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 فلسفِ

 اخالق
 هىتة

 ًظام
 ساسٍوار

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 س٘ستن اسالهٖ

 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

 حمَق
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 رٍش دست٘اتى تِ فلسفِ، هىتة،ًظام ٍ ساسٍوار 

هزاحل  
دست٘اتى تِ 

اخالق  فلسفِ،
ًظام ٍ هىتة،

 ساسٍوار

 .استخزاج ٍ وشف عٌاصز دٌٗى - 1

 .شوَل اس هَلع٘تى تفى٘ه عٌاصز جْاى - 2

 شوَل در ٍراء عٌاصز هَلع٘تى  دست ٗاتى تِ عٌاصز جْاى - 3

 شوَل   طثمِ تٌذى عٌاصز جْاى - 4

 شوَل ّواٌّگ ساسى عٌاصز جْاى - 5

 .طزاحى ساسٍوار تز اساس عٌاصز جْاى شوَل - 6

 395هْذٕ ّادٍٕ تْزاًٖ، هثاًٖ والهٖ اجتْاد، ص
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 وشف عٌاصز دٌٗى

وشف 
عٌاصز  
 دٌٗى 

 راُ هستم٘ن 
هزاجعِ تِ ًصَص 

گ٘زى اس   دٌٗى تا تْزُ
 ى فمِ سٌتى شَُ٘

 جهانشمول

 موقعٌتً

هزاجعِ تِ 
 عمل

 جهانشمول

شمولجهان غ٘زهستم٘ن  

 396هْذٕ ّادٍٕ تْزاًٖ، هثاًٖ والهٖ اجتْاد، ص
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 هىتة التصادٕ اسالم

مبانی 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اهداف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب 
اقتصادی 

 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم
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 اسالمالتصادٕ ًظام هىتة ٍ 

هجبًٖ 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

اّذال 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

ًظام 
اقتصادی
 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم
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 هىتة التصادٕ اسالم

مکتبهجبًٖ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباّذال 

اقتصادی
 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحققخارجی
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 هىتة التصادٕ اسالم

مکتبهجبًٖ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباّذال 

اقتصادی
 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحقٌقعلمی
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
اقتصادى
 اسالم

نسبتبه
درونجامعه

 اسالمى

نسبتبه
بٌرونجامعه

 اسالمى



10 

 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

نسبتبهبٌرون
قدرت جامعهاسالمى

 اقتصادى
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت 
 اقتصادى

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى



13 

 عذالت التصادى. 1 

الهٌكلالعاّم-1
 لالقتصاداإلسالمً

ٌّة-1 مبدأالملك
 .المزدوجة

مبدأالحّرٌة-2
ٌّةفًنطاق االقتصاد

 .محدود

مبدأالعدالة-3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الهٌكلالعاّم-1
 لالقتصاداإلسالمً

ٌّة-1 مبدأالملك
 .المزدوجة

 تنوعمالکٌت

مبدأالحّرٌة-2
ٌّةفًنطاق االقتصاد

 .محدود
 آزادیاقتصادی

مبدأالعدالة-3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الهیكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمي

مبدأ الملكّیة  -1
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکیت

مبدأ الحّریة  -2
االقتصادّیة في نطاق 

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
 .االجتماعّیة

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الهیكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمي

مبدأ الملكّیة  -1
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکیت

مبدأ الحّریة  -2
االقتصادّیة في نطاق 

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
 .االجتماعّیة

 اهداف

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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مبدأ العدالة 
 االجتماعّیة

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعي
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى
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 عذالت التصادى. 1 

ٌّةالدولةفًاالقتصاداإلسالمً  مسؤول

 .الضماناالجتماعً-1

تهٌئةالدولةللفردوسائلالعمل،وفرصة
 المساهمةالكرٌمةفًالنشاطاالقتصاديالمثمر

الفردعاجزعنالعملوكسبمعٌشتهبنفسهكسباً
كاماًل،أوكانتالدولةفًظرفاستثنائًال
ٌمكنهامنحهفرصةالعملجاءدورالمرحلة
الثانٌةالتًتمارسفٌهاالدولةتطبٌقمبدأ
الضمانعنطرٌقتهٌئةالمالالكافًلسّد
 .حاجاتالفرد،وتوفٌرحّدخاّصمنالمعٌشةله

 .التوازناالجتماعً-2

 .مبدأتدّخلالدولة-3

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  



20 

 عذالت التصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولةللفرد
وسائلالعمل،

وفرصةالمساهمة
الكرٌمةفًالنشاط
 االقتصاديالمثمر

الفردعاجزعن
العملوكسبمعٌشته
بنفسهكسباًكاماًل،أو
كانتالدولةفً
ظرفاستثنائًال
ٌمكنهامنحهفرصة

 العمل

تهٌئةالدولةالمال
الكافًلسّدحاجات
الفرد،وتوفٌرحّد
 خاّصمنالمعٌشةله

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولةللفرد
وسائلالعمل،

وفرصةالمساهمة
الكرٌمةفًالنشاط
 االقتصاديالمثمر

وظٌفةالدولةفًهذا
 المجال

عملالدولةالمستمر
 بهذهالوظٌفة

الفردعاجزعن
العملوكسبمعٌشته
بنفسهكسباًكاماًل،أو
كانتالدولةفً
ظرفاستثنائًال
ٌمكنهامنحهفرصة

 العمل

تهٌئةالدولةالمال
الكافًلسّدحاجات
الفرد،وتوفٌرحّد
 خاّصمنالمعٌشةله

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولة
للفردوسائل

العمل،وفرصة
المساهمة
الكرٌمةفً
النشاط

االقتصادي
 المثمر

 الدولةفًهذاالمجالوظیفة

 الدولةالمستمربهذهالوظٌفةعمل

الفردعاجزعن
العملوكسب
معٌشتهبنفسه
كسباًكاماًل،أو
كانتالدولةفً
ظرفاستثنائً
الٌمكنهامنحه
 فرصةالعمل

تهٌئةالدولة
المالالكافً
لسّدحاجات
الفرد،وتوفٌر
حّدخاّصمن
 المعٌشةله

الدولةوظیفة
 فًهذاالمجال

الدولةالمستمرعمل
 بهذهالوظٌفة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولة
للفردوسائل

العمل،وفرصة
المساهمة
الكرٌمةفً
النشاط

االقتصادي
 المثمر

الدولةوظیفة
 فًهذاالمجال

 مباني

الدولةعمل
المستمربهذه

 الوظٌفة
 النظامعنصر

تهٌئةالدولة
المالالكافً
لسّدحاجات
الفرد،وتوفٌر
حّدخاّصمن
 المعٌشةله

الدولةوظیفة
 فًهذاالمجال

 مباني

الدولةعمل
المستمربهذه

 الوظٌفة
 النظامعنصر

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ٌّةالدولةفً مسؤول
 االقتصاداإلسالمً

الضمان-1
 .االجتماعً

 عنصرنظام .التكافل العامّ 

حّق الجماعة في 
 .موارد الدولة العاّمة

 مبانی

التوازن-2
 .االجتماعً

مبدأتدّخل-3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

مسؤولّیة الدولة في 
  االقتصاد اإلسالمي

الضمان  -1
 .االجتماعي

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
الحیاتّیة والملّحة 

 للفرد،

حّق الجماعة في 
موارد الدولة 

 .العاّمة

ویفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى أرفع 

 .من الحیاة

التوازن  -2
 .االجتماعي

 .مبدأ تدّخل الدولة -3

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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مبدأ العدالة 
 االجتماعّیة

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعي
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 عذالت التصادى. 1 

مسؤولّیة الدولة في 
  االقتصاد اإلسالمي

الضمان  -1
 .االجتماعي

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
الحیاتّیة والملّحة 

 للفرد،

حّق الجماعة في 
موارد الدولة 

 .العاّمة

ویفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى أرفع 

 .من الحیاة

التوازن  -2
 .االجتماعي

 .مبدأ تدّخل الدولة -3

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعي

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
الحیاتّیة والملّحة 

 للفرد،
 رفاه عمومى

حّق الجماعة في 
موارد الدولة 

 .العاّمة

ویفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى 
 .أرفع من الحیاة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

 عدالتاقتصادى

 رفعفقر رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى
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 عٌاصز عذالت التصادى

معانىفقروغنا
 دراخباروآٌات

فقرانسانبه.أ
 ّللّاتباركوتعالى

 فقرنفس.ب

 فقرمعرفت.ج

 فقراقتصادی.د

59صهىتة ٍ ًظام التصادٕ اسالم،   
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 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

ازطرٌقبٌت
 المال
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 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

 عنصرنظام

ازطرٌقبٌت
 المال

 مبانً



34 

 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

ازطرٌقبٌت
 المال
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 عذالت التصادى. 1 

 :الخبًٖ للؼوبى االرتوبؾٖاألسبس •
ٍلُيّ الذٍلٔ ال تستوذ٘ هجشّسات الؼوبى االرتوبؾٖ الزٕ توبسسِ هني  •

هجذأ التُبنل الؿبم٘ نحست، ثل يذ ٗوُي إثشاص أسنبس خرنش للؼنوبى    
. حكّ الجواعةٔ فةٖ هصةادر الةةزٍٓ    االرتوبؾٖ َوب ؾشنٌب سبثًبً، ٍَّ 

ٍؾلى أسبس ّزا الحىّ تَُى الذٍلٔ هسنوٍلٔ ثظنَسٓ هجبةنشٓ ؾني     
ػوبى هؿ٘شٔ الوؿَصٗي ٍالؿبرضٗي، ثًطؽ الٌػش ؾني الُهبلنٔ الَارجنٔ    

 .ؾلى أنشاد الوسلو٘ي أًهسْن

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ًتحذ٘ث أٍ٘لًب ؾي ّزُ الوسوٍل٘٘ٔ الوجبةشٓ للؼنوبى ٍدنذٍدّب   ٍسَل •
ٍنًبً لٌظَطْب التششٗؿ٘٘ٔ، حن٘ ؾي األسبس الٌػشٕ الزٕ تشتُنض ؾل٘نِ   

 .نُشٓ ّزا الؼوبى، ٍَّ دىّ الزوبؾٔ نٖ حشٍات الطج٘ؿٔ

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

نننىّ دنذٍد ّنزُ الوسنوٍل٘٘ٔ     : ؾي الوسوٍل٘٘ٔ الوجبةنشٓ للؼنوبى  أه٘ب •
تختلم ؾي دذٍد الؼوبى الزٕ توبسسِ الذٍلنٔ ؾلنى أسنبس هجنذأ     

فةىّ ّذُ الوساٍلّ٘ٔ ال تفةز  علةى   التُبنل الؿبم٘، 
الذٍلٔ ضواى الفزد فٖ حذٍد حاجاتِ الح٘اتّ٘ٔ 
فحسة، تةل تفةز  علْ٘ةا ؤى ت ةوي للفةزد      
هستَى الىفاٗٔ هي الوع٘شٔ الذٕ ٗح٘اُ ؤفزاد 

ألىّ ضواى الذٍلٔ ٌّا ضواى بعالةٔ،  ؛ الوجتوع اإلسالهٖ
 .ٍبعالٔ الفزد ّٖ الم٘ام توع٘شتِ ٍبهذادُ تىفاٗتِ

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ٍالُهبٗٔ هي الوهبّ٘ن الوشًٔ التٖ ٗتّسؽ هؼوًَْب َلّوب اصدادت الح٘نبٓ   •
 . الؿبه٘ٔ نٖ الوزتوؽ اإلسالهٖ ٗٔسشاً ٍسربءٖ

ّزا األسبس ٗزت ؾلى الذٍلٔ أى تشنجؽ الحبرنبت األسبسن٘٘ٔ    ٍؾلى •
للهشد هي قزاء ٍهسُي ٍلجبس، ٍأى َُٗى إةجبؾْب لْزُ الحبربت هي 
الٌبد٘ٔ الٌَؾ٘٘ٔ ٍالُو٘٘ٔ ننٖ هسنتَا الُهبٗنٔ ثبلٌسنجٔ إلنى غنشٍل       

 .الوزتوؽ اإلسالهٖ
َوب ٗزت ؾلى الذٍلٔ إةجبؼ ق٘نش الحبرنبت األسبسن٘٘ٔ هني سنب ش       •

الحبربت التٖ تذرل نٖ ههَْم الوزتوؽ اإلسالهٖ ؾي الُهبٗنٔ تجؿنبً   
 .لوذا استهبؼ هستَا الوؿ٘شٔ نِ٘

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

التششٗؿ٘٘ٔ التٖ تذلّ ؾلى الوسوٍل٘٘ٔ الوجبةنشٓ للذٍلنٔ ننٖ    ٍالٌظَص •
ٍاػنحٔ َنّل الَػنَي ننٖ الت َ٘نذ ؾلنى ّنزُ        االرتوبؾٖ   الؼوبى

الوسوٍل٘٘ٔ، ٍؾلى أىّ الؼوبى ٌّب ػنوبى إؾبلنٔ، إٔ ػنوبى هسنتَا     
 .الُهبٗٔ هي الوؿ٘شٔ

778: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

أىّ سسَل اللَِّ طنلى ا   »: نهٖ الحذٗج ؾي اإلهبم رؿهش ؾلِ٘ السالم•
هٓةيْ تةزن ضة٘اعِ فعلةٖ      : ؾلِ٘ ٍ خلِ َبى ًَٗل نٖ رطجتِ

ض٘اعِ، ٍهي تزنٓ دٌٗاً فَعٓلٖ  دٌُِٗ، ٍهٓي تزن هالِ 
 .«1« »فأولِ

•______________________________ 
هني أثنَاة النذٗي ٍالًنشع،      9، الجبة 337: 18ٍسب ل الش٘ؿٔ ( 1)

 5الحذٗج 
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أىّ اإلهبم هَسى ثي رؿهش ؾل٘نِ  : ٍنٖ دذٗجٚ خرش•
ِ  -السالم يبل بًّةِ  »: -هحذ٘داً هب لإلهبم ٍهب ؾل٘ن

ٍارث هي ال ٍارث لِ، ٍٗعَل هي ال 
 .«2« »ح٘لٔ لِ

، الجننبة األٍ٘ل هنني 524: 9الوظننذس السننبثى ( 2)•
 4أثَاة األًهبل، الحذٗج 
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هي طلة ّذا »: أىّ اإلهبم هَسى ؾلِ٘ السالم يبل لِ: رجش هَسى ثي ثُشٍنٖ •
الزسق هي حِلِّ ل٘عَد تِ على ًفسِ ٍع٘الةِ وةاى والوجاّةذ    
فٖ سث٘ل اللَِّ، فةى غلة عل٘ةِ فل٘سةتَذِى علةى اللَّةِ ٍعلةى      
رسَلِ ها ٗمَت تِ ع٘الِ، فةى هات ٍلةن ٗم ِةِِ وةاى علةى     

بىّ اللَّةِ عةشّ   . اإلهام ل ائُ، فةى لن ٗم ِ وةاى عل٘ةِ ٍسرُ  
بًَّوٓا الص ذٓلَاتٔ لِلْفُمَةزَاءِ ٍٓالوٓسٓةاوِ٘يِ ٍٓالعٓةاهِلِ٘يَ    »: ٍجلّ ٗمَل

 .«5« »4« »، نَْ نً٘ش هسُ٘ي هكشم«3« »...عٓلَْٕ٘ٓا 
 60: سَسٓ التَثٔ( 3)•
 3، ثبة الذٗي، الحذٗج 93: 5الهشٍؼ هي الُبنٖ ( 4)•
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ٍٓ ؾٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ؾٓيْ أَدٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ؾٓنيْ ؾٓلٙنٖ    « 7» -2 -23795•
يَبلَ لٖٙ أَثٔنَ الْحٓسٓنيِ ؼ هٓنيْ ََلَنتٓ ّٓنزَا      : ؾٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ ثُْٓشٍ يَبلَالْحَُٓنِ  ثٕيِ

ََبىَ ََبلْؤزٓبّٙنذٙ نٙنٖ سٓنجِ٘لِ     -لٙ٘ٓؿَٔدٓ ثِِٙ ؾٓلَى ًَهْسِٙٙ ٍٓ ؾٙ٘ٓبلِٙٙ -الشِّصٕوَ هٙيْ دٙلِِّٙ
نَلْ٘ٓسٕتَذٙىْ ؾٓلَى اللَِّٙ ٍٓ ؾٓلَى سٓسَٔلِٙٙ ص هٓب ًُٗٓنَتٔ ثِنِٙ    -نَنِىْ قُلٙتٓ ؾٓلَِٕ٘ٙ -اللَِّٙ
نَنِىْ لَننٕ ًْٗٓؼٙنِٙ ََنبىَ     -نَنِىْ هٓبتٓ ٍٓ لَنٕ ًْٗٓؼِٙٙ ََبىَ ؾٓلَى الْنِهٓبمِ يَؼَبؤُُٔ -ؾٙ٘ٓبلَِٔ

ٍٓ  -اءٰٙ  اتٔ لٙلْهًَُنش ٰ  إِىَّ اللَِّٓ ؾٓنضَّ ٍٓ رٓنلَّ ًُٗٓنَلُ إًَِّوٓنب الظٛنذٓو      -ؾٓلَِٕ٘ٙ ٍِصٕسُٔٔ
نَْٔنَٓ نًَٙ٘نش     -«1»اسِهٙ٘يَ ٰ  ا إِلَى يََٕلِٙٙ ٍٓ الْفٰ  اهٙلٙ٘يَ ؾٓلَِٰٕ٘  اَٙ٘يِ ٍٓ الْؽٰ  الْوٓس

 . هٙسُٕٙ٘ي  هٔكْشَمٗ
هني   2هي الجنبة   2، ٍ أٍسد طذسُ نٖ الحذٗج 3 -93 -5الُبنٖ  -(7)•

هي أثَاة هًذهبت التزنبسٓ، ٍ   4هي الجبة  4ّزُ األثَاة، ٍ نٖ الحذٗج 
 .هي أثَاة الوستحً٘ي للضَبٓ 46هي الجبة  4رٗلِ نٖ الحذٗج 

  336: ، ص18 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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ٍاستشْبد اإلهبم ثْزُ اٙٗٔ الُشٗؤ ال ٗؿٌٖ دظش هسوٍل٘٘ٔ ٍلنٖ٘  ( 5)•
األهش نٖ اإلؾبلٔ ٍاإلًهبو ثوَسد هؿ٘٘ي هني هنَاسد ث٘نل الونبل ٍّنَ      
الضَبٓ؛ ٍرلٍ ألىّ اٙٗٔ ال تختض٘ ثبلضَبٓ، ٍإًّوب ّٖ تًشّس دُوبً ؾبه٘بً 
نٖ الظذئ ثزو٘ؽ أيسبهْب، نتشول الونبل النزٕ تذنؿنِ الذٍلنٔ إلنى      

 .الؿبرض ٍالوؿَص؛ ألًِّ ػشة هي الظذئ أٗؼبً

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)التصادًا  
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أىّ ٍلٖ٘ األهش ال ٗزت ؾلِ٘ ثسن  الضَنبٓ ٍتًسن٘وْب    : أػم إلى ّزا •
ؾلى األطٌبل الخوبً٘ٔ الوزََسٓ نٖ اٙٗٔ، ثل ٗزَص لنِ إًهبيْنب ؾلنى    

الدع الشٍػٔ الجْ٘٘ٔ نٖ ةشي اللوؿٔ الذهشنً٘٘ٔ  )ثؿغ تلٍ األطٌبل 
1 :358) ، 
أىّ ٍلنٖ٘ األهنش إرا لنن    : أىّ الٌض٘ نٖ دذٗج هَسى ثي ثُش ٗوَّنذ هؽ •

ًٗغِ دٗي الشرل َبى ؾلِ٘ ٍصسُ، ٍلن٘س ّنزا إلّبلوسنوٍل٘٘ٔ ربط٘نٔ     
 (الوولّم يذس سشُ. )للذٍلٔ نٖ الؼوبى
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حن٘ اللَِّٓ اللَِّٓ نٖ »: نٖ َتبة اإلهبم ؾلٖ٘ ؾلِ٘ السالم إلى ٍالِ٘ ؾلى هظشٍربء •
هنني الننزٗي ال د٘لننٔ لْننن هنني الوسننبَ٘ي الطثمةةٔ السةةفلى 

ٍالوحتبر٘ي، ٍأّل الجوس ٍالضَهٌى، ننىّ نٖ ّزُ الطجًٔ يبًؿبً 
هب استحهػٍ هي دًِّ نْ٘ن، ٍارؿنل لْنن    ٍادهع للَِّ. ٍهؿتشّاً

يسوبً هي ث٘ل هبلٍ، ٍيسوبً هي قلّبت طَانٖ اإلسالم ننٖ  
َلّ ثلذ، ننىّ لأليظى هنٌْن هخنل النزٕ لألدًنى، ٍَنلّ ينذ       
استشؾ٘لٓ دًِّٔ ننال ٗشنكلٌٍّ ؾنٌْن ثطنش، ننًّنٍ ال تُؿنزَس       
ثتؼ٘٘ؿٍ التبنِٙ إلدُبهٍ الُخ٘ش الوْن٘، نال تُشخِّض ّو٘نٍ  

 .ؾٌْن، ٍال تظؿ٘ش رذٌ٘ لْن
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اهَس هي ال ٗظل إلٍ٘ هٌْن، هو٘ي تًتحوِ الؿَ٘ى، ٍتهًّذ •
ٍتحًّشُ الشربل، نهشّـ لُبٍلئٍ حًتٍ هي أّنل الخشن٘ٔ   
ٍالتَاػؽ، نل٘شنؽ إلٍ٘ اهَسّن، حن٘ اؾول نْ٘ن ثبإلؾزاس 
إلى اللَِّ َٗم تلًبُ، ننىّ ّوالء هي ث٘ي الشؾ٘٘ٔ أدَد إلى 

ٍَلٌّ نبؾزس إلى اللَِّ نٖ ت دٗٔ دًِّ . اإلًظبل هي ق٘شّن
ٍتؿْ٘ذ أّل ال٘ٔتن، ٍرٍٕ الشئّ ننٖ السنيّ هو٘ني ال    . إلِ٘

 .«1« »د٘لٔ لِ ٍال ٌٗظت للوس لٔ ًهسِ
 439 -438: ًْذ الجالقٔ( 1)•
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ْ اًتًل هي التزبس ٍ أسثبة الظٌبؾبت إلى رَش نًشاء الشؾ٘ٔ ٍ هكوَسْٗب •
نًبل ٍ أّل الجوسى ٍ ّنٖ الجنوس َنبلٌؿوى للٌؿن٘ن ٍ الضهٌنى أٍلنَ       

الًبًؽ السب ل ٍ الوؿتش الزٕ ٗؿشع لٍ ٍ ال ٗس لٍ ٍ ّونب  ٍ .الضهبًٔ
 « 1». هي ألهبظ الُتبة الؿضٗض

•______________________________ 
ؤَطْعِؤَا الْمةاًِعٓ  نَُُلَُا هٌْْٙب ٍٓ : 36ٍ َّ يَلِ تؿبلى نٖ سَسٓ الحذ٘ ( 1)

 .ٍٓ الْؤعٕتَزَّ
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أهشُ أى ٗؿطنْ٘ن هني ث٘نل هنبل الوسنلو٘ي ألًْنن هني األطنٌبل         ٍ •
ءٍ فَةإَىَّ لِلَّةِِ    ٍٓ اعٕلَؤَا ؤًََّوا غٌَِوٕةتُنٕ هِةيْ شَةٖٕ     الوزََسٗي نٖ يَلِ تؿبلى

  ٍٓ الْوٓساوِ٘يِ ٍٓ اتٕيِ الس ةثِ٘لِ   ٍٓ الْ٘ٓتاهى  خُؤسِٓٔ ٍٓ لِلزَّسَٔلِ ٍٓ لِذِٕ الْمُزْتى
«2 » 
األرضةَى التةٖ لةن    أى ٗؿطْ٘ن هي قالت طَانٖ اإلسنالم ٍ ّنٖ   ٍ •

ٍ واًت صاف٘ٔ لزسَل اهلل ص فلوا   َٗجف علْ٘ا ب خَٕ٘لٍ ٍٓ ال رِوابٍ
 .لثض صارت لفمزاء الوسلو٘ي ٍ لوا ٗزاُ اإلهام هي هصةال  اإلسةالم  

 
 .41سَسٓ األًهبل ( 2)•

87: ، ص17 شزح ًْج الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، ج  
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يبل لِ ننى لأليظى هٌْن هخل الزٕ لألدًى إٔ َل نًشاء الوسلو٘ي حن •
سَاء نٖ سْبهْن ل٘س نْ٘ب أيظى ٍ أدًى إٔ ال توحش هي ّنَ يشٗنت   
إلٍ٘ أٍ إلى أدذ هي ربطتٍ ؾلى هي َّ ثؿ٘ذ ل٘س لِ سجت إلٍ٘ 

 ٍ ال ؾلًٔ ثٌِ٘ ٍ ثٌٍ٘ 
ٗوُي أى ٗشٗذ ثِ ال تظشل قالت هب َبى هي الظَانٖ ننٖ ثؿنغ   ٍ •

الجلذ ربطٔ ننى دى الجؿ٘ذ ؾي رلنٍ الجلنذ     الجالد إلى هسبَ٘ي رلٍ
 .نْ٘ننننب َوخننننل دننننى الوًنننن٘ن نننننٖ رلننننٍ الجلننننذ      

 
 

87: ، ص17 شزح ًْج الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، ج  
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التبنِ الحً٘ش ٍ أةخظل صٗذا هي هَػؽ َزا أرشرتِ ؾٌنِ ٍ ننالى   ٍ •
 .ٗظؿش رذُ للٌبس إٔ ٗتُجش ؾلْ٘ن

ٍ تًتحوِ الؿَ٘ى تضدسٗنِ ٍ تحتًنشُ ٍ اإلؾنزاس إلنى ا  االرتْنبد ٍ      •
 .الوجبلكٔ نٖ ت دٗٔ دًِ ٍ الً٘بم ثهشا ؼِ

87: ، ص17 شزح ًْج الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، ج  
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ثؿغ األَبسشٓ ٗزلس للوػبلن ثٌهسِ ٍ ال ٗخى إلى ق٘شُ ٍ ًٗؿنذ  َبى •
ثح٘ج ٗسوؽ الظَت ننرا سوؿِ أدرل الونتػلن ن طن٘ت ثظنون ننٖ     
سوؿِ نٌبدا هٌبدِٗ أى الولٍ ًَٗل أْٗب الشؾ٘ٔ إًٖ إى أطجل ثظنون  
نٖ سوؿٖ نلن أطت نٖ ثظشٕ َل رٕ غالهٔ نل٘لجس حَثب أدوش حن 

 .رلس لْن نٖ هستششل لِ

87: ، ص17 شزح ًْج الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، ج  
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دس ثبسُ َجًِ ! رذا! رذا.. دس ؾْذ ًبهِ اةتشا  -:«ؼ»اهبم ؾلى ( 1)•
پبٗ٘ي، ٗؿٌى َسبًى اص دسٍٗشبى ٍ ً٘بصهٌذاى ٍ ث٘چبسگنبى ٍ ث٘ونبساى   

دس اٗي َجًِ َسنبًى ّسنتٌذ   . صهٌ٘گ٘ش َِ ّ٘چ د٘لِ ٍ تذث٘شا ًذاسًذ
تَ ثشاا رنذا  . َِ سٍا سوال داسًذ ٍ َسبى دٗگشا َِ چٌ٘ي ً٘ستٌذ

دهنع   -َِ پبسذاسا اص خى ثِ تَ سپشدُ ةنذُ اسنل   -دى اٗشبى سا
َي، ٍ ثشاا خًبى ثخشى اص ث٘ل الوبل رَد سا هخظَص گشداى، ٍ دس 
ّش ةْش يسوتى اص دسخهذ اهالٌ ربلظِ سا ثِ اٗشبى ارتظبص ثنذُ،  
 .صٗشا َنِ دٍس انتبدگنبى ً٘نض ّونبى دًنى سا داسًنذ َنِ ًضدُٗتنشاى        
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پس هجبدا سشَشنى  . ًگبّذاسا دى ّوگبى ثش ؾْذُ تَ ًْبدُ اسلٍ •
ٍ ثذاى َنِ هشنكَل   . دبطل اص ًهسل تَ سا اص دبل اٗشبى قبنل ٌَذ

ثَدى ثِ َبسّبا هْن نشاٍاى ؾزس رَاُ تَ اص ًپنشدارتي ثنِ َبسّنبا    
پس خًبى سا اص تَرنِ رنَد دٍس هنذاس ٍ ثنب َجنش ٍ      . ََچٍ ً٘سل

 . رَدپسٌذا اص ٌَبس خًبى هگزس
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ٌٌَنذ ٍ دً٘شةنبى    َسبًى سا اص اٗشبى َِ هشدهبى ثِ اٗشبى ًػش ًوىٍ •
َسبًى سا اص اّل تَاػؽ ٍ تشس اص رنذا  . داسًذ، اص ًػش دٍس هذاس هى

ه هَس َي تب ادَال ٍ اهَس اٗشبى سا ثِ اَالؼ تَ ثشسنبًٌذ، ٍ سنپس   
چنِ  ( 1. )تَ ثبةذ  َبسا َي َِ سٍص سٍ ثِ سٍ ةذى ثب رذا ؾزس رَاُ

اٌٗبى دس ه٘بى سؾ٘ل اص ّش َس ث٘شتش ثنِ دادسسنى ٍ اًظنبل ً٘نبص     
داسًذ، پس تَ ثب دادى دى ّوِ هشدم ٍس٘لِ ؾزسرَاّى ثنشاا رنَد   

 .نشاّن خٍس
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تَاًٌذ هستً٘وب  ٍ اةخبطى سا َِ رَد اّل تذث٘ش ً٘ستٌذ ٍ ًوىٗت٘وبى •
ثِ تَ هشارؿِ ٌٌَذ ً٘ض دس ربَش داةتِ ثبش ٍ ثِ َبس اٗشبى سس٘ذگى 

 . َي
ّش گًَِ اداا دنى چٌن٘ي اسنل ٍ    . اٗي ثش نشهبًذاساى گشاى اسلٍ •

ٍ رذا اٗي َبس سا ثش َسبًى َِ رَاستبس نشربم ًٌُ٘نذ ٍ  . گشاى اسل
ٌٌَذ ٍ ثِ ساستى ٍؾذُ رنذاٗى اؾتونبد داسًنذ،     ثش سختى ثشدثبسا هى

 .سجٍ رَاّذ َشد
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