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Abstract  

The scholars in the first Abbasid era did not live on the margins of 

life, but lived life in all its political, social and economic 

dimensions. They were influenced and influenced by it, and they 

had an impact on economic life in a very clear degree. From the 

beginning, they adapted the lives of their economic contemporaries 
to the values of the Islamic economy, which included a large area 

From Islamic legislation in the wise dhikr, or in the noble prophetic 

Sunnah, and laid the foundations of the Islamic economy, so its 

rules and origins appeared at the hands of these scholars, and they 

had efforts in developing and developing economic life and 

highlighting the value of work for the welfare of society, and 
demonstrated the importance of Zakat In the symbiosis of society, 

the scholars endeavored to define and define the land of the 

abscess, united the concept of tribute, and the scholars practiced 

various economic activities, and trade had the largest share, as 

they practiced industrial crafts despite the predominance of the 

pro, Jews and slaves over them, and their goal was not to create 
wealth, but they aimed to achieve Sufficiency, which includes 

chastity, and some scholars have worked in the financial functions 

of the state, and this participation has had an impact in the reform 

of these jobs and their integrity, so they worked in the field of 

abscesses and alms, in the distribution of tender, in calculation, in 
controlling scales and measures, and they played many roles in 

organizing life Sadia, between society and the state, and among 

members of society, they were restoring the imbalance and making 

warps in the organs of the state and the life of the Islamic 

community. 
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 االقتصاد اإلسالمي من وجهت نظر عهماء انعصر انعباسي األول

 

 دمحم ياسين محمىد انمشهذاني
2

 
 

 مهخصان
ٕ جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ُْ ٣ؼ٤ؾٞج ػ٠ِ ٛحٓؼ جُك٤حز، ذَ ػحؽٞج ئ

جُك٤حز ذٌَ أذؼحدٛح جُغ٤حع٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطقحد٣س ضأغشٝج ذٜح ٝأغشٝج ك٤ٜح، 

ًٝحٕ ُْٜ ضأغ٤ش ك٢ جُك٤حز جالهطقحد٣س ذذسؾس ٝجمكس ؾذجً، كٔ٘ز جُرذج٣س ٤ًَّلٞج 

غ ه٤ْ جالهطقحد جإلعال٢ٓ، جُز١ جؽطَٔ ٓغحقس ق٤حز ٓؼحفش٣ْٜ جالهطقحد٣س ٓ

س، ، أٝ ك٢ جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لُطؾش٣غ جإلعال٢ٓ ك٢ جُزًش جُك٤ًٌْر٤شز ٖٓ ج

، كظٜشش هٞجػذٙ ٝأفُٞٚ ػ٠ِ أ٣ذ١ ٝٝمؼٞج أعظ جالهطقحد جإلعال٢ٓ

ٛإالء جُؼِٔحء، ًٝحٗص ُْٜ ؾٜٞد ك٢ ض٤ٔ٘س جُك٤حز جالهطقحد٣س ٝضط٣ٞشٛح ٝ 

َ ُشكح٤ٛس جُٔؿطٔغ، ٝذ٤٘ٞج أ٤ٔٛس جُضًحز ك٢ ضٌحكَ جُٔؿطٔغ، ئذشجص ه٤ٔس جُؼٔ

ٝجؾطٜذ جُؼِٔحء ُطؼش٣ق ٝضكذ٣ذ أسك جُخشجؼ، ٝقذٝج ٓلّٜٞ جُؿض٣س، ٝهذ 

ٓحسط جُؼِٔحء جألٗؾطس جالهطقحد٣س جُٔخطِلس، ًٝحٕ ُِطؿحسز جُ٘ق٤د جألًرش، 

ػ٤ِٜح  ًٔح ٓحسعٞج جُكشف جُق٘حػ٤س ذحُشؿْ ٖٓ ؿِرس جُٔٞج٢ُ ٝج٤ُٜٞد ٝجُؼر٤ذ

، ُْٝ ٣ٌٖ ٛذكْٜ ض٣ٌٖٞ جُػشٝجش، ٝئٗٔح ٛذكٞج ٖٓ رُي ضكو٤ن جٌُلح٣س جُط٢ 

٣نٕٔ٘ٞ ٜٓ٘ح جُؼلحف، ٝهذ ػَٔ ذؼل جُؼِٔحء ك٢ جُٞظحتق جُٔح٤ُس ُِذُٝس، 

ًٝحٕ ُٜزٙ جُٔؾحسًس أغش ك٢ ئفالـ ٛزٙ جُٞظحتق ٝجعطوحٓطٜح كؼِٔٞج ك٢ ٓؿحٍ 

س، ٝمرو جُٔٞجص٣ٖ جُخشجؼ ٝجُقذهحش ٝك٢ ضٞص٣غ جُؼطحء، ٝك٢ جُكغر

ٝجٌُٔح٤٣َ، ٝهحٓٞج ذأدٝجس ػذ٣ذز ك٢ ض٘ظ٤ْ جُك٤حز جالهطقحد٣س ك٤ٔح ذ٤ٖ جُٔؿطٔغ 

ٝجُذُٝس، ٝك٤ٔح ذ٤ٖ أكشجد جُٔؿطٔغ، كٌحٗٞج ٣ؼ٤ذٕٝ جُطٞجصٕ جُٔخطَ ٣ٝوٕٞٓٞ 

 .ز جُذُٝس ٝق٤حز جُٔؿطٔغ جإلعال٢ٓجإلػٞؾحؼ ك٢ أؾٜض

 .ُٔح٤ُس، جُكغرسجُخشجؼ، جُؿض٣س، جُٞظحتق ج: انكهماث انمفتاحيت

 

 : انمقذمت
ئٕ جُؼِٔحء ذٔح هذٓٞٙ ٖٓ ؾٜٞد ٗظش٣س ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ًحٕ ُٚ دٝس ك٢ ض٘ظ٤ْ جُك٤حز جالهطقحد٣س، كوذ 

ٝمؼٞج أعظ جالهطقحد جإلعال٢ٓ، ٝهذ قزس جُؼِٔحء ٖٓ إٔ ٣طؿحٝص جُٔغِْ ك٢ ٗظشضٚ ئ٠ُ جُٔحٍ قذ جُٔ٘لؼس، 

ٛزٙ جُ٘ظشز ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ػذّ كْٜ جُٔحٍ ٝٓح٤ٛطٚ، ٝضؼذ جٗكشجكح ػٖ جُٜٔ٘ؽ  ئ٠ُ جًطغحخ جُٔحٍ ُِٔحٍ رجضٚ، ألٕ

جالهطقحد١ جإلعال٢ٓ جُز١ ٣٘ظش ئ٠ُ جُٔحٍ ذٞفلٚ ٝع٤ِس ال ؿح٣س، ٝهذ دأخ جُؼِٔحء ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُ٘قف 

ٝجُٔٞجػع ُِخِلحء ٝجألٓشجء ك٢ جُطقشف ذأٓٞجٍ جُذُٝس جإلعال٤ٓس، ٤ًٝل٤س ضٞص٣غ جُػشٝجش ذؾٌَ ػحدٍ ذٔح 

 ٣خذّ سه٢ ٝسكح٤ٛس جُٔؿطٔغ جإلعال٢ٓ.

 

 جُوٞجػذ ٝأسعٞج جإلعال٢ٓ جالهطقحد قٍٞ ٗظش٣س ؾٜٞد ٖٓ جُؼِٔحء هذٓٞٙ ٓح ضر٤حٕ ك٢ ضٌٖٔ :انبحث أهميـت

 .ُِٔؿطٔغ جالهطقحد١ جُطٞجصٕ ضكو٤ن ك٢ جُذُٝس دػٔص جُط٢ ٝجألفٍٞ

 

 ،ٝجُٔٞجسد جُٔح٤ُس جالهطقحد٣س جُك٤حز ض٘ظ٤ْ ك٢ جألٍٝ جُؼرحع٢ جُؼقش ػِٔحء دٝس ػٖ جٌُؾق :انبحث أهذاف

  .جإلعال٢ٓ جُٔؿطٔغ سكح٤ٛس ُطكو٤ن جعطـالُٜح ٤ًٝل٤س ُِذُٝس
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 :ج٢ٗ٥ جُ٘كٞ ٝجُٔشجؾغ جُٔقحدس ٝهحتٔس ٝجُخحضٔس جُٔوذٓس ئ٠ُ ئمحكس جُركع جقطٟٞ :انبحث هيكم

 . جألٍٝ جُؼرحع٢ جُؼقش ك٢ جُذُٝس ٓٞجسد ٖٓ جُؼِٔحء ٓٞهق جألٍٝ: جُٔركع

 تعريف انمال.تمهيذ: 

   جُضًحز.-أ

 جُؼؾٞس. -د جُخشجؼ.-ؼ جُؿض٣س.-خ

 .وتطىيرها االقتصاديت انحياة تنميت في انعهماء جهىد: انثاني انمبحث

 ئذشجص ه٤ٔس جُؼَٔ ذحُ٘غرس ُشخحء جألٓس.-أ

 ٓٔحسعس جُؼِٔحء ُألٗؾطس جالهطقحد٣س.-خ

 ػَٔ جُؼِٔحء ك٢ جُٞظحتق جُٔح٤ُس.-ؼ

 

 . األول انعباسي انعصر في انذونت مىارد من انعهماء مىقف: األول انمبحث

ضؼش٣ق جُٔحٍ: جُٔحٍ ٖٓ ٓقذس ٍٓٞ، ٝٛٞ ٓح ٌِٓطٚ ٖٓ ؾ٤ٔغ جألؽ٤حء، ٝؾٔؼٚ أٓٞجٍ، هحٍ جذٖ جألغ٤ش:" جُٔحٍ 

ِي ٖٓ جُزٛد ٝجُلنس، غْ أهِن ػ٠ِ ًَ ٓح ٣وط٠٘ ٣ِٝٔي ٖٓ جألػ٤حٕ" ْٔ ، ٝٛٞ ٣خطِق ك٢ (1)ك٢ جألفَ ٓح ٣ُ

جُ٘ؾحه جالهطقحد١، كأًػش ٓح ٣طِن ػ٠ِ جُٔحٍ ػ٘ذ جُؼشخ ػ٠ِ جإلذَ، ألٜٗح ًحٗص أًػش  ٓلٜٞٓٚ ٝكن ٗٞع

ٝأقد أٓٞجُْٜ ئ٤ُْٜ، ٝأًػش ٓح ٣طِن ػ٠ِ جُٔحٍ ُذٟ جُلالق٤ٖ ػ٠ِ جألسك، ُٝذٟ جُطؿحس ػ٠ِ جُرنحتغ، 

 ُٝذٟ جُ٘حط ػ٠ِ ًحكس ٓح ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ ػشٝك ٝٗوٞد.

أَٛ جُِـس، ٝٓغ جخطالف ػرحسجضْٜ ك٢ ضؼش٣لٚ، ئال أٜٗح ضطلن ك٢ ٝجُٔحٍ ك٢ جفطالـ جُلوٜحء هش٣د ٓ٘ٚ ػ٘ذ 

، ٝجضلوص (2)ؾٞٛشٛح ٝٓشجدٛح، كؼشكٚ جُلوٜحء ذأٗٚ ٓح ٤ٔ٣َ ئ٤ُٚ جُطرغ ٣ٌٖٝٔ ق٤حصضٚ ٝئقشجصٙ ٝجالٗطلحع ذٚ

هلل،  ٗظشز جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ُِٔحٍ ٓغ جُ٘ظشز جإلعال٤ٓس، ٝجُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ إٔ جٌُٕٞ ًِٚ ذٔح ك٤ٚ

ألٗٚ ضؼح٠ُ خحُوٚ ٝٓٞؾذٙ ٝجُٔطقشف ك٤ٚ ٝكن ئسجدضٚ عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ، ٝألٗٚ ضؼح٠ُ ٗـ ػ٠ِ ٤ٌِٓطٚ ٌُِٕٞ 

، ُْٝ ٣طشى جإلعالّ جإلٗغحٕ ػ٘ذ قذٝد جٌُغد  (3)ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:" هلل ٓح ك٢ جُغٔٞجش ٝٓح ك٢ جألسك"

 ذحُ٘لغ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ جُٔؿطٔغ.جُكالٍ، ذَ هحُرٚ ذكغٖ ئدجسز جُٔحٍ، ٝجعطقالقٚ ٝض٤ٔ٘طٚ ذٔح ٣ؼٞد 

 انسكاة:-أ

، ٢ٛٝ ٖٓ كؼَ صًح، ٣ضًٞ صًحًء، ٝجُضًحز ذٔؼ٠٘ جُطط٤ٜش، ألٕ  (4)جُضًحز ك٢ جُِـس ذٔؼ٠٘ جُض٣حدز، ٝجُ٘ٔحء

، ٝهحٍ ضؼح٠ُ:" خز ٖٓ أٓٞجُْٜ فذهس ضطٜشْٛ (5)صًحز جُٔحٍ ضط٤ٜش ُٚ، كحُضًحز ٓح أخشؾطٚ ٖٓ ٓحُي ُططٜشٙ

قٌٔس جُضًحز ك٢ جإلعالّ ال ذٞفلٜح ؽؼ٤شز د٤٘٣س ٣طؼَرذ ذٜح جُٔغِْ، ذَ ُٜح أٛذجف ػذز ، ضأض٢ (6)ٝضض٤ًْٜ ذٚ"

ٜٓ٘ح ٓح ٣خطـ ذحُلشد جُٔطقذم، ٜٝٓ٘ح ٓح ٣طؼِن ذحُٔؿطٔغ، ك٢ٜ ضؼحُؽ جُلشد ٖٓ ذؼل جألٓشجك جالؾطٔحػ٤س 

جعطػٔحسٙ ُثال ضل٤٘ٚ  جُط٢ ضؼطش١ جُ٘لظ جُرؾش٣س، ٓػَ جُرخَ ، ٝجُؾف، ًٔح إٔ جُضًحز ضذكغ أفكحخ جُٔحٍ ئ٠ُ

 جُضًحز، ٣ٝإد١ ٛزج جالعطػٔحس ئ٠ُ ضذجٍٝ جُٔحٍ ذ٤ٖ أكشجد جُٔؿطٔغ،

 

                                                           
(1)

دجس جُٔؼحسف، ّ(، ُغحٕ جُؼشخ، ضكو٤ن: ػرذ هللا ػ٢ِ جٌُر٤ش ٝآخشٕٝ، 1311ٛـ/ 711دمحم ذٖ ٌٓشّ)ش جذٖ ٓ٘ظٞس، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ 

ّ(، 1996دمحم، ج٤ٌُِٔس ٝٗظش٣س جُؼوذ ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، دجس جُلٌش جُؼشذ٢،)جُوحٛشز،  ،؛ أذٞ صٛشز4300، ؿ6ّ(، ؼ1882)جُوحٛشز، 

أفٍٞ ،؛ جُٔقش١، سك٤ن ٣ٞٗظ448ّ(، ؿ1981؛ جُؾشذحف٢، أقٔذ، جُٔؼؿْ جالهطقحد١ جإلعال٢ٓ، دجس جُؿ٤َ، )ذ٤شٝش، 47ؿ

 .36ّ(، ؿ1993،)ذ٤شٝش، 2ه ٢، دجس جُوِْ،جالهطقحد جإلعالٓ
(2)

؛ جُٔـشذ٢، ٓكٔٞد ػرذ جُٔؿ٤ذ، جُٔحٍ ٝج٤ٌُِٔس ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس، جٌُٔطرس جُكذ٣ػس، 47أذٞ صٛشز، دمحم، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 

 .12ّ(، ؿ1987)ذ٤شٝش، 
(3)

 (.20جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُٔحتذز، ج٣٥س سهْ، ) 
(4)

ّ(، جُٔـ٢٘، ضكو٤ن: دمحم عحُْ ٓكغٖ، ٝؽؼرحٕ دمحم ئعٔحػ٤َ، ٌٓطرس جُش٣حك 1223ٛـ/620دمحم ػرذ هللا ذٖ أقٔذ ذٖ دمحم)شجذٖ هذجٓس، أذٞ  

 .309؛ جُؾشذحف٢، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ،ؿ572، ؿ2جُكذ٣ػس، )جُش٣حك، د. ش(، ؼ
(5)

 .1849، ؿ3جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 (.103، ج٣٥س سهْ،) جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُطٞذس 
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، ٝضغحْٛ جُضًحز ك٢ ضكو٤ن جُطٌحكَ جالؾطٔحػ٢، ٝجُطضّ (1)ٝٛزج جُطذجٍٝ ٛٞ ؾٞٛش جالهطقحد جإلعال٢ٓ 

جإلعال٤ٓس ك٢ جُضًحز عٞجء جُٔغِٕٔٞ ك٢ جُؼٜذ جُ٘ر١ٞ، ٝك٢ ػٜذ جُخِلحء جُشجؽذ٣ٖ ذحُ٘ـ جُوشآ٢ٗ ٝذحُوٞجػذ 

ك٢ ٓوحد٣شٛح أّ ك٢ ٓقحسكٜح، ٝهحضَ جُخ٤ِلس أذٞ ذٌش جُقذ٣ن)سم٢ هللا ػ٘ٚ( جُٔشضذ٣ٖ ػ٘ذٓح ٓ٘ؼٞج جُضًحز، 

ً ٌُٔحٗطٜح ٖٓ جُذ٣ٖ، ٝك٢ جُؼقش جأل١ٞٓ جُطضّ خِلحء ذ٢٘ أ٤ٓس ذحُ٘قٞؿ جُوشآ٤ٗس ك٢ جُضًحز ٝقشفٞج  ذ٤حٗح

، ٝك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ (2)جٍ جُذُٝس كٞمؼٞج ُٜح ذ٤ص ٓحٍ خحؿ ذٜحػ٠ِ ض٤٤ٔض أٓٞجٍ جُضًحز ػٖ عحتش أٓٞ

ً ُِوٞجػذ جُؾشػ٤س جُط٢ قذدٛح جُوشإٓ جٌُش٣ْ  ظِص جُضًحز، ك٢ أعح٤ُد ؾرح٣طٜح ٝك٢ ٓقحسكٜح، ضذجس ضرؼح

ٝكقِطٜح جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس، ٓغ ذؼل جُطؿحٝصجش جُط٢ ًحٗص ضكذظ أق٤حٗحً ٖٓ ذؼل جُخِلحء ٝجُؼٔحٍ، ٜٓ٘ح ؾٔغ 

جُل٢ء ٝجُؼؾٞس ٝؿ٤شٛح ٖٓ جألٓٞجٍ، ٝئػطحء كوشجء أَٛ جُزٓس ٜٓ٘ح، ٝٗوِٜح ئ٠ُ جُؼحفٔس ٓغ ٝؾٞد أٓٞجٍ 

كوشجء ك٢ ذِذجٕ جُضًحز، ًحٗص ٛزٙ جُطؿحٝصجش ٓػحس جٗطوحد جُؼِٔحء ُِخِلحء ٝجُٞالز ٝجُؼٔحٍ، كر٤٘ٞج ُِخِلحء 

ضؼح٠ُ ك٢ ج٣٥س:" ئٗٔح جُقذهحش  ٝؿ٤شْٛ ػذّ ؾٞجص جُطقشف ك٢ ٓحٍ جُضًحز خحسؼ ٓقحسكٜح جُط٢ قذدٛح هللا

، ٢ٛٝ (3)ُِلوشجء ٝجُٔغح٤ًٖ ٝجُؼح٤ِٖٓ ػ٤ِٜح ٝجُٔإُلس هِٞذْٜ ٝك٢ جُشهحخ ، ٝجُـحس٤ٖٓ ٝك٢ عر٤َ هللا"

، ًٝطد (4)جألف٘حف جُػٔح٤ٗس، ك٠ٜ٘ جُػٞس١ ػٖ دكغ جُضًحز ئ٠ُ جُٞالز ٝجُؼٔحٍ ئرج ُْ ٣نؼٞٛح ك٢ ٓٞجمؼٜح

ؾٞجص ؾٔغ ٓحٍ جُضًحز ئ٠ُ ؿ٤شٙ ٖٓ أٓٞجٍ جُذُٝس، هحتالً:" ٝال ٣٘رـ٢ إٔ أذٞ ٣ٞعق ئ٠ُ جُشؽ٤ذ ٣ر٤ٖ ُٚ ػذّ 

٣ؿٔغ ٓحٍ جُخشجؼ، ئ٠ُ ٓحٍ جُقذهحش ٝجُؼؾٞس، ألٕ جُخشجؼ ك٢ء ُؿ٤ٔغ جُٔغ٤ِٖٔ، ٝجُقذهحش ُٖٔ ع٠ٔ هللا 

حع٢ ، ٣ٝإًذ ٝؾٞد ٓػَ ٛزج جُخِو ذ٤ٖ ٓحٍ جُضًحز ٝذو٤س ٓٞجسد جُذُٝس ك٢ جُؼقش جُؼر(5)ػض ٝؾَ ك٢ ًطحذٚ"

جألٍٝ ػرذ هللا ذٖ ٓقؼد ػ٘ذٓح أُف ػ٤ِٚ جُشؽ٤ذ ذإٔ ٢ُٞ٣ ُٚ جُٔذ٣٘س ٝٛٞ ًحسٙ ُِٞال٣س، كورَ ذؾشه أػحدز 

ٓقحسف جُضًحز ئ٠ُ جألف٘حف جُػٔح٤ٗس، ٝػذّ جُطقشف ك٤ٜح ُـ٤شْٛ، ق٤ع هحٍ:" أٓح ئرج جذط٤ِط٢٘ ٣ح أ٤ٓش 

ٍ جُقذهحش ٓحٍ هغَّٔٚ هللا ذ٘لغٚ ُْٝ ٣ٌِٚ ألقذ ٖٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ذؼذ جُؼحك٤س، كال ذذ ٖٓ أَْؽطِشُه ُ٘لغ٢، كوحٍ:" ٓح

خِوٚ، كِغص جعطؿ٤ض جسضضجم ٓ٘ٚ، ٝألٕ أسصجم جُٔشضضهس ٓ٘ٚ، كحقَٔ ٓؼ٢ سصه٢ ٝسصم جُٔشضضهس ٖٓ ٓحٍ 

 كأؾحذٚ جُشؽ٤ذ ئ٠ُ رُي. (1)جُخشجؼ"

َ ك٢ ؽ٢ء ٖٓ ٝػحسك أذٞ ػر٤ذ ؾٔغ ٓحٍ جُضًحز ٓغ أٓٞجٍ جُخشجؼ ٝجُؿض٣س، كوحٍ:" أٓح جُقذهس ك٤ِغص ضذخ

قٌْ ٛز٣ٖ جُٔح٤ُٖ)جُخشجؼ ٝجُؿض٣س( ئٗٔح ٢ٛ صًحز أٓٞجٍ جُٔغ٤ِٖٔ، ٝٓٞمؼٜح جألف٘حف جُػٔح٤ٗس جُط٢ رًشٛح 

، ٝرٛد أقٔذ ذٖ ق٘رَ ئ٠ُ مشٝسز جُلقَ ذ٤ٖ ٓحٍ جُقذهحش ٝذ٤ٖ (2)هللا ضؼح٠ُ، ٝال ضٌٕٞ ػطحء ُِٔوحضِس"

ذَ ُٜح ٓقحسف ٓكذدز ال ٣ؿٞص فشكٜح ئال عحتش جألٓٞجٍ جألخشٟ، ألٜٗح ٤ُغص ٖٓ قوٞم ذ٤ص جُٔحٍ، 

، كؼ٘ذٓح ذِؾ جإلٓحّ ٓحُي إٔ جُشؽ٤ذ ٣ؼط٢ ٖٓ ٓقحسف جُضًحز ُلوشجء أَٛ جُزٓس ٜٗحٙ ػٖ رُي ، هحتالً:" (3)ك٤ٜح

ِطَّي ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ ، كاٗٚ ذِـ٢٘ ػٖ جُ٘ر٢)ملسو هيلع هللا ىلص( أٗٚ هحٍ:" ئٕ هللا ضؼح٠ُ ُ ِٓ ْ ٣شَك ٝال ضنؼٜح)جُضًحز( ئال ك٢ أَٛ 

، ًٔح أٗٚ ال ٣ؿٞص دكغ جُضًحز (4)ٖٓ جُقذهس ذكٌْ ٗر٢ ٝال ؿ٤شٙ قط٠ قذدٛح ٛٞ ػ٠ِ غٔح٤ٗس أؾضجء"

، ٝؽز ػٖ (6)، ٠ٜٗٝ ػٖ رُي أذٞ ػر٤ذ، ٝذ٤ٖ إٔ جُؼِٔحء ًشٛٞج ئػطحء أَٛ جُزٓس ٖٓ جُقذهحش(5)ٌُحكش

                                                           
(1)

 .125ّ(، ؿ1990جُٔقش١، ػرذ جُغ٤ٔغ، ٓوٞٓحش جالهطقحد جإلعال٢ٓ، ٌٓطرس ٝٛرس، )جُوحٛشز،  
(2)

) ػٔش ذٖ ػرذ جُؼض٣ض أكشد ُِقذهحش ذ٤ص ٓحٍ خحؿ ذٜح، ُِٝخٔظ ذ٤ص ٓحٍ خحؿ ذٚ، ئ٠ُ ؾحٗد ذ٤ص جُٔحٍ جُؼحّ جُٔخقـ ُِل٢ء،  

ّ(، جُطروحش جٌُرشٟ، ضكو٤ن: ئقغحٕ 844ٛـ/230جُٔحٍ جُؼحّ(، جذٖ عؼذ، دمحم ذٖ ٤٘ٓغ جُضٛش١)شًٝحٗص جُقذهحش هرَ رُي ضؼضٍ ك٢ ذ٤ص 

 .349، ؿ5ػرحط، دجس فحدس، )ذ٤شٝش، د. ش(، ؼ
(3)

 (.60جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُطٞذس، ج٣٥س سهْ،) 
(4)

 .642، ؿ2جذٖ هذجٓس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(5)

 .87ّ(، ؿ1976، )ذ٤شٝش، 5ّ(، ًطحخ جُخشجؼ، ه798ٛـ/182ئذشج٤ْٛ)شأذٞ ٣ٞعق، ٣ؼوٞخ ذٖ  
(1)

 ّ(.1961ّ(، ؾٜٔشز ٗغد هش٣ؼ ٝأخرحسٛح، ضكو٤ن: دمحم دمحم ؽحًش، ٌٓطرس ك٤حك، )ذ٤شٝش، 870ٛـ/256جُضذ٤ش ذٖ ذٌحس، )ش 
(2)

 .264-263ؿ ،(1988ّ ذ٤شٝش،) ،1ه جُكذجغس، دجس ّٜٓ٘ح، جأل٤ٓش ػرذ: ضكو٤ن جألٓٞجٍ، ،(839ّ/ٛـ224ش)عالّ ذٖ جُوحعْأذٞ ػر٤ذ،  
(3)

ّ(، 1983ّ(، جألقٌحّ جُغِطح٤ٗس، ضكو٤ن: دمحم قحٓذ جُلو٢، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس،)ذ٤شٝش، 1066ٛـ/ 458أذٞ ٣ؼ٢ِ، دمحم ذٖ جُكغ٤ٖ جُلشجء)ش 

 .252ؿ
(4)

ّ(، ًطحخ سآٙ، ذحخ 1987ُِطشجظ،)ذ٤شٝش، ّ(، ٓؿٔغ جُضٝجتذ ٝٓ٘رغ جُلٞجتذ، دجس جُش٣حٕ 1987ٛـ/807ج٤ُٜػ٢ٔ، ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ذٌش)ش 

 .204، ؿ5ًشجٛس جُٞال٣س ُٖٝٔ ضغطكد، ؼ
(5)

ّ(، جألقٌحّ جُغِطح٤ٗس ٝجُٞال٣حش جُذ٤٘٣س، ضكو٤ن: ػٔحد 1058ٛـ/450جُٔحٝسد١، أذٞ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ قر٤د جُرقش١ جُرـذجد١)ش 

 .223ص٢ً جُرحسٝد١، جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س، )جُوحٛشز، د. ش(، ؿ
(6)

 .563أذٞ ػر٤ذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
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ص دكغ صًحز جُلطش خحفس ئ٠ُ جُز٢ٓ دٕٝ َّٞ ، ًٔح ضقذٟ جُؼِٔحء ُ٘وَ (7)جُٔؼحٛذ جُؼِٔحء ك٢ رُي أذٞ ق٤٘لس ئر ؾ

ذؼل جُخِلحء ٝجُٞالز صًحز جألهح٤ُْ ئ٠ُ ذـذجد ٝقٞجمش جألٓقحس ٓغ ٝؾٞد كوشجء ك٢ جألهح٤ُْ، كٜ٘ٞج ػٖ ٗوِٜح 

، ٣ٝرذٝج إٔ ٓٞسد جُضًحز هذ صجد ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ص٣حدز (8)ػٖ ذِذ ئال ئرج صجدش ػٖ قحؾس أَٛ جُرِذ

 س جُغ٤حع٢ ٝجالصدٛحس جالهطقحد١ جُز١ ًحٕ عٔس ٛزج جُؼقش.ًر٤شز ضرؼحً ُالعطوشج

 انجسيت: -ب

ظِص جُؿض٣س أقذ ٓٞجسد جُذُٝس جُٜحٓس ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ٝئٕ ضنحءُص ٓوحد٣شٛح ذحُ٘غرس ُٔٞجسد 

ُلع جُخشجؼ ، ئٓح ذغرد دخٍٞ ًػ٤ش ٖٓ أَٛ جُزٓس ك٢ جإلعالّ ، أٝ ُطؼحظْ ٝجسدجش جُذُٝس ٖٓ جُخشجؼ، ٣ٝطِن 

، ٝؾٔؼٜح  (1)جُؿض٣س ػ٠ِ ٓح٣إخز ٖٓ أَٛ جُزٓس ٖٓ أٓٞجٍ ٓوحذَ ضأ٤ْٜٓ٘ ػ٠ِ أٗلغْٜ ٝأ٤ِْٜٛ ٝأٓٞجُْٜ

، ٢ٛٝ ٓؾطوس ٖٓ جُؿضجء، ٢ٛٝ ػ٠ِ رُي ؾضجء ًلشْٛ ٝضٌرشْٛ ػ٠ِ د٣ٖ هللا "كطٌٕٞ فـحس جُْٜ (2)ؾض١

٢ٛٝ ٓر٤٘س ػ٠ِ هُٞٚ ضؼح٠ُ:" هحضُِٞجْ ، ألٕ جُٔغ٤ِٖٔ ٣وحضِٕٞ دْٜٝٗ، (3)ٝؾضجء جُٖٔ ػ٤ِْٜ ذحإلػلحء ٖٓ جُوطَ"

َُْكنَّ  َٖ ج الَ ٣ذ٣ُٕ٘ٞ د٣ِ َٝ َسُعُُُٞٚ  َٝ ّ هللاُ  ح َقشَّ َٓ  َٕ ٞ ُٓ الَ ٣ُكشَّ َٝ ّ ج٥خش  ْٞ َ٤ُْ الَ ذح َٝ ُٕ٘ٞ ذحهلل  ِٓ ِٖ جَُّز٣ِٖ أُٝضُٞج جَُّز٣ٖ ال ٣ُإ ٓ

 ْْ ُٛ َٝ ٌُْطِحَخ قط٠َّ ٣ُْؼُطٞجْ جُْؿض٣ْسَ َػٖ ٣ٍذ  ٝجؾرس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ أَٛ جُزٓس ك٢ ذالد  ، ٝجُؿض٣س (4)َفحِؿُشٕٝ" ج

جإلعالّ، ٝهذ ذ٤ٖ رُي جُؼِٔحء ٝؽذدٝج ػ٠ِ ٝؾٞذٜح، كٌطد أذٞ ٣ٞعق ئ٠ُ جُشؽ٤ذ هحتالً:" ٝجُؿض٣س ٝجؾرس ػ٠ِ 

ٝأٗٚ ػ٠ِ رُي ال ٣ؿٞص ئػلحؤْٛ أٝ ذؼنْٜ ػٖ أدجء جُؿض٣س ٓح دجٓٞج هحدس٣ٖ، كوحٍ:" ٝال (5)ؾ٤ٔغ أَٛ جُزٓس"

ئال أخز ْٜٓ٘ جُؿض٣س،  (7)ٝجُغحٓشز (6)ٖٓ جُ٘قحسٟ ٝج٤ُٜٞد ٝجُٔؿٞط ٝجُقحترس ٣كَ ُِٞج٢ُ إٔ ٣ذع أقذجً 

، ٝجُؿض٣س ك٢ ٓوحد٣شٛح ضشًص الؾطٜحد جُٔغ٤ِٖٔ ، (8)ٝال ٣شخـ ألقذ ْٜٓ٘ ك٢ ضشى ؽ٢ء ٖٓ رُي"

جُـ٢٘ ٝجُلو٤ش  ٝضوذ٣شْٛ ُِكحُس جالهطقحد٣س ألَٛ جُزٓس، كٌحٗص ػ٠ِ ػٜذ جُ٘ر٢)ملسو هيلع هللا ىلص( د٣٘حسجً ٝجقذجً ػ٠ِ

ذكغد جُٔغطٟٞ  (9)، غْ إٔ جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ جُخطحخ)سم٢ هللا ػ٘ٚ( ؾؼِٜح ػ٠ِ غالظ هروحش(8)ٝجُٔطٞعو

جالهطقحد١، كٌحٕ ٣أخز ٖٓ ر١ٝ جُذخَ جُٔشضلغ غٔح٤ٗس ٝأسذؼ٤ٖ دسْٛ، ٖٝٓ ٓطٞعط٢ جُذخَ أسذؼس ٝػؾش٣ٖ 

جُطضّ جأل٣ٕٞٓٞ ذط٘ظ٤ٔحش جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ ، ٝهذ (10)دسٛٔح، ٖٝٓ جألهَ دخالً أغ٢٘ ػؾش دسٛٔح ك٢ جُغ٘س

، ٝجعطٔش جألٓش ػ٠ِ رُي ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ُْٝ (11)جُخطحخ)سم٢ هللا ػ٘ٚ( ك٢ ٓوحد٣ش جُؿض٣س

 ٣ؾٜذ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ قذٝظ ٓخحُلحش ٖٓ جُٞالز ٝجُؼِٔحء ك٤ٔح ٣طؼِن ذلشك جُؿض٣س ػ٠ِ ٖٓ أعِْ،

ٝٓغ رُي كإ ػِٔحء جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ًحٕ ُْٜ دٝس ك٢ ٓؼحُؿس ًَ جُونح٣ح جالهطقحد٣س ذ٤ٖ جُذُٝس 

 ٝسػح٣حٛح، كر٤ٖ أذٞ ق٤٘لس إٔ جُؿض٣س ضغوو ػ٠ِ جُز٢ٓ ذٔؿشد ئعالٓٚ، 

                                                           
(7)

 .223جُٔحٝسد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(8)

 جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜح.  
(1)

 . 59؛ جُؾشذحف٢، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ252جُٔحٝسد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(2)

 .621، ؿ1جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(3)

 .252جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿجُٔحٝسد١،  
(4)

 (.29جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُطٞذس، ج٣٥س سهْ،) 
(5)

 .131أذٞ ٣ٞعق، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(6)

قحذة ألٗٚ ) جُقحترس: ٖٓ فرأ، ئرج خشؼ ٖٓ د٣ٖ ئ٠ُ آخش، ًٔح ضقرأ جُ٘ؿّٞ أ١ ضخشؼ ٖٓ ٓطحُؼٜح، ًٝحٗص جُؼشخ ضغ٢ٔ جُ٘ر٢)ملسو هيلع هللا ىلص( ذحُ 

ٖٓ د٣ٖ هش٣ؼ ئ٠ُ جإلعالّ، ٣ٝغٕٔٞ ًَ ٖٓ ٣ذخَ ك٢ د٣ٖ جإلعالّ ٓقرٞجً، ٝجُقحترس أٝ جُقحترٕٞ، هّٞ ٣ضػٕٔٞ ًزذحً أْٜٗ ػ٠ِ د٣ٖ  خشؼ

 .2385، ؿ4ٗٞـ ػ٤ِٚ جُغالّ، ٣ؾرٚ د٣ْٜ٘ د٣ٖ جُ٘قحسٟ(، جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(7)

د ك٢ ذؼل د٣ْٜ٘ ٝئ٤ُْٜ ٣٘غد جُغحٓش١ جُز١ ػرذ جُؼؿَ، ٝظِٞج ذحُؾحّ ك٢ ػٜذ )جُغحٓشز، هر٤ِس ٖٓ ذ٢٘ ئعشجت٤َ ٣خحُلٕٞ ػحٓس ج٤ُٜٞ 

 .2092، ؿ3جُذُٝس جُؼرحع٤س(، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(8)

 .133أذٞ ٣ٞعق، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(8)

فحُف، دجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ،)ذ٤شٝش، ّ(، أقٌحّ أَٛ جُزٓس، ضكو٤ن: فرك٢ 1350ٛـ/751جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، أذٞ ػرذ هللا ؽٔظ جُذ٣ٖ دمحم)ش 

 .41-40، ؿ1ّ(، ؼ1994
(9)

 جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜح. 
(10)

 .48أذٞ ػر٤ذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(11)

 ع٤ق جُذ٣ٖ، ػرذ جُك٤ٌْ ػرذ جُكن، ٓٞهق ًرحس جُطحذؼ٤ٖ ٖٓ جُٔطـ٤شجش جالهطقحد٣س ك٢ جُؼٜذ جأل١ٞٓ،،سعحُس ٓحؾغط٤ش، هغْ جُطحس٣خ، 

 .69ّ(، ؿ٤ًِ1999س ج٥دجخ، )ؾحٓؼس ف٘ؼحء، 
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، ٝأًذ رُي جُؾحكؼ٢ ٝأقٔذ ذٖ (1)ق٤ع هحٍ:" ُٝٞ أعِْ ٝػ٤ِٚ ؾض٣س ع٤ٖ٘ عوطص ًٔح ضغوو جُؼوٞذحش

٣ضجُٕٞ ػ٠ِ د٣ْٜ٘، ٓغ ٓشجػحز  إٔ جُؼِٔحء ذ٤٘ٞج إٔ جُؿض٣س ضغوو ػٖ ذؼل أَٛ جُزٓس ٖٓٔ ال، ٝ(2)ق٘رَ

ً ئرج ٓح ًحٗٞج ٖٓ جُنؼلحء، ٖٝٓ ؿ٤ش جُٔوحضِس، أٓػحٍ جُؾ٤خ جُلح٢ٗ ٝجألػ٠ٔ  ألقٞجُْٜ جالهطقحد٣س ، خقٞفح

ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ٝجُٔش٣ل جُز١ ال ٣شؾ٠ ذشؤٙ ٝجُ٘غحء ٝجُزس٣س، ٝٛٞ ٓح أؾٔغ ػ٤ِٚ ًرحس جُؼِٔحء 

أٓػحٍ أذ٢ ق٤٘لس ٝأذٞ ٣ٞعق ٝٓحُي ٝجُؾحكؼ٢ ٝأقٔذ ذٖ ق٘رَ، كوحُٞج: ئٕ ٛإالء ال ٣وحضِٕٞ ٝال ٣وطِٕٞ، كال 

ٝجُلو٤ش جُؼحؾض ػٖ جٌُغد، ٝهحُٞج  (4)، ًٔح أعوطٞج ؾض٣س جُٔغ٤ٌٖ جُز١ ٣طقذم ػ٤ِٚ(3)ضؿد ػ٤ِْٜ جُؿض٣س

، ُْٝ ٣وق جُؼِٔحء ػ٘ذ ٛزج جُكذ ك٢ ذ٤حٕ (5)٠ جُلو٤ش جُؼحَٓذإٔ جُخ٤ِلس ػٔش )سم٢ هللا ػ٘ٚ( كشك ػِ

ضغحٓف جإلعالّ ٓغ أَٛ جُزٓس، ٝك٢ ضأ٤ًذ إٔ جُؼالهس ذ٤ٖ جُذُٝس ٝسػح٣حٛح ٖٓ أَٛ جُزٓس، ٤ُغص ػالهس ؾرح٣س 

 كوو، أخز دٕٝ ػطحء، ئرج ُْ ٣ٌطق جُؼِٔحء ذاعوحه جُؿض٣س ػٖ جُؼحؾض٣ٖ ػٖ أدجتٜح ٖٓ أَٛ جُزٓس، ذَ ٝهحُرٞج

جُذُٝس ذٌلحُس جُٔكطحؾ٤ٖ ْٜٓ٘، ٓغطشؽذ٣ٖ ك٢ رُي ذغ٤شز جُخِلحء جُشجؽذ٣ٖ ك٢ أَٛ جُزٓس، كشٟٝ أذٞ ػر٤ذ إٔ 

 .(6)جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ ػرذ جُؼض٣ض أؾشٟ ػ٠ِ ؽ٤خ ٖٓ أَٛ جُزٓس ٖٓ ذ٤ص جُٔحٍ

َٛ جُزٓس ٖٓ إٔ جُخشجؼ ٓػََّ أْٛ ٓٞجسد جُذُٝس ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ٝٛٞ جعْ ُٔح ٣خشؾٚ أ انخراج:-ج

، ٝهذ جؾطٜذ جُؼِٔحء ك٢ (7)ؿِس أسمْٜ جُط٢ كططكٜح جُٔغِٕٔٞ ػ٘ٞز، أٝ فُٞكٞج ػ٤ِٜح ػ٠ِ خشجؼ ٓكذد

جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ُطؼش٣ق ٝضكذ٣ذ أسك جُخشجؼ، كٞفلٜح ٣ك٠٤ ذٖ آدّ ذأٜٗح ًَ أسك ًحٗص ُؼرذز 

كٜح أقٔذ ذٖ ق٘رَ ذأٜٗح (8)ُؿض٣سجألٝغحٕ ٖٓ جُؼؿْ أٝ ألَٛ جٌُطحخ ٖٓ جُؼؿْ ٝجُؼشخ ٖٓٔ ضورَ ْٜٓ٘ ج ، ٝػشَّ

، ٝقذدٛح جُكغٖ ذٖ فحُف ذأٜٗح جألسك جُط٢ ٓغكص ٖٓ هرَ جُذُٝس (9)ًَ أسك ؾال ػٜ٘ح أِٜٛح ذـ٤ش هطحٍ

ً (10)ػ٘ذ جُلطف ، ٝجُخشجؼ ك٢ء، (11)، ٝجعطػ٠٘ أذٞ ػر٤ذ ٖٓ ٛزٙ جألسك جُٔغحًٖ ٝجُذٝس كِْ ٣ش ك٤ٜح خشؾح

٣ٝطلن جُٔغ٠ٔ، ٝئٕ ًحٕ جُل٢ء أؽَٔ ك٢ جُذالُس، ٝٓغ رُي كوذ ًحٕ ٣غطخذّ ٝجُل٢ء خشجؼ ضخطِق جألعٔحء 

، ٝئرج ًحٗص  (12)ُِذالُس ػ٠ِ جُخشجؼ، ٝذحُزجش ػ٠ِ أٓٞجٍ جُٔؾش٤ًٖ جُط٢ ضقَ ئ٠ُ جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ؿ٤ش هطحٍ

ال أسك جُخشجؼ ٢ٛ جألسك جُط٢ كطكص ػ٘ٞز أٝ فِكحً ػ٠ِ ٓحٍ ٓؼ٤ٖ ، كإ جألسك جُط٢ أعِْ ػ٤ِٜح أِٜٛح 

ضؼذ أسك خشجؼ، ئال إٔ ذؼل جُٞالز ٝجُؼٔحٍ ًحٗٞج ٣طؿحٝصٕٝ ٛزٙ جُوحػذز ٣ٝلشمٕٞ جُخشجؼ ػ٤ِٜح ٝهذ ًحٕ 

، ٝأ٣ذٙ ك٢ رُي (31)ٛزج ٓػحس جٗطوحد جُؼِٔحء، كٌحٕ ٓحُي، ٣وٍٞ: "ئٗٔح جُخشجؼ ػ٠ِ ٖٓ ًحٕ ك٢ أسك ػ٘ٞز

ٜح أِٜٛح، ئال ئرج كطكص ال ٣إخز جُخشجؼ ٖٓ جألسك جُط٢ أعِْ ػ٤ِ " عل٤حٕ جُػٞس١ ق٤ع هحٍ:

،ٝٗظش جُؼِٔحء ئ٠ُ جُخشجؼ ذٞفلٚ أْٛ ٝجسدجش جُذُٝس ٝػٔٞد جهطقحدٛح ٝأٗٚ أؽشف جألٓٞجٍ (41)ػ٘ٞز"

ٝأكنِٚ، ككػٞج جُخِلحء ػ٠ِ جُٔكحكظس ػ٤ِٚ، ذحعطؼٔحٍ ر١ٝ جُ٘ضجٛس ٝجٌُلحءز ك٢ جعطخشجؾٚ ٝضكق٤ِٚ، كٌطد 

أَٛ جُقالـ ٝجُذ٣ٖ ٝجألٓحٗس كط٤ُْٜٞ جُخشجؼ، ٖٝٓ ٤ُٝص  أذٞ ٣ٞعق ئ٠ُ جُشؽ٤ذ:" ٝأس٣ص إٔ ضطخز هٞجٓحً ٖٓ

ْٜٓ٘ ك٤ٌِٖ كو٤ٜحً أٝ ػحُٔحً ٓؾحٝسجً ألَٛ جُشأ١ ػل٤لحً ال ٣طِغ جُ٘حط ٓ٘ٚ ػ٠ِ ػٞسز، ٝال ٣خحف ك٢ هللا ُٞٓس 

 .(51)التْ"

                                                           
(1)

 .46، ؿ1جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(2)

 جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜح. 
(3)

 .53، ؿ1؛ جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ132-131أذٞ ٣ٞعق، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(4)

 .132أذٞ ٣ٞعق، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(5)

 .53-52، ؿ1جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 .50أذٞ ػر٤ذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(7)

 .130؛ جُؾشذحف٢، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ1126، ؿ2جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(8)

 .13، ؿ1جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝش، د. ش(، ؼ ّ(، ضحس٣خ ذـذجد، دجس جٌُطد1071ٛـ/463جُخط٤د جُرـذجد١، أذٞ ذٌش أقٔذ ذٖ ػ٢ِ)ش 
(9)

 .164أذٞ ٣ؼ٢ِ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(10)

 .82ؿ ٗلغٚ، جُغحذن جُٔقذس ػر٤ذ، أذٞ 
(11)

 .81جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(12)

 .227، ٝؿ149أذٞ ٣ؼ٢ِ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(13)

د٣د ك٤حك، ٓشًض جُِٔي ك٤قَ ُِذسجعحش جإلعال٤ٓس،)جُش٣حك، ّ(، ًطحخ جألٓٞجٍ، ضكو٤ن: ؽحًش 865ٛـ/251جذٖ صٗؿ٣ٞس، ق٤ٔذ)ش 

 .265، ؿ1ّ(، ؼ1986
(14)

 .265جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(51)

 .170أذٞ ٣ؼ٢ِ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
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 انعشىر: -د

ٝؽشػح ٓح ٣إخز ٖٓ  (6)جُؼؾٞس ك٢ جُِـس ٖٓ جُلؼَ َػَؾَش، ٣وحٍ ػؾش جُوّٞ ذؼؾشْٛ ئرج أخز ػؾش أٓٞجُْٜ

ُْٝ ضٌٖ جُؼؾٞس ٓٞؾٞدز ك٢ جُؼقش  (7)ذنحتغ جٌُلحس جُط٢ ٣وذٕٓٞ ذٜح ٖٓ دجس جُكشخ ئ٠ُ دجس جإلعالّ

جُ٘ر١ٞ، ئر ُْ ضطكذظ جُٔقحدس جُطحس٣خ٤س ػٖ رُي، ئال ك٢ ػٜذ جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ جُخطحخ)سم٢ هللا ػ٘ٚ(، 

ٖٓ كشك جُؼؾٞس، ػ٘ذٓح ؽٌح ئ٤ُٚ ذؼل ضؿحس  ٝػ٠ِ رُي ٣ٌٕٞ جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ جُخطحخ)سم٢ هللا ػ٘ٚ(أٍٝ

، ٝجعطٔش جألٓش ػ٠ِ رُي ك٢ (8)جُٔغ٤ِٖٔ إٔ أَٛ جُكشخ ٣أخزٕٝ ْٜٓ٘ جُؼؾٞس ئرج دخِٞج ذالدْٛ ذطؿحسضْٜ

جُؼقش جأل١ٞٓ، ذَ ٝذحُؾ ذؼل جُؼٔحٍ ك٢ ئؾشجءجش جعط٤لحء جُؼؾٞس، كأٝهلٞج جُغلٖ ك٢ جُٔٞجٗة ٝػ٠ِ 

 ملحف جألٜٗحس، دٕٝ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ 

، ٝظِص جُؼؾٞس ك٢ جُؼقش (2)، كأخزٝج جُؼؾٞس ًزُي ٖٓ ضؿحس جُٔغ٤ِٖٔ(1)علٖ جُٔغ٤ِٖٔ ٝعلٖ ؿ٤شْٛ

جُؼرحع٢ جألٍٝ ئقذٟ ٓٞجسد جُذُٝس، ٝهذ أعْٜ جُؼِٔحء ك٢ ض٘ظ٤ٜٔح ذؿٜٞدْٛ جُ٘ظش٣س، ٖٝٓ خالٍ ضٞؾ٤ٜحضْٜ 

، (3) ئرج أخزٝٛح ٖٓ ضؿحس جُٔغ٤ُِِٖٔخِلحء ٝجُٞالز، كشأٟ أذٞ ق٤٘لس أٜٗح ال ضإخز ٖٓ ضؿحس أَٛ دجس جُكشخ ئال

ٝٛٞ جألفَ جُز١ كشمص ػ٤ِٚ جُؼؾٞس ك٢ ػٜذ جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ جُخطحخ)سم٢ هللا ػ٘ٚ(، ٠ٜٗٝ جُػٞس١ 

، أٌٗش جُؼِٔحء ًزُي أخز جُؼؾٞس (4)ٝجُؾحكؼ٢ إٔ ضإخز جُؼؾٞس ٖٓ أَٛ جُزٓس ئال ئرج ُؽِشَه ػ٤ِْٜ ك٢ ػٜذْٛ

جُشؽ٤ذ ذحضخحر ٓٞظل٤ٖ ُِؼؾٞس ٖٓ ر١ٝ جُقالـ ٝجُذ٣ٖ ُثال  ، ًٝحٕ أذٞ ٣ٞعق ٣ٞف٢(5)ٖٓ جُٔغ٤ِٖٔ

 .(6)٣ظِٔٞج جُ٘حط

 

 .وتطىيرها االقتصاديت انحياة تنميت في انعهماء جهىد: انثاني انمبحث

 األمت: نرخاء باننسبت انعمم قيمت إبراز-أ

جألٓس ٝضِر٤س قحؾحش ه٤ٔس جُؼَٔ ٝجٌُغد ذحُ٘غرس ُشخحء  دأخ جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ػ٠ِ ئذشجص

جُلشد ٝجُٔؿطٔغ جُط٢ ال ؿ٠٘ ُٚ ػٜ٘ح، ٝألٕ جٌُطحخ ٝجُغ٘س هذ قػح ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجٌُغد، عٞجء ُِؼِٔحء أّ ُِ٘حط 

ًحكس، ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝجألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس، هحٍ ضؼح٠ُ:" ٛٞ جُز١ ؾؼَ ٌُْ جألسك رُٞالً كحٓؾٞج ك٢ 

، ٝهحٍ ػض ٝؾَ:" كارج هن٤ص جُقالز كحٗطؾشٝج ك٢ جألسك ٝجذطـٞج (7)ٓ٘حًرٜح ًِٝٞج ٖٓ سصهٚ ٝئ٤ُٚ جُ٘ؾٞس

، ًٔح قلِص جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس ذٌػ٤ش ٖٓ جألقحد٣ع جُط٢ ضكل ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجٌُغد، كوذ سٟٝ (8)ٖٓ كنَ هللا"

، (9)شٝس"جإلٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ إٔ جُ٘ر٢)ملسو هيلع هللا ىلص( عثَ ػٖ أكنَ جٌُغد، كوحٍ:" ػَٔ جُشؾَ ذ٤ذٙ، ًَٝ ذ٤غ ٓر

ُٜٝزج قع جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ جُ٘حط ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجٌُغد ٝجُطٔطغ ذػٔحس جٌُغد جُكالٍ ٝذذأ 

 جُؼِٔحء ذأٗلغْٜ، 

 

                                                           
(6)

 .2953، ؿ4جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(7)

 .294جُؾشذحف٢، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(8)

 .499ؿ ٗلغٚ، جُغحذن جُٔقذس ػر٤ذ، أذٞ 
(1)

ّ(، فلس جُقلٞز، ضكو٤ن: ئذشج٤ْٛ سٓنحٕ، ٝعؼ٤ذ جُِكحّ، 1201ٛـ/597جذٖ جُؿٞص١، أذٞ جُلشؼ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ جُرـذجد١)ش 

 .189، ؿ3ّ(، ؼ1989، )ذ٤شٝش، 1دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ه
(2)

ًطحخ جُخشجؼ ٝف٘حػس جٌُطحذس، ضكو٤ن: دمحم قغ٤ٖ  ّ(،948ٛـ/337؛ هذجٓس، ذٖ ؾؼلش)ش449أذٞ ػر٤ذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 

 .242-241ّ(، ؿ1981جُضذ٤ذ١، دجس جُشؽ٤ذ،)ذـذجد،
(3)

 أذٞ ػر٤ذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜح. 
(4)

 جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜح. 
(5)

 .132، ؿ1جذٖ صٗؿ٣ٞٚ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 .143ٚ، ؿأذٞ ٣ٞعق، جُٔقذس جُغحذن ٗلغ 
(7)

 (.15جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُِٔي، ج٣٥س سهْ،) 
(8)

 (.10جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُؿٔؼس، ج٣٥س سهْ،) 
(9)

، 4جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، أػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سخ جُؼح٤ُٖٔ، ضكو٤ن: ػرذ جُشقٖٔ ج٤ًَُٞ، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢، )ذ٤شٝش، د. ش(،ؼ 

 .394ؿ
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، غْ ُٔح ضٞجسٟ ػٖ جُٜٔذ١ ك٢ جُرقشز ػَٔ (1)كٌحٕ ُغل٤حٕ جُػٞس١ ضؿحسز ٓغ ذؼل جُطؿحس ٣وطحش ٜٓ٘ح

ُ٘حط ئ٠ُ قغٖ ئدجسز جُٔحٍ ٝئفالقٚ ٝضػ٤ٔشٙ، هحتالً:" ٖٓ ، ًٝحٕ ٣ذػٞ ج(2)أؾ٤شجً ك٢ ذغطحٕ ٤ٌُغد هٞضٚ

، كٜٞ ٣شٟ إٔ جُٔحٍ (3)ًحٕ ك٢ ٣ذٙ ؽ٢ء ٖٓ ٛزٙ جُذسجْٛ ك٤ِقِكٚ، كاٗٚ ك٢ صٓحٕ ئٕ جقطحؼ أٍٝ ٓح ٣رزٍ د٣٘ٚ

ً ُِؼِٔحء، أُٝثي جُز٣ٖ أ٤ٗو ذْٜ ضق٣ٞد جٗكشجكحش جُذُٝس (4)3خ٤ش ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ جُطوٟٞ ٝجُؼلحف ، خقٞفح

جػطٔحد جُؼحُْ ك٢ ٓؼحؽٚ ػ٠ِ ٓح ٣ؼط٤ٚ جُغِطحٕ أٝ ٖٓ جُ٘حط ػ٘ذٛح ع٤لوذ هذسضٚ ػ٠ِ ٓكحعرطْٜ  ٝجُٔؿطٔغ إٔ

، ٝهذ أمحء ٛزٙ جُون٤س عل٤حٕ جُػٞس١ ػ٘ذٓح ٤ٗس جعطخذجٓٚ ُطٔش٣ش ذؼل أؿشجمْٜٝضو٣ْٜٞٔ، كنالً ػٖ ئٌٓح

) ٣ؼ٢٘ ُؿؼِ٘ح (5)ذ٘ح ٛإالء جُِٔٞى"الٓٚ أقذ أهشجٗٚ ُكشفٚ ػ٠ِ جُٔحٍ، كوحٍ:" ٝهللا ُٞال ٛزٙ جُذٗح٤ٗش ُطٔ٘ذٍ 

ذ٘ٞج جُؼرحط ٓ٘حد٣َ ٣ٔغكٕٞ ذٜح أٝعحخْٜ(، ًٝحٕ ٣وٍٞ: " ألٕ أضشى ػؾشز آالف ٣كحعر٢٘ هللا ػ٤ِٜح أقد 

، ُْٝ ٣ٌطل٢ عل٤حٕ ذحُؼَٔ ٝجٌُغد ُالعطؼلحف ػٔح ك٢ أ٣ذ١ جُ٘حط ذَ دػ٠ (6)ئ٢ُ ٖٓ إٔ جقطحؼ ػ٠ِ جُ٘حط"

،  (7)ُؼِٔحء، كوذ ًطد ئ٠ُ أقذ ئخٞجٗٚ، هحتالً: " أقغٖ جُو٤حّ ػ٠ِ ػ٤حُي"ؿ٤شٙ ئ٤ُٜح ، خقٞفحً أهشجٗٚ ٖٓ ج

ُٝٔح ٓش ذلط٤حٕ ك٢ ئقذٟ قِوحش جُؼِْ ٓ٘وطؼ٤ٖ ئ٠ُ ضؼِْ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝهذ ًلحْٛ جُ٘حط ألٓش ٓؼحؽْٜ، دػحْٛ 

ٌْ كوذ ٝمف ئ٠ُ جالعطؼلحف ػٔح ك٢ أ٣ذ١ جُ٘حط ألٕ ك٢ رُي رٍ ُْٜ هحتالً:" ٣ح ٓؼؾش جُوشجء جسكؼٞج سؤٝع

هٞج ٝضٞؾٜٞج ئ٠ُ جٌُغد ، ًٝحٕ (8)جُطش٣ن، ٝجػِٔٞج ٝال ضٌٞٗٞج ػحُس ػ٠ِ جُ٘حط" ، كٔح ًحٕ ْٜٓ٘ ئال إٔ ضلشَّ

، ٝدأخ ئذشج٤ْٛ ذٖ أدْٛ ػ٠ِ ضكش١ جٌُغد جُكالٍ، (9)٣وٍٞ: " ٓح ٝمغ أقذ ٣ذٙ ك٢ هقؼس ؿ٤شٙ ئال رٍ ُٚ

َ ذحُؼرحدجش جُٔلشٝمس، كوحٍ: " ئٕ جُقحتْ جُوحتْ ٝػ٠ِ دػٞز جُ٘حط ُِؼلس ػٔح ك٢ أ٣ذ١ جُ٘حط، ٝهشٕ جُؼٔ

، ذَ أٗٚ كنََّ جُغؼ٢ ك٢ هِد جُشصم ُطكو٤ن (01)جُٔق٢ِ جُكحؼ جُٔؼطٔش جُـحص١، ٖٓ أؿ٠٘ ٗلغٚ ػٖ جُ٘حط

، ًٝحٕ ٣غؼ٠ ُِشصم، ًٝحٕ ال ٣أًَ ئال ٖٓ ػَٔ ٣ذٙ، ًٝحٕ (11)جٌُلح٣س ٝجُؼلس، ػ٠ِ ٗٞجكَ جُقالز ٝجُقّٞ

، كطٞؾٚ ئ٠ُ (12)جُكالٍ ٖٓ ذِذ ئ٠ُ آخش سجكنحً ٓح ٣ل٤ل ػ٤ِٚ ئخٞجٗٚ ٖٓ كنالضْٜ ٣شضكَ ك٢ هِد جُٔحٍ

، ال ٓشجذطح ٌُٖٝ هحُرحً ٌُغد جُكالٍ، ٝهذ ػرش ٛٞ ػٖ رُي ق٤ع هحٍ: " أٗح ذحُؾحّ ٓ٘ز أسذغ ٝػؾش٣ٖ جُؾحّ

ُ٘حط ئ٠ُ ، ًٝحٕ عل٤حٕ ذٖ ػ٤٤٘س ٣ذػٞ ج(13)ع٘س ٓح ؾثص ُؿٜحد ٝال ُشذحه ٌُٖٝ ألؽرغ ٖٓ خرض قالٍ"

جُؼَٔ ٓح دجٓٞج ك٤ٜح ُطكو٤ن جٌُلح٣س ٝػٔحسز جألسك جُط٢ جعطخِلْٜ هللا ك٤ٜح ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ رُي ٤ُظ ٖٓ قد 

                                                           
(1)

ّ(، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ٝهروحش جألفل٤حء، ضكو٤ن: ٓقطل٠ ػرذ جُوحدس ػطح، دجس 1038ٛـ/430أقٔذ ذٖ ػرذ هللا)شجألفلٜح٢ٗ، أذٞ ٗؼ٤ْ  

 .421، ؿ6ّ(، ؼ1997، )ذ٤شٝش، 1جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ه
(2)

ُػوحكس، ّ(، ٝك٤حش جألػ٤حٕ ٝأٗرحء أذ٘حء جُضٓحٕ، ضكو٤ن: ئقغحٕ ػرحط، دجس ج1282ٛـ/681جذٖ خٌِحٕ، أذٞ جُؼرحط ؽٔظ جُذ٣ٖ أقٔذ)ش 

 . 388، ؿ2)ذ٤شٝش، د. ش(، ؼ
 ،2ه جأل٣رحس١، ٝئذشج٤ْٛ ،جُض٣ٖ أ٤ٖٓ أقٔذ:  ضقك٤ف جُلش٣ذ، جُؼوذ ،(939ّ ،328ش)دمحم ذٖ أقٔذ ػٔش أذٞ سذٚ، ػرذ جذٖ(3)

؛ جذٖ خٌِحٕ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، 391، ؿ8، ؼ422، ؿ6جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ350ؿ ،2ؼ ،(1948ّجُوحٛشز،)

 .389ؿ ،2ؼ
 (4)

)ًحٕ عل٤حٕ جُػٞس١ ٣وٍٞ:" ًحٕ جُٔحٍ ك٢ ٓن٠ ٣ٌشٙ، أٓح ج٤ُّٞ كٜٞ ضشط جُٔإٖٓ، ٝهحٍ ك٢ سٝج٣س أخشٟ: " جُٔحٍ عالـ جُٔإٖٓ"(،  

 .422، ؿ6جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(5)

؛جُزٛر٢، 196)جالعٌ٘ذس٣س، د. ش(، ؿ؛ جذٖ جُؿٞص١، ف٤ذ جُخحهش، دجس جذٖ خِذٕٝ، 422، ؿ6جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 

، 7ّ(، ؼ1982ّ(، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ضكو٤ن: ؽؼ٤د جألسٗإٝه، ٓإعغس جُشعحُس، )ذ٤شٝش، 1347ٛـ/ 748أذٞ ػرذ هللا ؽٔظ جُذ٣ٖ دمحم)ش

 .241ؿ
(6)

جُلذجء ػٔحد جُذ٣ٖ ؛ جذٖ ًػ٤ش، أذٞ 241، ؿ7؛ جُزٛر٢، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ422، ؿ6جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 

؛ جذٖ جُخط٤د، ٓك٢ جُذ٣ٖ دمحم 134، ؿ10ّ(،ؼ1966، )ذ٤شٝش، 1ّ(، جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س، ٌٓطرس جُٔؼحسف، ه1372/ ٛـ774)ش ئعٔحػ٤َ

 .72ّ(، سٝك جألخ٤حس جُٔ٘طخد ٖٓ سذ٤غ جألذشجس، جُٔطرؼس جُٔقش٣س، )ذٞالم، د. ش(، ؿ1534ٛـ/ 940ذٖ جُوحعْ ذٖ ٣ؼوٞخ)ش
(7)

 .54، ؿ7جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ جألفلٜح٢ٗ، 
(8)

 .423، ؿ6جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(9)

 .167جذٖ جُخط٤د، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(01)

 .14، ؿ8جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(11)

 .139، ؿ10جذٖ ًػ٤ش، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(12)

ُٚ: ٣ح أذح ئعكحم ئ٠ُ ٓط٠ ٛزج؟ ٝئخٞجٗي)٣ؼ٢٘ جُؼِٔحء( ٣ٌلٞٗي؟،  )ُو٢ جألٝصجػ٢ ئذشج٤ْٛ ذٖ أدْٛ ٝػ٠ِ ػ٘وٚ قضٓس قطد، كوحٍ 

 كوحٍ:" ئذشج٤ْٛ دػ٢٘ ػٖ ٛزج ٣ح أذح ػٔشٝ، كاٗٚ ذِـ٢٘ أٗٚ ٖٓ ٝهق ٓٞهق ٓزُس ك٢ هِد جُكالٍ ٝؾرص ُٚ جُؿ٘س"(، جُـضج٢ُ، أذٞ قحٓذ دمحم

؛ جذٖ ًػ٤ش، 100، ؿ٢2، ٌٓطرس ك٤حك، )ٓقش، د. ش(، ؼّ(، ئق٤حء ػِّٞ جُذ٣ٖ، ضكو٤ن: دمحم ػرذ جُِٔي جُضؿر1111ٛـ/505ذٖ دمحم)ش

 .139، ؿ10جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(13)

 .137، ؿ10جذٖ ًػ٤ش، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
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، ألٗٚ ئٕ جقطحؼ ئ٠ُ ٓح الذذ ٓ٘ٚ (5)جُذ٤ٗح ٝجُطؼِن ذٜح ق٤ع هحٍ: " ٤ُظ ٖٓ قد جُذ٤ٗح هِري ٜٓ٘ح ٓح الذذ ٓ٘ٚ"

كطحُد ذحعطقالـ جُٔحٍ ٝض٤ٔ٘طٚ، ُزُي هحتالً: " ٖٓ ًحٕ ُٚ كاٗٚ ع٤رزٍ ك٢ عر٤َ جُكقٍٞ ػ٤ِٚ ًَ ٓح ُذ٣ٚ، 

، ٝأؽحس جذٖ جُٔرحسى ئ٠ُ (6)ٓحٍ ك٤ِقِكٚ كاٌْٗ ك٢ صٓحٕ ٖٓ جقطحؼ ك٤ٚ ئ٠ُ جُ٘حط ًحٕ أٍٝ ٖٓ ٣رزُٚ د٣٘ٚ"

، كٜٞ ك٢ ٗظشٙ (7)أ٤ٔٛس جٌُغد ذ٤ٖ جُؼرحدجش، كوحٍ: " ٛٞ ذٔ٘ضُس جُؿٜحد ك٢ عر٤َ هللا ئٕ ُْ ٣ٌٖ أكنَ ٓ٘ٚ

 ِّٔ ، ذَ رٛد ئ٠ُ أٗٚ هٞجّ جُذ٣ٖ، ِٝٗٔظ ٛزج جُٔزٛد ٖٓ ئؾحذطٚ ػ٠ِ ذؼل ٖٓ ٥ٓٚ ُرٌحتٚ ػ٠ِ (8)َ ُِذ٣ٌٖٓ

) ٣وقذ جُٔحٍ(، ُٝٔح ػٞضد جُؾحكؼ٢ ػ٠ِ ًػشز ض٘وِٚ ذ٤ٖ جُرِذجٕ ، (9)4ذنحػس كوذٛح، ئر هحٍ: " ٛٞ هٞجّ د٣ٖ

ًٝإٔ سصه٢ ك٢ جُرالد   هِْ ذأَٗٔ ًحضدهحٍ:" سصه٢ ضؾطص ك٢ جُرالد ٝئ٤٘ٗأعؼ٠ ُؿٔغ ؽطحضٚ ٝأهٞف كٌأ٢٘ٗ 

  (10)قشٝف"

 ًٝحٕ ٣شٟ ًغد جُٔحٍ ٝق٤حصضٚ ٖٓ ًٔحٍ جُذ٣ٖ ٝجُؼوَ، ٖٝٓ خ٤ش جُذ٤ٗح ٝج٥خشز ك٢ خٔظ خقحٍ، رًش ٜٓ٘ح 

ً٘ح٣س ػٖ إٔ جُلحهس ضزٛد ذحُؼوَ، ًٝحٕ  (1)جٌُغد جُكالٍ، ًٝحٕ ٣وٍٞ:" ال ضؾحٝس ٖٓ ٤ُظ ك٢ ذ٤طٚ ده٤ن

ؾو ُِكذ٣ع قط٠ ٣إٖٓ قحؾطٚ ٖٓ جُٔحٍ ٖٓ ًغد ٣ذٙ، كٌحٕ ٣وٍٞ:" جُِْٜ ًٔح ف٘ص أقٔذ جذٖ ق٘رَ ال ٣٘

، كشكل ًَ ٓح ًحٕ ٣وذّ ُٚ ٖٓ ٛرحش (2)ٝؾ٢ٜ ػٖ جُغؿٞد ُـ٤شى كقٖ ٝؾ٢ٜ ػٖ جُٔغأُس ُـ٤شى"

، ٝذ٤ٖ ُٔؼحفش٣ٚ أ٤ٔٛس جُؼَٔ ٝجٌُغد، (3)جُغِطحٕ ، ٖٝٓ ًشجٓحش جإلخٞجٕ، ٝئٗٔح جػطٔذ ػ٠ِ ًغد ٣ذٙ

، ٝجضْٜ ٖٓ ٣٘وطغ ُِؼرحدز دٕٝ إٔ (4)جعط٘قكٚ:" جُضّ جُغٞم ضقَ ذٚ جُشقْ ٝضؼٞد ذٚ جُٔش٣ل" كوحٍ ُشؾَ

، ُٝٔح عأُٚ أقذ جُقٞك٤س ػٔح ض٤ِٖ ذٚ جُوِٞخ هحٍ:" ذأًَ (5)٣أخز ٗق٤رٚ ٖٓ جُذ٤ٗح ٣ٌغد ٣ذٙ ذحُؿَٜ

ك٢ جُذ٤ٗح صٛذجً ك٢ جُذ٤ٗح ، ٝٛٞ جٗطوحد ٓرطٖ ُِٜٔ٘ؽ جُقٞك٤س ك٢ جُك٤حز ئر ٣طشًٕٞ جٌُغد جُكالٍ  (6)جُكالٍ"

ٝسؿرس ك٢ ج٥خشز، غْ ضِؿثْٜ جُكحؾس ذؼذ رُي ئ٠ُ ٓح الذذ ٓ٘ٚ ٖٓ ٓطحُد جُك٤حز، ئ٠ُ جُطلش٣و ك٢ د٣ْٜ٘، 

 ك٤طغُٕٞٞ جُٔحٍ ٖٓ جألٓشجء ٝجألؿ٤٘حء، كطن٤غ ٓ٘ضُطْٜ ك٢ أػ٤ٖ جُ٘حط ٝضضٍٝ ٤ٛرطْٜ.

 ممارست انعهماء نألنشطت االقتصاديت:-ب

جُؼِٔحء أدٝجسج ك٢ جُك٤حز جالهطقحد٣س، ٖٓ خالٍ ٓؾحسًطْٜ ك٢ جألٗؾطس جالهطقحد٣س جُٔؼشٝكس ُوذ ًحٕ ُٜإالء 

ق٤٘زجى ، ٝإٔ أْٛ جألٗؾطس جُط٢ ٝؾذش ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ٢ٛ جُطؿحسز، ٝجُضسجػس، ٝجُق٘حػس، كٌحٗص 

ً ٖٓ ٓؾحسًس جُؼِٔحء، ألْٜٗ ًحٗٞج ٣ؼذٝٛح ٖٓ أؽشف جألػٔحٍ ٝأػالٛح  جُطؿحسز أًػش ٛزٙ جألػٔحٍ قظح

، ٝسذٔح دػحْٛ ئ٠ُ رُي جإلؽحسجش جُوشآ٤ٗس جُٔطٌشسز ئ٠ُ أ٤ٔٛس جُطؿحسز، هحٍ ضؼح٠ُ:" ٣ح أ٣ٜح جُز٣ٖ (7)هذسجً 

                                                           
(5)

 .155، ؿ2؛ جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼ322، ؿ7جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 .73جذٖ جُخط٤د، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(7)

 .399، ؿ8؛ جُزٛر٢، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ125، ؿ4جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼجذٖ  
(8)

)ضشى جذٖ جُٔرحسى دٗح٤ٗش، كوحٍ ٝٛٞ ٣ٔٞش: " جُِْٜ ئٗي ضؼِْ أ٢ٗ ُْ أؾٔؼٜح ئال ألفٕٞ ذٜح قغر٢ ٝد٢٘٣(، جذٖ جُخط٤د، جُٔقذس  

 .73جُغحذن ٗلغٚ، ؿ
(9)

 .379جذٖ جُؿٞص١، ف٤ذ جُخحهش، ؿ 
(10)

ّ(، جُغِٞى ك٢ هروحش جُؼِٔحء ٝجُِٔٞى، ضكو٤ن: دمحم ذٖ ػ٢ِ ذٖ جُكغ٤ٖ جألًٞع، 1329ٛـ/ 730 ذٖ ٣ٞعق ذٖ ٣ؼوٞخ)شجُؿ٘ذ١، دمحم 

 .174، ؿ1ّ(، ؼ1983ٝصجسز جإلػالّ ٝجألٝهحف، )ف٘ؼحء، 
(1)

،)جُوحٛشز، 1ٌٓطرس ج٥دجخ، هّ(، ع٤شز جإلٓح٤ٖٓ ج٤ُِػ٢ ٝجُؾحكؼ٢، 1448ٛـ/ 752ؽٜحخ جُذ٣ٖ أذٞ جُلنَ أقٔذ )ش جذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗ، 

 .167ّ(، ؿ1994
(2)

، )جُوحٛشز، 1ّ(، أقحعٖ جُٔكحعٖ، ضكو٤ن: دمحم ػ١ِٞ جُٔح٢ٌُ، ٓطرؼس دجس جُطأ٤ُق،ه1304ٛـ/ 703جُشه٢، ئذشج٤ْٛ ذٖ أقٔذ جُك٘ر٢ِ)ش 

 .213ّ(، ؿ1988
(3)

٘ؼح٢ٗ، أسجد ػرذ جُشصجم ئػحٗطٚ ذرؼل جُٔحٍ ػ٠ِ )ُٔح ٗلزش ٗلوس أقٔذ ذٖ ق٘رَ ُذٟ هذٝٓٚ ف٘ؼحء ألخز جُكذ٣ع ػٖ ػرذ جُشصجم جُق 

جألفلٜح٢ٗ،  جُطش٣ن، كشكل، ٝأًشٟ ٗلغٚ ٖٓ ذؼل جُؿٔح٤ُٖ، ٝسد غالغس آالف د٣٘حس أػطحٛح ئ٣حٙ أقذ جألؿ٤٘حء، ٝهحٍ:" ئ٢ٗ ك٢ ًلح٣س"(،

جذٖ خِذٕٝ، )جإلعٌ٘ذس٣س، د. ش(، ؛ جذٖ جُؿٞص١، ٓ٘حهد جإلٓحّ أقٔذ، ضكو٤ن: عؼذ ًش٣ْ جُلو٢، دجس 187، ؿ9جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ

 .234ؿ
(4)

 .162ّ(، ؿ1997، )ذ٤شٝش، 4جذٖ جُؿٞص١، ضِر٤ظ ئذ٤ِظ، ٓإعغس جٌُطد جُػوحك٤س، ه 
(5)

 .100، ؿ2جُـضج٢ُ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 .189جذٖ جُؿٞص١، ٓ٘حهد جإلٓحّ أقٔذ، ؿ 
(7)

ّ(، 1906جألسخ ك٢ ٓؼشكس أقٞجٍ جُؼشخ، جٌُٔطرس جأل٤ِٛس، )جُوحٛشز، ّ(، ذِٞؽ 1923ٛـ/ 1342جألُٞع٢، ٓكٔٞد ؽٌش١ جُرـذجد١)ش 

 .403ؿ
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َٕ ضؿحسز ػٖ ضشجٍك ٌْٓ٘" ، ٝهحٍ ضؼح٠ُ:" أقَ هللا جُر٤غ  (8)أٓ٘ٞج ال ضأًِٞج أٓٞجٌُْ ذ٤ٌْ٘ ذحُرحهَ ئالَّ إٔ ضٌٞ

، ُٝٔح ضٌٖ جُضسجػس أهَ ؽأٗح ػٖ (10)جُقكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ًحٗٞج ٣طَّؿِشٕٝ ، ٝئ٠ُ إٔ عحدجش (9)ٝقشّ جُشذح"

جُطؿحسز ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ذٞفلٜح ٗؾحهحً جهطقحد٣حً ، ٝٓٞسدجً أعْٜ ك٢ ض٤ٔ٘س جُك٤حز جالهطقحد٣س ، ئال 

جُؼقش جُؼرحع٢  ،ًٔح ظٜشش ك٢(1)أٜٗح ُْ ضؾٜذ رجش جإلهرحٍ جُز١ ؽٜذضٚ جُطؿحسز ٖٓ جُؼِٔحء، ُٝزُي أعرحذٚ

، ٝػَٔ جُ٘غ٤ؽ، ٝجُكذجدز، (4)ٝجُذذحؿس (3)ٝجُك٤حًس(2)جألٍٝ ػذد ٖٓ جُق٘حػحش ٝجُكشف ٓػَ جُخضجسز

ٝجُؼر٤ذ ٝج٤ُٜٞد ًحٗٞج ٣كطٌشٕٝ ٓؼظْ ٛزٙ جُق٘حػحش، ٝكنَ (5)ٝجُقرحؿس، ٝجُق٤حؿس، ئال إٔ جُٔٞج٢ُ 

، ًٝحٕ سأط ٓحُٚ (6)س ٣ؼَٔ ك٢ ضؿحسز جُخضجُؼِٔحء جُطؿحسز ػ٠ِ عحتش جألٗؾطس جالهطقحد٣س، كٌحٕ أذٞ ق٤٘ل

، ُٝٔح ضٞك٢ ضشى (7)غالغٕٞ أُق دسْٛ، ًٝحٕ ُغل٤حٕ جُػٞس١ ذنحػس ٣طؿش ذٜح، ٣ٝؼحٝٗٚ ك٢ رُي ؿِٔحٗٚ

، ٝػَٔ ذحُطؿحسز أٓػحٍ ٤ٛٝد ذٖ (9)، ٝػَٔ ػرذ هللا ذٖ جُٔرحسى ك٢ ضؿحسز جُرض(8)ذنحػس ذٔحتس د٣٘حس

، ٣ٝٞعق (14)، ٝجُلنَ ذٖ د٤ًٖ(13)،ٝقؿ٤ش ذٖ جُٔػ٠٘( 12)ُطحت٢، ٝدجٝد ج(11)، ٝجُٞجهذ١(10)جُٞسد

، ٝذحُشؿْ ٖٓ ػَٔ (4)، ٝجُرخحس١(3)، ٝجُغش١ جُغوط٢(2)، ٝقٔضز ذٖ ػٔش جُض٣حش(1)ذٖ ٓٞع٠ جُوطحٕ

جُؼِٔحء ذحُطؿحسز ئال أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛذكْٜ ض٣ٌٖٞ جُػشٝجش، ٝئٗٔح ضكو٤ن جٌُلح٣س جُط٢ ٣نٕٔ٘ٞ ٜٓ٘ح جُؼلحف ػٔح ك٢ 

                                                           
(8)

 (.29جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُ٘غحء، ج٣٥س،) 
(9)

 (.275جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جُروشز، ج٣٥س،) 
(10)

 .165 جذٖ جُؿٞص١، ضِر٤ظ ئذ٤ِظ، ؿ 
(1)

َ أٜٛٔح إٔ ؾَ جألسك ًحٗص ذأ٣ذ١ أِٜٛح ٖٓ أَٛ جُزٓس، ٝؿ٤شْٛ ٖٓ )غٔس أعرحخ ػذز ُِـ٤حخ جُِٔكٞظ ُِؼِٔحء ك٢ ٓؿحٍ جُضسجػس، ُؼ 

رشز جُٔٞج٢ُ ٝجُؼر٤ذ، ٝئٗٔح ٣أخز ٜٓح جُٔغِٕٔٞ جُخشجؼ، غٖ جٗؾـحٍ جُؼِٔحء ٝجُٔغ٤ِٖٔ ك٢ ٛزٙ جُكورس، ٝٓح عروٜح ذحُؿٜحد، كنالً ػٖ هِس خ

ػٖ دٝس جُؼِٔحء ك٢ جُك٤حز جُغ٤حع٤س ٝجالهطقحد٣س ك٢ جُؼقش جُٔغ٤ِٖٔ ذحُضسجػس(، ع٤ق جُذ٣ٖ، ػرذ جُك٤ٌْ، جُؼِٔحء ٝجُغِطس، دسجعس 

 .499ؿ ّ(،2008جُؼرحع٢ جألٍٝ، جٌُٔطد جُؿحٓؼ٢ جُكذ٣ع،)جُوحٛشز،
(2)

)جُخضجسز: ٜٓ٘س جُخضجس، ٝجُخضجس ذحتغ جُخض، ٢ٛٝ غ٤حخ ؾ٤ذز ض٘غؽ ٖٓ جُقٞف ٝجالذش٣غْ ٝٛٞ جُٔرحـ، أٓح جُخض ج٥خش جُٔكشّ ٝٛٞ  

 .1149، ؿ2جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ ،ٖٓ جالذش٣غْ كوو، ُٝلع جُخض ػشذ٢ فك٤ف(، جذٖ ٓ٘ظٞسجُكش٣ش،ألٗٚ ٓق٘ٞع 
(3)

)جُك٤حًس: ٖٓ قحى ٣ك٤ي ق٤ٌح ٝق٤حًس، ك٤وحٍ :قحى جُػٞخ ئر ٗغؿٚ، ٝجُكٌِس قشكس جُ٘غحؼ، ٝؾٔغ قحتي قًٞس ٝق٤حى(، جُٔقذس جُغحذن  

 .1072، ؿ2ٗلغٚ، ؼ
(4)

ٝٓ٘ٚ جُذذحؽ فحقد ٜٓ٘س جُذذحؿس ٢ٛٝ ضط٤ٜش جُؿِذ العطخذجٓٚ(، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ،  ،ذؾ جُؿِذ ٣ذذـٚ)جُذذحؿس: ٖٓ جُلؼَ دذؾ، ك٤وحٍ د 

 .1072، ؿ2ؼ
(5)

)جُٔٞج٢ُ، ْٛ جُؼر٤ذ جُز٣ٖ جػط٘وٞج جإلعالّ، كحٗطغرٞج ذ٘غد ٖٓ أػطوْٜ، ٖٝٓ جُز٣ٖ ُْ ٣ؼِْ آذحؤْٛ ٖٓ أعحسٟ أَٛ دجس جُكشخ جُز٣ٖ  

(؛ جذٖ ٓ٘ظٞس، 5ج٣٥س، ) ،ٕ ُْ ضؼِٔٞج آذحءْٛ كاخٞجٌْٗ ك٢ جُذ٣ٖ أٝ ٓٞج٤ٌُْ(، جُوشإٓ جٌُش٣ْ، عٞسز جألقضجخ" هحٍ ضؼح٠ُ: " كا أعِٔٞج:

 . 4921، ؿ6جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(6)

، 1ؼ ّ(، جُٔكحعٖ ٝجُٔغحٝب، ضكو٤ن: دمحم أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ، دجس جُٔؼحسف، )جُوحٛشز، د. ش(،932ٛـ/ 320جُر٤ٜو٢، ئذشج٤ْٛ ذٖ دمحم)ش 

؛ 159، ؿ1ّ(، ؼ1951؛ جُزٛر٢، ضزًشز جُكلحظ، ٓؿِظ دجس جُٔؼحسف جُ٘ظح٤ٓس، )جُٜ٘ذ، 251؛ جذٖ جُؿٞص١، ضِر٤ظ ئذ٤ِظ، ؿ98ؿ

 .164، ؿ1جُزٛر٢، جُؼرش ك٢ خرش ٖٓ ؿرش، ضكو٤ن: دمحم جُغؼ٤ذ ذغ٢ٗٞ٤، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس،) ذ٤شٝش، د. ش(، ؼ
(7)

، 19؛ جذٖ جُؿٞص١، ف٤ذ جُخحهش، ؿ422، ؿ6جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ،ؼ ؛372، ؿ6جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 

 .148ٝؿ
(8)

 .242، ؿ7جُزٛر٢، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ 
(9)

 .379؛ جذٖ جُؿٞص١، ف٤ذ جُخحهش، ؿ236-235، ؿ6جُخط٤د جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(10)

 .239، ؿ6د جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن، ؼًحٕ ٣وحٍ ػٖ ٤ٛٝد أٗٚ ضحؾش هذ ؽـِٚ عٞهٚ(، جُخط٤ 
(11)

ذحُك٘طس، ٣وٍٞ: ً٘ص ق٘حهح ذحُٔذ٣٘س ك٢ ٣ذ١ ٓحتس جُق دسْٛ ُِ٘حط أمحسخ ذٜح(، جُخط٤د جُرـذجد١، جُٔقذس  ) ًحٕ جُٞجهذ١ ٣طَّؿش 

 .225، ٝؿ234، ؿ6؛ جذٖ خٌِحٕ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ5-4، ؿ3جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(12)

 .89، ؿ3ًص ٣ر٤غ جُخض(، جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼ)ًحٕ دجٝد جُطحت٢ خضج 
(13)

)قؿ٤ش ذٖ جُٔػ٠٘: ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ ػٔش، ٝأفِٚ ٖٓ ج٤ُٔحٓس، ًحٕ غوس، سٟٝ ػٖ ج٤ُِع ذٖ عؼذ ٝػٖ ػرذ جُؼض٣ض ذٖ ػرذ هللا جُٔحؾؾوٕٞ، هوذّ  

 .338، ؿ7ذـذجد، ٝػَٔ ذطؿحسز جُِإُإ ك٢ عٞهٜح، ٝضٞك٢ ذٜح(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(14)

 .142، ؿ10)ًحٕ ألذ٢ ٗؼ٤ْ جُلنَ ذٖ د٤ًٖ قحٗٞضحً ٣ر٤غ ك٤ٚ ج٠ُِٔ ٝؿ٤شٛح(، جُزٛر٢، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ 
(1)

)٣ٞعق ذٖ ٓٞع٠ جُوطحٕ، ٖٓ أَٛ جٌُٞكس، هذّ ذـذجد ك٘ضٍ دجس جُوطٖ ك٘غد ئ٤ُٜح، عٔغ جُكذ٣ع ػٖ ؾش٣ش ذٖ ػرذ جُك٤ٔذ، ٝٗضٍ جُش١  

 .363، ؿ7غْ هذّ ذـذجد(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ ،ٝجضَّؿش ذٜح
(2)

ك٤ؿِرٚ ٖٓ جٌُٞكس  ،)قٔضز ذٖ ػٔش جُض٣حش، ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ ػٔحسز، ًحٕ فحقد هشإٓ ٝع٘س ٝكشجتل، ُٝورٚ جُض٣حش ألٗٚ ًحٕ ٣طَّؿش ذحُض٣ص 

 .103، ؿ3ئ٠ُ قِٞجٕ، ٣ٝؿِد ٖٓ قِٞجٕ جُؿرٖ ٝجُؿٞص ئ٠ُ جٌُٞكس(، جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼ

  
(3)

 .242، ؿ2)جُغش١ جُغوط٢: ٣طَّش ذحُِٞص(، جذٖ جُؿٞص١ جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(4)

 .148، ؿ4)ًحٕ ُٔكٔذ ذٖ ئعٔحػ٤َ جُرخحس١ ضؿحسز ٣وطحش ٜٓ٘ح(، جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼ 
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ً ٣ر٤ؼٕٞ ذنحتؼْٜ ٖٓ ؿ٤ش سذف، ٝدػٞج جُطؿحس ئ٠ُ رُي أ٣ذ١  جُ٘حط، ٝإٔ ذؼل ٛإالء جُؼِٔحء ًحٗٞج أق٤حٗح

، ٝػحضد ذؾش ذٖ ٓشٝجٕ أقذ ٓؼحفش٣ٚ  (5)كٌحٕ ٓؼشٝف جٌُشخ٢ ٣وٍٞ: " جؽطش ٝذغ ُٝٞ ذشأط جُٔحٍ"

، ٣٘لوٕٞ ؾضء ًر٤ش ٓ٘ٚ ، ذَ إٔ ٓح ًحٕ ٣شذكٞٗٚ(6)ُطشًٚ جُؼَٔ ك٢ جُغٞم هحتالً:" جُضّ جُغٞم ٝئٕ ُْ ضشذف"

ػ٠ِ جُٔكطحؾ٤ٖ ٝفال ألهشجْٜٗ ٖٓ جُؼِٔحء، ٝػ٠ِ هالخ جُؼِْ، كٌحٕ ػرذ هللا ذٖ جُٔرحسى ٣وٍٞ:" ٝهللا ُٞال 

خٔغس ٓح أضؿشش"، ٝػذد خٔغس ٖٓ أهشجٗٚ جُؼِٔحء، ًٝحٕ أذٞ ق٤٘لس ٣طؼٜذ أذح ٣ٞعق ذحُذسجْٛ، ٝٛٞ (7)

٤ِع ذٖ عؼذ، كوذ ًحٗص ُٚ م٤حع ذٔقش ضُـَ ك٢ جُغ٘س ػؾش٣ٖ ، ٖٝٓٔ ػَٔ ٖٓ جُؼِٔحء ذحُضسجػس جُ (8)ض٤ِٔز

، ًٝحٕ ُِكشف جُق٘حػ٤س ٓغحقس ٖٓ جٛطٔحٓحش (10)، ًٝحٕ ُغكٕ٘ٞ ص٣طٕٞ ٣ر٤غ ٣ٝوطحش ٓ٘ٚ(9)أُق د٣٘حس

٣ٝر٤ؼٜح هرَ إٔ  (11)جُؼِٔحء، ذحُشؿْ ٖٓ ؿِرس جُٔٞج٢ُ ٝج٤ُٜٞد ٝجُؼر٤ذ ػ٤ِٜح، كٌحٕ أذٞ خض٣ٔس ٣ق٘غ جألسعحٕ

، ٝٝسظ أقٔذ ذٖ ق٘رَ ػٖ أذ٤ٚ هشجصجً، ًٝحٕ (13)، ًٝحٕ ُغل٤حٕ جُػٞس١ ئٓحء ٣ـضُٖ(12)ٓقش٢ِ٣ هنحء 

 .(15)، ًٝحٕ ئرج أػٞصضٚ جُكحؾس ٗغخ جٌُطد ُِ٘حط ذأؾش(14)٣إؾشٛح ُ٘لوطٚ

 

 جُؼَٔ ك٢ جُٞظحتق جُٔح٤ُس:-ؼ

س، ٝخؾ٤طْٜ ٖٓ ضكَٔ ذحُشؿْ ٖٓ قغحع٤س جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ئصجء جُؼَٔ ك٢ جُٞظحتق جُٔح٤ُ

ٓغإ٤ُٝس أٓٞجٍ جُٔغ٤ِٖٔ، ئال إٔ ػذدجً ْٜٓ٘ هذ ؽحسًٞج ك٢ ذؼل جُٞظحتق جُٔح٤ُس ُِذُٝس، كؼِٔٞج ك٢ ٓؿحٍ 

جُقذهحش ٝجُخشجؼ ٝك٢ ضٞص٣غ جُؼطحء، ٝػ٠ِ ذ٤ٞش جألٓٞجٍ ٝك٢ مرو جُٔٞجص٣ٖ ٝجٌُٔح٤٣َ، ٝهذ ًحٕ ُٜزٙ 

، كٌحٕ ٖٓٔ ػَٔ ك٢ جُخشجؼ ذٔقش أذٞ (1)ٓطٜحجُٔؾحسًس أغش ك٢ ئفالـ أقٞجٍ ٛزٙ جُٞظحتق ٝجعطوح

، ٝأذٞ (6)، ٝدمحم ذٖ عؼ٤ذ(5)، ٝٗٞكَ ذٖ كشجش(4)، ٝٓٞع٠ ذٖ ًؼد(3)، ٝجُٔػ٠٘ ذٖ ص٣حد(2)ػٞجٗٚ

                                                           
(5)

 .408، ؿ8جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

 .382، ؿ8جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(7)

، جُزٛر٢، 127، ٝ ؿ 126، ؿ4؛ جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼ236ٝؿ235، ؿ6جُخط٤د جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 

، 1؛ جُزٛر٢، ٤ٓضجٕ جالػطذجٍ ك٢ ٗوذ جُشؾحٍ، ضكو٤ن: ػ٢ِ دمحم ػٞك، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ه117، ٝؿ116، ؿ8ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ

 .218، ؿ1ّ(، ؼ1995)ذ٤شٝش، 
(8)

 .536، ؿ٢8، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼجُزٛر 
(9)

؛ جُٔض١، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ جُكؿحؼ 149-148، ؿ8؛ جُزٛر٢ ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ19جذٖ جُؿٞص١، ف٤ذ جُخحهش، ؿ 

 .273، ؿ24ّ(، ؼ1987ّ(، ضٜز٣د جٌُٔحٍ ك٢ أعٔحء جُشؾحٍ، ضكو٤ن: ٓطرؼس دجس جٌُطد جُٔقش٣س، )جُوحٛشز، 1741ٛـ/٣742ٞعق)ش
(10)

 .67، ؿ12جُزٛر٢، ع٤ش أػالّ جُ٘رحٍ، ؼ 
(11)

)جألسعحٕ: ؾٔغ سعٖ ٝٛٞ جُكرَ، ٝجُشعٖ ٓح ًحٕ ٖٓ جألصٓس ػ٠ِ جألٗق ُِطكٌْ ك٢ جُذٝجخ، ك٤وحٍ أسع٘ص جُلشط ئرج ؾؼِص ُٚ صٓحٓحً  

 .1647، ؿ3ٝؽذدضٚ ذٚ، كٜٞ جُِؿحّ(، جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(12)

، 1ّ(، كطٞـ ٓقش ٝأخرحسٛح، ٌٓطرس ٓذذ٢ُٞ، ه829ٛـ/214ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا ذٖ أػ٤ٖ جُٔقش١)شجذٖ ػرذ جُكٌْ، أذٞ جُوحعْ  

 .242ّ(، 1991)جُوحٛشز، 
(13)

 .65، ؿ7جألفلٜح٢ٗ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(14)

 .223، ؿ211جذٖ جُؿٞص١، ٓ٘حهد جإلٓحّ أقٔذ، ؿ 
(15)

 .226جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(1)

 .503جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ ُك٤ٌْ،جع٤ق جُذ٣ٖ، ػرذ  
(2)

جُطو٠  ،ٌُ٘ٚ ػشف ذ٤ٌ٘طٚ، أقذ ًرحس ػِٔحء جُكذ٣ع جُػوحز، ٝٛٞ ؿ٤ش أذ٢ ػٞجٗٚ جألعلشج٢٘٤٣ فحقد جُٔغ٘ذ ،) أذٞ ػٞجٗٚ ٝجع٘ٚ جُٞمحـ 

وذّٝ ذٌرحس جُؼِٔحء ًٝحٕ ٣ِّٞ عل٤حٕ جُػٞس١ ُلشجسٙ ٖٓ جُغِطحٕ ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ رُي ٖٓ جُرذػس، ٝٓحصجٍ ذٚ قط٠ أغ٘حٙ ػٖ سأ٣ٚ، ٝدػحٙ ئ٠ُ جُ

ّ(، 783ٛـ/166ضٞك٢ أذٞ ػٞجٗٚ ع٘س) ،ػ٠ِ جُٜٔذ١، قط٠ ػضّ عل٤حٕ ٓشجعِس جُٜٔذ١ ٝجالضقحٍ ذٚ، ئال إٔ عل٤حٕ ضٞك٢ هرَ إٔ ٣طْ رُي

ّ(، جُ٘ؿّٞ 1469ٛـ/874؛ جذٖ ضـشٟ ذشد١، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذ٢ جُٔكحعٖ ٣ٞعق)ش319،ؿ245، ؿ7جُزٛر٢، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ

 .337، ؿ336، ؿ1جُضجٛشز ك٢ ِٓٞى ٓقش ٝجُوحٛشز، ٝصجسز جألٝهحف ٝجإلسؽحد، )جُوحٛشز، د. ش(، ؼ
(3)

ّ(، ً٘ض 1337ٛـ/ 737ذٝجدجس١، أذٞ ذٌش ذٖ ػرذ هللا ذٖ أذ٤ي)شّ(، ج754ُٛــ/ ٢ُٝ137 جُٔػ٠٘ ذٖ ص٣حد خشجؼ ٓقش ُِٔ٘قٞس ع٘س)) 

، 5ّ(، ؼ1992جُذسس ٝؾحٓغ جُـشس) جُذسز جُغ٤٘س ك٢ أخرحس جُذُٝس جُؼرحع٤س، ضكو٤ن: دٝسٝ ٤ٗحًش جكٌُٞغ٢، ٤ٗٝٞ ضح٣د جٌُطش٤ٗٝي، )ذ٤شٝش، 

 .17ؿ
(4)

، 5ّ(، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ759ٛـ/142ع٘س  ّ(، قط757٠ٛـ/140)٢ُٝ ٓٞع٠ ذٖ ًؼد خشجؼ ٓقش ألذ٢ ؾؼلش جُٔ٘قٞس ع٘س) 

 .28، ؿ24، ؿ14ؿ
(5)

 .28، ؿ5ّ(، خِلح ُٔٞع٠ ذٖ ًؼد(، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ759ٛـ/142)ػ٤ٖ جُٔ٘قٞس ٗٞكَ ذٖ كشجش ػ٠ِ خشجؼ ٓقش ع٘س) 
(6)

 .50-49، ؿ5ّ(، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ769ٛـ/152)٢ُٝ دمحم ذٖ عؼ٤ذ خشجؼ ٓقش ُِٔ٘قٞس ع٘س) 
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، ٝػَٔ ػذد آخش ٖٓ جُؼِٔحء ػ٠ِ ؾرح٣س (9)ػ٠ِ خشجؼ جُغٞجد (8)، ًٝحٕ ئذشج٤ْٛ ذٖ ػط٤س(7)جُٞص٣ش

، ٝػَٔ ػذد ٖٓ جُؼِٔحء ك٢ (10)ٖٓ ج٤ُٖٔ ك٢ خالكس جُشؽ٤ذجُقذهحش، كٌحٕ جُؾحكؼ٢ ػ٠ِ فذهحش ٗحق٤س 

، ٠ُٝٝ (12)، كٌِق ػرذ هللا ذٖ ٓقؼد ذوغٔس جُؼطحء ذ٤ٖ أَٛ جُٔذ٣٘س ك٢ خالكس جُٔ٘قٞس(11)د٣ٞجٕ جُؼطحء

، ٝذحُشؿْ ٖٓ ضكلع جُؼِٔحء ئصجء جُؼَٔ ك٢ ٝال٣س (13)5ج٤ُِع ذٖ عؼ٤ذ د٣ٞجٕ جُؼطحء ذٔقش ك٢ ػٜذ جُٜٔذ١

كإٔ غٔس ػذد ٖٓ جُؼِٔحء هذ ػِٔٞج ك٢ ذ٤ص جُٔحٍ ُؼذد ٖٓ جُخِلحء جُؼرحع٤٤ٖ، كٌحٕ ٖٓٔ ٢ُٝ ذ٤ص ذ٤ص جُٔحٍ، 

، ٢ُٝٝ (14)جُٔحٍ ٖٓ جُؼِٔحء ُر٢٘ جُؼرحط، جذٖ ٤ُٜؼس، كوذ ٢ُٝ ذ٤ص ٓحٍ ٓقش ك٢ ػٜذ١ جُٔ٘قٞس ٝجُٜٔذ١

، ٝجُٔغ٤د (2)ٖ عؼذ جُضٛش١، ٝئذشج٤ْٛ ذ(1)ذ٤ص جُٔحٍ ػذد ٖٓ جُؼِٔحء، أٓػحٍ جُلشؼ ذٖ كنحُس ُِشؽ٤ذ ػ٠ِ

، ًٔح ػَٔ (5)، ٢ُٝٝ دمحم ذٖ ػرذ هللا ذ٤ص جُٔحٍ ذرـذجد ك٢ خالكس جُٔإٔٓٞ(4)، ٝجُؿشجـ ذٖ ٤ِٓف(3)ذٖ ؽش٣ي

 (6)جُؼِٔحء ك٢ ٝظحتق أخشٟ عٟٞ ذ٤ص جُٔحٍ ،ٓػَ جُؼؾٞس، ٝمرو جٌُٔح٤٣َ ٝجُٔٞجص٣ٖ، كٌحٕ خحُذ ذٖ ٜٓشجٕ

خَ جُكغرس ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ ٖٓ جُؼِٔحء، خقٞفحً ، ٝإٔ أْٛ ، ُْٝ ض (7)، ػ٠ِ دٝس جُؼؾٞس ذحُرقشز

ؽشٝهٜح، إٔ ٣ٌٕٞ جُوحتْ ذٜح ػ٠ِ دسؾس ٖٓ جُؼِْ ذحُوشإٓ جٌُش٣ْ ك٢ أقٌحٓٚ، ٝذحُغ٘س جُ٘ر٣ٞس ٝٓشج٤ٜٓح، ٝذحُلوٚ 

ِلس، ٝألٕ ٝٓوحفذٙ، ألٕ جُٔكطغد ٣شجهد ٓذٟ جُطضجّ جُ٘حط ذٜزٙ جُوٞجػذ ٝجألعظ ٝجُو٤ْ ك٢ ضؼحٓالضْٜ جُٔخط

جُوحت٤ٖٔ ذٜزج جُؼَٔ ًحٗٞج ٣أضٕٞ هٞجػ٤س ، ٝذذٕٝ أؾش، ٝئٗٔح ٣كطغرٕٞ جألؾش ػ٘ذ هللا ضؼح٠ُ، عٔٞج ُزُي 

ذحُٔكطغر٤ٖ، جُٞجقذ ْٜٓ٘ ٓكطغد ، ذؼذ إٔ ًحٕ ٣طِن ػ٤ِْٜ أفكحخ جُغٞم هرَ رُي، كٌحٕ ٖٓٔ ػَٔ ذحُكغرس 

، ئر ًحٕ ػ٠ِ جُكغرس ك٢ جٌُٔح٤٣َ (8)قٞجٍٖٓ جُؼِٔحء ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ػحفْ ذٖ ع٤ِٔحٕ جأل

، ًٔح ٢ُٝ أذٞ صًش٣ح ٣ك٠٤ جذٖ دمحم قغرس ذـذجد ٝأعٞجهٜح، (9)ّ(769ٙ/142ٝجُٔٞجص٤٣ٖ ذحٌُٞكس قط٠ ع٘س)

،ًٔح ؽحسى جُؼِٔحء ك٢ ذؼل جألػٔحٍ جألخشٟ، رجش جُطحذغ جالهطقحد١، (10)ّ(774ٛـ/157ُِٔ٘قٞس ع٘س)

                                                           
(7)

 .247ّ(، جذٖ ػرذ جُكٌْ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ841ٛـ/226)ًحٕ أذٞ جُٞص٣ش ػ٠ِ خشجؼ ٓقش ُِٔؼطقْ ع٘س) 
(8)

)ئذشج٤ْٛ ذٖ ػط٤س جُػول٢، ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ ئعٔحػ٤َ، ُٝذ ك٢ خشجعحٕ، غْ جٗطوَ ئ٠ُ ٝجعو كحعطوش ذٜح، ًٔح هذّ ذـذجد ٝقذظ ك٤ٜح، ؿِد ػ٤ِٚ  

ّ(، جُخط٤د 769ٛـ/181ػحٍ جُ٘غحت٢ ٝجُرخحس١ مؼلٞٙ ٝضشًٞج قذ٣ػٚ، ٢ُٝ خشجؼ جُغٞجد، ٝضٞك٢ ع٘س)جُكذ٣ع، ئال إٔ ػِٔحء جُكذ٣ع أٓ

، جذٖ جُؿٞص١، جُنؼلحء ٝجُٔطش٤ًٖٝ، ضكو٤ن: ػرذ هللا جُوحم٢، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، 114، ؿ4جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ

 .42، ؿ1ّ(، ؼ1986،)ذ٤شٝش، 1ه
(9)

 .115، ؿ114، ؿ6ذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼجُخط٤د جُرـذجد١، جُٔق 
(10)

 .248، ؿ8، )ذ٤شٝش، د. ش(، ؼ1ّ( ًطحخ جُلطٞـ، دجس جُ٘ذٝز جُؿذ٣ذز، ه926ٛـ/314جذٖ أػػْ، أذٞ دمحم أقٔذ جٌُٞك٢)ش 
(11)

٠ ُِ٘حط ٖٓ )جُذ٣ٞجٕ: ذٔؼ٠٘ جُغؿَ، ٝد٣ٞجٕ جُؼطحء جُغؿَ جُز١ ضذٕٝ ك٤ٚ أعٔحء جُٔغطكو٤ٖ ُِؼطحء، ٝٛٞ جُٔشضد جُغ١ٞ٘ جُز١ ٣ُؼط 

 .296، جُؾشذحف٢، جُٔشؾغ جُغحذن ٗلغٚ، ؿ3001، ؿ4ذ٤ص جُٔحٍ(، جذٖ ٓ٘ظٞس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(12)

 .124جُضذ٤ش ذٖ ذٌحس، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؿ 
(13)

 .157، ؿ8جُزٛر٢، ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ؼ 
(14)

ٝجُطحس٣خ، ضكو٤ن: أًشّ م٤حء جُؼٔش١، ٓإعغس ّ(،جُٔؼشكس 890ٛـ، 277جُلغ١ٞ، ٣ؼوٞخ ٣ٖ عل٤حٕ ذٖ ؾٞجٕ جُلحسع٢)ش 

 .486ّ(، ؿ1981جُشعحُس،)ذ٤شٝش، 
(1)

 .469، ؿ327، ؿ7جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(2)

 .322، ؿ7جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(3)

جألػٔؼ ٝؿ٤شٙ، ُٝػذَّ ٖٓ )جُٔغ٤د ذٖ ؽش٣ي، ٖٓ ذ٢٘ ؽوشز ٖٓ ض٤ْٔ، ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ عؼذ، ُٝذ ذخشجعحٕ ٝٗؾأ ذحٌُٞكس، عٔغ جُكذ٣ع ػٖ  

، 7ّ(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ802ٛـ/186جُنؼلحء ك٢ جُكذ٣ع، هذّ ذـذجد ك٘ضُٜح ٢ُٝٝ ذ٤ص جُٔحٍ ُٜحسٕٝ جُشؽ٤ذ، ضٞك٢ ع٘س)

 .332ؿ
(4)

٤ًٝغ ذٖ جُؿشجـ، ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ ٤ًٝغ، كٜٞ أذٞ  ،)جُؿشجـ ذٖ ٤ِٓف ذٖ ػذد١ ذٖ جُلشط ذٖ عل٤حٕ ذٖ جُكحسظ ذٖ ًالخ ذٖ ػحٓش ذٖ سذ٤ؼس

 .381، ؿ380، ؿ6أٛطْ ذحُكذ٣ع، ٢ُٝٝ ذ٤ص جُٔحٍ ك٢ ذـذجد ُٜحسٕٝ جُشؽ٤ذ(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ
(5)

 .413، ؿ5جُخط٤د جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(6)

٠ جُكزجت٤ٖ، ٝٛٞ ٖٓ جُؼِٔحء جُػوحش، )خحُذ ذٖ ٜٓشجٕ جُكزجء، ذأذ٢ جُٔرحسى، ٝٛٞ ٖٓ ٓٞج٢ُ هش٣ؼ، ٣ٝغ٠ٔ ذحُكزجء ألٗٚ ًحٕ ٣ؿِظ ئُ 

ّ(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، 758ٛـ/141ًػ٤ش جُكذ٣ع، جعطؼَٔ ػ٠ِ دجس جُؼؾٞس ذحُرقشز، ك٢ خالكس جُٔ٘قٞس، ٝضٞك٢ ذٜح ع٘س)

 . 260، ؿ259، ؿ7ؼ
(7)

 .260، ؿ7جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(8)

جُشقٖٔ، ٖٓ ٓٞج٢ُ ذ٢٘ ض٤ْٔ، أقذ ػِٔحء جُكذ٣ع جُػوحش، ػَٔ ك٢ ؾٜحص جُذُٝس، ك٢ُٞ )ػحفْ ذٖ ع٤ِٔحٕ جألقٞجٍ، ٠ٌ٘٣ ذأذ٢ ػرذ  

ّ(، جذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن 759ٛـ/142هنحء جُٔذجتٖ ُِٔ٘قٞس، غْ ػ٠ِ جُكغرس ك٢ جٌُٔح٤٣َ ٝجُٔٞجص٣ٖ ُِٔ٘قٞس أ٣نح، ٝضٞك٢ ع٘س)

 .256، ؿ7ٗلغٚ، ؼ
(9)

 .203، ؿ3ح؛ جذٖ جُؿٞص١، فلس جُقلٞز، ؼجذٖ عؼذ، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ٝجُقلكس ٗلغٜ 
(10)

 .267، ؿ6ّ(، ؼ1939ّ(، ضحس٣خ جألْٓ ٝجُِٔٞى، ٌٓطرس جالعطوحٓس، )جُوحٛشز، 922ٛـ/310جُطرش١، دمحم ذٖ ؾش٣ش)ش 
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، ًٝحٕ ئعٔحػ٤َ ذٖ ػ٤حػ ػ٠ِ خضجٗس جٌُغٞز (11)٘حء عٞس قٍٞ ذـذجدكٌَِّق أذٞ ق٤٘لس ذحإلؽشجف ػ٠ِ ذ

 .  (12)ذرـذجد

 

 جُخحضٔس

ٛذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ ضوق٢ دٝس جُؼِٔحء ك٢ جُك٤حز جالهطقحد٣س ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، ٝؾٜٞدْٛ ك٢ 

، ٝجُٔغحٝجز ك٢ جُٔؿطٔغ جإلعال٢ٓس ، ٝضكو٤ن جُشكح٤ٛدٝسْٛ ك٢ ض٤ٔ٘س ٓٞجسد جُذُٝسض٘ظ٤ْ ؽإٕٝ جُذُٝس جُٔح٤ُس ٝ

 ٝهذ خِقص ئ٠ُ ػذد ٖٓ جُ٘طحتؽ ٜٓ٘ح:

ٝمكص جُذسجعس إٔ جُذُٝس جُؼرحع٤س ًحٗص ضؼطٔذ ػ٠ِ جإلعالّ ك٢ ؽإٜٝٗح جالهطقحد٣س، ٝٓؼطٔذز ػ٠ِ ؾٜٞد -1

 جُؼِٔحء جُ٘ظش٣س ٝضخش٣ؿحضْٜ جُلو٤ٜس ُط٘ظ٤ْ جُك٤حز جالهطقحد٣س ٓغ جُطؼح٤ُْ جإلعال٤ٓس.

عس دٝس جُؼِٔحء ك٢ ئذشجص أ٤ٔٛس جُؼَٔ ُشكح٤ٛس جُٔؿطٔغ ُٝطِر٤س قحؾحش ٝٓططِرحش جُلشد جُط٢ ال ذ٤٘ص جُذسج-2

 ؿ٠٘ ُٚ ػٜ٘ح.

 دُِص جُذسجعس ػ٠ِ دٝس جُؼِٔحء ك٢ ؽـَ جُٞظحتق جُٔح٤ُس ك٢ جُذُٝس ٝأغشٛح ك٢ ئفالـ أقٞجٍ ٛزٙ جُٞظحتق.-3

أسك جُخشجؼ جُط٢ كطكص ػ٘ٞز أٝ فِكحً  ٝمكص جُذسجعس دٝس جُؼِٔحء ك٢ ضٞم٤ف ٓلّٜٞ جُؿض٣س ٝضكذ٣ذ-4

 ػ٠ِ ٓحٍ ٓؼ٤ٖ.

ذ٤٘ص جُذسجعس دٝس جُؼِٔحء ك٢ ٓٔحسعس جألٗؾطس جالهطقحد٣س جُٔخطِلس ُٔح ُٜح ٖٓ أغش ٝجمف ػ٠ِ ض٤ٔ٘س جُك٤حز -5

 جالهطقحد٣س ُِٔؿطٔغ جإلعال٢ٓ.

ف ُِخِلحء ك٢ ؾرح٣س دُِص جُذسجعس ػ٠ِ دٝس جُؼِٔحء ك٢ ض٘ظ٤ْ جُؼؾٞس ذؿٜٞدْٛ جُ٘ظش٣س، ٝضوذ٣ْ جُ٘ق-6

  جُؼؾٞس.

 

 جُٔقحدس ٝجُٔشجؾغ

 جُوشإٓ جٌُش٣ْ.

 أٝال: جُٔقحدس.

 ّ( .926ٛـ/314جذٖ أػػْ، أذٞ دمحم أقٔذ جٌُٞك٢)ش

 ّ(.1201ٛـ/597جذٖ جُؿٞص١، أذٞ جُلشؼ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ جُرـذجد١)ش

 ّ(.1534ٛـ/ 940)ش٣ؼوٞخ جذٖ جُخط٤د، ٓك٢ جُذ٣ٖ دمحم ذٖ جُوحعْ ذٖ 

 ّ(.1469ٛـ/874ضـشٟ ذشد١، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذ٢ جُٔكحعٖ ٣ٞعق)ش جذٖ

 ّ(.1448ٛـ/ 752جذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗ، ؽٜحخ جُذ٣ٖ أذٞ جُلنَ أقٔذ )ش

 ّ(.1282ٛـ/681جذٖ خٌِحٕ، أذٞ جُؼرحط ؽٔظ جُذ٣ٖ أقٔذ)ش

 ّ(.865ٛـ/251جذٖ صٗؿ٣ٞس، ق٤ٔذ)ش

 ّ(.844ٛـ/230جذٖ عؼذ، دمحم ذٖ ٤٘ٓغ جُضٛش١)ش

 ّ(.829ٛـ/214، أذٞ جُوحعْ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػرذ هللا ذٖ أػ٤ٖ جُٔقش١)شجذٖ ػرذ جُكٌْ

 ّ(.939، 328)شدمحم جذٖ ػرذ سذٚ، أذٞ ػٔش أقٔذ ذٖ 

 ّ(.1223ٛـ/620جذٖ هذجٓس، أذٞ دمحم ػرذ هللا ذٖ أقٔذ ذٖ دمحم)ش

 ّ(.1350ٛـ/751جذٖ ه٤ْ جُؿٞص٣س، أذٞ ػرذ هللا ؽٔظ جُذ٣ٖ دمحم)ش

 ّ(.1372ٛـ /774حد جُذ٣ٖ ئعٔحػ٤َ )شجُلذجء ػٔ ًػ٤ش، أذٞجذٖ 

 ّ(.1311ٛـ/ 711)شٌٓشّ ذٖ  جُذ٣ٖ دمحمجذٖ ٓ٘ظٞس، ؾٔحٍ 

 ّ(.839ٛـ/224أذٞ ػر٤ذ، جُوحعْ ذٖ عالّ)ش

 ّ(.1066ٛـ/ 458أذٞ ٣ؼ٢ِ، دمحم ذٖ جُكغ٤ٖ جُلشجء)ش

 ّ(.798ٛـ/182أذٞ ٣ٞعق، ٣ؼوٞخ ذٖ ئذشج٤ْٛ)ش

                                                           
(11)

 .97، ؿ10جذٖ ًػ٤ش، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
(12)

 .228، ؿ6جُخط٤د جُرـذجد١، جُٔقذس جُغحذن ٗلغٚ، ؼ 
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 ّ(.1988ٓطرؼس دجس جُطأ٤ُق )جُوحٛشز، أقحعٖ جُٔكحعٖ، ضكو٤ن: دمحم ػ١ِٞ جُٔح٢ٌُ، 

 جألقٌحّ جُغِطح٤ٗس ٝجُٞال٣حش جُذ٤٘٣س، ضكو٤ن: ػٔحد ص٢ً جُرحسٝد١، جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س، )جُوحٛشز، د. ش(.

 ّ(.1983)ذ٤شٝش، جُؼ٤ِٔس، جُغِطح٤ٗس، ضكو٤ن: دمحم قحٓذ جُلو٢، دجس جٌُطد  جألقٌحّ

 ّ(.1994)ذ٤شٝش، ُِٔال٤٣ٖ، ْ أَٛ جُزٓس، ضكو٤ن: فرك٢ فحُف، دجس جُؼِ أقٌحّ

 ئق٤حء ػِّٞ جُذ٣ٖ، ضكو٤ن: دمحم ػرذ جُِٔي جُضؿر٢، ٌٓطرس ك٤حك، )ٓقش، د. ش(.

 ّ(.1038ٛـ/430جألفلٜح٢ٗ، أذٞ ٗؼ٤ْ أقٔذ ذٖ ػرذ هللا)ش

 أػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سخ جُؼح٤ُٖٔ، ضكو٤ن: ػرذ جُشقٖٔ ج٤ًَُٞ، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢، )ذ٤شٝش، د. ش(.

 (.1923ّ/ ٛـ1342ش)جُرـذجد١ ؽٌش١ ٓكٔٞد جألُٞع٢،

 ّ(.1988، )ذ٤شٝش، 1جألٓٞجٍ، ضكو٤ن: ػرذ جأل٤ٓش ّٜٓ٘ح، دجس جُكذجغس، ه

 ّ(.1966ٝجُٜ٘ح٣س، ٌٓطرس جُٔؼحسف، )ذ٤شٝش،  جُرذج٣س

 (.1906ّ جُوحٛشز،) جأل٤ِٛس، جٌُٔطرس جُؼشخ، أقٞجٍ ٓؼشكس ك٢ جألسخ ذِٞؽ

 ّ(.932ٛـ/ 320جُر٤ٜو٢، ئذشج٤ْٛ ذٖ دمحم)ش

 ّ(.1939جألْٓ ٝجُِٔٞى، ٌٓطرس جالعطوحٓس، )جُوحٛشز،  ضحس٣خ

 ضحس٣خ ذـذجد، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝش، د. ش(.

 ّ(،1951ضزًشز جُكلحظ، ٓؿِظ دجس جُٔؼحسف جُ٘ظح٤ٓس، )جُٜ٘ذ، 

 ّ(.1997ضِر٤ظ ئذ٤ِظ، ٓإعغس جٌُطد جُػوحك٤س، )ذ٤شٝش، 

 ّ(.1987كو٤ن: ٓطرؼس دجس جٌُطد جُٔقش٣س، )جُوحٛشز، ضٜز٣د جٌُٔحٍ ك٢ أعٔحء جُشؾحٍ، ض

 ّ(.1961ٗغد هش٣ؼ ٝأخرحسٛح، ضكو٤ن: دمحم دمحم ؽحًش، ٌٓطرس ك٤حك، )ذ٤شٝش،  ؾٜٔشز

 ّ(.1329ٛـ/ 730)ش٣ؼوٞخ جُؿ٘ذ١، دمحم ذٖ ٣ٞعق ذٖ 

 ّ(.1997ش، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ٝهروحش جألفل٤حء، ضكو٤ن: ٓقطل٠ ػرذ جُوحدس ػطح، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝ

 ّ(.1071ٛـ/ 463)شػ٢ِ جُخط٤د جُرـذجد١، أذٞ ذٌش أقٔذ ذٖ 

 ّ(.1337ٛـ/ 737جُذٝجدجس١، أذٞ ذٌش ذٖ ػرذ هللا ذٖ أذ٤ي)ش

 ّ(.1347ٛـ/ 748)شدمحم جُزٛر٢، أذٞ ػرذ هللا ؽٔظ جُذ٣ٖ 

 ّ(.1304ٛـ/ 703جُشه٢، ئذشج٤ْٛ ذٖ أقٔذ جُك٘ر٢ِ)ش

 جُٔطرؼس جُٔقش٣س، )ذٞالم، د. ش(. سٝك جألخ٤حس جُٔ٘طخد ٖٓ سذ٤غ جألذشجس،

 ّ(.870ٛـ/256جُضذ٤ش ذٖ ذٌحس، )ش

جُغِٞى ك٢ هروحش جُؼِٔحء ٝجُِٔٞى، ضكو٤ن: دمحم ذٖ ػ٢ِ ذٖ جُكغ٤ٖ جألًٞع، ٝصجسز جإلػالّ ٝجألٝهحف، 

 ّ(.1983)ف٘ؼحء، 

 ّ(.1982ع٤ش أػالّ جُ٘رالء، ضكو٤ن: ؽؼ٤د جألسٗإٝه، ٓإعغس جُشعحُس، )ذ٤شٝش، 

 ّ(.٤ٓ1994ٖ ج٤ُِػ٢ ٝجُؾحكؼ٢، ٌٓطرس ج٥دجخ، )جُوحٛشز، ع٤شز جإلٓح

 ّ(.1989فلس جُقلٞز، ضكو٤ن: ئذشج٤ْٛ سٓنحٕ، ٝعؼ٤ذ جُِكحّ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝش، 

 ف٤ذ جُخحهش، دجس جذٖ خِذٕٝ، )جالعٌ٘ذس٣س، د. ش(.

 ّ( .1986جُنؼلحء ٝجُٔطش٤ًٖٝ، ضكو٤ن: ػرذ هللا جُوحم٢، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝش، 

 ّ(.922ٛـ/310جُطرش١، دمحم ذٖ ؾش٣ش)ش

 جُطروحش جٌُرشٟ، ضكو٤ن: ئقغحٕ ػرحط، دجس فحدس، )ذ٤شٝش، د. ش(.

 جُؼرش ك٢ خرش ٖٓ ؿرش، ضكو٤ن: دمحم جُغؼ٤ذ ذغ٢ٗٞ٤، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس،) ذ٤شٝش، د. ش(.

 ّ(.1948جُؼوذ جُلش٣ذ، ضقك٤ف : أقٔذ أ٤ٖٓ جُض٣ٖ ، ٝئذشج٤ْٛ جأل٣رحس١، )جُوحٛشز،

 ّ(.1111ٛـ/505جُـضج٢ُ، أذٞ قحٓذ دمحم ذٖ دمحم)ش

 ّ(.1991كطٞـ ٓقش ٝأخرحسٛح، ٌٓطرس ٓذذ٢ُٞ، )جُوحٛشز، 

 ّ(.890ٛـ، 277جُلغ١ٞ، ٣ؼوٞخ ٣ٖ عل٤حٕ ذٖ ؾٞجٕ جُلحسع٢)ش

 ّ(.948ٛـ/337هذجٓس، ذٖ ؾؼلش)ش
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 ّ(.1986جُش٣حك، ًطحخ جألٓٞجٍ. ضكو٤ن: ؽحًش د٣د ك٤حك، ٓشًض جُِٔي ك٤قَ ُِذسجعحش جإلعال٤ٓس،)

 ّ(.1981ًطحخ جُخشجؼ ٝف٘حػس جٌُطحذس، ضكو٤ن: دمحم قغ٤ٖ جُضذ٤ذ١، دجس جُشؽ٤ذ،)ذـذجد،

 ّ(.1976جُخشجؼ، )ذ٤شٝش،  ًطحخ

 ًطحخ جُلطٞـ، دجس جُ٘ذٝز جُؿذ٣ذز، )ذ٤شٝش، د. ش(.

ٌُغ٢، ٤ٗٝٞ ضح٣د ً٘ض جُذسس ٝؾحٓغ جُـشس) جُذسز جُغ٤٘س ك٢ أخرحس جُذُٝس جُؼرحع٤س، ضكو٤ن: دٝسٝ ٤ٗحًش جكٞ

 ّ(.1992جٌُطش٤ٗٝي، )ذ٤شٝش، 

 ّ(.1882ُغحٕ جُؼشخ، ضكو٤ن: ػرذ هللا ػ٢ِ جٌُر٤ش ٝآخشٕٝ، دجس جُٔؼحسف، )جُوحٛشز، 

 ّ(.1058ٛـ/450جُٔحٝسد١، أذٞ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ قر٤د جُرقش١ جُرـذجد١)ش

ًطحخ سآٙ، ذحخ ًشجٛس جُٞال٣س ُٖٝٔ ّ(، 1987ٓؿٔغ جُضٝجتذ ٝٓ٘رغ جُلٞجتذ، دجس جُش٣حٕ ُِطشجظ،)ذ٤شٝش، 

 ضغطكد.

 جُٔكحعٖ ٝجُٔغحٝب، ضكو٤ن: دمحم أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ، دجس جُٔؼحسف، )جُوحٛشز، د. ش(.

 ّ(.1741ٛـ/742جُٔض١، ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ جُكؿحؼ ٣ٞعق)ش

 ّ(.1981جُٔؼشكس ٝجُطحس٣خ، ضكو٤ن: أًشّ م٤حء جُؼٔش١، ٓإعغس جُشعحُس،)ذ٤شٝش، 

 دمحم عحُْ ٓكغٖ، ٝؽؼرحٕ دمحم ئعٔحػ٤َ، ٌٓطرس جُش٣حك جُكذ٣ػس، )جُش٣حك، د. ش(.جُٔـ٢٘، ضكو٤ن: 

 ٓ٘حهد جإلٓحّ أقٔذ، ضكو٤ن: عؼذ ًش٣ْ جُلو٢، دجس جذٖ خِذٕٝ، )جإلعٌ٘ذس٣س، د. ش(.

 ّ(.٤ٓ1995ضجٕ جالػطذجٍ ك٢ ٗوذ جُشؾحٍ، ضكو٤ن: ػ٢ِ دمحم ػٞك، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، )ذ٤شٝش، -

 ِٓٞى ٓقش ٝجُوحٛشز، ٝصجسز جألٝهحف ٝجإلسؽحد، )جُوحٛشز، د. ش(. جُ٘ؿّٞ جُضجٛشز ك٢

 ّ(.1987ٛـ/807ج٤ُٜػ٢ٔ، ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ذٌش)ش

 )ذ٤شٝش، د. ش(.جُػوحكس،ٝك٤حش جألػ٤حٕ ٝأٗرحء أذ٘حء جُضٓحٕ، ضكو٤ن: ئقغحٕ ػرحط، دجس 

 : انمراجع.ا  ثاني

 دمحم.  صٛشز،أذٞ 

 ّ(. 1993أفٍٞ جالهطقحد جإلعال٢ٓ، دجس جُوِْ، )ذ٤شٝش، 

 ع٤ق جُذ٣ٖ، ػرذ جُك٤ٌْ.

 جُؾشذحف٢، أقٔذ.

جُؼِٔحء ٝجُغِطس، دسجعس ػٖ دٝس جُؼِٔحء ك٢ جُك٤حز جُغ٤حع٤س ٝجالهطقحد٣س ك٢ جُؼقش جُؼرحع٢ جألٍٝ، جٌُٔطد 

 ّ(.2008جُؿحٓؼ٢ جُكذ٣ع،)جُوحٛشز،

 ّ(.٤1987س، جٌُٔطرس جُكذ٣ػس، )ذ٤شٝش، ٝج٤ٌُِٔس ك٢ جُؾش٣ؼس جإلعالٓ جُٔحٍ

 ٣ٞٗظ.جُٔقش١، سك٤ن 

 جُٔقش١، ػرذ جُغ٤ٔغ.

 ّ(.1981جالهطقحد١ جإلعال٢ٓ، دجس جُؿ٤َ، )ذ٤شٝش،  جُٔؼؿْ
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