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 فلسفِ

 اخالق
 هىتة

 ًظام
 ساصٍواس

 ًظشِٗ اًذٗشِ هذٍى دس 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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 سٍش دست٘اتى تِ فلسفِ، هىتة،ًظام ٍ ساصٍواس 

هشاحل  
دست٘اتى تِ 

اخالق  فلسفِ،
ًظام ٍ هىتة،

 ساصٍواس

 .استخشاد ٍ وشف عٌاصش دٌٗى - 1

 .شوَل اص هَلع٘تى تفى٘ه عٌاصش رْاى - 2

 شوَل دس ٍساء عٌاصش هَلع٘تى  دست ٗاتى تِ عٌاصش رْاى - 3

 شوَل   طثمِ تٌذى عٌاصش رْاى - 4

 شوَل ّواٌّگ ساصى عٌاصش رْاى - 5

 .طشاحى ساصٍواس تش اساس عٌاصش رْاى شوَل - 6

 395هْذٕ ّادٍٕ تْشاًٖ، هثاًٖ والهٖ ارتْاد، ص
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 وشف عٌاصش دٌٗى

وشف 
عٌاصش  
 دٌٗى 

 ساُ هستم٘ن 
هشارعِ تِ ًصَص 

گ٘شى اص   دٌٗى تا تْشُ
 ى فمِ سٌتى شَُ٘

 جهانشمول

 موقعٌتً

هشارعِ تِ 
 عمل

 جهانشمول

شمولجهان غ٘شهستم٘ن  

 396هْذٕ ّادٍٕ تْشاًٖ، هثاًٖ والهٖ ارتْاد، ص
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 هىتة التصادٕ اسالم

مبانی 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اهداف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب 
اقتصادی 

 اسالم

 ًظشِٗ اًذٗشِ هذٍى دس اسالم



6 

 اسالمالتصادٕ ًظام هىتة ٍ 

هجبًٖ 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

اّذاِ 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

ًظام 
اقتصادی
 اسالم

 ًظشِٗ اًذٗشِ هذٍى دس اسالم
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 هىتة التصادٕ اسالم

مکتبهجبًٖ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباّذاِ 

اقتصادی
 اسالم

 ًظشِٗ اًذٗشِ هذٍى دس اسالم

 تحققخارجی
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 هىتة التصادٕ اسالم

مکتبهجبًٖ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباّذاِ 

اقتصادی
 اسالم

 ًظشِٗ اًذٗشِ هذٍى دس اسالم

 تحقٌقعلمی
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 تَسعِ ٗافتگى التصادى

اهداف
اقتصادى
 اسالم

نسبتبه
درونجامعه

 اسالمى

نسبتبه
بٌرونجامعه

 اسالمى
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 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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 عذالت التصادى. 1 

الهٌكلالعاّم-1
 لالقتصاداإلسالمً

ٌّة-1 مبدأالملك
 .المزدوجة

مبدأالحّرٌة-2
ٌّةفًنطاق االقتصاد

 .محدود

مبدأالعدالة-3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)التصادًا  
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مبدأ العدالة 
 االجتماعّیة

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعي
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 عذالت التصادى. 1 

ٌّةالدولةفً مسؤول
 االقتصاداإلسالمً

الضمان-1
 .االجتماعً

التوازن-2
 .االجتماعً

مبدأتدّخل-3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 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 الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)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 الصذس د)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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 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

ازطرٌقبٌت
 المال



27 

 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

 عنصرنظام

ازطرٌقبٌت
 المال

 مبانً
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 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

ازطرٌقبٌت
 المال
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 عذالت التصادى. 1 

 :الخبًٖ للؿوبى االرتوبيٖاألسبس •
ٍلٛيّ الذٍلٔ ال تستوذ٘ هجشّسات الؿوبى االرتوبيٖ الزٕ توبسسِ هني  •

هجذأ التٛبْل الًبم٘ ْحست، ثل ٖذ ٗوٛي إثشاص أسنبس خرنش للؿنوبى    
. حكّ الزواعةٔ فةٖ هصةادس الخةشٍٓ    االرتوبيٖ ٚوب يشٌْب سبثٗبً، ٍَّ 

ٍيلى أسبس ّزا الحّٕ تَٛى الذٍلٔ هسنوٍلٔ ثػنَسٓ هجبضنشٓ يني     
ؾوبى هً٘طٔ الوًَصٗي ٍالًبرضٗي، ثٗكى الٌهش يني الٛٓبلنٔ الَارجنٔ    

 .يلى أْشاد الوسلو٘ي أًٓسْن

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ًتحذ٘ث أٍ٘لًب يي ّزُ الوسوٍل٘٘ٔ الوجبضشٓ للؿنوبى ٍدنذٍدّب   ٍسَِ •
ٍْٗبً لٌػَغْب التطشًٗ٘٘ٔ، حن٘ يي األسبس الٌهشٕ الزٕ تشتٛنض يل٘نِ   

 .ْٛشٓ ّزا الؿوبى، ٍَّ دّٕ الزوبئ ْٖ حشٍات الكجً٘ٔ

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  



31 

 عذالت التصادى. 1 

ْننىّ دنذٍد ّنزُ الوسنوٍل٘٘ٔ     : يي الوسوٍل٘٘ٔ الوجبضنشٓ للؿنوبى  أه٘ب •
تختلّ يي دذٍد الؿوبى الزٕ توبسسِ الذٍلنٔ يلنى أسنبس هجنذأ     

فةىّ ّزُ الوساٍلّ٘ٔ ال تفةش  علةى   التٛبْل الًبم٘، 
الذٍلٔ ضواى الفشد فٖ حذٍد حاراتِ الح٘اتّ٘ٔ 
فحسة، تةل تفةش  علْ٘ةا ؤى ت ةوي للفةشد      
هستَى الىفاٗٔ هي الوع٘شٔ الزٕ ٗح٘اُ ؤفشاد 

ألىّ ضواى الذٍلٔ ٌّا ضواى بعالةٔ،  ؛ الوزتوع اإلسالهٖ
 .ٍبعالٔ الفشد ّٖ الم٘ام توع٘شتِ ٍبهذادُ تىفاٗتِ

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ٍالٛٓبٗٔ هي الوٓبّ٘ن الوشًٔ التٖ ٗتّسى هؿوًَْب ٚلّوب اصدادت الح٘نبٓ   •
 . الًبه٘ٔ ْٖ الوزتوى اإلسالهٖ ٗٔسشاً ٍسربءٖ

ّزا األسبس ٗزت يلى الذٍلٔ أى تطنجى الحبرنبت األسبسن٘٘ٔ    ٍيلى •
للٓشد هي َزاء ٍهسٛي ٍلجبس، ٍأى َٗٛى إضجبيْب لْزُ الحبربت هي 
الٌبد٘ٔ الٌَي٘٘ٔ ٍالٛو٘٘ٔ ْنٖ هسنتَا الٛٓبٗنٔ ثبلٌسنجٔ إلنى ننشٍِ       

 .الوزتوى اإلسالهٖ
ٚوب ٗزت يلى الذٍلٔ إضجبو َ٘نش الحبرنبت األسبسن٘٘ٔ هني سنب ش       •

الحبربت التٖ تذرل ْٖ هَْٓم الوزتوى اإلسالهٖ يي الٛٓبٗنٔ تجًنبً   
 .لوذا استٓبو هستَا الوً٘طٔ ِْ٘

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

التطشًٗ٘٘ٔ التٖ تذلّ يلى الوسوٍل٘٘ٔ الوجبضنشٓ للذٍلنٔ ْنٖ    ٍالٌػَظ •
ٍاؾنحٔ ٚنّل الَؾنَي ْنٖ الت ٚ٘نذ يلنى ّنزُ        االرتوبيٖ   الؿوبى

الوسوٍل٘٘ٔ، ٍيلى أىّ الؿوبى ٌّب ؾنوبى إيبلنٔ، إٔ ؾنوبى هسنتَا     
 .الٛٓبٗٔ هي الوً٘طٔ

778: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

أىّ سسَل اللَِّ غنلى ا   »: ْٖٓ الحذٗج يي اإلهبم رًٓش يلِ٘ السالم•
هٓةيْ تةشن ضة٘اعِ فعلةٖ      : يلِ٘ ٍ خلِ ٚبى َٗٗل ْٖ ركجتِ

ض٘اعِ، ٍهي تشنٓ دٌٗاً فَعٓلٖ  دٌُِٗ، ٍهٓي تشن هالِ 
 .«1« »فأولِ

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

 5الحذٗج 
 

778: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

أىّ اإلهبم هَسى ثي رًٓش يل٘نِ  : ٍْٖ دذٗجٚ خرش•
ِ  -السالم ٖبل بًّةِ  »: -هحذ٘داً هب لإلهبم ٍهب يل٘ن

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

، الجننبة األٍ٘ل هنني 524: 9الوػننذس السننبثٕ ( 2)•
 4أثَاة األًٓبل، الحذٗج 

 
778: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

هي طلة ّزا »: أىّ اإلهبم هَسى يلِ٘ السالم ٖبل لِ: رجش هَسى ثي ثٛشٍْٖ •
الشصق هي حِلِّ ل٘عَد تِ على ًفسِ ٍع٘الةِ وةاى والوزاّةذ    
فٖ سث٘ل اللَِّ، فةى غلة عل٘ةِ فل٘سةتَذِى علةى اللَّةِ ٍعلةى      
سسَلِ ها ٗمَت تِ ع٘الِ، فةى هات ٍلةن ٗم ِةِِ وةاى علةى     

بىّ اللَّةِ عةضّ   . اإلهام ل ائُ، فةى لن ٗم ِ وةاى عل٘ةِ ٍصسُ  
بًَّوٓا الص ذٓلَاتٔ لِلْفُمَةشَاءِ ٍٓالوٓسٓةاوِ٘يِ ٍٓالعٓةاهِلِ٘يَ    »: ٍرلّ ٗمَل

 .«5« »4« »، َْْ ْٗ٘ش هسٛ٘ي هُشم«3« »...عٓلَْٕ٘ٓا 
 60: سَسٓ التَثٔ( 3)•
 3، ثبة الذٗي، الحذٗج 93: 5الٓشٍو هي الٛبْٖ ( 4)•

 

778: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا   
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 عذالت التصادى. 1 

ٍٓ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ أَدٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓنيْ يٓلٙنٖ    « 7» -2 -23795•
َٖبلَ لٖٙ أَثٔنَ الْحٓسٓنيِ و هٓنيْ قَلَنتٓ ّٓنزَا      : يٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ ثْٓٛشٍ َٖبلَالْحَٓٛنِ  ثٕيِ

َٚبىَ َٚبلْؤزٓبّٙنذٙ ْٙنٖ سٓنجِ٘لِ     -لًَٙ٘ٓٔدٓ ثِِٙ يٓلَى ًَْٓسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ -الشِّصَٕٔ هٙيْ دٙلِِّٙ
َْلْ٘ٓسٕتَذٙىْ يٓلَى اللَِّٙ ٍٓ يٓلَى سٓسَٔلِٙٙ ظ هٓب ُٗٓٗنَتٔ ثِنِٙ    -َْنِىْ َُلٙتٓ يٓلَِٕ٘ٙ -اللَِّٙ
َْنِىْ لَننٕ ْٗٓٗؿٙنِٙ َٚنبىَ     -َْنِىْ هٓبتٓ ٍٓ لَنٕ ْٗٓٗؿِٙٙ َٚبىَ يٓلَى الْنِهٓبمِ َٖؿَبؤُُٔ -يٙ٘ٓبلَِٔ

ٔ      -يٓلَِٕ٘ٙ ٍِصٕسُٔٔ ٍٓ  -اءٰٙ  اتٔ لٙلَُْٓٗنش ٰ  إِىَّ اللَِّٓ يٓنضَّ ٍٓ رٓنلَّ ُٗٓٗنَلُ إًَِّوٓنب الػٛنذٓ
َْْٔنَٓ َْٗٙ٘نش     -«1»اسِهٙ٘يَ ٰ  ا إِلَى ََٖٕلِٙٙ ٍٓ الٍْٰ  اهٙلٙ٘يَ يٓلَِٰٕ٘  اٚٙ٘يِ ٍٓ الْىٰ  الْوٓس

 . هٙسٕٛٙ٘ي  هُْٔشَمٗ
هني   2هي الجنبة   2، ٍ أٍسد غذسُ ْٖ الحذٗج 3 -93 -5الٛبْٖ  -(7)•

هي أثَاة هٗذهبت التزنبسٓ، ٍ   4هي الجبة  4ّزُ األثَاة، ٍ ْٖ الحذٗج 
 .هي أثَاة الوستحٗ٘ي للضٚبٓ 46هي الجبة  4رٗلِ ْٖ الحذٗج 

  336: ، ص18 ٍسائل الش٘عٔ، د 
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ٍاستطْبد اإلهبم ثْزُ اٙٗٔ الٛشٗؤ ال ًٌٖٗ دػش هسوٍل٘٘ٔ ٍلنٖ٘  ( 5)•
األهش ْٖ اإليبلٔ ٍاإلًٓبٔ ثوَسد هً٘٘ي هني هنَاسد ث٘نل الونبل ٍّنَ      
الضٚبٓ؛ ٍرلٙ ألىّ اٙٗٔ ال تختع٘ ثبلضٚبٓ، ٍإًّوب ّٖ تٗشّس دٛوبً يبه٘بً 
ْٖ الػذٖٔ ثزو٘ى أٖسبهْب، ْتطول الونبل النزٕ تذًْنِ الذٍلنٔ إلنى      

 .الًبرض ٍالوًَص؛ ألًِّ ؾشة هي الػذٖٔ أٗؿبً

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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أىّ ٍلٖ٘ األهش ال ٗزت يلِ٘ ثسنف الضٚنبٓ ٍتٗسن٘وْب    : أؾّ إلى ّزا •
يلى األغٌبِ الخوبً٘ٔ الوزَٚسٓ ْٖ اٙٗٔ، ثل ٗزَص لنِ إًٓبْٖنب يلنى    

الدم الشٍؾٔ الجْ٘٘ٔ ْٖ ضشي اللؤً الذهطنٗ٘٘ٔ  )ثًؽ تلٙ األغٌبِ 
1 :358) ، 

أىّ ٍلنٖ٘ األهنش إرا لنن    : أىّ الٌع٘ ْٖ دذٗج هَسى ثي ثٛش ٗوّٚنذ هى •
ٗٗؽِ دٗي الشرل ٚبى يلِ٘ ٍصسُ، ٍلن٘س ّنزا إلّبلوسنوٍل٘٘ٔ ربغ٘نٔ     

 (الوولّّ ٖذس سشُ. )للذٍلٔ ْٖ الؿوبى

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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حن٘ اللَِّٓ اللَِّٓ ْٖ »: ْٖ ٚتبة اإلهبم يلٖ٘ يلِ٘ السالم إلى ٍالِ٘ يلى هػشٍربء •
هنني الننزٗي ال د٘لننٔ لْننن هنني الوسننبٚ٘ي الطثمةةٔ السةةفلى 

ٍالوحتبر٘ي، ٍأّل الجوس ٍالضَهٌى، ْنىّ ْٖ ّزُ الكجٗٔ ٖبًًبً 
هب استحٓهٙ هي دِّٗ ْْ٘ن، ٍارًنل لْنن    ٍادٓم للَِّ. ٍهًتشّاً

ٖسوبً هي ث٘ل هبلٙ، ٍٖسوبً هي َلّبت غَاْٖ اإلسالم ْنٖ  
ٚلّ ثلذ، ْنىّ لألٖػى هنٌْن هخنل النزٕ لألدًنى، ٍٚنلّ ٖنذ       
استشي٘لٓ دِّٗٔ ْنال ٗطنُلٌّٙ ينٌْن ثكنش، ْنًّنٙ ال تًُنزَس       
ثتؿً٘٘ٙ التبِْٙ إلدٛبهٙ الٛخ٘ش الوْن٘، ْال تُطخِّع ّو٘نٙ  

 .يٌْن، ٍال تػً٘ش رذ٘٘ لْن

779: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  



41 

 عذالت التصادى. 1 

اهَس هي ال ٗػل إل٘ٙ هٌْن، هو٘ي تٗتحوِ الًَ٘ى، ٍتّٓٗذ •
ٍتحّٗشُ الشربل، ْٓشٌّ لُبٍلئٙ حٗتٙ هي أّنل الخطن٘ٔ   
ٍالتَاؾى، ْل٘شْى إل٘ٙ اهَسّن، حن٘ ايول ْْ٘ن ثبإليزاس 
إلى اللَِّ َٗم تلٗبُ، ْنىّ ّوالء هي ث٘ي الشي٘٘ٔ أدَد إلى 

ٍٚلٌّ ْبيزس إلى اللَِّ ْٖ ت دٗٔ دِّٗ . اإلًػبِ هي َ٘شّن
ٍتًْ٘ذ أّل ال٘ٔتن، ٍرٍٕ الشّٖٔ ْنٖ السنيّ هو٘ني ال    . إلِ٘

 .«1« »د٘لٔ لِ ٍال ٌٗػت للوس لٔ ًٓسِ
 439 -438: ًْذ الجالَٔ( 1)•

779: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا   
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ْ اًتٗل هي التزبس ٍ أسثبة الػٌبيبت إلى رٚش ْٗشاء الشي٘ٔ ٍ هُوَسْٗب •
ْٗبل ٍ أّل الجوسى ٍ ّنٖ الجنوس ٚنبلًٌوى للًٌن٘ن ٍ الضهٌنى أٍلنَ       

الٗبًى السب ل ٍ الوًتش الزٕ ًٗشؼ لٙ ٍ ال ٗس لٙ ٍ ّونب  ٍ .الضهبًٔ
 « 1». هي ألٓبل الٛتبة الًضٗض

•______________________________ 
ؤَطْعِؤَا الْمةاًِعٓ  َُْٛلَُا هٌْْٙب ٍٓ : 36ٍ َّ َٖلِ تًبلى ْٖ سَسٓ الحذ٘ ( 1)

 .ٍٓ الْؤعٕتَشَّ
 

86: ، ص17 ششح ًْذ الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، د  
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أهشُ أى ًٗكنْ٘ن هني ث٘نل هنبل الوسنلو٘ي ألًْنن هني األغنٌبِ         ٍ •
ءٍ فَةإَىَّ لِلَّةِِ    ٍٓ اعٕلَؤَا ؤًََّوا غٌَِوٕةتُنٕ هِةيْ شَةٖٕ     الوزَٚسٗي ْٖ َٖلِ تًبلى

  ٍٓ الْوٓساوِ٘يِ ٍٓ اتٕيِ الس ةثِ٘لِ   ٍٓ الْ٘ٓتاهى  خُؤسِٓٔ ٍٓ لِلشَّسَٔلِ ٍٓ لِزِٕ الْمُشْتى
«2 » 
األسضةَى التةٖ لةن    أى ًٗكْ٘ن هي َالت غَاْٖ اإلسنالم ٍ ّنٖ   ٍ •

ٍ واًت صاف٘ٔ لشسَل اهلل ص فلوا   َٗرف علْ٘ا ب خَٕ٘لٍ ٍٓ ال سِوابٍ
 .لثض صاست لفمشاء الوسلو٘ي ٍ لوا ٗشاُ اإلهام هي هصةال  اإلسةالم  

 
 .41سَسٓ األًٓبل ( 2)•

87: ، ص17 ششح ًْذ الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، د  
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ٖبل لِ ْنى لألٖػى هٌْن هخل الزٕ لألدًى إٔ ٚل ْٗشاء الوسلو٘ي حن •
سَاء ْٖ سْبهْن ل٘س ْْ٘ب أٖػى ٍ أدًى إٔ ال توحش هي ّنَ ٖشٗنت   
إل٘ٙ أٍ إلى أدذ هي ربغتٙ يلى هي َّ ثً٘ذ ل٘س لِ سجت إل٘ٙ 

 ٍ ال يلٗٔ ثٌِ٘ ٍ ثٌ٘ٙ 
ٗوٛي أى ٗشٗذ ثِ ال تػشِ َالت هب ٚبى هي الػَاْٖ ْنٖ ثًنؽ   ٍ •

الجلذ ربغٔ ْنى دٕ الجً٘ذ يي رلنٙ الجلنذ     الجالد إلى هسبٚ٘ي رلٙ
 .ْْ٘ننننب ٚوخننننل دننننٕ الوٗنننن٘ن ْننننٖ رلننننٙ الجلننننذ      

 
 

87: ، ص17 ششح ًْذ الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، د  
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التبِْ الحٗ٘ش ٍ أضخػل صٗذا هي هَؾى ٚزا أرشرتِ يٌنِ ٍ ْنالى   ٍ •
 .ٗػًش رذُ للٌبس إٔ ٗتٛجش يلْ٘ن

ٍ تٗتحوِ الًَ٘ى تضدسٗنِ ٍ تحتٗنشُ ٍ اإلينزاس إلنى ا  االرتْنبد ٍ      •
 .الوجبلُٔ ْٖ ت دٗٔ دِٗ ٍ الٗ٘بم ثٓشا ؿِ

87: ، ص17 ششح ًْذ الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، د  
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ثًؽ األٚبسشٓ ٗزلس للوهبلن ثٌٓسِ ٍ ال ٗخٕ إلى َ٘شُ ٍ ًٗٗنذ  ٚبى •
ثح٘ج ٗسوى الػَت ْنرا سوًِ أدرل الونتهلن ْ غن٘ت ثػنون ْنٖ     
سوًِ ٌْبدا هٌبدِٗ أى الولٙ َٗٗل أْٗب الشي٘ٔ إًٖ إى أغجل ثػنون  
ْٖ سوًٖ ْلن أغت ْٖ ثػشٕ ٚل رٕ نالهٔ ْل٘لجس حَثب أدوش حن 

 .رلس لْن ْٖ هستطشِ لِ

87: ، ص17 ششح ًْذ الثالغٔ التي ؤتٖ الحذٗذ، د  
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دس ثبسُ قجِٗ ! رذا! رذا.. دس يْذ ًبهِ اضتشا  -:«و»اهبم يلى ( 1)•
پبٗ٘ي، ًٌٗى ٚسبًى اص دسٍٗطبى ٍ ً٘بصهٌذاى ٍ ث٘چبسگنبى ٍ ث٘ونبساى   

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

دٓنم   -ِٚ پبسذاسا اص خى ثِ تَ سپشدُ ضنذُ اسنل   -دٕ اٗطبى سا
ٚي، ٍ ثشاا خًبى ثخطى اص ث٘ل الوبل رَد سا هخػَظ گشداى، ٍ دس 
ّش ضْش ٖسوتى اص دسخهذ اهال٘ ربلػِ سا ثِ اٗطبى ارتػبظ ثنذُ،  
 .صٗشا ٚنِ دٍس اْتبدگنبى ً٘نض ّونبى دٗنى سا داسًنذ ٚنِ ًضدٗٛتنشاى        

 

403: ص ..... حذٗج      405    2 د   تشروِ احوذ آسام / الح٘آ   
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پس هجبدا سشٚطنى  . ًگبّذاسا دٕ ّوگبى ثش يْذُ تَ ًْبدُ اسلٍ •
ٍ ثذاى ٚنِ هطنَُل   . دبغل اص ًٓسل تَ سا اص دبل اٗطبى َبْل ٌٚذ

ثَدى ثِ ٚبسّبا هْن ْشاٍاى يزس رَاُ تَ اص ًپنشدارتي ثنِ ٚبسّنبا    
پس خًبى سا اص تَرنِ رنَد دٍس هنذاس ٍ ثنب ٚجنش ٍ      . َٚچٙ ً٘سل

 . رَدپسٌذا اص ٌٚبس خًبى هگزس

403: ص ..... حذٗج      405    2 د   تشروِ احوذ آسام / الح٘آ   
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ٌٌٚنذ ٍ دٗ٘شضنبى    ٚسبًى سا اص اٗطبى ِٚ هشدهبى ثِ اٗطبى ًهش ًوىٍ •
ٚسبًى سا اص اّل تَاؾى ٍ تشس اص رنذا  . داسًذ، اص ًهش دٍس هذاس هى

ه هَس ٚي تب ادَال ٍ اهَس اٗطبى سا ثِ اقالو تَ ثشسنبًٌذ، ٍ سنپس   
چنِ  ( 1. )تَ ثبضذ  ٚبسا ٚي ِٚ سٍص سٍ ثِ سٍ ضذى ثب رذا يزس رَاُ

اٌٗبى دس ه٘بى سي٘ل اص ّش ٚس ث٘طتش ثنِ دادسسنى ٍ اًػنبِ ً٘نبص     
داسًذ، پس تَ ثب دادى دٕ ّوِ هشدم ٍس٘لِ يزسرَاّى ثنشاا رنَد   

 .ْشاّن خٍس
 

403: ص ..... حذٗج      405    2 د   تشروِ احوذ آسام / الح٘آ   
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تَاًٌذ هستٗ٘وب  ٍ اضخبغى سا ِٚ رَد اّل تذث٘ش ً٘ستٌذ ٍ ًوىٗت٘وبى •
ثِ تَ هشارًِ ٌٌٚذ ً٘ض دس ربقش داضتِ ثبش ٍ ثِ ٚبس اٗطبى سس٘ذگى 

 . ٚي
ّش گًَِ اداا دنٕ چٌن٘ي اسنل ٍ    . اٗي ثش ْشهبًذاساى گشاى اسلٍ •

ٍ رذا اٗي ٚبس سا ثش ٚسبًى ِٚ رَاستبس ْشربم ًٌ٘ٛنذ ٍ  . گشاى اسل
ٌٌٚذ ٍ ثِ ساستى ٍيذُ رنذاٗى ايتونبد داسًنذ،     ثش سختى ثشدثبسا هى

 .سجٙ رَاّذ ٚشد
 

403: ص ..... حذٗج      405    2 د   تشروِ احوذ آسام / الح٘آ   
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الٌػَظ تٗشّس ثٛلّ ٍؾَي هجذأ الؿنوبى االرتونبيٖ، ٍتطنشي    ْْزُ •
 .الوسوٍل٘٘ٔ الوجبضشٓ للذٍلٔ ْٖ إيبلٔ الٓشد ٍتَْ٘ش دذ٘ الٛٓبٗٔ لِ

ّزا َّ هجذأ الؿوبى االرتوبيٖ الزٕ تًتجش الذٍلنٔ هسنوٍلٔ ثػنَسٓ    •
 .هجبضشٓ يي تكجِ٘ٗ ٍهوبسستِ ْٖ الوزتوى اإلسالهٖ

 

779: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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األساس الٌظشٕ الزٕ تشتىض فىشٓ ال واى فٖ ّزا ٍؤهّا •
بٗواى اإلسالم تحةكّ  الوثذؤ علِ٘ فوي الووىي ؤى ٗىَى 
ألىّ ّنزُ الوننَاسد   ؛الزواعةٔ ولّْةا فةةٖ هةَاسد الخةةشٍٓ   

الكجً٘٘٘ٔ ٖذ رلٗنل للزوبينٔ ٚبّْنٔ، ال لٓئنٔ دٍى ْئنٔ      
 . «1« »رَلََٕ لَُٛنٕ هٓب ْٖٙ األسٕؼِ رٓوًٙ٘بً»
•______________________________ 
 29: سَسٓ الجٗشٓ( 1)

 
779: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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الحّٕ ًٌٖٗ أىّ ٚلّ ْشد هي الزوبئ لِ الحّٕ ْٖ االًتٓبو ثخشٍات ٍّزا •
 . الكجً٘ٔ ٍالً٘ص الٛشٗن هٌْب

ٚبى هي الزوبئ ٖبدساً يلى الًول ْنٖ أدنذ الٗكّبينبت الًبه٘نٔ     ْوي •
ٍالخبغ٘ٔ ٚبى هي ٍن٘ٓٔ الذٍلٔ أى تْ٘٘ئ لِ ْشغٔ الًونل ْنٖ دنذٍد    

 . غالد٘٘تْب
لن تتح لِ ْشغٔ الًول، أٍ ٚبى يبرضاً يٌِ ًْلى الذٍلٔ أى تؿوي ٍهي •

دِّٗ ْٖ االستٓبدٓ هي حشٍات الكجً٘نٔ ثتنَْ٘ش هسنتَا الٛٓبٗنٔ هني      
 .الً٘ص الٛشٗن

780: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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الوجبضشٓ للذٍلٔ ْٖ الؿوبى تشتٛض يلى أسبس الحّٕ الًبم٘ ْبلوسوٍل٘٘ٔ •
للزوبئ ْٖ االستٓبدٓ هي حشٍات الكجً٘ٔ، ٍحجَت ّزا الحّٕ للًبرضٗي 

 .يي الًول هي أْشاد الزوبئ

777: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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الكشٗٗٔ التٖ اتّخزّب الوزّت لتوٛ٘ي الذٍلٔ هي ؾوبى ّزا الحّٕ ٍأه٘ب •
ٍدوبٗتِ للزوبئ ٚلّْب ثوب تؿنن٘ هني الًنبرضٗي ْْنٖ إٗزنبد ثًنؽ       
الٗكّبيبت الًبه٘ٔ ْٖ االٖتػنبد اإلسنالهٖ، التنٖ تتٛنَ٘ى هني هنَاسد       

إلنى غنّ٘    -الولٛ٘٘ٔ الًبه٘ٔ ٍهلٛ٘٘ٔ الذٍلٔ؛ لٖٛ تَٛى ّزُ الٗكّبيبت
ؾوبًبً لحّٕ الؿًٓبء هي أْشاد الزوبينٔ، ٍدب لًنب دٍى    -ْشٗؿٔ الضٚبٓ

ادتٛبس األَٖٗبء للخشٍٓ ٚلّْب، ٍسغ٘ذاً للذٍلٔ ٗوذّ٘ب ثبلٌٓٗنبت الالصهنٔ   
لووبسسٔ الؿوبى االرتوبيٖ، ٍهٌح ٚلّ ْشد دِّٗ ْنٖ الًن٘ص الٛنشٗن    

 .هي حشٍات الكجً٘ٔ
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يلى ّزا الؿَء َّ دّٕ الزوبئ ٚلّْب ْٖ االًتٓبو ثخنشٍات  ْبألسبس •
 .الكجً٘ٔ

ٍالٓٛشٓ التٖ تشتٛض يلى ّزا األسبس ّٖ الوسوٍل٘٘ٔ الوجبضشٓ للذٍلنٔ  •
هستَا الٛٓبٗٔ هي الً٘ص الٛشٗن لزو٘ى األْشاد الًنبرضٗي  ؾوبى   ْٖ

 .ٍالوًَصٗي
ّنٖ الٗكّنبو    الٛٓشٓ الٓٛشٓ ّزٍُالكشٗٗٔ الوزّج٘٘ٔ التٖ ٍؾًل لتٌٓ٘ز •

الًبم٘ الزٕ أًط ُ االٖتػبد اإلسالهٖ ؾوبًبً لتحٕٗ٘ ّنزُ الٓٛنشٓ ْنٖ    
 .رولٔ هب ٗحّٕٗ هي أّذاِ

781: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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َٗٛى أسٍو ًع٘ تطشًٖٗ ْٖ إضًبيِ الوحتَا الوزّجٖ لألسبس ٍٖذ •
ٍالٓٛشٓ ٍالكشٗٗٔ روً٘بً َّ الوٗكى الٗشخًٖ ْٖ سنَسٓ الحطنش النزٕ    

 ء، ٍدٍسُ ْٖ الوزتوى اإلسالهٖ ثَغِٓ ٖكّبيبً يبه٘بً،  ٗحذ٘د ٍن٘ٓٔ الٖٓ
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 :الٌعٍ٘إل٘ٛن •
ٍٓهٓب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلَى سٓسَٔلِٙٙ هٌْْٙٔنٕ َْوٓب إٍٔرْٓٓنتُنٕ يٓلَٕ٘نِٙ هٙنيْ    »•

رَٕ٘لٍ ٍٓال سَِٚبةٍ ٍٓلَٛٙيَّ اللَِّٓ ٗٔسٓلِّفُ سٔسٔلَِٔ يٓلَى هٓنيْ ٗٓطَنبءٔ   
هٓب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلَى سٓسَٔلِٙٙ هٙنيْ  * ءٚ َٖذٙٗش  ٍٓاللَِّٔ يٓلَى ُٚلِّ ضَٖٕ

إّٔننلِ الُٗننشَا َْلٙلَّننِٙ ٍٓلٙلشَّسٔننَلِ ٍٓلٙننزٕٙ الُٗشْثٓننى ٍٓال٘ٓتَننبهٓى 
وَٖٕ ال ٗٓىَُىَ دٍٔلًَٔ تٕٓ٘يَ األغٌِْ٘ٓاءِ ٍٓالوٓسٓبٚٙ٘يِ ٍٓا ثٕيِ السٛجِ٘لِ 

 .«1« »هٌِْىُنٕ
 7ٍ  6: سَسٓ الحطش( 1)•
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ّزا الٌع٘ الٗشخًٖ ٖذ ًزذ إضًبيبً ثبألسنبس النزٕ تٗنَم يل٘نِ     ْٖٓ •
َٖٕٚ ال َُٗٓٛىَ دٍٔلَنًٔ  »: ْٛشٓ الؿوبى، ٍَّ دّٕ الزوبئ ٚلّْب ْٖ الخشٍٓ

ٖ   «ثٕٓ٘يَ األٌَْٙ٘ٓبءٙ هٌُْٙٛنٕ ء ثًَٛنِ   ، ٍتٓس٘شاً لتطشٗى الٗكّبو الًنبم٘ ْنٖ الٓن
قشٗٗٔ لؿوبى ّزا الحّٕ، ٍالوٌى يي ادتٛنبس ثًنؽ أْنشاد الزوبينٔ     
للخشٍٓ، ٍت ٚ٘ذاً يلى ٍرَة تسخ٘ش الٗكّنبو الًنبم٘ لوػنلحٔ ال٘تنبهى     
ٍالوسبٚ٘ي ٍاثي السج٘ل؛ ل٘هٓش رو٘ى أْشاد الزوبئ ثحّْٗن ْٖ االًتٓبو 

 .«2»  ثبلكجً٘ٔ التٖ رلْٗب اللَِّ لخذهٔ اإلًسبى
 .ْبألسبس ٍالٓٛشٓ ٍالكشٗٗٔ ٚلّْب ٍاؾحٔ ْٖ ّزا الؿَء الٗشخًٖ•
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ٌّب٘ ثًؽ الشٍاٗبت ٗذلّ يلى هب ٗخبلّ رلٙ ْٖ تٓس٘ش اٙٗنٔ،  ( 2)•
: ٚبلشٍاٗٔ التٖ تتحذ٘ث يي ًنضٍل اٙٗتن٘ي ْنٖ هَؾنَي٘ي هختلٓن٘ي     

ء، ٍالخبً٘ٔ ْٖ الٌُ٘ؤ أٍ ْٖ رونس الٌُ٘ونٔ ربغ٘نٔ     ْبالٍلى ْٖ الٖٓ
[. 12، الجبة األٍ٘ل هي أثَاة األًٓبل، الحذٗج 527: 9ٍسب ل الطً٘ٔ ]

 . ٍلٛيّ ّزُ الشٍاٗبت ؾً٘ٓٔ السٌذ، ٚوب ٗهْش ثتتج٘ى سلسلٔ سٍاتْب

781: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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ٗزت أى ًٓس٘نش اٙٗتن٘ي ْنٖ ؾنَء نَْسّونب، ٍهني الَاؾنح        ٍلْزا •
ْبٙٗنٔ االٍلنى   . ء نَْسّوب ْٖ الحذٗج يي هَؾَو ٍادذ ٍَّ الٖٓ

ء؛ ألًِّ هو٘ب لنن َٗرٓنَا يل٘نِ ثخ٘نل ٍال      تٌٖٓ دّٕ الوٗبتل٘ي ْٖ الٖٓ
ء، إٔ الزْنبت التنٖ ٗػنشِ     سٚبة، ٍاٙٗٔ الخبً٘ٔ تحذ٘د هػشِ الٖٓ

 ء،  يلْ٘ب الٖٓ
ٖ ٍهي • ء ال  الَاؾح أىّ َٚى الوسبٚ٘ي ٍاثي السج٘ل ٍال٘تبهى هػشْبً للٓن

ٌٗبْٖ ًَِٚ هلٛبً للٌجٖ٘ ٍاإلهبم ثبيتجبس هٌػجِ ٚونب دلّنل يلنى رلنٙ     
، الجبة األٍ٘ل هني أثنَاة   523: 9ٍسب ل الطً٘ٔ ]الشٍاٗبت الػح٘حٔ 

 [. األًٓبل ٍهب ٗختع٘ ثبإلهبم
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ٖ : هي تلٙ الشٍاٗبت ثًذ هالدهٔ اٙٗنٔ هًْنب  ْبلوستخلع • ء  أىّ الٓن
ٍهػشِْ الزٕ ٗزنت يل٘نِ   . هلٙ الوٌػت الزٕ ٗطُلِ الٌجٖ٘ ٍاإلهبم

غشِْ يلِ٘ َّ هب ٗذرل ؾوي دا شٓ الًٌبٍٗي التٖ رٚشتْب اٙٗنٔ هني   
الوػبلح الوشتجكٔ ثبللَِّ ٍالشسَل ٍرٍٕ الٗشثنى ٍال٘تنبهى ٍالوسنبٚ٘ي    

 . ٍاثي السج٘ل

781: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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ٗزًلنِ  »الوػشِ ثوَرت اٙٗٔ الٛشٗؤ ٗٗ٘٘نذ يونَم َٖلنِ    ٍثتحذٗذ •
، ٍّنٖ  10الوػذس السنبثٕ، الحنذٗج   ]ْٖ سٍاٗٔ صساسٓ « د٘ج ٗحت٘

ٔ [سٍاٗٔ هحو٘ذ ثي هسلن، ال صساسٓ أىّ اإلهنبم ٗزًلنِ   : ، ْتَٛى الٌت٘زن
الوولّّ ٖنذس  . )د٘ج ٗٔحت٘ ؾوي الذا شٓ التٖ دذ٘دتْب اٙٗٔ الٛشٗؤ

 (سشُ
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
ًٌٖٗ هي الَْ٘د الزٗي أرالّن « سٓسَٔلِٙٙ هٌْْٙٔنٕ  ٍٓ هب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلى»َٖلِ •

هي ثٌٖ الٌؿ٘ش، ٍ إى ٚبى الحٛن سنبسٗبً ْنٖ رو٘نى الٛٓنبس إرا ٚنبى      
ء سد٘ هب ٚبى للوطشٚ٘ي يلنى الوسنلو٘ي ثتول٘نٙ اللَّنِ      دٛوْن، ْبلٖٓ

ء ْ٘ئبً إرا سرى ٍ أْ تنِٔ   ْٖٗٓبء : إٗبّن رلٙ، يلى هب ضشـ ِْ٘، ٗٗبل
 . يٓلِ٘ إرا سددتِ يلِ٘

562-563: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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. هبل الزضٗٔ ٍ الخنشاد ء َّ  هبل الٖٓ: ٖبل يوش ثي الخكبة ٍ هًوشٍ •

ء ٚل هب سرى هي أهَال الٛبْشٗي إلنى الونوهٌ٘ي، سنَاء ٚنبى      ٍ الٖٓ
ٌَ٘ؤ اٍ َ٘ش ٌَ٘ؤ، ْبلٌُ٘ونٔ هنب أرنز ثبلسنّ٘، ْ سثًنٔ أروبسنِ       

ٍٓ ايٕلَؤنَا أًََّونب ٌََٙوٕنتُنٕ    »للوٗبتلٔ ٍ روسِ للزٗي رٚشّن اللَِّ ْٖ َٖلِ 
 .«1»اٙٗٔ « ....
 
 41االًٓبل خٗٔ  8سَسٓ ( 1) •
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 ٍ . ء الوزَٚس ْٖ ّزُ اٙٗٔ َّ الٌُ٘ؤ اى الٖٓ: ٖبل ٚخ٘ش هي الًلوبءٍ •
ء أٍسى، ْبًنِ   ء رالِ هبل الػذٖبت، ألى هبل الٖٓ هبل الٖٓ: َٖمٖبل •

ٗزَص اى ٗػشِ ْٖ هػبلح الوسلو٘ي، ٍ هبل الػذٖبت إًوب ّنَ ْنٖ   
 . األغٌبِ الخوبً٘ٔ

ء ٗ رز هٌِ الٓٗشاء هي ٖشاثٔ سسَل اللَِّ غٓلى اللَِّٔ  هبل الٖٓ: ٖبل َٖمٍ •
يٓلِ٘ ٍ خلِ ثنروبو الػحبثٔ ْٖ صهي يوش اثي الخكبة، ٍ لنن ٗخبلٓنِ   

ٗ رز هٌِ الٓٗنشاء ٍ األٌَ٘نبء، ٍ إًونب    : ِْ٘ ادذ إال الطبًْٖ، ْبًِ ٖبل
  ٖ ء  رٚشٍا ْٖ اٙٗٔ ألًْن هًٌَا الػذٖٔ، ْج٘ي اللَِّ أى لْن ْٖ هنبل الٓن

 .دٗبً

563: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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هبل ثٌٖ الٌؿ٘ش ٚبى ْ٘ئب لشسَل اللَِّ غٓلى اللَِّٔ : ٖبل يوش ثي الخكبةٍ •

ٖشاثٔ سسَل اللَِّ غٓلى اللَِّٔ يٓلِ٘ ٍ «  ٍٓ لٙزٕٙ الُْٗشْثى»يٓلِ٘ ٍ خلِ ربغٔ 
 . خلِ هي ثٌٖ ّبضن ٍ ثٌٖ يجذ الوكلت

563: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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سْن سسَلِ ٍ سنْن ٖشاثتنِ هني    : رًل اثَ ثٛش ٍ يوش سْو٘ي: ٖ٘لٍ •

األٌَ٘بء ْٖ سج٘ل اللَِّ، ٍ غذٖٔ يي سسَل اللَِّ غٓلى اللَِّٔ يٓلِ٘ ٍ خلنِ  
ٍ الجبٖٖ ْٖ اّل الحبرٔ هي أقٓبل الوسلو٘ي الزٗي ال أثب . رٚشُ ٖتبدٓ

 . لْن، ٍ اثي السج٘ل الوٌٗكى ثِ هي الوسبْشٗي ْٖ َ٘ش هًػ٘ٔ اللَِّ
 . الٌُ٘ؤ هب أرز هي داس الحشة ثبلٗتبل يٌَٓ: ٖبل ٗضٗذ اثَ سٍهبىٍ •
حن ًسن  ثونب   . ٚبًل الٌُب ن ْٖ غذس اإلسالم لْوالء األغٌبِ: ٖ٘لٍ •

 .-رٚشُ ٖتبدٓ -الجبٖٖ للوحبسث٘يٍ .ثبلخوس: رٚشُ ْٖ سَسٓ االًٓبل

563: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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 فالغٌ٘ؤ•

 ٚل هب أرز هي داس الحشة ثبلسّ٘ يٌَٓ هوب ٗوٛي ًٗلِ إلى داس اإلسالم،  –
هب ال ٗوٛي ًٗلِ إلى داس اإلسالم، َْْ لزو٘ى الوسلو٘ي ٌٗهش ِْ٘ االهنبم ٍ  ٍ –

 . الوسلو٘ي  ٗػشِ اًتٓبيِ إلى ث٘ل الوبل لوػبلح
 الفٖء ٍ •

 أّلْبٚل هب أرز هي الٛٓبس ثُ٘ش ٖتبل اٍ اًزالء  –
ٍ ٚبى رلٙ للٌجٖ غٓلى اللَِّٔ يٓلِ٘ ٍ خلِ ربغٔ ٗؿًِ ْٖ الوزَٚسٗي ْٖ ّزُ اٙٗٔ،  •

 . ٍ َّ لوي ٖبم هٗبهِ هي األ ؤ الشاضذٗي

564-563: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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 ء َ٘ش هبل الٌُ٘ؤ،  أى هبل الٖٓالزٕ ًزّة الِ٘ ٍ •
ٚل هب أرز هي داس الحشة ثبلسّ٘ يٌَٓ هوب ٗوٛي ًٗلِ إلنى   فالغٌ٘ؤ•

داس اإلسالم، ٍ هب ال ٗوٛي ًٗلِ إلى داس اإلسالم، َْْ لزو٘ى الوسلو٘ي 
 . الوسلو٘ي  ٌٗهش ِْ٘ االهبم ٍ ٗػشِ اًتٓبيِ إلى ث٘ل الوبل لوػبلح

ٚل هب أرز هي الٛٓبس ثُ٘ش ٖتبل اٍ اًزالء أّلْب ٍ ٚبى رلنٙ   ءالفٖ ٍ •
للٌجٖ غٓلى اللَِّٔ يٓلِ٘ ٍ خلِ ربغٔ ٗؿًِ ْٖ الوزَٚسٗي ْٖ ّزُ اٙٗٔ، 

 . ٍ ٖذ ث٘ي اللَِّ تًبلى رلٙ. ٍ َّ لوي ٖبم هٗبهِ هي األ ؤ الشاضذٗي
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ٍٓ هنب أَْنبءٓ   »هبل ثٌٖ الٌؿ٘ش ٚبى للٌجٖ ربغٔ، ٍ ٖذ ثٌِ٘ اللَِّ ثَٗلنِ  ٍ •

ًٌٗنٖ هني ثٌنٖ    « سٓسَٔلِٙٙ هٙنٌْْٔنٕ   يٓلى»ًٌٖٗ هب سرًِ اللَِّ ٍ سدُ « اللَِّٔ
إٔ لنن  « َْوب إٍَٔرْٓٓتُنٕ يٓلَِٕ٘ٙ هٙيْ رَٕ٘لٍ ٍٓ ال سِٚبةٍ»حن ث٘ي ْٗبل . الٌؿ٘ش

ٍ اإلٗزبِ اإلٗٗبو، ٍ َّ تسن٘٘ش  . تَرَٓا يلى رلٙ ثخ٘ل ٍ ال سٚبة
الخ٘ننل ٍ الشٚننبة ٍ ّننَ هنني ٍرننّ ٗزننّ ٍر٘ٓننبً، ٍ ّننَ تحننش٘ 

ٍٓ لٛٙنيَّ اللَّنِٓ   »ثبؾكشاة، ْبالٗزبِ اإلصيبد للس٘ش، ٍ الشٚبة اإلثنل  
هي يجبدُ دتى ْٗٗنشٍّن ٍ ٗ رنزٍا هنب    « هٓيْ ٗٓطبءٔ  ٗٔسٓلِّفُ سٔسٔلَِٔ يٓلى

 (.ءٚ َٖذٙٗش  ُٚلِّ ضَٖٕ  ٍٓ اللَِّٔ يٓلى)لْن 

564: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   



72 

 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
سٓسَٔلِٙٙ هٙيْ إَّٔلِ   هب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلى)ٖبل هجٌ٘بً هي استحٕ رلٙ، ْٗبل حن •

ًٌٖٗ اّل ث٘ل (  َْلٙلَِّٙ ٍٓ لٙلشَّسَٔلِ ٍٓ لٙزٕٙ الُْٗشْثى)ًٌٖٗ ثٌٖ الٌؿ٘ش (  الُْٗشا
هي أّل ث٘ل سسَل « ٍٓ الْوٓسبٚٙ٘يِ ٍٓ اثٕيِ السٛجِ٘لِ  ٍٓ الْ٘ٓتبهى»سسَل اللَِّ 

اللَِّ الى تٗذٗشُ ٍ لزٕ ٖشثبُ ٍ ٗتبهى أّل ث٘تنِ، ٍ اثني سنج٘لْن، الى    
األلّ ٍ الالم تًبٖت الؿو٘ش، ٍ نبّشُ ٗٗتؿٖ أًِ لْوالء سنَاء ٚنبًَا   

 . أٌَ٘بء اٍ ْٗشاء

564: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
« وَٖٕ ال ٗٓىَُىَ دٍٔلًَٔ تٓةٕ٘يَ الْإَغٌِْ٘ةاءِ هِةٌْىُنٕ   »ت٘ي لن فعل رله فمال حن •

ًملٔ الٌعؤ هي لَم بلى لَم ٍ تفت  الذال الوشٓ  -ت ن الذال -فالذٍلٔ
 . هي االست٘الء ٍ الغلثٔ

ٖ « ٍٓ هب ختبُٚنٔ الشَّسَٔلُ َْخُزٍُُٔ»ٖبل حن • ء  إٔ هب أيكبٚن سسَلِ هي الٓن
« ٍٓ هب ًَْبُٚنٕ يٌْٓنِٔ َْنبًْتََْٔا  »ٍ هب أهشٚن ثِ ْبًْلَُ . ْخزٍُ ٍ اسؾَا ثِ

 .يٌِ ْبًِ ال ٗ هش ٍ ال ٌْٗى إال يي أهش اللَِّ

564: ، ص9 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، د   
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
 
سٓسَٔلِٙٙ هٌْْٙٔنٕ َْوب إٍَٔرْٓٓنتُنٕ يٓلَٕ٘نِٙ هٙنيْ      ٍٓ هب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلى»: َٖلِ تًبلى•

إل ، اإلْبءٓ « هٓيْ ٗٓطبءٔ  رَٕ٘لٍ ٍٓ ال سِٚبةٍ ٍٓ لٛٙيَّ اللَِّٓ ٗٔسٓلِّفُ سٔسٔلَِٔ يٓلى
لجٌنٖ الٌؿن٘ش ٍ   « هٙنٌْْٔنٕ »ء ثوًٌى الشرَو، ٍ ؾو٘ش  اإلسربو هي الٖٓ
 .الوشاد هي أهَالْن

ٍ إٗزبِ الذاثٔ تس٘٘شّب ثنصيبد ٍ إسشاو ٍ الخ٘ل الٓشس، ٍ الشٚنبة  •
ٍ هٙنيْ صا نذٓ   « َْونب إٍَٔرْٓٓنتُنٕ  »هًَٓل « هٙيْ رَٕ٘لٍ ٍٓ ال سِٚبةٍ»اإلثل ٍ 

 .لالستُشأ

203: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
رػنِ   -ٍ الزٕ أسرًِ ا  إلى سسَلِ هي أهَال ثٌٖ الٌؿ٘ش: الوًٌىٍ •

ْلن تس٘شٍا يلِ٘ ْشسب ٍ ال إثال ثبلشَٚة دتى  -ثِ ٍ هلِٛ ٍدذُ إٗبُ
َٗٛى لٛن ِْ٘ دٕ ثل هط٘تن إلى دػًَْن هطبٓ لٗشثْب هي الوذٌٗٔ، ٍ 

ء ٖنذٗش ٍ ٖنذ    لٛي ا  ٗسلف سسلِ يلى هي ٗطبء ٍ ا  يلى ٚل ضٖ
 .سلف الٌجٖ ظ يلى ثٌٖ الٌؿ٘ش ْلِ ْ٘ئْن ًٗٓل ِْ٘ هب ٗطبء

203: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
َْلٙلَِّٙ ٍٓ لٙلشَّسَٔلِ ٍٓ   سٓسَٔلِٙٙ هٙيْ إَّٔلِ الُْٗشا  هب أَْبءٓ اللَِّٔ يٓلى»: تًبلىَٖلِ •

إل ، نبّشُ أًِ ث٘نبى  « ٍٓ الْوٓسبٚٙ٘يِ ٍٓ اثٕيِ السٛجِ٘لِ  ٍٓ الْ٘ٓتبهى  لٙزٕٙ الُْٗشْثى
ٖ  ء الوزَٚس ْٖ اٙٗٔ السبثٗٔ هى تًو٘ن الٖٓ لوَاسد هػشِ الٖٓ ء  ء لٓن

 .أّل الٗشا أين هي ثٌٖ الٌؿ٘ش ٍ َ٘شّن
إٔ هٌِ هب ٗختع ثب  ٍ الوشاد ثِ غنشِْ ٍ  « َْلٙلَِّٙ ٍٓ لٙلشَّسَٔلِ»: ٍ َٖلِ•

إًٓبِٖ ْٖ سج٘ل ا  يلى هب ٗشاُ الشسنَل ٍ هٌنِ هنب ٗ رنزُ الشسنَل      
إى رٚشُ تًبلى هى أغحبة السْبم : لٌٓسِ ٍ ال ٗػُٖ إلى َٖل هي ٖبل

 .لوزشد التجش٘

203: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
إل ، الوشاد ثزٕ الٗشثى ٖشاثٔ الٌجنٖ ظ، ٍ ال  «  ٍٓ لٙزٕٙ الُْٗشْثى»: َٖلٍِ •

هًٌى لحولٔ يلى ٖشاثٔ يبهٔ الووهٌ٘ي ٍ َّ نبّش، ٍ الونشاد ثبل٘تنبهى   
« الْوٓسنبٚٙ٘يِ »الٓٗشاء هٌْن ٚوب ٗطًش ثِ الس٘بٔ ٍ إًوب أْشد ٍ ٖذم يلى 

 .هى ضوَلِ لِ ايتٌبء ث هش ال٘تبهى
ٍ ٖذ ٍسد يي أ ؤ أّل الج٘ل و أى الوشاد ثزٕ الٗشثى أّنل الج٘نل ٍ   •

 .الوسبٚ٘ي ٍ اثي السج٘ل هٌْنٍ ال٘تبهى 

204: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
ؤٕ بًوا حىوٌةا فةٖ   « وَٖٕ ال ٗٓىَُىَ دٍٔلًَٔ تٕٓ٘يَ الْإَغٌِْ٘اءِ هٌِْىُنٕ»: لَلٍِ •

ء توا حىوٌا و٘ال ٗىَى دٍلٔ تة٘ي األغٌ٘ةاء هةٌىن ٍ الذٍلةٔ هةا       الفٖ
 .ٗتذاٍل ت٘ي الٌاس ٍ ٗذٍس ٗذا ت٘ذ

204: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
 
إٔ هنب  « ٍٓ هب ختبُٚنٔ الشَّسَٔلُ َْخُزٍُُٔ ٍٓ هب ًَْبُٚنٕ يٌْٓنِٔ َْنبًْتََْٔا  »: ٍ َٖلِ•

ء ْخزٍُ ٚوب أيكى هٌِ الوْبرشٗي ٍ ًٓشا هي  أيكبٚن الشسَل هي الٖٓ
األًػبس، ٍ هب ًْبٚن يٌِ ٍ هًٌٛن ْبًتَْا ٍ ال تكلجنَا، ٍ ْ٘نِ إضنًبس    

ء ثٌْ٘ن روً٘ب ْ سرًِ إلى ًج٘نِ ٍ   ث ًْن س لَا الٌجٖ ظ أى ٗٗسن الٖٓ
رًل هَاسد هػشِْ هب رٚشُ ْٖ اٙٗٔ ٍ رًل للٌجٖ ظ أى ٌِٗٓٗ ْْ٘نب  

 .يلى هب ٗشا

204: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 7ٍ  6: سَسٓ الحشش
اٙٗٔ هى الُؽ يي الس٘بٔ يبهٔ تطول ٚل هب ختبُ الٌجٖ هي دٛنن  ٍ •

 .ْ هش ثِ أٍ ًْى يٌِ
 

204: ، ص19 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، د  
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 عذالت التصادى. 1 

ث ىّ ؾوبى الذٍلٔ ال ٗختع٘ : «1»ٍٖذ أْتى ثًؽ الْٓٗبء ٚبلط٘  الحشّ •
ثبلوسلن، ْبلزهٖ٘ الزٕ ًٗ٘ص ْٖ ٌّٚ الذٍلٔ اإلساله٘٘ٔ إرا ٚجش ٍيزض 

ٍٖذ ًٗل الط٘  الحشّ دذٗخبً يي . يي الٛست ٚبًل ًٓٗتِ هي ث٘ل الوبل
هب : أ ًِّ هٓشّ ثط٘  هَِٛٓ ٚج٘ش ٗس ل، ْٗبل أه٘ش الووهٌ٘ي: اإلهبم يلٖ
استًولتوَُ، »: ٗب أه٘ش الووهٌ٘ي، إًِّ ًػشاًٖ، ْٗبل اإلهبم: ّزا؟ ْٗ٘ل لِ

 (.2)« أًَٓٗا يلِ٘ هي ث٘ل الوبل! دتّى إرا ٚجش ٍيزض هًٌتوَُ
•______________________________ 

هي أثَاة رْبد الًنذٍ٘،   19، الجبة 66: 15ٍسب ل الطً٘ٔ ( 2)ٍ ( 1)
  الحذٗج األٍ٘ل

 
782: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا  
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 عذالت التصادى. 1 

ثٓبةٔ أَىَّ ًََََٓٗٔ الٌَّػٕشَاًٖٙ  إِرَا َٚجِشَ ٍٓ يٓزٓضَ يٓيِ الَْٛسٕتِ هٙنيْ ثٕٓ٘نلٙ    19« 3»•
  الْوٓبلِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِنِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛنذٙ ثٕنيِ أَدٕوٓنذٓ    « 4» -1 -19996•
يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ أَدٕوٓذٓ ثٕيِ يٓب ٙزٚ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ دٓوٕضََٓ يٓيْ 

ََْٗنبلَ   -هٓشَّ ضَٕ٘   هَُِْٓٛٓٗ َٚجِ٘ش  ٗٓسٕ َلُ: ثٓلٍََ ثِِٙ أَهٙ٘شَ الْؤوْهٌٙٙ٘يَ و َٖبلَ سٓرٔلٍ
ََْٗنبلَ أَهٙ٘نشُ    -َٖبلَُا ٗٓب أَهٙ٘شَ الْؤوْهٌٙٙ٘يَ ًَػٕشَاًٌّٖٙ -أَهٙ٘شُ الْؤوْهٌٙٙ٘يَ و هٓب ّٓزَا
أًَُْٓٙٗنَا يٓلَٕ٘نِٙ    -دٓتَّى إِرَا َٚجِشَ ٍٓ يٓزٓضَ هًٌَٕٓتُؤَُٔ -الْؤوْهٌٙٙ٘يَ و اسٕتًَٕوٓلْتُؤَُٔ

 .هٙيْ ثٕٓ٘لٙ الْوٓبلِ
 .811 -292 -6التْزٗت  -(4)•

 66: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ؛ د 
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 ( االرتواعٖ  التَاصى -2)التصادىعذالت . 1 

  االرتوبيٖ  التَاصى -2•
د٘ي يبلذ اإلسالم ٖؿ٘٘ٔ التَاصى االرتوبيٖ ل٘ؿى •

هٌِ هجذأً للذٍلٔ ْٖ س٘بستْب االٖتػبدٗ٘ٔ اًكلٕ هني  
 : دٗ٘ٗت٘ي

 ًَٚ٘٘ٔ، إدذاّوب •
 .هزّجٍ٘٘ٔاالرشا •

     783      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذس د)التصادًا




