
م 2007اخلامص َالعشرَى، ُِلُّ ــ دِشنرب العدد  دلمٕ الدراسات االجتناعّٕ

 

 

 فايز أبى عمري.  د-عدنان الصمادي . د

  
135 

ملكيت األرض يف اإلسالم ودورها يف 
التنميت املستدامت 

 

عدناى أمحد الضنادٓ . د

جامعٕ جـرش - كمّٕ الشرِعٕ - أستاذ الفقٌ املشارك 

فاِز عبد الفتاح أبُ عنري . د

جامعٕ جـرش - كمّٕ الشرِعٕ - أستاذ احلدِث املشارك 

 

:  املقـــدمت
اهتشٛف َٛٓٛع ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ػ٬ٍ ايعٌلٜٔ ه١ٓ املِٓل١َ ع٢ً اٖتُاّ 

نإ أٚشلا ق١ُ ا٭كض ، فٚاملٓتـٜات ايعامل١ٝ، دًٗا ايكُِأايعامل، ؾعكـت َٔ 

ْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً أسٝح أعًٔ ، 1992داْرلٚ بايدلامٌٜ عاّؿاييت عكـت يف كٜٛ

هذلاتٝذ١ٝ إ تعتُـ أاؿهَٛات بايتعإٚ َع املٓعُات ايـٚي١ٝ سوب ا٫قتٔا٤ 

،  تعنم كتًـ ايوٝاهاتإٔ ا٫هذلاتٝذ١ٝٚط١ٝٓ يًت١ُٝٓ املوتـا١َ، ٜٚٓبػٞ شلقٙ 

ٕ تٛؾل أٚ، ٠ املٓؿق٠ يف ايبًـ املعين٥ٞٚاييب، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚاـطط ا٫قتِاؿ١ٜ

 .بٝٓٗا

بٌ ٖٞ َطًب أهاي يتشكٝل ،  ؾهلًٜاًامل تعـ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ تلفٚ

 بني ا٭دٝاٍ املؼتًؿ١  َٚهاهبٗاايت١ُٝٓ ِْاف يف تٛمٜع مثاكإلٚا، ايعـاي١

 .يٌعٛب املعُٛك٠ املؼتًؿ١

،  أَلًا ٓلٚكًٜاأُبضإٕ اكتؿاع ا٭ُٛات ايعامل١ٝ املطايب١ بايت١ُٝٓ املوتـا١َ 

إػؿام نٌ أًهاٍ ايت١ُٝٓ ايوا٥ـ٠ ٚأمناطٗا يف ٚفيو ْتٝذ١ ، ٚبايؼ ا٭١ُٖٝ

ايعامل ايّٝٛ، سٝح مل توتطع ايكٔا٤ ع٢ً ايؿكل، ٚقاُل٠ دٝٛب٘ يف ايعامل، 

ٚاؿـ َٔ ٌَه١ً ايبطاي١، ٚتٛؾرل ا٭َٔ ايػقا٥ٞ، ٚا٫دتُاعٞ يوهإ 

ا٭كض، بٌ ماؿ ايطني ب١ً يف توبب ٖقٙ ا٭مناط بتًٜٛح ا٭كض، ٚغ٬ؾٗا 
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ايػامٟ، سٝح أؿل ٖقا ايتًٛخ أٓلاكًا بِش١ اإلْوإ َٔ ػ٬ٍ تًٛخ اشلٛا٤، 

ٚايذلب١، ٚايػقا٤، مبٛاؿ نُٝٝا١ٝ٥، ٚأػل٣ ٌَع١، اهتؼـَت ْٚتذت عٔ 

اإلؾلاط يف مٜاؿ٠ اإلْتاز اييت توع٢ إىل تًب١ٝ استٝادات اينٜاؿ٠ ايوها١ْٝ اييت 

َكابٌ مٜاؿ٠ املٛاكؿ  (1، 2، 4، 8، 16)ؽٔع يف منٖٛا إىل املتٛاي١ٝ اشلٓـه١ٝ 

، ، 2، 3، 4، 5)ا٫قتِاؿ١ٜ، ٚاييت ؽٔع يف منٖٛا إىل املتٛاي١ٝ اؿواب١ٝ 

1. . سوب ْعل١ٜ َايجٛي ايوها١ْٝ، ٚاييت تٌهًت ع٢ً أهاهٗا ْعل٠  (.

أُشاب ايٓعاّ ايلأزلايٞ اؿل يًٌُه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ، ٚع٬دٗا، كغِ بط٬ٕ 

. ٖقٙ ايٓعل١ٜ ٚكايؿتٗا يًٛاقع

ٚقـ أغؿًت ٖقٙ اإلًهاٍ ٚا٭مناط ايت١ُٜٛٓ اإلْوإ ٚسادات٘ ٚه١َ٬ ب٦ٝت٘ 

% 80ٚأؿكت ب٘ أٓلاكًا ادتُاع١ٝ ٚاقتِاؿ١ٜ ٚأٜـٚيٛد١ٝ، سٝح توببت عِل 

َٔ ايٓاي، ؾاتوعت ايؿذ٠ٛ بني ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكلا٤، ٚبني % 10َٔ ايجل٠ٚ بٝـ 

ايٌُاٍ املوتعُل ايػين، ٚاؾٓٛب ايتابع ايؿكرل، ٚأػقت ًلا٥ض نبرل٠ َٔ 

ههإ ايعامل تلمغ ؼت ٚطأ٠ ايؿكل أٚ متٛت دٛعا، ٚمل تهتـ ايـٍٚ ايػ١ٝٓ 

مبا تِٓع٘ َٔ إؾكاك ايٌعٛب بٓٗب ثلٚاتٗا ٚسلَاْٗا، بٌ أثاكت ايؿنت، ٚاؿلٚب 

يف ٖقا ايعامل إلْكاْ سذِ ايوهإ، ٚإشلا٤ ايٌعٛب ظلاسٗا، يٝتو٢ٓ شلا 

. ؼت ٖقا ايػطا٤ َٔ ْٗب َا تتُهٔ َٔ ْٗب٘ ؼت دٓض ايع٬ّ

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكـّ ؾكـ ظٗل عٛاك ٚإػؿام ٖقٙ ا٭مناط ٚا٭ًهاٍ َٔ 

ايت١ُٝٓ، مما ؿؾع ايـٍٚ ايػ١ٝٓ ٚاييت ٫ توتػين عٔ ا٭هٛام ايعامل١ٝ يتِلٜـ 

ؾا٥ض إْتادٗا إىل إجياؿ كأٟ عاّ ٜـعٛ إىل منط دـٜـ َٔ ايت١ُٝٓ، ؼٌِ َٔ 

ػ٬ي٘ ع٢ً َهاهب دـٜـ٠ يبٔا٥ع دـٜـ٠، أطًكت ع٢ً ٖقا ايُٓط اؾـٜـ 

"َو٢ُ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ٚاييت تـعٛ إىل ت١ُٝٓ تًيب استٝادات اؿآل ؿٕٚ : 

اإلػ٬ٍ بكـكات ا٭دٝاٍ ايكاؿ١َ ع٢ً تًب١ٝ استٝاداتٗا َع احملاؾع١ ع٢ً ايتٛامٕ 

، ًعاك ٜول ايٓاظلٜٔ ٜٚـغـؽ بطٕٛ اؾا٥عني، إْ٘ ًعاك مل ٜكذلٕ "ايب٦ٝٞ
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بطلٜك١ تٓؿٝق، ٚمل ٜأػق بعني ا٫عتباك تٛمٜع ايجل٠ٚ عٝح تٌِ إىل نٌ ؾلؿ 

. ٚتُٔٔ إًباع سادات٘ ا٭هاه١ٝ

يكـ اهتشٛف َٛٓٛع ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ػ٬ٍ ايعٌلٜٔ ه١ٓ املِٓل١َ ع٢ً 

اٖتُاّ ايعامل، ٚعكـت َٔ ادًٗا ٦َات املٓتـٜات ٚايكُِ ايعامل١ٝ، إ٫ إٔ ايت١ُٝٓ 

 يف يف ايعامل تلاٚغ َهاْٗا ٚتنٜـ سذِ ايؿكل ٚايبطاي١، ٫ٚ ماٍ اإلؾلاط

 ، ٜنٜـ َٔٚتهٝٝـ ايت١ُٝٓ ايتك١ٝٓ، اهتػ٬ٍ املٛاكؿ ٚتٛدٝ٘ ا٫هتجُاكات

ؿل ٖقا ايتًٛخ أٓلاكا بِش١ أسٝح ، ٚهبب يف تًٜٛجٗا،  ايب٣١٦ٝا٫عتـا٤ عٌ

ٚأػل٣ ، مبٛاؿ نُٝا١ٝ٥، ٚايػقا٤، ٚايذلب١، اإلْوإ َٔ ػ٬ٍ تًٛخ اشلٛا٤

، ٚايذلب١، ٚاملٝاٙ، ٚايٓباتات، ٌَع١، نُا أؿكت أٓلاكا باحملاٌُٝ اينكاع١ٝ

، َٔ دلا٤ ايـػإ ٚايػباك ٚائٛٓا٤، ٚايٓاس١ٝ اؾُاي١ٝ يًب١٦ٝ، ٚاؿٝٛاْات

، ٚايؿ٬ٔت ٚايكُا١َ، نُا أْٗا تًشل أٓلاكا ٫ ٜعٗل آثلٖا إ٫ يف املـ٣ ايبعٝـ

 إىلٚايكلس١ َٚا ، يٕٛٚ ايلٚأَلاضٚيهٓٗا فات اثل تلانُٞ َجٌ ايولطإ 

، ؾأٜٔ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ٚاييت ٢َٔ ع٢ً ايـع٠ٛ شلا أنجل َٔ عٌلٜٔ عاًَا فيو

. َٔ ٖقا نً٘؟

:  مشكلت البحث
سـاخ ايتٛامٕ بني ايت١ُٝٓ إ إىلتـٚك ٌَه١ً ايبشح سٍٛ اؿاد١ املاه١ 

 إٔٚاحملاؾع١ ع٢ً تٛامْٗا بعـ ، ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ا٫قتِاؿ١ٜ

، ؾوـ أُشاب ايٓعاّ ايلأزلايٞ ايب١٦ٝ َٔ ػ٬ٍ اإلؾلاط يف اهتػ٬ٍ املٛاكؿأ

ٚايلقٞ به١ُٝ ا٫هت٬ٗى ٚسٌ ، ٚتلف ا٫هت٬ٗى، سٝح كبط ٖ٪٤٫ ايتكـّ

ؿٕٚ اٯػق ، ٚمٜاؿ٠ سذِ ايـػٌ ا٭ًٖٞ،  اإلْتاز٠نجلباملٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ 

، (1)بعني ا٫عتباك ايت١ُٝٓ ايٌا١ًَ يهاؾ١ املٛاكؿ َع احملاؾع١ ع٢ً ايتٛامٕ ايب٦ٝٞ

ٚتٛمٜع ايجل٠ٚ عٝح تُٔٔ إِٜاٍ ايجل٠ٚ إىل نٌ ؾلؿ َع ُٓا١ْ إًباع 

. اؿادات ا٭هاه١ٝ يهٌ ؾلؿ َع متهٝٓ٘ َٔ إًباع ناؾ١ كغبات٘ ا٭ػل٣
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ؾايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٜٗـؿ ايػ٬ف ايػامٟ يًهل٠ ا٭ك١ٝٓ، ٚقـ توبب يف كؾع 

ؿكدات سلاك٠ ا٭كض، ٚأٚقع أٓلاكًا ؾاؿس١ باشلٛا٤ ٚاملا٤ ٚاإلْوإ ٚأؾوـ ايب١٦ٝ 

نُا إٔ غٍٛ ايؿكل، ٚايبطاي١ ٜطاكؿ ايبٌل١ٜ يف نٌ . اييت ٜعٍٝ ؾٝٗا اإلْوإ

َهإ، سٝح ميٛت ٬َٜني ايبٌل َٔ اؾٛع، ٚأُبشت ٌَه١ً ايبطاي١ تٗـؿ 

. ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ يف ايعامل، ؾُا هبب فيو نً٘؟

ٌٖ هبب املٌه١ً إػؿام ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ، َٚؿَٗٛٗا ايكا٥ِ ع٢ً ٚد١ٗ - 

 ايقٟ ؿعا إىل ع٬ز املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ بنٜاؿ٠ ْٟعل ايٓعاّ ايلأزلاٍ

اإلْتاز، ٚسذِ ايـػٌ ا٭ًٖٞ ؿٕٚ ايٓعل إىل تٛمٜع ايجل٠ٚ؟ 

أّ ٌٖ هبب املٌه١ً ٜهُٔ يف ْكّ املٛاكؿ ايطبٝع١ٝ، ٚقـٚؿٜتٗا ٚتناٜـ - 

 اؿادات ايبٌل١ٜ؟

 . بلَت٘ يف َعاؾ١ اإلْوإ ٚسادات٘؟ٟأّ تهُٔ يف ػطأ ايٓعاّ ايلأزلاٍ- 

يإلداب١ ع٢ً ٖقٙ ايتوا٫٩ت قاّ ايباسجإ بٗقٙ ايـكاه١ املوش١ٝ 

ا٫هتكِا١ٝ٥ ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ، ٚؿٚكٖا يف تؿاقِ املٌه١ً، َٚٓاق١ٌ 

اؿٌ ايقٟ تٓاؿ٣ إيٝ٘ ايعامل ايّٝٛ َٔ ػ٬ٍ َ٪متلات ا٭كض ٚايب١٦ٝ ٖٚٛ إس٬ٍ 

ايت١ُٝٓ املوتـا١َ قٌ ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ، ٚعلض ٚد١ٗ ْعل اإله٬ّ يف 

املٌه١ً ٚأٚد٘ ع٬دٗا، ٫هُٝا إٔ ايعامل ايّٝٛ غٝب اإله٬ّ عٔ نجرل َٔ 

.  باؿًٍٛ اييت ٜكـَٗا ي٘ َٔ ٖٛ هبب ٖقا ايٌكا٣٤أعاث١ َٚعاؾاتٗا، ٚانتـ

. شلقا قوُٓا ايبشح إىل َكـ١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚػامت١
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:  املبحث األول
مفهىم التنميت والتنميت املستدامت 

:  مفًُم التهنّٕ: املطمب األَل

 اييت ٜكّٛ بٗا اإلْوإ َٔ ٜلع١ًُٝ ايتػٞ: ٖٞ(Development) ايت١ُٝٓ

 فتُع َتكـّ ُٓاعًٝا مبا ٜتؿل َع استٝادات٘ إىلفتُع تكًٝـٟ مكاعٞ 

..، ٚايؿهل١ٜٚا٫قتِاؿ١ٜ، ا٫دتُاع١ٝ . . ٖٛ ؼٍٛ اجملتُع : ٚمبع٢ٓ أػل. اخل.

ٚؾل استٝادات مجاٖرل  (Dynamic) اجملتُع املتػرل إىل( Static)ايجابت

سٝح تتٛىل تٓؿٝق َكتـك٠،  بإؿاك٠ ت١ُٜٛٓ إ٫ ٖقٙ ٜل٫ٚ تتِ ع١ًُٝ ايتػٞ، (2)ايٌعب

ٚاييت تٌٌُ إؿاك٠ ناؾ١ أدٗن٠ ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ػط١ ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ

 .ٚاإلْتاز ٚايعاًَني بٗا، اــَات

ٚا٫دتُاع١ٝ بػلض ،  ٖٞ اييت تعين بتٓؿٝق ايدلاَر ا٫قتِاؿ١ٜاإلؿاك٠ٖٚقٙ 

. (3)ت١ُٝٓ اجملتُع املتؼًـ

 املاؿٟ يًُذتُع نُا ٖٛ اؿاٍ يًٓعاّ ٜل٫ٚ تكتِل ايت١ُٝٓ ع٢ً ع١ًُٝ ايتػٞ

ٚايكِٝ اجملتُع١ٝ املؼتًؿ١ ،  تٌٌُ إعاؿ٠ تٌهٌٝ ايبٓا٤إٔايلأزلايٞ، بٌ جيب 

 .ٚػطط تٛٓع يتشكٝل أٖـاؾٗا، ُٓٔ ٌَلٚعات

 املاؿٟ ايقٟ ٜواعـ ع٢ً ٚؾل٠ ٜلٚملا ناْت ايت١ُٝٓ تلنن ع٢ً ع١ًُٝ ايتػٞ

ٚاكتؿاع َوت٣ٛ ا٫هت٬ٗى ؿٕٚ ايٓعل اىل ايكِٝ اجملتُع١ٝ اؾلم فيو ، اإلْتاز

 سِل ايجل٠ٚ بٝـ ؾ١٦ ق١ًًٝ يف اجملتُع سٝح ميًو أبلمٖاٌَانٌ ادتُاع١ٝ 

َٔ ايجل٠ٚ ٖٚقا َٔ دلا٤ سِل املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ %80َٔ ههإ ايعامل 10%

 املٌه١ً اؿكٝك١ٝ إٔيف اإلْتاز ؿٕٚ ا٭ػق بعني ا٫عتباك عـاي١ ايتٛمٜع َع 

٫ يف قـٚؿ١ٜ املٛاكؿ ٚعـّ نؿاٜتٗا يًشادات ، تهُٔ يف ه٤ٛ تٛمٜع ايجل٠ٚ

 .ايبٌل١ٜ
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ٚا٫هت٬ٗى مل تأػق ،  ايت١ُٝٓ املاؿ١ٜ اييت كننت ع٢ً مٜاؿ٠ اإلْتازإٔنُا 

 مبا ٜٓبعح َٔ املِاْع َٔ املًٛثات ايكات١ً يًبٌل١ٜ، ٚإؾواؿٖابعني ا٫عتباك ايب١٦ٝ 

. ٚؿٕٚ ا٭ػق بعني ا٫عتباك قـك٠ ا٭دٝاٍ ايكاؿ١َ ع٢ً تٛؾرل استٝاداتٗا

 ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايقٟ ْتر عٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ايت١ُٝٓ ٖـؿ ايػ٬ف ايػامٟ إٕ

ٚاإلْوإ مما أٚقع ايلعب ، ٚاملا٤،  أٓلاكا نبرل٠ باشلٛا٤، ٚأٚقعيًهل٠ ا٭ك١ٝٓ

ٚبلم ع٢ً ايوطض َؿّٗٛ دـٜـ يًت١ُٝٓ عدل عٓ٘ بايت١ُٝٓ ، يف قًٛب ههإ ا٭كض

كمت٘ ق١ُ ا٭كض اييت ف َِطًض دـٜـ أ؛ؾُِطًض ايت١ُٝٓ املوتـا١َ، املوتـا١َ

ْ٘ ٜٓبػٞ إ: ّ سٝح أعًٔ يف ٖقٙ ايك1992١ُعكـت يف كٜٛؿداْرلٚ بايدلامٌٜ عاّ

 تعتُـ إٔع٢ً اؿهَٛات بايتعإٚ َع املٓعُات ايـٚي١ٝ، سوب ا٫قتٔا٤ 

 تعنم كتًـ إٔ ٙ اإلهذلاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يًت١ُٝٓ املوتـا١َ، ٜٚٓبػٞ شلقإهذلاتٝذ١ٝ

ٚايب١ٝ٦ٝ املٓؿق٠ يف ايبًـ املعين ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚاـطط ا٫قتِاؿ١ٜ، ايوٝاهات

. ٕ تٛؾل بٝٓٗاأٚ

نُا أنـت قُِ ا٭كض املتعاقب١ ع٢ً ؿَر َباؿ٨ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ يف 

 .(4)ايوٝاهات ٚايدلاَر ايكطل١ٜ ٚت٬يف اـواك٠ يف املٛاكؿ ايب١ٝ٦ٝ

:  ، َدَريا يف العالجَعهاصريا، مفًُم التهنّٕ املشتدامٕ: املطمب الثانْ

ؿٕٚ ، ٖٞ ايت١ُٝٓ اييت تًيب استٝادات اؿآل": ٜكِـ بايت١ُٝٓ املوتـا١َ

ؾٗٞ تعدل عٔ ايت١ُٝٓ ، (5)"اإلػ٬ٍ بكـكات ا٭دٝاٍ ايكاؿ١َ ع٢ً ت١ُٝٓ استٝاداتٗا

اييت تتِـ با٫هتكلاك ٚمتتًو عٛاٌَ ا٫هتُلاك ٚايتٛاٌُ، ٖٚٞ يٝوت ٚاسـ٠ 

َٔ تًو ا٭مناط ايت١ُٜٛٓ اييت ؿكز ايعًُا٤ ع٢ً إبلامٖا، َجٌ ايت١ُٝٓ ا٫قتِاؿ١ٜ، 

ْٗا إبٌ ٖٞ تٌٌُ ٖقٙ ا٭مناط ناؾ١، ،  ايجكاؾ١ٝ، أٚ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝأٚ

ٜـ ايت١ُٝٓ ٟٜل سٝح جيلٟ اهتػ٬ٍ املٛاكؿ ٚتٛدٝ٘ ا٫هتجُاكات، ٚتوٟع١ًُٝ تؼ

ٚايتطٜٛل امل٪هوٞ بتٓاهل ٜعنم اإلَهاْٝات اؿآل٠ ٚاملوتكب١ًٝ يف ، ايتك١ٝٓ

 .تًب١ٝ استٝادات ايبٌل ٚتطًعاتِٗ
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: (6)عهاصر التهنّٕ املشتدامٕ* 

 إىل املبـأ ايقٟ ٜكٔٞ بنٜاؿ٠ كؾاٙ اجملتُع إىلٜٚوتٓـ : ايعِٓل ا٫قتِاؿٟ -1

ٚايكٔا٤ ع٢ً ايؿكل َٔ ػ٬ٍ اهتػ٬ٍ املٛاكؿ ايطبٝع١ٝ ع٢ً ، أق٢ِ سـ

. ٚبهؿا٠٤، ايُٓٛ ا٭َجٌ

ىل ايٓٗٛض إ ايع٬ق١ بني ايطبٝع١ ٚايبٌل، ٚإىلٌٜٚرل : ايعِٓل ا٫دتُاعٞ -2

ٚايتع١ًُٝٝ ، بلؾاٙ اإلْوإ، ٚؼوني ؾلْ اؿٍِٛ ع٢ً اــَات ايِش١ٝ

، ٚاسذلاّ سكٛم اإلْوإ، ا٭هاه١ٝ، ٚايٛؾا٤ باؿـ ا٭ؿ٢ْ َٔ َعاٜرل ا٭َٔ

 ت١ُٝٓ ايجكاؾات املؼتًؿ١، ٚايتٓٛع ٚايتعـؿ١ٜ، ٚاملٌاكن١ إىلنُا ٌٜرل 

 .ايؿع١ًٝ يًكٛاعـ ايؿع١ًٝ يف ُٓع ايكلاك

ٚايبٝٛيٛد١ٝ ٚع٢ً ، ٜٚتعًل باؿؿاظ ع٢ً قاعـ٠ املٛاكؿ املاؿ١ٜ: ايعِٓل ايب٦ٝٞ -3

 .ايٓعِ ا٫ٜهٛيٛد١ٝ ٚايٓٗٛض بٗا

ٜل هًٛى اإلْوإ ٟ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ٜتطًب لاسٗا تؼإٕ: ٚػ١ُ٬ ايكٍٛ

، ٚايهٕٛ، ٜل َؿاُٖٝ٘ عٔ اؿٝا٠ٟ بتؼإ٫ٚ٫ ٜتأت٢ فيو ،  بلَت٘نإْوإ

ٚاإلْوإ، ٖٚقٙ املؿاِٖٝ اييت تٌهٌ مبذُٛعٗا َٓع١َٛ ثكاؾ١ٝ تٓتر يـ٣ 

 .عاٜرل سٝح تتشهِ بتٌهٌٝ ايوًٛى، ٚاملاإلْوإ َٓع١َٛ َٔ ايكِٝ

:  املبحث الثاني
خطأ النظام الرأمسايل يف نظرته إىل املشكلت االقتصاديت وعالجها 

 ايجكاؾ١ ايوا٥ـ٠ ٚاملتشه١ُ يف ايعامل ايّٝٛ ٖٞ ثكاؾ١ ايٓعاّ ايلأزلايٞ إٕ

،  اإلْوإأًُٖتٖٚٞ ايك١ُٝ املاؿ١ٜ اييت ،  ع٢ً ق١ُٝ ٚاسـ٠إ٫اييت ٫ تٌتٌُ 

 اؾاْب ٚأًُٖتٚكننت ع٢ً اؿادات املاؿ١ٜ ؾكط، ، ت٘ املؼتًؿ١اٚساز

 ٖقٙ إٕٚتٌذٝع ا٫هت٬ٗى، ، ٚاٌْػًت يف ؼؿٝن اإلْتاز املاؿٟٟ، اإلْوإ

ٕ بأٚ، ٚسل١ٜ ايتِلف يًؿلؿ، ايجكاؾ١ اييت تكّٛ ع٢ً أهاي سل١ٜ املًه١ٝ
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 ت١ُٝٓ َوتـا١َ إٔ ؼـخٜتِٛك ميهٔ إٔ فُٛع١ أؾلاؿ، ٫ عباك٠ عٔ اجملتُع 

 . اجملتُع ع٢ً ٖقٙ ا٭هىيف

إٕ ايعامل ايّٝٛ ٚػا١ُ ؿٍٚ ايعامل ايجايح ٜعاْٞ آطلابًا اقتِاؿًٜا َٔ دلا٤ 

ه٤ٛ تٛمٜع ايجل٠ٚ، ٚيٝى َٔ دلا٤ ق١ً اإلْتاز، ؾايٓعاّ ا٫ًذلانٞ َا ظٗل إ٫ 

ْتٝذ١ يًعًِ ايقٟ عاْاٙ اجملتُع َٔ ايٓعاّ ايلأزلايٞ، ْتٝذ١ يو٤ٛ ايتٛمٜع، 

ٚا٫دتٗاؿات ا٫ًذلان١ٝ إمنا تتٓاٍٚ َوأي١ ايتٛمٜع، ٚا٭قطاك اييت ٜوُْٛٗا 

أقطاكًا َتؼًؿ١ نايب٬ؿ اإله١َٝ٬ يف ٖقٙ ا٭ٜاّ إمنا ؽًؿٗا نإ َٔ دلا٤ ه٤ٛ 

ٚيقيو ؾإ ٚاقع املٌه١ً ا٭هاه١ٝ يف ا٫قتِاؿ إمنا . ايتٛمٜع، ٚيٝى ؾكل ايب٬ؿ

ٖٞ ه٤ٛ ايتٛمٜع، ٚيٝى ق١ً اإلْتاز، ٖٚقا ًٞ ًَُٛي ًُٜو٘ نٌ إْوإ َوًًُا 

نإ أّ كأزلايًٝا، أّ اًذلانًٝا، ؾإ ايعامل نً٘ ؾٝ٘ َٔ اإلْتاز َا ٜنٜـ ع٢ً 

سادات ايٓاي، ٚيهٔ ه٤ٛ تٛمٜع٘ دعٌ بعض ايٓاي أغٓٝا٤ غٓا٤ ؾاسًٌا، ٚبعض 

ايٓاي ؾكلا٤ ؾكلًا َـقعًا، ست٢ ايبًـإ اييت تٌهٛ ق١ً اإلْتاز ؾإ املٌه١ً 

. ا٭هاه١ٝ اييت تعاْٝٗا ٖٞ ه٤ٛ ايتٛمٜع يف ايـكد١ ا٭ٚىل، ثِ تأتٞ ق١ً اإلْتاز

إٕ ايـع٠ٛ إىل ايت١ُٝٓ املوتـا١َ تعين مٜاؿ٠ كؾاٙ اجملتُع إىل أق٢ِ سـ، 

ٚايكٔا٤ ع٢ً ايؿكل َٔ ػ٬ٍ اهتػ٬ٍ املٛاكؿ، َع احملاؾع١ ع٢ً قاعـ٠ املٛاكؿ 

املاؿ١ٜ، ٚايبٝٛيٛد١ٝ ٚع٢ً ايٓعِ ا٭ٜهًٛد١ٝ ٚايٓٗٛض بٗا، ٚايٛؾا٤ باؿـ ا٭ؿ٢ْ 

َٔ َعاٜرل ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ، ٚيكـ دا٤ت ٖقٙ ايـع٠ٛ نٓتٝذ١ ملا ٜعاْٝ٘ ايعامل 

ايّٝٛ َٔ ا٫ٓطلاب ا٫قتِاؿٟ ايقٟ ْتر عٔ ه٤ٛ تٛمٜع ايجل٠ٚ، ٚسِل ايجل٠ٚ 

بٝـ ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ ايٓاي، ٚتؿٌٞ ايؿكل، ٚايبطاي١ ست٢ يف أق٣ٛ ؿٍٚ ايعامل 

اقتِاؿًٜا، نٌ فيو دا٤ ْتٝذ١ يًوٝاه١ ا٫قتِاؿ١ٜ اـاط١٦ اييت ٜٓتٗذٗا 

أُشاب ايٓعاّ ايلأزلايٞ، ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أهاي إٔ املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ تهُٔ 

يف ق١ً اإلْتاز، ٚقـٚؿ١ٜ املٛاكؿ، ٚمٜاؿ٠ اؿادات اييت تتطًب اإلًباع، 

ٚتِٛكِٖ اـاط٧ يًُذتُع بأ١ْ فُٛع١ أؾلاؿ، ٚنٌ ؾلؿ ٜتُتع عل١ٜ َطًك١ 
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يف اإلْتاز، ٚا٫هت٬ٗى ؿٕٚ ا٭ػق بعني ا٫عتباك ع٬ق١ ايؿلؿ بػرلٙ َٔ أبٓا٤ 

فتُع٘ ٚؿٕٚ إٔ حيوب أؿ٢ْ سواب يًب١٦ٝ اييت ٜعٍٝ ؾٝٗا، ٚبٗقٙ ايٓعل٠ 

.  ٜوتشٌٝ ايع٬ز، بٌ نٌ َا ٜطلغ ٫ ٜتعـ٣ إٔ ٜهٕٛ تلقٝعًا يجٛب باٍ

إٔ أُشاب ٖقا ايٓٗر قـ اغؿًٛا يف هٝاهتِٗ تًو َا جيب إٔ ٜهٕٛ ع١ًٝ 

اجملتُع أٟ َا جيب إٔ تهٕٛ ع١ًٝ ايع٬قات بني ايٓاي أثٓا٤ ايكٝاّ بإًباع 

. اؿادات

:  اإلسالم َنظرتٌ إىل املشكمٕ االقتضادِٕ

 املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ فات إٔ  ع٢ً اإله٬ّ بٓعلت٘ ايعُٝك١ املوتٓرل٠ أنـإٕ

 : ؛ ُٖاًكني

ىل نٌ ؾلؿ َٔ إٕ تٌِ ثل٠ٚ ايب٬ؿ أؾكل ا٭ؾلاؿ ٫ ؾكل ايب٬ؿ، أٟ ُٓإ : ا٭ٍٚ

  .أؾلاؿ ا٭١َ عٝح ٫ حيلّ َٓٗا أٟ ؾلؿ

. بٗامتهني نٌ ؾلؿ َٔ سٝام٠ ايجل٠ٚ ٚا٫ْتؿاع : ايجاْٞ

ٖٚقإ ايعِٓلإ ٜعاؾإ ه٤ٛ تٛمٜع ايجل٠ٚ َٔ ػ٬ٍ هٝاه١ اقتِاؿ١ٜ تكّٛ 

:  ع٢ً أكبع١ عٓاُل ٖٞ

. إٕ نٌ ؾلؿ ي٘ سادات ٫ بـ َٔ إًباعٗا -1

إٕ ايؿلؿ دن٤ َٔ فتُع ٫ بـ َٔ تكٝٝـ هًٛن٘ مبا ُٜٔٔ ه١َ٬  -2

 .اجملتُع

 .ايٓعل٠ إىل ايؿلؿ بأْ٘ إْوإ بػض ايٓعل عٔ ؿٜٓ٘ ٚدٓو٘ -3

ُٓا١ْ إًباع اؿادات ا٭هاه١ٝ يهٌ ؾلؿ ٚمتهٝٓ٘ َٔ إًباع ناؾ١  -4

. كغبات٘

 ؾأؿيت٘ اٯٜات ٚا٭ساؿٜح اييت دا٤ت بٌإٔ  َٔ املٌه١ًأَا ايٌل ا٭ٍٚ

ٚايتٜٓٛع ، ٚابٔ ايوبٌٝ، ٖٚقٙ اٯٜات دا٤ت َٔ ايهجل٠، ٚاملوهني، ايؿكرل

  ژ ھ ہ  ہ ژ: ىل أ١ُٖٝ ٖقٙ املٌه١ً قاٍ تعاىلإعٝح تًؿت ايٓعل 
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  ژ  ڳ ڳ ڳ    ڳ گ گ گ گ ک ژ: ٚقاٍ تعاىل، ص28: اؿرط

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ژ: ٚقاٍ، ص272: ايبكل٠ط

  ﮷ ﮶  ﮴﮵﮳  ﮲  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ

  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ: ٚقٛي٘ تعاىل، ص60: ايتٛب١ط  ژ﮸ 

. ص7: اؿٌلط  ژ ڳ ڳ گ گ  گ گ

أميا أٌٖ عل١ُ : " قاٍ كهٍٛ اهلل ؛ٚأَا ا٭ساؿٜح ؾٗٞ نجرل٠ َوتؿ١ٔٝ

َٔ آَا : "ٚقاٍ ، (7)" َِٓٗ ف١َ اهلل تباكى ٚتعاىلتُبض ؾٝٗا دا٥عًا ؾكـ بل٨أ

َٔ ٜى مب٪ٍ: "، ٚقاٍ (8)"ٖٚٛ ٜعًِإىل دٓب٘ ٚداكٙ دا٥ع ًْا، عاببٞ َٔ بات َ

. (9)"ٖٚٛ ٜعًِ،  دا٥ع إىل دٓبَ٘ٔ بات ًبعإ ٚداكٙ

، ٚأسهاّ ايِـقات اإلْؿام  يفؾٗقٙ اٯٜات ٚا٭ساؿٜح اييت ٚكؿت

ٚأسهاّ ايننا٠، ٚتهلاك اؿح ع٢ً إعاي١ ايؿكلا٤ ٚاملوانني ٚابٔ ايوبٌٝ 

 إٔ ٚنٌ فيو ٜـٍ ؿ٫ي١ ٚآش١ ع٢ً .ٚايوا٥ًني أٟ َٔ ؼكل ؾِٝٗ ُؿ١ ايؿكل

املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ ٖٞ ه٤ٛ تٛمٜع ايجل٠ٚ ع٢ً ا٭ؾلاؿ عٝح ٜٓتر عٔ ٖقا 

 ؾتهٕٛ املٌه١ً ٖٞ تٛمٜع ايجل٠ٚ ع٢ً نٌ ؾلؿ َٔ ايلع١ٝ، ا٭ؾلاؿايتٛمٜع ؾكل 

ٖٚقا غ٬ف أؿي١ . ٜعاجل ٖقا ايتٛمٜع عٝح تٌِ ٖقٙ ايجل٠ٚ يهٌ ؾلؿإٔؾٝذب 

ٚ بعباك٠ أػل٣ أؿي١ اإلْتاز، ؾإْٗا دا٤ت قـٚؿ٠ َعـٚؿ٠ ٚدا٤ت أؾكل ايب٬ؿ، 

 تعاجل َا ٜكتٔٞ اإلْتاز َباًل٠، 

 قاٍ ع٬ز املٌه١ًٚدا٤ت أؿي١ اإلْتاز ٚايتٛمٜع نُٓع١َٛ ٚاسـ٠ ٜٓتر عٓٗا 

 اٯ١ٜ َٚؿَٗٛٗا طٛمؾُٔ، ص60: ا٭ْؿاٍط  ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ: تعاىل

ٜـ٫ٕ ع٢ً أْ٘ ٜكتٔٞ ٚدٛؿ ايك٠ٛ يف ايب٬ؿ ٜٚٛدب ايعٌُ ع٢ً إجياؿٖا، ٚتٛؾرل 

ا٭َٔ يًلع١ٝ ٚايكٝاّ مبِاؿٗا َٚا ًٜنّ شلا َٔ ًل ايطلقات ٚتٛؾرل املٝاٙ ٚبٓا٤ 

املـاكي ٚاملوتٌؿٝات ٚاملوادـ ٚتٛؾرل ايتطبٝب ٚايتعًِٝ َٚعاؾ١ اؿٛاؿخ 



م 2007اخلامص َالعشرَى، ُِلُّ ــ دِشنرب العدد  دلمٕ الدراسات االجتناعّٕ

 

 

 فايز أبى عمري.  د-عدنان الصمادي . د

  
145 

ايطاك١٥ ناين٫مٍ ايطٛؾإ، ٚنٌ َا ٜٓٗض بأعبا٤ ايلع١ٝ َٔ نٌ َا ًٜنّ نٌ 

ٚنقيو ، ٜٚٛدب ايعٌُ إلجياؿٖا، ٜٚكتٔٞ ٚدٛؿ ايجل٠ٚ، ٖقا، َٚا ًابٗ٘

٫ بٛدٛؿ إَعاؾ١ ؾكل ا٭ؾلاؿ ايقٟ ٖٛ املٌه١ً ا٭هاه١ٝ، ٫ٚ ٜتأت٢ فيو نً٘ 

 إ٫َا ٫ ٜتِ ايٛادب "؛ ؾٗٛ حيتِ ايعٌُ إلجياؿٖا ع٬ًُ بايكاعـ٠ ايه١ًٝ، ايجل٠ٚ

". ب٘ ؾٗٛ ٚادب

 ايعامل ايّٝٛ بتطبٝل َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ؿٕٚ إسـاخ تػٝرل ٠إٕ َٓاؿا

دقكٟ يًٓعاّ ايعاملٞ ايوا٥ـ ايّٝٛ إمنا ٖٛ أهًٛب َٔ أهايٝب ايػلب ٚع٢ً كأه٘ 

أَرلنا يتك١ٜٛ قبٔتٗا ع٢ً ايعامل َٔ ػ٬ٍ إغلام ايعامل بايـٜٕٛ اـاكد١ٝ َٔ 

، ٚايوٝطل٠ (10)َٓ٘% 17ُٓـٚم ايٓكـ ايـٚيٞ ٚايقٟ متًو أَرلنا أنجل َٔ 

ع٢ً ايعامل َٔ ػ٬ٍ ٌَاكٜع اإل٬ُغ ا٫قتِاؿٟ ٚاإلؿاكٟ ٚايقٟ ٜت٫ٛٙ ٖقا 

.  ايِٓـٚم

إٕ نٌ ايـٍٚ اييت ٚقعت يف ٖقا ايٌلى تلادعت اقتِاؿًٜا ٚادتُاعًٝا 

. ٚأًُٚت ًعٛبٗا إىل ايتًٗه١

إٕ اإله٬ّ مبٓعَٛت٘ ايتٌلٜع١ٝ عاجل ايت١ُٝٓ َٔ نٌ دٛاْبٗا َٔ ػ٬ٍ 

. ٚد١ٗ ْعلٙ يف اإلْوإ ٚايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ٚتٓعِٝ ايع٬قات بٝٓٗا مجٝعًا

:  املبحث الثالث
نظرة اإلسالم إىل التنميت 

:  املطمب األَل

نظرٔ اإلسالم إىل املال مو حّث كشبٕ َإنفاقٌ َتهنّتٌ َدَرٍ يف التهنّٕ 

:  املشتدامٕ

 ايٓاظل يف ا٭َٛاٍ املٛدٛؿ٠ يف اؿٝا٠ ايـْٝا جيـٖا بعـ ا٫هتكلا٤ إٕ

 : ٖٞقِٛك٠ يف ث٬ث١ أًٝا٤ 

 .َا ٜٓتر عٔ اينكاع١ َٚا تٓبت٘ ا٭كض -أ 
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-ب  َا ٜٓتر عٔ ؼٍٛ أًهاٍ ا٭ًٝا٤ َٔ ٚٓع إىل أٚٓاع أػل٣ أٟ َا ٜٓتر  

 . عٔ ايِٓاع١

 .تباؿٍ ا٭ًٝا٤ بني ايٓاي بايبٝع ٚايٌلن١ -ز 

َٚٔ ٖٓا ناْت ا٭ًٝا٤ اييت ٌٜتػٌ ؾٝٗا اإلْوإ يًشٍِٛ ع٢ً املاٍ ٚتُٓٝت٘ 

ٖٞ ا٭هايٝب ٚايٛها٥ٌ اييت ، ٚ ٚايتذاك٠ ٚايِٓاع١ َٚا تٓتذ٘ ا٭كضٖٞ اينكاع١

توتؼـّ إلْتاز املاٍ، ٚا٭سهاّ املتعًك١ باينكاع١ ٚايتذاك٠ ٚايِٓاع١ ٖٞ اييت 

. تبني ايهٝؿ١ٝ اييت ُٜٓٞ بٗا ايؿلؿ ًَه١ٝ املاٍ

تٌُٛ إىل إٔ املاٍ نً٘ َِـكٙ ا٭كض هٛا٤ ٕٚبٓعل٠ عُٝك١ َوتٓرل٠ 

ت٘ ُٖا بلٚؾ، ٚإٔ دٗـ اإلْوإ، أّ ايتذاك٠، أّ ايِٓاع١، أناْت اينكاع١

،  باملباؿي١أػل، أٚ إىلٚايتشٌٜٛ َٔ ًهٌ ،  بٗقٙ املٛاكؿ باينٜاؿ٠ٕايًقإ ٜتِلؾا

ٚدٗـ اإلْوإ مبذُٛعٗا تٌهٌ ايجل٠ٚ ، ٚايتذاك٠، ٚايِٓاع١، ؾاينكاع١

. ا٫قتِاؿ١ٜ

ؾا٭كض ٖٞ أهاي اينكاع١ َٚا تٓتذ٘ ٌٜهٌ أهاي ايتذاك٠ ٚايِٓاع١، 

 ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ            ڤ  ڤ ٹ     ٹ ژ: قاٍ تعاىل

     ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: ٚقاٍ عن ٚدٌ .ص27-25: املله٬تط  ژ ڃ ڃ

  چ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

. ص21-19: اؿذلط  ژ ڎ ڎ      ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ        ڇ ڇ

َٚٔ ٖٓا أنـ ايكلإٓ ع٢ً َؿّٗٛ ا٫هتؼ٬ف ٖٚٛ ًَو ا٭كض ٚتٛاكثٗا 

ٖٞ هلل فاملًه١ٝ أَا د٬ٝ بعـ دٌٝ، ؾا٭كض هلل ٚاإلْوإ َوتؼًـ ؾٝٗا، ف

 ڇ چ چ ژ باعتباكٙ َايو املًو سٝح اهٓـ ًَه١ٝ املاٍ ي٘ بكٛي٘ عن ٚدٌ

ٕ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل أ٫ إؾاملاٍ هلل ٚسـٙ، ، (11)ص33: ايٓٛكط  ژ ڇڍ ڇ ڇ

ٚايتِلف ، ؾذعٌ شلِ سل ًَهٝت٘، ٚأَـِٖ ب٘، اهتؼًـ بين اإلْوإ ع٢ً املاٍ
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: اؿـٜـط  ژ ڳڳ ڳ     ڳ   گ گ ژ: قاٍ تعاىل، ٖٝ٘اْٚٛ، ب٘ سوب أٚاَلٙ

ؾشل ، ص12: ْٛغط  ژ ٺ    ڀ ڀ ڀ         ڀ  پ پ پ پ ژ ٚقاٍ تعاىل، ص7

املًه١ٝ ٖقا ايقٟ دا٤ با٫هتؼ٬ف دا٤ عاَا يبين اإلْوإ ظُٝع أؾلاؿِٖ ؾًِٗ 

 ض، ؾا٭كب٘ سل املًه١ٝ، ٫ املًه١ٝ ايؿع١ًٝ، ؾِٗ َوتؼًؿٕٛ يف سل ايتًُو

ٖٚٞ َِـك املاٍ، ًَهٗا اهلل يإلْوإ يٝعُلٖا، ٜٚٓتؿع بٗا، ٖٚٞ ًَو ؾُٝع 

. (12)ايٓاي، إ٫ إٔ اػتِاْ ايؿلؿ بٌٞ ػاْ َٓٗا ؼتاز إىل إفٕ ػاْ

ؾاملًه١ٝ ايؿع١ًٝ يًؿلؿ ًلط اإله٬ّ ؾٝٗا اإلفٕ َٔ اهلل بتًُهٗا، ٚشلقا 

ؾإٕ املاٍ إمنا ميًه٘ بايؿعٌ َٔ أفٕ ايٌاكع بتًُه٘، ؾاًذلاى ايٓاي مجٝعًا يف 

املًه١ٝ دا٤ با٫هتؼ٬ف ايعاّ، ٚأؾاؿ ٚدٛؿ سل املًه١ٝ، ٚاهتؼ٬ف ايؿلؿ 

. (13)املعين يف املًه١ٝ ايؿع١ًٝ دا٤ اإلفٕ اـاْ َٔ ايٌاكع يًؿلؿ مبًهٝت٘

َٚٔ ٖٓا دا٤ اإله٬ّ بأؿي١ تؿ١ًِٝٝ ػا١ُ بايجل٠ٚ َٔ سٝح تٛؾلٖا، َٚٔ 

ٖٚٞ أؿي١ ؼـٜـ ايتًُو بأهباب املًو، ٚؼـٜـ ت١ُٝٓ . سٝح قٔا٤ اؿادات بٗا

. (14)املًو ٚؼلِٜ بعض ا٭ًٝا٤، ٚبعض اإلعُاٍ

:  املطمب الثانْ

:  كّفّٕ التنمك َأسباب املمكّٕ يف اإلسالم َدَرٍ يف التهنّٕ الشاممٕ

سـؿ َبـأ ا٫هتؼ٬ف يف ا٭كض طبٝع١ املًه١ٝ يف اإله٬ّ، سٝح قوُٗا 

ًَٚه١ٝ ، ٚ ًَه١ٝ مجاع١ٝأًَه١ٝ ؾلؿ١ٜ، ًَٚه١ٝ عا١َ : ىل ث٬ث١ أقواّإ

ٚاييت ، ْٚٛاٖٝ٘، ؿٚي٘، ٚدعٌ ٖقٙ املًه١ٝ توتُـ ٌَلٚعٝتٗا َٔ أٚاَل اهلل

. تٌهٌ مبذُٛعٗا َٓع١َٛ تٌلٜعات ًا١ًَ ؾُٝع ْٛاسٞ اؿٝا٠

ٚ ؿٚي١ ، أٚ مجاع١، أٚقـ غلي ٖقا املبـأ يف ْؿى املايو هٛا٤ أنإ ؾلؿًا

ْٚٛاٖٞ املٛنٌ َٔ سٝح ايٛها٥ٌ اييت ٜهتوبٗا بٗا، ٚايطلم ، ايتكٝـ بأٚاَل

. اييت ٜوتجُلٖا بٗا، ٚايكٝاّ با٫يتناَات اييت ٜهًـ بٗا بوبب ٖقٙ املًه١ٝ
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ٚملا نإ املاٍ نً٘ أهاه٘ ا٭كض دعٌ اإله٬ّ ملًه١ٝ ا٭كض أسهاًَا 

، ٖٚقٙ اإلسهاّ تُٔٔ ايت١ُٝٓ ايٌا١ًَ بهٌ  جيعًٗا يػرلٖا مما ميًو ملػا١ُ

عٓاُلٖا، عٝح تًيب استٝادات اؿآل ؿٕٚ اإلػ٬ٍ بكـكات ا٭دٝاٍ 

ايكاؿ١َ، َع احملاؾع١ ع٢ً قـكات ا٭كض اإلْتاد١ٝ، َٚٓع ايتًٛخ ايب٦ٝٞ 

. باحملاؾع١ ع٢ً ايتٛامٕ ايب٦ٝٞ

ا٭كآٞ اييت أهًِ عًٝٗا أًٖٗا، ٚقـ اتؿكت ن١ًُ املقاٖب : ايكوِ ا٭ٍٚ* 

، ٫ ٜتعلض شلِ ؾٝ٘، (15)اإله١َٝ٬ يف ٖقا ايكوِ ع٢ً أْ٘ ًَو ٭ُشاب٘

. (16)ٜتٛاكثْٛ٘ ٜٚتباٜعْٛ٘ ٚؾل ايٌلٜع١

، ٚقـ أطًل عًٝٗا (17)َٚٔ ٖقٙ ا٭كآٞ أكآٞ دنٜل٠ ايعلب ٚاْـْٚٝوٝا

َٔ % 10ايؿكٗا٤ َِطًض ا٭كآٞ ايعٌل١ٜ ٖٚقٙ ا٭كآٞ ٫ تتذاٚم َواستٗا 

. أكآٞ ايعامل اإله٬َٞ

 عٖٚقٙ ا٭كآٞ ٫ ت٪ػق َٓٗا إ٫ ايننا٠ نُا ٖٛ َكلك يف منا٠ اينكٚ

 ٚايجُاك عٌل ايٓاتر إفا ناْت توك٢ عٚايجُاك، ٚزلٝت عٌل١ٜ ٫ٕ منا٠ اينكٚ

. بـٕٚ َ٪١ْ، ِْٚـ ايعٌل إفا ناْت توك٢ مب٪١ْ

ا٭كآٞ املٛقٛؾ١ ع٢ً َِاحل املوًُني، ٚاملكِٛؿ بايٛقـ ٖٓا : ايكوِ ايجاْٞ* 

سبى ايعني عٔ ايتًُٝو، ٚؾلض ػلاز عًٝٗا، ٚايقٟ ٖٛ بـٍ إداك٠ إلْؿاقٗا ع٢ً 

َِاحل املوًُني، ٖٚقٙ ا٭كآٞ ؾتشٗا املوًُٕٛ ع٠ٛٓ، ؾاـاكز َٓٗا سوب 

. ، ٚايكوِ ا٭ػل ؾّل ع١ٓ أ١ًٖ(18)ًلٚط ايًِض

ٚقـ فٖب مجٗٛكا ايؿكٗا٤ إىل إٔ ٖقٙ ا٭كآٞ تعتدل أكآٞ َٛقٛؾ١، 

باهتجٓا٤ اؿٓؿ١ٝ سٝح اعتدلٚا ٖقٙ ا٭كآٞ ممًٛن١ ٭ُشابٗا ًَه١ٝ 

. تبك٢ ػلادٝ٘ باتؿام ايؿكٗا٤ ٫ٚ ٜوكط باإله٬ّ ٫ٚ ايبٝع َٔ َوًِ. (19)ػا١ُ

ٚاـ٬ف بني ايؿكٗا٤ نُا بني بعض ايعًُا٤ ْعلٟ اٚ ؾكٗٞ ٚاتؿكٛا َٔ سٝح 

. (20)ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إْ٘ َٛقٛف غرل َكوّٛ
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ٚايكوُإ املقنٛكإ تكبٌ طبٝعتُٗا املًه١ٝ ايؿلؿ١ٜ ٚيقيو ًَو اإله٬ّ 

ا٭كآٞ ايعٌل١ٜ كقب١ َٚٓؿع١ ٭ُشابٗا َٚٓؿع١ ا٭كآٞ اـلاد١ٝ سوب 

ا٭سهاّ ايوابك١ َع إٜكاف كقبتٗا يبٝت املاٍ، أٟ كقبتٗا ممًٛن١ يبٝت املاٍ 

.  َٚٓؿعتٗا ملٔ ٖٞ يف أٜـِٜٗ

 ايِاؿ١ يًنكاع١ متًو ؾلؿٜا بأهباب ايتًُو أٚٚا٭كآٞ اينكاع١ٝ 

 أهاي املٛاكؿ ايطبٝع١ٝ اؾلؿٖا اإله٬ّ بأسهاّ باعتباكٖا ، ٚ٭ُٖٝتٗااملٌلٚع١

سٝا٤ إنبك١ٝ ا٭َٛاٍ ٚب، ٚاملرلاخ، ٚاشلب١، ؾٗٞ متًو بايٌلا٤، ًَه١ٝ ػا١ُ

ٚمتًٝهٗا َٔ قبٌ اإلَاّ يًلع١ٝ أٟ تٛمٜعٗا ع٢ً أؾلاؿ ايلع١ٝ يًُشاؾع١ ، املٛات

 .ع٢ً َبـأ ايتٛامٕ ا٫قتِاؿٟ ٚع٬ز املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ

ؾاملًو بايٌلا٤ ٚاشلب١ ٚاإلكخ َعًّٛ َٔ إباس١ املًو بٗقٙ ايطلم ايٌلع١ٝ 

ٚأٓاف اإله٬ّ ْٛعًا دـٜـًا ٚطلٜك١ دـٜـ٠ ملًه١ٝ ا٭كض ٚفيو عٔ طلٜل 

اإلسٝا٤ أٟ إسٝا٤ ا٭كض املٝت١ اييت مل ٜعٗل أْ٘ دل٣ عًٝٗا ًَو أسـ َٔ عُاك٠، 

نُٛكؿ )ٚإسٝا٩ٖا ٖٛ إعُاكٖا أٟ دعًٗا ُاؿ١ يًنكاع١ أٟ . أٚ مكع، أٚ إساط١

"، قاٍ كهٍٛ اهلل (21)(َٔ َٛاكؿ اإلْتاز : ٚقاٍ. (22)"َٔ أسٝا أكًٓا َٝت١ ؾٗٞ ي٘: 

"، ٚقاٍ(23)"َٔ عُل أكًٓا يٝوت ٭سـ ؾٗٛ أسل بٗا" أميا قّٛ أسٝٛا ٦ًًٝا َٔ : 

. (24)"ا٭كض أٚ عُلٚٙ ؾِٗ أسل ب٘

ٚا٭كض املٝت١ ٖٞ ا٭كض اييت مل ٜعٗل عًٝٗا أْ٘ دل٣ عًٝٗا ًَو ٭سـ، 

ؾًِ ٜعٗل ؾٝٗا تأثرل ب٤ٌٞ َٔ إساط١ أٚ مكع أٚ عُاك٠ أٚ مٛ فيو، ٫ٚ ٜٛدـ 

اسـ ميًهٗا أٚ ٜٓتؿع بٗا، ٚإسٝا٩ٖا ٖٛ إعُاكٖا أٟ دعًٗا ُاؿ١ يًنكاع١ أٚ 

. ايبٓا٤ عًٝٗا أٚ بعٌُ أٟ ٤ًٞ ٜـٍ ع٢ً ايعُاك٠ َٔ سٝح دعًٗا ُاؿ١ يًنكاع١

"قاٍ اإلَاّ ايٌاؾعٞ نٌ َا مل ٜهٔ عاَلاًً، ٫ٚ سلميًا يعاَل ؾٗٛ : املٛات: 

"، ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ كمح٘ اهلل(25)"َٛات، ٚإٕ نإ َت٬ًِ بعاَل املٛات َا : 

املٛات َا٫ ٜٓتؿع ب٘ َٔ : بعـ عٔ ايعاَل، ٚمل ٜبًػ٘ املا٤، قاٍ ُاسب اشلـا١ٜ
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ا٭كض ٫ْكطاع املا٤ عٓ٘ ٚيػًب١ املا٤ عًٝ٘، أٚ َا أًب٘ فيو مما ميٓع اينكاع١، 

ؾُا نإ َٓٗا عاؿًّٜا ٫ َايو ي٘، أٚ نإ ممًٛنًا يف اإله٬ّ ٫ ٜعلف ي٘ َايو 

بعٝٓ٘، ٖٚٛ بعٝـ عٔ ايكل١ٜ عٝح إفا ٚقـ إْوإ َٔ أق٢ِ ايعاَل ؾِاغ ٫ 

"، ٚقاٍ ابٔ قـا١َ يف اـلاز(26)"ٜوُع ايِٛت ؾٝ٘ ؾٗٛ َٛات ٚأَا مبافا ٜهٕٛ : 

إسٝا٤ ا٭كآٞ ؾإْ٘ ٜوتؼلز ؾٝٗا عني َا٤، أٚ ٜوام إيٝٗا بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ ست٢ 

أْ٘ نتب بقيو، ٚفنل ايبٓا٤ : تًِض يًنكع، ٚقـ كٟٚ عٔ عُل بٔ عبـ ايعنٜن

ٚأْ٘ يف ا٭كآٞ اييت ٫ ًَو ٭سـ عًٝٗا ٜكّٛ َكاّ اؿلخ يف اهتٝذاب املًو، 

إ٫ إٔ أٌُ اإلسٝا٤ إمنا ٖٛ باملا٤، ؾإفا اهتؼلدت عني، أٚ سؿلت ب٦ل، أٚ هٝل 

. (27)"شلا بٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايوٝاق١، ثِ مكع، أٚ غلي ؾقيو نً٘ إسٝا٤

ٚاإلسٝا٤ نُا ْل٣ إمنا ٖٛ ساؾن ٖاّ َٔ اؿٛاؾن اييت ًلعٗا اإله٬ّ 

يتشٌٜٛ ا٭كض ايِاؿ١ يًنكاع١ نعاٌَ إْتاز ؿا٥ِ، ؾًُو ا٭كض املٝت١ باإلسٝا٤ 

إمنا ٖٛ َهاؾأ٠ ملٔ ٜعُل ا٭كض ٜٚنكعٗا، ٚدعٌ اإله٬ّ إسٝا٤ ا٭كض هببًا يف 

. ًَهّٝتٗا َٔ قبٌ احملٝٞ

، ٚيهٔ (28)٫ٚ ػ٬ف بني ايعًُا٤ ع٢ً سهِ ًَه١ّٝ ا٭كض املٝت١ باإلسٝا٤

اـ٬ف يف إفٕ اإلَاّ يف إسٝا٤ املٛات ملٔ أكاؿ إٔ ٜكّٛ بقيو، ؾعا١َ ايؿكٗا٤ ٫ 

ٌٜذلطٕٛ إفٕ اإلَاّ يف إسٝا٤ ا٭كض املٛات، ٚمل خيايـ َٔ ايؿكٗا٤ إ٫ اإلَاّ 

"أبٛ سٓٝؿ١ سٝح اًذلط إفٕ اإلَاّ بكٛي٘ َٔ أسٝا أكٓا َٛاتًا، ؾٗٞ ي٘ إفا أدام : 

اإلَاّ، َٚٔ أسٝا أكًٓا َٛاتًا بػرل إفٕ اإلَاّ، ؾًٝى ي٘، ٚيإلَاّ إٔ خيلدٗا َٔ 

، ٚإمنا دعٌ أبٛ سٓٝؿ١، كمح٘ اهلل، إفٕ اإلَاّ يف فيو ٖٓا ؾ٬ًِ بني (29)"ٜـٙ

ايٓاي، ؾإفا أفٕ اإلَاّ يف فيو إلْوإ نإ ي٘ إٔ حيٝٝٗا، ٚنإ فيو اإلفٕ 

دا٥نًا َوتكًُٝا، ٚإفا َٓع اإلَاّ أسـًا نإ فيو املٓع دا٥نًا، ٚمل ٜهٔ بني 

ايٓاي إتباع ا٭ثل، ٚيهٔ بإفٕ اإلَاّ ٜهٕٛ إفْ٘ ؾ٬ًِ ؾُٝا بِٝٓٗ َٔ 

. (30)ػَِٛاتِٗ، َٚٓع إٓلاك بعِٔٗ ببعض
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ٚكأٟ اإلَاّ ٖٓا ٜ٪نـ ع٢ً ؿٚك ايـٚي١ يف تٓعِٝ ً٪ٕٚ ايٓاي، َٚٓع 

. ايتؼاُِ بِٝٓٗ، ٚؾٌِ اـَِٛات ؾُٝا بِٝٓٗ

َٚٔ اإلسٝا٤ َا أطًل عًٝ٘ ايؿكٗا٤ ايتشذرل، ٖٚٛ إعـاؿ ا٭كض ٚت٦ٝٗتٗا 

"يإلْتاز يكٍٛ ايٓيب  ، نُا إٔ ايـٚي١ (31)"َٔ أساط سا٥طًا ب٤ٌٞ ؾٗٛ ي٘: 

تتـػٌ يف إعاؿ٠ تٛمٜع ا٭كآٞ ع٢ً ايوهإ ملٔ ٖٛ َ٪ٌٖ ينكاع١ ا٭كض 

 ٚاـًؿا٤ ايلاًـٕٚ ٜكطعٕٛ ا٭كآٞ مما د٢ً عٓ٘ ٚعُاكتٗا، ٚنإ ايٓيب 

 أٟ َا ٫ أثل ٭سـ مبًو ؾٝٗا َٚا -أًٖ٘ بػرل قتاٍ َٚٔ اـُى َٚٔ عؿا ا٭كض 

. (32)مل ٜهٔ عُلٙ أسـ

ٚقـ ُٓٔ اإله٬ّ عـّ تعطٌٝ ا٭كض احملٝا٠ ٚاهتُلاك إعُاكٖا بإٔ أددل 

نٌ َٔ ميًو أكًٓا مكاع١ٝ ع٢ً اهتػ٬شلا أٟ ؼًٜٛٗا َٔ عاٌَ إْتاز إىل َٓتذ١ 

بايؿعٌ، ٫ٚ ٜوُض ي٘ بتعطًٝٗا، أٟ ٜهٕٛ اهتػ٬شلا دن٤ًا ٫ ٜتذنأ َٔ 

ؾإفا أٌُٖ فيو، ظ ًَهٝتٗا، ؾإٕ ًَهٝتٗا ػعٌ َايهٗا فدلًا ع٢ً اهتػ٬شلا

ٚعطٌ ا٭كض ث٬خ هٓني تٓتنع َٓ٘ ددلًا ٚتعط٢ يػرلٙ، ؾإٕ عـّ اهتػ٬شلا ث٬خ 

هٓٛات ٜبطٌ ًَهٝت٘ شلا، ٚجيدل س٦ٓٝق ع٢ً كؾع ٜـٙ عٓٗا ٚتٓتنع َٓ٘، قاٍ 

عاؿٟ ا٭كض هلل ٚيلهٛي٘ ثِ يهِ َٔ بعـ، ؾُٔ أسٝا أكًٓا َٝت١ ) كهٍٛ اهلل 

"، ٚقاٍ عُل(33)(ؾٗٞ ي٘، ٚيٝى ملتشذل سل بعـ ث٬خ هٓني َٔ عطٌ أكًٓا : 

، ؾٗقا ٜـٍ ع٢ً إٔ َايو (34)"ث٬خ هٓني مل ٜعُلٖا ؾذا٤ غرلٙ ؾعُلٖا ؾٗٞ ي٘

ا٭كض جيدل ع٢ً اهتػ٬شلا، ؾإٕ مل ٜوتػًٗا ميٌٗ ث٬خ هٓٛات، ؾإٕ مل ٜوتػًٗا 

، ٖقا َٔ ْاس١ٝ نٝؿ١ٝ ًَه١ٝ (35)بعـ ايج٬خ أػقتٗا ايـٚي١ ٚأقطعتٗا يػرلٙ

ا٭كض، أَا َٔ ْاس١ٝ نٝؿ١ٝ ايعٌُ ؾٝٗا، ؾإٕ ايٌاكع سـؿ نٝؿ١ٝ ايعٌُ ؾٝٗا 

ؼـٜـًا ٚآشًا، ؾكـ أددل ايٌؼّ املايو ع٢ً إٔ ٜتٛىل ٖٛ اهتػ٬شلا، ؾذعٌ 

ملايو ا٭كض إٔ ٜنكع أكٓ٘ بآيت٘ ٚبقك٠ ٚعُاي٘ ٚإٔ ٜوتؼـّ ينكاعتٗا عُا٫ً 

ٜوتأدلِٖ يًعٌُ بٗا َكابٌ أدلِٖ، َٚٓع إٔ تهٕٛ ا٭كض أؿا٠ ي٬هتػ٬ٍ 
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 (36)نايـٚك ٚايـٚاب ٚغرلٖا، بٌ أددل ع٢ً اهتػ٬شلا بقاتٗا، ٚاػتًـ ايؿكٗا٤

يف تأدرل ا٭كض يًنكاع١، ٚاملواقا٠، ؾقٖب أبٛ سٓٝؿ١، ٚاشلاؿ١ٜٚ َٔ إٔ 

املواقا٠، ٚاملناكع١ ٫ تِض، ٚفٖب أمحـ، ٚابٔ ػنمي١، ٚها٥ل ؾكٗا٤ احملـثني 

إىل دٛامٖا، ٚتأٍٚ أُشاب ايلأٟ ا٭ٍٚ اؿـٜح بٌإٔ ػٝدل أْٗا ؾتشت ع٠ٛٓ، 

، ٚقـ اؾلؿ (37) ؾُا أػقٙ ؾٗٛ ي٘ َٚا تلن٘ ؾٗٛ ي٘ؾهإ أًٖٗا عبٝـًا ي٘ 

ٚاهتٓـ يف ؼلِٜ فيو  (ؼلِٜ املؼابل٠)ايبؼاكٟ بابًا ػاًُا يف فيو ؼت عٓٛإ 

َٔ ناْت ي٘ أكض ؾًٝنكعٗا أٚ يُٝٓشٗا أػاٙ ؾإٕ مل )إىل اؿـٜح ايقٟ كٚاٙ 

" ٚدا٤ يف ُشٝض َوًِ(38)(ٜؿعٌ ؾًُٝوو أكٓ٘  إٔ ٜ٪ػق ٢ْٗ كهٍٛ اهلل : 

" أْ٘ قاٍ، ُٚض عٓ٘ (39)"يٮكض أدل أٚ سغ َٔ ناْت ي٘ اكض ؾًٝنكعٗا، : 

، ؾٗقٙ (40)"أٚ يٝنكعٗا أػاٙ، ٫ٚ ٜهاكٜٗا بجًح، ٫ٚ بلبع، ٫ٚ بطعاّ َو٢ُ

ا٭ساؿٜح ايِشٝش١ ايِلحي١، تـٍ ؿ٫ي١ تا١َ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ تأدرل ا٭كض 

يًنكاع١ ًْٗٝا عاًَا، ٚمل ٜأت أٟ ؿيٌٝ خيِِٗا بٓٛع َٔ ا٭كض، ٫ٚ دا٤ ؿيٌٝ 

، (41)ٜكٝـٖا بأٟ قٝـ، ؾتبك٢ عا١َ َٚطًك١ ٖٚقا ايلأٟ ايلادض عٓـ عا١َ ايؿكٗا٤

ٚع٢ً ؾلض ايكٍٛ بِش١ املناكع١ ؾإٕ ايٓتٝذ١ ٚاسـ٠ َٔ سٝح اهتػ٬ٍ ا٭كض 

ٚعـّ تعطًٝٗا، ٚنقيو أماٍ اإله٬ّ نٌ اؿٛادن اييت متٓع املٛاطٔ َٔ إسٝا٤ 

ا٭كض، ٚاهتػ٬شلا يًنكاع١، ٚٚٓع ايكٝٛؿ، ٚاؿٛادن اييت متٓع َٔ تعطًٝٗا 

ؾُٔ أْتر بٓؿو٘ ًَو ا٭كض، َٚٔ عطًٗا ث٬خ هٓني ؾكـ ًَهٝتٗا ٚتعط٢ 

. يػرلٙ

ٚمل ٜكـ اإله٬ّ عٓـ ٖقا اؿـ بٌ أكًـ ٚٚد٘ املايو ينكاع١ أكٓ٘ مبا 

تًِض ي٘ َٔ مكع، ٚكتب ع٢ً َا تًِض ي٘ َٔ مكع اـلاز، ٖٚقا َٔ أِٖ ايعٛاٌَ 

اييت ؼاؾغ ع٢ً إْتاد١ٝ ا٭كض ٚاؿًٝٛي١ ؿٕٚ تِشلٖا ٭ٕ مكاع١ ا٭كض مبا ٫ 

. (42)تًِض ي٘ ٜٓٗو ا٭كض، ٜٚعطًٗا ٚحيٍٛ ؿٕٚ إْتادٗا
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ٚايـٚي١ اإله١َٝ٬ ٖٞ ؿٚي١ كعا١ٜ ؼاؾغ أًٜٔا ع٢ً امللاعٞ باعتباك تلب١ٝ 

اؿٝٛاْات ثل٠ٚ اقتِاؿ١ٜ، ٖٚقٙ احملاؾع١ تتِ مبٓع مكاع١ ا٭كآٞ املعـ٠ 

يًلعٞ، أٚ مكاعتٗا با٭ع٬ف، ٖٚقا َا ؾعً٘ عُل عٓـَا سذن أكًٓا يف ايٌاّ 

يًُلاعٞ، ٚدا٤ قّٛ ؾعُلٖٚا ٚمكعٛا بٗا أكهٌ عُل َٔ أماٍ فيو ايبٓا٤ َٔ 

. ، ٚفيو يًُشاؾع١ ع٢ً ايجل٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ(43)ا٭كض

ؾا٭كض تٌهٌ َٓع١َٛ املٛاكؿ ا٫قتِاؿ١ٜ اييت ٜطًل عًٝٗا املٛاكؿ 

 ٖٚقٙ املٓع١َٛ َٔ املٛاكؿ تٌهٌ َع اؾٗـ ايبٌلٟ َٓع١َٛ ٚاسـ٠ ؾ٬.ايطبٝع١ٝ

ٚنقيو ٫ ُٓاع١ ٫ٚ ػاك٠ ٫ٚ اهتؼلاز يًُٛاؿ اـاّ ، مكاع١ بػرل اإلْوإ

.  ٚايطاق١ بػرلٙ ٚفُٛع املٛاكؿ ايطبٝع١ٝ ٚدٗـ اإلْوإ ٌٜه٬ٕ ايجل٠ٚ

١َ ٚ يٮكض ًهًت َٓغ ايؿلؿ١ٜ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ اييت عاؾت اؿٝام٠إٕ

 ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايبٌل١ٜ قتِاؿ١ٜٚاسـ٠ ًٚا١ًَ يف ايت١ُٝٓ عٝح ٚامْت بني ايت١ُٝٓ ا٫

. يف إٓ ٚاسـ

كاع٢ اإله٬ّ طبٝع١ ا٭كض َٔ سٝح قبٛشلا يًًُه١ٝ ايؿلؿ١ٜ : ايكوِ ايجايح* 

سٝامتٗا َٔ قبٌ ا٭ؾلاؿ ٜٔل مبًِش١ اؾُاع١ ٜٚـؾعِٗ ، أٚ إٔ عـّ قبٛشلاأٚ 

ع١ًٝ ايؿكٗا٤ اهِ املًه١ٝ ايعا١َ ايقٟ أطًل ْٛع اٍ  ٖقا عـّ ا٫هتكلاك ؾٌلعإىل

 اؿاٍ ٜأتٞ ؿٚك ايـٚي١ يف متهني مجٝع ايٓاي َٔ ٙٚيف ٖق، أٚ ًَه١ٝ اؾُاع١

َٚٝاٙ ، ٚايواسات ايعا١َ، ٚايػابات، ا٫ْتؿاع بٗقٙ املًه١ٝ نا٫ْتؿاع بامللاعٞ

ٚاهتؼلادٗا َٔ قبٌ ايـٚي١ ٚتٛمٜعٗا ع٢ً ، ايعٕٝٛ ٚا٭ْٗاك ٚايبشاك ٚاملعاؿٕ

 ؼكٝل املِاحل ايعا١َ يًلع١ٝ نؿتض ايطلم ٚتعبٝـٖا ٚبٓا٤ اؾوٛك ، أٚا٭ؾلاؿ

.َٚـ ًبهات املٝاٙ ٚ إعـاؿ اؾَٝٛ . . اخل ٫ٚ متًو ايـٚي١ ؼٌٜٛ املًهٝات .

قاٍ ، (44) ؾلؿ١ٜ ٭ْٗا يٝوت ًَها يبٝت املاٍ بٌ ٖٞ ًَو ؾُٝع ايٓايإىلايعا١َ 

 ًلنا٤ يف ث٬خ، املا٤ ٚايهٮ ملوًُٕٛا: "كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل ع١ًٝ ٚهًِ

 (45)"ٚايٓاك
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أْاط ايٌاكع كعا١ٜ ً٪ٕٚ ايٓاي بٗا ؾكـ دعٌ يبٝت  اييت أَا ايـٚي١ ٖٚٞ

ٖٚٞ َا أطًل املاٍ َٛاكؿ متهٓٗا َٔ كعا١ٜ ً٪ٕٚ ايٓاي ٚمتٓع ا٭ٓلاك بِٗ 

. عًٝٗا ايؿكٗا٤ ًَه١ٝ ايـٚي١ َٚٔ ٖقٙ املٛاكؿ ايجابت١ اـلاز

:  املطمب الثالث

:  ممكّٕ األرض يف اإلسالم َدَريا يف احملافظٕ عمٖ البّئٕ

 اإلْتاز  ع٢ً اإلْوإٜٔ سؿنًلع اإله٬ّ أسهاَا تُٔٔ ايتٛامٕ ب

ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايكـك٠ اإلْتاد١ٝ يٮكض أٟ احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚتُٓٝتٗا بٌهٌ 

. َتٛامٕ ًٚاٌَ ٚؿا٥ِ

 ٜعٍٝ َٚٓٗاؾعًٝٗا اإلْوإ، ٚفيو ٫ٕ ايب١٦ٝ َٛطٔ اؿٝا٠، ٚا٭كض َٛطٔ 

نُا ٜوتؼـَٗا،  َٚعاؿْ٘ ٚايطاق١ اييت ٙغقا٤ٙ، َٚا٤ٜب٢ٓ بٝت٘، ٜٚوتؼلز 

. ٜتٓؿى ٖٛا٤ٖا، ٜٚتأثل ظافبٝتٗا َٚٓاػٗا

عتُـ اإلْوإ يف سٝات٘ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚا ؾٝٗا َٔ َٛاؿ طبٝع١، سٝح ٜكّٛ اٚ

بتطٜٛل َعٌٝت٘ َٚ٪هوات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ، سٝح علف عًِ ايب١٦ٝ 

 اجملاٍ املهاْٞ ايقٟ ٜعٍٝ ؾٝ٘ أٚايٛهط )ايب١٦ٝ بأْٗا  (Ecology)اؿـٜح 

ٚيقيو ، (46)(اإلْوإ، مبا ِٜٔ َٔ ظاٖلات طبٝع١ٝ ٚبٌل١ٜ ٜتأثل بٗا ٜٚ٪ثل ؾٝٗا

ٚيف ٤ٛٓ فيو - ْعاّ إعاي١ اؿٝا٠ - ٜطًل ع٢ً ايٓعاّ ايب٦ٝٞ َٔ ٖقا املٓطًل 

اإلطاك ايقٟ ٜعٍٝ ؾٝ٘ اإلْوإ، ٚحيٌِ )- ؼـٜـا- ؾإ َؿّٗٛ ايب١٦ٝ ٜعين

 ٚنوا٤ ٚؿٚا٤ َٚأ٣ٚ ٚمياكي ؾٝ٘  َأنٌ ٌَٚلبَٓ٘ ع٢ً َكَٛات سٝات٘ َٔ

. (47)( ايبٌلْٞع٬قات٘ َع أقلاْ٘ َٔ ب

 ب١ٝ٦ٝ َتها١ًَ، تتهٕٛ َٔ نا٥ٓات س١ٝ، َٚهْٛات ٙٚايٓعاّ ايب٦ٝٞ ٚسـ

، ٜتؿاعٌ بعٔٗا َع بعض، ٚؾكا يٓعاّ ؿقٝل َٚتٛامٕ يف ْٞغرل س١ٝ يف َهإ َع

ؿٜٓاَٝه١ٝ فات١ٝ، يتوتُل يف إعاي١ اؿٝا٠، ٚيقيو ٜطًل ع٢ً ايٓعاّ ايب٦ٝٞ َٔ 

. نُا أهًؿٓا- ْعاّ إعاي١ اؿٝا٠ - ٖقا املٓطًل 
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ٕ اهلل ٖٛ أ ايكلإ ايهلِٜ حيؿٌ بايهجرل َٔ آٜات٘ اييت ت٪نـ ع٢ً إٕ

ٚسـٙ ػايل ايب١٦ٝ َٚٓعُٗا، ٖٚٛ ايقٟ ٚٓع ايٓٛاَٝى اييت تهؿٌ سؿغ ايتٛامٕ 

 ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ: قاٍ تعاىل، ايب٦ٝٞ

     ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ھ   ھ ہ ہ ژ: ٚقاٍ عن ٚدٌ، ص10-1: ايلمحٔط  ژ  ں   ڱ

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻  ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲  ۓ                ۓ ے  ے ھ

          ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ: ٚقاٍ عن َٔ قا٥ٌ، ص22: ايبكل٠ط  ژ﮿ 

 ڳ         گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ

. ص7-6: مط  ژ ڳ ڳ

: ايكُلط  ژ       يت ىت مت             خت حت ژ: ىل ػًل نٌ ًٞ بكـك قاٍ تعاىلا اهلل تعإٕ

ٚايكـك ٖٛ فيو ايٓعاّ ، ص2: ايؿلقإط  ژ  ۇئ   وئ    وئ ەئ ەئ ژ: ، ٚقاٍص49

أدلاٖا عًٝ٘، ؾهٌ ًٞ عٓـٙ مبكـاك ٚايقٟ ٚٓع١ اهلل يًُؼًٛقات قبٌ ػًكٗا 

ٚ أٚسهُت٘ هبشاْ٘ ٚتعاىل، ؾٗٛ ٚسـٙ ايقٟ ٜهؿٌ ٭ٟ َهٕٛ ، عوب عًُ٘

ٕ ٜ٪ؿٟ ؿٚك٠ احملـؿ امللهّٛ ي٘ يف اؿٝا٠ باْوذاّ أعِٓل َٔ عٓاُل ٖقٙ ايب١٦ٝ 

ٚ تًٛثٗا أ٫ٚ خيلز ع١ًٝ قٝـ أمن١ً، ٚؾواؿ ايب١٦ٝ ، ْٚعاّ ؿقٝل ٫ ٜتعـاٙ، بـٜع

      خب  حب جب              يئ ىئ مئ   حئ جئ       ی ی ژ: ْكٝض ٬ُسٗا قاٍ تعاىل

ٕ احملاؾع١ ع٢ً املٛاكؿ أَٚ٪ؿ٣ فيو ، ص41: ايلّٚط  ژ حت جت يب  ىب مب

، ُبض أَلًا َلتبطًا عٝا٠ اإلْوإ ايقٟ ٜعٍٝ ع٢ً ٖقٙ املٛاكؿأايطبٝع١ٝ 

. ٚ اهتٓناؾٗاأ عٓـ اهتعُاشلا  ؾٝذب عـّ اإلهلافٚاهتػ٬شلا
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 اهتؼـاّ املٛاكؿ ايطبٝع١ٝ بإت٬ف ايذلب١  ه٤ٛٚميهٔ تًؼّٝ َعاٖل

ٚسلقٗا، ٚعـّ محا١ٜ ، ٚتـَرلٖا، ٚاهتٓناف املعاؿٕ، ٚإباؿ٠ ايػابات، اينكاع١ٝ

يكلب َٔ با ، أٚٚاملوانٔ يف ا٭كض املٓتذ١، اؿٝٛاْات ايدل١ٜ، ٚإقا١َ املـٕ

ٚتًٛخ اشلٛا٤ مبؼتًـ ايٛها٥ٌ، ٚتـَرل املٓاطل اؾ١ًُٝ، ٚا٫ػتٝاك غرل ، املٓادِ

 عٔ ٙيـ اإلْتاز بٌت٢ ُٛكتؽٚ توتًِض، ٚ، أايعًُٞ يًُٓاطل اييت توتنكع

. (48)املتطًبات ا٭هاه١ٝ يإلْوإ

سـاخ اـًٌ يف ايتٛامٕ ايب٦ٝٞ عٔ طلٜل إٚ،  اإلْوإ ٖٛ ايوبب يف ايتًٛخإٕ

ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ، فٚا٭َجٌ ملهْٛات ايٓعاّ ايب٦ٝٞ سٛي٘، ا٫هتؼـاّ غرل ايلًٝـ

ٕ يف ايوًٛى ايقٟ ٜوًه٘ ّىل ايؿٓا٤، إمنا ٜوإٚايوا٥ل بٗا ، املـَل يًشٝا٠

 ڭ ڭ ژ: ، قاٍ تعاىل(49)ٚاملعلؾ١، ٚا٫هت٬ٗى، اإلْوإ يف أمناط اإلْتاز

  ژ ڤ    ٹ ٹ ٹ  ٹ ژ ٚقاٍ، ص56: ا٭علافط  ژ   ۇ ۇ ڭ  ڭ

: ايكِّط  ژ جب يئ ىئ مئ  حئ یجئ ی ی ی ىئ ژ ٚقاٍ، ص74: ا٭علافط

. ص77

 اإلْوإ ٜعتُـ يف سٝات٘ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚا ؾٝٗا َٔ َٛاكؿ طبٝع١ٝ، سٝح إٕ

ٜكّٛ بتطٜٛل َعٌٝت٘ َٚ٪هوات٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ، َٔ ٖقٙ املٛاكؿ اييت 

ٍ ايها٥ٓات اؿ١ٝ عععٍ يوعععػًكٗا اهلل ٚدعٌ ؾٝٗا ايهؿا١ٜ يًشادات ايبٌل١ٜ ب

 ٺ ٺ     ٺ ڀٺ  ڀ ڀ  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ قاٍ تعاىل

﮼  ﮻     ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ ژ ٚقاٍ، ص6: ٖٛؿط  ژ ٿ

. ص10: ؾًِتط  ژ ﮽﮾ 

ت ُٚـٚإفا تأًَٓا ايتٛدٝٗات ايكلآ١ْٝ ٚا٭ساؿٜح ايٓب١ٜٛ ايٌلٜؿ١ ؾإْٗا قـ 

 ٜتٓٛع إْتادٗا تبعا يكـكتٗا اإلْتاد١ٝ، ؾُٓٗا َا ًِٜض بأْ٘ا٭كض َٚا حيٝط بٗا 

يًشبٛب، َٚٓٗا َا ًِٜض يًٌذل، َٚٓٗا َا ًِٜض يًُلاعٞ ٚايهٮ، َٚٔ ٖٓا 
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ىل ث٬ث١ أقواّ نُا َل هابكا، ٚمل إعاجل اإله٬ّ َٛٓٛع املًه١ٝ ٚقوُٗا 

ْتاز إٜكـ عٔ ٖقا اؿـ بٌ عاجل طبٝع١ ايتعاٌَ َعٗا مبا ُٜٔٔ اإلْتاز اينكاعٞ ٚ

ا٭ع٬ف ٚاحملاؾع١ ع٢ً قـكتٗا اإلْتاد١ٝ، ٚاؿًٝٛي١ ؿٕٚ تِشلٖا، ٖٚٛ َٔ 

.  ععِ َعاٖل ايتًٛخ يف ا٭كضأ

ىل إ اإله٬ّ َٔ ػ٬ٍ تٛدٝٗات٘ ٚإكًاؿات٘ ٚتٌلٜعات٘ سؿنت اإلْوإ إٕ

اإلْتاز ٚٚدٗت٘ ايٛد١ٗ ايِشٝش١ اييت ُٓٓت بكا٤ٙ ٚاهتُلاكٙ ست٢ ٜلخ اهلل 

. ا٭كض َٚٔ عًٝٗا

ٚقـ تٓٛعت ٖقٙ ايتٛدٝٗات ٚاإلكًاؿات ٚامللغبات ٚامللٖبات اييت ؼـخ 

ىل إايت١ُٝٓ املوتـا١َ اييت تٌٌُ اإلْوإ ٚا٭كض ٚايب١٦ٝ سٝح ؼؿن اإلْوإ 

إْتاز َا ٜهؿٞ سادات٘ بٌهٌ َتٛامٕ عٝح حيؿغ يٮدٝاٍ ايكاؿ١َ َا 

. ٜهؿِٝٗ ٜٚوعـِٖ

 ي٫ٛ َٔ ٜأتٞ َٔ آػل ايٓاي "ٕ عُل قاٍأك٣ٚ َايو عٔ مٜـ بٔ هًِ عٔ أبٝ٘ 

ٚيف ايلٚاٜات ، (50)" يف ػٝدل٫ قوُتٗا، نُا قوِ كهٍٛ اهلل إَا ؾتشت قل١ٜ 

 عُل كٓٞ اهلل ع١ٓ أبك٢ هٛاؿ ايعلام َِٚل إٔاملوتؿ١ٔٝ َٔ ايطلم ايهجرل٠، 

 .ت يًُكات١ًاعطٞأَٚا ظٗل ع١ًٝ َٔ ايػٓا٥ِ، يٝهٕٛ َا ؾلض ع١ًٝ َٔ ػلاز 

مما تكـّ ٜبني يٓا إٔ اإله٬ّ كبط ًَه١ٝ ا٭كض باإلْتاز ؾُٔ ٜٓتر ٜٚعٌُ 

ميًو َٚٔ ٌُٜٗ ٜٚعطٌ ٜؿكـ ًَهٝت٘ ٚػا١ُ َٓؿع١ ا٭كآٞ ٚاييت تٌهٌ َا 

. َٔ ا٭كآٞ اييت ميًهٗا املوًُٕٛ% 90ٜنٜـ ع٢ً 

ٚا٭كض إَا إٔ تهٕٛ َٛاتًا ٚإَا إٕ تهٕٛ غرل َٛات أٟ ممًٛن١ أٚ ٜعٗل 

عًٝٗا اثل املًو، ٚاملٛات ٖٞ ا٭كآٞ اييت مل ٜعٗل عًٝٗا اْ٘ دل٣ عًٝٗا ًَو 

اسـ، ؾًِ ٜعٗل ؾٝٗا تأثرل ًٞ َٔ إساط١ ٚمكع أٚ عُاكٙ أٚ مٛ فيو، ٫ٚ َايو 

. شلا ٫ٚ ٜٓتؿع بٗا أسـ
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ٚا٭كض املٛات متًو با٭سٝا٤ ٚايتشذرل، ٚأَا غرل املٛات ؾ٬ متًو إ٫ بوبب 

ًلعٞ ناإلكخ ٚايٌلا٤ ٚاإلقطاع، أٟ َا تٛمع٘ ايـٚي١ َٔ ا٭كض اـلاد١ٝ 

ٚيٝى يعلم ، َٔ أسٝا أكٓا َٝت١ ؾٗٞ ي٘: "ع٢ً ايوهإ، ٚؿيٌٝ فيو قٛي٘ 

"، ٚقٛي٘ (51)"ظامل سل : ، ٚقٛي٘ (52)"َٔ أساط سا٥طًا ع٢ً أكض ؾٗٞ ي٘: 

عاؿٟ ا٭كض هلل، ٚيلهٛي٘، ثِ يهِ َٔ بعـ، ؾُٔ أسٝا أكًٓا َٝت١ ؾٗٞ ي٘، "

، ؾٗقٙ ايِْٓٛ تـٍ ع٢ً إٔ ا٭كض (53)"ٚيٝى حملتذل سل بعـ ث٬خ هٓٛات

املٝت١ إفا أسٝاٖا ًؼّ أٚ أساطٗا بوٛك أٚ َا ٜكّٛ َكاَٗا إلسٝا٥ٗا ؾكـ 

ًَهٗا، َٚؿّٗٛ ا٭ساؿٜح اْ٘ إفا مل تهٔ ا٭كض املٝت١ ؾإْ٘ ٫ ميًهٗا إ٫ 

. بأسـ أهباب املًو املقنٛك٠

ٚست٢ حياؾغ اإله٬ّ ع٢ً ت١ُٝٓ َا خيلز َٔ ا٭كض ٜٚنٜـ َٔ كقع١ ا٭كض 

اينكاع١ٝ ٚميٓع تعطٌٝ ا٭كض أٚ ٜتوبب يف تِشلٖا، اددل نٌ َٔ ًَو أكٓا 

. ع٢ً اهتػ٬شلا، ٜٚعطٞ احملتاز َٔ بٝت املاٍ َا ميهٓ٘ َٔ ٖقا ا٫هتػ٬ٍ

ٚنٌ َٔ ٌُٜٗ ا٭كض ث٬خ هٓني َٔ غرل اهتػ٬ٍ ت٪ػق ١َٓ ٚتعط٢ يػرلٙ، 

 آْـ ايقنل، ؾؿٝ٘ ؿيٌٝ ُلٜض ع٢ً إٕ ا٭كض املٝت١ إفا أسٝاٖا يكٛي٘ 

ًؼّ، أٚ ٚٓع عًٝٗا سذاك٠ أٟ ٚٓع عًٝٗا ٜـٙ، ؾإْ٘ ميًهٗا، ٚيهٔ إفا مل 

ٜوتػًٗا َـ٠ ث٬خ هٓني َتٛاي١ٝ ؾإْٗا ت٪ػق َٓ٘، ؾإٕ اؿـٜح اقتِل يف 

ٚيٝى )، ٚاقتِل يف أػق ا٭كض ع٢ً احملتذل(ؾُٔ أسٝا)املًه١ٝ ع٢ً احملٞ 

. ، ٖٚقا َٔ باب اإلجيام باؿقف باملًه١ٝ، ٜٚـػٌ احملٞ با٭ػق(54)(حملتذل

ٚإَا إعطا٤ ايؿ٬سني َٔ بٝت املاٍ َا ميهِٓٗ َٔ مكاع١ أكِٓٗ ؾإٕ ؿي١ًٝ 

َا ؾع١ً عُل يف ايعلام، ؾإْ٘ ملا ؾتشت ايعلام تلى ا٭كض ؼت ٜـ أًٖٗا ٚمل 

ٜكوُٗا ع٢ً احملاكبني َع أْٗا َٔ ايػٓا٥ِ، ٚأعطٞ ايؿ٬سني َا٫ً َٔ بٝت املاٍ 

ٜتكٕٛٚ ب٘ ع٢ً مكاع١ أكِٓٗ َع أِْٗ مل ٜهْٛٛا قـ اهًُٛا بعـ، َٚع إٕ 

 اايؿ٬سني بُٛؿِٗ ؾ٬سني يٝوٛ ممٔ ٜوتشكٕٛ ٦ًًٝا َٔ بٝت املاٍ َا ؿاَٛ
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ميًهٕٛ أكًٓا ؾ٬ ٜـػًٕٛ يف ايؿكلا٤، ؾٗقإ ا٭َلإ مما ٜٓهل ؾعًُٗا 

. ملؼايؿتٗا إلسهاّ ايػٓا٥ِ ٚإسهاّ بٝت املاٍ

، ع٢ً ادتٗاؿٙ يف إبكا٤ ا٭كض بٝـ أًٖٗا، إ٫ إٔ ايِشاب١ ٚاؾكٛا عُل، 

ٚؾلض اـلاز عًٝٗا، ٚإعطا٤ ايؿ٬سني يف ايعلام َٔ بٝت املاٍ يٝعِٝٓٗ ع٢ً 

. (55)اينكاع١

ٚمل ٜهتـ اإله٬ّ بٗقٙ ائُاْات ٫هتـا١َ ايت١ُٝٓ اينكاع١ٝ ٚاييت 

 املناكعني إىل مكاع١ ٙتٌهٌ ُٓا١ْ سكٝك١ٝ يٮَٔ ايػقا٥ٞ بٌ تعـ٣ فيو ٚٚز

 َٔ ؾلض اـلاز ع٢ً ىأكِٓٗ مبا تًِض ي٘ َٔ أْٛاع اينكاع١، ٜٚوتؿاؿ فٍ

ا٭كض اـلاد١ٝ سوب َا تًِض ي٘ َٔ ًذل أٚ مكع، ٚا٭كض اـلاد١ٝ نُا 

ٖٚقا ٌٜهٌ . َٔ فُٛع ا٭كآٞ اإله١َٝ٬% 90فنلْا تٌهٌ َا ٜنٜـ ع٢ً 

.  ُٓا١ْ ؿا١ُ٥ يإلبكا٤ ع٢ً ٬ُس١ٝ ا٭كض ٚسؿعٗا َٔ ايتِشل

ٚأَا ايِٓاع١ ٚأهاهٗا املعاؿٕ ٚايطاق١، ؾكـ دعًٗا اإله٬ّ َٔ املًه١ٝ 

ايعا١َ، أٟ ٫ ميٓع اسـ َٔ ايلع١ٝ َٔ ا٫ْتؿاع بٗا، إ٫ إٔ املٓؿع١ ٫ تتشكل إ٫ إٔ 

 (ٚيف ايلنام اـُى)تكّٛ ايـٚي١ باهتؼلادٗا ٚتِٓٝعٗا، ٚيبٝت املاٍ مخوٗا 

. ٚأكبع١ أمخاهٗا تِلف يف َِاحل املوًُني ٚتعاجل ٌَهًيت ايؿكل ٚايبطاي١

ؾإٕ ناْت املاؿ٠ . ٚأَا املِٓع َٔ سٝح ؾٗٛ ٜأػق سهِ املاؿ٠ اييت ِٜٓعٗا

ٚإ ناْت . َٔ ا٭٬َى ايؿلؿ١ٜ نإ املِٓع ًَها ؾلؿًٜا نُِاْع ايٓوٝر

. املاؿ٠ َٔ ا٭٬َى ايعا١َ نإ املِٓع ًَهًا عاًَا نُِاْع اهتؼلاز اؿـٜـ

أٟ )ٚاإله٬ّ ؾلض ع٢ً ايـٚي١ اإله١َٝ٬ إٔ متتًو ايِٓاعات ايجك١ًٝ ابتـا٤ً

٫ٕ بـٕٚ فيو ٜوتشٌٝ ع٢ً ايـٚي١ إٔ تكِٝٝ املِاْع  (املِاْع اييت تِٓع املِاْع

اييت تًيب ساد١ ايـٚي١ ٚاجملتُع، ٚإٔ تتُهٔ َٔ محٌ كهاي١ اإله٬ّ إىل 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژايعامل، ٖٚقا ٜوتؿاؿ َٔ قٛي١ عن ٚدٌ 

. ص60: ا٭ْؿاٍط  ژ ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ
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ٚيهٌ ؾلؿ َٔ أؾلاؿ ا٭١َ سل ا٫ْتؿاع مبا ٖٛ ؿاػٌ يف املًه١ٝ ايعا١َ، ٫ٚ 

جيٛم يًـٚي١ إٔ تأفٕ ٭سـ ؿٕٚ باقٞ ايلع١ٝ مبًه١ٝ ا٭٬َى ايعا١َ، أٚ 

"اهتػ٬شلا، ٚؿيٌٝ فيو َا كٟٚ عٔ ايٓيب ٢ًُ اهلل ع١ًٝ ٚهًِ أْ٘ قاٍ ٫ مح٢ : 

 ٚاؿ٢ُ َا ٖٛ إ٫ يعا١َ املوًُني ؾُٝٓع ايٓاي َٓٗا ٫ٚ (56)"إ٫ هلل ٚيلهٛي٘

خيتّ بٗا أسـ، ؾكـ ٢ْٗ ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل ع١ًٝ ٚهًِ عٔ فيو أٟ سلَ٘ ؾ٬ 

حيٌ يٌؼّ إٔ ٜؿعً٘ ٫ٚ حيٌ يًؼًٝؿ١ نقيو، ٫ٚ ٜوتؼلز َٔ ٖقٙ املٛاكؿ إ٫ 

. ع٢ً قـك ساد١ ايـٚي١ ٚا٭١َ

ًََُو   ٚبٓا٤ ع٢ً فيو ؾإٕ ٖقٙ ا٭سهاّ تٌهٌ َٓع١َٛ ٚاسـ٠، ؾامُلناكع ُٜ

َا حيتاز َٔ آ٫ت بأكػّ اإلمثإ، ٚنقيو ا٭زلـ٠، ٚاملِاْع اييت حيٍٛ 

قاًُٝ٘ إىل َاؿ٠ ػاك١ٜ حيؿعٗا إىل سني تِـٜلٖا، أٚ بٝعٗا، ٚبٗقٙ ا٭سهاّ 

ُٜٔٔ اإله٬ّ ت١ُٝٓ ًا١ًَ يًنكاع١، ٚايِٓاع١، ٌٜٚذع بقيو قطاع ايتذاك٠ 

. ايـاػ١ًٝ، ٚاـاكد١ٝ

ٚقـ ٓبط اإله٬ّ ايتِلف يف املًه١ٝ، ٚقٝـٖا بإفٕ ايٌاكع، هٛا٤ نإ 

تِلؾًا با٫تؿام أٚ تِلؾًا بت١ُٝٓ املًو، ؾُٓع ايولف، ٚايذلف، ٚايتكترل، َٚٓع 

نٌ َعا١ًَ كايؿ١ يًٌلع، نُا سلّ ايلبا، ٚا٫ستهاك ٚايكُاك َٚا ًاب١ 

، ٚقاٍ تعاىل يف ايٓٗٞ عٔ ص7: ايط٬مط  ژ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ ژفيو، قاٍ تعاىل 

 ېئ ېئ ۈئ ژ، ٚقاٍ ص31: ا٭علافط  ژ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ ژ: اإلهلاف

، ٚقاٍ يف ايٓٗٞ عٔ ص27-26: اإلهلا٤ط  ژ یی   ی ىئ   ىئ ىئ ېئ

: ايؿلقإط  ژ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ       ېئ ېئ ژ: ايتكترل

. ص67

ٚقـ ٚكؿ ايٓٗٞ ايِلٜض عٔ بعض ايتِلؾات اييت تعتدل َٔ باب اــٜع١ 

" أْ٘ خيـع يف ايبٝٛع ؾكاٍٚايػٍ، ؾكـ فنل كدٌ يًٓيب  ٫ : إفا باٜعت ؾكٌ: 
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"، ٚقاٍ ع١ًٝ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ(اــٜع١)، ٚاـ٬ب١ بهول اـا٤ (57)"ػ٬ب١ بٝع : 

، ٚيقيو نإ ا٫ستهاك، ٚايكُاك، (58)"احملؿ٬ت ػ٬ب١، ٫ٚ ؼٌ اـ٬ب١ ملوًِ

.ٚايلبا سلاًَا "، قاٍ ع١ًٝ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ. ، ٚقٛي١ (59)"َٔ استهل ؾٗٛ ػاط٧: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعاىل

: ايبكل٠ط  ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: ، ٚقاٍ يف ًإ ايلباص90: املا٥ـ٠ط  ژ ٺ

، ؾهإ ٖقا ايٓٗٞ ايِلٜض عٔ ٖقٙ ايتِلؾات، ٚ أَجاشلا تكٝٝـًا ص275

يًتِلف، ٚت١ُٝٓ املًو ٫ ٜهٕٛ يف ٖقٙ املعا٬َت، ٚأَجاشلا، ٚقـ قٝـ اإله٬ّ 

املعا٬َت بأسهاّ ػا١ُ متًٌٝا َع ْعلت٘ إىل ايؿلؿ بأْ٘ إْوإ ي٘ ًؼِٝت٘ 

املوتك١ً، ٖٚٛ يف ْؿى ايٛقت دن٤ َٔ اجملتُع ٚبقيو ٜبين ايع٬قات اجملتُع١ٝ 

بني أؾلاؿ اجملتُع، سٝح ٓبط ٖقٙ ايع٬قات بٌلٚط اْعكاؿ، ًٚلٚط ُش١، 

ًٚلٚط ْؿاؿ، ًٚلٚط ينّٚ ٫ تِض املعا١ًَ إ٫ بانتُاٍ ٖقٙ ايٌلٚط، 

ٚاإله٬ّ بٗقا ميٓع ٚقٛع اـَِٛات بني ايٓاي، ٜٚكٟٛ أٚاُل احملب١، ٚاي٥ٛاّ 

. بِٝٓٗ

نُا إٔ اإله٬ّ َٓع نٓن املاٍ ٚبٗقا ُٜٔٔ ه١َ٬ ايـٚك٠ املاي١ٝ ٚحيٍٛ 

ؿٕٚ إٔ تتعععععشٍٛ ايعععـٚك٠ املعععععاي١ٝ يف اجملتععععُع إىل ؿٚك٠ َؿعععلغ١ يًؿععكععل، قعععاٍ 

 ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژتعاىل 

ٚقـ اٚدب اإله٬ّ ع٢ً نٌ غين ايننا٠، ٖٚٛ . ص34: ايتٛب١ط  ژ ڑ ڑ

بٗقا ايتٌلٜع ٜواِٖ يف سٌ املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ، ٜٚكٟٛ أٚاُل احملب١ بني أؾلاؿ 

اجملتُع، ٚحيٍٛ ؿٕٚ ايـؾع إىل ايولق١، ٚاـٝا١ْ، ٚايٓٗب، ٚا٫ػت٬ي، ٚقطع 

. ايطلٜل، ٚفٍ ايو٪اٍ

َٚٔ أِٖ أٚد٘ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ يف اإله٬ّ ُٓا١ْ ايـٚي١ اإله١َٝ٬ إجياؿ 

"ا٭عُاٍ يهٌ ؾلؿ َٔ أؾلاؿ اجملتُع، يكٍٛ ايلهٍٛ  اإلَاّ كاع ٖٚٛ َو٪ٍٚ : 
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، ٚأٜٔا سلّ اإله٬ّ ا٫هتذـا٤، ٚأدامٙ َٔ ايوًطإ، أٟ َٔ (60)"عٔ كعٝت٘

"ايـٚي١ ٭ْٗا املهًؿ١ بلعا١ٜ ً٪ٕٚ ايٓاي، قاٍ كهٍٛ اهلل  إٕ املوأي١ نـ : 

، (61)"ٜهـ بٗا ايلدٌ ٚدٗ٘، إ٫ إٔ ٜوأٍ ايلدٌ هًطاًْا، أٚ يف أَل ٫ بـ َٓ٘

ؾٗقا ؿيٌٝ ع٢ً دٛام ه٪اٍ ايوًطإ أٟ ايـٚي١، ٖٚقا ٜعين إٔ ايـٚي١ ٖٞ 

. املهًؿ١ بايؿكرل، ٚعًٝٗا ا٭ْؿام عًٝ٘، أٚ إجياؿ عٌُ ي٘

إٕ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ٖٚٞ؛ تُٓٝ٘ ًا١ًَ ؾُٝع دٛاْب اؿٝا٠ ا٫قتِاؿ١ٜ، 

ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايوٝاه١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ، ٖقا عٝٓ٘ َا عاؾت٘ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ 

بٌهٌ ًاٌَ، َٚتٛامٕ، ٚدا٤ بٌهٌ َٓع١َٛ َتٛام١ْ ٫ ٜطػ٢ داْب َٓٗا ع٢ً 

داْب أػل، إىل ؿكد١ إٔ ايـاكي يإله٬ّ ٜعذن عٔ ايؿٌِ بني ا٭سهاّ 

.  املتعًك١ با٫قتِاؿ، عٔ ا٭سهاّ املتعًك١ با٫دتُاع، أٚ ايوٝاه١، أٚ ايتعًِٝ

:  النتائج والتىصياث
:  ػًّ ايباسجإ إىل عـ٠ ْتا٥ر ْٛدنٖا باٯتٞ

إٕ َِطًض ايت١ُٝٓ املوتـا١َ َِطًض دـٜـ، هبب ظٗٛكٙ إػؿام ايت١ُٝٓ : أ٫ًٚ

. َٔ ؼكٝل غاٜاتٗا، ٖٚٞ ؼكٝل ايلؾا١ٖٝ يًبٌل١ٜ

إٕ اٯثاك ايوًب١ٝ اييت تٗـؿ ايهٕٛ مبا ؾٝ٘ ايت١ُٝٓ ؿؾعت ايـٍٚ ايهدل٣ : ثاًْٝا

يطلغ ٖقا املٛٓٛع َٔ ادٌ احملاؾع١ ع٢ً َِاؿٗا، ُٚٓا١ْ أهٛام ٫ ٜٗـؿٖا 

. ايتًٛخ

، ٚإٕ نإ ظاٖلٙ ٜبٗر ايٓاظلٜٔ، إ٫ إٔ باطٓ٘ ٠إٕ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املوتـاّ: ثايجًا

ٜكٟٛ َٔ قب١ٔ ايـٍٚ ايك١ٜٛ ع٢ً ايـٍٚ ائعٝؿ١ َٔ ػ٬ٍ ؾلض تعًُٝات، 

. َٚكاٜٝى، َٚعاٜرل يًذٛؿ٠، ٚاإلْتاز، ٚأمناط ا٫هت٬ٗى، ٜٚنٜـ ايؿكلا٤ ؾكلًا

إٕ ْعل٠ ايلأزلاي١ٝ إىل املٌه١ً ا٫قتِاؿ١ٜ بأْٗا تهُٔ يف ايٓـك٠ : كابعًا

ايٓوب١ٝ يًوًع، ٚاــَات َكابٌ سادات بٌل١ٜ غرل قـٚؿ٠، ٚػطأ ايع٬ز 

بنٜاؿ٠ اإلْتاز، ٚسذِ ايـػٌ ا٭ًٖٞ ٫ تنٜـ ا٭َل إ٫ ه٤ًٛا، سٝح أػطأت 
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ايٓعل٠، ٚايع٬ز، َٚٔ ٖٓا َُٗا ساٍٚ أُشاب ٖقا املقٖب تلقٝع، ٚتًُٝع َا ِٖ 

. عًٝ٘ ؾًٔ ٜتذاٚم فيو أنجل َٔ فك ايلَاؿ يف ايعٕٝٛ

َٔ ت١ُٝٓ ًا١ًَ َتٛام١ْ تًيب : ػاَوًا ُِ َٓ إٕ اإله٬ّ َٔ ػ٬ٍ َٓعَٛت٘ ايتٌلٜع١ٝ 

استٝادات اؿآل ؿٕٚ اإلػ٬ٍ بكـكات ا٭دٝاٍ ايكاؿ١َ ع٢ً تًب١ٝ استٝاداتٗا، 

ٜٚعٗل فيو َٔ ػ٬ٍ أسهاّ ًَه١ٝ املٛاكؿ ا٫قتِاؿ١ٜ، ٚايتِلف بٗا، ٚإماي١ 

. نٌ اؿٛادن، ٚايعكبات َٔ طلٜل املٓتذني

إٕ هبب ايؿواؿ ايقٟ ظٗل يف ايدل، ٚايبشل إمنا ٖٛ ْتاز ْعل٠ : هاؿهًا

ايلأزلاي١ٝ، ٚتِلؾٗا سٝح أًُٖت اإلْوإ، َٚا ٜوعـٙ، ُٚبت دٗـٖا ع٢ً 

. مٜاؿ٠ اإلْتاز، ٚا٫هت٬ٗى

:  املراجـــع
ا٭َِ املتشـ٠، ؾ١ٓ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ، إؿاك٠ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ يف ا٭يؿ١ٝ  -1

 .2002ّْٜٝٛٛكى  (13)اؾـٜـ٠، ٚكق١ املعًَٛات ا٭هاه١ٝ كقِ 

ا٭َرل ايِٓعاْٞ، هبٌ ايو٬ّ ًلغ بًٛؽ امللاّ، ؿاك ايؿهل،  -2

 (.4/321)ٜدلٚت

بـٟٚ، أمحـ منٞ، َعذِ املِطًشات ا٫قتِاؿ١ٜ، ؿاك ايهتاب املِلٟ  -3

 .ٚايًبٓاْٞ

ايبؼاكٟ، قُـ بٔ ازلاعٌٝ، اؾاَع ايِشٝض املؼتِل، ؿاك ابٔ نجرل،  -4

 .1987ّ-1407، 3برلٚت، ط- ايُٝا١َ 

ايبٝٗكٞ، أمحـ بٔ اؿوني بٔ عًٞ، هٓٔ ايبٝٗكٞ ايهدل٣، َهتب١ ؿاك  -5

 .1994-1414َه١ املهل١َ، -ايبام

ايذلَقٟ، أبٛ عٝو٢ قُـ بٔ عٝو٢، هٓٔ ايذلَقٟ، َطبع١ َِطؿ٢ بابٞ  -6

 .اؿًيب، ايكاٖل٠
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دعؿل، قـاَ٘، اـلاز ُٚٓاع١ ايهتاب١، ًلغ ٚتعًٝل ايـنتٛك قُـ  -7

 .، ايعلام1981سوني اينبٝـٟ، ؿاك ايلًٝـ يًٌٓل، 

ابٔ سنّ، أبٛ قُـ عًٞ بٔ أمحـ بٔ هعٝـ، احمل٢ً باٯثاك، ٌَٓٛكات ؿاك  -8

 .برلٚت- اٯؾام اؾـٜـ٠ 

اـٛيٞ، أها١َ، ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املوتـا١َ، ايوذٌ ايعًُٞ يٓـ٠ٚ ايب١٦ٝ  -9

 .3002ٚاملتطًبات ا٫قتِاؿ١ٜ ايـٚي١ٝ، أبٛ ظيب 

10- أبٛ ؿاٚؿ ايوذوتاْٞ، هًُٝإ بٔ ا٭ًعح، ايوٓٔ، ؼكٝل قٞ ايـٜٔ عبـ  

 .اؿُٝـ، ؿاك ايؿهل، برلٚت

11- ابٔ كدب اؿٓبًٞ، عبـ ايلمحٔ بٔ أمحـ، ا٫هتؼلاز ٭سهاّ اـلاز، ؿاك  

 .املعلؾ١، برلٚت

12- ايلٜى، قُـ ٓٝا٤ ايـٜٔ، ايٓعلٜات ايوٝاه١ٝ اإله١َٝ٬، َهتب١ ؿاك  

 .1979ّ/ 7ايكاٖل٠ ط-ايذلاخ 

13- ايواٜى، قُـ عًٞ، ًَه١ٝ ا٭ؾلاؿ يٮكض َٚٓاؾعٗا يف اإله٬ّ، امل٪متل  

 .1964ّا٭ٍٚ جملُع ايبشٛخ اإله١َٝ٬ 

14-  .ايوذوتاْٞ، هًُٝإ بٔ ا٭ًعح أبٛ ؿاٚٚؿ، هٓٔ أبٞ ؿاٚٚؿ، ؿاك ايؿهل 

15-  . ايٌاؾعٞ، قُـ بٔ إؿكٜى، ا٭ّ، ؿاك ايؿهل 

16- ًلبٝين، قُـ اـطٝب، َػين احملتاز إىل َعلؾ١ أيؿاظ املٓٗاز، طبع١  

1977ّ . 

17-  .1973ّبرلٚت - ايِـك، قُـ باقل، ؿاك ايؿهل  

18- ايطدلاْٞ، هًُٝإ بٔ أمحـ بٔ أٜٛب أبٛ ايكاهِ، املعذِ ايهبرل، َهتب١  

 .1983-1404، 2ايعًّٛ ٚاؿهِ املٌُٛ ط

19- ابٔ عاًٛك، قُـ ايطاٖل، تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، ايـاك ايتْٛو١ٝ يًٌٓل،  

 .1984تْٛى، 
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20- َهتب١ - ايعباؿٟ، عبـ ايو٬ّ، املًه١ٝ يف ايٌلٜع١ اإله١َٝ٬، عُإ 

 .1975ّا٭ق٢ِ 

21- أبٛ عبٝـ، ايكاهِ بٔ عبـ ايو٬ّ، نتاب ا٭َٛاٍ، َهتبات ايهًٝات  

 .1973ّا٭مٖل١ٜ، ؿاك ايؿهل ايعلبٞ، ايكاٖل٠، 

22-  .ايؿرلٚم أباؿٟ، ايكاَٛي احملٝط 

23- ابٔ قـاَ٘، أبٛ قُـ عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قُـ، املػين، َهتب١ ايلٜاض  

 .اؿـٜج١

24-  .برلٚت- ايكلًٞ، حي٢ٝ بٔ آؿّ، نتاب اـلاز، ؿاك املعلؾ١  

25-  ابٔ قِٝ اؾٛم١ٜ سلى ايـٜٔ قُـ بٔ أبٞ بهل، ماؿ املعاؿ يف ػرل ٖـٟ  

 ، َ٪هو١ ايلهاي7١ايعباؿ، ، ؼكٝل ًعٝب ا٭كْا٩ط، ط

26- ، بـا٥ع (ٖع587ت )ايهاهاْٞ، ع٤٬ ايـٜٔ أبٛ بهل َوعٛؿ اؿٓؿٞ  

برلٚت، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، - ايِٓا٥ع يف تلتٝب ايٌلا٥ع، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

1986ّ. 

27- ابٔ َاد٘، قُـ بٔ ٜنٜـ ايكنٜٚين، ايوٓٔ، ؼكٝل قُـ ؾ٪اؿ عبـايباقٞ،  

 .ؿاك ايؿهل، برلٚت

28- املاٚكؿٟ، عًٞ بٔ قُـ بٔ سبٝب ايبِلٟ، ا٭سهاّ ايوًطا١ْٝ ٚاي٫ٜٛات  

 .1966ّايـ١ٜٝٓ، َطبع١ َِطؿ٢ بابٞ اؿًيب، ايكاٖل٠، 

29- امللغٝٓاْٞ، بلٖإ ايـٜٔ أبٛ اؿؤ عًٞ بٔ أبٞ بهل، اشلـا١ٜ يف ًلغ  

 .ايكاٖل٠- بـا١ٜ املبتـٟ، ايطبع١ ا٭ػرل٠، َِطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب 

30- َوًِ بٔ اؿذاز ايٓٝوابٛكٟ، اؾاَع ايِشٝض، ؼكٝل قُـ ؾ٪اؿ  

 .1988عبـايباقٞ، ؿاك ايؿهل، 

31- ايٓوا٥ٞ، أمحـ بٔ ًعٝب أبٛ عبـ ايلمحٔ، اجملتب٢ َٔ ايوٓٔ، َهتب١  

 .1986-2/1046سًب، ط-املطبٛعات اإله١َٝ٬ 
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32- ايٓٝوابٛكٟ، َوًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿوني ايكٌرلٟ، ُشٝض َوًِ، ؿاك  

. برلٚت- إسٝا٤ ايذلاخ ايعلبٞ 

33- اشلٝجُٞ، ْٛك ايـٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهل، فُع اينٚا٥ـ َٚٓبع ايؿٛا٥ـ، ؿاك  

 .ٖع1412ايؿهل، برلٚت ؿ

34- . برلٚت- أبٛ ٜٛهـ، ٜعكٛب بٔ إبلاِٖٝ، نتاب اـلاز، ؿاك املعلؾ١  

 

: اهلـــىامش
                                                 

: َٚلنن ا٭ٖلاّ، ٚاْعل- ايـكاهات ايوٝاه١ٝ ٚ اإلهذلاتٝذ١ٝ، َ٪هو١ ا٭ٖلاّ ( 1)

http://www.darah.org.sa/bohos/Data/.htm .

: امحـ منٞ ايبـٟٚ، ؿاك ايهتاب املِلٟ ايًبٓاْٞ، ٚاْعل. َعذِ املِطًشات ا٫قتِاؿ١ٜ، ؿ( 2)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/ModoatAma/EconomicTe/d.doc_cvt.

htm .

. امللدع ايوابل( 3)

ا٭َِ املتشـ٠، ؾ١ٓ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ، إؿاك٠ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ يف ا٭يؿ١ٝ اؾـٜـ٠، ٚكق١ املعًَٛات ( 4)

(. 9، 8)ّ ْ 2002ْٜٝٛٛكى  (13)ا٭هاه١ٝ كقِ 

اـٛيٞ، أها١َ، ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املوتـا١َ، ايوذٌ ايعًُٞ يٓـ٠ٚ ايب١٦ٝ ٚاملتطًبات ا٫قتِاؿ١ٜ ايـٚي١ٝ، أبٛ ( 5)

(. 52-51) ْ 3002ظيب 

.  2003ّ ايت١ُٝٓ املوتـا١َ يف عامل ؿا٥ِ ايتػٝرل، ٚآًطٔ -ايبٓو ايـٚيٞ، تكلٜل ايت١ُٝٓ يف ايعامل ( 6)

، (12/2)، ٚأبٛ ٜع٢ً، املوٓـ (5/48)، ٚابٔ أبٞ ًٝب١، املِٓـ(2/33)أػلد٘ أمحـ، املوٓـ ( 7)

، عٔ أبٞ بٌل، عٔ أبٞ ايناٖل١ٜ، عٔ نجرل بٔ َل٠، عٔ ابٔ عُل (11/394)ٚايطدلاْٞ، املعذِ ايهبرل، 

. ب٘، ٚيف هٓـٙ ٓعـ، أبٛ بٌل ؾٝ٘ دٗاي١

(. 8/305)، ٚسوٓ٘ اشلٝجُٞ يف فُع اينٚا٥ـ، عٔ أْى (1/259)ايطدلاْٞ، املعذِ ايهبرل( 8)

(. 149)، ُٚشش٘ ا٭يباْٞ يف ايِشٝش١ كقِ(6/164)أػلد٘ ابٔ أبٞ ًٝب١، املِٓـ، ( 9)

: اْعل املٛقع اٯتٞ، ٚتكوِٝ سِّ أندل عٌل٠ ؿٍٚ يف ُٓـٚم ايٓكـ( 10)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm#where 

http://www.darah.org.sa/bohos/Data/.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/ModoatAma/EconomicTe/d.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/ModoatAma/EconomicTe/d.doc_cvt.htm
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  .

، ايل١ٓٚ (3/22)املػين، ابٔ قـاَ٘ أبٛ قُـ عبـ اهلل بٔ أمحـ املكـهٞ، َهتب١ ايلٜاض اؿـٜج١، ( 11)

،، ايبشل اينػاك، ابٔ امللت٢ٔ، (2/245)ايب١ٝٗ ًلغ ايًُع١ ايـٌَك١ٝ، ؿاك ايهتاب ايعلبٞ، َِل، 

(. 2/215)، 1ط

ماؿ املعاؿ يف ػرل ٖـٟ ايعباؿ،، ابٔ قِٝ اؾٛم١ٜ سلى ايـٜٔ قُـ بٔ أبٞ بهل، ؼكٝل ًعٝب ( 12)

(. 2/68)، َ٪هو١ ايلهاي١ 7ا٭كْا٩ط، ط

، (399- 398)، 1984ْايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، ابٔ عاًٛك قُـ بٔ ايطاٖل، ايـاك ايتْٛو١ٝ، ( 13)

، اقتِاؿْا، قُـ باقل ايِـك، ؿاك (63)اـلاز، أبٛ ٜٛهـ ٜعكٛب بٔ إبلاِٖٝ، ؿاك املعلؾ١، برلٚت، ْ 

(. 429-425)ّ، ْ 1973ايؿهل، برلٚت، 

سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ، كؿ احملتاك ع٢ً ايـك املؼتاك، ابٔ عابـٜٔ اؿِؿهٞ، َطبع١ ايبابٞ اؿًيب، ( 14)

، (147-138)، اإلسهاّ ايوًطا١ْٝ، املاٚكؿٟ، املطبع١ احملُٛؿ١ٜ، َِل، ْ(4/138)َِل، 

، ا٭ّ، قُـ بٔ إؿكٜى (164)ا٭سهاّ ايوًطا١ْٝ، أبٛ ٜع٢ً ايؿلا٤، َطبع١ ايبابٞ اؿًيب، َِل، ْ 

ٚنٌاف ايكٓاع، ع٢ً َنت اإلقٓاع، ايبْٗٛٞ، َطبع١ ايو١ٓ  (104 -4/103)ايٌاؾعٞ، ؿاك ايؿهل، 

، ٚأثاك (2/254)، ٚايل١ٓٚ ايب١ٝٗ (24 -3/22)، ٚاملػين، ابٔ قـاَ٘ (1/688)احملُـ١ٜ، َه١، 

(. 555)اؿلب يف ايؿك٘ اإله٬َٞ، اينسًٝٞ ْ

، ا٫هتؼلاز ٭سهاّ (21)، ٚاـلاز، حي٢ٝ بٔ آؿّ، ْ(67-62)اْعل اـلز، أبٛ ٜٛهـ، ْ( 15)

، َ٪هو١ ايلهاي١ 1/386، ٚ ايعباؿٟ، عبـ ايو٬ّ، املًه١ٝ يف ايٌلٜع١ اإله١َٝ٬ (11)اـلاز، ْ

2000ّ .

(. 129)اْعل املِاؿك ٚامللادع ايوابك١، ٚايل٥ٝى قُـ ٓٝا٤ ايـٜٔ، اـلاز ٚايٓعِ املاي١ٝ ْ( 16)

(. 2/68)ماؿ املعاؿ، ابٔ ايكِٝ ( 17)

، ا٭سهاّ ايوًطا١ْٝ، (4/138)، سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ (104-4/103)ا٭ّ، ايٌاؾعٞ ( 18)

(. 147-138ْ)املاٚكؿٟ
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(. 55)، آثاك اؿلب يف ايؿك٘ اإله٬َٞ، اينسًٝٞ ْ(1/952)ايعباؿٟ، املًه١ٝ يف ايٌلٜع١ اإله١َٝ٬( 19)

(. 129)اـلاز ٚايٓعِ املاي١ٝ، ايلٜى ْ( 20)

، ٚاشلـا١ٜ (177)، ٚاملاٚكؿٟ، ا٭سهاّ ايوًطا١ّْٝ، ْ(1/164)ايؿرلٚم أباؿٟ، ايكاَٛي احملٝط ( 21)

ًلغ بـا١ٜ املبتـ٨، امللغٓاْٞ بلٖإ ايـٜٔ أبٛ اؿؤ بٔ أبٞ بهل، َطبع١ َِطؿ٢ بابٞ اؿًيب، َِل، 

، ٚاملػين (213ْ)ّ، 1981، ٚاـلاز ُٚٓاع١ ايهتاب، قـا١َ بٔ دعؿل ؿاك ايلًٝـ، ايعلام، (4/98)

(. 5/363)ابٔ قـا١َ 

. ُشٝض: ، ٚقاٍ ا٭كْا٩ط يف تعًٝك٘ ع٢ً املوٓـ(6/120)أػلد٘ أمحـ، املوٓـ ( 22)

، قاٍ ا٭كْ٪ٚط 3/381، ٚأمحـ يف املوٓـ (3073)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ، نتاب اـلاز، باب اسٝا٤ املٛات ( 23)

. سـٜح ُشٝض: يف تعًٝك٘ ع٢ً َوٓـ اإلَاّ أمحـ

، ٚأمحـ يف املوٓـ (2210)أػلد٘ ايبؼاكٟ، ايِشٝض، نتاب املناكع١، باب َٔ أسٝا أكًٓا، كقِ ( 24)

6/120 .

(25 )ْ ١ّٝ .  َلدع هابل177املاٚكؿٟ، ا٭سهاّ ايوًطاْ

.  َلدع هابل4/98امللغٓاْٞ، اشلـا١ٜ ( 26)

 َلدع 5/363 َلدع هابل، ٚابٔ قـا١َ، املػين 213قـا١َ بٔ دعؿل، اـلاز ُٚٓاع١ ايهتاب١ ْ( 27)

. هابل

. َلدع هابل5/363 َلدع هابل، ٚابٔ قـا١َ، املػين 4/98امللغٓاْٞ، اشلـا١ٜ ( 28)

. 4/99امللدع ايوابل ( 29)

.  َلدع هابل4/99 َلدع هابل، ٚامللغٓاْٞ، اشلـا١ٜ 70-96أبٛ ٜٛهـ، اـلاز، ْ( 30)

. هبل ؽلجي٘( 31)

اْعل، ا٭َٛاٍ، أبٛ عبٝـ ايكاهِ بٔ ه٬ّ، َهتب١ ايهًٝات ا٭مٖل١ٜ، ٚؿاك ايؿهل ايعلبٞ، ايكاٖل٠، ( 32)

. َٚا بعـٖا (351)، 1973ْ

َٔ أسٝا َٛاتا َٔ ا٭كض ؾٗٞ ي٘، " بًؿغ  (1558ْ) (تلتٝب ايوٓـٟ)أػلد٘ ايٌاؾعٞ يف َوٓـٙ ( 33)

، ٚاينٜاؿ٠ ٭بٞ عبٝـ يف 6/143، ٚايبٝٗكٞ، ايوٓٔ ايهدل٣ "ٚعاؿٟ ا٭كض هلل ٚكهٛي٘ ثِ ٖٞ يهِ َين

. 65، ٚأبٛ ٜٛهـ يف اـلاز 8/243ْ، ٚابٔ سنّ يف احمل٢ً 351ا٭َٛاٍ، ْ

ٖٚقا َٔ "  نإ ع٢ً َلأ٣ َٚوُع َٔ ايِشاب١، ٚؾعٌ عُل (92-91)اـلاز يٝش٢ٝ بٔ آؿّ ْ( 34)

. باب إمجاع ايِشاب١

، ٚاـلاز، 368، 1973ْ، ٚأبٛ عبٝـ ا٭َٛاٍ، َهتب١ ايهًٝات ا٭مٖل١ٜ 322ايٓبٗاْٞ، املكـ١َ ْ( 35)

. َلدع هابل5/569، ٚابٔ قـا١َ، املػين 67-66أبٛ ٜٛهـ نتاب اـلاز، ؿاك املعلؾ١، برلٚت،، ْ

. 6/175، 1986، برلٚت، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، 2ايهاهاْٞ، ع٤٬ ايـٜٔ، بـا٥ع ايِٓا٥ع، ط( 36)

؛ ٚابٔ سنّ، 8/382، ٚابٔ عبـ ايٛاسـ، نُاٍ ايـٜٔ، ًلغ ؾتض ايكـٜل، ؿاك إسٝا٤ ايذلاخ، 6/175

. 8/226احمل٢ً باٯثاك، ؿاك اٯؾام، برلٚت، 

(. 4/321)اْعل هبٌ ايو٬ّ، ا٭َرل ايِٓعاْٞ، ؿاك ايؿهل، ٜدلٚت( 37)
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، (2215) ٜٛاهٞ بعِٔٗ بعٔا، أػلد٘ ايبؼاكٟ، يف نتاب املناكع١، باب َا نإ أُشاب ايٓيب ( 38)

(. 3/302)، ٚأمحـ، املوٓـ8/302َٚوًِ يف ايبٝٛع باب نلا٤ ا٭كض 

( 3/1172)أػلد٘ َوًِ يف ايِشٝض نتاب ايبٝٛع، باب ايٓٗٞ عٔ احملاق١ً ٚاملناب١ٓ ٚاملؼابل٠( 39)

(. 1536)كقِ

،، (3395)كقِ  (أٟ املناكع٘)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ يف ايوٓٔ، نتاب ايبٝٛع باب ايتٌـٜـ يف فيو ( 40)

، 7/42ٚايٓوا٥ٞ، نتاب املناكع١ باب يف فنل ا٭ساؿٜح املؼتًؿ١ يف ايٓٗٞ عٔ نلا٤ ا٭كض 

. ُشٝض: قاٍ ايٌٝؽ ا٭يباْٞ، يف تعًٝك٘ ع٢ً هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ. 4/169، ٚأمحـ يف املوٓـ (3897)كقِ

. َٚا بعـٖا (4/321)اْعل هبٌ ايو٬ّ، ا٭َرل ايِٓعاْٞ( 41)

(42 ) ١ّٝ ، ٚابٔ قـا١َ 52َلدع هابل، ٚأبٛ ٜٛهـ، اـلاز 150ْ-148املاٚكؿٟ، ا٭سهاّ ايوًطاْ

(. 103-102ْ)، ٚايـاٚٚؿٟ، ق١ِ ا٭َٛاٍ، 22ْ

(. 67- 66)أبٛ ٜٛهـ اـلاز، ْ( 43)

(. 3/24)، ابٔ قـا١َ، املػين (8/77)، 1977ْٗا١ٜ احملتاز، ايٌلبٝين، قُـ اـطٝب، ( 44)

ُٚشش٘ ا٭كْا٩ٚط يف .(5/364)، ٚأمحـ املوٓـ(2472)، ٚابٔ َاد٘ كقِ(3477)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ كقِ ( 45)

. تعًٝك٘ ع٢ً املوٓـ

َهتب١ ابٔ هٝٓا٤ .ايؿكٞ قُـ عبـ ايكاؿك، ايب١٦ٝ ٌَانًٗا ٚقٔاٜاٖا ٚمحاٜتٗا َٔ ايتًٛخ، ك١ٜ٩( 46)

(. 10)ّ 1993ْيًٌٓل ٚايتٛمٜع، ايكاٖل٠ 

 1995عًٞ املهاٟٚ ايب١٦ٝ ٚايِش١، ؿكاه١ يف عًِ ا٫دتُاع ايطيب، ؿاك املعلؾ١ داَع١ اإلههٓـك١ٜ . ؿ( 47)

ْ(17-18 .)

(. 18-17)امللدع ايوابل ْ ( 48)

(. 22)ايؿكٞ، َلدع هابل ْ( 49)

(. 1/40)، ٚأمحـ، املوٓـ(2209)أػلد٘ ايبؼاكٟ كقِ( 50)

، ُٚشش٘ ا٭يباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً (3/304)، ٚأمحـ، املوٓـ (3073)، ايوٓٔ كقِ  ؿاٚؿٚأبكٚاٙ ( 51)

. ايوٓٔ، ٚا٭كْا٩ٚط يف تعًٝك٘ ع٢ً املوٓـ

. ، ٚسوٓ٘ ا٭كْا٩ٚط يف تعًٝك٘ ع٢ً املوٓـ(5/12)، ٚأمحـ، املوٓـ(3077)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ كقِ ( 52)

. ، عٔ طاٚٚي َله٬(6/143)، ٚايبٝٗكٞ، ايوٓٔ(438)أػلد٘ ايٌاؾعٞ، املوٓـ كقِ( 53)

 ٢ٌَٚ عًٝ٘ ايِشاب١ َٔ بعـٙ، إٔ ا٫ستذاك ٖٛ َٔ قٍٛ عُل  (65ْ)أػلز أبٛ ٜٛهـ يف اـلاز ( 54)

، يٝى حملتذل بعـ ث٬خ هٓني سل:  أْ٘ قاٍعٔ عُل : ٚي٘( : 348ْ 4ز)ِْب ايلا١ٜٚقاٍ اينًٜعٞ يف 

: بٔ املوٝب قاٍاسـثٓا اؿؤ بٔ عُاك٠ عٔ اينٖلٟ عٔ هعٝـ " نتاب اـلاز " كٚاٙ أبٛ ٜٛهـ يف : قًت

ٚاؿؤ بٔ عُاك٠ ٓعٝـ . َٔ أس٢ٝ أكٓا َٝت١ ؾٗٞ ي٘ ٚيٝى حملتذل سل بعـ ث٬خ هٓني اْت٢ٗ: قاٍ عُل

سـثٓا ابٔ أبٞ عباؿ ثٓا " نتاب ا٭َٛاٍ " بٔ ملٜٛ٘ ايٓوا٥ٞ يف اٚهعٝـ عٔ عُل ؾٝ٘ ن٬ّ ٚك٣ٚ محٝـ 

 أقطع ْاها َٔ د١ٓٝٗ أكٓا ؾعطًٖٛا هؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ ابٔ لٝض عٔ عُلٚ بٔ ًعٝب إٔ ايٓيب 

يٛ ناْت قطٝع١ : ٚتلنٖٛا ؾأػقٖا قّٛ آػلٕٚ ؾأسٖٝٛا ؾؼاُِ ؾٝٗا ا٭ٚيٕٛ إىل عُل بٔ اـطاب ؾكاٍ
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َٔ ناْت ي٘ أكض ؾعطًٗا ث٬خ هٓني ٫ :  ٚقاٍَين أٚ َٔ أبٞ بهل مل أكؿٖا ٚيهٓٗا َٔ كهٍٛ اهلل 

". ٜعُلٖا ؾعُلٖا غرلٙ ؾٗٛ أسل بٗا اْت٢ٗ

. َٚا بعـٖا (49ْ)، ٚاـلاز يٝش٢ٝ بٔ آؿّ (35، 29ْٚ)اْعل نتاب اـلاز، ٭بٞ ٜٛهـ ْ( 55)

، (2241)أػلد٘ ايبؼاكٟ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب املواقا٠، باب ٫ مح٢ إ٫ هلل ٚيلهٛي٘، كقِ( 56)

(. 4/38)ٚأمحـ، املوٓـ

، (2011)أػلد٘ ايبؼاكٟ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب ايبٝٛع، باب َا ٜهلٙ َٔ اــاع يف ايبٝع، ( 57)

(. 1533)َٚوًِ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب ايبٝٛع، باب َٔ خيـع يف ايبٝع، كقِ

ٚابٔ َاد٘، ايوٓٔ، نتاب  (8/198)، ٚعبـ ايلمام، املِٓـ (1/433)أػلد٘ أمحـ، املوٓـ( 58)

، ٚقـ كٟٚ َٛقٛؾا َٚلؾٛعا (5/95)، ٚابٔ أبٞ ًٝب١، املِٓـ (2241)ايتذاكات، باب بٝع املِلا٠، كقِ

. عٔ ابٔ َوعٛؿ

، ٚيف كٚا١ٜ عٓـ (1605)أػلد٘ َوًِ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب ايبٝٛع، باب ؼلِٜ ا٫ستهاك، كقِ( 59)

" قاٍعٔ ايٓيب  عٔ ابٔ عُل ،(2/33)، املوٓـ،  أمحـاإلَاّ  َٔ استهل طعاَا أكبعني ي١ًٝ ؾكـ بل٨ : 

". َٔ اهلل تعاىل ٚبل٨ اهلل تعاىل َٓ٘

، (2278)أػلد٘ ايبؼاكٟ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب ا٫هتكلاض، باب ايعبـ كاع يف َاٍ هٝـٙ، كقِ ( 60)

( 2/5)، ٚأمحـ، املوٓـ، (144)َٚوًِ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب اإلميإ، باب ؾ١ًٝٔ اإلَاّ ايعاؿٍ، كقِ

. َٔ سـٜح ابٔ عُل كٓٞ اهلل عُٓٗا

، (2600)أػلد٘ ايٓوا٥ٞ، ايوٓٔ ايِػل٣، نتاب ايننا٠، باب َوأي١ ايلدٌ يف أَل ٫بـ َٓ٘، كقِ( 61)

سؤ : ، ٚقاٍ(681)ٚايذلَقٟ، اؾاَع ايِشٝض، نتاب ايننا٠، باب َا دا٤ يف ايٓٗٞ عٔ املوأي١، كقِ 

. ُشٝض




