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ضابط الحکم الوالئی
أو « قضظ »كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ  : الثانية•

،و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي« امر»أو « حكم»
و لو أريد منه ذلك ال يكون اال مجازا أو إرشادا إل  حكم اللَّه، فظان•

الظاهر من تلك األلفاظ هو انه قض  أوامر أو حكظم مظن حيظن انظه 
سلطان و أمير أو من حين انه قاض و حاكم شرعي ال من حين انظه
ام مبلغ للحرام و الحالل، لما عرفت ان األحكام اإللهيظة ليتظت أحكظ
م و رسول اللَّه و انه صل  اللَّه عليه و آله ال يكون ذا امر و نه  و حك

قضاء بالنتبة إليها حقيقة بل هو مبين و مبلغ،

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
مقظام اما بالنتبة إل  األحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو فظيو •

و ان التلطنة و الرئاسة يكون قاضيا و حاكما و آمرا و ناهيظا حقيقظة
ا كان فرق بين هذين المقامين و مظا ذكرنظا مضظافا إلظ  كونظه موافقظ

مظوارد اسظتامال للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر فظي
لمؤمنين تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللَّه و أمير ا

.و أوامر هم التلطانية

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
ئمظة علظيهم لذا قلما ترى ورود تلك التابيرات بالنتبة إل  ساير األو •

ضظاء و التالم حين لم تكن لهم الرئاسة و التلطنة الظاهريظة و ال الق
كمظا و و ان أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حا. الحكم بحتب الظاهر

عليهم امر رسول اللَّه أو أحد األئمة: قاضيا بحتب الواقع، و ربما يقال
إلظ  التالم بكذا في األحكام اإللهية فيكون الحكم أو األمظر إرشظادا
كذا حكم اللَّه تاال ، و المدع  ان الظاهر من امر فالن بكذا أو قض  ب

هو األمر المولوي و القضاء و الحكومة ال اإلرشاد إلظ  امظر آ ظر أو 
. حكم إلهي

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
[بحن في تشريع الزكاة و  مس االرباح]•
ان : الزكاةالوجه الرابع من الوجوه المحتملة لرفع التهافت بين أ بار ما فيه•

قظوانين ان أصل ثبوت الزكظاة مظن ال: يقال كما أشرنا اليه في صدر المتألة
كتظا  األساسية لإلسالم بل لجميع األديان اإللهية و جالظت فظي آيظات ال

اس الازيز عدال للصالة التي هي عمود الدين و تكظررت كثيظرا فانهظا أسظ
« ع»اقتصاد الحكومة االسالمية و في سورة مريم حكاية عن قول عيتظ 

و عن اسماعيل . «1« »ا دُمْتُ حَيًّاٰ  اةِ مٰ  اةِ وَ الزَّكٰ  انِي بِالصَّلٰ  وَ أَوْص»
لٰ  وَ ك»صادق الوعد  و فظي . «2« »اةِٰ  اةِ وَ الظزَّكٰ  انَ يَأْمُرُ أَهْلَظهُ بِالصظَّ

يْهِمْ ا إِلَظٰ  وَ أَوْحَظيْن»: سورة األنبياء في ابراهيم و لوط و اسحاق و ياقو 
.«3« »اةِٰ  اءَ الزَّكٰ  اةِ وَ إِيتٰ  امَ الصَّلٰ  اتِ وَ إِقٰ  فِاْلَ الْخَيْر

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.31سورة مريم، اآلية -(1)
.55سورة مريم، اآلية -(2)•
.73سورة األنبياء، اآلية -(3)•

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
س و أمر ثابت في جميع األديان اإللهية، و حين ان ثظروات النظافهي •

رّع منابع أموالهم تختلف بحتب األزمنة و األمكنة و دين اإلسظالم شظ
-كقولهلجميع الناس و لجميع األعصار كما نطق بهما الكتا  و التنة

لْنٰ  وَ م»-تاظظال  -و قولظظه« 4« »اسِٰ  ا كَافَّظظةل لِلظظنّٰ  اكَ إِلّٰ  ا أَرْسظظَ
حاللي حالل ال  يظوم »: «ص»و قوله « 5« »اتَمَ النَّبِيِّينَٰ  خ»-تاال 

.«6« »القيامة و حرامي حرام ال  يوم القيامة
« ص»فال محالة ذكر في الكتا  أصل ثبوت الزكاة و  وطظب النبظي•

الِهِمْٰ   ُذْ مِنْ أَمْو»: بقوله

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.28سورة سبأ، اآلية -(4)•
.40سورة األحزا ، اآلية -(5)•
من أبوا  صفات القاضظي، الحظدين 12البا  18الوسائل ج -(6)•

47.

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•..........

•______________________________
و لم يذكر ما فيه الزكاة بل ذكر عمومظات فقظ « 1« »صَدَقَةل تُطَهِّرُهُمْ

نَ ا لَكُظمْ مِظٰ  ا أَ ْرَجْنٰ  ا كَتَبْتُمْ وَ مِمّٰ  اتِ مٰ  أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّب»: كقوله
و « 3»* «اهُظظمْ يُنْفِقُظظونَٰ  ا رَزَقْظظنٰ  وَ مِظظمّ»: و قولظظه« 2« »الْظظأَرْضِ

زُونَ الذَّهَبَ وَ الَّذِينَ يَكْنِ: -تاال -المقصود باالنفاق الزكاة بداللة قوله
.«4» أَلِيمٍ ا ٍٰ  هِ فَبَشِّرْهُمْ بِاَذٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  وَ الْفِضَّةَ وَ ل

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



11

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
اللّه إنما أحيل بيان ما فيه الزكاة ال  حكام الحقّ و قد وضع رسولو •

ة لمظا بما أنه كان حاكما للمتلمين في عصره الزكاة فظي تتظا« ص»
ه كانت هي عمدة ثروة الار  في عصره و عفا عما سوى ذلك و لالظ

. جالها في آ ر عمره في أكثر من ذلك

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



12

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
تظاة ربما جالوها في وقت في أكثر من الت-عليهم التالم-األئمةو •

كظاة كما تدل عليه روايات كثيرة و ربما شاهدوا في وقت آ ظر ان الز
ة لهظا المأ وذة تصرف في تقوية دول الضالل و الجور و رأوا ان الجبا

ل عن النبي يتتندون في تاميمها لمال التجارة و سائر الحبو  ال  النق
فنقلظوا فأرادوا قصمهم و تضايف دولتهم بتدّ منابع اقتصظادهم« ص»

عظن دفظع ان الزكاة التي وضاها النبي كانت في تتاة ليرتظدع النظاس
.الزكاة ال  حكام الجور

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ر ثظروات بالجملة فتايين ما فيه الزكاة أحيل ال  حكّام الحق لتطظوّو •

.الناس بحتب األزمنة و األمكنة و تطور  لّاتهم و احتياجاتهم
في الزكاة-عليه التالم-و يؤيد ذلك ما ورد من جال أمير المؤمنين•

.الخيل اإلناث و ظاهر ذلك جالها بنحو الوجو  ال الند 

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ياا جم-عليهما التالم-صحيحة زرارة و محمد بن متلم عنهماففي •

راعيظة عل  الخيل الاتظاق ال-عليه التالم-وضع أمير المؤمنين: قاال
. «5»في كل فرس في كل عام دينارين و جال عل  البرازين دينظارا
رارة و المراد بها الزكاة ال الخراج لتتمية ذلك صدقة فظي صظحيحة ز

.فراجع. «6»
.و حمل الزكاة هنا عل  االستحبا   الف الظاهر جدا•

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



15

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.103سورة التوبة، اآلية -(1)•
.267سورة البقرة، اآلية -(2)•
.3سورة البقرة، اآلية -(3)•
.34سورة التوبة، اآلية -(4)•
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(5)•

1.
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(6)•

3.

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

ق  مظع ان هذا و كيف نلتزم في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في تتاة ف
ات األربظع النقدين و كذا األناام الثالثة التائمة منتفية موضوعا و الغلّ

مانيظة بالنتبة ال  منابع ثروة الناس قليلظة جظدّا و مصظارف الزكظاة ث
يظرة تجماها عمد  لّات الناس و احتياجاتهم و قد اشتملت أ بظار كث

لو علظم عل  أن اللّه فرض للفقراء في أموال األغنياء ما يكتفون به و
.«1»يكفيهم  لزادهم ان الذي فرض لهم ال 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.الفقراء و سائر المصارف الثمانية: ال محالة أريد بالفقراءو •
ثمانية و جال الزكاة في تتاة للمصارف ال-تاال -و لو فرض ان اللّه•

ب جال الخمس في سباة منها الماادن بتاتها و منها أربظاح المكاسظ
عشظر كظل بشابها جاله لإلمام و لفقراء الهاشميين فق  بحين يكظون

اللّظه عظدم احاطظة-ناوذ باللّه-المتتفادات للهاشميين فق  لزم منه
ذا باعداد الناس و ارقامهم مع ان زكظاة الهاشظميين تكفظي ألنفتظهم ا

كفي في لوحظوا بالنتبة ال  سائر الناس و الزكاة المفروضة لهم و ال ي
ذلك ما ورد من ان الزائظد مظن الهاشظميين لإلمظام باظد عظدم كظون 

.المجاولين في البابين متاادلين بالنتبة في مقام الجال

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ان الخمظس -«2»كما احتملناه في كتا  الخمس -الّا ان يقالاللهم •

الذي يقتم قتمين عل  القول بظه  مظس غنظائم الحظر  و ال أقظلّ 
 مس غير األرباح و اما  مس األرباح فلإلمام فق  بما انظه امظام و 
حاكم أي لانوان االمامة و الحكومة كما هو الظاهر من باظ  أ بظار 

ه لظي منظ»:  مس األرباح كقوله في رواية ابظن شظجاع النيتظابوري
ة أبظي و التابير عنه بحقّك فظي روايظ« الخمس مما يفضل من مئونته

.«3« »قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أ ذ حقّك»علي بن راشد 
حكظم و بل التابير عن مطلق الخمس بوجه االمارة في  بر رسالة الم•

.«4»المتشابه 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
قد بيّنّا في محله ان الظاهر عدم وجود  مس األربظاح فظي عصظر و •

النبظظي و األعصظظار االولظظ  باظظده و إنمظظا جالظظه األئمظظة المتوسظظطون 
ر و من باظدهما بحتظب ضظرورة الاصظ-عليهما التالم-كالصادقين
نبظي رأوا عدم انطباق الزكظاة التظي وضظاها ال-عليهم التالم-فلالهم

عل  األزمنة و األمكنظة مضظافا الظ  انحرافهظا عظن متظيرها « ص»
طبظق الصحيح بحتب المصرف فجالوا  مس األرباح مكانها و هو من
كظاة عل  جميع الثروات بحتب جميع األزمنة و األمكنة فهظو كأنظه ز

و زمام ا تيارها بأيظديهم و لاظلّ مظا-عليهم التالم-وضاها األئمة
بظاح من التتاة أيضا باق و لكن جال  مس األر« ص»وضاه النبي 
.كل هذا محتمل و الجزم محتاج ال  تتبع و تدقيق. متمما لها

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.من أبوا  ما تجب فيه الزكاة1البا  6الوسائل ج -(1)
.270كتا  الخمس، ص -(2)•
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 8البا  6الوسائل ج -(3)•

.3و 2
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 2البا  6الوسائل ج -(4)•

12.

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
فظي كيف كان فقد ذكرنا ال  هنا أرباة وجوه للجمظع بظين األ بظارو •

تظاء المقام و حين ان الجمع التبرعي كمظا عرفظت ال يكفظي فظي االف
و القول باالستحبا  و الحمل عل  التقية أيضا غير  ال عن اإلشكال

حدّ االجمال بحصر الزكاة في تتاة أيضا أشكل فالمتألة عندنا باقية ب
بار فظان الزكاة في غير التتاة أيضا مما ساعدته األ فاألحوط  ثبوت 

و ال أدري. االحتياط طريق للنجاة و مفرّ عظن االفتظاء بمظا ال يالظم
.ر ّ زدني علما و ألحقني بالصالحين. نصف الالم

زكظاة و قد طال البحن في المتألة و لكن لم يكن عنه محظي  ألن ال•
.صانه اللّه عن الحدثان-أساس اقتصاد اإلسالم

169: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سيتتم اسالمي

دلیل عقلی و نقلی
روش عقلی و نقلی

علمیدلیل عقلی ، نقلی و 
روش عقلی، نقلی و علمی

دلیل فقهی
روش فقهی

دلیل تمام منابع 
روش تمام روش ها

حقوق
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سيتتم اسالمي

دلیل فقهی
روش فقهی

حقوق
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سيتتم اسالمي

دلیل فقهی
روش فقهی

حقوق
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اسالماقتصادي نظام مکتب و 

مباني 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم

نظام 
ی اقتصاد
اسالم

نظريه انديشه مدون در اسالم
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مکتب اقتصادي اسالم

مکتبمباني 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظريه انديشه مدون در اسالم

تحقق  ارجي
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مکتب اقتصادي اسالم

مکتبمباني 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظريه انديشه مدون در اسالم

تحقيق علمي
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نتبت به درون 
جاماه اسالم 

ن نتبت به بيرو
جاماه اسالم 
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نتبت به درون جاماه
اسالم 

عدالت اقتصادى

اماه نتبت به بيرون ج
قدرت اقتصادىاسالم 
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نتبت به درون جاماه
اسالم 

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعديل ثروت

ه نتبت به بيرون جاما
اسالم 

قدرت اقتصادى
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عدالت اقتصادى. 1

اد الهيكل الاامّ لالقتص-1
اإلسالمي

.ةمبدأ الملكيّة المزدوج-1

ديّة مبدأ الحرّية االقتصا-2
.في نطاق محدود

مبدأ الادالة -3
.االجتماعيّة

321: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

اد الهیکل العامّ لالقتص-1
اإلسالمی

مبدأ الملکیّة -1
.المزدوجة

مبانیتنوع مالکیت

اديّة مبدأ الحرّية االقتص-2
.فی نطاق محدود

مبانیآزادي اقتصادي

مبدأ العدالة -3
.االجتماعیّة

اهداف

321: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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ةمبدأ العدالة االجتماعیّ

.مبدأ التکافل العامّ

یمبدأ التوازن االجتماع



34

عدالت اقتصادى. 1

متؤوليّة الدولة في 
االقتصاد اإلسالمي

.الضمان االجتماعي-1

.التوازن االجتماعي-2

.مبدأ تد ّل الدولة-3

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

الضمان -1
.االجتماعي

تهيئة الدولة للفرد
وسائل العمل، 

وفرصة المساهمة 
الكريمة في النشاط
االقتصادي المثمر

الفرد عاجز عن 
ه العمل وكسب معيشت

اًل، أو بنفسه كسباً كام
كانت الدولة في 

ظرف استثنائي ال 
يمكنها منحه فرصة 

العمل

تهيئة  الدولة المال 
الكافي لسّد حاجات
الفرد، وتوفير حدّ 
هخاّص من المعيشة ل

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

الضمان -1
.االجتماعي

تهيئة الدولة 
للفرد وسائل
ة العمل، وفرص
المساهمة 

الكريمة في 
النشاط 

االقتصادي 
المثمر

الدولة وظيفة
في هذا المجال 

مباني

الدولة عمل
المستمر بهذه 

الوظيفة
النظامعنصر 

تهيئة  الدولة
المال الكافي 
لسّد حاجات 
ر الفرد، وتوفي

حّد خاّص من
المعيشة له

الدولة وظيفة
في هذا المجال 

مباني

الدولة عمل
المستمر بهذه 

الوظيفة
النظامعنصر 

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

متؤوليّة الدولة في 
االقتصاد اإلسالمي

.الضمان االجتماعي-1

عنصر نظام .التکافل العامّ

حقّ الجماعة فی موارد 
.الدولة العامّة

مباني

.التوازن االجتماعي-2

.مبدأ تد ّل الدولة-3

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

.الضمان االجتماعی-1

.التکافل العامّ
ة إشباع الحاجات الحیاتیّ

والملحّة للفرد،
رفاه عمومى

حقّ الجماعة فی موارد 
.الدولة العامّة

ويفرض إشباعاً أوسع 
.اةومستوى أرفع من الحی

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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رفع فقر 

از طريق كمك متلمين
به يكديگر

عنصر نظام

مبانياز طريق بيت المال



40

عدالت اقتصادى. 1

مسؤولیّة الدولة فی 
االقتصاد اإلسالمی

.الضمان االجتماعی-1

.التوازن االجتماعی-2

.مبدأ تدخّل الدولة-3

772: ، ص(3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)اقتصادىعدالت . 1

االجتماعیالتوازن-2

کونیّةالحقیقة ال

ري أفراد النوع البشتفاوت
فی مختلف الخصائص 

کريّة والصفات النفسیّة والف
والجسديّة

مذهبیّةالحقیقة ال
ا هو أساس الملکیّة ومالعمل

لها من حقوق

783( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
ة ال ياني أنّ اإلسالم يفرض إيجاد هذه الحالوهذا •

من التوازن في لحظة، وإنّما يانظي جاظل التظوازن
الدولة االجتماعي في متتوى المايشة هدفال تتا 

ليظه في حدود صالحيّاتها إل  تحقيقه والوصظول إ
د ل بمختلف الطرق واألساليب المشروعة التي تظ

.ضمن صالحيّاتها

785( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1

ه وقد قام اإلسالم من ناحيت
ف بالامل لتحقيق هذا الهد

حريم بتبضغط مستوى المعیشة من أعلى 
، اإلسراف

فاع باالرتوبضغط المستوى من أسفل 
ضال باألفراد الذين يحيون متتوىل منخف
من المايشة إل  متتوى أرفع

785( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1

وقد قام اإلسالم من ناحيته بالامل 
لتحقيق هذا الهدف 

، اإلسرافبتحريم بضغط مستوى المعیشة من أعلى 

ن يحيون باالرتفاع باألفراد الذيوبضغط المستوى من أسفل 
متتوىل منخفضال من المايشة إل  متتوى أرفع

تناقضات ، وبذلك تتقار  المتتويات حتّ  تندمج أ يرال في متتوى واحد قد يضمّ درجات، ولكنّه ال يحتوي عل  ال
.الرأسماليّة الصار ة في متتويات المايشة

785( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
وم وفهمنا هذا لمبدأ التوازن االجتماعي في اإلسظالم يقظ•

عل  أساس التظدقيق فظي النصظوص اإلسظالميّة الظذي
ي يكشف عن إيمان هذه النصوص بظالتوازن االجتمظاع

كهدف، وإعطائها لهظذا الهظدف نفظس المضظمون الظذي 
شظة شرحناه، وتأكيدها عل  توجيه الدولة إل  رفظع ماي

تظتويات األفراد الذين يحيون حياة منخفضة تقريبظال للم
لتوازن باضها من با ؛ بقصد الوصول أ يرال إل  حالة ا

.الاامّ في متتوى المايشة
785( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
الم أنّ اإلمام موس  بن جافر عليه التظ: جاء في الحدينفقد •

 الوالي إنّ»: تحديد متؤوليّة الوالي في أموال الزكاةذكر بشأن 
يأ ذ المال فيوجّهه الوجه الذي وجّهه اللَّظه لظه علظ  ثمانيظة 

تغنون فظي أسهم للفقراء والمتاكين، يقتّمها بينهم بقدر ما يتظ
دّ إلظ  ء رسنتهم بال ضيق وال تقيّة، فإن فضل من ذلظك شظي

ء ولظم يكتفظوا بظه كظان علظ الوالي، وإن نق  من ذلك شي
.«1»«الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر ساتهم حتّ  يتتغنوا

541: 1راجع االصول من الكافي ( 1)•

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
ةِ بَيْنَهُمْ وَ بَا ُ عَدَمِ وُجُو ِ اسْتِياَا ِ الْمُتْتَحِقِّينَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّتْوِي28َ•

اسْتِحْبَا ِ ذَلِكَ  
بَعْضِ  وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيتظَ  عَظنْ « 4»-11989-3•

ونَ: عَنِ الْاَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِينٍ طَوِيلٍ قَالَأَصْحَاب نَا  الَّتِظي وَ الْأَرَضظُ
بَدَأَ فَأَ ْرَجَ مِنْهُ -فَإِذَا أَ ْرَجَ مِنْهَا مَا أَ ْرَجَ-أُ ِذَتْ عَنْوَةل إِلَ  أَنْ قَالَ

فَ الْ-مِمَّا سَقَتِ التَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحال-الْاُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ رِ وَ نِصظْ اُشظْ
-النَّوَاضِحِ-مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ

266: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1

ذذي  لف الْ ف فَأََخذذَه   • َ َه ّه  الْذذَاا ف فََا هَذذ  ا َ َه ََ َف  هذذ ََل ثََم نفَيذذ ف َسْهذذه    عَذذ-هَذذ ف ال

ََ الَْمٰس كفيف  َقٰراءف  لف -لفلْف  هَفذ ف ََ الْٰع مف َؤل ََ الْم  فٰقذ  ف - ق ل ذاه   ْ َي عَلَْْيٰ   ََ لف الر 
ف  ٰ ّ يلف ا ََ لف َهبف َي  يلف ثََم نفَي ف سَ ََ -ََ الْٰغ رفمف بف َُ  ْ -ْهذه    اْبنف السه ذ   ََْْذ يَْقسف

هف ْ  عف َتْغن  -لف َمَااضف ف ْ َفَقْدرف َم  يَس ْ َفيف لف َهنَِتف ِفذ   َفَل -اَن  ََ َا ََْق   ٍ ذي - ضف

 
ِ
ده ا َ ََشْ ٌء ر  ْن َذِلف ْن فََضَل مف

ِ
نْ -ََل الَْاا ف فَ  ْن نََقَص مف

ِ
ََ ََ ا َ ََشْ ٌء   َذِلف

َفيف  ْندف ف ََكَن عَََل الَْاا ف -لَْ  يَْكَِف اا  ْن عف اََن ْ  مف ّه َف -َسْن يَم  ذ ََ   ْ ف َقْدرف َهذَعِتف

َتْغن اا -يَس ْ

266: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 



49

(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
من البا  4، و أورد قطاة منه في الحدين 4-541-1الكافي -(4)•

من البظا  8من أبوا  ما يجب فيه الخمس، و أ رى في الحدين 2
من أبوا  قتمة الخمظس، و أ ظرى 3من البا  1و في الحدين 1

2من أبوا  األنفال، و أ رى في الحدين 1من البا  4في الحدين 
.من أبوا  جهاد الادو41من البا  

 267: ، ص9وسائل الشياة، ج •

266: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
دِي اللَّهِ ص يَقْتِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَظوَارَسُولُ إِلَ  أَنْ قَالَ وَ كَانَ•

يَّةِ عَلَظ  وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْتِمُ بَيْنَهُمْ بِالتَّوِ
دْرِ مَظنْ عَلَ  قَ-حَتَّ  يُاْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُنال وَ لَكِنْ يَقْتِمُهَا-ثَمَانِيَةٍ

نْفٍ مِظنْهُمْ « 1»عَلَ  قَدْرِ مَا يُقِيمُ -يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كُلَّ صظِ
-فٌوَ لَا مُتَمًّ  وَ لَا مُؤَلَّظ-لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مَوْقُوتٌ-يُقَدِّرُ لِتَنَتِهِ

فَاقَظةَ « 2»حَتَّ  يَتُدَّ -إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَ  قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ
عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَظةل إِلَظ -وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ-كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ

.غَيْرِهِمْ

266: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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(االجتماعیالتوازن-2)عدالت اقتصادى. 1
، 9وسظائل الشظياة؛ ج .«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِتْمَةِ الْخُمُسِ •

267: ص
•______________________________

(.هامش المخطوط)ياني -في التهذيب-(1)
.كل-اضاف في المخطوط هنا كلمة-(2)•
. من أبوا  قتمة الخمس1من البا  8ياتي في الحدين -(3)•

266: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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عدالت اقتصادى. 1

ي أنّ الهدف النهائي الذ: وهذا الن ّ يحدّد بوضوح•
علظ  يحاول اإلسالم تحقيقه ويلقي متؤوليّة ذلك

.ميوليّ األمر هو إغناء كلّ فرد في المجتمع اإلسال

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
وهذا ما نجده في كالم الشيباني، عل  ما حظدّث عنظه شظمس الظدين •

: التر تي في المبتوط إذ يقول
، عل  اإلمام أن يتّقي اللَّه في صرف األموال إلظ  المصظارف»•

عيالظه، فال يدع فقيرال إلّاأعطاه حقّه من الصدقات حتّ  يغنيه و
صدقات وإن احتاج با  المتلمين وليس في بيت المال من ال

ال ء أعط  اإلمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج، وشي
راج وما يكون ذلك دينال عل  بيت مال الصدقة؛ لما بيّنّا أنّ الخ

.«2« »في ماناه يُصرف إل  حاجة المتلمين
18: 4المبتوط ( 2)•

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
لكظي و. فتاميم الغن  هو الهدف الذي تضاه النصوص أمام وليّ األمظر•

نارف المفهوم اإلسالمي للغنظ  يجظب أن نحظدّد ذلظك علظ  ضظوء 
.النصوص أيضال

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
وإذا رجانا إليها وجدنا أنّ النصوص جالت من الغنظ •

اة للفقير الحدّ النهائي لتناول الزكاة، فتمحت بإعطاء الزك
اء في حتّ  يصبح غنيّال، ومنات إعطاءه باد ذلك، كما ج

زكظاة تاطيه مظن ال»: الخبر عن اإلمام جافر عليه التالم
.«3« »حتّ  تغنيه

مظظن أبظظوا  24، البظظا  258: 9وسظظائل الشظظياة ( 3)•
المتتحقّين للزكاة، الحدين األوّل

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
 لَهُ بَا ُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُتْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَد24َّ« 4»•

نَةٍفِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُاْطَ  قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِتَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَاْقُو َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَظنْ أَبِيظهِ « 5»-11970-1•

:عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَاِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَظنْ أَبِظي عَبْظدِ اللَّظهِ ع قَظالَ
.تُعْط یه  م نَ الزَّكَاة  حَتَّى تُغْن یَهُ

258: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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عدالت اقتصادى. 1
ع يهدف اإلسالم إلظ  تظوفيره لظدى جميظفالغن  الذي•

اء األفراد هو هذا الغن  الذي جاله حدّال فاصللا بين إعطظ
.الزكاة ومناها

787( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
ومرّةل ا رى يجب أن نرجع إل  النصوص ونفظتّش•

زكظاة عن طبياة هذا الحدّ الذي يفصل بين إعطاء ال
.مومناها؛ لنارف بذلك مفهوم الغن  في اإلسال

788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
اظة وفي هذه المرحلة من االستنتاج يمكظن الكشظف عظن طبي•

:ذلك الحدّ في ضوء حدين أبي بصير الذي جاء فيه

788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
أ نّه سأل اإلمام جافر الصادق عليه التظالم عظن رجظل لظه »•

ذ ثمانمئة درهم، وهو رجل  فّاف، وله عيال كثير، أ لَهُ أن يأ 
يا أبا محمّد، أيربح من دراهمظه مظا : من الزكاة؟ فقال له اإلمام
إن : اإلمظامنام، فقظال: فقال أبو بصيريقوت به عياله ويفضل؟ 

اة، وإن كان يفضل عن قوته مقدار نصف القوت فال يأ ذ الزكظ
ه  كان أقلّ من نصف القوت أ ذ الزكاة، ومظا أ ظذه منهظا فضظّ

.«1« »عل  عياله حتّ  يلحقهم بالناس
مظن أبظوا  المتظتحقّين 8، البا  232: 9وسائل الشياة ( 1)•

4للزكاة، الحدين 
788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
نَةِ لَهُ بَا ُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِي يَجُوزُ مَاَهُ أَ ْذُ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَئُونَةَ الت8َّ•

وَ لِاِيَالِهِ فِاْللا أَوْ قُوَّةل كَذِي الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْاَةِ
: رٍ قَالَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُتَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِي« 1»-11908-4•

وَ هُوَ رَجُلٌ  َفَّافٌ -لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ« 2»سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ 
 فِظي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّظدٍ أَ يَظرْبَحُ-أَ لَهُ أَنْ يَأْ ُذَ مِنَ الزَّكَاةِ-وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ

لُ قَظالَ لَظ-مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَاَظمْ-دَرَاهِمِهِ ا قَظالَ كَظمْ يَفْضظُ
فِ الْقُظوتِ-أَدْرِي فَلَظا يَأْ ُظذِ -قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْظدَارُ نِصظْ
 فِظي فَاَلَيْظهِ: قَالَ قُلْتُ-وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَ َذَ الزَّكَاةَ-الزَّكَاةَ

-لَ  عِيَالِهِكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَ: قَالَ قُلْتُ-مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَ 
ذَ مِنَ وَ مَا أَ َ-وَ كِتْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئال يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ« 3»فِي طَاَامِهِمْ 

.حَتَّ  يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ-الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَ  عِيَالِهِ

232: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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عدالت اقتصادى. 1
الِ• حٍ عَظنِ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صظَ

يرٍ الْحَتَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْاَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِظي بَصظِ
. «5»يَأْتِي وَجْهُهُ : أَقُولُ« 4»نَحْوَهُ 

.1630-34-2الفقيه -(1)•
(.هامش المخطوط)من أصحابنا -في الكافي زيادة-(2)•
(.هامش المخطوط)و شرابهم -في الكافي زيادة-(3)•
.3-560-3الكافي -(4)•
.من هذا البا 11ياتي في ذيل الحدين -(5)•

232: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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عدالت اقتصادى. 1

ي ففي ضوء هذا الن ّ نارف أنّ الغن  فظ•
اإلسظظالم هظظو إنفظظاق الفظظرد علظظ  نفتظظه 
ح وعائلته حتّظ  يلحظق بالنظاس، وتصظب
ي ال مايشته في المتتوى المتاظارف الظذ

.ضيق فيه وال تقتير

788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
م وهكذا نخرج من تتلتل المفاهيم إل  مفهظوم اإلسظال•

ع عن التوازن االجتماعي، ونارف أنّ اإلسالم حين وضظ
مبدأ التوازن االجتماعي، وجال وليّ األمر متؤوللا عظن

ازن، تحقيقه بالطرق المشروعة شظرح فكرتظه عظن التظو
.  دوبيّن أ نّه يتحقّق بتوفير الغن  لتائر األفرا

788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1
دّال وقد استخدمت الشرياة مفهوم الغنظ  هظذا بجالظه حظ•

فاصللا بين جظواز الزكظاة ومناهظا، وفتّظرت هظذا الحظدّ 
  درجةٍ الفاصل في نصوص ا رى بيُتر مايشة الفرد إل

وصوبذلك أعطتنظا هظذه النصظ. تلحقه بمتتوى الناس
أنّه ازن المفهوم اإلسالمي للغن  الذي عرفنا عن مبدأ التو

ال في تحقيق يتتهدف توفيره للاموم، وياتبر تاميمه شرط
.  التوازن االجتماعي

788( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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عدالت اقتصادى. 1

ة وهكذا تكتمل فظي ذهننظا الصظورة اإلسظالميّ•
المحدّدة لمبدأ التوازن االجتمظاعي، ونالظم أنّ
الهدف الموضوع لوليّ األمر هو الامل إللحظاق

حظو األفراد المتخلّفين بمتتوى أعلظ  علظ  ن
.يحقّق متتوىل عامّال مرفّهال للمايشة

789( 3موسوعة الشهید الصدر ج)اقتصادنا
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المسکینالفقیر و : و الثانیاألوّل 
و لمظن األوّالفقير و المتكين، و الثاني أسظوء حاللظا : و الثانياألوّل •

شظرعيّ ال يملك مؤنة التنة له و لايالظه و الغنظيُّ المن الفقير الشرعي 
م بخالفه، فمن كان عنده ضياة أو عقار أو مواش أو نحظو ذلظك تقظو

و و كفاية عياله في طول التنة ال يجوز له أ ظذ الزكظاة،( 2)بكفايته 
و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان لظه مظن النقظد أ
الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لتنة واحدة، و أمّا إذا كظان أقظلّ

من مقدار كفاية سنته يجوز له أ ذها 
(.الگلپايگاني. )ياني يقوم ربحها( 2)•

99: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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المسکینالفقیر و : و الثانیاألوّل 
باضه عل  هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نق  عنه باد صرفو •

نة في أثناء التنة يجوز له األ ذ و ال يلزم أن يصظبر إلظ  آ ظر التظ
ذكورة حتّ  يتمّ ما عنده ففي كلّ وقت ليس عنده مقظدار الكفايظة المظ

ل يجوز له األ ذ و كذا ال يجوز لمن كظان ذا صظناة أو كتظب يحصظّ
عظظدم أ ظظذ القظظادر علظظ ( 5)، و األحظظوط (4)منهمظظا مقظظدار مؤنتظظه 

.االكتتا  إذا لم يفال تكاسللا

99: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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المسکینالفقیر و : و الثانیاألوّل 
قظوّة فإنّ المراد بالمال الوافي بمؤنته أعظمّ مظن كونظه بالفاظل أو ال( 4)•

.(كاشف الغطاء. )فصاحب الحرفة و الصناة الالئقة بحاله غنيّ
(.اإلمام الخميني. )بل عدم جواز أ ذه ال يخلو من قوّة( 5)•
(.الخوئي. )األظهر عدم جواز األ ذبل •
. و األقوى جواز أ ذه باد الاجظز ناظم األحظوط لظه تظرك التكاسظل•

(.الگلپايگاني)
(.الحكيم. )بل هو األقوى•
ركظه األقوى جواز أ ذه باد  روج وقت التكتّب و إن كان عاصيال بت•

(.النائيني. )بذلك( قدّس سرّه)و سيأتي التصريح منه 

99: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی

اإلنسان 

لًا قد ال يملك شیئاً أص
ما عدا قوت يومه

ال إشکال فی جواز أخذ
الزكاة

بمقدار مئونة السنة 

يکون له مال آخر من 
جنس أو نقد

لم يکن وافیاً لمئونة
السنة

ال إشکال فی جواز 
تتمیمه من الزكاة 

فهو غنی شرعاًنةوافیاً لمئونة السكان 

14-13: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
:تفصيل الكالم في المقامو •
اإلنتان أنّ •
ال يملك شيئال أصللا ما عدا قوت يومه، و هذا ال إشظكال فظيقد -1•

.جواز أ ذه من الزكاة بمقدار مئونة التنة كما هو ظاهر
يكون له مال آ ر من جنس أو نقد، و ال إشكال أيضظال : أُ رىو -2•

لّظا فهظو في جواز تتميمه من الزكاة إن لم يكن وافيال لمئونة التنة، و إ
ير منها، كما دلّت عليها صظحيحة أبظي بصظيجوز األ ذ غني شرعال ال 

.المتقدّمة

14-13: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
، لو كانت عنده مئونة سنة واحدة و باد صرف مقظدار منهظا و لظونام•

لتنته، جظاز  الل أيّام قالئل نقصت بحين لم يبق لديه فاللا ما يكفيه
ا عنظده، و له األ ذ حينئذٍ، و ال يلزم الصبر إل  آ ر التنة حتّ  يتمّ م
.مزبورذلك النقال  الموضوع و تبدّل الغن  بالفقر باد الصرف ال

14: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
كون يكون له مالٌ أعدّه لالستفادة من منافاه من غير أن ي: ثالثةلو -3•

وافها أو دار مادّال للتجارة كما لو كانت له شياه يتتفيد من ألبانها و أص
ينتفع من غلّتها، 

انت وافيظة الابرة عندئذٍ بالنظر في ذاك الربح و تلك المنفاة، فإن كو •
ه موثقظة بالمئونة ال تحلّ له الزكاة، و إلّا حلّ التتميم منها، كما نطقت ب

سماعة المتقدّمة، فإنّ موردها و إن كان هظو الظدار الماظدّ لإليجظار و 
رفي قطاظال، االنتفاع من غلّتها إلّا أنّه ال  صوصيّة لها بمقتض  الفهم الا

فيامّ غيرها من دكّان أو عقار أو  ان و نحو ذلك ممّا يظتحفّ  علظ 
.عينه و ينتفع من ربحه

14: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
بَا ُ جَوَازِ أَ ْذِ الْفَقِيرِ لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ  َظادِمٌ وَ دَابَّظةٌ وَ دَار9ٌ« 1»•

مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا مَا يَزِيدُ عَنِ احْتِيَاجِهِ بِقَدْرِ كِفَايَةِ سَنَتِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَاْقُو َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-11916-1•

مَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُتَيْنِ بْنِ سَاِيدٍ عَنْ أَ ِيهِ الْحَتَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَ
احِبِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَ-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
فَخَظرَجَ -«3»فَقَالَ نَاَمْ إِلَّا أَنْ تَكُظونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّظةٍ -الدَّارِ وَ الْخَادِمِ

 الْغَلَّظةُ فَإِنْ لَمْ تَكُظنِ-لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْتِهِ وَ عِيَالِهِ« 4»
وَتِهِمْ وَ حَظاجَتِهِمْ مِظنْ غَ-تَكْفِيهِ لِنَفْتِهِ وَ عِيَالِهِ يْظرِ فِي طَاَامِهِمْ وَ كِتظْ

.فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا-إِسْرَافٍ

235: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
مظن البظا  3، و أورد صدره في الحدين 4-560-3الكافي -(2)•

.من هذه األبوا 12
(.هامش المخطوط)ذات غلة -في المقناة-(3)•
(.هامش المخطوط)فيخرج -في التهذيب-(4)•

235: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
 عَنْ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُو ٍ عَنِ الْاَبَّاسِ•

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُتَيْنِ بْظنِ « 5»عَلِيِّ بْنِ الْحَتَنِ عَنِ الْحَتَنِ بْنِ سَاِيدٍ 
.«8»وَ كَذَا الصَّدُوقُ « 7»وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِاَةِ مُرْسَللا « 6»سَاِيدٍ 

.دالحتن بن ساي-سايد، بدل-، و فيه127-48-4التهذيب -(5)•
.308-107-4التهذيب -(6)•
.43-المقناة-(7)•
.، باسناده عن سماعة و ليس مرسال1629-33-2الفقيه -(8)•

235: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
در موثق از سماعه منقول است كه گفت سؤال كظردم از حضظرت امظام و •

  كظه عليه كه آيا جايز است زكات دادن به كتاللّه جافر صادق صلوات 
فرمودند  انه داشته باشد و كنيزك يا غالم  دمتكار داشته باشد حضرت
يان  »اشد كه بل  مگر آن كه  انه اش  انه متتغل باشد كه كرايه نشين ب

د او را و از كرايه اش آن قدر حاصل شود كه كاف  باش« كرايه  انه بگيرد
  و عيال واجب النفقه اش را پس اگر حاصلش آن مقدار نباشظد كظه كظاف

باشد او را و عيالش را در  ورش و پوشش همظه، و احتياجظات  كظه از 
لوازم آدم  است و در  ور ايشان باشد ب  آن كظه اسظراف كننظد حظالل 
است او را گرفتن زكظات و اگظر حاصظل آن  انظه ايشظان را در جميظع 

ا ضروريات ايشان كاف  باشد جايز نيتت گرفتن زكات ايشان ر

526: ، ص5؛ ج (مجلسى اول )لوامع صاحبقرانى
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
ظاهر اين حدين داللت م  كند بظر آن كظه الزم نيتظت فظرو تنو •

ه ارزد و حاصلش وفظا نكنظد بظصد تومان متتغل و گاه باشد  انه 
ا بر ايظن ايشان و اگر آن را بفروشند سالها بان مااش توانند كرد و بن

دو هزار تومظان امظالكو تومان هزار الزم م  آيد كه اكثر اربابان كه 
يظن ايشان ارزد زكات توانند گرفت پس بنا بر ايظن حمظل كرده انظد ا

حدين و امثال اين را بر آن كه  انه وقف اوالدى باشد يظا  انهظاى
بب مفتوح الانوه باشد كه ايشان اجرة االرض به عمال دهند و بظه سظ

يظان داشظته اولويت سبقت يد به ايشان گذاشته باشند يا باضظ  از اع
.باشند كه اگر بفروشند وفا به قوت ايشان نكند

(ه  ق  1070: وفات تاريخ )527-526: ، ص5؛ ج (مجلسى اول )لوامع صاحبقرانى
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
ي ، قد يتوهّم ماارضة الموثّقة بما رواه الصظدوق بإسظناده عظن أبظنام•

مائظة عن رجظل لظه ثمان( عليه التالم)اللّه سألت أبا عبد : بصير، قال
درهم و هو رجل  فاف و له عيال كثير، إلظه أن يأ ظذ مظن الزكظاة؟ 

ه عياله يا أبا محمّد أ يربح في دراهمه ما يقوت ب(: عليه التالم)فقال »
ه عليظ)قظال »ال أدري : قظال« كم يفضل؟: قال»نام : قال« و يفضل؟
الزكاة، إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فال يأ ذ(: التالم

.«1« »و إن كان أقلّ من نصف الوقت أ ذ الزكاة
: 2، الفقيظه 4ح 8أبوا  المتتحقين للزكاة   / 232: 9الوسائل ( 1)•

18 /58.

14: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
ذ يظهر منها أنّ الربح و إن كان وافيال بظالقوت ال يمنظع مظن أ ظحين •

ت، الزكاة إلّا إذا كان مشتمللا عل  فضل و زيظادة بمقظدار نصظف القظو
اية غلّة الدار فينافي موثّقة سماعة المتقدّمة التي جال فيها المايار بكف

.و عدمها من غير مراعاة الفضل

14: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
ي بصظير بضاف التند، فإنّ في طريق الصدوق إل  أبظ: يندفع أوّللاو _•

مظام علي بن أبي حمزة البطائني الضايف الكذّا  الذي أكظل مظال اإل
.كما تقدّم مرارال( عليه التالم)

15: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
ها القظوت مع الغ ّ عن التند فال تنافي بينهما، إذ المذكور في: ثانيالو •

ون أي ما يتقوّت به اإلنتان المنصرف إلظ  مأكلظه و مشظربه فقظ ، د
سائر حوائجه و لوازمه من عظالج مظرض أو إكظرام ضظيف أو شظراء 
ملبس و نحو ذلك من المصظاريف المتفرّقظة الزائظدة علظ  األكظل و

ت و نصفه بنصف القوت فياادل القو( عليه التالم)الشر  التي قدّرها 
مع المئونة المذكورة في الموثقة، التي هظي ملحوظظة طباظال مظع هظذه

.المصاريف

15: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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الفقیر و المسکین: األوّل و الثانی
اظارض لم تذكر في رواية أبظي بصظير المئونظة و زيظادة لت: بالجملةو •

الموثّق، بل القوت و زيادة، و القوت منصرف إلظ  الطاظام الظذي هظو
.أ  ّ من المئونة، فال تنافي بينهما بوجه

15: ، ص24موسوعة اإلمام الخوئی؛ ج 
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ثروتتعديل 
تاديل ثروت•
تاظديل«يك  ديگر از عناصظر عظدالت اقتصظادى در نگظاه اسظالم •

ى مقصظود از آن، ايظن اسظت كظه در جاماظه( 92.)باشظدم » ثروت
ز اسالم  نبايد تفاوت فاحشظ  بظين افظراد از حيظن بر ظوردارى ا
مواهب مادى وجود داشته باشد، هر چند اسالم تفاوت اسظتادادهاى

.كندآدميان را در دستياب  به نامت هاى مادى انكار نم 
و سظظيد . همظظين نوشظظتار، بخظظش دوم، عظظدالت اقتصظظادى: ك.ر( 92•

.303محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
تاظديل «در واقع اسالم دومطلب را با هم مظورد توجظه قظرار داده و•

اوت تف. أ: را به عنوان هدف اقتصادى  ود مارف  كرده است» ثروت
تظأثير سظوء ا ظتالف زيظاد در بر ظوردارى از.  . تكوين  آدميان
.مواهب مادى

•

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
تفاوت تكوين  آدميان. أ•
ر از حيظن اسالم اين حقيقت غيرقابل انكار را پذيرفته كه افراد بشظ•

نان در آ. استادادهاى جتم  وروح  وصفات بدن  وفكرى متفاوتند
صبر وشجاعت، همظت و آرزو، ذكظاوت ونظوآورى، توانظاي  بظدن  

.دارندواستحكام عصب  وصدها ويژگ  ديگر با يكديگر تفاوت

72مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
ى ى امظور قهظرى كظه طبقظهها از ديدگاه اسظالم نتيجظهاين تفاوت•

تحميظل اجتماع  شخ ، در اثر وضايت اقتصادى وجبر تاريخ بر او
ا را از ى انتانهتوان همهكرده باشد، نيتت تا ادعا شود با رفع آن م 

ى عظهبلكه امرى است كه مجمو! حين تمام   صال يكتان گردانيد
يك عوامل ارث ، طبيا ، وحت  ا تيارى آن را شكل داده وبه عنوان

  را نه از اين رو، چنين تفاوت. حقيقت غير قابل انكار در آورده است
ت، زيظرا توان از بين برد ونه از بين بردن آن براى انتان مفيد اسظم 

بظرد  همين ا تالفات است كه كاروان تمدّن بشرى را به جلوبرده وم
(.93)آوردوامكان رشد وترق  وتاال  را در جاماه بشرى فراهم م 

.706-707سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص  : ك.ر( 93•

72مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
 ود ى حكمت وتدبيرها را نشانهاز اين رو داوند متاال اين تفاوت•

قكظم ما لكم ال ترجون للّه وقارال و قد  ل«: فرمايدكند وم مارف  م 
؛ شما را چه شده است كه از شكوه  دا بيم نداريظد؟ وحظال »أطوارال

(.94) لق كرده است) ومتفاوت(آن كه شما را مرحله به مرحله 
.14و13نوح، ( 94•

72مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
چظه حاصل مانا اين است كه شما را«: فرمايندعالمه طباطباي  م •

  شده كه از شكوه و عظمت  دا بيم وبه آن اعتقاد نداريظد، در حظال
ق كه شما را مرحله به مرحله آفريد، پس يك  از شما را از  اك  ل
پيظر كرد، سپس نطفه، علقه، مضغه، جنين، كودك، جوان، ميان سال و

ي  ى شما را در مردانگ  وزنانگ ، رنگ و شكل، توانظاهمه. گردانيد
پظس مظدّبر و. و ضاف متفاوت آفريد و آيا ايظن جظز تظدبير اسظت

(95)»پروردگار شما اوست
.102-104، ص  20عالمه طباطباي ، الميزان، ج ( 95•

72مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
تأثير سوء ا تالف زياد در بر وردارى از مواهب مادى.  •
نظان ها، ا تالف آبدون شك يك  از آثار تفاوت هاى طبيا ِ انتان•

بر   به دليظل توانظاي . در بر وردارى از مواهب مادّى  واهد بود
شظوند و جتم ، يا روح  از امكانات وسيع مظادى بر ظوردار مظ 

يظز اى ندسظته. توانند چرخ زندگ   ود را بچر انندگروه  تنها م 
.حت  از اداره ى حيات عادى  ود عاجز و ناتوانند

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
را در اين حال، هر چند اسالم تفاوت هاى طبياظ  را پذيرفتظه وآن•

ف نشان تدبير اله  شمرده است وهر چند رفع فقر را بظه عنظوان هظد
ه اقتصادى  ود مارف  وافراد جاماه وحكومت اسالم  را مكلّظف بظ

ين ول  فاصله زياد ب. رساندن تمام  آحاد جاماه به رفاه نموده است
اقشار جاماه در بر وردارى از مواهب مادى را منف  وتاظديل ايظن 
ى ا تالف را به عنوان هدف ديگر اقتصادى  ود كظه تظأمين كننظده

.باشد، مارف  كرده استعدالت اقتصادى از ديدگاه اسالم م 

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
:علت اين امر دونكته است•
ى كثرت ثروت، اغلب باعن غفلت از  دا وگرفتارى بظه هواهظا. 1•

(. 96)»ألهظيكم التكظاثر«: فرمايظد داوند متاال م . شودشيطان  م 
ضظاء ماناى آيه آن گونظه كظه سظياقش اقت: گويدعالمه طباطباي  م 

  زياده  واه  در متاع دنيا وزينت هاى آن و پيش: كند اين استم 
-تظر اسظت گرفتن در زياد كردن افراد واموال شما را از آنچظه مهظم

(.97)غافل كرده است-يان  ياد  داوند تاال  
.1تكاثر، ( 96•
.495-496ص  20عالمه طباطباي ، الميزان، ج : ك.ر( 97•

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
 ت اگر ثروت در جاي  انباشته شود، نيك  وماروف از جاماه ر. 2•

انظد، هبهظربندد، زيرا طبقات ديگر كه از اين مواهب فراوان بظ بر م 
در نتيجه به (. 98)شوندم » فقر نفس«كنند و گرفتار احتاس فقر م 

.انندآورند تا  ود را به آنچه ندارند، برسپليدى وپلشت  روى م 
همين نوشتار، بخش دوم، ماان  فقظر و غنظا در ا بظار و : ك.ر( 98•

.آيات

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 



94

ثروتتعديل 
فقظر هاى ا الق  براى جلوگيرى ازاز اين رو، اسالم تنها به توصيه•

ى آن، تاظديل بلكه براى كاهش زمينظه(. 99)نفس بتنده نكرده است
هاى مادى در جاماه را هدفى بهره بردارىثروت وكاستن از فاصله

.اقتصادى  ود مارف  كرده است
تعد پذيرد، جلوگیرى افضراد مسضاى كه اسالم براى اين امر مىشیوه•

تن بلکضه وادار سضاخ. وتوانمند از رسیدن به ثروت هاى باال نیسضت
آنها به پرداخت قسمتى از درآمدهايشان به اقشضار كضم درآمضد، يضا 

.مصارف عمومى در خدمت اسالم ومسلمین است
: ك.ر(ها را در بحن فقر يادآورى كرديم ما بر   از اين توصيه( 99•

).پيشين

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
تاديل ثروت در قرآن•
رار ى تاديل ثروت را در چند آيه مورد توجه ق داوند متاال متأله•

:داده است

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
ما افاء اللّه عل  رسوله من أهل القظرى فللّظه وللرسظول ولظذي «. 1•

ة بین األغنیاء كی اليکون دولالقرب  واليتام  والمتاكين وابن التبيل
؛ »منکم

د، ها عايد پيامبرش گردانيظساكنان آن قريه] اموال[ داوند از وآنچه •
ان ويتيم]وى [از آنِ  دا واز آنِ رسول ومتالق  ويشاوندان نزديك 

ما در ميان توانگران ش]اين اموال [ومتاكين ودر راه ماندگان است تا 
(.100)دست به دست نگردد

.7حشر، ( 100•

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 



97

ثروتتعديل 
ه يان  ا تصاص بخشظ  از امظوال بظ-در ذيل آيه علّتِ اين حكم •

ردش جلوگيرى از انباشته شدن ثروت ومنع از گ-گروه هاى مزبور 
ست و ودست به دست شدن انحصارى آن در بين اَغنياء مارف  شده ا
فظاوت بدون شك وقت  گردش ثروت در ا تصاص توانگران باشد، ت

رفظع بنابراين، هدف حكم مزبور. ميان غن  وفقير فاحش  واهد بود
.است» تاديل ثروت«فاصله فراوان بين اقشار مردم و

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
لّظه والذين يكنظزون الظذهب والفضظة والينفقونهظا فظي سظبيل ال«. 2•

؛ »فبشّرهم باذا  أليم
اه  دا كنند وآن را در رم ]وذ يره [كه طال ونقره را گنجينه وكتان  •

(.101)آنها را از عذاب  دردناك  بر ده) اى رسول(كنند هزينه نم 
.34توبه، ( 101•

73مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
اهد اند شظاين آيه وتمام  آيات  كه نه  از كنز واندو تن مال نموده•

ين باشند كه اسظالم انباشظت ثظروت وتظداول آن بظبر اين مطلب م 
ر بظه وام) اندو تن ثروت(پذيرد وبا نه  از كنز طبقات  اص را نم 

ثظروت به عنوان طريق  براى رسيدن به تاظديل) هزينه ثروت(انفاق 
.كنددر جاماه آن را به عنوان هدف اقتصادى  ود مارف  م 

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
رهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرال وعالنيظة فلهظم أجظ«. 3•

؛»عند ربهم وال وف عليهم والهُم يحزنون
كننظد،كتان  كه اموال  ود را شب وروز ونهان وآشكار انفظاق مظ •

ر پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان  واهد بظود ونظه بيمظ  بظ
(.102)شوندآنان است ونه اندوهگين م 

ز نهظ  و ا) انظدو تن مظال(در اين آيه، بر  الف آيه قبل كه از كنز •
زد تشويق واز پاداش در ن) ى مالهزينه(داد، به انفاق عذا   بر م 

.پروردگار ورفع بيم واندوه اطالع داده شده است
.274بقره، ( 102•

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
يكوكظارى ؛ شما هرگز به ن»لن تنالوا البرّ حت  تنفقوا ممّا تحبّون«. 4•

(.103)نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد
مظره ى وقرار گرفتن در ز) نيكوكارى(در اين آيه رسيدن به مقام برّ •

، شظده آنچه انتان به آن دلبتته اسظت) هزينه(ابرار مشروط به انفاق 
.ستودر واقع با زبان  ا الق  تشويق به انفاق صورت گرفته ا

.92آل عمران، ( 103•

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
  ى اول با ا تصاص بخشظشود كه  داوند متاال در آيهم مالحظه •

ى دوم بظا نهظ  از كنظز ها و ايجاد انفظاق واجظب ودر آيظهاز ثروت
ى سظوم بظا ى آن در راه  دا ودر آيظهواندو تن ثروت وعدم هزينه

تشويق به انفاق ووعده ى پاداش  اص 
انفظاق در ى چهارم به بيان  ا الق  وبا تذكر تأثير تكظوين آيهودر •

سالم رسيدن به مقامات مانوى، يك نكته را بيان فرموده وآن اهتمام ا
به جلوگيرى از انباشت سرمايه در دسظت افظراد  اصظ  از جاماظه
ه وايجاد فاصله بين طبقات ثروتمند وكم درآمد اسظت وايظن همظه بظ

.كندم وضوح تاديل ثروت را به عنوان هدف اقتصادى اسالم تبيين

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
اشكالچند •
:در اينجا ممكن است دواشكال قابل طرح است•
توان به عنوان يك امر متظتقل در زمظره ىتاديل ثروت را نم . 1•

راى چون تاديل در واقع طريقظ  بظ. عناصر عدالت اقتصادى دانتت
در توانظدپس نمظ . شودرسيدن به كفاف ورفاه عموم  محتو  م 

.عرض رفاه عموم  قرار گيرد

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 
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ثروتتعديل 
ر عظدالت عنصر متتقل  از عناصظ» تاديل ثروت«اگر بپذيريم كه . 2•

فظاه ر«اقتصادى در ديدگاه اسالم است، نه يك راه براى رسيدن بظه 
صول ، در اين صورت دليل  بر اين كه چنين چيزى باد از و»عموم 

ود از ديدگاه اسالم مطلوبيت داشظته باشظد، وجظ» كفاف عموم «به 
توان آن را به عنوان يكظ  از اهظداف اقتصظادىدر نتيجه نم . ندارد

.اسالم مارف  كرد
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ثروتتعديل 
ه باظد از وصظول بظ» تاديل ثظروت«پاسخ اشكال اول اين است كه •

دهد، بلكه در يك جاماه ماناى  ود را از دست نم » رفاه عموم «
درآمظد به رفاه وكفاف رسيده نيز ممكن است فاصله بين اقشظار كظم
ان دارد واقشار ثروتمند بتيار زياد وقابل توجه باشد ودر مقابل امك

ديل تاظ«بنظابراين، . اين تفاوت را تاديل كرد واز ميظزان آن كاسظت
.باشدودر عرض آن م » رفاه عموم «امرى متتقل از » ثروت
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ثروتتعديل 
ه يك امر مقايتظه اى اسظت كظه بظ» تاديل ثروت«به ديگر سخن، •

ال  در ح. درآمد و اقشار ثروتمند ارتباط داردميزان تفاوت اقشار كم
طح يك امر غير مقايته اى و مطلق است كه به س» رفاه عموم «كه 

كظن بظا ايظن وصظف، مم. درآمد پايين ترين قشر جاماه بتتگ  دارد
است جاماه اى كه در آن رفظاه عمظوم  تحقظق دارد، فاقظد تاظديل 

ه همچنان كه تاديل ثروت در جاماه اى كظ. ثروت يا واجد آن باشد
ن دو رفاه عموم  در آن وجود ندارد نيز قابل تصور م  باشد پس اي

.متتقل از يكديگر م  باشند
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ثروتتعديل 
زيرا . داشكال دوم نيز با توجه به آيات قبل  مجال  براى طرح ندار•

انفاق هر چند فقير يا متكين در بر   از آنها به عنوان موردى براى
و به مطرح شده است، ول  در بر   ديگر  ود انباشت سرمايه منع
ف امور انفاق امر شده است، هر چند اين انفاق به غير فقرا باشد وصر

.عام المنفاة شود
جاماه ايظن به بيان ديگر، تنها مورد انفاق فقير نيتت كه نبود آن در•

با  را متدود سازد، بلكه موارد ديگظرى، ماننظد  ظدمات عمظوم  
وامور عام المنفاه، هتتند كه همواره مجظال آنهظا در جاماظه وجظود 

.دارد
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ثروتتعديل 
ت، از سوى ديگر،  ود انباشت سرمايه منع و به انفاق امر شظده اسظ•

راين، بنظاب. ولو فقيرى در جاماه نباشد وهمه از رفاه بر وردار باشند
ل از وعنصرى متتق» رفاه عموم «امرى متفاوت از » تاديل ثروت«

.عناصر عدالت اقتصادى اسالم است
•

71مکتب و نظام اقتصادي اسالم، هادوي تهرانی، ص 



109

تعديل ثروت
آيظا اشكال ديگري كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه•

مايه منظع اسالم كه بر تاديل ثروت تاكيد دارد و از كنز و انباشت سر
مي كند با پس انداز به ماناي امروزي مخالف است؟

ردن آن كنز به ماناي انباشت سرمايه و  ارج ك: در جوا  بايد گفت•
ه از جريان تبادل است، در حالي كه پس انداز به مانظاي امظروزي بظ
صورتي است كه در آن سرمايه هاي كوچك كنار هم جمع مي شظود

راهم و امكان سرمايه گذاري هاي بزرگ و تقويت اقتصاد جاماه را ف
.مي كند
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ثروتتعديل 
تاديل ثروت از ديدگاه سنّت•
ر در احادين نيز به متأله تاديل ثروت توجظه و مطالظب موجظود د•

.آيات اله  تبيين وتفتير شده است
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تعديل ثروت

نَّاسِ يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرلا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكلُونَ أَمْوَالَ ال
ضَّةَ وَ لَا الَّذِينَ يَكْنزِونَ الذَّهَبَ وَ الْفِبِالْبَطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  وَ 

(34)يُنفِقُونهَا ف ِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِاَذَا ٍ أَلِيمٍ

ورُهُمْ  بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبهُمْ وَ ظُهُعَلَيْهَا ف ِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىيَوْمَ يحُمَ 
(35)فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنزِونَهَذَا مَا كَنزَتُمْ لِأَنفُتِكمُ

سوره توبه
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ثروتتعديل 
در روايت  از امام باقر عليه التالم راجع بظه درهظم ودينظار وآنچظه •

لتالم مردم بايد نتبت به آنها انجام دهند، سؤال شده وحضرت عليه ا
انگشظترها ومُهرهظاى الهظ  در ) درهم ودينار(آنها (: 104)اندفرموده

زمين هتتند كه  داوند آنها را بظراى مصظالح مظردم قظرار داده وبظه 
تظ  از يابد، پس اگظر كها و شئونشان تحقق م ى آن  واستهوسيله

نها آن بهره ى بيشترى داشت وبه حق  دا در آنها عمل كرد وزكات آ
را پردا ت، اين براى اوپاكيزه و ال  است 

كتظا  زكظات، (17، ص 6الحر الاامل ، وسظائل الشظياه، ج ( 104•
(.28، ح 3ابوا  ما تجب فيه الزكاة، با  
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ثروتتعديل 
بهره ى فراوان از آن بُرد وبخل ورزيد وحق  دا را در آنهظا ادا واگر •

ه نكرد وظروف طال ونقره از آن سا ت، اين همان است كه نتبت بظ
وم يظ«: فرمايظد داوند م . كنداو وعيد اله  در قرآن تحقق پيدا م 

ذا يُحم  عليها في نار جهنّم فتكوى بها جِباهُم وجنوبهم وظهورهم هظ
؛ روزى كظه آن (105)»ما كنزتم ألنفتكم فذوقوا مظا كنظتم تكنظزون

وپشت ها را در آتش دوزخ بگدازند، وپيشان  وپهلو]كنزها وگنجينه[
ايظن اسظت آنچظه بظراى  ظود «: ]وگوينظد[آنان را با آنها داغ كنند 

.»آنچه را اندو تيد بچشيد] كيفر[اندو تيد، پس 
.35توبه، ( 105•
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ثروتتعديل 
نظز، ى نهظ  از كدر اين روايت امام باقر عليه التالم با اشاره به آيه•

عدم پردا ت ماليات واجب اله  وزكات مال واندو تن طظال ونقظره 
واستفاده از ظروف زر و سظيم را موجظب تحقظق وعيظد بظه عظذا  

از شمارد، وبه وضوح ضرورت تاديلِ ثروت وجلوگيرىدردناك م 
.نمايدانباشت آن را بيان م 
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تعديل ثروت

نِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَاْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَ« 6»-11447-28
ضِهِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَ  النَّاسِ فِيهَا فَقَالَ أَبُو جَاْفَرٍ ع هِيَ  َوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْ

هَا فَقَامَ لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَتْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْ« 7»جَاَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةل 
ا بَخِلَ بِهَبِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ  َلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَ

فِي لَّوَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ
اهُهُمْ وَ ٰ  با جِٰ  بِهٰ  فَتُكْوى-ارِ جَهَنَّمَٰ  ا فِي نٰ  عَلَيْهٰ  يَوْمَ يُحْم كِتَابِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَاَالَ  
. «1»ا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٰ  ا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُتِكُمْ فَذُوقُوا مٰ  ا مٰ  ذٰ  ه-جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ

30: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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تعديل ثروت
.133-2أمالي الطوسي -(6)•
.و كذلك المصدر( هامش المخطوط)مصحة -في نتخة-(7)•
.35-9التوبة -(1)•

30: ، ص9وسائل الشیعة؛ ج 
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ثروتتعديل 
  در روايت ديگرى از امام صادق عليه التالم نقل شده كه در جوا•

ر عبداللَّه نجاش  كه متئوليت اداره ى اهواز وواليظت آن شظهر را بظ
عهده داشت واز حضرت عليه التظالم تقاضظاى راهنمظاي  در امظور 

مختلف حكومت  وفردى كرده بود، 
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ثروتتعديل 
اى عبداللَّه تالش كن طال ونقره نيانظدوزى وذ يظره( 106:)فرمودند•

إن الظذين يكنظزون الظذهب و«نكن  كه مبادا از اهل اين آيه باشظ  
؛ (34توبظه، )»الفضة و الينفقونها ف  سبيل اللّه فبشّرهم باظذا  ألظيم

راه مظ  كننظد و آن را در] و ذ يره[كتان  كه طال و نقره را گنجينه 
.آنها را از عذاب  دردناك  بر ده) اى رسول( ذا هزينه نم  كنند 

كتا  التجارة، (153، ص 12الحر الاامل ، وسائل الشياه، ج ( 106•
(.1، ح49ابوا  ما يكتتب به، با  

.استسند روايت صحيح و قابل اعتماد •
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تعديل ثروت

يَا عَبْدَ اللَّهِ اجْهَدْ أَنْ لَا تَكْنِزَ ذَهَبال وَ لَا فِضَّةل 
فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

هِ ٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  وَ الْفِضَّةَ وَ ل
ا ٍ أَلِيمٍٰ  فَبَشِّرْهُمْ بِاَذ

209: ، ص17وسائل الشیعة؛ ج 
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ثروتتعديل 
ايظت از كند كه حكاى را نقل م عل  بن ابراهيم در تفتير  ود قصه•

ل  اهلل ى پيظامبر صظوضوح متأله تاديل ثروت در نزد كبار صظحابه
اظب  ليفه سوم روبه ك: گويداوم . عليه وآله وسلم چون ابوذر دارد

مورد در-ى كاب األحبار كنيه-اى ابواسحاق : االحبار كرد وگفت
مردى كه زكات واجب مال  ود را پردا ته چه نظرى دارى؟ آيا باد

از آن در آن مال چيز ديگرى واجب است؟ 
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ثروتتعديل 
شظد، اش يك  از طال وديگرى از نقظره بااگر اوآجر  انه: گفتكاب •

د ابوذر با عصظاى  ظود بظر سظر اوكوبيظ. چيزى بر او واجب نيتت
اى يهودى زاده ى كافر تو را چه بظه اظهظار نظظر در احكظام : وگفت

: گويظدمتلمين، سخن  دا صادق تر از سخن توست آنجظا كظه مظ 
رهم الذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سظبيل اللّظه ف« بشظّ

(.108)»باذا  أليم
7بظا  (36، ص 7ميرزا حتين نورى، متتدرك الوسايل، ج ( 108•

(.7586روايت -
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تعديل ثروت

عَ عُثْمَانَ فِي سِيَاقِ قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ مَ"عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْتِيرِهِ،7586-5
ولُ فِي إِلَ  أَنْ قَالَ فَنَظَرَ عُثْمَانُ إِلَ  كَاْبِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا تَقُ
 ءٌ فَقَالَ رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَاْدَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْ
ذَرٍّ لَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةل مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةل مِنْ فِضَّةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَرَفَعَ أَبُو

تَ وَ النَّظَرَ عَصَاهُ فَضَرَ َ بِهِ رَأْسَ كَاْبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ مَا أَنْ
زُونَ فِي أَحْكَامِ الْمُتْلِمِينَ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ حَيْنُ قَالَ الَّذِينَ يَكْنِ

الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ 

36: ، ص7مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 
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تعديل ثروت
بْتُمْ وَ طَيِّباتِ ما أَنْفِقُوا مِنْ »تالقوا بقوله تاال  فإن • مّظا أَ ْرَجْنظا مِكَتظَ

ه ، و أن المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بداللة قولظ«3« »لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
« اللّظهِبِيلِ فِي سَال يُنْفِقُونَها وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ »تاال  

.ياني ال يخرجون زكاتها« 4»

.267اآلية : البقرة( 3)•
.34اآلية : سورة التوبة( 4)•

209: االنتصار فی انفرادات اإلمامیة؛ ص
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تعديل ثروت

، واسم النفقة ال يجري على الزكضاة إال مجضازافالجوا  عن ذلك أن •
إطالق لف  اإلنفاق إال ما كان في المباحات و مظا جظرىياقل من ال 

التظي ثم لو سلمنا ظاهر الاموم لجاز تخصيصه ببا  األدلظة. مجراها
.ذكرناها

209: االنتصار فی انفرادات اإلمامیة؛ ص



125

تعديل ثروت
وَ الَّظذِينَ »لَمَّظا نَزَلَظتْ هَظذِهِ الْآيَظةُ : قَظالَ، *بِإِسْنَادِهِوَ -1142-49•

بِاَظذا ٍ رْهُمْ فَبَشظِّ اللّهِ فِي سَبِيلِ ال يُنْفِقُونَها يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ 
لَظيْسَ مَالٌ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَ(: صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « أَلِيمٍ

هُوَ كَنْظزٌ بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَ كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَ
. وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ

519: ؛ ص(الطوسیالبن الشیخ )األمالی 
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تعديل ثروت
لُ بْظنُ مُحَمَّظ: ، قَالَأَبِي الْمُفَضَّلِجَمَاعَةٌ، عَنْ أَ ْبَرَنَا * • دٍ حَدَّثَنَا الْفَضظْ

دُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّ: ، قَالَهَارُونُ بْنُ عَمْرٍو الْمُجَاشِاِيُّحَدَّثَنَا: الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ
ا وَ حَظدَّثَنَاهُ ا: قَالَ الْمُجَاشِاِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَاْفَرٍ، قَالَ لرِّضظَ

نِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِظي عَبْظدِ اللَّظهِ جَاْفَظرِ بْظ
لَامُ)مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  قَظالَ: ، قَظالَ(عَلَيْظهِ التظَّ

(:صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)النَّبِيُّ 

519: ؛ ص(البن الشیخ الطوسی)األمالی 
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تعديل ثروت
هِ الْحَتَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَظنْ أَبِيظ« 1»-11445-26•

عَظنِ « 2»عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيِّ 
لَمَّا نَزَلَتْ هَظذِهِ الْآيَظةُ وَ الَّظذِينَ: الْمُجَاشِاِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ

رْهُمْ هِ فَٰ  ا فِي سَبِيلِ الظلّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  وَ ل-يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَشظِّ
فَلَيْسَ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ-«3»ا ٍ أَلِيمٍ ٰ  بِاَذ

فَهُظوَ -وَ كُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُظهُ-بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ
. كَنْزٌ وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ

.133-2أمالي الطوسي -(1)•
.الفضل بن محمد البيهقي-في المصدر-(2)•
.34-9التوبة -(3)•

 30: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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تعديل ثروت
أَنَّهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَاْفَرٍ ع« 6»-11447-28•

هِظيَ فَقَالَ أَبُو جَاْفَظرٍ ع-سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَ  النَّاسِ فِيهَا
لَحَةل - َوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ تَقِيمُ -لِخَلْقِظهِ« 7»جَاَلَهَا اللَّهُ مَصظْ وَ بِهَظا تَتظْ
كَاتَهَظا وَ أَدَّى زَ-فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَظا-شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ

 يُظؤَدِّ وَ لَظمْ-وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا-فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ  َلَصَتْ لَهُ
 وَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيظدُ اللَّظهِ عَظزَّ-حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ

-نَّمَارِ جَهَظٰ  ا فِظي نٰ  عَلَيْظهٰ  يَقُولُ اللَّهُ تَاَالَ  يَوْمَ يُحْمظ -فِي كِتَابِهِجَلَّ
ا كَنَظزْتُمْ ٰ  ا مٰ  ذٰ  ه-اهُهُظمْ وَ جُنُظوبُهُمْ وَ ظُهُظورُهُمْٰ  ا جِظبٰ  بِظهٰ  فَتُكْوى

.«1»ا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٰ  لِأَنْفُتِكُمْ فَذُوقُوا م
.133-2أمالي الطوسي -(6)•
.و كذلك المصدر( هامش المخطوط)مصحة -في نتخة-(7)•

 30: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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قدرت اقتصادي
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُاَاذِ -4•

نَا أَنْ يُنْفِقُظوا بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِاْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُوَسَّعٌ عَلَ  شِياَتِ
نْظزَهُ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَاْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَ  كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَ
وَ -لَّحَتَّ  يَأْتِيَهُ بِهِ فَيَتْتَاِينَ بِهِ عَلَ  عَدُوِّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّظهِ عَظزَّ وَ جَظ

ةَ وَ ل بِيلِ الظٰ  ا يُنْفِقُونَظهٰ  الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضظَّ هِ ٰ  لّا فِظي سظَ
.ا ٍ أَلِيمٍٰ  فَبَشِّرْهُمْ بِاَذ

•

•

61: ، ص4؛ ج (اإلسالمیة-ط )الکافی 
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تعديل ثروت
وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ•
ة عل  يجوز أن يكون إشارة إل  الكثير من األحبار و الرهبان، للدالل•

، و كنظز األمظوالو البراطيظلأ ظذ : اجتماع  صلتين مذمومتين فيهم
. الضنّ بها عن اإلنفاق في سبيل الخير

266: ، ص2الکشاف عن حقائق غوامِ التنزيل، ج
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تعديل ثروت
نهم و بين ، و يقرن بيالمنفقينيجوز أن يراد المتلمون الكانزون غير و •

 ظذ المرتشين من اليهود و النصارى، تغليظا و داللة علظ  أن مظن يأ
سظواء فظي اسظتحقاقمالظه منهم التحت، و من ال ياط  منكم طيب 

.البشارة بالاذا  األليم
. نتخت الزكاة آية الكنز: و قيل•
.نع الزكاةهي ثابتة، و إنما عن  بترك اإلنفاق في سبيل اللّه م: قيلو •

266: ، ص2الکشاف عن حقائق غوامِ التنزيل، ج
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تعديل ثروت
ةَ وَ الزكاة تتمّ  إنفاقا، لقوله تاال  وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ او • لْفِضظَّ

.«3»اللّهِ فِي سَبِيلِ ال يُنْفِقُونَها 

188: ، ص8منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 
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3

تعديل ثروت
الثاني في زكاة الذهب و الفضةالمطلب •
.و اإلجماعبالن ّ الذهب و الفضّة تجب فيهما الزكاة: 61متألة •
فِي سَبِيلِ ا يُنْفِقُونَهقال اللّه تاال  وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال •

« 2»أَلِيمٍ بِاَذا ٍ فَبَشِّرْهُمْ اللّهِ 
.ال يتوعّد بهذه الاقوبة إلّا عل  ترك الواجبو •
34: التوبة( 2)•

118: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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4

تعديل ثروت
ما مظن صظاحب ذهظب و ال : )عليه و آلهاللّه صلّ  اللّه قال رسول و •

ائح من فضّة ال يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صف
لّمظا نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه و جبينظه و ظهظره ك
ضظ  بردت أعيدت له في يوم كان مقداره  متين ألف سنة حتظ  يق

.«3»( بين الاباد
.و أجمع المتلمون كافّة عل  الوجو  مع الشرائ •
، 1658-124: 2، سنن أبظي داود 987-680: 2صحيح متلم ( 3)•

.4:137سنن البيهقي 

118: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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تعديل ثروت
الملظك:يشترط في وجو  الزكاة في هذين أمور أرباظة: 62متألة •

إجماعظا، و الحظظول كظذلك، و النصظظا  أيضظا، و كونهمظظا مضظظروبين 
منقوشين 

118: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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تعديل ثروت
اعلم أنّ من يجمع المظال لإلنفظاق علظ  الايظال أو باظد إ ظراج -2•

م  ارج عن هذا الوعيد ألنظه تاظال  قيّظد الكنظز باظدالحقوق  الماليّة 
الم أنظ ه اإلنفاق و إذا عدم القيد عدم الحكم و لما روي عنه عليه التظّ

زكّ  فلم ما أدّى زكوته فليس بكنز و إن كان باطنا و ما بلغ أن ي»قال 
كلّما أدّيت زكوته :و عن ابن عمر« 1« »يزكّ فهو كنز و إن كان ظاهرا

. فليس بكنز و إن كان تحت سبع أرضين

224: ، ص1ج ؛ ( مقدادحلّى، )القرآنكنز العرفان فی فقه 
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تعديل ثروت
هب لمّا نزلت قال تبّا للظذ»أمّا ما ورد عنه صلّ  اللّه عليه و آله أنه و •

لبا  اشاا و الفضّة قالها ثالثا فقالوا أيّ مال يتّخذ فقال لتانا ذاكرا و ق
من ترك صظفراء »و قال أيضا « 2« »و زوجة تاين أحدكم عل  دينه

فمحمول عل  مال لم يؤدّ حقّه أو عل  مظن « 3« »و بيضاء كوي بهما
ليس له أوالد و ال ورثة محتاجون 

هظذا و أمّا من له ورثة محتاجون فيجوز التبقية لهم جماا بين قولظهو •
الم عليظه ا[ عنظه]بين قوله لمن أوص  بماله في سبيل اللّظه فنهظاه  لتظّ

لن و الثلن الث: النصف؟ فقال ال فقال الثلن؟ فقال عليه التّالم: فقال»
.«4« »كثير ثمّ قال ألن تتركه لايالك  ير لك

224: ، ص1ج ؛ ( مقدادحلّى، )القرآنكنز العرفان فی فقه 
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تعديل ثروت
الَّظذِينَ -وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَظالَ لَمَّظا نَظزَلَ قَوْلُظهُ تَاَظالَ 175•

لَاثال فَقَالُوا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ الْآيَةَ قَالَ تَبّال لِلذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَهَا ثَ
دَكُمْأَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِتَانال شَاكِرال وَ قَلْبال  َاشِاال وَ زَوْجَةل تُاِينُ أَحَ

67: ، ص2عوالی اللئالی العزيزية؛ ج 
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تعديل ثروت
دينظارا، ال تجب الزكاة في الذهب حتّ  يبلغ عشرين: قدّس سرّهقوله •

.«1»( 1)ففيه عشرة قراري ، إل  آ ره 
•______________________________

ةَ وَ وَ الَّذِينَ يَكْنِظزُونَ الظذَّهَبَ وَ الْفِضظَّ : قال اللّه تبارك و تاال : أقول
الذهب و كنزكون ظاهرها اآلية، « 2»هِ ٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  ل

منضه فضی ، و كنز الجمیع يستلزم عدم إنفاق شضی ءحراما نفسیّاالفضّة 
اق وجضوب إنفضظاهرها كمضا تضرى و .سبیل اللّه تعالى، كما ال يخفى

.فی سبیل اللّهالجمیع
.113، ص 1شرائع اإلسالم، ج (. 1)•
.34(: 9)التوبة (. 2)•

 351: ، ص1، ج (لآلشتیانی)كتاب الزكاة 
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تعديل ثروت
حين من هنا استدلّ أبو ذرّ بها في مجلس عثمان عل  كاب األحبارو •

حظقّ اللّظه تاظال ، و أجابظه « 3»سأله عثمان عن حكم كنز مال أدّى 
ي أحكام يا ابن اليهوديّة ما لك و النظر ف»: بادم البأس به باد قوله له

.«4»و ضربه بالاصا « اللّه
.كذا في األصل(. 3)•
، ص 1؛ تفتظظير الصظظافي، ج 52-51، ص 1تفتظظير القمظظي، ج (. 4)•

.96-95، ص 1؛ تفتير نور الثقلين، ج 154-155

 351: ، ص1، ج (لآلشتیانی)كتاب الزكاة 
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تعديل ثروت
ظاهرها  الف اإلجماع، فال بدّ من ارتكا   الف الظظاهر لهظا لكنّ •

لذهب و ا[ من]إنّ المنتو  إليه عدم اإلنفاق في سبيل اللّه : بأن يقال
نظز الفضّة بمالحظتهما عل  وجه اإلطظالق غيظر ملحظوظين نتظبة الك

،إليهما
:فقد نتب إل  حبس الذهب و الفضّة أمران•
.كنزهما: أحدهما•
.عدم إنفاق الجنس في سبيل اللّه: و ثانيهما•

 351: ، ص1، ج (لآلشتیانی)كتاب الزكاة 
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تعديل ثروت
.و يرتفع الثاني بإنفاق با  الذهب و الفضّة كما هو واضح•
كظلّ مظال »: هذا، مع أنّه قد ورد عن النبي صل  اللّه عليظه و آلظه أنّ•

.«1« »يؤدّى زكاته فليس بكنز

.30، ص 9وسائل الشياة، ج (. 1)•

 352: ، ص1، ج (لآلشتیانی)كتاب الزكاة 
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تعديل ثروت
نظر اسالم راجع به ثروت•
م اول آنگاه كه م   واهيم نظرى به نظام اقتصظادى اسظالم بيفكنظيما •

ت كت  بايد ببينيم نظر اسالم درباره ثروت و مال چيتت؟ ممكن اس
يظد و بپندارد كه اسالم اساسال ثروت را مطرود و به عنوان يك امظر پل

ن  دور اندا تن  م  شناسد، چيزى كه پليظد و مطظرود و دور انظدا ت
؛است ديگر مقررات  نم  تواند داشته باشد

402: ، ص20؛ ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
ن اسظت به عبارت ديگر مكتب  كه نظرش درباره يك ش  ء ماين اي•

باره آن كه آن چيز دور افكندن  است آن مكتب نم  تواند مقررات  در
چيز داشته باشد، همه مقرراتش اين  واهد بظود كظه آن چيظز را بظه

ف مصظروجود نياوريد، دست به آن نزنيد، دست بظه دسظت نكنيظد، 
:؛ همچنانكه درباره مشرو  چنين مقررات  آمده استنكنيد

...بائِاَها وَ مُشْتَرِيَها وَ آكِلَ ثَمَنِها وَ ساقِيَها وَ شارِبَها اللّهُ لَاَنَ •

402: ، ص20؛ ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
م مال و جوا  اين است كه اشتباه بزرگ  است اين اشتباه؛ در اسال. •

، نظه ثروت هيچ وقت تحقير نشده است، نه توليظدش، نظه مبادلظه اش
راى آنها مصرف كردنش؛ بلكه همه اينها تأكيد و توصيه شده است و ب

شراي  و موازين مقرر شده است و هرگز ثروت از نظظر اسظالم دور
حرام ( يع مالاسراف، تبذير، تضي)افكندن  نيتت بلكه دور افكندنش 

. قطا  است

 403: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
ايظن اشتباه از آنجا ناش  شده كه اسالم با هدف قرار دادن ثروت، با•

ت؛ كه انتان فداى ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه كرده اس
محكوم ]د به عبارت ديگر پول پرست  را و اينكه انتان برده پول باش

[ كرده است،

 403: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
ذ يره به عبارت ديگر اينكه انتان پول را به  اطر  ود پول و براى•

ةَ وَ ل»كردن و اندو تن بخواهد كه  ا ٰ  الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الظذَّهَبَ وَ الْفِضظَّ
كظه نظام ايظن « 1« »...أَلِظيمٍ بِاَذا ٍ فَبَشِّرْهُمْ اللّهِ ا فِي سَبِيلِ ٰ  يُنْفِقُونَه

حالت حرص و آز است، و يا پول را فق  بظراى پظر كظردن شظكم و
.استبراى عياش  و بيكارى و ولگردى بخواهد كه نام آن شهوتران 

و در اين حالت پول  واستن توأم است بظا دنائظت و پتظت  و محظ•
شرافت شخصيت انتان  در پول و فقدان هرگونه شخصيت انتان  و

.مانوى
34/ توبه( 1)•

 403: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
راى مقابل، اين است كه انتان پول را به عنوان يظك وسظيله بظنقطه •

ابع آن در اين صورت پول ت. فااليت و عمل و تتهيل و توليد بخواهد
.هدف كل  است كه انتان پول را براى آن هدف م   واهد

:حديث  است از رسول اكرم•
.نِاْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ•

 403: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
:مضمون اين حدين را به نظم آورده م  گويدمولوى •
نِامَ مالٌ صظالحٌ  وانظدش مال را گر بهر دين باش  حَمول •

رسول 
ور بظظود در زيظظر كشظظت  آ  در كشت  هالك كشت  است •

پشت  است 
ع او را تشبيه ثروت و انتان به دريا و كشت  از آن نظر كه در يظك وضظ•

غرق م  كند و در  ود محو م  كند و شخصيت او را محو م  سظازد و در 
حصظر صورت ديگر نه تنها ضربه به شخصظيت او نم  زنظد، وسظيله اى من
اظاده است براى رسيدن به مقصد و تكميل او شخصيت  ظود را، فظوق ال

.تشبيه  وب  است

402: ، ص20؛ ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
نقش پول را « 1« »ٰ  أَنْ رَآهُ اسْتَغْن . ٰ  لَيَطْغ الْإِنْتانَ إِنَّ »كريمه آيه •

وَ »ريمظه در فاسد كردن شخصيت انتان  بيان م  كند؛ همچنين آيه ك
عُتُلٍّ . مٍلِلْخَيْرِ مُاْتَدٍ أَثِيمَنّاعٍ . بِنَمِيمٍهَمّازٍ مَشّاءٍ . مَهِينٍحَلّافٍ تُطِعْ كُلَّ ال 

عَلَيْظهِ ٰ  ا تُتْلظ ٰ  إِذ. الٍ وَ بَنِظينَٰ  ا مٰ  انَ ذٰ  أَنْ ك. لِظكَ زَنِظيمٍٰ  بَاْدَ ذ
زُيِّظظنَ »و آيظظه كريمظظه « 2« »اطِيظظرُ الْظظأَوَّلِينَٰ  الَ أَسٰ  ا قٰ  اتُظظنٰ  آي
نْطَرَةِ اطِيرِ الْمُقَٰ  اءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنٰ  اتِ مِنَ النِّسٰ  اسِ حُبُّ الشَّهَوٰ  لِلنّ

. «3« »مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُتَوَّمَةِ
7و 6/ علق( 1)•
15-10/ قلم( 2)•
14/ آل عمران( 3)•

 404: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
كه هدف دور اندا تن و ترك گفظتن عملظ  زن و فرزنظد همان طور •

.نيتت، هدف دور افكندن پول و ثروت هم نيتت
وم اسالم كه پول پرست  را محكوم كرده است پول و ثظروت را محكظ•

:نكرده است، زيرا
شظده توصيه( كشاورزى، دامدارى، صنات و غيره)توليد ثروت . الف•

.است
.مبادله ثروت يان  تجارت و دادوستد توصيه شده است.  •

 404: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
  مصرف رساندن از نظر شخص  در حدود احتياجات فردى  ال. ج•

.تاز هر نوع تجمل و اسراف كه مفتد انتان است توصيه شده اس
.تبذير و اسراف و تضييع آن ممنوع است. د•
ها مقررات سخت قضاي  و جزاي  در مورد حيف و ميل ها و سرقت. ه •

.و  يانتها وضع شده است
ده تلق  ش« شهيد»دفاع از مال در حكم جهاد و كشتة در اين راه . و•

:است

 404: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
...دُونَ اهْلِهِ وَ مالِهِ الْمَقْتولُ •
.براى مال بر انتان حقوق  قائل شده است. ز. •
«  يظر» ود ثروت در كمال صراحت در قرآن كريم بظه عنظوان . ح•

رَ أَحَظدَكُمُ الْمَظوْتُ إِنْ تَظرَكَٰ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذ: ناميده شده است ا حَضظَ
.«4»الِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ ٰ   َيْرال الْوَصِيَّةُ لِلْو

•______________________________

 404: ، ص20، ج (مجموعه آثار)فقه و حقوق 
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تعديل ثروت
بة منع اإلسالم من اكتناز النقد، و ذلك عن طريظق فظرض ضظري: أوال•

تظتوعب الزكاة عل  النقد المجمد، بصورة تتكرر في كل عام، حتظ  ت
. «2»النقد المكتنز كله تقريبا، إذا طال اكتنازه عدة سنين 

يها بالنار، لهذا ياتبر القرآن اكتناز الذهب و الفضة، جريمة يااقب علو •
الواجبظة التخلظف عظن أداء الضظريبة: ألن االكتناز ياني بطبياة الحال

لتجمع شرعا، ألن هذه الضريبة لدى أدائها، ال تفتح مجاال أمام النقد ل
ة، و و االكتناز، فال غرو إذا هدد القرآن الذين يكنزون الذهب و الفضظ

:توعدهم بالنار، قائللا

354: اقتصادنا؛ ص
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تعديل ثروت
بِيلِٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، وَ لوَ • هِ، ٰ   الظلّا فِي سظَ

ٰ  كْظوىارِ جَهَنَّمَ، فَتُٰ  ا فِي نٰ  عَلَيْهٰ  ا ٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْم ٰ  فَبَشِّرْهُمْ بِاَذ

كُمْ، ٰ  ا مٰ  ذٰ  اهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُظورُهُمْ، هٰ  ا جِبٰ  بِه ا كَنَظزْتُمْ لِأَنْفُتظِ
.«3»ا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٰ  فَذُوقُوا م

354: اقتصادنا؛ ص
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تعديل ثروت
عن هذا الطريق ضمن اإلسالم بقاء المال فظي مجظاالت اإلنتظاج و و •

از و التبادل و االستهالك، و حظال دون تتظلله إلظ  صظناديق االكتنظ
.االد ار

354: اقتصادنا؛ ص
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تعديل ثروت
ما زاد على أربعة آالف فهضو كنضز أدىروي عن علي عليه التالم و •

زكاته أم لم تؤد و ما دونها فهو نفقة

59: ، ص10مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج 
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تعديل ثروت
الفضةإنّ اإلسالم حرم اكتناز الذهب و - •
وَ : )اال ه سبحانه و تٰ  ه تاال ، قال اللّٰ  و عدم انفاقهما في سبيل اللّ•

ةَ وَ ل بِيلِ الظٰ  ا يُنْفِقُونَظهٰ  الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضظَّ هِ ٰ  لّا فِظي سظَ
قد،و ليس الذهب و الفضة إلّا مثالين للن( ا ٍ أَلِيمٍٰ  فَبَشِّرْهُمْ بِاَذ

•

166: ، ص20؛ ج (بالعربیة)مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم 
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تعديل ثروت
النقد هو الذي من شأنه أن ينفظق فهظذا يانظي انّ إكثظار النقظد محظرم وو •

حيظاة االكتناز مفهوم مرن يتحدد وفقال لدرجة إمكانات تحرك المال فظي ال
مظال و االقتصادية و مدى القدرة المتوفرة بصورة نوعيظة علظ  توظيظف ال
ظيف أوسع استثماره، فكلما كانت امكانات التحرك أكبر و القدرة عل  التو
إذا تضظاءلت نطاقال كان تجميد المال في فترة قصيرة نتظبيال اكتنظازال، بينمظا

املظة إمكانات التحرك و قدرات التوظيف و كانظت الحيظاة االقتصظادية  
كظون بدرجة و ا رى لم يصدق االكتناز إلّا عل  فترة زمنية أطول، و قد ي
 فظي هذا هو التبب في اعتبار ركود المال لدى صاحبه سنة كاملظة شظرطال

تكن تظوفر ثبوت زكاة النقدين، عل  أساس أنّ الحياة االقتصادية وقتئذٍ لم
 بدّ أن يظل شروطال أفضل لتحرك المال، فلكي يكون تجميد النقد اكتنازال ال

.المال راكدال في حوزة صاحبه سنة كاملة

166: ، ص20؛ ج (بالعربیة)مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم 
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تعديل ثروت
ية عظن تقوم الفكرة في حرمة االكتناز عل  أساس النظرية االسظالمو •

النقد، فإنّ اإلسالم يؤمن بظأنّ التبظادل فظي األصظل إنّمظا هظو تبظادل
قايضة قبل الطيبات، أي تبادل سلاة بتلاة كما هي الحالة في عصر الم

فظي ظهور النقد؛ ألن هذا هو االسلو  الوحيد الذي يكفل لكل منظتج
المجتمع أن يبادل منتوجه بما يتد 

 167: ، ص20، ج (بالاربية)مجلة فقه أهل البيت عليهم التالم •

166: ، ص20؛ ج (بالعربیة)مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم 
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تعديل ثروت
.يتيرهاو لم يكن ظهور النقد للقضاء عل  جوهر المقايضة، بل لت. حاجته•
تظه بنقظد و فبدللا من المااوضة بين الحنطة و القطن يبيع زارع الحنطظة حنط•

تظة و لكظن مظن يشتري بذلك النقد قطنال، فالمبادلة بين الحنطة و القطن ثاب
. الل عمليتين

طة بنقد و أمّا إذا حول النقد إل  أداة اكتناز و أصبح زارع الحنطة يبيع الحن•
ابير أعم أنّ و يد ر النقد و ال يشتري به قطنال فإنّ هذا ياني أنّ القطن أو بت

و جزءال من المنتوج الكلي للمجتمع سوف يظل عاجزال عن د ول التظوق
بالمقابظل إكمال دورته بالتحول إل  نقد لكي يتتأنف االنتاج من جديد، و
م يكظن يخلق االكتناز للمكتنز قدرات جديدة لالستثمار و غزو التظوق لظ

.نةباالمكان أن تتواجد لو استمر تطبيق روح المقايضة بصورة أمي

166: ، ص20؛ ج (بالعربیة)مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم 
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تعديل ثروت
ةَ وَ»: من ذلك قول اللّه عز و جلو • وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضظَّ

و مانظ  « 4« »ا ٍ أَلِظيمٍٰ  هِ فَبَشِّرْهُمْ بِاَذٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  ل
اللّه ول رسقال إنفاقها ف  سبيل اللّه إنفاق ما وجب فيها من الزكاة، و 

تر؛ ما أ رجت زكاته فليس بكنز، و الكنز ما  ب  ء و مظا سظ(: صلع)
فأما ما أ رج الواجب فيه فقد أظهر و عرف مقداره بمارفة ما أ ظرج

،منه فلم يتتر
.34: سورة التوبة( 4)•

88-87: ، ص2تأويل الدعائم؛ ج 
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توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نتبت به درون جاماه
اسالم 

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى 

تعديل ثروت

ه نتبت به بيرون جاما
اسالم 

قدرت اقتصادى
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سن البلوغ
تِرَاطِ التَّكْلِيظظفِ بِظظالْوُجُو ِ وَ التَّحْظظرِيمِ بِاالحْتِلَظظا4« 2»• مِ أَوِ بَظظا ُ اشظظْ

نِينَ وَ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقال أَوْ بُلُوغِ الذَّكَرِ  َمْسَ عَشْرَةَ سَنَةل وَ الْأُنْثَ  تِتْعَ  سظِ
اسْتِحْبَا ِ تَمْرِينِ الْأَطْفَالِ عَلَ  الْاِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَاْقُو َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَظدَ بْظنِ « 3»-71-1•
بْظدِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيتَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَ

ومُونَ : اللَّهِ ع قَالَ افِعٌ وَ -عِنْظدَ اللَّظهِ« 4»إِنَّ أَوْلَادَ الْمُتْلِمِينَ مَوْسظُ شظَ
فَإِذَا بَلَغُوا -لَهُمُ الْحَتَنَاتُ« 5»مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةل كُتِبَتْ 

.الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ التَّيِّئَاتُ

42: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
.8-3-6الكافي -(3)•
(.636-12لتان الار  )المتحلي بتمة ماينة : الموسوم-(4)•
(.قدهمنه )كانت، : في نتخة-(5)•

42: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
يدِ عَنْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَا ِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَنِ بْنِ الْوَلِ•

نَانٍمُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْاَبَّاسِ بْنِ مَاْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سظِ 
.«1»طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ عَنْ 

•______________________________
.3-392التوحيد -(1)

43: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّظدٍ عَظنِ ابْظنِ « 2»-72-2•

: مَحْبُو ٍ عَنْ عَبْدِ الْاَزِيزِ الْاَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ
لْحُظدُودِ مَتَ  يَجِبُ عَلَ  الْغُلَامِ أَنْ يُؤْ َذَ بِا-سَأَلْتُ أَبَا جَاْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ

-قَالَ إِذَا  َرَجَ عَنْظهُ الْيُظتْمُ وَ أَدْرَكَ-وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْ َذَ بِهَا-التَّامَّةِ
- سَنَةلفَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ  َمْسَ عَشْرَةَ-قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُاْرَفُ بِهِ
هَا وَ وَ أُ ِذَ بِ-أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ-أَوْ أَشْاَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ

-أُ ِذَتْ لَهُ
.1-197-7الكافي -(2)•

43: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
ؤْ َظذُ وَ تُؤْ َذُ بِهَظا وَ يُ-فَالْجَارِيَةُ مَتَ  تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُقُلْتُ •

تْ مِثْظظلَ الْغُلَظظامِ-«3»لَهَظظا  إِنَّ الْجَارِيَظظةَ إِذَا -قَظظالَ إِنَّ الْجَارِيَظظةَ لَيْتظظَ
لَيْهَظا وَ دُفِعَ إِ-وَ دُ ِلَ بِهَا وَ لَهَا تِتْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ-تَزَوَّجَتْ

امَّةُ وَ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّ-مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ
رَاءِ وَ الْبَيْظعِ-أُ ِذَ لَهَا بِهَا وَ لَظا-قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْظرُهُ فِظي الشظِّ

اِرَ أَوْ أَوْ يَحْظتَلِمَ أَوْ يُ-يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّ  يَبْلُغَ  َمْسَ عَشْرَةَ سَنَةل شظْ
.يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ

.و تؤ ذ لها، و يؤ ذ بها: في المصدر-(3)•

43: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
يخَوَ • ةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آ ِرِ التَّرَائِرِ نَقْللظا مِظنْ كِتَظا ِ الْمَشظِ

.«4»لِلْحَتَنِ بْنِ مَحْبُو ٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَ َ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَانَ 
.428الترائر -(4)•

43: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُو ٍ عَنْ أَبِي أَيُّو َ الْخَرَّازِ عَظنْ« 5»-73-3•

عَ سظِ : يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَاْفَرٍ ع قَالَ نِينَ الْجَارِيَظةُ إِذَا بَلَغَظتْ تِتظْ
هَظا وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْ-ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ

.الْحَدِينَ
6من البا  1، و أورده كامال في الحدين 2-198-7الكافي -(5)•

.من أبوا  مقدمات الحدود و أحكامها من كتا  الحدود و التازيرات

43: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّو َ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْظرَاهِيمَ عَظنْ« 1»-74-4•

ي أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُو ٍ عَنْ أَبِي أَيُّو َ عَنْ سُلَيْمَانَ بْظنِ  َالِظدٍ عَظنْ أَبِظ
ابْظنِ -بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِينٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُظدْرِكْ

يْسَ قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَظا لَظ-عَشْرِ سِنِينَ زَنَ  بِامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ
.وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكال رُجِمَتْ-بِمُدْرِكٍ

•______________________________
.1-180-7الكافي -(1)

44: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيتَ  عَنْ يُونُسَ« 2»-75-5•

و لَ عَنْ أَبِي أَيُّو َ الْخَرَّازِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَاْفَرٍ فِظي حَظدِينٍ أَنَّ رَسظُ
نِينَ-اللَّهِ ص دَ َلَ بِاَائِشَةَ رِ سظِ وَ لَظيْسَ يُظدْ َلُ -وَ هِظيَ بِنْظتُ عَشظْ

.بِالْجَارِيَةِ حَتَّ  تَكُونَ امْرَأَةل
.1-388-7الكافي -(2)•

44: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ

بْظدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَاْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْ ِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَ« 3»-76-6•
: الَاللَّهِ بْنِ الْحَتَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَاْفَرٍ عَنْ أَ ِيهِ مُوسَ  بْنِ جَاْفَظرٍ ع قَظ

أَ ْظذَ وَ قَظالَ إِذَا احْظتَلَمَ وَ عَظرَفَ الْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَ  يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ
.الْاَطَاءَ

.119قر  االسناد -(3)•

44: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
نِ ع« 4»-77-7• مَظا وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَ  أَبِي الْحَتظَ

.قَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ-حَدُّ الْبُلُوغِ
.175قر  االسناد -(4)•

44: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنِ التِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَظنْ جَاْفَظرِ« 5»-78-8•

بَنِي عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ يَاْنِي: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ
تَ وَ مَظنْ لَظمْ يَجِظدْهُ أَنْبَظ-فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ-قُرَيْظَةَ عَلَ  الْاَانَاتِ
.أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِّ

.63قر  االسناد -(5)•

44: ، ص1وسائل الشیعة؛ ج 
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سن البلوغ
رٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُتَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْ« 1»-79-9•

وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِياال عَنْ جَاْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَظنْ أَبِيظهِ عَظنْ 
. احْتِلَامٍآبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِاَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَاْدَ

•______________________________
.5762-361-4الفقيه -(1)

 45: ، ص1وسائل الشیعة، ج 
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سن البلوغ

وَ -امُقَالَ وَ فِي  َبَرٍ آ َرَ عَلَ  الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَ« 2»-80-10•
.عَلَ  الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ

.1907-122-2الفقيه -(2)•

 45: ، ص1وسائل الشیعة، ج 
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سن البلوغ
كُونِيِّ عَظنِ « 3»-81-11• وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَتَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التظَّ

نِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُاَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَظنِ ابْظ
-فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا« 5»أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ : قَالَ« 4»ظَبْيَانَ 

 حَتَّظ  عَنِ الصَّبِيِّ-أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ-فَقَالَ عَلِيٌّ ع
.قِ َوَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ  يَتْتَيْ-وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ  يُفِيقَ-يَحْتَلِمَ

أورده المصظظنف 233-175و الخصظظال 40-93الخصظظال -(3)•
.با تصار

.عن أبي ظبيان: في المصدر-(4)•
(.زنت)فجرت، بدل : في المصدر-(5)•

 45: ، ص1وسائل الشیعة، ج 
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سن البلوغ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَتَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّظدِ بْظنِ عَلِظيِّ بْظنِ « 6»-82-12•

نِ بْظنِ عَلِظيٍّ عَظنْ  مَحْبُو ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَتظَ
عَبْدِ عَمْرِو بْنِ سَاِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ التَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

لَاةُ: اللَّهِ ع قَالَ ا أَتَظ  فَقَظالَ إِذَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَ  تَجِبُ عَلَيْهِ الصظَّ
هِ فَإِنِ احْظتَلَمَ قَبْظلَ ذَلِظكَ فَقَظدْ وَجَبَظتْ عَلَيْظ-عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةل

اثَ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَ  لَهَظا ثَلَظ-وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ-الصَّلَاةُ
رَى فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَظ-أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ-عَشْرَةَ سَنَةل
.عَلَيْهَا الْقَلَمُ

.1588-380-2التهذيب -(6)•

 45: ، ص1وسائل الشیعة، ج 
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سن البلوغ
  عَشْرَةَ الثَّلَاثَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَ  حُصُولِ الِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ لِلْغُلَامِ فِي : أَقُولُ•

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَ  ذَلِكَ وَ « 1»سَنَةل وَ عَدَمِ عَقْلِ الْجَارِيَةِ قَبْلَهَا لِمَا مَضَ  
تِحْبَا ِ وَ « 2»عَلَ  التَّمْرِينِ فِي مَحَلِّهِ  وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ الْغُلَامِ عَلَ  الِاسظْ

.حُكْمِ الْجَارِيَةِ عَلَ  أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ غَيْرُ مُرَادٍ
•______________________________

.من هذا البا 4و 3مض  في الحديثين -(1)
:ياتي في-(2)•
من أبوا  من تجب عليه الزكاة و من ال تجب عليه مظن 2و 1البابين -أ•

.كتا  الزكاة
.من أبوا  زكاة الفطرة من كتا  الزكاة4البا  - •

 46: ، ص1وسائل الشیعة، ج 



181

سن البلوغ
:التنّة عل  اشتراط البلوغداللة •
النتهظاء ما يدل عل  أن بلوغ سن اليتيمة إل  تتع سنين غيظر كظاف]•

[اليتم و حصول التكليف إال إذا تزوجت

119: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
لغظالم مت  يجب عل  ا: ما عن حمران قال سألت أبا جافر عليه التّالم قلت له-1•

درك أن يؤ ذ بالحدود التامة و يقام عليه و يؤ ذ بها؟ قال إذا  رج عنه اليظتم و أ
ار أو إذا احتلم أو بلغ  مس عشرة سنة أو أشظ: فلذلك حد يارف به؟ فقال: قلت

اريظة فالج: انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة و أ ذ بها و أ ذت له قلظت
ت إنّ الجاريظة ليتظ: مت  تجب عليها الحدود التامّة و تؤ ذ بها و يؤ ذ لها؟ قظال

تم و مثل الغالم انّ الجارية إذا تزوّجت و د ل بها و لها تتع سنين ذهب عنهظا اليظ
و أ ذ دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامّة

م حتظ  و الغالم ال يجوز أمره في الشراء و البيع و ال يخرج من اليظت: لها و بها قال
و سند الحظدين « 1»يبلغ  متة عشرة سنة أو يحتلم أو يشار أو ينبت قبل ذلك 

.ضايف بابد الازيز الابدي
•______________________________

.2من أبوا  مقدمة الابادات، الحدين 4، البا  30: 1الوسائل ( 1)

119: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
غير كاف و يبدو من هذا الحدين انّ بلوغ سن اليتيمة إل  تتع سنين•

ا و النتهاء اليتم و حصول سنّ التكليف إلّظا إذا تزوّجظت و د ظل بهظ
عن عهدة هذا المقظام، ألنّنظا لتظنا كان   ارجا البحن عن ذلك و إن 

التظنّ بصدد بحن البلوغ و عالئمه و لكن ال بظأس باسظتطراد بحظن
نظت و فحتب كي نرى هل من الصحيح هذا الفاصظل الكبيظر بظين الب

الغالم في البلوغ التنّي أو ال؟ 

120: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
نين هذا الحدين الذي رب  بلوغ البنت التظي اتظت عليهظا تتظع سظو •

سظندا بالزواج و إن كان ضايفا سندا و لكن يوجد ما يشابهه و هو تام
الم قظ ال و هو ما رواه الاي  بن القاسم عن أبي عبد اللّظه عليظه التظّ

تفتد و إذا علمت انّها ال: سألته عن اليتيمة مت  يدفع إليها مالها؟ قال
انقطظع إذا تزوّجظت فقظد: ال تضيّع فتألته إن كانت قد تزوّجت فقال

.«1»ملك الوصي عنها 
من أبوا  كتا  الوصايا، الحظدين 45، البا  432: 13الوسائل ( 1)•

1.

120: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 



18
5

سن البلوغ
و لو حمل التزويج هنا عل  الظد ول طابقظت هظذه الروايظة الروايظة •

.التابقة
ها و هو النقل تؤيّد هاتين الروايتين رواية يزيد الكناسي في أحد نقليو •

ارد الذي نقله الشيخ الطوسي رحمه اللّظه فقظ  دون الكلينظي و هظو و
ؤ ذ بها أ فتقام عليها الحدود و ت: قلت: ضمن حدين مفصّل يقول فيه

تظاء و هي في تلك الحال و انّما لها تتع سنين و لم تدرك مدرك الن
ب نام إذا د لت عل  زوجها و لها تتع سنين ذهظ: في الحي ؟ قال

«2».. .عنها اليتم و دفع إليها مالها و اقيمت الحدود التامّة عليها و لها 
.9من عقد النكاح، الحدين 6، البا  209: 14الوسائل ( 2)•

120: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
ت كناية عن الد ول بها طابقظ« د لت عل  زوجها»: فرض قولهفان •

.الرواية الرواية االول 
:و لال هذه الروايات تشير إل  أحد أمرين•
إمّا إل  كون زواجها أمارة و لو نوعا عل  انّها ادركت و نضجت و في•

.غير هذه الحال كان المترقّب ان ال تتزوج
اع و إمّا إل  افتراض انّ نفس زواجها و الد ول بها له أثر فظي اإلسظر•

.بدركها و نضجها

120: ، ص2ج ؛ (سید كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
بنظت تؤيّد هذه الروايات أيضا رواية جالت الحدّ التظنّي للبلظوغ فظي الو •

ه ثالث عشرة سنة و هي موثقة عمّار التاباطي عظن أبظي عبظد اللّظه عليظ
عليظه إذا اتظ : سألته عن الغالم مت  تجب عليه الصالة؟ قظال: التّالم قال

رى ثالث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليظه الصظالة و جظ
ت عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أت  لها ثالث عشظرة سظنة أو حاضظ

فبضظم هظذا « 1»قبل ذلك فقد وجبت عليها الصالة و جرى عليها القلظم 
لهظا ثالثظة الحدين إل  األحادين التابقة يتتفاد انّ البنت تبلظغ إذا أتظ 

عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك أو تزوّجت و لم يكن عمرها أقل مظن
.لوغ الغالمتتع سنين و هذه الرواية تخالف المشهور أيضا في تايين سنّ ب

.12من مقدمة الابادات، الحدين 4، البا  32: 1الوسائل ( 1)•

121: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
نين مظا ممّا يؤيّد أيضا عدم بلوغ البنت بمجرّد وصول سنّها إل  تتع سظو •

الم عظن : عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبظا ابظراهيم عليظه التظّ
ينهظا و الجارية التي لم تدرك مت  ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممّظن لظيس ب

طّي رأسها ال تغ: بينه محرم؟ و مت  يجب عليها ان تقنّع رأسها للصالة؟ قال
قي بناء عل  المالزمة بين تغطية الرأس و بظا« 2»حت  تحرم عليها الصالة 

نّ البنظت ال التكاليف و ال يقبل الحدين التقييظد بمظا قبظل تتظع سظنين أل
رها فال تظدري تحي  قبل تتع سنين و ال التقييد بمن شكّت في مبلغ عم

إكمال هل أكملت التتع سنين أو ال ثم حاضت فنجال الحي  عالمة عل 
.التتع سنين فانّ هذا تقييد بفرض نادر

.2من أبوا  مقدمات النكاح، الحدين 126، البا  169: 14الوسائل ( 2)•

121: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود



189

سن البلوغ
 122: ، ص2الاقود، ج فقه •
البنظت و بهذا ظهر وجه االستدالل بكل رواية علّقت با  التكظاليف فظي•

ت أبا عل  الحي  من قبيل ما ورد بتند تام عن اسحاق بن عمّار قال سأل
م إذا الحتن عليه التّالم عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجّظة اإلسظال

بل لالّ هظذا الحظدين « 1»احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت 
ؤال التظائل صريح في عدم كفاية إكماله تتع سنين في بلوغ البنت ألنّ س

الم عطظف عليظه فظي الجظوا  كان عن ابن عشر سنين و اإلمام عليه التظّ
.الجارية و هذا ياني الجارية بنت عشر سنين

ين مظن و في مقابل هذه الروايات روايات تدلّ عل  كفاية بلوغها تتع سظن•
دون شرط الزواج في جري قلم التكليف عليها

121: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
:هي ما يليو •
الث عشرة إذا بلغ الغالم ث: موثّقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه التّالم قال-1•

تظع سظنين سنة كتبت له الحتنة و كتبت عليظه التظيئة و عوقظب و إذا بلغظت الجاريظة ت
و في التند آدم بيّظاع اللؤلظؤ و بنظاء علظ  . «2»فكذلك و ذلك انّها تحي  لتتع سنين 

.بتوثيقهاتحاده مع آدم بن المتوكّل أبي الحتين بياع اللؤلؤ فهو ثقة لشهادة النجاشي
سظن إلّا انّ صدر الحدين مشتمل بظاهره عل  ما ال يفتي به مشهور األصحا  من كظون•

.البلوغ للغالم ثالث عشرة سنة
نين إذا بلظغ الغظالم ثمظان سظ: ما عن الحتن بن راشد عن الاتكري عليه التّالم قال-2•

.كذلكفجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائ  و الحدود و إذا تمّ للجارية تتع ف
•______________________________

.1من أبوا  وجو  الحج، الحدين 12، البا  30: 8الوسائل ( 1)
.12من أبوا  أحكام الوصايا، الحدين 44، البا  431: 13الوسائل ( 2)•
 123: ، ص2فقه الاقود، ج •

121: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
و عندئذ يكون متروكظا قطاظا . و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك... فالمتن هكذا « 3»و كذلك في التهذيب الطباة الحديثة « 2»أمّا عل  ما ورد في الوسائل الطباة الحديثة « 1»عل  ما ورد في الجواهر الطباة الحديثة هذا •

.ب الطباة الحديثةهذيكما هو الحال بالنتبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغالم، و امّا سنده ففيه الابدي عل  ما ورد في الوسائل الطباة الحديثة، و كذلك الت
.عن با  نتخ التهذيب و هو محمّد بن عيت  بن عبيد فبناء عل  موثوقيته يكون التند تامّا« 4»و لكن الظاهر انّ الصحيح هو الابيدي كما نقله التيّد الخوئي •
و لالّ نقل الصدوق رحمه اللّه لهذا الحدين عظن الصظادق عليظه . «5»إذا بلغت الجارية تتع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و اقيمت الحدود التامّة لها و عليها : قال أبو عبد اللّه عليه التّالم: مرسلة الفقيه قال-3•

.التّالم إشارة إل  ما يأتي من حدين يزيد الكناسي
يها الحدود التامّة لها و عليها الجارية إذا بلغت تتع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و اقيمت عل: رواية يزيد الكناسي في نقلها اآل ر غير النقل الذي مض  و هو ما نقله الكليني و الشيخ ماا عن أبي جافر عليه التّالم قال-4•

 ...«6».
•______________________________

.37: 26الجواهر ( 1)
.4من أبوا  الوقوف و الصدقات، الحدين 15، البا  322: 13الوسائل ( 2)•
.736، الحدين 183: 9التهذيب ( 3)•
.، حتب الطباة الثالثة511: 4في تفصيل طبقات الرواة الملحق بماجم الرجال ( 4)•
.4من أبوا  الوصايا، الحدين 45، البا  433: 13الوسائل ( 5)•
.3من أبوا  مقدمة الابادات، الحدين 4، البا  31: 1من أبوا  مقدمات الحدود و 6، البا  314: 18الوسائل ( 6)•
 124: ، ص2فقه الاقود، ج •
يد أبي  الد الكناسي و لم يظذكر لكوفة و أنّ الشيخ اقتصر في رجاله عل  ذكر يزباو سند الحدين تام بناء عل  فرض يزيد أبي  الد الكناسي متحدا مع يزيد أبي  الد القماط الكوفي الثقة، كما يشهد لذلك كون كناسة محلّة•

.بانّ أبا  الد القماط له كتا ( كنكر)يزيد أبا  الد القماط، مع انّه اعترف ضمن ترجمة 
.إلّا انّ البرقي ذكر أبا  الد الكناسي و يزيد أبا  الد القماط كال من الانوانين في أصحا  الصادق عليه التاّلم ممّا يشار بالتادّد•
.رط الزواجلتند و وحدة اإلمام المنقول عنه و وحدة المضمون باستثناء شة او عل  أيّة حال فلو تمّ سند الحدين في المقام فمتنه مضطر  بين النقلين اللّذين عرفتهما و الظاهر انّهما حدين واحد كما تشهد له وحد•
.«1»حدّ بلوغ المرأة تتع سنين : الم قالالتّما ورد في الخصال للشيخ الصدوق رحمه اللّه عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه -5•
.واجة من حين التنّ قبله فهذا ال ينافي اشتراطه بالزمرأو يمكن تفتيره في مقام الجمع بينه و بين ما دلّ عل  اشتراط البلوغ لدى تتع سنين بالزواج بمان  بيان الحدّ الذي ال يمكن ان تبلغ ال•
و انّ الاامّظة ال يفتظون بظالبلوغ فظي البنظت   إل  فتاوى الاامّة و ابتااد الثانية عنها، إذ يبظدولو إذا استحكم التاارض بين الطائفتين و وصلت النوبة إل  الترجيح فقد ترجّح الطائفة الثانية عل  الطائفة االول ، القترا  الطائفة اال•

باكتمال التتع سنين، بل يتراوح سنّ البلوغ في البنت في آرائهم بين الخمس عشرة سنة 
•______________________________

.10من أبوا  مقدّمات النكاح، الحدين 45، البا  72: 14الوسائل ( 1)

120: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
 125: ، ص2الاقود، ج فقه •
.نّي في البنت يكون باكتمال التتع سنينالتو باضهم ينكر تالّق البلوغ بالتن في الغلمان و البنات، في حين انّه يوجد لدى اإلمامية اإلجماع أو ما يشبه اإلجماع عل  انّ البلوغ . «1»إل  سبع أو تتع عشرة سنة •
:لمالبا مدركة لإلحتاس الجنتي و ال بالغة للحان باإلطالق عل  انّ المقياس هو بلوغ النكاح أو الحلم و البنت البالغ عمرها تتع سنين ليتت غشهدو قد ترجّح الطائفة االول  عل  الثانية بموافقة الكتا  التي يكون الترجيح بها قبل الترجيح بمخالفة الاامّة، ففي الكتا  آيتان قد ت•
.«2»... احَ ٰ  ا بَلَغُوا النِّكٰ  ى إِذٰ  حَتّٰ  ام ٰ  وَ ابْتَلُوا الْيَت: قوله تاال -االول •
و ال يصدق غالبا عل  البنت البالغ عمرها تتع سنين انّها بلغظت الحلظم أو بلغظت النكظاح إلّظا إذا « 3»... الُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَتْتَأْذِنُوا ٰ  ا بَلَغَ الْأَطْفٰ  وَ إِذ: إل  قوله تاال ... انُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ٰ  ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَتْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰ  ي: قوله تاال -و الثانية•

.تزوّجت و د ل بها فاندئذ يصدق ذلك إمّا حقيقة أو بمتامحة مقبولة
.و لكنّني احتمل انّ الحالم يطلق عل  الرجل و ال يطلق عل  المرأة فإن صحّ ذلك فاآلية الثانية اجنبية عن المقام•
هي : انُكُمْ قالٰ  نَ مَلَكَتْ أَيْمذِيو قد يشهد ال تصاص اآلية بالغلمان ما عن زرارة بتند فيه أبو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه التّالم في قول اللّه تبارك و تاال  الَّ•

•______________________________
.577-576: 3، وفقه التنّة 120: 2راجع الخالف للشيخ الطوسي ( 1)

.6: النتاء( 2)•
.59-58: النور( 3)•
 126: ، ص2فقه الاقود، ج •
فالنتاء يتتأذن في هذه الثالث ساعات؟:  اصّة في الرجال دون النتاء قلت•
.«1»... ال و لكن يد لن و يخرجن : قال•
.وقات الثالثة، في حين انّ األطفال الذين بلغوا الحلم امروا باالذن في كل زمانباألإلّا انّ هذا راجع إل  ما ملكت االيمان و ال عالقة له باألوالد، و احتمال الفرق وارد، و لذا ترى انّ االذن في ما ملكت االيمان    •
.«3»تام التند عن الفضيل بن يتار عن أبي عبد اللّه عليه التّالم عمّم المملوكين للرجال و النتاء « 2»عل  انّ في حدين آ ر •
.هوةه الشهوة فهو المناسب لالستئذان و ان فرض بلوغه سن التكليف قبل ذلك من دون شت بإنّ هذه اآلية ليتت دليال أصال عل  كون بلوغ الحلم مقياسا للتكليف، فلالّ هذا مقياس لالستئذان باعتبار انّ بلوغ الحلم هو الذي تثب: هذا و قد يقال•
و أمّا اآلية االول  فافتراض موافقتها للطائفة االول  يبتني عل  تفتير بلوغ •

•______________________________
.4من أبوا  مقدّمات النكاح، الحدين 121، البا  160: 14الوسائل ( 1)

.2من أبوا  مقدّمات النكاح، الحدين 121، البا  160: 14الوسائل ( 2)•
ن تضاون ثيابكم من الظهيظرة و الاتمة و حيهيقال هم المملوكون من الرّجال و النتاء و الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يتتأذنون عليكم عند هذه الثالث عورات من باد صالة الاشاء و... ال يخف  انّ حدين فضيل بن يتار صريح في ا تصاص اآلية بالغلمان حين ورد فيه ( 3)•

ل للجامع بين المذكر قات فال يتتامصريحة فيما قلناه بل قد يحتمل ان يكون الصبيان أيضا مخصوصا بالذكور كالفتيان و الغلمان أي انّه ملحق بالجوامد ال بالمشت« و غلمانكم»: قبل صالة الفجر و يد ل مملوككم و غلمانكم من باد هذه الثالث عورات بغير إذن ان شاءوا فان كلمة
.و المؤنن

 127: ، ص2فقه الاقود، ج •
بالصظيغة المبنيظة )ي البنت ياني قابليتها ألن تنكح ، و هذا يطابق بلوغ الحلم و ف(بالصيغة المبنية للفاعل)إنّ بلوغ النكاح في الغالم يطابق بلوغ الحلم، و ليس كذلك في البنت ألنّ بلوغ النكاح في الغالم ياني قابليته ألن ينكح : النكاح بما يطابق بلوغ الحلم و لكن باإلمكان أن يقال•

.بخصوص التتع« 1»و قد حدّد في ضرورة من الفقه مدعمة بالروايات الكثيرة . و هذا يطابق بلوغها حوالي تتع سنين( للمفاول
.إذن فالترجيح بموافقة الكتا  يكون في صالح الطائفة الثانية•
.بدعوى انّ بلوغ األشد ياني بلوغ الحلم« 2»* ى يَبْلُغَ أَشُدَّهُٰ  ا بِالَّتِي هِيَ أَحْتَنُ حَتّٰ  الَ الْيَتِيمِ إِلّٰ  ا تَقْرَبُوا مٰ  وَ ل: إنّ هناك آية قرآنية ا رى تؤيّد بإطالقها الطائفة االول  و هي قوله تاال : و ال يقال•
.حدّ التكليف زائدا الرشد من دون أن يكون ناظرا إل  بيان ما هو حدّ التكليفوغ إنّ كون بلوغ األشد بمان  بلوغ الحلم في المقام غير مالوم، و انّما مان  بلوغ األشد اكتمال القوى، و لالّ المقصود به في المقام بل: فانّه يقال•
.أمّا االستاانة بما ورد في با  الروايات من تفتير األشد في هذه اآلية باالحتالم فخروج عن الترجيح بالكتا •
.رنادعل  انّ االحتالم ينصرف إل  الغلمان، ألنّ الن  بصدد إعطاء المقياس و المقياس ال يناسب فرض الندرة، و االحتالم إن كان في النتاء ف•
انّ هذه اآلية تؤيّد الطائفة االول ، و اآلية االول  تؤيّد الطائفة : و لو فرضنا•

•______________________________
.من أبوا  مقدّمات النكاح45، البا  72-70: 14راجع الوسائل ( 1)

.34: ، و اإلسراء152: األناام( 2)•
 128: ، ص2فقه الاقود، ج •
.الثانية إذن ال بدّ من مراجاة المرجح الثاني و هي مخالفة الاامّة و هي في صالح الطائفة الثانية•
لم يكن متتندا إل  الروايات محضظا، إنّ ا تالف الروايات في الحكم بشكل متكافئ تقريبا يؤدّي بنا إل  االطمئنان بانّ هذا اإلجماع: اليقثمّ انّ إجماع اإلمامية عل  كون سنّ التكليف في البنت عبارة عن تتع سنين و إن كان يناقش فيه بمدركيته، أو احتمال مدركيته و لكن قد•

.اد جيل من األئمة عليهم التّالم و هذا ياني كون اإلجماع تابّديّا ببل إمّا كان عل  أساس الترجيح بموافقة الكتا  أو مخالفة الاامّة، و هذا يؤيّد الطريق الذي سلكناه أو كان عل  أساس تلقّي الحكم جيال
•________________________________________

ه  ق1423ايران، دوم، -جلد، مجمع انديشه اسالم ، قم 2حائرى، سيد كاظم حتين ، فقه الاقود، 
•

120: ، ص2؛ ج (سید كاظم الحائري)فقه العقود•



193

توسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
اسالم

نتبت به درون جاماه
اسالم 

عدالت اقتصادى

اماه نتبت به بيرون ج
قدرت اقتصادىاسالم 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 

قدرت اقتصادى . 2
اسالم حكومت

ن ترساندن كفار ودشمنا. 1
خارجى 

در  ارج ى اسالم اشاعه. 2
از مرزهاى حكومت اسالم 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 

قدرت اقتصادى . 2
اسالم حكومت

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 

اقتصادى قدرت
اسالم حكومت

رط اقتصادى شاستقالل
الزم 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
ا استدالل مطلب به آنهاينتوان براى اثباتبه عنوان نمونه م كهآيات •

:كرد، عبارتند از

أعدّوا لهم مّا استَطعتم مضن قضوّه و مضن و . 1•
عدوَّكمرباط الخیل تُره بون به عدوَّاللّه و 
(انفال60) •

ا بظا و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب هاى آماده بتيج كنيد، ت•
(.109)، دشمن  دا ودشمن  ودتان را بترسانيد]تداركات[اين 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
:توان از اين آيه در مقام بهره جتتبه چند طريق م •
ار امظر ى مزبور به تجهيز نظام  متلمانان براى ترساندن كفظآيه. 1•

راه كرده است تا آنان انديشه هجوم بر جاماه اسالم  را به اذهانشان
ه ندهند وبدون شك در صورت  تجهيظز نظظام ، دشظمنان را از نقشظ

ر ى اسظالم  از نظظكند كه تواناي  جنگ  جاماظهتجاوز منصرف م 
دشظمنان كيف  وكمّ  در حدّ عال  وبرترى حتم  نتبت به تجهيزات

امظرى جظز در پرتظو قظدرت اقتصظادى در همان عصرباشد وچنظين
.ميّترنخواهدبود

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
ا شود واين شمول رشامل هر نيروي  م » من قوّة«اطالق كلمه . 2•

ه توان از با  روايات كه حت   ضا  كردن موى صظورت را بظم 
شظظمرده » قظظوّه«منظظظور جظظوان جلظظوه دادن سظظربازان از مصظظاديق 

.به  وب  استفاده كرد( 110)است،
كظه شامل نيروى برتظر اقتصظادى نيظز» قوّة«رو، اطالق كلمه از اين•

ود، شمتلمال براى روياروي  با دشمن از جمله ابزار حتم  شمرده م 
. واهد شد

كتظا  الطهظارة، (404، ص 1الحر الاامل ، وسائل الشياة، ج ( 110•
(.4و 2، احادين 46با  

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَاِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ « 2»-1569-2•

: أَبِي  َالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَاْفَرٍ ع قَالَ

ضِبال فَرَأَوْهُ مُخْتَ-قَوْمٌ عَلَ  الْحُتَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عدَ َلَ •
ثُمَّ -هِفَمَدَّ يَدَهُ إِلَ  لِحْيَتِ-بِالتَّوَادِ فَتَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ

ولُ اللَّضه  ص ف ضی غَضزَاةَ غَزَاهَضاقَالَ  أَنْ -أَمَضرَ رَسضُ
.ینَل یَقْوَوْا ب ه  عَلَى الْمُشْر ك يَخْتَض بُوا ب السَّوَاد  

.4-481-6الكافي -(2)•

89: ، ص2وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 3»-1570-3•

يظدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حُتَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِاْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ 

.عَدُوِمَهَابَةٌ ل لْأُنْسٌ لِلنِّتَاءِ وَ ب السَّوَاد  الْخ ضَابُ •
. «4»قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُتَيْنِ قَالَ•

.7-483-6الكافي -(3)•
.281-70-1الفقيه -(4)•

89: ، ص2وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت

قَالَ وَ قَالَ ع فِي قَظوْلِ اللَّظهِ « 5»-1571-4•
تَطَعْتُمْ م ضنْ قُضوَّةَعَزَّ وَ جَلَّ  وَ أَع دُّوا لَهُمْ مَا اسضْ

.م نْهُ الْخ ضَابُ ب السَّوَاد قَالَ -«6»

.282-122-1الفقيه -(5)•
.60-8األنفال -(6)•

89: ، ص2وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْظنِ « 3»-1573-6•

ورِ بْظنِ الْاَبَّظاسِ عَظ نْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصظُ
: نِ ع قَالَسَاِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَاْفَرٍ الْجَاْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَتَ

.ل لْعَدُوِ« 4»مَکْبَتَةٌ بِالتَّوَادِ زِينَةٌ لِلنِّتَاءِ وَ الْخ ضَابُ•
•

.5-39-ثوا  األعمال-(3)•
الار  لتان. )و هو الخيبة، و الذل، و الغلبة-مكبتة، من الكبت-(4)•

2-76.)

90: ، ص2وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
.«6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 5»تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَ  ذَلِكَ : أَقُولُ•
.من هذه األبوا 41من البا  2تقدم في الحدين -(5)•
من البا  2من البا  التالي، و في الحدين 2ياتي في الحدين -(6)•

.من هذه األبوا 52

90: ، ص2وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
لَّظهِ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُتَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ ال-1396-3•

: سَمِاْتُهُ يَقُولُ: ، قَالَ(عَلَيْهِ التَّلَامُ)

،مَکْب تَةٌ ل لْعَدُوِالْحَذْوَ فَإ نَّهُ جَوِدُوا •
 زِيَظادَةُ وَ زِيَادَةٌ فِي ضَوْءِ الْبَصَرِ، وَ  َفِّفُوا الدَّيْنَ، فَإِنَّ فِي  ِفَّظةِ الظدَّيْنِ•

وَاكِ فَإِنَّظهُ يُظذْهِبُ الْاُمُرِ، وَ تَدَهَّنُوا فَإِنَّهُ يُظْهِرُ الْغِنَظاءَ، وَ عَلَظيْكُمْ بِالتظِّ
.وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ، وَ أَدْمِنُوا الْخُفَّ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ التِّلِّ

667: ؛ ص(الطوسیالبن الشیخ )األمالی 
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اسالمىقدرت اقتصادى حکومت
نِ فِظي الْمَجَظالِسِ وَ الْأَ ْبَظارِ عَظنِ « 6»-5915-6• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَتظَ

يٍّ عَظنِ الْحُتَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِظيِّ بْظنِ حَبَشظِ
فْوَانَ بْظنِ يَحْيَظ  عَظ نِ الْاَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُتَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَظنْ صظَ

مِاْتُ هُ يَقُظولُ الْحُتَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سظَ
صَرِ وَ وَ زِيَادَةٌ فِي ضَوْءِ الْبَل لْعَدُوِ جَوِدُوا الْحَذْوَ فَإ نَّهُ مَک یدَةٌ 

ظْهِظرُ وَ تَدَهَّنُوا فَإِنَّظهُ يُ-فَإِنَّ فِي  ِفَّةِ الدَّيْنِ زِيَادَةَ الْاُمُرِ- َفِّفُوا الدَّيْنَ
ةَ-الْغِنَاءَ دْرِوَ عَلَيْكُمْ بِالتِّوَاكِ فَإِنَّهُ يُظذْهِبُ وَسْوَسظَ أَدْمِنُظوا )وَ -الصظَّ
.فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ التِّلِّ« 1»( الْخُفَّ

.279-2أمالي الطوسي -(6)•
61: ، ص5وسائل الشیعة؛ ج 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
» كمترهبون به عدّو اللّه وعضدوّ«ى شريفه، از تاليلِ ذيل آيه. 3•

شظود ه م ، استفاد)تا بدين وسيله دشمنان  دا و ودتان را بترسانيد(
كظ  اى كه موجب ترساندن كفار شود، مطلو  است ويكه هر وسيله

. از مهمترين وسايل ترس قدرت اقتصادى حكومت اسالم  است

هداف رساندن حكومت اسالم  به قدرت واستقالل اقتصادى از اپس •
.باشداقتصادى اسالم م 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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8

اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
؛ »بیالًلن يجعل اللّه للکافرين على المؤمنین سض«. 2•

تاسظقرار نداده ] تتلّط [هرگز  داوند براى كافران، بر مؤمنان راه 
(.141نتاء، )

مطلو  ى كافرين بر مؤمنين را نايان   داوند متاال هر گونه سلطه•
. ى اقتصادى استشمارد ويك  از مصاديق بارز آن سلطهم 

ر كفّار استقالل واقتدار اقتصادى آحاد متلمين وجاماه اسالم  بپس •
.باشديك  از اهداف اقتصادى اسالم م 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
ار و ما وال تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّکم النّ«. 3•

؛»لکم من دون اللّه من اولیاء ثم ال تُنصرون
ه شظما بظ] دوزخ[اند متمايل مشويد كه آتش به كتان  كه ستم كرده•

ام رسد، ودر برابر  دا براى شما دوستان  نخواهظد بظود وسظرانجم 
(.113هود، )شديارى نخواهيد 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
فران كه از ديدگاه قظرآن كظا-اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران بر •

اق وتمايل بظه آنظان جظايز نيتظت واسظتحق-مصداق اتمّ آن هتتند 
عقا  ومحروميت از يارى  دا را در پ  دارد وحكومت اسالم  اگر

، بظر ظظالمين استقالل اقتصادى نداشته وبه غير متلمين وابتته باشد
. كه با اين آيه منافات دارد. اعتماد كرده است

كظه يك  از وظايف حكومت اسالم  استقالل اقتصظادى اسظتپس •
.كندى قدرت واقتدار اقتصادى را فراهم م زمينه

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
یضاء يا ايها الذين آمنوا التتخذوا الکضافرين اول«. 4•

ا به ايد كافران ر؛ اى كتان  كه ايمان آورده»من دون المؤمنین
(.144نتاء، )مگيريدجاى مؤمنين به دوست   ود 

ان در تمام  آيات مزبور بر اين مطلب تأكيد شظده اسظت كظه مؤمنظ•
د نبايد كفار وظالمين را محل سكون وآرامش واعتماد  ود قرار دهن

را از اىوآنان را ول ّ و دوست  ود بگيرند و نبايد هيچ گونه سظلطه
جانب كفار وظالمين پذيرا باشند، 

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
اللاسضتقوبزرگوارى مؤمنان و عزّتدستورات به منظور حف  واين •

ات گيظرى وعمظل بظر طبظق ماتقظدآنها در انديشه واعتقاد و تصظميم
اسالم  براى پياده كردن دسظتورات وارزش هظاى ديظن در جاماظه 

. ى فرهنگ  كفار استوحف  جاماه از هجوم وسلطه
فظار ى اسالم  از نظر اقتصادى وابتته به حكومت كاگر جاماهحال •

. وظالمين باشد، هيچ يك از اين امور حاصل نخواهد شد

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
ى اسظالم  مجبظور اسظت بظراى رفظع در اين صورت جاماظهچون •

دهظد احتياجات اقتصادى  ود در مقابل كفّار و ظالمين نرمش نشان
تم واز با  مواضع اصول   ود عقب نشين  كند، زيرا بظه طظور حظ

وقت  كفار وظالمان، حكومتِ اسظالم  را از نظظر اقتصظادى محتظاج
ل شوند حاجظات آنظان را در مقابظووابتته به  ود بينند، حاضر نم 

م  را ثمن  بخس و بهاي  اندك برآورده سازند، بلكه حكومت اسظال
كنند بتيارى از اهداف اصول   ظود را كظه همظان اجظراى وادار م 

.دستورات اله  است، كنار بگذارد

79مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىاقتصادى حکومتقدرت 
ى از سوى ديگظر، در ضظمنِ بظرآوردن حاجظات اقتصظادى جاماظه•

اسالم  ودر اين پوشش، فرهنگ  ود را كه همان فرهنظگ الحظادى 
وضد ارزش هاى اسالم  است، به شكل هاى گونظاگون بظه جاماظه 

.كننداسالم  وارد م 
كومت ماند كه قدرت اقتصادى حبا اين وصف، هيچ شك  باق  نم •

.باشداسالم  از اهداف نظام اقصادى اسالم م 

81مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
رشد اقتصادى. 3•
ح  وايجاد رفاه عموم  سطعدالت اقتصادى شك براى تحقّق بدون •

ح  اص از تواناي  اقتصادى الزم است وبراى رسيدن بظه ايظن سظط
.هتتيماقتصادىرشدناگزير از 

ز واقتدار مال  حكومت اسظالم  نيازمنظد اقدرت اقتصادى همچنين •
شظورها ى اقتصادى بين كشورهاى اسالم  وساير كميان بردن فاصله

ادىاقتصضرشضدى  ود آهنگ سريا  از است كه اين امر نيز به نوبه
. طلبدرا م 

•

82مکتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اقتصادىرشد . 3
اه عموم ، اين، هنگام  كه اسالم عدالت اقتصادى، مشتمل بر رفبنابر •

د وقدرت اقتصادى حكومت اسالم  را به عنوان هدف اقتصادى  ظو
ح الزم كند، بدون شك رشد اقتصادى براى رسيدن به سظطمارف  م 

توان اقتصادى كه تحقّق بخظش ايظن اهظداف باشظد را نيظز مطلظو 
.شماردم 
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اقتصادىرشد . 3
اك اعمظل لظدني«: روايت  از امام كاظم عليه التالم نقل شده استدر •

ا ابد براى دنيايت آنچنان كار كن كه گويا ت( (116)»كأنّك تايش أبدال
) هتت زنده 

اال  از امام صادق عليه التالم نقل شده است كه  داوند تبارك وتو •
،(117)غربت كشيدن براى طلب روزى وكتب درآمد را دوست دارد
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اقتصادىرشد . 3
م كه من دوست دارم مردى را ببين: فرمايدامام صادق عليه التالم م •

ه وآله براى طلب روزى به راه افتاده است ورسول  دا صل  اهلل علي
اى امّت پردازند، بر دايا در كتان  كه به سرعت به كار م : فرمودند

(.118)من بركت قرار ده
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اقتصادىرشد . 3
ريع و از امير المؤمنين عل  عليه التالم نقل است كه مبظادرت وتتظ•

(.119)كندبراى كتب روزى، درآمد را زياد م 
ادى از ى رشد اقتصى پذيرش انديشهتوان نشانهها را م اين تشويق•

نيز البته بر   نويتندگان شواهد ديگرى(. 120)سوى اسالم دانتت
ه توانظد بظاند كه  ال  از وجظه نيتظت و مظ بر اين مطلب ذكر كرده

(.121)عنوان مؤيد مورد استفاده قرار گيرد
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كتا  (42-44،ص 12الحرالاامل ، وسايل الشياة،ج: ك.ر( 114•
(.23التجارة، ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتظا  التجظارة، (44، ص12الحرالاامل ، وسظايل الشظياة، ج( 115•
(.1، ح 24ابوا  مقدمات التجارة، با  

كتظا  التجظارة، (49، ص12الحرالاامل ، وسظايل الشظياة، ج( 116•
(.2، ح 28مقدّمات التجارة، با  

كتا  التجارة، ابوا  مقظدمات التجظارة، بظا  (50پيشين، ص( 117•
(.1، ح 29

(.3ح (پيشين ( 118•




