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  المال بیت با مواجهه در ها گروه و افراد با برخورد در علی امام سیره
 

 پور متین محبوبه

 قن داًطگاُ حدیث علَم گرایص الْیات ارضد کارضٌاس

 

 چکیده

اهلل علییْن الگیَه ّویِ هیَهٌیي در  ویام اتعیاد فیرده ٍ          تا دالیل عقلی ٍ قرآًی ٍ رٍایی پیاهثر اکرم )ظ( ٍ اّل تیت صلَات

الوال  عی ّستٌد. از اتعاد ترجستِ حکَهتی اهیرالوؤهٌیي اهام علی )ع( اجراه عدالت ٍ ًحَُ ترخَرد ایطاى تا خائٌیي تیتاجتوا

ّاه حقیقی در تررسی ضرایط اجتواعی ٍ سٌجص هیساى ًسدیکیی ییا دٍره    است.  َجِ تِ سیرُ ایطاى ٍ الگَگیره از آى هالک

الوال از هَضَعات هْوی است کِ اهام علی )ع( تیا اجیراه حکین پرداخیت خوی ،       ّا است. ًیس ًحَُ پرداخت تیت از آى هالک

کردًید اهیام تیا     زکات،  صدقِ ٍ... در حکَهت اسالهی،  َسط کارگساراًص ایي ًقص را تِ ّر ًحَه کِ ضدُ در جاهعیِ ایفیا هیی   

الوال هقاتلِ کردًید ٍ تیا    اى ٍ تا خائٌیي تیتحفع هٌاتع هلی ٍ عسل ٍ یا  َتیخ ترخی کارگساراى ٍ یا تا پٌد ٍ اًدرز ترخی کارگسار

الوال را از لحاظ کوی ٍ کیفی ار قا دادُ ٍ تِ ٍغیفِ ضیرعی خیَد در اییي     ًْادیٌِ کردى عدالت در راستاه هٌطَر اخالقی، تیت

رفتٌید. پیهٍّص   الوال از احده پرٍا ًداضتِ ٍ  ا پاه فست ٍ رب الکعثِ پیص  راستا عول کردًد، ایطاى در اجراه عدالت در تیت

 حلیلی در هَرد سیرُ اهام علی در ترخَرد تا افراد ٍ گرٍُ ّا در هَاجِْ تا تیت الوال را هیَرد تررسیی    -حاضر تِ رٍش  َصیفی

الوال ٍ ّسیٌیِ آى در راُ   دّد.  الش ضدُ است کِ  تا دستیاتی تِ دیدگاّی صحیح راجع تِ اجراه عدالت در حفع تیت قرار هی

 م علی)ع(، تر اساس هطالة ٍ رٍایات هعتثر ٍاردُ پرداختِ ضَد. صحیح از جاًة اها
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