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 فلسفِ

 اخالق
 هکتب

 ًظام
 سازٍکار

 ًظرِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 سٙسته اسالوٗ

 دلٌل عقلی و نقلی

 روش عقلی و نقلی

 علمیدلٌل عقلی ، نقلی و 

 روش عقلی، نقلی و علمی

 دلٌل فقهی

 روش فقهی

 دلٌل تمام منابع 
 روش تمام روش ها

 حقَق
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 رٍش دست٘ابى بِ فلسفِ، هکتب،ًظام ٍ سازٍکار 

هراحل  
دست٘ابى بِ 

اخالق  فلسفِ،
ًظام ٍ هکتب،

 سازٍکار

 .استخراج ٍ کشف عٌاصر دٌٗى - 1

 .شوَل از هَقع٘تى تفک٘ك عٌاصر جْاى - 2

 شوَل در ٍراء عٌاصر هَقع٘تى  دست ٗابى بِ عٌاصر جْاى - 3

 شوَل   طبقِ بٌذى عٌاصر جْاى - 4

 شوَل ّواٌّگ سازى عٌاصر جْاى - 5

 .طراحى سازٍکار بر اساس عٌاصر جْاى شوَل - 6

 395هْذٕ ّادٍٕ تْراًٖ، هباًٖ کالهٖ اجتْاد، ص
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 کشف عٌاصر دٌٗى

کشف 
عٌاصر  
 دٌٗى 

 راُ هستق٘ن 
هراجعِ بِ ًصَص 

گ٘رى از   دٌٗى با بْرُ
 ى فقِ سٌتى شَُ٘

 جهانشمول

 موقعٌتً

هراجعِ بِ 
 عقل

 جهانشمول

شمولجهان غ٘رهستق٘ن  

 396هْذٕ ّادٍٕ تْراًٖ، هباًٖ کالهٖ اجتْاد، ص
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 هکتب اقتصادٕ اسالم

مبانی 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اهداف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب 
اقتصادی 

 اسالم

 ًظرِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم
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 اسالماقتصادٕ ًظام هکتب ٍ 

وجبٌٗ 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

اْداف 
مکتب
اقتصادی
 اسالم

ًظام 
اقتصادی
 اسالم

 ًظرِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم
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 هکتب اقتصادٕ اسالم

مکتبوجبٌٗ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباْداف 

اقتصادی
 اسالم

 ًظرِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحققخارجی
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 هکتب اقتصادٕ اسالم

مکتبوجبٌٗ 

اقتصادی
 اسالم

مکتباْداف 

اقتصادی
 اسالم

 ًظرِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحقٌقعلمی
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 تَسعِ ٗافتگى اقتصادى

اهداف
اقتصادى
 اسالم

نسبتبه
درونجامعه

 اسالمى

نسبتبه
بٌرونجامعه

 اسالمى
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 تَسعِ ٗافتگى اقتصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

نسبتبهبٌرون
قدرت جامعهاسالمى

 اقتصادى
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 تَسعِ ٗافتگى اقتصادى

اهداف
 اقتصادىاسالم

نسبتبهدرون
 جامعهاسالمى

عدالت
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدٌل ثروت

نسبتبهبٌرون
 جامعهاسالمى

 قدرتاقتصادى
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 عذالت اقتصادى. 1 

الهٌكلالعاّم-1
 لالقتصاداإلسالمً

ٌّة-1 مبدأالملك
 .المزدوجة

مبدأالحّرٌة-2
ٌّةفًنطاق االقتصاد

 .محدود

مبدأالعدالة-3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 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)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکٌت

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  



15 

 عذالت اقتصادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکٌت

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

 اهداف

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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مبدأ العدالة 
ٌّة  االجتماع

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعً
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّةالدولةفً مسؤول
 االقتصاداإلسالمً

الضمان-1
 .االجتماعً

التوازن-2
 .االجتماعً

مبدأتدّخل-3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 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)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولة
للفردوسائل

العمل،وفرصة
المساهمة
الكرٌمةفً
النشاط

االقتصادي
 المثمر

 الدولةفًهذاالمجالوظٌفة

 الدولةالمستمربهذهالوظٌفةعمل

الفردعاجزعن
العملوكسب
معٌشتهبنفسه
كسباًكاماًل،أو
كانتالدولةفً
ظرفاستثنائً
الٌمكنهامنحه
 فرصةالعمل

تهٌئةالدولة
المالالكافً
لسّدحاجات
الفرد،وتوفٌر
حّدخاّصمن
 المعٌشةله

الدولةوظٌفة
 فًهذاالمجال

الدولةالمستمرعمل
 بهذهالوظٌفة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان-1
 .االجتماعً

تهٌئةالدولة
للفردوسائل

العمل،وفرصة
المساهمة
الكرٌمةفً
النشاط

االقتصادي
 المثمر

الدولةوظٌفة
 فًهذاالمجال

 مبانً

الدولةعمل
المستمربهذه

 الوظٌفة
 النظامعنصر

تهٌئةالدولة
المالالكافً
لسّدحاجات
الفرد،وتوفٌر
حّدخاّصمن
 المعٌشةله

الدولةوظٌفة
 فًهذاالمجال

 مبانً

الدولةعمل
المستمربهذه

 الوظٌفة
 النظامعنصر

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّةالدولةفً مسؤول
 االقتصاداإلسالمً

الضمان-1
 .االجتماعً

 عنصرنظام .التكافل العامّ 

حّق الجماعة فً 
 .موارد الدولة العاّمة

 مبانی

التوازن-2
 .االجتماعً

مبدأتدّخل-3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

ة الدولة فً  ٌّ مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
ٌّة والملّحة  الحٌات

 للفرد،

حّق الجماعة فً 
موارد الدولة 

 .العاّمة

وٌفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى أرفع 

 .من الحٌاة

التوازن  -2
 .االجتماعً

 .مبدأ تدّخل الدولة -3

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
ٌّة والملّحة  الحٌات

 للفرد،
 رفاه عمومى

حّق الجماعة فً 
موارد الدولة 

 .العاّمة

وٌفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى 
 .أرفع من الحٌاة

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



24 

 رفعفقر

ازطرٌقکمک
 مسلمٌنبهٌکدٌگر

 عنصرنظام

ازطرٌقبٌت
 المال

 مبانً



25 

 عذالت اقتصادى. 1 

ٌّة  مسؤول
الدولة فً 
االقتصاد 
  اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 عذالت اقتصادى. 1 

ة الدولة فً  ٌّ مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
ٌّة والملّحة  الحٌات

 للفرد،

حّق الجماعة فً 
موارد الدولة 

 .العاّمة

وٌفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى أرفع 

 .من الحٌاة

التوازن  -2
 .االجتماعً

 .مبدأ تدّخل الدولة -3

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا  
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)اقتصادىعذالت . 1 

  التوازن -2
  االجتماعً

ٌّةالحقٌقة ال  كون

أفراد النوع  تفاوت
البشري فً مختلف 
الخصائص والصفات 

ٌّة  ٌّة والفكر النفس
ٌّة  والجسد

ٌّةالحقٌقة ال  مذهب
هو أساس  العمل

ٌّة وما لها من  الملك
 حقوق

     783      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
السىبح ثظٓوُ   : ٌتٙدٕ اإل٘ىبي ثٓبتًٙ الحمٙمتًٙ ْٗإيّ •

التفبَت ثًٙ األفراد فٗ الثورَٔ  فوا ا افترؾوٍب خىب وٕ     
اسووتُوٍُا ض ؾووبم َ ىرَْووب  َضٌطوواَا  مٙٓووب ودتى ووبم  
َضلبوُا  اللبتٓه  مو  ضسوبأ ضيّ ال ىوو ْوُ وػود       
الىمىٙ٘ووٕ  َلووه ٘ىووب أ ضيوودْه ضٖ٘ لووُي وووً ضلووُاي  
االستغالل لآلخر فسُف ٌدد ضيّ ْوالال  ٘تتمفوُي ث ود    
ثٔرْووٕ وووً الووسوً فووٗ توورَاتٓه تج ووبم الخووتالفٓه فووٗ 

 .التػبئع الفىرٕ٘٘ َالرَيٕٙ٘ َالدسدٕ٘٘
     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا



29 

 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
َْذا التفبَت ٘مرِّ اإلسالن؛ ألٌّّ َلٙود الحمٙمتوًٙ    •

المتًٙ ٘الوً ثٓىب و بم  َال ٘ور  فٙوّ خاورام  مو      
 .التُازي االختىب ٗ َال تٍبلؿبم و ّ

َ م  ْوذا األسوبأ ٘مورّ  اإلسوالن ضيّ التوُازي       •
االختىب ٗ ٘دت ضي ٘فٓوه فوٗ يودَد اال توراف     

 .ثٓبتًٙ الحمٙمتًٙ

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ثايّ التوُازي  : َ٘تمع اإلسالن وً  له إل  المُل•

االختىب ٗ ُْ التوُازي ثوًٙ ضفوراد الىدتىو  فوٗ      
 .وستُ  الى ٙطٕ  ال فٗ وستُ  الدخو

 

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ضي ٘ىوُي الىوبل   : الى ٙطٕ و ٍوبِ وستُ    فَٗالتُازي  •

وُخُدام لد  ضفراد الىدتى  َوتداَلمب ثٍٙٓه إلو  د خوٕ   
تتٙح لىوّ فرد ال ٙص فٗ الىسوتُ  ال وبن٘  ضٖ ضي ٘حٙوب    
خىٙ  األفراد وستُ ٖ َايدام وً الى ٙطٕ  و  االيتفوب   
ثد خبت داخو ْذا الىستُ  الُايد تتفوبَت ثىُخجٓوب   
الى ٙطٕ  َلىٍّّ تفبَت د خٕ  َلٙس تٍبلؿوبم ومّٙوبم فوٗ    
الىستُ   وبلتٍبلؿبت الػب خٕ ثًٙ وستُ٘بت الى ٙطوٕ  

 .فٗ الىدتى  الرضسىبلٗ
     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا



32 

 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ال ٘ ٍٗ ضيّ اإلسالن ٘فرؼ إ٘دبد ْذِ الحبلٕ َْذا •

وً التُازي فٗ لحظٕ  َإٌّىب ٘ ٍوٗ خ وو التوُازي    
االختىب ٗ فٗ وستُ  الى ٙطٕ ْدفبم تس   الدَلٕ 
فٗ يدَد غاليٙ٘بتٓب إل  تحمٙمّ َالُغوُل إلٙوّ   
ثىتتمف الارق َاألسبلٙت الىطرَ ٕ التٗ تودخو  

 .ؾىً غاليٙ٘بتٓب

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
َلد لبن اإلسالن وً ٌبيٙتّ ثبل ىو لتحمٙك ْوذا الٓودف   •

  اإلسنرا  ثتحور٘ه  بضغط هستَى الوع٘شٔ هني ععلنى   
ثبال تفوب  ثوبألفراد الوذً٘    ٍبضغط الوستَى هي عسفل 

٘حُٙي وستُ ٖ وٍتفؿبم وً الى ٙطٕ إل  وستُ  ض فو    
َثذله تتمب ة الىسوتُ٘بت يتّو  تٍودوح ضخٙورام فوٗ      
وستُ  َايد لد ٘ؿه٘ د خبت  َلىٍّّ ال ٘حتُٖ  مو   
 .التٍبلؿبت الرضسىبلٕٙ٘ الػب خٕ فٗ وستُ٘بت الى ٙطٕ

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا



34 

 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
َفٓىٍب ْذا لىجدض التُازي االختىب ٗ فٗ اإلسوالن ٘موُن   •

 م  ضسبأ التودلٙك فوٗ الٍػوُظ اإلسوالوٕٙ٘ الوذٖ      
٘ىطف  ً إ٘ىبي ْذِ الٍػُظ ثوبلتُازي االختىوب ٗ   
وٓدف  َإ ابئٓب لٓوذا الٓودف ٌفوس الىؿوىُي الوذٖ      
ضريٍبِ  َتاوٙدْب  م  تُخّٙ الدَلٕ إل   فو  و ٙطوٕ   
األفراد الذً٘ ٘حُٙي يٙبٔ وٍتفؿٕ تمر٘جوبم لمىسوتُ٘بت   
ث ؿٓب وً ث ؽ؛ ثمػد الُغُل ضخٙرام إل  يبلٕ التُازي 

 .ال بن٘ فٗ وستُ  الى ٙطٕ
     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ضيّ اإلوبن وُس  ثً خ فر  مّٙ السوالن  : خب  فٗ الحد٘ثفمد •

إيّ الُالٗ »: تحد٘د وسالَلٕٙ٘ الُالٗ فٗ ضوُال السوبٔ ور ثطاي 
٘اخذ الىبل فُٙخّ٘ٓ الُخّ الذٖ َخّ٘ٓ المَّوّ لوّ  مو  تىبٌٙوٕ     
ضسٓه لمفمرا  َالىسبوًٙ  ٘مس٘ىٓب ثٍٙٓه ثمد  وب ٘سوتغٍُي فوٗ   

  ٗ    د٘ إلو    سٍتٓه ثال ؾٙك َال تمٕٙ٘  فاي فؿو وً  لوه ضو
  َلوه ٘ىتفوُا ثوّ ووبي  مو        الُالٗ  َإي ٌمع وً  له ضٗ

 .«1« »الُالٗ ضي ٘ىٌُ٘ٓه وً  ٍدِ ثمد  س تٓه يتّ  ٘ستغٍُا
 541: 1 اخ  االغُل وً الىبفٗ ( 1)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
ثٓبةٔ  ٓدٓنِ َٔخُٔةِ اسٕتٙٙ ٓبةِ الْىٔسٕتَحٙمًَِّٙ ثِبلْاِ ٕاَب ٙ َٓ التَّسُِِٕٕ٘ٓ ثٍَٕٓٙٓٔهٕ َٓ  28•

 اسٕتٙحٕجٓبةِ  َلٙهٓ  
بَعِنِِ  َٓ  ٍّْٓٔ  ًْٓ ضَثِّٙٙ  ًْٓ يٓىٛبدٙ ثًِٕ  ٙٙسٓو   ٓوًْ   « 4» -3 -11989•

َٓ الْاَ ٓؾُوُيَ الَّتٙوٗ   :  ًِٓ الْ ٓجٕدٙ الػٛبلٙحِ   فٙٗ يٓدٙ٘ثٚ وَُِ٘وٍ لَبلَ عَصِحَابٌَِا
ثٓدٓضَ فَاَخْرَجٓ وٍّْٙٔ  -فَاِ َا ضَخْرَجٓ وٍْٙٓٓب وٓب ضَخْرَجٓ -ضُخٙذَتٕ  ٍُْٓٓٔم إِلَ  ضَيْ لَبلَ

َٓ ٌٙػٕوفٓ الْ ٔطْورِ    -وٙىٛب سٓمَتٙ السٛىٓب ٔ ضََٕ سٔمٙٗٓ سٕٓٙحبم -الْ ٔطْرَ وًَٙ الْدٓىٙٙ ِ
 -الٍَُّٓاؾٙحِ -وٙىٛب سٔمٙٗٓ ثِبلدَٛٓالٙٗ َٓ

 

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

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

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

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

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

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

ِ
َ ََشْ ٌء َ   -فَ  ْن َذِلف ْن يََقَص مف

ِ
َ  ا

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

َتْغن اا  -يَس ْ

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
وً الجبة  4  َ ضَ د لا ٕ وٍّ فٗ الحد٘ث 4 -541 -1الىبفٗ  -(4)•

وً الجوبة   8وً ضثُاة وب ٘دت فّٙ التىس  َ ضخر  فٗ الحد٘ث  2
وً ضثُاة لسىٕ التىوس  َ ضخور     3وً الجبة  1َ فٗ الحد٘ث  1

 2وً ضثُاة األٌفبل  َ ضخر  فٗ الحد٘ث  1وً الجبة  4فٗ الحد٘ث 
 .وً ضثُاة خٓبد ال دَ 41وً الجبة 

  267:   ظ9 َسبئو الطٙ ٕ  ج•

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
المَّّٙ ظ ٘ٓمْسٙهٔ غٓدٓلَبتٙ الْجُٓٓادٖٙ فٙٗ الْجٓوُٓادٖٙ   ٓسُٔلُ   إِلَ  ضَيْ لَبلَ َٓ وَبيَ•

َٓ غٓدٓلَبتٙ ضَْٕوِ الْحٓؿَرِ فٙٗ ضَْٕوِ الْحٓؿَرِ َٓ لَب ٘ٓمْسٙهٔ ثٍَٕٓٙٓٔهٕ ثِبلسُِِٕٛ٘ٛ  ٓمَو   
 ٓمَ  لَدٕ ِ وٓوًْ   -يٓتَّ  ٘ٔ ٕاٙٗٓ ضَْٕوَ وُوِّ سٕٓٓهٍ تُىٍٔبم َٓ لَىًْٙ ٘ٓمْسٙىٔٓٓب -تَىٓبٌٍٕٙٙٓ

وُوَّ غٙوٍْفٚ وٙوٍْٓٔهٕ   « 1» ٓمَ  لَدٕ ِ وٓب ٘ٔمٙٙهٔ  -٘ٓحٕؿُرُِٔ وًْٙ ضَغٍَٕبفٙ الثَّىٓبٌِٕٙٙٓ
ٕٗ  ٗ وُٕٓلُُتٗ -٘ٔمَدِّ ٔ لٙسٍَٓتّٙٙ  -َٓ لَب ؤسٓىٝ  َٓ لَب ؤالَلَّوفٗ  -لَٕٙسٓ فٙٗ  َلٙهٓ ضَ

فَبلَوَٕ  « 2»يٓتَّ  ٘ٓسٔدٛ  -إٌَِّىٓب ٘ٓؿَ ٔ  َلٙهٓ  ٓمَ  لَدٕ ِ وٓب ٘ٓرَ  َٓ وٓب ٘ٓحٕؿُرُِٔ
 ٓرَؾُُا الْىٓبلَ خٔىٕمَوٕم إِلَو     -َٓ إِيْ فَؿَوَ وًْٙ  َلٙهٓ فَؿْوٌ -وُوِّ لَُٕنٍ وٍْٙٓٔهٕ

 .غَٕٙرِْٙهٕ

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَازى -2)عذالت اقتصادى. 1 
  9 َسوبئو الطوٙ ٕ؛ ج  .«3»َٓ  َٓٓأِ الطَّٕٙخُ وَىٓب ٘ٓاْتٙٗ فٙٗ لٙسٕىِٕٓ الْتُىٔسِ •

 267: ظ

•______________________________ 
 (.ْبوص الىتاُـ)٘ ٍٗ  -فٗ التٓذ٘ت -(1)
 .وو -اؾبف فٗ الىتاُـ ٍْب ومىٕ -(2)•
 . وً ضثُاة لسىٕ التىس 1وً الجبة  8٘بتٗ فٗ الحد٘ث  -(3)•

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت اقتصادى. 1 

 
ضيّ الٓدف الٍٓبئٗ الذٖ : َْذا الٍع٘ ٘حد٘د ثُؾُح•

٘حبَل اإلسالن تحمٙمّ َ٘ممٗ وسالَلٕٙ٘  له  مو   
 .َلٗ٘ األور ُْ إغٍب  ووّ فرد فٗ الىدتى  اإلسالوٗ

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َْذا وب ٌددِ فٗ والن الطٙجبٌٗ   م  وب يود٘   ٍوّ ضوىس الودً٘     •
 : السرخسٗ فٗ الىجسُـ إ  ٘مُل

 م  اإلوبن ضي ٘تّمٗ المَّّ فٗ غرف األوُال إلو  الىػوب ف    »•
فال ٘د  فمٙرام إلّبض ابِ يمّّ وً الػدلبت يتّ  ٘غٍّٙ َ ٙبلوّ   
َإي ايتبج ث ؽ الىسمىًٙ َلٙس فٗ ثٙت الىبل وً الػدلبت 

  ض ا  اإلوبن وب ٘حتبخُي إلّٙ وً ثٙت وبل التراج  َال  ضٗ
٘ىُي  له دٍ٘بم  م  ثٙت وبل الػدلٕ؛ لىب ثٍّٙ٘ب ضيّ التراج َوب 

 .«2« »فٗ و ٍبِ ٘ٔػرف إل  يبخٕ الىسمىًٙ
 18: 4الىجسُـ ( 2)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َلىوٗ  . فت ىٙه الغٍ  ُْ الٓدف الذٖ تؿ ّ الٍػُظ ضوبن َلٗ٘ األوور •
ٌ رف الىفُٓن اإلسالوٗ لمغٍو  ٘دوت ضي ٌحود٘د  لوه  مو  ؾوُ        

 .الٍػُظ ض٘ؿبم

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َإ ا  خ ٍب إلٙٓب َخدٌب ضيّ الٍػُظ خ مت وً الغٍو    •
الحد٘ الٍٓبئٗ لتٍبَل السوبٔ  فسىحت ثا اب  السوبٔ لمفمٙر 
يتّ  ٘ػجح غٍٙ٘بم  َوٍ ت إ اب ِ ث د  له  وىب خب  فٗ 

ت اّٙ ووً السووبٔ   »: التجر  ً اإلوبن خ فر  مّٙ السالن
 .«3« »يتّ  تغٍّٙ

وووً ضثووُاة  24  الجووبة 258: 9َسووبئو الطووٙ ٕ ( 3)•
  الىستحمًّٙ لمسوبٔ  الحد٘ث األَ٘ل

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ثٓبةٔ خُٓٓازِ إِ ٕاَب ٙ الْىٔسٕتَحٙكِّ وًَٙ السَّوَبِٔ وٓب ٘ٔغٍّْٙٙٙ َٓ ضٌََّّٔ لَب يٓدٛ لَّٔ  24« 4»•
  فٙٗ الْىَثْرَِٔ إِلَّب وًْٓ ٘ٔتَبفٔ وٍّْٙٔ الْاِسٕرَافٔ فَٙٔ ٕاَ  لَدٕ ٓ وٙفَب٘ٓتّٙٙ لٙسٍٍَٕٓ

ؤحٓىٛدٔ ثًُٕ ٘ٓ ٕمُُةٓ  ًْٓ  ٓمِّٙٗ ثًِٕ إِثٕرَاْٙٙهٓ  ٓوًْ ضَثِٙوّٙ   « 5» -1 -11970•
 : ًِٓ اثًِٕ ضَثِٗ  ٔىٕٓٙرٍ  ًْٓ سٓ ٙٙدٙ ثًِٕ غَسَْٓايَ  ٓوًْ ضَثِوٗ  ٓجٕودٙ المَّوّٙ   لَوبلَ     

 .تُعِطِِِ٘ هِيَ السَّکَآِ حَتَّى تُغٌَُِِْ٘

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

٘ٓدف اإلسالن إلو  توُفٙرِ لود  خىٙو        فبلغٍ  الذٖ •
األفراد ُْ ْذا الغٍ  الذٖ خ مّ يد٘ام فبغممب ثًٙ إ اوب   

 .السوبٔ َوٍ ٓب

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َورّٔم اخر  ٘دت ضي ٌرخ  إل  الٍػُظ ٌَفوتّص  •
 ً وجٙ ٕ ْذا الحد٘ الذٖ ٘فػو ثًٙ إ اب  السووبٔ  

 .َوٍ ٓب؛ لٍ رف ثذله وفُٓن الغٍ  فٗ اإلسالن

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َفٗ ْذِ الىريمٕ وً االستٍتبج ٘ىىوً الىطوف  وً وجٙ وٕ     •
 : له الحد٘ فٗ ؾُ  يد٘ث ضثٗ ثػٙر الذٖ خب  فّٙ

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ض ٌّّ سال اإلوبن خ فر الػبدق  مّٙ السوالن  وً  خوو لوّ     » •
تىبٌىئٕ د ْه  َُْ  خو خفّبف  َلّ  ٙبل وثٙر  ض لَّٔ ضي ٘اخذ 

٘ب ضثب وحى٘د  ض٘رثح وً د اْىوّ ووب   : وً السوبٔ؟ فمبل لّ اإلوبن
إي : ٌ ه  فموبل اإلووبن  : فمبل ضثُ ثػٙر٘مُت ثّ  ٙبلّ َ٘فؿو؟ 

وبي ٘فؿو  ً لُتّ ومدا  ٌػف المُت فال ٘اخذ السووبٔ  َإي  
وبي ضلوّ وً ٌػف المُت ضخذ السوبٔ  َووب ضخوذِ وٍٓوب فؿّوّ     

 .«1« » م   ٙبلّ يتّ  ٘محمٓه ثبلٍبأ
ووً ضثوُاة الىسوتحمًّٙ     8  الجبة 232: 9َسبئو الطٙ ٕ ( 1)•

 4لمسوبٔ  الحد٘ث 
     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

ثٓبةٔ ضَيَّ يٓدٛ الْفَمْرِ الَّذٖٙ ٘ٓدُٔزٔ وٓ ّٓٔ ضَخْذُ السَّوَبِٔ ضَيْ لَب ٘ٓىٕمٙهٓ وٓئٌََُُٕ السٍَِٕٛ لَّٔ  8•
   َٓ لٙ ٙٙٓبلّٙٙ فٙ ٕممب ضََٕ لُُٛٔم وَذٖٙ الْحٙرْفَِٕ َٓ الػٍْٛ ِٕٓ

: ؤحٓىٛدٔ ثًُٕ  ٓمِّٙٗ ثًِٕ الْحٔسًِٕٓٙ ثِاِسٍَٕبدِٙٙ  ًْٓ ضَثِٗ ثٓػٙٙرٍ لَبلَ« 1» -4 -11908•
َٓ ُْٔٓ  ٓخٔوٌ خَفَّبفٗ  -لَّٔ تَىٓبٌُىٙبئَِٕ دٙ ْٕٓهٍ« 2»سٓاَلْتٔ ضَثٓب  ٓجٕدٙ المَّّٙ    ًْٓ  ٓخٔوٍ 

فَمَبلَ ٘ٓب ضَثٓب ؤحٓىٛودٚ ضَ ٘ٓورْثٓحٔ فٙوٗ     -ضَ لَّٔ ضَيْ ٘ٓاْخُذَ وًَٙ السَّوَبِٔ -َٓ لَّٔ  ٙٙٓبلٌ وَثٙٙرٌ
لَوبلَ وَوهٕ ٘ٓفْؿُووُ لَوبلَ لَوب       -وٓب ٘ٓمُُتٔ ثِّٙ  ٙٙٓبلَّٔ َٓ ٘ٓفْؿُوُ لَبلَ ٌَ ٓوهٕ  -دٓ ٓاْٙىّٙٙ
فَمَوب ٘ٓاْخُوذٙ    -لَبلَ إِيْ وَبيَ ٘ٓفْؿُوُ  ًِٓ الْمُُتٙ وٙمْودٓا ٔ ٌٙػٕوفٙ الْمُوُتٙ    -ضَدٕ ِٖ
فَ ٓمَٕٙوّٙ فٙوٗ   : لَبلَ لُمْتٔ -َٓ إِيْ وَبيَ ضَلَوَّ وًْٙ ٌٙػٕفٙ الْمُُتٙ ضَخَذَ السَّوَبَٔ -السَّوَبَٔ

 -وَٕٙفٓ ٘ٓػٍَٕ ٔ لَبلَ ُ٘ٔٓسِّ ٔ ثِٓٓب  ٓمَ   ٙٙٓبلّٙٙ: لَبلَ لُمْتٔ -وٓبلّٙٙ زٓوَبٌٔ تَمْسَؤّٔ لَبلَ ثٓمَ 
َٓ وٓب ضَخَذَ وًَٙ  -َٓ وٙسُٕٓتِٙٓهٕ َٓ ٘ٔجٕمٙٗ وٍْٙٓٓب ضَٕٙئبم ٍَ٘ٔبَِلُّٔ غَٕٙرَْٔهٕ« 3»فٙٗ وَ ٓبوِٙٓهٕ 

 .يٓتَّ  ٘ٔمْحٙمَٓٔهٕ ثِبلٍَّبأِ -السَّوَبِٔ فَؿَّّٔ  ٓمَ   ٙٙٓبلّٙٙ

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

َٓ  َٓٓأِ الْىُمٍَٕٜٙٙٗ  ًْٓ  ٓمِّٙٗ ثًِٕ إِثٕرَاْٙٙهٓ  ًْٓ ضَثِّٙٙ  ًْٓ ثٓىْرِ ثًِٕ غٓوبلٙحٍ  ٓوًِ   •
الْحٓسًِٓ ثًِٕ  ٓمٍّٙٗ  ًْٓ إِسٕىٓب ٙٙوَ ثًِٕ  ٓجٕدٙ الْ ٓسِ٘سِ  ًْٓ ضَثِّٙٙ  ًْٓ ضَثِوٗ ثٓػٙوٙرٍ   

 . «5»٘ٓاْتٙٗ َٓخّٕٓٔٔ : ضَلُُلُ« 4»ٌَحُِٕٓٔ 

 .1630 -34 -2الفمّٙ  -(1)•
 (.ْبوص الىتاُـ)وً ضغحبثٍب  -فٗ الىبفٗ ز٘بدٔ -(2)•
 (.ْبوص الىتاُـ)َ ضراثٓه  -فٗ الىبفٗ ز٘بدٔ -(3)•
 .3 -560 -3الىبفٗ  -(4)•
 .وً ْذا الجبة 11٘بتٗ فٗ  ٘و الحد٘ث  -(5)•

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

ففٗ ؾُ  ْذا الٍع٘ ٌ رف ضيّ الغٍ  فوٗ  •
اإلسووالن ْووُ إٌفووبق الفوورد  موو  ٌفسووّ 
َ بئمتّ يتّو  ٘محوك ثبلٍوبأ  َتػوجح     
و ٙطتّ فٗ الىستُ  الىت وب ف الوذٖ ال   

 .ؾٙك فّٙ َال تمتٙر

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا



53 

 عذالت اقتصادى. 1 

َْىذا ٌترج وً تسمسو الىفبْٙه إل  وفٓوُن اإلسوالن   •
 ً التُازي االختىب ٗ  ٌَ رف ضيّ اإلسالن يًٙ َؾو   
وجدض التُازي االختىب ٗ  َخ و َلٗ٘ األور وسالَلمب  وً  
تحمٙمّ ثبلارق الىطرَ ٕ ضورح فىرتوّ  وً التوُازي      

 .  َثًٙ٘ ض ٌّّ ٘تحمّك ثتُفٙر الغٍ  لسبئر األفراد

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َلد استتدوت الطر٘ ٕ وفُٓن الغٍو  ْوذا ثد موّ يود٘ام     •
فبغممب ثًٙ خوُاز السووبٔ َوٍ ٓوب  َفس٘ورت ْوذا الحود٘       
الفبغو فٗ ٌػُظ اخر  ثٙٔسر و ٙطٕ الفرد إل  د خٍٕ 

  َثذله ض اتٍوب ْوذِ الٍػوُظ   . تمحمّ ثىستُ  الٍبأ
ضٌّّ الىفُٓن اإلسالوٗ لمغٍ  الذٖ  رفٍب  ً وجدض التُازي 

٘ستٓدف تُفٙرِ لم ىُن  َ٘ تجر ت ىٙىّ ضروبم فٗ تحمٙك 
 .  التُازي االختىب ٗ

 
     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 عذالت اقتصادى. 1 

َْىذا تىتىو فوٗ  ٍٍْوب الػوُ ٔ اإلسوالوٕٙ٘     •
الىحد٘دٔ لىجدض التُازي االختىوب ٗ  ٌَ موه ضيّ   
الٓدف الىُؾُ  لُلٗ٘ األور ُْ ال ىو إللحوبق  
األفراد الىتتمّفًٙ ثىستُ  ض مو   مو  ٌحوُ    

 .٘حمّك وستُ ٖ  بو٘بم ورفّٓبم لمى ٙطٕ

     789      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الصذر ج)اقتصادًا
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 الوسک٘يالفق٘ر ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

َ  ووً األَ٘ل الفمٙر َ الىسىًٙ  َ الثبٌٗ ضسوُ  يبلموب   : َ الثبٌٗاألَ٘ل •
ال ٘ىمه والٌٕ السٍٕ لّ َ ل ٙبلوّ َ الغٍوٜٗ الطور ٗ٘    وً الفمٙر الطر ٗ 

ثتالفّ  فىً وبي  ٍدِ ؾٙ ٕ ضَ  مب  ضَ وُاش ضَ ٌحوُ  لوه تموُن    
َ وفبٕ٘  ٙبلّ فٗ وُل السٍٕ ال ٘دُز لّ ضخوذ السووبٔ  َ   ( 2)ثىفب٘تّ 

وذا إ ا وبي لّ  ضأ وبل ٘مُن  ثحّ ثىالٌتّ  ضَ وبي لوّ ووً الٍمود ضَ    
الدٍس وب ٘ىفّٙ َ  ٙبلّ  َ إي وبي لسٍٕ َايدٔ  َ ضو٘ب إ ا ووبي ضلووّ   

 وً ومدا  وفبٕ٘ سٍتّ ٘دُز لّ ضخذْب 
 (.الگمپب٘گبٌٗ. )٘ ٍٗ ٘مُن  ثحٓب( 2)•

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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 الوسک٘يالفق٘ر ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

 م  ْذا فمُ وبي  ٍدِ ثىمدا  الىفبٕ٘ َ ٌمع  ٍّ ث د غرف ث ؿّ َ •
فٗ ضتٍب  السٍٕ ٘دُز لّ األخذ َ ال ٘مسن ضي ٘ػوجر إلو  رخور السوٍٕ     
يتّ  ٘ته٘ وب  ٍدِ ففٗ ووّ َلت لٙس  ٍدِ ومودا  الىفب٘وٕ الىوذوُ ٔ    
٘دُز لّ األخذ َ وذا ال ٘دُز لىً ووبي  ا غوٍ ٕ ضَ وسوت ٘حػ٘وو     

   وودن ضخووذ المووبد   موو ( 5)  َ األيووُـ (4)وٍٓىووب وموودا  والٌتووّ 
 .االوتسبة إ ا له ٘ف و تىبسممب

 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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 الوسک٘يالفق٘ر ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

فايّ الىراد ثبلىبل الُافٗ ثىالٌتّ ض وه٘ ووً وٌُوّ ثبلف وو ضَ الموُ٘ٔ      ( 4)•
 (.وبضف الغاب . )فػبيت الحرفٕ َ الػٍ ٕ الالئمٕ ثحبلّ غٍٗ٘

 (.اإلوبن التىٍٙٗ. )ثو  دن خُاز ضخذِ ال ٘تمُ وً لُ٘ٔ( 5)•
 (.التُئٗ. )األظٓر  دن خُاز األخذثو •
. َ األلُ  خُاز ضخذِ ث د ال دوس ٌ وه األيوُـ لوّ تورن التىبسوو      •

 (.الگمپب٘گبٌٗ)
 (.الحىٙه. )ثو ُْ األلُ •
األلُ  خُاز ضخذِ ث د خرَج َلت التىس٘ت َ إي وبي  بغٙبم ثترووّ  •

 (.الٍبئٍٙٗ. )ثذله( لد٘أ سرِّ)َ سٙاتٗ التػر٘ح وٍّ 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 




