ

 -وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕغٔ لَب َ َٗٔٓسِّغٔ ثِْٓب ػٓلَى ػٙ٘ٓبلِٙٙ: لَب َ لُلْتٔ -هٓبلِٙٙ صٓوَبٌٓ تَلْضَهِٔٔ لَب َ ثٓلَى
ٍٓ هٓب أَلَزَ هٙيَ  -ٍٓ وٙسَٕٓتِْٙنٕ ٍٓ ٗٔجٕمٖٙ هٌْْٙٓب ضَٕ٘ئبً ٌَٗٔبٍِلُِٔ غَٕ٘شَّٔنٕ« 3»فٖٙ قَؼٓبهِْٙنٕ 

 .حٓتَّى یٔلْحِقَهٔنٕ بِالٌَّاسِ -الضَّوَبِٓ فَؿَِّٔ ػٓلَى ػٙ٘ٓبلِٙٙ

 232: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ ثٓىْشِ ثٕيِ غٓيبلٙحٍ ػٓييِ   •
الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ إِسٕوٓبػٙ٘اَ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْؼٓضِٗضِ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ أَثِيٖ ثٓػٙي٘شٍ   

 . «5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓعِْٕٔٔ : أَلَُ ُ« 4»ًَحَُٕٓٔ 

 .1630 -34 -2الفمِ٘  -(1)•
 (.ّبهص الوخكَـ)هي أغحبثٌب  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(2)•

 (.ّبهص الوخكَـ)ٍ ضشاثْن  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(3)•

 .3 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .هي ّزا الجبة 11ٗبتٖ فٖ رٗا الحذٗث  -(5)•

 232: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 عذالت اقتصادى. 1 

ففٖ ؾَء ّزا الٌع٘ ًؼشف أىّ النٌى فيٖ  •
اإلسييالم ّييَ إًفييبق الفييشد ػلييى ًفسييِ 
ٍػبئلتِ حتّيى ٗلحيك ثبلٌيبس، ٍتػيجح     
هؼ٘طتِ فٖ الوستَى الوتؼيبسف اليزٕ ال   

 .ؾ٘ك فِ٘ ٍال تمت٘ش

     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍّىزا ًخشج هي تسلسا الوفبّ٘ن إلى هفْيَم اإلسيالم   •
ػي التَاصى االعتوبػٖ، ًٍؼشف أىّ اإلسالم ح٘ي ٍؾيغ  
هجذأ التَاصى االعتوبػٖ، ٍعؼا ٍلٖ٘ األهش هسؤٍلًب ػيي  
تحم٘مِ ثبلكشق الوطشٍػٔ ضيشح فىشتيِ ػيي التيَاصى،     

 .  ٍث٘٘ي أ ًِّ ٗتحمّك ثتَف٘ش النٌى لسبئش األفشاد

     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍلذ استخذهت الطشٗؼٔ هفَْم النٌيى ّيزا ثجؼليِ حيذ٘اً     •
فبغلًب ث٘ي عيَاص الضويبٓ ٍهٌؼْيب، ٍفس٘يش  ّيزا الحيذ٘       

بئسر هعيشة الفرد إلى درجةٍ الفبغا فٖ ًػَظ الشى 
  ٍثزله أػكتٌيب ّيزُ الٌػيَظ    .تلحقه بوستَى الٌاس

أًِّ الوفَْم اإلسالهٖ للنٌى الزٕ ػشفٌب ػي هجذأ التَاصى 
ٗستْذف تَف٘شُ للؼوَم، ٍٗؼتجش تؼو٘وِ ضشقبً فٖ تحم٘ك 

 .  التَاصى االعتوبػٖ
 

     788      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٍّىزا تىتوا فيٖ رٌٌّيب الػيَسٓ اإلسياله٘٘ٔ     •
الوحذ٘دٓ لوجذأ التَاصى االعتويبػٖ، ًٍؼلين أىّ   
الْذف الوَؾَع لَلٖ٘ األهش َّ الؼوا إللحيبق  
األفشاد الوتخلّف٘ي ثوستَى أػليى ػليى ًحيَ    

 .ٗحمّك هستَىٖ ػبه٘بً هشفّْبً للوؼ٘طٔ

     789      ( 3 هَسَعة الشهيذ الصذر ج)اقتصادًا



47 

 الوسکييالفقير ٍ : ٍ الثاًياألٍّل 

ٍ  هيي األٍ٘  الفم٘ش ٍ الوسى٘ي، ٍ الثبًٖ أسيَء حبلًيب   : ٍ الثبًٖاألٍ٘  •
ال ٗوله هؤًٔ السٌٔ لِ ٍ لؼ٘بليِ ٍ النٌيٖٜ الطيشػٖ٘    هي الفم٘ش الطشػٖ 

ثخالفِ، فوي وبى ػٌذُ ؾ٘ؼٔ أٍ ػمبس أٍ هَاش أٍ ًحيَ رليه تميَم    
ٍ وفبٗٔ ػ٘بلِ فٖ قَ  السٌٔ ال ٗجَص لِ أليز الضويبٓ، ٍ   ( 2)ثىفبٗتِ 

وزا إرا وبى لِ سأس هب  ٗمَم سثحِ ثوؤًتِ، أٍ وبى ليِ هيي الٌميذ أٍ    
الجٌل هب ٗىفِ٘ ٍ ػ٘بلِ، ٍ إى وبى لسٌٔ ٍاحذٓ، ٍ أه٘ب إرا ويبى ألياّ   

 هي همذاس وفبٗٔ سٌتِ ٗجَص لِ ألزّب 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٗؼٌٖ ٗمَم سثحْب( 2)•

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 الوسکييالفقير ٍ : ٍ الثاًياألٍّل 

ػلى ّزا فلَ وبى ػٌذُ ثومذاس الىفبٗٔ ٍ ًمع ػٌِ ثؼذ غشف ثؼؿِ ٍ •
فٖ أنٌبء السٌٔ ٗجَص لِ األلز ٍ ال ٗلضم أى ٗػيجش إليى رليش السئٌ     
حتّى ٗتن٘ هب ػٌذُ ففٖ واّ ٍلت ل٘ل ػٌذُ هميذاس الىفبٗئ الويزوَسٓ    
ٗجَص لِ األلز ٍ وزا ال ٗجَص لوي ويبى را غيٌؼٔ أٍ وسيت ٗحػ٘يا     

  ػييذم ألييز المييبدس ػلييى( 5)، ٍ األحييَـ (4)هٌْوييب همييذاس هؤًتييِ 
 .االوتسبة إرا لن ٗفؼا تىبسلًب

 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 



49 

 الوسکييالفقير ٍ : ٍ الثاًياألٍّل 

فئىّ الوشاد ثبلوب  الَافٖ ثوؤًتِ أػين٘ هيي وًَيِ ثبلفؼيا أٍ الميَ٘ٓ      ( 4)•
 (.وبضف النكبء. )فػبحت الحشفٔ ٍ الػٌؼٔ الالئمٔ ثحبلِ غٌٖ٘

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثا ػذم عَاص ألزُ ال ٗخلَ هي لَ٘ٓ( 5)•

 (.الخَئٖ. )األظْش ػذم عَاص األلزثا •
. ٍ األلَى عَاص ألزُ ثؼذ الؼجيض ًؼين األحيَـ ليِ تيشن التىبسيا      •

 (.الگلپبٗگبًٖ)

 (.الحى٘ن. )ثا َّ األلَى•
األلَى عَاص ألزُ ثؼذ لشٍج ٍلت التىس٘ت ٍ إى وبى ػبغ٘بً ثتشويِ  •

 (.الٌبئٌٖ٘. )ثزله( لذ٘س سشُّ)ٍ س٘أتٖ التػشٗح هٌِ 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 الفقير ٍ الوسکيي: األٍّل ٍ الثاًي

 اإلنسان 

قد ال ٌملك شٌئاً 
أصاًل ما عدا 

 قوت ٌومه

ال إشكال فً 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

ٌكون له مال آخر 
 من جنس أو نقد

لم ٌكن وافٌاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال فً 
جواز تتمٌمه من 

 الزكاة 

وافٌاً لمئونة كان 
 السنة

  فهو غنً شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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 الفقير ٍ الوسکيي: األٍّل ٍ الثاًي

 :تفػ٘ا الىالم فٖ الومبمٍ •
 اإلًسبى أىّ •
ال ٗوله ض٘ئبً أغلًب هب ػذا لَ  َٗهِ، ٍ ّزا ال إضيىب  فيٖ   لذ  -1•

 .عَاص ألزُ هي الضوبٓ ثومذاس هئًَٔ السٌٔ ووب َّ ظبّش
ٗىَى لِ هب  رلش هي عٌل أٍ ًمذ، ٍ ال إضىب  أٗؿيبً  : أُلشىٍ  -2•

فٖ عَاص تتو٘وِ هي الضوبٓ إى لن ٗىي ٍاف٘بً لوئًَٔ السٌٔ، ٍ إلّيب فْيَ   
هٌْب، ووب دلّت ػلْ٘ب غيح٘حٔ أثيٖ ثػي٘ش    ٗجَص األلز غٌٖ ضشػبً ال 

 .الوتمذ٘هٔ
 

 14-13: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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، لَ وبًت ػٌذُ هئًَٔ سٌٔ ٍاحذٓ ٍ ثؼذ غشف هميذاس هٌْيب ٍ ليَ    ًؼن•
لال  أٗ٘بم لالئا ًمػت ثح٘ث لن ٗجك لذِٗ فؼلًب هب ٗىفِ٘ لسٌتِ، عيبص  
لِ األلز حٌ٘ئزٚ، ٍ ال ٗلضم الػجش إلى رلش السٌٔ حتّى ٗتن٘ هب ػٌيذُ، ٍ  

 .رله الًمالة الوَؾَع ٍ تجذ٘  النٌى ثبلفمش ثؼذ الػشف الوضثَس

 14: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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ٗىَى لِ هب ٌ أػذُ٘ لالستفبدٓ هي هٌبفؼِ هي غ٘ش أى ٗىَى : نبلثًٍٔ  -3•
هؼذ٘اً للتجبسٓ ووب لَ وبًت لِ ض٘بُ ٗستف٘ذ هي ألجبًْب ٍ أغَافْب أٍ داس 

 ٌٗتفغ هي غلّتْب، 
الؼجشٓ ػٌذئزٚ ثبلٌظش فٖ ران الشثح ٍ تله الوٌفؼٔ، فئى وبًت ٍاف٘ئ  ٍ •

ثبلوئًَٔ ال تحاّ لِ الضوبٓ، ٍ إلّب حاّ التتو٘ن هٌْب، ووب ًكمت ثِ هَنمئ  
سوبػٔ الوتمذ٘هٔ، فئىّ هَسدّب ٍ إى وبى ّيَ اليذاس الوؼيذ٘ لاٗجيبس ٍ     
االًتفبع هي غلّتْب إلّب أًِّ ال لػَغ٘٘ٔ لْب ثومتؿى الفْن الؼشفٖ لكؼيبً،  
ف٘ؼن٘ غ٘شّب هي دوّبى أٍ ػمبس أٍ لبى ٍ ًحَ رله هو٘ب ٗيتحفّ  ػليى   

 .ػٌِ٘ ٍ ٌٗتفغ هي سثحِ

 14: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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ثٓبةٔ عَٓٓاصِ أَلْزٙ الْفَمٙ٘شِ لٙلضَّوَبِٓ ٍٓ إِىْ وَبىَ لَِٔ لَيبدٙمٗ ٍٓ دٓاثٛئٌ ٍٓ دٓاسٗ    9« 1»•
  هٙوٛب ٗٓحٕتَبجٔ إِلَِٕ٘ٙ لَب هٓب ٗٓضِٗذٔ ػٓيِ احٕتٙ٘ٓبعِِٙ ثِمَذٕسِ وٙفَبِٗٓٔ سٌَٓتِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 2» -1 -11916•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ أَلِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ ػٓيْ صٔسٕػَٓٔ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ 

ّٓاْ تَػٕلُحٔ لٙػٓبحٙتِ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الضَّوَبِٓ: ػٓيْ سٓوٓبػَٓٔ لَب َ
فَخَيشَجٓ   -«3»فَمَب َ ًَؼٓنٕ إِلَّب أَىْ تَىُيَىَ دٓاسُٔٔ دٓاسٓ غَلَّئٍ    -الذٛاسِ ٍٓ الْخَبدٙمِ

فَئِىْ لَنٕ تَىُييِ الْنَلَّئُ    -لَِٔ هٙيْ غَلَّتْٙٓب دٓسٓاّٙنٔ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ ػٙ٘ٓبلِٙٙ« 4»
فٖٙ قَؼٓبهِْٙنٕ ٍٓ وٙسٕيَٓتِْٙنٕ ٍٓ حٓيبعٓتِْٙنٕ هٙييْ غَٕ٘يشِ      -تَىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ ػٙ٘ٓبلِٙٙ

 .فَمَذٕ حٓلَّتٕ لَِٔ الضَّوَبُٓ فَئِىْ وَبًَتٕ غَلَّتُْٓب تَىْفِْٙ٘نٕ فَلَب -إِسٕشَافٚ

 235: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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هيي الجيبة    3، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗث 4 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 12

 (.ّبهص الوخكَـ)را  غلٔ  -فٖ الومٌؼٔ -(3)•

 (.ّبهص الوخكَـ)ف٘خشج  -فٖ التْزٗت -(4)•

 235: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ الْؼٓجٛبسِ ػٓيْ •
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ  « 5»ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ 

 .«8»ٍٓ وَزَا الػٛذٍٔقُ « 7»ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمٌْٙؼِٓٔ هٔشْسٓلًب « 6»سٓؼٙ٘ذٚ 
 .الحسي ثي سؼ٘ذ -سؼ٘ذ، ثذ  -، ٍ ف127ِ٘ -48 -4التْزٗت  -(5)•
 .308 -107 -4التْزٗت  -(6)•
 .43 -الومٌؼٔ -(7)•
 .، ثبسٌبدُ ػي سوبػٔ ٍ ل٘ل هشسال1629 -33 -2الفمِ٘  -(8)•

 

 235: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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دس هَنك اص سوبػِ هٌمَ  است وِ گفت سؤا  ويشدم اص حؿيش  اهيبم    ٍ •
ػلِ٘ وِ رٗب عبٗض است صوب  دادى ثِ وسى ويِ  اللِّ عؼفش غبدق غلَا  

لبًِ داضتِ ثبضذ ٍ وٌ٘ضن ٗب غالم لذهتىبس داضتِ ثبضذ حؿش  فشهَدًذ 
ِ اش لبًِ هستنا ثبضذ وِ وشاِٗ ًط٘ي ثبضذ  ٗؼٌى »وِ ثلى هگش رى وِ لبً

ِ اش رى لذس حبغا ضَد وِ وبفى ثبضذ اٍ سا « وشاِٗ لبًِ ثگ٘شد ٍ اص وشاٗ
ِ اش سا پل اگش حبغلص رى همذاس ًجبضيذ ويِ ويبفى     ٍ ػ٘ب  ٍاعت الٌفم
ثبضذ اٍ سا ٍ ػ٘بلص سا دس لَسش ٍ پَضص ّويِ، ٍ احت٘بعيبتى ويِ اص    
لَاصم ردهى است ٍ دس لَس اٗطبى ثبضذ ثى رى ويِ اسيشاف وٌٌيذ حيال      
است اٍ سا گشفتي صويب  ٍ اگيش حبغيا رى لبًيِ اٗطيبى سا دس عو٘يغ       

 ؾشٍسٗب  اٗطبى وبفى ثبضذ عبٗض ً٘ست گشفتي صوب  اٗطبى سا 

 526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  صاحبقراًى
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ظبّش اٗي حذٗث داللت هى وٌذ ثيش رى ويِ الصم ً٘سيت فيشٍلتي     ٍ •
اسصد ٍ حبغلص ٍفيب ًىٌيذ ثيِ    صذ تَهاى هستنا ٍ گبُ ثبضذ لبًِ 

اٗطبى ٍ اگش رى سا ثفشٍضٌذ سبلْب ثبى هؼبش تَاًٌذ وشد ٍ ثٌب ثش اٗيي  
دٍ ّضاس تَهيبى اهيالن   ٍ  تَهاى هسار الصم هى رٗذ وِ اوثش اسثبثبى وِ 

اٗطبى اسصد صوب  تَاًٌذ گشفت پل ثٌب ثش اٗي حويا ويشدُ اًيذ اٗيي     
حذٗث ٍ اهثب  اٗي سا ثش رى وِ لبًِ ٍلف اٍالدى ثبضذ ٗيب لبًْيبى   
هفتَح الؼٌَُ ثبضذ وِ اٗطبى اعشٓ االسؼ ثِ ػوب  دٌّذ ٍ ثيِ سيجت   
اٍلَٗت سجمت ٗذ ثِ اٗطبى گزاضتِ ثبضٌذ ٗب ثؼؿيى اص اػ٘يبى داضيتِ    

 .ثبضٌذ وِ اگش ثفشٍضٌذ ٍفب ثِ لَ  اٗطبى ًىٌذ

 (ه  ق   1070: ٍفات تاریخ )527-526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  صاحبقراًى
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 9» -2 -11917•
أُرٌَََٕٗٔ ػٓيْ غَٕ٘شِ ٍٓاحٙذٚ ػٓيْ أَثِٖ عٓؼٕفَشٍ ٍٓ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع أًََّْٔوٓب سٔئٙلَب اثٕيِ  ػٓيِ

إِىَّ الذٛاسٓ ٍٓ  -أَ ٗٓمْجٓاُ الضَّوَبَٓ لَبال ًَؼٓنٕ -ػٓيِ الشَّعٔاِ لَِٔ دٓاسٗ ٍٓ لَبدٙمٗ إٍَٔ ػٓجٕذٗ
 .الْخَبدٙمٓ لَٕ٘سٓب ثِوٓب ٍ

 
 .7 -561 -3الىبفٖ  -(9)•

 

 236: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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سٍٓٓأُ  ٍٓ « 1»ٍٓ سٍٓٓأُ الػٛذٍٔقُ هٔشْسٓلًب ٍٓ الَّزٕٙ لَجٕلَِٔ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓييْ سٓيوٓبػَٓٔ   •
الطَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ 

  «2»لَٕ٘سٓب ثِوٙلْهٚ  -أُرٌَََٕٗٔ هٙثْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَب َ
•______________________________ 

 .1627 -33 -2الفمِ٘  -(1)
 .133 -51 -4التْزٗت  -(2)•

 

 236: ، ص9 ٍسائل الشيعة؛ ج
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، لذ ٗتَّ٘ن هؼبسؾٔ الوَنّمٔ ثوب سٍاُ الػيذٍق ثئسيٌبدُ ػيي أثيٖ     ًؼن•
ػي سعيا ليِ نوبًوبئئ    ( ػلِ٘ السالم)اللِّ سألت أثب ػجذ : ثػ٘ش، لب 

دسّن ٍ َّ سعا لفبف ٍ لِ ػ٘ب  وث٘ش، إليِ أى ٗأليز هيي الضويبٓ؟     
ٗب أثب هحو٘ذ أ ٗشثح فٖ دساّوِ هب ٗمَ  ثِ ػ٘بلِ (: ػلِ٘ السالم)فمب  »

ػل٘يِ  )ليب   »ال أدسٕ : ليب  « ون ٗفؿا؟: لب »ًؼن : لب « ٍ ٗفؿا؟
إى وبى ٗفؿا ػي المَ  همذاس ًػف المَ  فال ٗألز الضوبٓ، (: السالم

 .«1« »ٍ إى وبى ألاّ هي ًػف الَلت ألز الضوبٓ
: 2، الفم٘يِ  4ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 232: 9الَسبئا ( 1)•

18 /58. 
 

 14: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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ٗظْش هٌْب أىّ الشثح ٍ إى وبى ٍاف٘بً ثيبلمَ  ال ٗوٌيغ هيي أليز     ح٘ث •
الضوبٓ إلّب إرا وبى هطتولًب ػلى فؿا ٍ صٗيبدٓ ثوميذاس ًػيف الميَ ،     
فٌ٘بفٖ هَنّمٔ سوبػٔ الوتمذ٘هٔ التٖ عؼا فْ٘ب الوؼ٘بس ثىفبٗٔ غلّٔ الذاس 

 .ٍ ػذهْب هي غ٘ش هشاػبٓ الفؿا

 14: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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ثؿؼف السٌذ، فئىّ فٖ قشٗك الػذٍق إلى أثيٖ ثػي٘ش   : ٌٗذفغ أٍ٘لًبٍ _•
ػلٖ ثي أثٖ حوضٓ الجكبئٌٖ الؿؼ٘ف الىزّاة الزٕ أويا هيب  اإلهيبم    

 .ووب تمذ٘م هشاساً( ػلِ٘ السالم)

 15: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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هغ النؽ٘ ػي السٌذ فال تٌبفٖ ثٌْ٘وب، إر الوزوَس فْ٘ب الميَ   : نبً٘بًٍ •
إٔ هب ٗتمَ٘  ثِ اإلًسبى الوٌػشف إليى هأوليِ ٍ هطيشثِ فميف، دٍى     
سبئش حَائجِ ٍ لَاصهِ هي ػيالج هيشؼ أٍ إويشام ؾي٘ف أٍ ضيشاء      
هلجل ٍ ًحَ رله هي الوػيبسٗف الوتفشّلئ الضائيذٓ ػليى األويا ٍ      

ثٌػف المَ  ف٘ؼبد  المَ  ٍ ًػفِ ( ػلِ٘ السالم)الطشة التٖ لذ٘سّب 
هغ الوئًَٔ الوزوَسٓ فٖ الوَنمٔ، التٖ ّيٖ هلحَظئ قجؼيبً هيغ ّيزُ      

 .الوػبسٗف

 15: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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لن تزوش فٖ سٍاٗٔ أثيٖ ثػي٘ش الوئًَئ ٍ صٗيبدٓ لتؼيبسؼ      : ثبلجولٍٔ •
الوَنّك، ثا المَ  ٍ صٗبدٓ، ٍ المَ  هٌػشف إليى الكؼيبم اليزٕ ّيَ     

 .ألع٘ هي الوئًَٔ، فال تٌبفٖ ثٌْ٘وب ثَعِ

 15: ، ص24 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج




