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 التظادىعدالت . 1 

 ػدثلت ثلتصجدى. 1 •

ثسالم ػدثلت رث دٍ ػىًثن َدف ثرسجل رٔسل  يثولشثلك وُتُلخ مؼز ل       •
 . وىد م 
 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

 : زمجٔد خدثيود متؼجل در لزآن وزٔم م •
ل٘ممَم  ارسلٌا رسلٌا بالبٌّ٘ات ٍ اًشلٌا هعْمن الىتماو ٍ الو٘مشاى    لمد  •

 (25حدٗد، )الٌاس بالمسط
پٕجمزثن خًد رث دج دالٔ  آضىجر ريثوٍ وزدٔم يدج آوُلج  ] مج[دٍ رثست   •

 .دزخٕشودوتجح يتزثسيرث  زيد آيردٔم تج مزدم دٍ ثوصجف يػدل 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

ثٔه آٍٔ ضزٔفٍ َدف ثس ثرسجل پٕجمذزثن يثوشثل وتجح يمٕشثن، ثلجمٍ در •
 . َج مؼز   ضدٌ ثست لسػ يػدل در حٕجت  زدى يثجتمجػ  ثوسجن

رث دلٍ ضلى  و ل  يدر تملجم     عدالت اجتوماعى  ثٔه، آٍٔ مشدًر دىجدز •
َج يدسلتًرثت   َج، ثس جم ٍ ثلتصجد، دٍ ػىًثن َدف دزثى دزوجمٍ سمٕىٍ

 .وىد پٕجمذزثن مؽزح م 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض



15 

 التظادىعدالت . 1 

ٍ اٗتمأى يٕ المزبمى ٍ ٌْٗمى عمي     ٗإهز بالعدل ٍ االحسماى  اللِّ اىّ  •
  (90ًحل، )البغٖالفحشاء ٍ الوٌىز ٍ 

حمٕمللت، خللدث دللٍ ػللدل يدثدوللزى يوٕىًوللجرى يد طللص دللٍ در •
 .دثرد دَد يثس وجر سضت يوجپسىد يستم دجس م  خًٔطجيودثن  زمجن م 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

َج رث در لذلجل ججمؼلٍ خلًد     دج تًجٍّ دٍ سٕجق آٍٔ وٍ يظجٔف ثوسجن •
َلج ثس   يثوسلجن ، هزاد اس عدل، عمدالت اجتوماعى اسمت    وىد مؽزح م 

 . دجضىد ى ػدثلت ثجتمجػ  م  ؼزف خدثيود مأمًر دٍ ثلجمٍ
َج مًرد  ثٔه آٍٔ وٕش ػدثلت ثجتمجػ  دٍ ضى  و   يدر تمجم سمٕىٍدر •

 .دجضد ثمز ثلُ  ثست وٍ ٔى  ثس آن مًثرد، ػدثلت ثلتصجدى م 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

تًثن تمسه ومًد وٍ  در مًرد ػدثلت ثجتمجػ  دٍ آٔجت دٔگز وٕش م  •
چًن ممىه ثست در داللتطجن ثضىجل ضًد مج آوُج رث جدثوجولٍ كولز   

 :ثس جم ٍ آٍٔ ضزٔفٍ: وىٕم م 
 (15شَرٕ، )بٌ٘ىناُهزت ألعدِل ٍ •
 (.53)يمأمًر ضدم وٍ مٕجن ضمج ػدثلت وىم•

 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

ى شزٗفِ پ٘اهبز اوزم طلى اهلل علِ٘ ٍآلِ ٍسلن بِ عٌمَاى   اٗي آِٗدر •
 رّبز ٍاهام جاهعِ اسالهى هإهَر بِ عدالت در جاهعِ شدُ است، 

تًثن وتٕجٍ وز ت در حىًمت ثسالم  ػلدثلت ثجتملجػ  در    م پس •
 .دجضد َج ثس جم ٍ در سمٕىٍ ثلتصجد ٔه َدف ثسجس  م  تمجم سمٕىٍ

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

، در ثٔه آٍٔ (54)ثود ممىه ثست، َمچىجوىٍ ػالمٍ ؼذجؼذجٔ   زمًدٌ •
ثضىجل ضًد وٍ مىظًر ثس ػدل دٍ لزٔىٍ سٕجق آٍٔ، تسلجيى ملزدم ثس   

ٔؼى  دػًت ثلُ  متًجٍ تمجم . حٕث دػًت ثلُ  ي لًثوٕه ضزع ثست
يلل  ضلجٔد در   . مزدم ثست يَمٍ مزدم در لذجل لجوًن ثلُ  ٔىسلجوىد 

ثٔه ثمز ثس مصجدٔك ػلدثلت ثجتملجػ ، ي در يثللغ    : پجسخ دتًثن وفت
پس مىج لجت  دلج و ٕلت    . تؽذٕك آن در حًسٌ ى حمًق يلًثوٕه ثست

 .مؽ خ ي ضمًل آن وسذت دٍ ضتًن م ت ف، ثس جم ٍ ثلتصجد، ودثرد

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

 : زمجٔد در آٍٔ دٔگز م  •
 (29، ثػزثف) بالمسطؤهز ربّى لل •
 (.55)ثست پٕجمذز، دگً پزيردوجرم دٍ ػدل يدثدوزى  زمجن دثدٌثى •
مزثد ثس لسػ در ثٔه آٍٔ َمجن مؼىجى لغًٔص، ٔؼى  ػدل يدثدولزى   •

 .دجضد ثست يلذث در داللت دز ممصًد َمجوىد آٍٔ لذ  م 
 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

 :  زمجٔد ججى دٔگزى خدثيود م در •
 (135ًساء )للِّٗا اْٗا الذٗي آهٌَا وًََا لَاه٘ي بالمسط شْداء «•
ثٔد، پًٕستٍ دٍ ػدثلت لٕلجم وىٕلد يدلزثى     ثى وسجو  وٍ ثٔمجن آيردٌ؛ •

 (.56)خدث وًثَ  دَٕد

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض



22 

 التظادىعدالت . 1 

ى لسػ يػدل ثمز وزدٌ  در ثٔه آٍٔ ضزٔفٍ خدثيود مؤمىٕه رث دٍ ثلجمٍ •
تًثن ثس آن وتٕجٍ وز ت وٍ ػدثلت ثجتمجػ  دٍ ضلى    ثست، پس م 

َج يثس جم لٍ در سمٕىلٍ ثلتصلجد، َلدف ضلزٔؼت       و   در تمجم سمٕىٍ
 .دجضد ثسالم  م 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

ى لسػ در ججمؼٍ وٕسلت،   ، ثلجمٍ»وًوًث لًّثمٕه دجلمسػ«مزثد ثس . 1 •
د ىٍ ضجٔد مزثد لٕجم دٍ لسػ يثٔىىٍ َز  زدى دز ؼذلك ػلدل ر تلجر    

 . وىد، دجضد
يلت  ثسالم آحجد مؤمىٕه رث دٍ ػمل  ػلدل   : تًثن وفت جًثح م در •

تًثن ثس آن وتٕجٍ وز ت ػلدثلت َلدف ثسلالم در     وىد، م  دػًت م 
 .َجست ى صحىٍ يسمٕىٍ َمٍ

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 التظادىعدالت . 1 

ٔج ثُٔلج  «ى  ى آٍٔ دٍ لزٔىٍ: ثود ػالمٍ ؼذجؼذجٔ  لدس سزٌ  زمًدٌ. 2 •
ثى وسلجو  ولٍ ثٔملجن    (» ثلذٔه آمىًث وًوًث لًّثمٕه ل ٍّ ضُدثء دجلمسػ

دلٍ ػلدثلت ضلُجدت    ] ي[ثٔد دزثى خدث دٍ ػدل يدثد دزخٕشٔلد   آيردٌ
 (.58)، مزثد ثس لسػ، لسػ در ثدثى ضُجدت ثست(57))دَٕد

 : ممىه ثست در جًثح وفتٍ ضًد •
بِ حك اس هظادٗك عدالت است ٍدر اٌٗجا ّن بمِ عمدل اهمز    شْادت •

شدُ ٍ ّن هظدالى خاص اس آى، ٗعٌى شْادت طمادلاًِ ب٘ماى شمدُ    
 .تَاى در عوَم آِٗ ًسبت بِ عدل تزدٗد وزد پس ًوى. است

 

 58-56هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض
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 هسلواًاىعدالت التظادى اسالم ٍ غ٘ز   

تذوز ثٔه مؽ خ السم ثست ولٍ ػلدثلت دلٍ ػىلًثن َلدف      : وىتٍٔه •
  ٍ ى  ثلتصجدى ثسالم، ثمزى مزدًغ دٍ يظؼٕت ثلتصلجدى درين ججمؼل

ثسالم  ثست يضجم  تمجم ث زثد ججمؼٍ ثسالم  ثس جم ٍ ثَ  كمٍّ وٕلش  
 ضًد  م 

58-59طضهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   
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 هسلواًاىعدالت التظادى اسالم ٍ غ٘ز   

 .كٔ  دز ثٔه مؽ خ داللت دثرديآٍٔ •
الٔىُٕىم ثل ٍّ ػه ثلذٔه لم ٔمجت ًوم    ثلدٔه يللم ٔ زجلًوم مله    « •

ممتحىلٍ،  )»إلْ٘ن إىَّ اللِّ ٗحبّ الومسط٘ي ٍتمسطَاؤى تبزٍّّن دٔجروم 
8) 

دٔه دج ضمج وجىگٕدٌ يضمج رث ] وجر[خدثيود ضمج رث ثس وسجو  وٍ در ؛ •
دثرد وٍ دج آوجن وٕىل  وىٕلد يدلج     ثود، دجس وم  ثس دٔجرتجن دٕزين وىزدٌ

 (.59)دثرد ثٔطجن ػدثلت يرسٔد، سٔزث خدث دثدوزثن رث ديست م 

58-59هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، طض  
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 هسلواًاىعدالت التظادى اسالم ٍ غ٘ز   

ثٔه آٍٔ ضزٔفٍ دٍ يظًح ػدثلت وسذت دٍ پٕزيثن سجٔز ثدٔجن ولٍ دلج    •
وىد يآن رث ضجٔستٍ  ثود رث مؽزح م  مس مٕه در دجح دٔه جىگ وىزدٌ

 .ضمجرد م 
 

58-59طضهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



28 

 عدالت التظادى. 1 

الهیكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمي

مبدأ الملكّیة  -1
 .المزدوجة

مبدأ الحّریة  -2
االقتصادّیة في نطاق 

 .محدود

مبدأ العدالة  -3
 .االجتماعّیة

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

  ثلُٕى  ثلؼجمّ لاللتصجد ثإلسالمٓ -1•
ٔتأ لّف ثلُٕى  ثلؼجمّ لاللتصجد ثإلسالمٓ مه أروجن رةٕسّّٕ ثالثّ ٔتحدّد •

ي مجً لُج محتًثٌ ثلمذَذٓ، ئتمّٕش دذله ػه سجةز ثلمذثَخ ثاللتصجدّّٔ 
 :ثالخزى  ٓ خؽًؼُج ثلؼزٔعّ، يَذٌ ثألروجن َٓ ومج ٔ ٓ

 .مذدأ ثلم ىّّٕ ثلمشديجّ -1•
 .مذدأ ثلحزّّٔ ثاللتصجدّّٔ  ٓ وؽجق محديد -2•
 .مذدأ ثلؼدثلّ ثالجتمجػّّٕ -3•

 

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

الهیكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمي

مبدأ الملكّیة  -1
 .المزدوجة

 تنوع مالکیت

مبدأ الحّریة  -2
االقتصادّیة في نطاق 

 .محدود
 آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
 .االجتماعّیة

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 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 الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 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 الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  



33 

 عدالت التظادى. 1 

 
 ثالجتمجػّّٕمذدأ ثلؼدثلّ  -•
َّ هبمدؤ العدالمٔ االجتواعّ٘مٔ    : فٖ االلتظاد اإلسالهٖثلثجلث  ٍالزوي•

ثلتٓ جسّدَج ثإلسالم  ٕمج سيّد دٍ وظلجم تًسٔلغ ثلثلزيِ  لٓ ثلمجتملغ      
ثإلسالمٓ مه ػىجصز يظمجوجت تىف  ل تًسٔلغ لدرتلٍ ػ ل  تحمٕلك     

 . ثلؼدثلّ ثإلسالمّّٕ، يثوسججمٍ مغ ثلمٕم ثلتٓ ٔزتىش ػ ُٕج
 

330: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

ثإلسالم حٕه أدرج ثلؼدثلّ ثالجتمجػّّٕ ظمه ثلمذلجدا ثألسجسلّّٕ    ئنّ •
ثلتٓ ٔتىًّن مىُلج مذَذلٍ ثاللتصلجدْ للم ٔتلذهد ثلؼدثللّ ثالجتمجػّٕلّ        
دمفًُمُج ثلتجزٔدْ ثلؼجمّ، يلم ٔىجدِ دُج دطى  مفتًح لى ّ تفسلٕز، يال  
أيو ٍ إل  ثلمجتمؼجت ثإلوسلجوّّٕ ثلتلٓ ت ت لف  لٓ وظزتُلج ل ؼدثللّ       

 ،ثالجتمجػّّٕ دجختالف أ ىجرَج ثلحعجرّّٔ يمفجَٕمُج ػه ثلحٕجِ
يإوّمج حدّد ثإلسالم َذث ثلمفًُم يد ًرٌ  ٓ م ؽّػ ثجتملجػٓ مؼلّٕه،    •

يثستؽجع دؼلد كلله أن ٔجسّلد َلذث ثلتصلمٕم  لٓ يثللغ ثجتملجػٓ         
 .جمٕغ ضزثٕٔىٍ يأيردتٍ دجلمفًُم ثإلسالمٓ ل ؼدثلّتىذط  حّٓ

330: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

ٔىفٓ أن وؼزف مه ثإلسالم مىجدثتلٍ دجلؼدثللّ ثالجتمجػّٕلّ، يإوّملج      ال •
ٔجخ أن وؼزف أٔعجً تصًّرثتٍ ثلتفصٕ ّّٕ ل ؼدثللّ يملدلًلُج ثإلسلالمٓ    

 .ثل جظّ

331: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  



36 

مبدأ العدالة 
 االجتماعّیة

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعي
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 عدالت التظادى. 1 

يثلصًرِ ثإلسالمّّٕ ل ؼدثلّ ثالجتمجػّّٕ تحتًْ ػ ل  مذلدأٔه ػلجمّٕه    •
 :لى ٍّ مىُمج خؽًؼٍ يتفصٕالتٍ

 .التىافل العامّهبدؤ : ؤحدّوا•
 .التَاسى االجتواعٖهبدؤ : ٍاٙخز•

331: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

ثلتىج   يثلتًثسن دمفًُمُمج ثإلسالمٓ تحمّلك ثلملٕم ثالجتمجػّٕلّ    ي ٓ •
ثلؼجدلّ، ئًجد ثلمث  ثإلسالمٓ ل ؼدثلّ ثالجتمجػّّٕ، وملج سلىزى  لٓ    

 .«1»   ص  لجدم
مسلؤيلّّٕ ثلديللّ  لٓ    : سٕأتٓ ثلذحث ػله ثلمذلدأٔه  لٓ  صل     ( 1)•

  ثاللتصجد ثإلسالمٓ
 

331: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

ثإلسالم ثلتٓ خؽجَج  ٓ سلذٕ  إٔجلجد ثلمجتملغ ثإلوسلجوٓ     يخؽًثت •
ثأل ع  ػذز تجزدتٍ ثلتجرٔ ّّٕ ثلمطؼّّ وجولت يثظلحّ يصلزٔحّ  لٓ     

 .ثَتمجمٍ دُذث ثلزوه ثلزةٕسٓ مه ثلتصجدٌ
يلد ثوؼىس َذث ثالَتمجم دًظًح  ٓ ثل ؽجح ثأليّل ثلذْ ألمجٌ ثلىذلّٓ  •

 .ص   ثهلل ػ ٍٕ ي آلٍ ي ٓ أيّل ػم  سٕجسٓ دجضزٌ  ٓ ديلتٍ ثلجدٔدِ

331: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

د ؽجدلٍ   -ومج  ٓ ثلزيثّٔ -ثلزسًل ثألػظم دضّه دٕجوجتٍ ثلتًجُّّٕٕ ئنّ •
 :َذث

331: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

أمّج دؼد أ ُّٔج ثلىجس،  مدّمًث ألوفسىم، تؼ مهّ يثل دٍ لٕصلؼمهّ أحلدوم،   »•
ثمّ لٕدػهّ غىمٍ لٕس لُج رثع، ثمّ لٕمًلهّ لٍ ردّلٍ أللم ٔأتِلهٓ رسلًلٓ     

 !؟ مج لدّمت لىفسه!  ذ ّغه، يأتٕته مجلًج يأ ع ت ػ ٕه؟
  ٕىظزنّ ٔمٕىجً يضمجلًج  ال ٔزى ضٕتجً، ثمّ لٕىظزنّ لدّثمٍ  ال ٔلزى غٕلز    •

 . جُىّم
مه ثلىجر يلً دطكّ تمزِ   ٕفؼ ، يمله للم     ثستؽجع أن ٔمٓ يجٍُ مه •

ٔجد  ذى مّ ؼّٕذّ،  ئوُّج تجشى ثلحسىّ ػطلزِ أمثجلُلج إلل  سلذؼمتّ     
 ،ظؼف

 .«1« »يثلسالم ػ ٕىم يرحمّ ثل دٍ يدزوجتٍ •

 ، هع اختالف ٗس٘ز16101، الحدٗث 367: 6وٌش العوّال ( 1)
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 عدالت التظادى. 1 

ػم ٍ ثلسٕجسٓ دجلمؤثخجِ دٕه ثلمُججزٔه يثألوصجر يتؽذٕك مذلدأ  يددأ •
، دغّٕ تحمٕلك ثلؼدثللّ ثالجتمجػّٕلّ ثلتلٓ ٔتًخّجَلج      «2»  ثلتىج   دٕىُم

 .ثإلسالم
 
 
 

 292: 2ثلسٕزِ ثلح ذّّٕ ( 2)•
 

332: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 تَسعِ ٗافتگى التظادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبت به بیرون 
 جامعه اسالمى

 قدرت اقتصادى



44 

 عدالت التظادى. 1 

مسؤولّیة الدولة في 
  االقتصاد اإلسالمي

الضمان  -1
 .االجتماعي

التوازن  -2
 .االجتماعي

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

مسؤولّیة الدولة في 
  االقتصاد اإلسالمي

الضمان  -1
 .االجتماعي

 .التكافل العامّ 

حّق الجماعة في 
 .موارد الدولة العاّمة

التوازن  -2
 .االجتماعي

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 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 الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

  ثلديلّ  ٓ ثاللتصجد ثإلسالمٓمسؤيلّّٕ •
 .ثلعمجن ثالجتمجػٓ -1•
 .ثلتًثسن ثالجتمجػٓ -2•
 .مذدأ تدخّ  ثلديلّ -3•

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

  ثلعمجن ثالجتمجػٓ -1•
 زض ثإلسالم ػ   ثلديلّ ظمجن مؼٕطلّ أ لزثد ثلمجتملغ ثإلسلالمٓ     •

 . ظمجوجً وجم ًج

773: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  



49 

 عدالت التظادى. 1 

 : يَٓ ػجدِ تمًم دُذٌ ثلمُمّّ ػ   مزح تٕه•
 فٓ ثلمزح لّ ثاليلل  تُّٕلب ثلديللّ ل فلزد يسلجة  ثلؼمل ، ي زصلّ         •

ثلمسجَمّ ثلىزٔمّ  ٓ ثلىطجغ ثاللتصجدْ ثلمثمز، لٕؼٕص ػ   أسلجس  
 .ػم ٍ يجُدٌ

 ئكث وجن ثلفزد ػججشثً ػه ثلؼم  يوسخ مؼٕطتٍ دىفسٍ وسذجً وجم ًج، أي  •
وجوت ثلديلّ  ٓ ظزف ثستثىجةٓ ال ٔمىىُج مىحٍ  زصّ ثلؼم  ججء دير 
ثلمزح ّ ثلثجوّٕ ثلتٓ تمجرس  ُٕج ثلديلّ تؽذٕك مذدأ ثلعمجن ػه ؼزٔك 
تُٕتّ ثلمجل ثلىج ٓ لسدّ حجججت ثلفزد، يتً ٕز حدّ خجظّ مه ثلمؼٕطّ 

 .لٍ
 

773: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 1 

يمذدأ ثلعمجن ثالجتمجػٓ َذث ٔزتىش  ٓ ثلمذَخ ثاللتصجدْ لإلسالم •
 :ػ   أسجسٕه، ئستمدّ مذزّرثتٍ ثلمذَذّّٕ مىُمج

 .التىافل العامّ: ؤحدّوا•
 .حكّ الجواعٔ فٖ هَارد الدٍلٔ العاهّٔ: ٍاٙخز•
يلى ٍّ مه ثألسجسٕه حديدٌ يممتعٕجتٍ  ٓ تحدٔد وًع ثلحجججت ثلتٓ •

ٔجخ أن ٔٔعمه إضذجػُج، يتؼٕٕه ثلحدّ ثألدو  مه ثلمؼٕطّ ثلتٓ ًٔ ّزَج 
 .مذدأ ثلعمجن ثالجتمجػٓ لأل زثد

 

773: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  



51 

 عدالت التظادى. 1 

إشمبا  الحاجمات   األٍّل للضواى ال ٗمتضٖ ؤوثز هي ضواى فاألساس •
 ،الح٘اتّ٘ٔ ٍالولحّٔ للفزد

بٌ٘وا ٗشٗمد األسماس الثماًٖ علمى يلمه، ٍٗفمزع إشمباعا  ؤٍسمع          •
 .ٍهستَى ؤرفع هي الح٘آ

يثلديلّ ٔجخ أن تمجرس ثلعمجن ثالجتمجػٓ  ٓ حديد إمىجوجتُج ػ   •
 .مستًى و ٍّ مه ثألسجسٕه

يلىٓ وحلدّد  ىلزِ ثلعلمجن  لٓ ثإلسلالم ٔجلخ أن وطلزح َلذٔه         •
 .ثألسجسٕه يممتعٕجتُمج يأدلّتُمج ثلطزػّّٕ

 

774: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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مبدأ العدالة 
 االجتماعّیة

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعي
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 عدالت التظادى. 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 الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 عدالت التظادى. 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 الشْ٘د الظدر ج)التظادًا  
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 تَسعِ ٗافتگى التظادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدیل ثروت

نسبت به بیرون 
 جامعه اسالمى

 قدرت اقتصادى



56 

 عٌاطز عدالت التظادى

 ر جٌ ػمًم •

 وٍمزثد ثس ر جٌ ػمًم  ثٔه ثست  •
ى ثسالم  دٍ وحًى دجضد وٍ تملجم  آحلجد    يظؼٕت ثلتصجدى ججمؼٍ •

   ٍ دُدثضلت يدرملجن،   (َلج   ججمؼٍ ثس ثمىجوجت سولدو  در تملجم سمٕىل
در حلدّ متًسلػ   ...) آمًسش يپزيرش، مسىه، پًضجن، خلًرثن ي  

 .دزخًردثر دجضىد

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



57 

 عٌاطز عدالت التظادى

. ثس ججمؼٍ وٕش َست» ر غ  مز«مست شم » ر جٌ ػمًم «ثٔه مفًُم ثس  •
دىجدزثٔه، وٕجسى دٍ ؼزح ثٔه ثمز دٍ ػىًثن َلد   مسلتم  ثس ثَلدثف    

 .دجضد ثلتصجدى، ٔج ػجم   جدثوجوٍ ثس ػًثم  ػدثلت ثلتصجدى وم 
» ر لجٌ ػملًم   «ى  در ثٔىجج سشثيثر ثست لذ  ثس پزدثخته دٍ مسألٍ •

 .دٍ ثختصجر دجسوً وىٕم»  مز يغىج«دٔدوجٌ ثسالم رث در دجح 
 

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



58 

 عٌاطز عدالت التظادى

  مز ي غىج ثس دٔدوجٌ ثسالم•

 مز يغىج ثس مفجَٕم مؤثز در ثلتصجدود وٍ دٔدوجٌ َز آٔلٕه ثػتملجدى    •
يثجتمجػ  وسذت دٍ آن در ر تجرَجى ثلتصجدى پٕلزيثن آن مسل ه،   

وىد، تأثٕز دٍ سشثٔ   وظجم ثلتصجدى آن ي سجسيوجرَجٔ  وٍ پٕطىُجد م 
 .خًثَد دثضت

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



59 

 عٌاطز عدالت التظادى

وىلد،   دثود ي مز رث تمدٔس م  ددين ضه إٓٔى  وٍ ثزيت رث پ ٕد م  •
وٕزٔص وجمالً ػىس ثٔه ثسلت، در دحلث َلجى     دج مس ى  وٍ جُت

 . ثلتصجدى دسٕجر متفجيت خًثَد دًد

» غىلج «ي»  مز«ى تصًٔزى صحٕح يوجم  ثس ججٔگجٌ  ثٔه ري، ثرثةٍثس •
در جُجن دٕى  يمؼجرف ثسالم  دلٍ ػىلًثن ٔىل  ثس مفلجَٕم دىٕلجدى      

 .ثلتصجد، ثَمّٕت  زثيثن دثرد
 

59هىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم، ص  



60 

 عٌاطز عدالت التظادى

معانى فقر و غنا 
 در اخبار و آیات

فقر انسان به . أ
 ّللّا تبارك و تعالى

 فقر نفس. ب

 فقر معرفت. ج

 فقر اقتصادی. د

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



61 

 عٌاطز عدالت التظادى

 مؼجو   مز ي غىج در ثخذجر ي آٔجت•

 مز يغىج دٍ چىد مؼىج در آٔجت لزآو  يثخذجر مؼصًمجن ػ ُٕم ثلسالم  •
دٍ وجر ر تٍ ثست وٍ َٕچٕه ثس آوُج وجظز دلٍ مفُلًم ثلتصلجدى ثٔله     

 : ديو مٍ وٕست، ثس آن جم ٍ

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



62 

 عٌاطز عدالت التظادى

ٗا اْٗا «ى ضزٔفٍ  ثٔه مؼىج در آٍٔ:  مز ثوسجن دٍ ثل ٍّ تذجرن ي تؼجل . أ •
ثى ملزدم،  (؛ (61)»الٌاس اًتن الفمزاء الى اللِّ ٍ اللِّ َّ الغٌى الحو٘د

دلٍ  ) وٕلجس يسلتًدٌ ثسلت    ضمج دٍ خدث وٕجسمىدٔد، يخدثسلت ولٍ دل    
 .صزثحت لصد ضدٌ ثست

مؼز ل   » غى ّ«يثل دٍ تذجرن يتؼجل  »  مٕز«َج  ى ثوسجن در ثٔىجج َمٍ •
ثٔه  مز،  مز كثت  آدمٕجن يحججت َمٕطگ  آوجن دٍ غى ّ . ضدٌ ثست

 .چىٕه  مزى لجد  سيثل وٕست. ثست) ج ّ يػال(مؽ ك، خدثيود 
 (62)جدث َزوش وطد يثل دٍ أػ م//ديػجلمسٍٕ رئ  س ممىه در  •

 

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



63 

 عٌاطز عدالت التظادى

رث ثدرثن حصًل ، ٔج يجدثن حعًرى وزد يَلز  »  مز«تًثن ثٔه  م •
چٍ ثٔه ٔج ت ػمٕك تز دجضد، دٍ حمٕمت َسلت  يولجوًن  ّٕلجض آن    

تًثن ثس آن رَجٔ  ٔج ت يچزث دجٔلد ثس   يل  وم . تز خًثَد دًد وشدٔه
ثٔه وٕجس وٍ دزخجستٍ ثس كثت مج ي ج ًٌ ى يجًد ملج ثسلت، رَلجٔ     

؟ ثٔه  مز   ز ثست يتىُج د  خذزثنك در ظ مت وطسلتٍ وملجن   !ٔج ت
وىىد  ري دز پزيردوجر خًٔص ػصٕجن م  خالص  ثس آن دثرود ي ثس ثٔه

؛ حٓمّج وٍ ثوسجن سزوط  (63)»والّ إنّ ثإلوسجن لٕؽغ ، أنْ رآٌٔ ثستغى «
 .وىد، َمٕه وٍ خًد رث د  وٕجس پىدثرد م 

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



64 

 عٌاطز عدالت التظادى

دٕىد، در ججن  ثوسجو  وٍ خًد رث وٕجسمىد مجل يممجم م :  مز وفس. ح •
ػ   ػ ٕلٍ ثلسلالم   . يريحص  مز رٔطٍ ديثودٌ وٍ ددتزٔه  مزَجست

، ) مز وفس ددتزٔه  ملز ثسلت  ( (64)»فمز الٌفس شزالفمز«:  زمجٔد م 
 .پًسجود خًرد يثس درين م  ثٔه َمجن ؼمغ يآس ثست وٍ ججن رث م 

59صهىتب ٍ ًظام التظادٕ اسالم،   



65 

 عٌاطز عدالت التظادى

رسًل خدث ص   ثهلل ػ ٍٕ يآلٍ يس م در پجسخ دٍ مزدى وٍ ثس ثٔطجن  •
اٗان ٍ الطوع فاًِ فمز حاضز «: ثى دثضت،  زمًدود درخًثست تًصٍٕ

دز حذر دلجش ثس ؼملغ   ( (65)»ٍ عل٘ه بال٘إس عوّا فى ؤٗدى الٌاس
يآس وٍ  مزى يثظح يمًجًد ثست يدز تًدجد ولٍ ثس آوچلٍ در دسلت    

 ).دجض َجى مزدمجن ثست، مأًٔس 
چىٕه  مٕزى َلز  . ثٔه  مز وًػ  دٕمجرى ريثو  يظؼف وفسجو  ثست •

يرتز  َجى ؼمؼص ضؼ ٍ ضًد يضؼ ٍ چٍ وسخ وىد دٍ  مزش ث شيدٌ م 
غىجى ثس دٔگزثن يدل وذسته دٍ مجل يججَطجن غىجى ممجد  . وزدد م 

 .ثٔه  مز ثست
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آن وٍ دٍ حمجٔك ػجلم تًجٍ ودثرد يثس وُىٍ آوچلٍ در  :  مز مؼز ت. ج •
جُجللت ثي ملز ثيسلت    . وذرد، د  خذز ثست،  مٕز ثست ثؼزثف ثيم 

وٍ آوجٌ  در ممجد ، آن. ى ثيحىجٔت ثس وٕجسمىدى ثيدثرد يػم  ججَالوٍ
. وٕلجس ثسلت   سود، ثيدل   يدصٕز ثست يدج درثٔت ثلُ  دست دٍ ػم  م 

( 66)»الغٌى والعمل ٍ ال فمز والجْمل «:  زمجٔد ػ   ػ ٍٕ ثلسالم م 
 ).وٕجسى مجوىد ػم  يَٕچ  مزى دسجن جُ  وٕست َٕچ د (
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