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جوانب من متطلبات الحياة في المجتمع المدني اثناء عصر 
 الرسالة 

 
 المدرس المساعد 

 مؤيد عبيد ياسين
 

 ملخص
يعد تكفير جكانب مػف متطلاػ ت ايايػ ة ايمختلفػ  فػج ايمجتمػن ايمػدنج ايجديػد   نػ   
عصر ايرس ي  ضركرة  س سي  سعى اإلنس ف مف  جؿ اياصكؿ عليه  س يك ن اذيؾ 

يصػػايا  ايتػػج تكصػػله فػػج نه يػػ  ايمطػػ ؼ ئيػػى  دفػػه اير يسػػج   مختلػػؼ ايطػػرؽ ا
كخ صػػػ  اعػػػد كركد ايك يػػػر مػػػف اةيػػػ ت ايير نيػػػ    كايا ديػػػث ايناكيػػػ  ايتػػػج تاػػػث 
ايعمؿ كايكسب اياالؿ ئض ف  ئيى منح اياري  االقتص دي  فج ك ف  ميػ ديف ايعمػؿ 

ايػ ة م ػؿ   كقد تطرقت مف خالؿ  ذا ايااث ئيػى جكانػب مختلفػ  مػف متطلاػ ت اي
ايطعمػػ  كايبػػرا    كايفربػػ    كايمالاػػس   كمظػػ  ر ايزينػػ    كمتطلاػػ ت ايايػػ ة 
ايع م    م ؿ  سكاؽ ايتع مؿ ايتج رم   ك مػ كف ايعػالج   ك مػ كف رمػج ايكسػ خ   
كايمجػػػ زر  كمكاضػػػن قضػػػ   ايا جػػػ    كايميػػػ ار   كقػػػد خضػػػعت  ػػػذ  ايمتطلاػػػ ت 

اينكعيػػ  ايما اػػ  كاينكعيػػ  ايمنهػػى عنهػػ   ييػػكانيف ايػػديف اإلسػػالمج مػػف ايػػث تاديػػد
يغرض ئنب   مجتمن مدنج نظيؼ خ يج مف اة  ـ كايرذيلػ    كمػف خػالؿ دراسػتج 
يمكضكع جكانب مف متطلا ت اياي ة فج ايمجتمػن ايمػدنج   نػ   عصػر ايرسػ ي  قػد 
تكصلت ئيى اينت  ج ايت يي  : ففج مجػ ؿ ايطعمػ  كايياسػ    كايفربػ    كمظػ  ر 

    فيد ك نت امتداد يعصػر مػ  قاػؿ اإلسػالـ ئال  نهػـ نهػك عػف اعػض اينػكاع ايزين
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ايتج ال تتفؽ من ما دئ ايديف اإلسػالمج    مػ  فػج مجػ ؿ  سػكاؽ ايتع مػؿ ايتجػ رم 
  فيػػػػػد ظهػػػػػرت فيهػػػػػ  ايتخصػػػػػص  فهنػػػػػ ؾ  سػػػػػكاؽ يايػػػػػن ايطعمػػػػػ    ك سػػػػػكاؽ يايػػػػػن 

اإلسػػػالمج ايمػػػكازيف  ايايكانػػػ ت كهير ػػػ    كاهػػػذ  ايسػػػكاؽ نظػػػـ ايػػػنهج االقتصػػػ دم
كايمك ييػػؿ   كاينهػػج عػػف ايػػكع ايج  ليػػ  اهػػدؼ اييضػػ   علػػى اػػ الت ايغػػش كايغػػاف 
ايتػػػج قػػػد تلاػػػؽ ايضػػػرر اعانػػػ   ايمجتمػػػن   كمػػػ  اػػػرزت فػػػج ايمجتمػػػن ايجديػػػد مهنػػػ  
ايطا ع  كاياػث علػى تعلػـ مهنػ  ايطػب يمػ  يهػ  مػف   ميػ  كايػرة فػج ايافػ ظ علػى 

اال تمػ ـ فػج ايمػكر ايصػاي  كايما فظػ  علػى صا   ان   ايمجتمن   كفػج مجػ ؿ 
نظ فػػػػػ  ايمجتمػػػػػن   فيػػػػػد اػػػػػددت  مػػػػػ كف ع مػػػػػ  يرمػػػػػج ايكسػػػػػ خ   كمجػػػػػ زر يػػػػػذاح 

 ايايكان ت   ك م كف ييض   ايا ج  كدفف ايمكتى . 

 

 Abstract 

 

The provision of aspects of the requirements of different life 

in the new civil society during the era of the message to be 

essential humans sought to obtain them passable so the 

various ways correct it reaches the end of the day to its main 

goal, especially after receiving a lot of Quranic verses and 

Hadiths urging work and earn money I'm In addition to 

granting economic freedom in all fields of operation, has been 

touched by this research to various aspects of the 

requirements of life such as food and drinks, mats, clothing, 

and manifestations of decorations, and the requirements of 

public life, such as markets for doing business, and places of 

treatment, and places throw dirt, and massacres, and to places 

where needed, and cemeteries, have been the subject of these 
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requirements to the laws of the Islamic religion in terms of 

identifying specific permissible and quality of the forbidden 

for the purpose of establishment of civil society clean free 

from sin and vice, and through my study of the topic of the 

requirements of life in civil society during the era of the 

message has been reached the following results: In the area of 

food and clothing, mattresses, and manifestations of 

adornment, it was an extension of the pre-Islamic era, but 

they Nho some species that are not consistent with the 

principles of Islamic religion, but in the markets to do 

business, there have been a specialty, there are markets for 

the sale of foods , and markets for the sale of animals and 

others, and these markets systems approach to the Islamic 

economic weights and measures, and forbidding sales of 

ignorance to eliminate cases of fraud and injustice which 

might damage the children of the community, as highlighted 

in the new society the profession printing and fostering the 

learning of the medical profession because of their great 

importance in maintaining the health of members of the 

society, and in the area of interest in matters of health and 

maintain the cleanliness of the community, has identified 

public places to throw dirt, and the massacres of the slaughter 

of animals, and places to eliminate the need and bury the 

dead. 
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 ايميدم  
يتن كؿ مكضكع ايااث جكانب مف متطلا ت اياي ة فج ايمجتمن ايمػدنج   نػ        

عصػػر ايرسػػ ي  ئزا  ذيػػؾ سػػعى اإلنسػػ ف منػػذ  ف كجػػد علػػى سػػطح ايكػػرة ايرضػػي  
ج  ػػدان مػػف  جػػؿ اياصػػكؿ علػػى متطلاػػ ت ايايػػ ة ايمع بػػي  مػػف معكػػؿ   كملػػاس   

مختلػػؼ ايسػػاؿ  كفػػج عصػػر ايناػػكة كمبػرب   كمظػػ  ر زينػػ  كهير ػػ  سػػ يك ى ن اػػذيؾ 
تضػػػمف ايتعكيػػػد ابػػػكؿ كايػػػر جػػػدان علػػػى ايعمػػػؿ كايسػػػعج كرا  ايػػػرزؽ اياػػػالؿ   يف 
اإلسػػالـ ديػػفه يػػدعك ئيػػى ايعمػػؿ كال يػػدعك ئيػػى ايخمػػكؿ كايكسػػؿ   كيعػػد ايعمػػؿ  ػػك 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڇ ايايػػػ ة   كايايػػػ ة  ػػػج ايعمػػػؿ   قػػػ ؿ تعػػػ يى: 

   ڇڦڦ  ڦ  چ 
فػػػػػػمف ايعمػػػػػػؿ  ػػػػػػك ايمصػػػػػػدر ايكايػػػػػػد يعمػػػػػػراف ايرض . كاػػػػػػذيؾ  (1)

كاسػػتخراج كنكز ػػ    كايكسػػيل  ايكيػػى يتػػكفير متطلاػػ ت اإلنسػػ ف كاسػػتيرار اي تػػه   
فلكال عمله كسعيه فج تاصيؿ معيبته يم   مكف  ف يايى اي ن على ايكرة ايرضي  

يش اإلنسػػ ف فػػج   كاهلل تعػػ يى خلػػؽ ايرض كمب ػػ  اػػ ينعـ كايخيػػرات يجػػؿ  ف يعػػ
 رف  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع    قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى : 

ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڇ 

   ڇں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ 
   كم  اػدد اهلل سػاا نه كتعػ يى  كقػ ت ايسػعج  (7)
اػػػث    كفػػػج نفػػػس ايكقػػػت (3) ڇڃ  ڃ      ڃ    ڇ كرا  متطلاػػػ ت ايايػػػ ة   فيػػػ ؿ : 

  ى  ى     ى  ىڇ على ايجمػن اػيف ايعمػؿ يلػديف كايػدني    فيػ ؿ تاػ رؾ كتعػ يى : 

  ىڈ  ڈ  ی  ی  ى   ىى  ى   ى  ى  ى  ىى  ى  ى    ى  ى  ىى     ى

 .  (4) ڇى  ى  ى  ى   ى
كاختيػػػ ر ايعمػػػؿ ايمن سػػػب يلفػػػرد فػػػج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج متػػػركؾ يػػػه كيتيػػػدير         

يفػػرد فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج اياريػػ  االقتصػػ دي    فلػػه  ف امعنػػى  ف اإلسػػالـ يمػػنح ا
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يا بر م  يب   مف  كجه اينب ط االقتصػ دم  سػكا  كػ ف تجػ رم    ك زراعػج    ك 
صػن عج   دكف اإلقاػػ ؿ علػى صػػنع  كااػػدة   يف فػج ذيػػؾ  ػالؾ ايمجتمػػن   كفػػج 

يش   ذيؾ ييكؿ االم ـ ايغزايج : )ف ف ايصن ع ت كايتج رات يػك تركػت اطلػت ايمعػ 
  كيك ك لؾ  ك ر ايخلؽ   ف نتظ ـ  مر ايكؿ اتع كف ايكؿ   كتكلؼ كؿ فريؽ اعمؿ 

  كقػد تن كيػت مػف خػالؿ  (5) قاؿ كلهـ على صنع  كاادة يتعطلت اياكاقج ك لكػكا( 
 ػػػػذا ايااػػػػث جكانػػػػب مختلفػػػػ  مػػػػف متطلاػػػػ ت ايايػػػػ ة م ػػػػؿ ايطعمػػػػ    كايبػػػػرا    

كمتطلاػػػ ت ايايػػػ ة ايع مػػػ  م ػػػؿ  سػػػكاؽ كايمالاػػػس   كايفربػػػ    كمظػػػ  ر ايزينػػػ    
ايتع مؿ ايتج رم   ك م كف ايعالج   ك م كف رمػج ايكسػ خ   كايمجػ زر   كمكاضػن 

 قض   ايا ج  كايمي ار . 
 

 *ايطعم  .
. (6)ايطعػػػ ـ كػػػؿ مػػػ  ييتػػػ ت مػػػف ايانطػػػ  كايبػػػعير كايتمػػػر كهير ػػػ  مػػػف ايمػػػكاد      

  فيد ك نت معككالتهـ تتككف فػج كاتجهت  طعم  ايعرب قاؿ اإلسالـ ئيى اياس ط  
ايغ يػػب مػػف ياػػـك ايصػػيد كايسػػكيؽ   كايياػػ ف   ك اسػػف ايلاػػـك عنػػد ـ  ػػج ياػػـك 

  ك  ـ مككن ت  طعمتهـ مف ايدقيؽ   كايلػاف   كايسػمف  كاتخػذت  سػم    (7)اإلاؿ 
   (12)  كايصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايرة ( 9)  كايارييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (8)متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   ايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخين  

  كاياكيلػػ  (15)   كايرايكػػ  (14)  كايكيييػػ  (13)  كاير يػػ  (17)   كايرهيػػدة (11)كايعكيسػػ  
ذا  ضػػػػيؼ ايلاػػػػـ ايميطػػػػن ئيػػػػى ايػػػػدقيؽ فيػػػػدعى اينػػػػ تج ايمطاػػػػكخ (16)   كهير ػػػػ    كاأ

 .  (17)ا يخزيرة 
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 م  ا ينسا  يبطعم  فج ايمجتمن ايمدنج فج عصػر ايرسػ ي    فهػج اػال بػؾ      
  ئال فج اعض  نكاع ايطعم  ايتج نهػى امتدادا يم  ك ف عليه ايا ؿ قاؿ اإلسالـ 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ      ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ عنهػػ    منهػػ  قكيػػه تعػػ يى : 

  (18) ڇ   ..... ڤ  ڤ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
كفػػج نفػػس ايكقػػت  اػػؿ اهلل سػػاا نه كتعػػ يى  كػػؿ ايطياػػ ت   كصػػيد اياػػر كايااػػر   

 ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ې  ۉ  ې  ې  ڇ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى : 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  پ  پ  پپ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڇ   كقكيػػػػػػػه تعػػػػػػػ يى :  (19) ڇ.... ې  

 ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ڇ كقكيػػػػه تعػػػػ يى :    (72) ڇڤ  ڤڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  

      ى  ىى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ىې  ڇ    كقكيػػػػػػه :  (71) ڇ....

ڇ ى   ى  ى
ايتج خليهػ    كم   ب ر اهلل ساا نه كتع يى على   مي  اينع ـ  (77) 

فػػج تػػكفير جكانػػب مػػف متطلاػػ ت ايايػػ ة يلنسػػ ف مػػف معكػػؿ كمبػػرب كملػػاس  منهػػ  
 ۉ   ۉې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ڇ قكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى : 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  ڇ   كقكيػػػػػػػػػػػه :  (73) ڇۅ     

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ   ڇ   كقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػه :  (74) ڇ چ

   كاػػيف اهلل سػػػاا نه كتعػػ يى   ميػػػ  ايمػػػ    (75) ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  
نا ته  امختلؼ  نكاع ايمزركع ت   ق ؿ تعػ يى :  ڃ  ڃ  چ  ڇ فج ئاي   ايرض   كاأ

   (76) ڇ   ...  ڈ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍڍ    چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌچ  
 .  (77) ڇڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڇ 

كمػػف  جػػؿ اياصػػكؿ علػػى ايكسػػب اياػػالؿ اػػث اهلل سػػاا نه كتعػػ يى اإلنسػػ ف      
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ ايكيػػػه تعػػػ يى : علػػػى ايسػػػعج فػػػج ايرض   
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 ڇ  ى  ى  ى  ىۅ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ڇ     كقكيػػػػػػه : (78) ڇڦ  ڦڦ  ڦ  چ    

مف دكرو كايرو فػج اياػث علػى طلػب  كال ننسى م  ك ف يا ديث ايرسكؿ    (79)
ايرزؽ اياالؿ يغرض تكفير جكانب مف متطلا ت اياي ة منه  ))ايتمسػكا ايػرزؽ فػج 
 خا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ديييف كايبهدا ((  ك ))ايت جر ايصدكؽ يابر يـك اييي م  من ايص (32)ايرض(( 

  كاستن دان ئيى  ذ  اةي ت كايا ديث ايناكي  ايمبجع  على ايكسب اياالؿ    (31)
فػػج سػػلؾ اييطػػ ع ايزراعػػج مػػف  جػػؿ تػػكفير  انخػػرط اعػػض  صػػا ب رسػػكؿ اهلل 

جكانب مػف مسػتلزم ت متطلاػ ت ايايػ ة ايمع بػي    كمػنهـ عاػد ايػرامف اػف عػكؼ 
 رب ايمدينػ  تسػػيى علػػى اإلاػػؿ مػػف اةاػػ ر      فيػد كػػ ف يػػزرع اػػ يجرؼ مكػػ ف قػػ

زراعػػ    كمػػ  مػػ رس طلاػػ  اػػف عايػػد اهلل (37)يػػدخؿ منهػػ  قػػكت   لػػه يمػػدة سػػن  
 .  (33)اييمح ك ك  كؿ مف زرعه اين ة

كيعتج فج ميدم  طع ـ   ؿ ايمدين  خاز ايبعير   كيدُّ م دة ر يسي  فج هذا       
  ككػػذيؾ يػػعكلكف ايخاػػز  (34)اػػز ايبػػعير   ػػؿ ايمدينػػ    فيػػد كػػ نكا يػػعكلكف اييػػرع اخ

  كمعدمػػ ن مػػ  كجػػد يػػه ئدامػػ ن   فتػػ رة يعدمكنػػه اػػ يلاـ كتػػ رة   (35)م ػػركد الػػاف كسػػمف 
  كايظػػػػ  ر  ف  (37)  كايدـ ايمفضػػػػؿ يػػػػديهـ ايخػػػػؿ  (36)اػػػػ ياطيو   كتػػػػ رة اػػػػ يتمر 

تلػؾ  سك ف ايمدين  ك نكا يعكلكف خاز ايبعير هير منخكؿن  يعدـ تكفر ايمن خؿ فػج
ايفترة   فك نكا يطانكف ايبعير  ػـ تػنفو قبػكر    فيطيػر مػ  طػ ر منػه   كيستمسػؾ 

 .   (38)م  استمسؾ منه 
  كيجلػب عػف طريػؽ  (39) م  ايدقيؽ اينيج فيد ك ف ن دران ئال ياعض ايهنيػ        

  اتػػى  نػػػه  (14)   كمػػف  طعمػػ    ػػػؿ ايمدينػػ  ايخػػرل اي ريػػد(42)ايتجػػ رة مػػف ايبػػ ـ
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  ك كؿ مػػػف  نػػػه سػػػيد طعػػػ ـ ايعػػػرب   ك كؿ مػػػف  ػػػرد اي ريػػػد ئاػػػرا يـ كصػػػؼ اع
   كي ميػػػ  اي ريػػػد فػػػج طعػػػ ـ سػػػك ف (47) بػػػمه مػػػف ايعػػػرب   بػػػـ اػػػف عاػػػد منػػػ ؼ 

ايمدينػػ    اتػػى م ػػؿ اػػه اعػػض نسػػ   ايمدينػػ  م ػػؿ ع  بػػ  رضػػج اهلل عنهػػ  زكجػػ  
 .  (43) ))م ؿ ع  ب  فج اينس   م ؿ اي ريد فج ايطع ـ(( ايرسكؿ 

كمػػػف ايهذيػػػ  اير يسػػػي  ايخػػػرل فػػػج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج ايتمػػػر   كيك ػػػرة تػػػكفر      
   ككػػػػذيؾ اسػػػػتعمؿ ايتمػػػػر مػػػػن (44)ايتمػػػػر كايمػػػػ   فيػػػػد عػػػػد ا هػػػػذا ن يلطايػػػػ ت ايفييػػػػرة 

   كم  ك ف ييدـ فج ايػكال ـ اير يسػي    ايػث ك نػت كييمػ  صػفي  رضػج  (45)ايلاف 
   كمػػ  اسػػتعمؿ فػػج (46)قط كايسػػمفايتمػػركاي اهلل عنهػػ  اػػيف تزكجهػػ  رسػػكؿ اهلل 

ـ(  ايتمػػر ايػػذم اعػػث اػػه  676 ػػػ / 5طعػػ ـ جػػيش ايمسػػلميف فػػج هػػزكة ايخنػػدؽ )
 .  (47)سعد اف عا دة 

 مػػػ  ا ينسػػػا  يلاػػػـ   فيعتاػػػر مػػػف ايطعمػػػ  اير يسػػػي    كالسػػػيم  عنػػػد ايطايػػػ ت      
ايلاػـ فيػد اي ري  مػف   ػؿ ايمدينػ    كيػعتج عػف طريػؽ ايبػرا    كايصػيد   كي ميػ  

  كمػف  نػكاع ايلاػـك ايتػج تن كيهػ   انػ   ايمجتمػن  (48)اعتار سيد طعػ ـ   ػؿ ايػدني  
    (57)   كايطيػػػػػكر(51)   كايرانػػػػػب (52)  كايػػػػػدج ج (49)ايمػػػػػدنج  ػػػػػج ياػػػػػـك ايبػػػػػ ة 

   (53) كايجراد
 مػ  ياػػـك ايايكانػػ ت ايتػػج نهػى عنهػػ  اإلسػػالـ فػػج ايمجتمػن ايجديػػد  ػػج ياػػـك      

  ئضػػ ف  ئيػػى ذيػػؾ فيػػد كػػ نكا  (55)  ككػػؿ ذم نػػ ب مػػف ايسػػا ع  (54)ليػػ  ايامػر اي 
ينتفعػػكف مػػف ياػػـك ايضػػ اج   كياملػػكف منهػػ  ايػػكدؾ   كيتخػػذكف منهػػ  ايسػػيي    
كاطايعػ  اياػػ ؿ يصػػنعكف مطػ عمهـ مػػف  ػػذ  ايلاػػـك   فيطاخػكف ايػػدا   مػػن ايلاػػـ 

لاػـك فػج مػعكلهـ       م  اعض ايفيرا  ايذيف ال يسػتطيعكف اياصػكؿ علػى اي (56)
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  كمػػف ايمػػكاد ايخػػرل  (57)فمػػنهـ مػػف كػػ ف يطػػاو ايسػػلؽ مػػن ئضػػ ف  ايبػػعير ئييػػه 
   (59)   كاياصػػؿ (58)ايتػػج اسػػتعملت فػػج طعػػ ـ   ػػؿ ايمجتمػػن ايمػػدنج  ػػج ايايػػكؿ

  كايبػػػػفرة فػػػػج عمليػػػػ  صػػػػنن (61)   كايزيػػػت  (62)  كمػػػػ  اسػػػػتعمؿ ايملػػػػح (59)كاي ػػػـك 
 اينػػػػ ر فػػػػج عمليػػػػ  طهػػػػج ايطعػػػػ ـ   قػػػػ ؿ تعػػػػ يى :    ككػػػػذيؾ اسػػػػتعملت (67)ايطعػػػػ ـ

  ڇھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ڇ 
(63)  . 

 مػػ  ايف كهػػ  ايمتػػكفرة فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج   فهػػج ايي ػػ   كايرطػػب   فيػػد كػػ نكا      
   (65)ككػػػػػذيؾ ايالػػػػػكا  كايعسػػػػػؿ (64)يػػػػػعكلكف ايي ػػػػػ   ا يرطػػػػػب   كاياطػػػػػيو ا يرطػػػػػب

  ك نػ ؾ  طعمػ  خ صػ  اعتػ د  (68)  كايتمر اػ يلاف (67)  كايتمر ا يسمف (66)كايعنب
عليهػػػ    ػػػ يج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج فػػػج ايمن سػػػا ت ايخ صػػػ    فمػػػ الن عنػػػد كالدة هػػػالـو 

كفج افالت ايزكاج  نػ ؾ كال ػـ خ صػ      (69)جديدو يصنن يه طع ـ يدعى ايعييي 
  كيػـ علػج اػف ااػج ط يػب  يتكقؼ مستكا   اسب امك نيػ  ايرجػؿ ايمتػزكج فم ال

ككػػػذيؾ اكيػػػـ   (72)اكػػػاش عنػػػدم  تػػػزكج ف طمػػػ  رضػػػج اهلل عنهػػػ  انػػػت رسػػػكؿ اهلل 
.ككػػػ ف يهػػػذ   (71)اػػػيف تػػػزكج زينػػػب رضػػػج اهلل عنهػػػ  ايخاػػػز كايلاػػػـ  رسػػػكؿ اهلل 

ايػػكال ـ ا ر ػػػ  ايكايػػػر فػػػج تعزيػػػز عالقػػ ت ايتكاصػػػؿ كايتا اػػػب اػػػيف سػػػك ف ايمجتمػػػن 
 ايمدنج ايجديد.

ايػػرهـ مػػف اهلػػب ئف االطعمػػ  ك نػػت تنػػتج داخػػؿ ايمجتمػػن ايمػػدنج  ئال  كعلػػى     
 نه  تك د ال تكفج يسد متطلا ت اياي ة ايمع بي   يذيؾ اضطركا ايى االستيراد مػف 

.كممػػف  (73).كايسػػمف كايعسػػؿ  (77)خػػ رج ايمدينػػ   فجلاػػكا مػػف ايبػػ ـ دقيػػؽ اياػػكارم
ت ق فلتػػػػه ايتج ريػػػػ   فيػػػػد الغػػػػ م رسػػػػه  مػػػػف ايصػػػػا ا  عاػػػػد ايػػػػرامف اػػػػف عػػػػكؼ 

ساعم    راال  تامؿ ايار كايدقيؽ كايطع ـ فك نت اذا دخلت ايمدين  سمن يه  رجػه 
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كمػػ  جلاػػكا اييمػػح مػػف ايبػػ ـ  كممػػف   (74)كقػػ يكا: ق فلػػ  عاػػد ايػػرامف اػػف عػػكؼ 
امػ  ا ينسػا  يػبداب ايخ صػ  ا يكؿ فػمف االسػالـ يػـ  (75)ت جر فيه سيم   اياليػ كم 

عػف االكػؿ ا ييػد اييسػرل  ك ايبػرب  ث فيه فيد نهى ايمصطفى يترؾ بي  ن االاا
اهػػػ  كػػػػج ال نتبػػػػاه ا يبػػػػيط ف فيػػػػ ؿ ))اذا  كػػػؿ  اػػػػدكـ فليعكػػػػؿ ايمينػػػػه  كاذا بػػػػرب 
 فليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ايمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ايبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط ف يعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يه كيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 

كم  اكد رسكؿ صلى اهلل عليه كسلـ   على ذكر اسـ اهلل قاؿ اياد   (76)ابم يه ((.
ؿ ايطعػػ ـ فيػػ ؿ:)) ئذا  كػػؿ  اػػدكـ فليػػذكر اسػػـ اهلل تعػػ يى  فػػ ف نسػػج  ف اعمليػػ   كػػ

كمػػ  اكػػد ايرسػػكؿ  (77)يػػذكر اسػػـ اهلل تعػػ يى  كيػػه فلييػػؿ اسػػـ اهلل فػػج  كيػػه ك خػػر  ((.
كايعرفػ ف  صلى اهلل عليه كسلـ   علػى ضػركرة ايتكجػه هلل سػاا نه كتعػ يى ا يبػكر 

 كػػؿ طع مػػ ن  ػػـ قػػ ؿ ايامػػدي هلل ايػػذم ))مػػف  : كايػػدع   اعػػد ايفػػراغ مػػف ايطعػػ ـ فيػػ ؿ
اطعمنج  ذا ايطع ـ كرزقنيه مف هيػر اػكؿ منػج كال قػكةو هفػر يػه م تيػدـ مػف ذناػه 

كم  تضمنت  داب االسالـ فػج االكػؿ اينهػج عػف ايجلػكس علػى  (78)كم  تعخر ((.
مطعمػػيف منهػػ  ))ايجلػػكس علػػى م  ػػدة يبػػرب عليهػػ  ايخمػػر ك ف يعكػػؿ ايرجػػؿ ك ػػك 

  (79)((. مناطح على اطنه
كيلسالـ ركح ايما فظػ  علػى صػا  كسػالم  ايجسػـ  مػف خػالؿ ايتينػيف فػج      

)) مف قؿ طع مه صح اطنه كصف  قلاه   كمف ك ػر  تن كؿ االطعم  منه  قكيه 
ال تميتكا اييلكب اك رة ايطع ـ كايبراب  فمف  طع مه سيـ اطنه كقس  قلاه  كعنه 
  (82) ت ((.اييلب ك يزرع ئذا ك ر عليه ايم   م

 مػػ  ا ينسػػػا  يلمسػػػتكل ايمع بػػػج ي ػػػ يج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج  فياػػػدك  نػػػه يتكقػػػؼ      
اسب دخؿ ايفرد كامك نيته فػج بػرا  ايطعمػ  فكػ ف مػنهـ ايغنػج  كايفييػر ايػذم ال 
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يجػػػد مػػػ  يسػػػد رمػػػؽ ايعػػػيش  فيػػػد ذكػػػر  ف ايناػػػج صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلـ  اذا صػػػلى 
 اتػى  ف  اػ   ريػرة  (81)ـ مػف   ػر ايجػكع .ا ين س يخر رج ؿ مف ق متهـ يم  اهػ

كمػن سػك  اياػكاؿ ايمع بػي   ئال ( 87)ك ف يبد على اطنه اياجػر مػف بػدة ايجػكع 
 ف ايفيػػرا  ال ينسػػكف نصػػيب ئخػػكانهـ مػػف ايطعػػ ـ فعػػف  اػػج  ريػػرة رضػػج اهلل عنػػه 

اتمػر عجػكة فكنػ  نيػرف ا نتػيف مػف  : )) كنػت فػج ايصػف  فاعػث ئيينػ  ايناػج  قػ ؿ
ك ػػػذا يػػػدؿ علػػػى عمػػػؽ عالقػػػ ت  (83)ع  ػػػـ ييػػػكؿ يصػػػ ااه اقػػػرف انػػػج اقرنػػػت((ايجػػػك 

اييفػػػ  كايمااػػػ  كايتػػػلزر اػػػيف ايفيػػػرا  ايتػػػج هرسػػػه  ايػػػديف االسػػػالمج فػػػيهـ فػػػج ظػػػؿ 
ايمجتمن ايجديد.ئض ف ن ايى ذيؾ فيد ك ف يمكارد ايزك ة دكره كايره فج رفن ايمسػتكل 

ڻ  ٹ   ٹ  چ  ايايػ ة  قػ ؿ تعػ يى :ايمع بج يلفيرا   كسد جكانب معين  مف متطلاػ ت 

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

كم  ال ننسى مػ  كػ ف  (84) چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ې  ې    ۉ  
يهني   ايمجتمن ايمدنج ايدكر ايرا د كايايكم فج مس عدة ايفيرا  فيد ذكر اف سعد 

 .  (85)ايمدنج  اف عا دة ك ف يستضيؼ كؿ ييل  عددان كايران مف فيرا  ايمجتمن
 -*األشربة:

ں  چ  كيعتج فج ميدمته  ايم   ايس قط مف ايسم   على  ي   مطر ق ؿ تع يى:     

 ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ          كقكيػػه تعػػ يى: (86) چہ  ہ    

چ
  ىۅ  ى  ى  ې   ې  ې  ې    ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅچ              كقكيػػػػػػػه تعػػػػػػػ يى:    (78)

 ك ايمسػػػػتخرج مػػػػف  (88) چ  ى  ى    ى  ىى     ى  ى   ى  ى  ى  ى  ىى
كيلمػػ     ميػػ  كايػػرة  (89)اةاػ ر م ػػؿ ا ػػر اضػػ ع  كم يؾ اػػف انس كمػػف ايػػكت ايسػػي 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ  فػػج تطهيػػر ايجسػػـ مػػف كػػؿ بػػ  ا  
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ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                  ڤ      ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  

ككػػػػ ف اسػػػػتعم ؿ ايمػػػػ   ا يدرجػػػػ  االكيػػػػى يغػػػػرض  (02) چڇ  ڇ    ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  
))  ػػؿ مػػف مػػ   اػػ ت فػػج :  فيػػ ؿ ايناػػج (91)ايبػػرب كاينكع ايمفضػػؿ منػػه ايا  ػػت

 كيبرب  اي نػ ن (93)ايم   ايالك ايا رد  اةخركاينكع  (97)بنه ؟فعت   اه فبرب منه((
كفج ايكاقػن ايعملج فيػد كػ ف يػاعض (94)ممزكج ن ا يعسؿ  ك ينين فيه ايتمر كايزايب 

دكر كاير فج تكفير مػ   ايبػرب مج نػ ن يلمسػلميف كذيػؾ مػف  صا ا  رسكؿ اهلل 
ا ػػر ركمػػ  اخمسػػ  ك ال ػػيف در مػػ ن كجعلػػه كقفػػ ن  ع مػػ ف اػػف عفػػ ف خػػالؿ بػػرا  
 . (95)يلمسلميف 

 فيبػػػرب خ يصػػػ ن اك  (96)امػػػ  ا ينسػػػا  يلػػػاف فيػػػد كػػػ ف بػػػراب ه يايػػػ  سػػػك ف ايمدينػػػ 
كبػػػج  معػػػكض عػػػف  كي ميػػػ  ايلػػػاف فيػػػد ابػػػ د اػػػه رسػػػكؿ اهلل  (97)مبػػكا ن ا يمػػػ  

يلهػػـ اػػ رؾ ينػػ  فيػػه كزدنػػ  منه فمنػػه يػػيس ايطعػػ ـ فيػػ ؿ : ))مػػف سػػي   اهلل يانػػ ن فلييػػؿ ا
ككػػػذيؾ تنػػػ كؿ اعػػػض ا ػػػ يج  (98)بػػػج يجػػػزم مػػػف ايطعػػػ ـ كايبػػػراب هيػػػر ايلػػػاف ((

.يمػػػ  فيػػػه بػػػف   مػػػف اعػػػض االمػػػراض  فيػػػ ؿ  (99)ايمجتمػػػن ايمػػػدنج بػػػراب ايعسػػػؿ 
(( رسكؿ اهلل   (122)ايبف   فج  ال   : )) برا  عسؿ   كبػرط  ماجػـو ككيػ  نػ رو

 . (121)ب ايزايب كم  تن كيكا برا
 مػػ  بػػراب ايخمػػر فياػػدك انػػه بػػراب ايك يػػر مػػف سػػك ف ايمجتمػػن ايمػػدنج قاػػؿ      

قػػػ ؿ :  .فعػػف  نػػس (127)االسػػالـ  ئال  نهػػـ نهػػكا عػػف بػػرب ايخمػػػر اعػػد تاريمػػ 
))كنت س قج اييـك فج منزؿ  اج طلا   كك ف خمر ـ يكم ػذ ايفضػيح فعمر رسػكؿ 

قػػػد ارمػػػت قػػػ ؿ فيػػػ ؿ يػػػج  اػػػك طلاػػػ    خػػػرج  من ديػػػ ن ينػػػ دم  ال  ف ايخمػػػر اهلل 
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. ككذيؾ نهكا عف برب سػكيؽ ايلػكز يككنػه بػراب (123)فع رقه  فخرجت فهرقته  ((
 . (124)ايمترفيف
.كاييػػػػػرب  (125) مػػػػػ  ا ينسػػػػػا  يػػػػػالدكات ايمسػػػػػتعمل  فػػػػػج ايبػػػػػرب فهػػػػػج االقػػػػػداح     

ئال  نهػـ كمػ  كػ نكا يسػتخدمكف  نيػ  ايفضػ    (126)ايمصنكع  مػف ايفخػ ر كاالاجػ ر
ايػذم   كذيؾ استن دان ايػى اػديث رسػكؿ اهلل (127)نهكا عف ايبرب فج  ني  ايفض 

 قػػػػػػػ ؿ فيػػػػػػػه: ))ايػػػػػػػذم يبػػػػػػػرب فػػػػػػػج ئنػػػػػػػ   ايفضػػػػػػػ  ئنمػػػػػػػ  يجرجػػػػػػػر فػػػػػػػج اطنػػػػػػػه نػػػػػػػ ر 
اذا  كؿ  ك  . م   داب اإلسالـ فج ايبرب فيد ذكر اعف رسكؿ اهلل  (128)جهنـ ((

ما ركػػػ ن فيػػػه هيػػػر مكفػػػكر كال مػػػكدع كال بػػػرب قػػػ ؿ: ))ايامػػػد هلل امػػػدان ك يػػػران طياػػػ ن 
.كمػ  تضػمنت  داب االسػالـ  ييػ  اينهػج عػف ايتػنفس فػج  (129)مستغنى عنه ران ((
 . (112): ))اذا برب اادكـ فال يتنفس فج االن   (( ئن   ايبرب في ؿ 

 *األلبسة:
كـر االسالـ االنس ف اعف جعؿ يه يا س ن يافػظ يػه اسػف مظهػر   ك ي تػه ك ك      

مػػػػ  انفػػػػرد اػػػػه عػػػػف سػػػػ  ر ايمخلكق ت ف يلاػػػػ س نعمػػػػ  مػػػػف نعػػػػـ اهلل علػػػػى االنسػػػػ ف م
 كضركرة مف ضركري ت اياي ة االنس ني  يات جه اينػ س يافػظ  جسػ مهـ كصػكنه  
مػف كػؿ مػ  يهذيهػػ  مػف اػرو  ك اػػردو  ك هير   كيسػتر مػ  يجػب سػػتر  منهػ  كقػد ذكػػر 

(  000).چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چچچ چ اهلل  ػػػػذ  اينعػػػػ  فيػػػػ ؿ: 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

چ  (117) چپ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   

كاػػػػذيؾ يكػػػػكف ايهػػػػدؼ مػػػػف ايلاػػػػ س  ػػػػك سػػػػتر  (113) چۉ   ۉې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
ايعكرة كايزين .كيهذا اليجػكز يالنسػ ف ايتفػريط فػج  اػد  ػذيف ايمريف ينػه اناػراؼ 

ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ           چ  االسػػػالـ ايػػػػى سػػػايؿ ايبػػػيط ف  قػػػ ؿ تعػػػػ يى:عػػػف صػػػراط 
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻٹ   ٹ  ۀ  ۀ  

. كاػػذيؾ يكػػكف ايلاػػ س ايكاجػػب فػػج االسػػالـ ايػػذم يسػػتر ايعػػػكرة (114) چہ  ہ  ہ  ہ  
 چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇڇ  ٹ ٹ چ  كييػػػػج اياػػػػر كاياػػػػرد  كيػػػػدفن اػػػػه ايضػػػػرر 

. كعكرة ايرجؿ م  ايف سرته كركاته  م  عكرة ايمر ة فجسمه  كله م عدا ايكجػه (115)
 ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  كايكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

يخ طػب اسػم   انػت ااػج اكػر  كقػد ر ل عليهػ   ي اػ ن  كق ؿ ايناج  (116) چٹٹ      
مر ة اذا الغت ايمايض يػـ تصػلح  ف يػرل منهػ  اال  ػذا ك ػذا رق ق )) ا  سم   اف اي

. كانػ  ن علػى ذيػؾ منػن االسػالـ يػاس كػؿ مػ  يكبػؼ (117)ك ب ر ايى كجهه ككفيه((
ايعػػكرة  ك يصػػفه   ك يبػػؼ عنهػػ  مػػف االياسػػ  ايضػػيي  كايرقييػػ  .امػػ  ايلاػػ س اياػػراـ 

 ؿ:  ف ناػج  نػه قػ فهك يا س ايارير كايػذ ب يلرجػ ؿ فعػف علػج اػف  اػج ط يػب 
 خػػذ اريػػران فجعلػػه فػػج يمينػػ   ك خػػذ ذ اػػ ن فجعلػػه فػػج بػػم يه  ـ قػػ ؿ : ))  ف  اهلل 

.كيػػػاس ايرجػػػ ؿ مػػػ  يخػػػتص ا ينسػػػ    كيػػػاس (118) ػػػذيف اػػػراـ علػػػى ذكػػػكر  متػػػج((
ايرجػػؿ  قػػ ؿ : ))يعػػف رسػػكؿ اهلل  اينسػػ   مػػ  يخػػتص ا يرجػػ ؿ فعف  اػػج  ريػػرة 

  (119)يرجؿ ((يلاس ياس  ايمر ة كايمر ة تلاس ياس  ا
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 المالبس الرجالية.
ياػػػدك  ف ايتنػػػكع كايتعػػػدد فػػػج االياسػػػ  ايرج ييػػػ  ايمسػػػتخدم  قايػػػؿ كاعػػػد اياع ػػػ       

ايبػػػػريف  راجػػػػن ئيػػػػى طايعػػػػ  ايبػػػػرا ح االجتم عيػػػػ  ايتػػػػج ككنػػػػت ايمجتمػػػػن ايمػػػػدنج 
 (172) نػػػذاؾ.كك ف ه يػػػب مػػػ  يلػػػاس   ػػػؿ ايمدينػػػ  االياسػػػ  ايمنسػػػكج  مػػػف ايصػػػكؼ

.يػػذا فػػمف ه يػػب ياػػ س   ػػؿ ايمدينػػ  مػػف (177).كايكت نيػػ  اييم نيػػ (171).ككػػذيؾ اييطنيػػ 
. مػػػ  (173)نسػػػيج ايػػػيمف ييػػػراهـ منهػػػ   كياسػػػكا مػػػ  يجلػػػب مػػػف ايبػػػ ـ كمصػػػر  يضػػػ ن 

ايارير فيادك  نه ك ف يلاس فج ايمدينػ  قايػؿ االسػالـ عنػد ايطايػ ت اي ري  كعنػدم  
نفسه رخص يعاػد ايػرامف  .يكنه فج ايكقت(174)ج   اإلسالـ نهى عف ياس ايارير

.كنهػكا عػف يػاس (175)فج ياس ايارير فج سػفرو ال ػر اكػ و فػج جلػد  ااف عكؼ 
.كقد اب د (177).كك ف  فضؿ ايكاف اي ي ب ئييهـ ايلكف االايض(176)اي ي ب ايمعصفر 
فيػػ ؿ : ))علػػيكـ ا يايػػ ض مػػف اي يػػ ب فليلاسػػه   ايػػ هكـ ككفنػػكا  اهػػ  رسػػكؿ اهلل 

.كيػػػػػػاس   ػػػػػػ يج ايمجتمػػػػػػن ايمػػػػػػدنج (178)  مػػػػػػف خيػػػػػػر  يػػػػػػ اكـ((فيهػػػػػػ  مكتػػػػػػ كـ فمنهػػػػػػ
.كممػػف (131).كياسػػكا االرديػػ  (132) كممػػف ياسػػه  عمػػر اػػف ايخطػػ ب (179)ايملافػػ 

.كمػػػف ايمالاػػػس ايخػػػرل ايتػػػج تعػػػ رؼ عليهػػػ   (137)ياسػػػه  علػػػج اػػػف ااػػػج ط يػػػب
 .(133)اينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ايمجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنج ايجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج اياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركد

  كمػػػػػػػ  ياسػػػػػػػه  رسػػػػػػػكؿ (134)اياػػػػػػػرد اػػػػػػػف عػػػػػػػكؼكيػػػػػػػكاظ ارتػػػػػػػدا  عاػػػػػػػد ايػػػػػػػرامف 
.كتميػػػزت اياػػػردة اتنػػػكع (136) كطػػػكؿ اردتػػػ  سػػػت   ذرع فػػػج  ػػػالث كبػػػار (135)اهلل 

 .(139) كايخضرا (137) كايامرا (137)ايكانه  فمنه  ايسكدا 
 كايجاػػ ب (142) مػ  يػػاس ايجا ب فيػػد يػاس ا ػػ يج ايمجتمػػن ايمػدنج ايجاػػ ب ايصػػكفي 

.كياسػػػكا (147) كجاػػ ب مػػػف دياػػػ ج منسػػكج فيهػػػ  ايػػػذ ب(141)ايبػػ مي  ايضػػػيي  ايكمػػػيف
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.فيػػػد (144).كبػػػ ع  يضػػػ ن فػػػج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج ايجديػػػد يػػػاس ايخميصػػػ (143)ايمسػػػتي 
.كيػػذكر (146) كعلػج اػف  اػج ط يػػب رضػج اهلل عنهمػ  (145) ياسػه  ع مػ ف اػف عفػػ ف

ـ صلى فج خميصػ  يهػ   عالـ فنظػر ئيػى اعالمهػ  نظػرة فلمػ  سػل   اف رسكؿ اهلل 
 قػػػػػػػ ؿ : ))اذ اػػػػػػػكا اخميصػػػػػػػج  ػػػػػػػذ  ايػػػػػػػى ااػػػػػػػج ايجهػػػػػػػـ فمنهػػػػػػػ  ايهتنػػػػػػػج انفػػػػػػػ  عػػػػػػػف 

اسػػ م  اػػف   كمنهػػ  كسػػ   رسػػكؿ اهلل(148).كمػػ  يػػاس اينػػ س ايالػػ (147)صػػالتج ((
 ئال  نهـ نهكا عف ياس ايالػ  (152).كاينكع ايمفضؿ  ج ايال  ايامرا (149)زيد ال  
الػػػػ   ))كسػػػػ نج ايناػػػػج  نػػػػه قػػػػ ؿ :  .فعػػػػف علػػػػج اػػػػف  اػػػػج ط يػػػػب(151)ايسػػػػيرا 

.ككػػذيؾ (155)سػػيرا  فخرجت فيه  فر يػػت ايغضػػب فػػج كجهػػه فبػػييته  اػػيف نسػػ  ج((
ػػػػػؿ   ػػػػػ يج ايمجتمػػػػػن ايمػػػػػدنج يػػػػػاس اياارة ككػػػػػ ف يرتػػػػػديه  ايك يػػػػػر مػػػػػف سػػػػػك ف  فض 

.كياسػػكا  يضػػ ن  (154).اتػػى  نهػػ  ك نػػت  اػػب اي يػػ ب ايػػى رسػػكؿ اهلل(153)ايمجتمػػن
 نػػػػػػػػػ ؾ نكعػػػػػػػػػ ن مػػػػػػػػػف ايمالاػػػػػػػػػس يعػػػػػػػػػرؼ .ئضػػػػػػػػػ ف  ايػػػػػػػػػى ذيػػػػػػػػػؾ  نػػػػػػػػػه (155)اييطيفػػػػػػػػػ 
ػػػف ارتػػػدا   ايزايػػػر اػػػف ايعػػػكاـ(156)ا يريطػػػ  .كمػػػ  يػػػاس   ػػػ يج ايمجتمػػػن  (157) كمم 

.كك ف يا س اير س ايعم  ـ كخ صػ  (162) كايمطرؼ(159) كاييا  (158)ايمدنج اييا طج
 عنػػػد ايمسػػػلميف فيذكر ف ايعم مػػػ  ايتػػػج ك نػػػت علػػػى ر س علػػػج اػػػف  اػػػج ط يػػػب

عاػػد ايػػرامف  .كمػػ  عمػػـ رسػػكؿ هلل (161)  اػػيف يديػػه كمف خلفػػهسػكدا   فيػػد  رخ  ػػ
.كممػػػف يػػػاس ايعم مػػػ  ايسػػػكدا  مػػػف اصػػػا ب (167)اعم مػػػ  سػػػكدا   اػػػف عػػػكؼ 

كمػػػػػػػػػػػػػ  ك نػػػػػػػػػػػػػت يرسػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل عم مػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػمى  رسػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل  اػػػػػػػػػػػػػك  ريػػػػػػػػػػػػػرة 
.كايظػػػػػػػػ  ر  ف ايعم مػػػػػػػػ  يػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف اػػػػػػػػ يكاير  ايتػػػػػػػػج تػػػػػػػػهذم املهػػػػػػػػ  (164)ايسػػػػػػػا ب

.كيػػػػاس ايمسػػػػلمكف ايضػػػػ ن (165)ه يلضػػػػعؼ كاةفػػػػ تاير س كيضػػػػعفه كيجعلػػػػه عرضػػػػ
 ااي نػػػ ن يلتفريػػػؽ مػػػ  اػػػيف ايمسػػػلميف كايمبػػػركيف فيد قػػػ ؿ (166)ايعمػػػ  ـ علػػػى اييالنػػػس
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عليػػػػػػ  ايصػػػػػػػالة كايسػػػػػػػالـ : )) فػػػػػػػرؽ مػػػػػػػ  ايننػػػػػػ  كاػػػػػػػيف ايمبػػػػػػػركيف ايعمػػػػػػػ  ـ علػػػػػػػى 
اييلنسػػػػػكة اغيػػػػػر عم مه كايعم مػػػػػ  اغيػػػػػر  .كمػػػػػ  يػػػػػاس رسػػػػػكؿ اهلل (167)اييالنػػػػػس((

. مػػ  اييالنػػس ذات االذاف فتلػػاس فػػج (168)ككػػ ف اذا اعػػتـ  رخػػى اػػيف كتفيػػ  قلنسػػكة 
.كاينكعي  ايمفضل  مف اييالنس ايايض    فيد ذكر ارتدا  علج اػف ااػج (169)ايارب
.كمػػف  ياسػػ  ايػػر س ايخػػرل ايعصػػ ا  منهػػ  (172)قلنسػػكةن ايضػػ   مضػػري  ط يػػب 

اػػػف عػػػ مر ايجهنػػػج .كمػػػ  تعصػػػب عياػػػ  (171)تعصػػػب ااػػػج دج نػػػ  اعصػػػ ا  امػػػرا 
 .(173)صفرا  .كك نت عص ا  ايزاير اف ايعكاـ (177)اعص ا  خضرا 

 ك ػػػك ياػػػ س ه يايػػػ    ػػػ يج ايمجتمػػػن (174) مػػػ  ايمالاػػػس ايداخليػػػ  فمنهػػػ  اإلزار     
.ئال  ف اعضػهـ ارخػى (175)ايمدنج كك نت ذيكؿ ئزار ـ تصػؿ ايػى انصػ ؼ ايسػ قيف

.كمػنهـ مػف كػ ف يػعتزر تاػت سػرته ئال  ف (176)  زار  مف ايف يديه كيرفعه مػف كرا 
.كايلػػكف ايمفضػػؿ  ػػك اإلزار (177)يفضػػؿ االتػػزار فػػكؽ سػػرته عمػػر اػػف ايخطػػ ب 

يلاسػػػكف  .امػػػ  ا ينسػػػا  يلسػػػراكيؿ فيػػػد كػػػ ف  هلػػػب اصػػػا ب ايناػػػج (178)االصػػػفر
.كمػػػػف  ايمالاػػػػس ايداخليػػػػ  االخػػػػرل اييميص كمنهػػػػ  ارتػػػػدا  سػػػػليم ف (179)ايسػػػػراكيؿ
.كمػػ  يػػاس علػػج اػػف ااػػج (182)سػػناالنج قصػػير ضػػيؽ االسػػفؿ  قمػػيص ايف رسػػج
ذا ارخػ   الػل نصػؼ سػ عد  ط يب  .ئال (181)قميص ن رازيػ ن اذا دكمػه الػل ايظفػر كاأ

 (187)ئف اعضهـ مف يجعؿ ذيؿ اييمػيص ايػى انصػ ؼ ايسػ قيف يػـ يتجػ كز ايكعاػيف
ا سمه ئم   اذا استجد  كا ن سم     كك ف  دم ايرسكؿ (183)قصير اييديف كايطكؿ

قميص ن  ك عم م   ـ ييكؿ : ))ايلهـ يؾ ايامد انت كسكتنه  س يؾ مػف خيػر  كخيػر 
 .(184)م  ضنن يه كاعكذ اؾ مف بر  كبر م  صنن يه((
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 مػػػػ  صػػػػال ايمالاػػػػس فيػػػػد ذكػػػػر  ف   ػػػػ يج ايمجتمػػػػن ايمػػػػدنج ك نكا يصػػػػاغكف      
ـ  فيػػػد يػػػاس . مػػػ  ياػػػ س اييػػػد(185)ايمالاس كك نػػػت ايصػػػاغ  ايمفضػػػل   ػػػج ايزعفػػػراف

 ك ػػػػك   ك بػػػػ ر اػػػػذيؾ رسػػػػكؿ اهلل (186)  ػػػػ يج ايمجتمػػػػن ايمػػػػدنج ايخفػػػػيف كاينعػػػػ ؿ
يخطػب علػػى ايمنار ك ػػك ييػكؿ : ))ايسػػراكيؿ يػػـ يجػػد االزار  كايخفػ ف يمػػف يػػـ يجػػد 

.كاهذا يتضح مف خػالؿ استعراضػن  يمكضػكع ايمالاػس فػج ايمجتمػن (187)اينعليف((
.كعمػ ف (188)كايػيمف كمصػر  مف ايب ـ  ايمدنج اف اهلب ايمنسكج ت ك نت تجلب

.كممػػػف (189)عػػػف طريػػػؽ ايتجػػػ رة يغػػػرض سػػػد ج نػػػب مػػػف جكانػػػب متطلاػػػ ت ايايػػػ ة
 فيػػػػػػػد تػػػػػػػ جر اػػػػػػػ يازازة ك ػػػػػػػج ايػػػػػػػن ايخػػػػػػػز  م رسػػػػػػػه  عاػػػػػػػد ايػػػػػػػرامف اػػػػػػػف عػػػػػػػكؼ

.كم  م رسه  كؿ مف ع م ف اف عف ف كطلا  اف عايػد اهلل رضػج اهلل (192)ايمنسكج
.فيد ك ف يذ ب كػؿ يػـك ايػى  (197)اكر ايصديؽ كذيؾ م رسه   اك  (191)عنهم  

.كمػػن ذيػػؾ ظهػػرت صػػن ع ت ماليػػ  فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج (193)ايسػػكؽ يايػػن كياتػػ ع
م ػػػؿ صػػػن ع  ايغػػػزؿ كاينسػػػيج فيد ذكػػػر  ف  ـ سػػػلم  رضػػػج اهلل عنهػػػ  ك نػػػت تغػػػزؿ 

مػػػف  .كمػػػ  صػػػنعت ع  بػػ  رضػػػج اهلل عنهػػػ   اػػردة سػػػكدا  يلرسػػػكؿ (194)اػػ يمغزؿ
.كعمؿ كؿ مف ايزاير اف ايعػكاـ كعمػرك اػف ايعػ ص كعػ مر اػف (195)صكؼ فلاسه 

كريػػػػز رضػػػػج اهلل عػػػػنهـ خػػػػزازيف يعملػػػػكف ايخز ك ػػػػج نسػػػػ ج  تنسػػػػج مػػػػف صػػػػكؼو 
.كازا  ذيػػؾ اػػرزت مهنػػ  ايخي طػػ  يغرض سػػد اعػػض جكانػػب متطلاػػ ت (196)كااريسػػـ

ؿ اياي ة ايمع بي  كقد م رسه  ه ياي  سك ف ايمجتمن ايمدنج فج ايكتهـ كمنهـ رسك 
ع مػ ف  .كممف م رسه  مف  صا ب رسػكؿ اهلل (197)فيد ك ف يخيط  كا   اهلل 

 . (198)اف طلا  
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 المالبس النسائية:
ا تمػػت ايمػػر ة قايػػؿ االسػػالـ كاعػػد  امظهر ػػ   كانتيػػ   مالاسػػه  ايجيػػدة كك نت      

كمػف  ايمكدة ايث ج   اإلسالـ تتميز ا تس ع جيكب  ي اهف كانكبػ ؼ صػدكر ف  
ايافػ ظ علػى عفػ  ايمػر ة كطه رتهػ  فػج ايمجتمػن ايمػدنج قضػى االسػالـ علػى  جؿ 

ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ٹ ٹ چ ايعػ دات االجتم عيػ  ايمسػػتهجن   

ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى    ى   ې  ې  ې  ې      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ې  ې   ۉ     ۉ  ې  ې   ٴۇ  

   ى  ىى  ى  ى  ى     ى  ى  ى  ى   ىى  ى  ى  ى  ى  ى   ى     ى

ظهػػػ ر (000) چ  ى  ى  ىڈ    ڈ  ی  ی   .كمػػػ  جػػػ   تاػػػريـ اإلسػػػالـ يتاػػػرج ايمػػػر ة كاأ
مف تنه  ككصفه  نه مػف تاػرج ايج  ليػ  االكيػى  تػدعيم ن يمكػ ـر ايخػالؽ ايتػج جػ   

ه  كسدان ياػكاب ايفسػ د ايتػج يفتاهػ   كتنفيػذان يهدفػه االصػيؿ مػف اق مػ  ايػ ةو التم م
اجتم عي و نظيف و تنمك فيهػ  االخػالؽ ايف ضػل  كتتايؽ فيهػ  ايايػ ة ايسػعيدة اينظيفػ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   كنسػػ   ايمػػهمنيف . قػ ؿ تعػػ يى مخ طاػػ ن ازكاج ايرسػكؿ (722)

 چڈ      ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڑ     ڑ  ڇ  ڇ   ڍ    چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌڈ
.كمػػػف  نػػػ  ا ػػػتـ اإلسػػػالـ اػػػزم ايمػػػر ة ك نػػػدامه  كاكجػػػب  ف يكػػػكف اعيػػػدان عػػػف (020)

اإلهػػرا  كايفتنػػ  معاػػران عمػػ  يػػدعك اييػػه كينبػػد  علػػى  ف االسػػالـ ال يعنػػج ا يظػػ  ر 
 كيتػػػػرؾ ايا طف كمػػػػ  ال يبػػػػدد فػػػػج مالاػػػػس ايخػػػػركج كياػػػػـر االيمػػػػ ف كبػػػػع  ر  اػػػػيف

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ايجػػػػكارح كاييلكب ك ػػػػذا م عنػػػػ   اييػػػػر ف ايكػػػػريـ ايكيػػػػه

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 چڎ  ڎ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
.كم  ارتػدت ايمػر ة (723) ي  يا س ايادف ايخ رجج ايمرط.كمف   ـ االياس  اينس (727)

فج ايمجتمػن ايمػدنج ايملافػ  كممف ياسػته  ع  بػ  رضػج اهلل عنهػ  كمنهػ  ايملافػ  
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. مػ  ايكسػ   فيعتاػر مػف االياسػ  (725).كفج ركاي  اخرل ملاف ن معصفران (724)ايمكرس 
يفػػرا  ايمصػػنكع مػػف .ككػػذيؾ ارتػػدت اينسػػ   ا(726)اينسػػ  ي   كيصػػنن ه ياػػ ن مػػف ايخػػز

 جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
.كايارير فيادك انه ج  زان يه  فيد ارتػدت  ـ كل ػكـ انػت (728)كايجلا ب(727) تايايكان 
 .(729)اردان مف ارير فهذا يدؿ على  ف ايك ير مف اينس   يرتدف ايارير ايناج

.فيػػد ذكػػر ارتػػدا  ميمكنػػ  انػػت اياػػ رث خمػػ ران ك ػػج (712)كمػػف اياسػػ  ايػػر س ايخمػػ ر
.كمػػػ  اتخػػػذت ايعصػػػ ا  كغطػػػ   يلر س كقػػػد يػػػكاظ علػػػى رهكس  زكاج (711)تصػػػلج
 عص  ب فيه  ايعررس كايزعفػراف فيعصػاف اهػ  رهكسػهف اسػ فؿ ابػع ر ف  ايناج

.كتسػتخدمه (714).ككذيؾ ايػدرع(713).كمف ايمالاس ايداخلي  اإلزار(717)على جا  هف
فػػج ايػػدرع  ايمػػر ة فػػج ئارامهػػ  كمػػف ذيػػؾ ااػػراـ  سػػم   انػػت ااػػج اكػػر ايصػػديؽ 

 كايدرع (716).اينم  ك نت ع  ب  رضج اهلل عنه  ترتدم ايدرع االامر(715)ايمعصفر
ايمصػػػػػنكع مػػػػػف اييطف كقػػػػػد اسػػػػػتع رته ايك يػػػػػر مػػػػػف اينسػػػػػ   فػػػػػج ايمجتمػػػػػن ايمػػػػػدنج 

.كيادك مف خػالؿ اسػتعراض ايمالاػس فػج ايمجتمػن ايمػدنج ايجديػد انه  ك نػت (717)
 ي  القتنػ  ايمالاس ايجيػدة فمنهـ مػف كػ ف متنكع  ك ذا يتكقؼ اسػب قػدرتهـ ايبػرا

.كفػج ركايػ و يبػير فيهػ   اػك (718)ياب ايتينن ا كبو كااػدو كعنػه  ػكب زيػ ت  ك د ػ ف
 كيػػػيس   ف  ال ػػػيف رجػػػال مػػػف   ػػػؿ ايصف  يصػػػلكف خلػػػؼ رسػػػكؿ اهلل   ريػػػرة 

.كفج ركاي   خرل رايت ساعيف رجال مف  صا ب ايصف  م  منهـ (719)عليهـ اردي 
مػػػػػ  كسػػػػػ   قد راطػػػػػكا فػػػػػج اعنػػػػػ قهـعليػػػػػه رد .فمػػػػػنهـ مػػػػػف يالػػػػػل (772)ا  ئمػػػػػ  ازار كاأ

ركاتػػػػه كمف  ػػػػك  سػػػػفؿ مػػػػف ذيػػػػؾ فػػػػمذا ركػػػػن ااػػػػد ـ قػػػػاض عليػػػػه مخ فػػػػ   ف تاػػػػدك 
.فلػػػـ يجتمػػػن يهػػػـ  كاػػػ ف اتى اتخػػػذ ايعػػػرؽ االكسػػػ خ كايغاػػػ ر طكقػػػ ن فػػػج (771)عكرتػػػه
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الاػػس اي مينػػ  فيػػد . مػػ  ا ينسػػا  يالهنيػػ   فياػػدك  نهػػـ كػػ نكا ييتنػػكف ايم(777)اجسػػ مهـ
 يػػػاس اياػػػرد كايالػػػ  ايتػػػج تسػػػ كم خمسػػػم     ذكػػػر اف عاػػػد ايػػػرامف اػػػف عػػػكؼ 

اػػػػردان يم نيػػػػ ن  مػػػػف م  ػػػػ  در ػػػػـ   ككػػػػذيؾ يػػػػاس ع مػػػػ ف اػػػػف عفػػػػ ف (773)ك راعم  ػػػػ 
.كارتدت ايض ن اعض اينس   فج ايمجتمن ايمدنج ايمالاػس اي مينػ  ايغ ييػ  مػف (774)

 اياريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تج 
 .(775)در ـ 

 االفرشة:*
ايج نب االخر مف جكانب متطلا ت اياي ة فج ايمجتمن ايمدنج ايفرب  ف هلل       

ساا نه كتع يى مف نعمػه ايكايػرة ايتػج انزيهػ  علػى انػج  دـ اػ ف جعػؿ يهػـ االرض 
ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ٹ ٹ چ  فراب ن يلجلػكس كايمنػ ـ 

.كمػػػػ  ابػػػػ ر اهلل سػػػػاا نه كتعػػػػ يى (776) چې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ڭ     ڭ  ڭ  ې  ې  ۉۉ
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ ايى ايم دة ايمستعمل  فج صن ع  االفرب  اال ك ػج ايصػكؼ 

 .(777) چپ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   
))دخلت علجَّ امر ة مف  كفج ايكاقن ايعملج عف ع  ب  رضج اهلل عنه  ق يت:     

عا  ة م ني  ف نطليت فاع ت ايػجَّ افػراش ابػك   االنص ر فر ت فراش رسكؿ اهلل 
فيػػ ؿ : م  ػػذا يػػ  ع  بػػ ؟ قلػػت : فالنػػ  ر ت  ايصػػكؼ  فػػدخؿ علػػجَّ رسػػكؿ اهلل 

فرابؾ فاع ت ايجَّ اهذا   في ؿ : رد يه ي  ع  بػ    ق يػت : فلػـ  رد  ؟ ك عجانػج اف 
كم  تعددت االفرب  ايتج ينػ ـ  (778)اتى ق ؿ ذيؾ  الث مرات..(( يككف فج ايتج 

  كتػػػ رةن علػػػى  (779)عليهػػػ  اينػػػ س مػػػف   ػػػ يج ايمجتمػػػن ايمػػػدنج   فتػػػ رةن علػػػى اينطػػػن
اياصػػػير   كعلػػػى االرض تػػػ رةن اخػػػرل   كعلػػػى ايسػػػرير تػػػ رة   كعلػػػى كسػػػ   اسػػػكد 
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ااف ايمنكدر عف  اكد على استعم ؿ اياس ط فعف كذيؾ  ف رسكؿ اهلل  (732) يض 
   تخػػػػذتـ انم طػػػػ ن ؟ قلػػػػت : ك نػػػػى ينػػػػ   قػػػػ ؿ يػػػػج : )) قػػػػ ؿ رسػػػػكؿ اهلل  جػػػػ ار

كفج عملي  االتك   فيد استعملت  (731)االنم ط ؟ ق ؿ  م   نه  ستككف يكـ  نم ط ((
فػج ايتػه فر يتػه متك ػ ن  ق ؿ)) دخلت علػى ايناػج  ايكس دة فعف ج ار اف سمرة 

 م  ايغطػ   فيػد اسػتعمؿ  (733) ت كس دته  دم  ابكة ييؼ. كك ن(737)على كس دة ((
ق ؿ ينسػ  ه: )) مػ   تػ نج جاريػؿ ك نػ  فػج ياػ ؼ  ايلا ؼ   فيذكر  ف رسكؿ اهلل 

ئذا  كل ئيػى فرابػه يلنػـك قػ ؿ :  كك ف رسػكؿ اهلل (734)امر ةو منكف هير ع  ب  ((
ج ايليػؿ قػ ؿ : )) ال كاذا اسػتييظ مػف من مػه فػ (735))) ا سمؾ ايلهـ  اي  ك مػكت ((

ئيه ئال  نت ساا نؾ ايلهـ استغفرؾ يذناج   ك سعيؾ رامتؾ   ايلهـ زدنج علمػ ن كال 
. (736)تػػزغ قلاػػج اعػػد ئذ  ػػديتنج   ك ػػب يػػج مػػف يػػدنؾ رامػػ ن ئنػػؾ انػػت ايك ػػ ب ((

كمف خالؿ استعراضن  يالفرب  ايمستعمل  فج ايمجتمػن ايمػدنج   ياػدك فيهػ  ايتنػكع 
 ردا ته    ك ذا ادكر  يتكقؼ اسب ئمك ني  ايفرد ايم دي  . مف ايث جكدته  ك 

 -مظاهر الزينة:
  اػػ ح اإلسػػالـ ي لػػه ايتجمػػؿ اػػ نكاع ايزين  كايتكسػػن فػػج ايتمتػػن ا يمبػػتهي ت       

 علػػػػػى بػػػػػمط اييصػػػػػد كاالعتػػػػػداؿ كاسػػػػػف اينيػػػػػ  كايكقكؼ عنػػػػػد اياػػػػػدكد ايبػػػػػرعي   
پ  پ     پ  پ  ٹ   ٹ    ٹٹ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ ٹ چ  كايما فظ  علػى صػف ت ايرجكيػ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ .كقكيػػػػه (737) چڤ        ڤ  ڤ  ڤ  

. ػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػد اهلل ايػػػػػػػػػػػػػنعـ (738) چچ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  
ٹ  كايجم ؿ كايزين  مف نعمه علين  ايتج يذكرن  اه .كيهيج اه  نفكسن  يذكر  كبكر  

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ    ى  ىۉ   ۉې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ې  ې  ې  ې  ٹ چ 
 پ     ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ
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   ى  ى  ىې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ٹ چ .كقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه (739) چڤ    

ايمػػػر ة فػػػج .كمػػػ  اكػػػد اهلل سػػػاا نه كتعػػػ يى علػػػى  داب (742) چ  ى  ى  ى  ى  ى
ايزينػػ  فال يجػػكز تعمػػد اظهػػ ر بػػج مػػف زينتهػػ  اال مػػ ظهر منهػػ  اغيػػر قصػػدو اك مػػ  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ران ال يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اخف ه  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يردا  كاي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب  

.كفػػػػػج (741) چڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ٹ ٹ چ 
ا يزين  فيػػذكر ايسػػن  ايناكيػػ   نػػ ؾ ايك يػػر مػػف االا ديػػث ايتػػج تهكػػد علػػى اال تمػػ ـ 

فػػج ايمسػػجد ك ك  ػػ  ر ايػػر س كايلايػػ  ف بػػ ر اييػػه  اف رجػػالن دخػػؿ علػػى ايرسػػكؿ 
ايد  اف يخرج ك نه يعنػج اصػالح بػعر ر سػه كيايتػه ففعػؿ ايرجػؿ  ػـ  رسكؿ اهلل

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
: ))ايػػػػػػػػػػيس  ػػػػػػػػػػذا خيػػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػػف اف يػػػػػػػػػػ تج ااػػػػػػػػػػدكـ  ػػػػػػػػػػ  ر ايػػػػػػػػػػر س ك نػػػػػػػػػػه  اهلل 

: )) مف عرض عليه طيب فػال  ؿ رسكؿ اهلل .كفج اديث  خر ق (747)بيط ف((
 .(743)يرد  فعنه طيب ايريح خفيؼ ايمامؿ ((

 -الزينة عند الرجال:
ياػػػدك اف اسػػػتعم ؿ ايطيػػػب كػػػ ف سػػػ  دان اػػػيف ايرجػػػ ؿ فػػػج  ػػػذ  ايفتػػػرة  كا ػػػـ انكاعػػػه  

. يػػػػذيؾ (745).اتػػػػى ايمسػػػؾ اعتاػػػػر اطيػػػب ايطيػػػػب(744)ايمسػػػتخدم  ايمسػػػػؾ كايعناػػػر
ؿ كاينسػ   فطيب ايرجػ ؿ مػ  ظهػر رياػه كخفى يكنػه كطيب فصؿ اػيف طيػب ايرجػ 

ك ف يعػرؼ  .اتى  ف عاد اهلل اف مسعكد (746)اينس   م  ظهر يكنه كخفى رياه
.كمػػػف (748).كمػػػ  اسػػػتخدمكا اياخػػػكر كايكػػػ فكر فػػػج ايتطيػػػب(747)ا يليػػػؿ اػػػريح ايطيػػػب

ؿ: ايػػػث قػػػ  مظػػػ  ر ايزينػػػ  االخػػػرل اال تمػػػ ـ ا يبػػػعر كقد اكػػػد ذيػػػؾ رسػػػكؿ اهلل 
.ازا  ذيؾ فيد كػ ف ايك يػر مػف (749)))هيركا ايبيب كال تباهكا ا ييهكد كاينص رل ((

ايرجػػػػ ؿ فػػػػج ايمجتمػػػػن ايمػػػػدنج ايجديػػػػد يغيػػػػركف بػػػػعر ـ منه  خضػػػػ ب عمػػػػر اػػػػف 
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 كااػػػج (751) .كخضػػػب ا يانػػػ   كايكػػػتـ كػػػؿ مػػػف ااػػػج اكػػػر(752)ا يانػػػ   ايخطػػػ ب 
.كفػػج نفػػس (753)اػػ يامرة .كمػػ  خضػػب  اػػك  ريػػرة (757)عايػػد  رضػػج اهلل عنهمػػ  

.كيـ ييتصر ايخضػ ب علػى بػعر اير س اػؿ (754)ايكقت نهكا عف ايخض ب ا يسكاد
.كمػ  (755)تعدل ايى ايبكراب كايلاى كممف خضب ب راه ا يان   اس ف اػف   اػت

.كمػػػ  كػػػ نكا ييكمػػػكف ا افػػػ   ايبػػػكارب كاعف   (756)صػػػفر عاػػػد اهلل اػػػف عمػػػر يايتػػػه
كػػػ ف ياػػػؼ بػػػ راه اتػػػى يػػػرل  اػػػف ايخطػػػ ب .يػػػذيؾ يػػػذكر اف عمػػػر (757)ايلاػػػى

.كمػػػػػػػ  اسػػػػػػػتعملكا االمبػػػػػػػ ط ايمصػػػػػػػنكع  مػػػػػػػف ايعػػػػػػػ ج يلعن يػػػػػػػ  (758)ايػػػػػػػ ض جلػػػػػػػد 
 .(762).ككذيؾ ايمر ة(759)ابعر ـ
.كياػدك انػه كػ ف سػ  دان اػيف (761)كمف مظ  ر ايزين  االخػرل االكتاػ ؿ ا ال مػد     

اينػػػػػـك فػػػػػج كػػػػػؿ  .كيسػػػػػتعمؿ  ال ػػػػػ ن قاػػػػػؿ(767)ايرجػػػػػ ؿ يمػػػػػ  فيػػػػػه مػػػػػف منػػػػػ فن يلعػػػػػيف
.امػػػػ  يػػػػاس ايخػػػػكاتـ فيظهر ينػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ ايركايػػػػ ت اف ايرجػػػػ ؿ كػػػػ نكا (763)عػػػػيف

.اال انهػػػػػـ نهػػػػػكا عػػػػػف يػػػػػاس خػػػػػكاتـ (764)يتختمػػػػػكف ا يػػػػػذ ب قايػػػػػؿ اإلسػػػػػالـ كاعػػػػػد 
.كمػػف مظػػ  ر (767).ككػػذيؾ مػػف ايػػكرؽ (766).كاتخػػذكا خػػكاتـ مػػف ايفضػػ (765)ايػػذ ب

ايكيػه: ))  اػث علػى ذيػؾ رسػكؿ اهلل  ايزين  االخرل اال تم ـ انظ ف  ايجسـ كقد
ايفطػػػػػػرة خمػػػػػػس  ك خمػػػػػػس مػػػػػػف ايفطػػػػػػرة ايختػػػػػػ ف كاالسػػػػػػتاداد كنتؼ االاط كتيلػػػػػػيـ 

 .(768)االظف ر كقص ايب رب((
 الزينة عند النساء:

 ام  ا ينساه يمظ  ر ايزين  عند اينس   فج  ذا ايعصر فنجد   اك ر كضكا ن      
ال سػػيم  فػػج مجػػ ؿ ايتالػػج ا يػػذ ب كايفضػػ  الف ايمػػر ة اطايعتهػػ  تميػػؿ ايػػى ايزينػػ  ك 

.كمػػػػػػػػ  ياسػػػػػػػػف فػػػػػػػػج  ذانهػػػػػػػػف االقػػػػػػػػراط (772).كايفضػػػػػػػػ (769)منهػػػػػػػػ  خػػػػػػػػكاتيـ ايػػػػػػػػذ ب
.كايخالخيػػؿ فػػج (773).كاالسػػ كر فػػج ايػػديهف(777).كاييال ػػد فػػج اعنػػ قهف(771)ايذ ايػػ 
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.كمػػف مظػػ  ر ايزينػػ  االخػػرل عنػػد اينسػػ   (775).كايسػػخ ب فػػج اعنػػ قهف(774)ارجلهػػف
جػػػكز االسػػػالـ يلمػػػر ة اسػػػتخداـ ايطيػػػب كيكف عليهػػػ  اجتن اػػػه فيمػػػ  اذا ايتطيب كقػػػد 

.كك نػت ع  بػ  رضػج اهلل عنهػ  تسػتعمؿ ايمسػؾ (776)اضرت ايصالة فػج ايمسػجد
.كمػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتعملت اينسػػػػػػػػػػ   ايانػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػج تغييػػػػػػػػػػر (777)كايعناػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػج ايتطيػػػػػػػػػػب

ينس   .كم  اتخذت ا(779) كايديهف كاظ فر ف يلتمييز اينهف كايف ايرج ؿ (778)ايبعر
.كايكاػػػؿ ييػػػزينف اػػػه (782)عصػػػ  ب مػػػف ايػػػكرس كايزعفػػػراف ييعصػػػاف اهػػػ  رهكسػػػهف

 (787)كم  ك ف اينس   ينيبف اكاجاهف اال  ف االسالـ نهػى عػف ذيػؾ  (781)عيكنهف
.كياػػدك  ف عػػ دة ايكبػػـ ك نػػت مكجػػكدة قاػػؿ االسػػالـ  اال  ف االسػػالـ فػػج ايمجتمػػن 

كايمستكصل  كاين مصػػػػػػػػ   .منهػػػػػػػػ  يعنػػػػػػػػ  ايكاصػػػػػػػػل (783)ايجديػػػػػػػػد نهػػػػػػػػى عػػػػػػػػف ذيػػػػػػػػؾ
.كمف اجؿ تكفير اعض متطلاػ ت ايايػ ة مػف (784)كايمتنمص  كايكابم  كايمستكبم 

مظػػػػ  ر ايزينػػػػ  ظهرت تجػػػػ رة ايعطر كك نػػػػت تجػػػػ رة راقيػػػػ  فػػػػج اياج ز كصػػػػن ع  
ياب تج رة ايطيب اتػى انػه قػ ؿ :))  ايعطر مااكا   كك ف عمر اف ايخط ب 

ر بػػػػػي  ن فػػػػػمف فػػػػػ تنج رااػػػػػه يػػػػػـ يفتنػػػػػج يػػػػػك كنػػػػػت تػػػػػ جران يمػػػػػ  اختػػػػػرت علػػػػػى ايعطػػػػػ
 .(786).كممف ت جر ااين ايطيكب اياكال  انت تكيت(785)رياه((

 
 متطمبات الحياة العامة:

 األسواق:-1
ئف مػػف متطلاػػ ت ايايػػ ة ايمع بػػي  فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج كجكد اسػػكاؽ يلتع مػػؿ      

ة ايمختلفػػ  ايتجػػ رم كالنػػه مػػف هيػػر ايمعيػػكؿ اف يػػتـ اياصػػكؿ علػػى متطلاػػ ت ايايػػ 
مف معكؿو كمبربو كملاسو دكف  ف تككف  ن ؾ اسػكاؽ تجلػب اييهػ   ػذ  ايمػكاد مػف 
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داخػؿ ايمدينػػ  اك خ رجهػػ  .كازا  ذيػػؾ انتبػػرت فػج ايمدينػػ  ايعديػػد مػػف االسػػكاؽ فػػج 
ايفتػػػػػػػرة ايسػػػػػػػ اي  يػػػػػػػدخكؿ االسػػػػػػػالـ منه  سػػػػػػػكؽ زا ي  كسػػػػػػػكؽ ا يجسػػػػػػػر فػػػػػػػج انػػػػػػػج 

ااػػف ااػػيف ككػػ ف ييػػ ؿ يػػذيؾ  قيني ع كسػػكؽ ا يصف صؼ كسػػكؽ فػػج مكضػػن زقػػ ؽ
.كاعػػد دخػػكؿ االسػػالـ ايػػى ايمدينػػ  ازد ػػرت ايعمليػػ  ايتج ريػػ  (787)ايمكضػػن مػػزااـ

فيهػػ   الف اهلػػب ايصػػا ا  ك نػػت يهػػـ معرفػػ  سػػ اي  فػػج ايتجػػ رة ا نػػ   كجػػكد ـ فػػج 
مكػػ  ممػػ  اػػدا اهػػـ نيػػؿ  ػػذ  ايخاػػرة ايػػى  ػػذا ايمجتمػػن ايجديد اضػػ ف  ايػػى رهكس 

لكهػػ  اعضػػهـ.كام   ف اييهػػكد كػػ نكا اصػػا ب امػػكاؿ كسػػيطرة االمػػكاؿ ايتػػج كػػ ف يم
تضػػػػػييؽ ايعمليػػػػػ  ايتج ريػػػػػ  علػػػػػى  علػػػػػى سػػػػػكؽ ايمدينػػػػػ   يػػػػػذيؾ اراد رسػػػػػكؿ اهلل 

اف يجعؿ يلمدين   اييهكد اكؿ سكؽ انج قيني ع يذيؾ يذكر ))يم  اراد رسكؿ اهلل 
ا سػػػكق ن  تػػػى سػػػكؽ انػػػج قينيػػػ ع  ػػػـ جػػػ   اسػػػكؽ ايمدينػػػ  فضػػػراه ارجلػػػه كقػػػ ؿ  ػػػػذ

 .(788)سكقكـ فال يضيؽ كال يهخذ فيه خراج((
كمػػػ  اتصػػػفت اسػػػكاؽ ايمدينػػػ  ا يتخصػػػص فمػػػ ال اييػػػن ايخيػػػؿ كػػػ ف ياػػػ ع فيػػػه      

قػػ ؿ: ))انػػج اايػػن االاػػؿ اػػ يايين ا يدن نير ك خػػذ    نػػ  ايايكنػػ ت فعف ااػػف عمػػر 
.ككػػػذيؾ سػػػكؽ اياطاػػػ   ك نػػػت انػػػك سػػػليـ تجلػػػب اييػػػه ايخيػػػؿ (789)مك نهػػػ  ايػػػدرا ـ((

.امػػ  سػػكؽ اييػػن ايمصػػلى فكػػ ف ياػػ ع فيػػه ايطعػػ ـ فعف ااػػج اػػردة (792)اػؿ كايغػػنـ كاال
ايػى اييػن ايمصػلى فعدخػؿ يػد  فػج  ق ؿ : )) انطلين  مػن رسػكؿ اهلل  اف دين ر

طعػػػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػػػـ اخرجهػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ ذا  ػػػػػػػػػك مغبػػػػػػػػػكش اك مختلؼ فيػػػػػػػػػ ؿ:ييس منػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 
تجػػػػػ ر .كايظػػػػػ  ر اف ايسػػػػػكؽ فضػػػػػ   كاسػػػػػن الانػػػػػ   فيػػػػػه يضػػػػػن فيػػػػػه اي(791)هبػػػػػن ((

اكا جهـ كايمكػػػ ف يمػػػف ساؽ كضػػػرات فيػػػه اعػػػض ايخيػػػ ـ يايػػػن فيهػػػ  اصػػػا اه  مػػػ  
يعرضػػػػػػػكف مػػػػػػػف ا جػػػػػػػ تو مختلفػػػػػػػ و.كمم  يهيػػػػػػػد علػػػػػػػى  ف ايسػػػػػػػكؽ فضػػػػػػػ   كاسػػػػػػػن 
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قاػ  فػج مكضػن اييػن  الان  فيه فعف ص يح اف كيس ف ق ؿ: ))ضرب رسكؿ اهلل 
 ايزايػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػ ؿ:  ػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػكقكـ فعقاػػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػف االبػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػدخله  كقطػػػػػػػػػن 

.كمػػػػف  داب ايتع مػػػػؿ فػػػػج االسػػػػكاؽ  اال يخػػػػدعكا فػػػػج ايسػػػػعر  كال (797) اهػػػػ  ((اطن
عػػف تليػػج ايركاػػ ف  يمػػ   ياتػػ يكا يلتغريػػر ا ينػػ س فػػج االسػػع ر يذيؾ نهػػى ايناػػج 

يخبػػى ذيػػؾ علػػى اياػػ  ن مػػف ايغاف كييطػػن ا يا ضػػريف فػػج ايمدينػػ  مػػف ايبػػرا  اذا 
ايػػن ايا ضػػر يلاػػ دم  الف .كنهػػى عػػف (793)خػػرج يتليػػج ايسػػلن قاػػؿ كصػػكيه  ايػػيهـ 

ايػػػن ايا ضػػػر مػػػ ؿ اياػػػ دم نفعػػػ ن اػػػ ف يكػػػكف دالال يػػػه  تضػػػمف ايضػػػرر فػػػج اػػػؽ 
.كنهػى عػف ايػن (794)ايا ضريف كيك ترؾ ايا دم يك ف ع دة ا عػه ا يسػعر ايمن سػب

  (799) كايمالمسػػػػػػػػػػػ (798) ايما ضػػػػػػػػػػػرة(797) كاياصػػػػػػػػػػػ ة(796) كايغػػػػػػػػػػػرر(795)ايػػػػػػػػػػػنجش
.كعػػف ايػػن ايتمراتػػى يز ػػك (327) كايمزاانػػ (321)  كعػػف ايػػن ااػػؿ ايالاػػ(322)كايمن اػػذة

.اضػػػػ ف  ايػػػػى ذيػػػػؾ فيػػػػد نهػػػػى االسػػػػالـ عػػػػف (324).كعػػػػف ايػػػػن ايرطػػػػب اػػػػ يتمر (323)
ايتالعب ا الكزاف كايمك ييؿ يافظ امكاؿ اين س كاػذر ايػذيف يتالعاػكف فػج االكزاف 

ى  ې  ې   ڭ  ې  ۉ  ۉ  ې    ې  ٴۇ  ۋ  ۅ  ۅ        ى ٹ ٹ چ  ا يتنكيؿ اهـ يكـ ايابر  

 .(325) چ    ى  ى  ى   ى  ىې  
 أماكن العالج)دور الطبابة(: -2

كمػػػف متطلاػػػ ت ايايػػػ ة االس سػػػي  تػػػكفر االطاػػػ   كدكر ايعػػػالج.كازا  ذيػػػؾ فيػػػد      
 كيػػػى ايعػػػرب ا تم مػػػ ن كايػػػران ا يطػػػب منػػػذ اقػػػدـ االزمنػػػ  فيػػػد نيلػػػكا ك يػػػران مػػػف طػػػب 

عتمػدكف علػى طػرؽ ككسػ  ؿ ادا يػ  ايفرس كطب ايهنكد كظهر فيهـ اطا   ككػ نكا ي
فج تطايب ايمرضى كم  اعتمػدكا علػى ايكه نػ   ا الضػ ف  ايػى معػرفتهـ ا سػتخداـ 
اعػػض اينا تػػ ت ايتػػج ديػػتهـ ايتجراػػ  علػػى فع ييتهػػ  فػػج بػػف   االمػػراض.كمف ابػػهر 
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.ككػػػ ف ااػػػف ااػػػج رم ػػػ  (326)اطاػػػ   ايعػػػرب قاػػػؿ االسػػػالـ اياػػػ رث اػػػف كلػػػدة اي يفػػػج
.امػ  فػج ايمجتمػن ايمػدنج (327)يجػراايف ككػ ف علػى عهػد ايناػكةايتميمج مػف ابػهر ا

ا ن   عصػر ايرسػ ي  فلـ تكجػد فيػه مستبػفي ت اػ يمعنى ايمعػركؼ اييـك كانمػ  اك ػر 
االطاػػ   كػػ نكا يم رسػػكف مهنػػتهـ ايطايػػ  فػػج ايػػكتهـ.فم ال عنػػدم  اصػػيب سػػعد اػػف 

سػلـ ييػ ؿ يهػ  فج خيم  امر ة مف ا فج معرك  ايخندؽ جعله رسكؿ اهلل  مع ذ 
رفيدة فج مسجد   كك نت تػداكم جراػى ايمسػلميف كيهيػد  ػذ  ايركايػ  قػكؿ ايرسػكؿ 

  ييكمه: ))ايف اصػ ا  ايسػهـ ا يخنػدؽ اجعلػك  فػج خيمػ  رفيػد  اتػى اعػكد  مػف
.كمػػ  اػػرزت هير ػػ  مػػف ايصػػا اي ت ايلػػكاتج كػػ ف يهػػف دكر كايػػر فػػج (328)قريػػب((

االنصػػػػػػػػ ري  ككعيا  انػػػػػػػػت سػػػػػػػػعد مع يجػػػػػػػػ  جراػػػػػػػػى ايمسػػػػػػػػلميف كمنهف اـ عطيػػػػػػػػ  
االسػػػلمي  كامن  انػػػت جاػػػش االسػػػدي  كاـ سػػػليـ انػػػت ملاػػػ ف كاـ سػػػن ف االسػػػلمي  
  كايرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذ رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج اهلل 

 على مراجع  ايطايب فعػف سػعد اػف ااػج رافػن  .كم  اث رسكؿ اهلل (329)عنهف 
  ق ؿ: ))دخػؿ علػى  ايناػج   يعكدنج فكضػن يػد  اػيف  ػديى اتػى كجػدت ارد ػ

.كم لم  (312)على فهادم  في ؿ انؾ مف كد ا ت ايا رث اف كلدة فمنه رجؿ يتطاب((
اث على مراجع  ايطايب اث ايض ن على تعلـ مهن  ايطب فعف ايبف   انت عاػد 

 كانػ  عنػد افصػ  فيػ ؿ يػج  اهلل رضج اهلل عنه  ق يت : ))دخؿ علػج رسػكؿ اهلل 
.كايطايػػب فػػج كاقػػن االمػػر (311) اػػ ((اال تعلمػػيف  ػػذ  رقيػػ  اينملػػ  كمػػ  علمتيهػػ  ايكت

ض مف الم ضرر يلاؽ االنس ف مف جرا  ايجهؿ اهػذ  ايمهنػ  في ؿ عليػ  ايصػالة 
كايسػػػػػػػػػالـ: ))مػػػػػػػػػف تطاػػػػػػػػػب كيػػػػػػػػػـ يعلػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػه ايطػػػػػػػػػب قاػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػذا ذيػػػػػػػػػؾ فهػػػػػػػػػػك 

.كايظ  ر اف ايطايب ك ف يتليى  جػكران معينػ ن فعنػدم  اجػـ ااػك طياػ  (317)ض مف((
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اصػػػػ عيف مػػػػف طعػػػػ ـ  ككلػػػػـ مكاييػػػػه فخفضػػػػكا عنػػػػه مػػػػف  امػػػػر يػػػػه  رسػػػػكؿ اهلل 
 .كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ايمجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنج ايطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب (313)ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريا 

دكره كايػػره فػػج اإلجػػرا ات ايكق  يػػ  مػػف اعػػض االمػػراض  ايناػػكم  ككػػ ف يلرسػػكؿ 
كخ صػ  ايط عكف فيػػ ؿ عليػػ  ايصػػالة كايسػػالـ: ))اذا سػػمعتـ اػػه اػػ رض فػػال تيػػدمكا 

ذا كقن ا رضو كانتـ اه   .كفػج ركايػ  اخػرل عػف (314)فال تخرجػكا فػراران منػه((عليه كاأ
 ايطػػ عكف رجػػز ارسػػؿ علػػى ط  فػػ و  قػػ ؿ : ))قػػ ؿ رسػػكؿ اهلل  اسػػ م  اػػف زيػػد 

مف انج اسرا يؿ كعلى مف ك ف قالكـ فػمذا سػمعتـ اػه اػ رضو فػال تػدخلكا عليػه كاذا 
 .كفػػػػج اػػػػديث  خر))فػػػػر مػػػػف(315)كقػػػػن اػػػػ رض كانػػػػتـ اهػػػػ  فال تخرجػػػػكا فػػػػراران منػػػػه((

 ايطػب اػ يرقج فعف  .كمػ  مػ رس رسػكؿ اهلل (316)ايمجذكـ  كمػ  تفػر مػف االسػد((
قػ ؿ ع مػ ف:كاج كجػن كػ د يهلكنػج  ))انه اتى ايناػج  ع م ف اف ااج ايع ص 

امسػاه ايمينػؾ سػان مرات كقػؿ اعػكذ اعػزة اهلل كقدرتػ  مػػف  ق ؿ فيػ ؿ رسػكؿ اهلل 
كػػ ف اػػج  فلػػـ ازؿ  مػػر اػػه  بػػر مػػ   جػػد ق ؿ:ففعلت ذيؾ فعذ ػػب اهلل عػػز كجػػؿ مػػ 

مهن  ايطب ا يرقج  كذيؾ م رس  .كم لم  م رس رسكؿ اهلل (317)  لج كهير ـ ((
 كػػكل سػػعد اػػف  مهنػػ  ايطػػب ا يتجراػػ  ففج ركايػػ و ت ريخيػػ و تػػذكر اف رسػػكؿ اهلل 

 .(318)مع ذ فج  كاله امبيص  ـ اسمه سعد اف مع ذ  ك هير  مف اصا ا 
 
 الهتمام بالنظافة(.أماكن رمي األوساخ :)ا -3

 عنج االسالـ ا ينظ ف  عن ي  ف  ي   النػه ديػف ايطهػ رة فػج اياػ طف كايظػ  ر       
ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ يهػػذا اػػ رب ايبػػرؾ كاعتار  نج سػػه تلػػكث اهػػ  ايابػػر 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
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ھ  ھ       چ ج اإلسػػػػالـ قرينػػػػ  ايػػػػدعكة ايػػػػى اهلل قػػػػ ؿ تعػػػػ يى رسػػػػكيه: كايطهػػػػ رة فػػػػ .(319)

چے   ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ې     ۉ   ۉ   
.كا تمػػػ ـ اإلسػػػالـ ا ينظ فػػػ   انمػػػ  كػػػ ف (372)

انطالقػػػ ن مػػػف ارصػػػه علػػػى صػػػا  كسػػػالم  ايمسػػػلميف مػػػف االمػػػراض ايمعديػػػ  في ؿ 
يغسػػػػػػػػػله عليػػػػػػػػػ  ايصػػػػػػػػػالة كايسػػػػػػػػػالـ: ))اذا بػػػػػػػػػرب ايكلػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػج انػػػػػػػػػ   ااػػػػػػػػػدكـ فل

اعػدـ اقتنػ   ايكػالب اال كلػب صػيد  ك م بػي   .يػذيؾ امػر رسػكؿ اهلل (371)ساع ن((
فيػػ ؿ: ))مػػف اقتنػػى كلاػػ ن يػػيس اكلػػب م بػػػي   ك ضػػ ري  نيػػص كػػؿ يػػكـ مػػف عملػػػه 

.كيػػػـ ييتصػػػر اال تمػػػ ـ ا ياػػػث علػػػى نظ فػػػ  ايايػػػت فيػػػط  اػػػؿ اػػػث (377)قيراطػػػ ف ((
اف امر ة سػكدا  ك نػت تيػيـ فػج   اصا ا  على نظ ف  ايمسجد فيذكر رسكؿ اهلل 

فسػػعؿ عنهػػ  فيػػ يكا م تػػت  ايمسػػجد تلػػتيط ايخػػرؽ كايعيػػداف منػػه ففيػػد   رسػػكؿ اهلل 
ق ؿ فكعنهـ صغركا امر ػ  فيػ ؿ ديػكنج علػى قار ػ  فػديك   جق ؿ: )) فال كنتـ  ذنتمكن

.كمػف اجػؿ ايما فظػ  علػى نظ فػ  ايمجتمػن ايمدنج فيػد اػددت (373)فصلى عليه ((
  يرمػػػج االكسػػػ خ فيركل اف ا ػػػر اضػػػ ع  كػػػ ف مكضػػػع ن تطػػػرح فيػػػه امػػػ كف خ صػػػ

 .(374)االكس خ
 مجازر ذبح الحيوانات: -4

كمػػف خػػالؿ دراسػػتن  يلمجتمػػن ايمػػدنج ا نػػ   عصػػر ايرسػػ ي  انه يػػـ تكجػػد فيػػه      
 يناػػر ذاػػ  ح االضػػ اج  مجػ زر اػػ يمعنى ايمعػػركؼ اييػـك كانمػػ  كػػ ف رسػكؿ اهلل 

ا اه ذيػػؾ فيػػذكر اف عاػػد اهلل يناػػر فػػج ايمناػػر يعنػػج .كمػػ  فعػػؿ اصػػ(375)ا يمصػػلى
. ك ذا يعنج اف  ػذا ايمكػ ف قػد خصػص يػذاح االضػ اج.كم   (376 )منار ايناج

.كمػػف االمػػكر (377)يػه تكجػد مجػػزرة اخػػرل فػج اييػػن ايزايػػر ايػذم اسػػتيطع  ايناػػج 
قػػ ؿ:  ايتػػج تتطلػػب عنػػد ذاػػح ايايكنػػ ت ذكػػر اسػػـ اهلل فعػػف جنػػدب اػػف سػػفي ف 
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 اضاي  ذات يـك  ف ذا ان س قد ذااكا ضػا ي  ـ قاػؿ  ين  من رسكؿ اهلل ))ضا
قػػد ذااػػكا قاػػؿ ايصػػالة في ؿ مػػف ذاػػح قاػػؿ  ايصػػالة  فلمػػ  انصػػرؼ ر  ػػـ ايناػػج 

ايصػػػالة فليػػػذاح مك نهػػػ  اخػػػرل كمف كػػػ ف يػػػـ يػػػذاح اتػػػى صػػػلين  فليػػػذاح علػػػى اسػػػـ 
.فيػذكر اف (379) ـ.كفج نفس ايكقت نهى عف ايذاح على اينصػب كاالصػن(378)اهلل((

))ييج زيد اػف عمػرك اػف نفيػؿ ا سػفؿ الػدح كذاؾ قاػؿ اف ينػزؿ علػى  رسكؿ اهلل 
بفرة فيه  ياػـ فػعاى  ف ي كػؿ منهػ   ػـ  ايكاج فيدـ ايى رسكؿ اهلل  رسكؿ اهلل 

قػػػػ ؿ انػػػػج ال  كػػػػؿ ممػػػػ  تػػػػذااكف علػػػػى انصػػػػ اكـ كال  كػػػػؿ اال ممػػػػ  ذكػػػػر اسػػػػـ اهلل 
 .(332)عليه((

 -لحاجة:مواضع قضاء ا -5
فػػج ايادايػػ  يػػـ تكػػف  نػػ ؾ مكاضػػن ييضػػ   ايا جػػ  فػػج ايػػكت ايمدينػػ  اؿ كػػ ف      

  كاخ صػ  (331)ايعرب ييضكف ا جتهـ فج مكاضػن خػ رج ايمالػ  تسػمى ايمن صػن
اينس   االتج يخػرجف ايػى  ػذا ايمكضػن يػيال .كيهيػد  ػذا ايػر م قػكؿ ع  بػ  رضػج 

ؿ ايمن صػن ككػ ف متارزنػ  ككنػ  اهلل عنه  ايث ق يت : ))فخرجت من  ـ مسػطح قاػ
ال نخػػرج االيػػيال ايػػى ييؿ كذيػػؾ قاػػؿ اف نتخػػذ ايكنػػؼ قرياػػ ن مػػف ايكتنػػ  كامرنػػ  امػػر 
ايعػػػػػػرب االكؿ فػػػػػػج اياريػػػػػػ  قاػػػػػػؿ ايغػػػػػػ  ط ككنػػػػػػ  نتػػػػػػعذل اػػػػػػ يكنؼ  ف نتخػػػػػػذ   عنػػػػػػد 

.كمػػف االمػػ كف ايع مػػ  ايتػػج اتخػػذت ييضػػ   ايا جػػ  ا ػػر  يػػكب ايكاقػػن (337)ايكتنػػ ((
. ـ اتخذ   ال ايمجتمن ايمدنج االكنػ ؼ (333)  ب مج ايين ايغرقدبرقج سكؽ ايمدين

قرب ايكتهـ اعد فرض اياج ب علػى نسػ   ايمػهمنيف فعف ع  بػ  رضػج اهلل عنهػ  
كف يخرجف ا يليؿ اذا تارزف ايى ايمن صن ك ك صػعيد افػيح   ))اف ازكاج ايناج 

ؿ فخرجػػت يفعػػ ااجػػب نسػػ  ؾ فلػػـ يكػػف رسػػكؿ اهلل  فكػػ ف عمػػر ييػػكؿ يلناػػج 
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ييل ن مف ايلي يج عب  ن كك نت امػر ة طكيلػ  فن دا ػ    سكدة انت زمع  زكج ايناج 
عمر اال قد عرفن ؾ ي سكدة ارص ن على اف ينػزؿ اياجػ ب فػ نزؿ اهلل  يػ  اياجػ ب 

قػػ ؿ: ))ييػػد ظهػػرت ذات يػػـك  .كفػػج ركايػػ  اخػػرل عػػف عاػػد اهلل اػػف عمػػر (334)((
ق عػػػػػػػدان علػػػػػػػى يانتػػػػػػػيف مسػػػػػػػتياؿ ايػػػػػػػت  علػػػػػػػى ظهػػػػػػػر ايتنػػػػػػػ  فر يػػػػػػػت رسػػػػػػػكؿ اهلل 

.كيػػػتـ االسػػػتنج   ا يمػػػ   ت رة كا الاجػػػ ر تػػػ رة  كيجمػػػن اينهمػػػ  تػػػ رة (335)ايميػػػدس((
اذا  .ككػػػ ف رسػػػػكؿ اهلل (337).كنهػػػى عػػػف االسػػػتنج   اعظػػػـو اك ركثو (336)اخػػػرل 

دخػػؿ ايخػػال  قػػ ؿ : )) ايلهػػـ انػػج اعػػكذ اػػؾ مػػف ايخاػػث كايخا  ػػث ايػػرجس ايػػنجس 
 .(338)كك ف اذا خرج ييكؿ هفراؾ(( ايبيط ف ايرجيـ

 المقابر: -6
االخػػرل مػػف متطلاػػ ت ايايػػ ة فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج  انبػػ   امػػ كف  بكايجكانػػ     

 مكضػع ن فػج بػرقج ايمدينػ  ييػ ؿ  خ ص  يدفف ايمػكتى  كازا  ذيػؾ اختػ ر ايناػج 
ه مػف .ككػ ف اكؿ مػف دفػف فيػ(342).ككػ ف ييػ ؿ يػه اييػن ايخاجاػ  (339)يه ايين ايغرقد

 اجػران عنػد ر سػه كقػ ؿ:    فكضػن رسػكؿ اهلل ايمهػ جيف ع مػ ف اػف مظعػكف 
)) ذا فرطن  فكػ ف اذا مػ ت ايميػت اعػد  قيػؿ ي رسػكؿ اهلل ايػف ندفنػه؟ فييػكؿ رسػكؿ 

.كمػػػ  دفػػػف فيػػػه  اػػػك ام مػػػ  اسػػػعد اػػػف (341)اهلل عنػػػد فرطنػػػ  ع مػػػ ف اػػػف مظعػػػكف ((
نػػدم  تػػكفى ااػػرا يـ عليػػ  ايسػػالـ .كع(347)زرارة ك ػػك اكؿ مػػف دفػػف فيػػه مػػف االنصػػ ر

.كازا  ذيػػػؾ رهػػػب اينػػػ س فػػػج (343) دفنػػػه رسػػػكؿ اهلل فػػػج اياييػػػن ااػػػف رسػػػكؿ اهلل 
ايايين كقطعػػكا ايبػػج ر فيػػه كاخت رت كػػؿ قايلػػ  ن ايػػ  مػػف  نػػ ؾ عرفػػت كػػؿ قايلػػ  

.ئضػػ ف  ايػػى ذيػػؾ فهنػػ ؾ مياػػرة فػػج جاػػؿ ااػػد  خ صػػ  ابػػهدا  معركػػ  (344)مي ار ػػ 
 عػػػػػػػػـ    مػػػػػػػػف ايبػػػػػػػػهدا   امػػػػػػػػزة اػػػػػػػػف عاػػػػػػػػد ايمطلػػػػػػػػب ااػػػػػػػػد كممف دفػػػػػػػػف فيهػػػػػػػػ
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.كم  تكجد ميػ ار خ صػ  يلمهػ جريف كاالنصػ ر فج ماػالت سػكن  ـ  (345)ايناج 
م ػػؿ مياػػرة انػػج خطمػػ  قػػرب ا ػػر هرس كمياػػرة انػػج سػػلم  ك ج عنػػد خطػػط انػػج 

.ك ذ  ايمي ار ايع م  كايخ ص  (346)اراـ كمي ار انج س يـ كانج اي ض  كميارة قا  
تطلب رج الن مختصكف اافر ايياكر كهسؿ ايمكتى كمنهـ  اك طلا  سػهؿ ادكر   ت
.كمػ  كػ ف يغسػؿ ايمػكتى فلمػ  (347)كػ ف يافػر ال ػؿ ايمدينػ  ككػ ف يلاػد اف زيد 

 .(348) هسله كدفن  فج ا ؿ ايته قاض رسكؿ اهلل 
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 الهوامش
 .15سكرة ايملؾ  ي   (1)
 .35-33سكرة يس   ي   (7)

 .11سكرة ايناع  ي   (3)

 .77اييصص    ي  سكرة  (4)

ـ ئايػػػ   علػػػـك ايػػػديف  اييػػػ  رة  دار 111 ػػػػ/525ا مػػػد اػػػف مامػػػد اػػػف مامػػػد  ت (5)
 .79 ص7ايبعب د.ت ج

ـ  ايػػػدر اينبػػػير تخلػػػيص نه يػػػ  ااػػػف 1525 ػػػػ/911ايسػػػيكطج  جػػػالؿ ايػػػديف ت  (6)
 .   43 ص 3اال ير ايي  رة ايمطاع  ايخيري   )د.ت( ج

اؿ ايعرب تاييػػؽ : مامػػد االيكسػػج  مامػػكد بػػكرم   الػػكغ ايرب فػػج معرفػػ   اػػك  (7)
 .38 ص 1ـ ج1974 ػ/1343دار ايكت ب ايعراج( ’)مصر 3اهجت اي رم ط 

نم  يعكلكنهػػ   (8) ايسػػخين  :تتخػػذ مػػف ايػػدقيؽ دكف ايعصػػيدة فػػج ايرقػػ  كفػػكؽ اياسػػ   كاأ
فػػػػػج بػػػػػدة ايػػػػػد ر  كهػػػػػال  ايسػػػػػعر.ينظر اي ع ياج ااك منصػػػػػكر عاػػػػػد ايملػػػػػؾ اػػػػػف 

 ؼ كايمنسػػػكب ايي  رة مطاع  ـ  مػػػ ر اييلػػػكب فػػػج ايمضػػػ1237 ػػػػ/479مامػػػد ت
 .392ـ ص1959 ػ/1388االستي م  

ايارييػػػػ :ك ج عاػػػػ رة عػػػػف مػػػػ   يغلػػػػج  ػػػػـ يػػػػذر عليػػػػه ايػػػػدقيؽ كيككف اهلػػػػظ مػػػػف  (9)
اياسػػػػػػػػػػػ  .ينظرااف منظكر جمػػػػػػػػػػػ ؿ ايػػػػػػػػػػػديف مامػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػػـر االنصػػػػػػػػػػػ رم 

ـ يسػػػػػػػػػػػػ ف ايعرب ايػػػػػػػػػػػػركت دار اايػػػػػػػػػػػػ   ايكتػػػػػػػػػػػػ ب ايعراػػػػػػػػػػػػج 1311 ػػػػػػػػػػػػػ/711ت
 .47 ص1ـ ج1968 ػ/1388 

ك ػػػػػػػػج ايلػػػػػػػػاف يغلػػػػػػػػج  ػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذر عليػػػػػػػػه ايػػػػػػػػدقيؽ.ينظر اي ع ياج  م ر  ايصػػػػػػػػايرة: (12)
 .392اييلكب ص
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ايعكيسػػػ :قيؿ انػػػه ايػػػدقيؽ يصػػػب عليػػػه ايمػػػ   كيبػػػرب .ينظػػػرااف منظػػػكر  يسػػػ ف  (11)
 .145 ص6ايعرب ج

:ك ج ايلػػػػاف اك اياليػػػب يغلػػػػج  ػػػـ يػػػػذر عليػػػه ايػػػػدقيؽ اتػػػى يخلػػػػط فيلعػػػػؽ  ايرهيػػػد (17)
 .392.ينظراي ع ياج  م ر اييلكب ص

اػػر يطاػػف اػػيف اجريف كيصػػب عليػػه ايلػػاف. ينظػػرااف منظػػكر  يسػػ ف  اير يػػ :ك ج (13)
 .345 ص14ايعرب ج

 .391ايكييي :طع ـ يتخذ مف دقيؽ كسمف كياف. ينظراي ع ياج  م ر اييلكب ص (14)

ايرايك :تتخػػػذ مػػػف االقػػػط كايتمػػػر كايسػػػمف.كيعمؿ رخػػػكان. ينظػػػرااف منظػػػكر  يسػػػ ف   (15)
 .431 ص14ايعرب ج

يؽ  ػػػـ ياػػػػؿ امػػػػ   اك سػػػمف اك زيػػػػت . ينظػػػػر اياكيلػػػ : ك ػػػػج ايػػػدقيؽ يخلػػػػط ا يسػػػػك  (16)
 .397اي ع ياج  م ر اييلكب ص

.كايخزيرة:تصػػنن مػػف اينخ يػػ  اك ايػػدقيؽ 383 ص1اةيكسػػج مامكد الكغ اإلرب ج (17)
مػػػػن ايلاػػػػـ ايميطػػػػن.ينظر  ااػػػػف اال ير عػػػػز ايػػػػديف  اػػػػك اياسػػػػف علػػػػج اػػػػف مامػػػػد 

را يـ ـ  سػد ايغ اػ  فػج معرفػ  ايصػا ا  تاييؽ:مامد ااػ1737 ػػ/632ايجزرم ت
 .359 ص3ايان  ك خركف ايي  رة  دار ايبعب .)د.ت( ـ

 .3سكرة ايم  دة  ي   (18)

 .5سكرة ايم  دة  ي   (19)

 .96سكرة ايم  دة  ي   (72)

 .14سكرة ايناؿ   ي   (71)

 .168سكرة ايايرة  ي   (77)

 .5سكرة ايناؿ   ي   (73)
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 .71سكرة ايمهمنكف  ي   (74)

 .82سكرة ايناؿ   ي    (75)

 .11-12سكرة ايناؿ   ي   (76)

 .33سكرة يس   ي   (77)

 .15سكرة ايملؾ  ي   (78)

 .12سكرة ايزخرؼ  ي   (79)

ـ ادب 1258 ػػ/452ايم كردم  اك اياسف علج اػف مامػد اػف اايػب اياصػرم ت (32)
.ااػػػػػػػػػف 88ـ ص1975 ػػػػػػػػػػ/1344ايػػػػػػػػػدني  كايػػػػػػػػػديف  ايي  رة ايمطاعػػػػػػػػػ  االميريػػػػػػػػػ  

اجر اامػػػػد اػػػػف علػػػػج اػػػػف مامػػػػد اػػػػف مامػػػػد علػػػػج ايعسػػػػيالنج ايمعػػػػركؼ اػػػػ اف 
ازكا ػػد ايمسػػ ند اي م نيػػ  تاييؽ  اايػػب  ـ ايمط يػػب ايع ييػػ 1448 ػػػ/857اجػػر ت

 .384 ص1ايرامف االعظمج كزارة االكق ؼ يلبهف االسالمي  )د.ت( ج

ـ سػػػنف ايػػػدارمج تاييؽ فكاز 868 ػػػػ/755ايدارمج عاػػػد اهلل اػػػف عاػػػد ايػػػرامف ت (31)
اامػػػػػػػػػػػػػد زمريػػػػػػػػػػػػػج كخ يػػػػػػػػػػػػػد ايسػػػػػػػػػػػػػان ايعلمج ايػػػػػػػػػػػػػركت دار ايكتػػػػػػػػػػػػػ ب ايعراػػػػػػػػػػػػػج 

هلل مامػػػػػػػد اػػػػػػػف اامػػػػػػػد  اييرطاػػػػػػػج   اػػػػػػػك عاػػػػػػػد ا377 ص1ـ ـ1987 ػػػػػػػػ/1427
ـ ايجػػػػػػػػ من الاكػػػػػػػػ ـ اييراف اييػػػػػػػػ  رة دار ايكتػػػػػػػػب 1777 ػػػػػػػػػ/671االنصػػػػػػػػ رم ت

 .156ص 5ـ ج1967 ػ/1387ايعراي  

ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ايار  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  (37)
ـ االسػػتيع ب فػػج اسػػم   االصػػا ب)اه مش االصػػ ا  فػػج 1272 ػػػ/463مامػػد ت

  ايخػػػػػػػػػكيج  388 ص7تميػػػػػػػػػز ايصػػػػػػػػػا ا ( اغػػػػػػػػػداد  مكتاػػػػػػػػػ  ايم نػػػػػػػػػى )د.ت( ج
اياهج االبػػػتراكي  فػػػج ايمجتمػػػن االسػػػالمج اػػػيف اينظريػػػ  كايتطايؽ اييػػػ  رة  مكتاػػػ  

 .47اينهض  ايمصري   )د.ت(  ص
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دار  ـ ايطايػ ت ايكاػرل  ايػركت 844 ػػ/732ااف سعد مامد اف منين ايز ػرم ت (33)
 كقنػػػ ة كادم ا يمدينػػػ  ك ػػػج ااػػػد اكديتهػػػ  777 ص3ـ ـ1957 ػػػػ/1377صػػػ در 

رث ك ػػػػػك اػػػػػيف ااػػػػػد كايمدينػػػػػ  .ينظر ايعا سػػػػػج اامد اػػػػػف عاػػػػػد اي ال ػػػػػ  عليػػػػػه اػػػػػ
اياميػػػػد ت اييػػػػرف ايع بػػػػر ايهجرم/ايسػػػػ دس عبػػػػر ايميالدم عمػػػػدة االخاػػػػ ر فػػػػج 
مدينػػػػػػػػػػػػػػػػ  ايمختػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  تاييؽ:مامػػػػػػػػػػػػػػػػد ايطيػػػػػػػػػػػػػػػػب االنصػػػػػػػػػػػػػػػػ رم ايي  رة مطاع  

 .426ـ ص1942 ػ/1359ايمدنج 

 .391 ص1ااف سعد ايطاي ت ـ (34)

ـ ايسػػػػػػػػػػػػػػػيرة 1377ػ/ ػػػػػػػػػػػػػػػ774ااػػػػػػػػػػػػػػػف ك يػػػػػػػػػػػػػػػر   اػػػػػػػػػػػػػػػك ايفػػػػػػػػػػػػػػػدا  اسػػػػػػػػػػػػػػػم عيؿ  ت (35)
ايناكي  تاييؽ:مصػػػػػػطفى عاػػػػػػد ايكااػػػػػػد ايي  رة  مطاعػػػػػػ  عيسػػػػػػى اياػػػػػػ اج ايالاػػػػػػج 

 .779 ص7ـ ج1965 ػ/1385كبرك   

ااػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػيـ ايجكزي  بػػػػػػػػػمس ايػػػػػػػػػديف ااػػػػػػػػػج عاػػػػػػػػػد اهلل مامػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػف  اػػػػػػػػػك اكػػػػػػػػػر  (36)
ـ زاد ايمعػػػ د فػػػج  ػػػدل خيػػػر ايعا د مراجع :طػػػه عاػػػد 1352 ػػػػ/751ايدمبػػػيج:ت

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اج ايالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهكؼ طه مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مطاع  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى اي
 .162-159 ص3ـ ج1972 ػ/1392كبرك   

 .162-159ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د  ص (37)

 .369-368 ص7ايغزايج ااي   علـك ايديف ج (38)

اياخػػػػػػػ رم ااك عاػػػػػػػد اهلل مامػػػػػػػد اػػػػػػػف اسػػػػػػػم عيؿ اػػػػػػػف ااػػػػػػػرا يـ اػػػػػػػف ايمغيػػػػػػػرة اػػػػػػػف  (39)
دار  ـ صايح اياخ رم تاييؽ:اامد مامػد بػ كر  اييػ  رة 869 ػ/756اردزا  ت

 .99 ص7ث  )د.ت( جايادي
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ـ تػػػ ريو ايمدينػػػ  ايمنػػػكرة  تاييػػػؽ:علج 875 ػػػػ/767ااػػػف بػػػاه ااك زيػػػد عمػػػر ت  (42)
مامػػػػػػػػػػػػػػػػد دنػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كي سػػػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػػػعد ايػػػػػػػػػػػػػػػػديف ايػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ايركت دار ايكتػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 .731 ص1ـ ج1996 ػ/1417ايعلمي  

 .388 ص1ااف سعد ايطاي ت ـ (41)

 اػػػػػػػػك انيفػػػػػػػػ   اينعمػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػف مامػػػػػػػػد اػػػػػػػػف منصػػػػػػػػكر اػػػػػػػػف اامػػػػػػػػد اػػػػػػػػف ايػػػػػػػػكف  (47)
ـ دع  ـ االسالـ كذكر اياالؿ كاياػراـ كاييضػ ي  كاالاكػ ـ 973 ػ/363ايتميمج ت

تاييؽ:اصػػػػؼ علػػػػج اصػػػغر فيضػػػػج  اييػػػػ  رة دار  عػػػف ا ػػػػؿ ايػػػػت رسػػػكؿ اهلل 
 .112 ص7ـ ج1985 ػ/1426ايمع رؼ  

ـ اياخال  تاييؽ طػػػػػػه 868 ػػػػػػػ/755ايجػػػػػػ اظ  اك ع مػػػػػػ ف عمػػػػػػرك اػػػػػػف ااػػػػػػر ت (43)
 .74ايج ارم مصر دار ايمع رؼ )د.ت( ص

 .421 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (44)

ـ فيػػػػػػػػػ  1237 ػػػػػػػػػػ/479اي عػػػػػػػػػ ياج  اك منصػػػػػػػػػكر عاػػػػػػػػػد ايملػػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػػف مامػػػػػػػػػد ت (45)
 .393ـ ص1959 ػ/1378ايلغ  ايي  رة مطاع  االستي م  

ـ ايمغػػػػػػػػػ زم تاييؽ:د م رسػػػػػػػػػدف 877 ػػػػػػػػػػ/727ايكاقدم مامػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػر ت  (46)
 .728 ص7ـ ج1966 ػ/1386جكنس يندف مطاع  ج مع  اكسفكرد 

 .522 ص7ايكاقدم  ايمغ زم ج (47)

ـ ايمسػتطرؼ 1446 ػػ/852ت  ب ايديف مامد اف اامد  اك ايفػتح االابيهج به (48)
فػػػػج كػػػػؿ فػػػػف مسػػػػتظرؼ تاييؽ:عاد ايعزيػػػػز سػػػػيد اال ؿ ايي  رة مكتاػػػػ  كمطاعػػػػ   

 .177 ص1ايمبهد اياسينج )د.ت( ج

 .373 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (49)
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 اييػػػػػػػػػػػ فعج  اك مامػػػػػػػػػػػد عاػػػػػػػػػػػد اهلل اػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػعد اػػػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػػػج اػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػليم ف   (52)
 ايركت مهسسػػػػػػػػػػػ  7رة ايييظػػػػػػػػػػػ ف طـ مػػػػػػػػػػػر ة ايجنػػػػػػػػػػػ ف كعاػػػػػػػػػػػ1361 ػػػػػػػػػػػػ/768ت

 .49 ص1ـ ج1972 ػ/1392االعلمج 

 .647-646 ص3اياخ رم  صايح ج (51)

 .357 ص3اياخ رم  صايح ج (57)

ـ سػػػنف ااػػػج 888 ػػػػ/775 اػػػك داكد سػػػليم ف اػػػف االبػػػعث ايسجسػػػت نج االزدم ت (53)
داكد تاييؽ:مامػػػػد ماػػػػج ايػػػػديف عاػػػػد اياميػػػػد ايركت دار اايػػػػ   ايسػػػػن  ايناكيػػػػ  

 .357 ص3)د.ت( ج

 .371 ص3كد سنف ج اك دا (54)

ـ.سنف اينسػ  ج ابػرح اياػ فظ 915 ػ/323اينس  ج  اك عاد ايرامف اف بعيب ت (55)
 .735  ص5جالؿ ايديف ايسيكطج يان ف دار ااي   ايتراث ايعراج )د.ت( ج

 .124-123 ص7اياخ رم  صايح ج (56)

 .97 ص7اياخ رم  صايح ج (57)

 .362 ص3ااك داكد  سنف ج (58)

 .395-394 ص1ااف سعد ايطاي ت ـ (59)

 .178 ص1ج ايمستطرؼ جاالابيه (62)

 .138 ص7ايدارمج سنف ـ (61)

ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ايجكزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ايطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ايناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ايركت دار ايعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك  (67)
 .734ـ ص1983 ػ/1424ايادي   

 . 82سكرة يس  ي   (63)

 . 363 ص3ااك داكد  سنف ج (64)



 
 
 
 

 
 

 

376 

  ةـــللعلــوم االنسانيمجلة جامعــة االنبـــار 
 0202الثالث    ددــالع

 

 . 162-159 ص3ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (65)

مػػػػف  صير عطي  االسػػػػالـ كايتاػػػػرر 777ااػػػػف قػػػػيـ ايجكزيػػػػ   ايطػػػػب ايناػػػػكم ص (66)
-72ـ ص1965  ػػػ/1385 االسػػالمي   فايجكع اييػػ  رة ايمجلس االعلػػى يلبػػكه 

71 . 

 . 777ااف قيـ ايجكزي   ايطب ايناكم ص (67)

 . 393اي ع ياج  فيه ايلغ  ص (68)

 . 111-112 ص7اياخ رم  صايح ج (69)

 . 13-17 ص8ااف سعد ايطاي ت ـ (72)

 . 76 ص8ااف سعد ايطاي ت ـ (71)

 كمػػػ  ايناكيػػػ  )ايتراتيػػػب االداريػػػ  ( ايكت نج عاػػػد اياػػػج اػػػف عاػػػد ايكاير نظػػػ ـ اياك (77)
 . 53 ص7ايركت دار ااي   ايتراث ايعراج  )د.ت( ج

 . 53 ص7ايكت نج ايتراتيب االداري  ج (73)

 .483-487 ص3ااف اال ير   سد ايغ ا  ـ (74)

 . 53-57 ص7ايكت نج ايتراتيب اإلداري  ج (75)

 ااػػػػػػػف عاػػػػػػػد راػػػػػػػه  اك عمػػػػػػػر اامػػػػػػػد اػػػػػػػف مامػػػػػػػد 349 ص3 اػػػػػػػك داكد  سػػػػػػػنف ج (76)
ـ ايعيد ايفريد تاييؽ:اامد امػيف ك خركف ايي  رة مطاعػ  939 ػ/378االنديسج ت

 . 456 ص7ـ ج1956 ػ/ 1375يجن  ايتعييؼ كايترجم  كاينبر  

 .347 ص3 اك داكد  سنف ج (77)

 .47 ص3 اك داكد  سنف ج (78)

 . 349 ص3 اك داكد  سنف ج (79)

 . 179 ص1االابيهج ايمستطرؼ ج (82)
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ـ اليػ  االكييػ   كطايػ ت 1238 ػػ/432االصاه نج  اك نعيـ اامد اف عاػد اهلل ت (81)
 . 339 ص1ايصفي   ايركت ع يـ ايكتب )د.ت( ج

 .377 ص1االصاه نج الي  ج (87)

 .342 ص1االصاه نج الي  ج (83)

 . 62سكرة ايتكا   ي   (84)

 .78 ص7ااف اجر اإلص ا  فج تميير ايصا ا  اغداد مكتا  ايم نى )د.ت( ج (85)

 2 9سكرة ؽ   ي   (86)

 . 12سكرة ايناؿ  ي   (87)

 . 37سكرة ئارا يـ   ي   (88)

 . 53 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (89)

 . 6سكرة ايم  دة   ي   (92)

 . 337 ص3 اك داكد  سنف ج (91)

 .163 ص3ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (97)

 . 44 ص1ايي فعج مر ة ايجن ف ج (93)

 . 163 ص3ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (94)

 . 95 ص7ايكت نج ايتراتيب اإلداري  ج (95)

 . 397 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (96)

 . 177   ايطب ايناكم صااف قيـ ايجكزي (97)

 . 397 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (98)

 .776 ص3االصاه نج الي  ج (99)

 .161 ص7اياخ رم  صايح ج (122)
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ـ صػػػايح 874 ػػػػ/761مسػػػلـ ااك اياسػػػف اػػػف اياجػػػ ج اييبػػػيرم اينيسػػػ اكرم ت (121)
مسػػػػػلـ تاييؽ: مامػػػػػد فػػػػػهاد عاػػػػػد ايا قج ايي  رة مطاعػػػػػ  عيسػػػػػى اياػػػػػ اج ايالاػػػػػج 

 .1589 ص3ـ ج1955 ػ/1375كبرك   

 .138-137 ص7خ رم  صايح جايا (127)

 .617 ص3اياخ رم  صايح ج (123)

 . 395 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (124)

 . 485 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (125)

 .588 ص3اياخ رم  صايح ج (126)

 .163 ص7ايدارمج سنف ـ (127)

 .148 ص3اياخ رم  صايح ج (128)

 .    132 ص7ايدارمج سنف ـ (129)

 .148 ص7اياخ رم  صايح ج (112)

 . 76سكرة ايعراؼ  ي   (111)

 . 82سكرة ايناؿ  ي    (117)

 . 5سكرة ايناؿ  ي    (113)

 . 77سكرة ايعراؼ  ي    (114)

 . 81سكرة ايناؿ  ي   (115)

 .31سكرة اينكر  ي   (116)

 . 67 ص4 اك داكد  سنف ج (117)

 . 52 ص4 اك داكد  سنف ج (118)

 . 62 ص4 اك داكد  سنف ج (119)
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ـ سػػػػػنف 929 ػػػػػػ/797ايترمػػػػذم  ااػػػػػك عيسػػػػػى مامػػػػد اػػػػػف عيسػػػػػى اػػػػف سػػػػػكرة ت (172)
ياػػػػػػػػػػػػ اج ايترمػػػػػػػػػػػػذم تاييؽ:اارا يـ عطػػػػػػػػػػػػك  عكض مصػػػػػػػػػػػػر مطاع  مصػػػػػػػػػػػػطفى ا

 .774 ص4ـ ج1967 ػ/1387ايالاج 

 .53-57 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (171)

ـ انسػػػػػػػػػػػػػ ب 897 ػػػػػػػػػػػػػػ/779اياالذرم اامػػػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػػػف يايػػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػ ار ت (177)
  ػػػػػػػػػػػػػػ/1379 اإلبػػػػػػػػػػػػػراؼ تاييؽ:د.مامد اميػػػػػػػػػػػػػد اهلل مصػػػػػػػػػػػػػر دار ايمعػػػػػػػػػػػػػ رؼ 

 .527 ص1ـ ج1959

 .53-57 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (173)

 .58 ص5االصاه نج الي  ج (174)

 اػػػػػف اجر الػػػػػكغ ايمػػػػػراـ مػػػػػف جميػػػػػن  ديػػػػػ  االاكػػػػػ ـ تاييؽ:اارا يـ اسػػػػػم عيؿ  ا (175)
 .176مصر ايركت دار ايجيؿ )د.ت( ص

.كايمعصفر:ايعصػػفر اضػػـ ايعػػيف كايفػػ   صػػال 765 ص4ااػػف سػػعد  ايطايػػ ت ـ (176)
كقد عصفر اي كب )فتعصفر(.ينظر ايرازم مامد اف ااػج اكػر اػف عاػد اييػ در ت 

 .437دار ايرس ي  )د.ت( صـ مخت ر ايصا ح ككيت 1767 ػ/666

 .725 ص8اينس  ج سنف ج (177)

 .725 ص8اينس  ج سنف ج (178)

ايملافػػػػ : ايلاػػػػ س ايػػػػذم فػػػػكؽ سػػػػ  ر ايلاػػػػ س مػػػػف د ػػػػ ر اياػػػػرد كناػػػػك .ينظر ااف  (179)
 ايمخصػػػػػػص  ـ 1265  ػػػػػػػ/458ت سػػػػػػيدة ااك علػػػػػػج اػػػػػػف اسػػػػػػم عيؿ االنديسػػػػػػج 

 .76 ص4)د.ت( ج ايركت ايمكتب ايتج رم يلطا ع  كايتكزين كاينبر 

 .378 ص3 ايطاي ت ـااف سعد (132)
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 كايردا :نػػكع مػػف ايمالاػػؼ مفرد ػػ  ردا  .ينظػػر 186 ص7اياخػػ رم  صػػايح ج (131)
 .76 ص4ااف سيدة ايمخصص ج

 .79 ص3ااف سعد ايطاي ت ـ (137)

اياركد:نػػػكع مػػػف اي يػػػ ب جمعػػػه )اركد(ك)ااراد(ك)اياػػػردة( كسػػػ   اسػػػكد مراػػػن فيػػػه  (133)
 .47صفر تلاسه االعراب.ينظر :ايرازم مخت ر ايصا ح ص

 .31 ص3يطاي ت ـااف سعد ا (134)

 ايعايدم صػػػػػػالح ايػػػػػػديف ايمالاس 57-52ااػػػػػػف قػػػػػػيـ ايجكزيػػػػػػ   زاد ايمعػػػػػػ د ص (135)
 ايعرايػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػالمي  فػػػػػػػػػػػج ايعصػػػػػػػػػػػر ايعا سػػػػػػػػػػػج اي  نج اغػػػػػػػػػػػداد دار ايربػػػػػػػػػػػيد 

 .19ـ ص1982 ػ/1421

 ايػػػػػػػػػذ اج ااك عاػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػمس ايػػػػػػػػػديف مامػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػف اامػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػف ع مػػػػػػػػػ ف  (136)
الـ )ايسػػػػػػػػيرة ـ تػػػػػػػػ ريو االسػػػػػػػػالـ ككفيػػػػػػػػ ت ايمبػػػػػػػػ  ير كاالعػػػػػػػػ1347 ػػػػػػػػػ/748ت

ايناكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (تاييؽ:د.عمر عاػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمرم ايركت دار ايكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
 .495ـ ص1992 ػ/1412ايعراج 

 .57 ص4 اك داكد  سنف ج (137)

ـ نه يػ  اإلرب فػج 1337 ػػ/733اينكيرم به ب ايديف اامد اف عاد ايك  ب ت (138)
فنػػػػػػػػػػػػكف االدب  ايي  رة ايمهسسػػػػػػػػػػػػػ  ايمصػػػػػػػػػػػػػري  ايع مػػػػػػػػػػػػػ  يلتػػػػػػػػػػػػػ ييؼ كايترجمػػػػػػػػػػػػػ  

 .784-783 ص18كايطا ع  )د.ت( ج

 .499ايذ اج ايسيرة ايناكي  ص (139)

 .188-187 ص7اياخ رم  صايح ج (142)

 .523ايذ اج ايسيرة ايناكي  ص (141)
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ك ػػك ايػػنيش  ج.كايػػديا ج:مف ايػػديا 53-57 ص1ااػػف قػػيـ ايجكزيػػ   زاد ايمعػػ د ج (147)
كايتػػػػػػػػػػػػػػػػػزييف كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػه داػػػػػػػػػػػػػػػػػج ايمطػػػػػػػػػػػػػػػػػر االرض يػػػػػػػػػػػػػػػػػداجه  داجػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن.ينظر ااف 

 .76 ص4سيد  ايمخصص ج

.كايمسػػػػػػػػػػػػػتي :جا  فػػػػػػػػػػػػػرا  طكيلػػػػػػػػػػػػػ   787-786 ص8جاينكيرم نه يػػػػػػػػػػػػػ  اإلرب  (143)
 .81 ص4ايكميف ينظر  ااف سيدة ايمخصص ج

 رينهػػػ رت دكزم ايمعجػػػـ ايمفصػػػؿ ا سػػػم   ايمالاػػػس 49 ص4ااػػػك داكد سػػػنف ج (144)
  ػػػػػػػػػػػ/1391 عنػػػػػػػػػػد ايعػػػػػػػػػػرب  ترجمػػػػػػػػػػ  اكػػػػػػػػػػـر ف ضػػػػػػػػػػؿ  اغػػػػػػػػػػداد دار اياريػػػػػػػػػػ  

.كايخميصػػػػػػ  ارنكػػػػػػ ف اسػػػػػػكد معلػػػػػػـ مػػػػػػف ايمرعػػػػػػزم كايصػػػػػػكؼ 142ـ ص1971
ال تسػػػػمى خميصػػػػ  اال  ف تكػػػػكف سػػػػكدا  معلمػػػػ  كك نت مػػػػف ياػػػػ س كناك .كقيػػػػؿ 

اين س قػديم ن كجمعهػ  ايخم  ص كقيؿ:ايخمػ  ص  يػ ب مػف خػزو  خػ ف سػكد كامػر 
 .31 ص7كيه  اعالـ  خ ف ايض ن.ينظر  ااف منظكر يس ف ايعرب  ج

 .47 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (145)

 .31 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (146)

 .787-786 ص18اينكيرم  نه ي  االرب ج  (147)

ايالػػػػػػ :ايالؿ اػػػػػػركد ايػػػػػػيمف كايالػػػػػػ  ئزار كردا  كال تسػػػػػػمى الػػػػػػ  اتػػػػػػى تكػػػػػػكف  (148)
 .151 كايف.ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص

 .65 ص4ااف سعد  ايطاي ت ـ  (149)

 .51-52 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (152)

 .197 ص8اينس  ج  سنف ج (151)

 .47 ص4 اك داكد  سنف  ج (157)
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كايجمػػػن ااػػػر كااراف ينظػػػر:    كاياارة اػػػرد يمػػػ ف57 ص4 اػػػك داكد  سػػػنف  ج (153)
 .172ايرازم  مخت ر ايصا ح ص

 .749 ص4ايترمذم  سنف ج (154)

 .كاييطيف :كسػػ   يػػه خمػػؿ ايجمػػن قطػػ  ؼ:ينظر :43 ص4اياخػػ رم  صػػايح ج (155)
 .79 ص4ااف سيدة ايمخصص ج

ايريطػػػػػػػػػػ :كؿ  ػػػػػػػػػػكب رقيػػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػػػيف فهػػػػػػػػػػك ريطػػػػػػػػػػ  كايجمن راػػػػػػػػػػ ط .ينظػػػػػػػػػػر:ااف  (156)
 .79 ص4سيدة ايمخصص ج

 .123 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (157)

.كايياطيػػ : ي ب اػػيض مػػف كتػػ ف تتخػػذ امصػػر فلمػػ  65 ص4 اػػك داكد  سػػنف  ج (158)
ااػف  ايزمت  ذا االسـ هيركا ايلفػظ ييعػرؼ ف النسػ ف قاطػج كاي ػكب قاطج.ينظػر  

 .71 ص4سيدة  ايمخصص ج

.كايياػػػػ   ايػػػػذم يلػػػػاس كايمجمػػػػن 53-57 ص1ااػػػػف قػػػػيـ ايجكزيػػػػ   زاد ايمعػػػػ د ج (159)
 .572ر  ايرازم  مخت ر ايصا ح ص)االقاي (.ك)تياج( ياس )اييا  (.ينظ

.كايمطرؼ  ػػػػػػػػػػكب مراػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػف خزيػػػػػػػػػػه 58 ص3ااػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػعد  ايطايػػػػػػػػػػ ت ج (162)
 .68 ص4اعالـ ينظر ااف سيدة ايمخصص ج

 .79 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (161)

 .131 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (167)

 .333 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (163)

 .493ايذ اج  ايسيرة ايناكي   ص (164)

 .51-52 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (165)
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 كاييلنسػػػكة كايعم مػػػػ : ج مػػػػ  يػػػالث علػػػػى ايػػػػر س  55 ص4 اػػػك داكد  سػػػػنف  ج (166)
 تككيران كقد تعمـ اه  كاعػتـ كانػه ياسػف ايعمػ  كقػد عممتػه كاػه قيػؿ يلمسػكد معمػـ.

 .87 ص4ينظر ااف سيدة ايمخصص ج

 .55 ص4 اك داكد  سنف  ج (167)

 .51-52 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (168)

 .789ص 18اينكيرم نه ي  اإلرب ج (169)

 .32 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (172)

 .556 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (171)

 .568 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (177)

 .123 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (173)

 .77 ص4االزار: ك ك م  يلتاؼ اه ينظر:ااف سيدة ايمخصص ج (174)

 .185-184ااف قيـ ايجكزي   ايطب ايناكم ص (175)

 .788 ص18اينكيرم نه ي  ايرب ج (176)

 .496ايذ اج ايسيرة ايناكي  ص  (177)

 .31 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (178)

 .189 ص7اياخ رم  صايح ج (179)

 .87 ص4ااف سعد  ايطاي ت ـ (182)

 .78-76 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (181)

 .185-184ااف قيـ ايجكزي   ايطب ايناكم ص (187)

 .494ايذ اج ايسيرة ايناكي  ص (183)

 .41 ص4 اك داكد  سنف  ج (184)
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 .784 ص18نه ي  اإلرب ج’اينكيرم (185)

 .53-57ص 1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (186)

 .92 ص3االصاه نج الي  ج (187)

 .53-57 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (188)

ـ تػػ ريو ايخمػػيس 1559 ػػػ/966ايػػدي ر اكرم اسػػيف اػػف مامػػد اػػف اياسػػيف ت (189)
  ػػػػػػ/1783 ايركت مهسسػػػػػ  بػػػػػعا ف يلنبػػػػػر كايتكزيػػػػػن ’فػػػػػج ااػػػػػكاؿ انفػػػػػس نفػػػػػيس

 .197-192 ص7ـ ج1866

 ـ 889  ػػػػػػػػ/776ت ااػػػػػػػف قتيا  مامػػػػػػػد اػػػػػػػف عاػػػػػػػد اهلل اػػػػػػػف مسػػػػػػػلـ ايػػػػػػػدينكرم  (192)
  ػػػػػػػػػػػػػػػ/1388 ايمعػػػػػػػػػػػػػػ رؼ تاييؽ  ركت عك بػػػػػػػػػػػػػػ  ايي  رة مطاع  دار ايكتػػػػػػػػػػػػػػب 

 .575ـ ص1968

 .575ااف قتيا  ايمع رؼ ص (191)

ـ ايما سػػػػف كايمسػػػػ كئ ايركت دار 937 ػػػػػ/372ايايهيج ئاػػػػرا يـ اػػػػف مامػػػػد ت (197)
 .123ـ ص1962 ػ/1382ص در 

 .186-177 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (193)

 .172 ص7ايكت نج ايترتيب اإلداري  ج (194)

 .54 ص4 اك داكد  سنف  ج (195)

  ػػػػػػػ/597ت ااػػػػػف ايجكزم جمػػػػػ ؿ ايػػػػػديف  اػػػػػك ايفػػػػػرج عاػػػػػد ايػػػػػرامف اياغػػػػػدادم  (196)
 .787ـ تلاس ئاليس ايي  رة مكتا  ايم نى )د.ت( ص1722

ـ تهػػػذيب ايسػػػم   1777 ػػػػ/676اينككم  اػػػك زكريػػػ  ماػػػج ايػػػديف اػػػف بػػػرؼ ت (197)
 .37 ص1كايلغ ت ايركت دار ايكتب ايعلمي  )د.ت( ج

 .787تلايس ئاليس صااف ايجكزم   (198)
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 .31سكرة اينكر  يه  (199)

  ػػػػػػػ/1427 ايعسػػػػػػ ؿ اامد مامد االسػػػػػػالـ كانػػػػػػ   ايمجتمن ايككيػػػػػػت دار اييلػػػػػػـ  (722)
 .199ـ ص1987

 .33سكرة االازاب   يه  (721)

 .77-76سكرة ايعراؼ   يه  (727)

 كايمرط اكسر ايميـ كااد )ايمركط( ك ػج اكسػي  724 ص1اياخ رم  صايح ج (723)
-671ص ايرازم مختػػػػ ر ايصػػػػا ح مػػػػف صػػػػكؼ  ك خػػػػز كػػػػ ف يػػػػهتز اه  ينظر 

677. 

 .52 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (724)

 .52-48 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (725)

 .49 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (726)

 .49 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (727)

.كايجلاػػػػ ب  كب  كسػػػػن مػػػػف ايخمػػػػ ر دكف 52-48 ص8ااػػػػف سػػػػعد  ايطايػػػػ ت ـ (728)
 ايمخصػػػػػػػص  ايػػػػػػػردا  تغطػػػػػػػج اػػػػػػػه ايمػػػػػػػر ة ظهر ػػػػػػػ  كصػػػػػػػدر  .ينظر ااف سػػػػػػػيدة 

 .39 ص4ج

 .198-197 ص7اياخ رم  صايح ج (729)

ايخمػػػػػ ر:خمرت ر سػػػػػػه   هطتػػػػػػه ككػػػػػػؿ م هطتػػػػػػه فيػػػػػػد خمرتػػػػػػه.ينظر ااف سػػػػػػيدة  (712)
 .39 ص4ايمخصص ج

 .99 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (711)

 .354 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (717)

 .52-48 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (713)
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ايػػػدرع:كدرع ايمػػػر ة قميصػػػه  مػػػذكر كايجمػػػن ادراع كايدراعػػػ  كايمدرع.ضػػػرب مػػػف  (714)
ك ج جا  مبػيكق  ايميػدـ كايمدرع .ضػرب  خػر كال يكػكف اال مػف ايصػكؼ  اي ي ب

 .36 ص4خ ص .ينظر:ااف سيدة ايمخصص ج

 .185 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (715)

 .52-48 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (716)

 .166 ص7اياخ رم  صايح ج (717)

 .462 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (718)

 اػف مامػد اػف ااف سيد اين س فتح ايديف ااػك ايفػتح مامػد اػف مامػد اػف عاػد اهلل (719)
ـ عيػػػػػػػػػكف اال ػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػج فنػػػػػػػػػكف ايمغػػػػػػػػػ زم كايبػػػػػػػػػم  ؿ 1333 ػػػػػػػػػػ/734يايػػػػػػػػػى ت

 ـ 1977  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/1398 كايسير ايركت منبػػػػػػػػػػػػػػػػػكرات دار االفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ ايجديػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
 .317 ص7ج

 .172 ص1اياخ رم  صايح ج (772)

 .341-342 ص1االصاه نج الي  ج (771)

 .341-342 ص1االصاه نج الي  ج (777)

 .131 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (773)

 .58 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (774)

 .58 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (775)

 . 77سكرة ايايرة  يه  (776)

 . 82سكرة ايناؿ  يه  (777)

 .472-469ايذ اج ايسيرة ايناكي  ص (778)

 .666ايدرع ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص (779)
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 .56 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (732)

.كاالنمػػػػػػ ط امػػػػػػن نمط:ك ػػػػػػك اياسػػػػػػ ط ايػػػػػػذم يػػػػػػه 71 ص4 اػػػػػػك داكد  سػػػػػػنف  ج (731)
 .71 ص4ش.ينظر  اك داكد سنف جخمؿ كاصله ظه رة ايفرا

 .71 ص4 اك داكد سنف ج (737)

 .56 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (733)

 .56 ص1ااف قيـ ايجكزي   زاد ايمع د ج (734)

 ايمصدر نفسه. (735)

 ايمصدر نفسه. (736)

 .31سكرة ايعراؼ  ي   (737)

 .37سكرة ايعراؼ  ي   (738)

 .8-5سكرة ايناؿ   ي   (739)

 .14سكرة ايناؿ   ي   (742)

 .31سكرة اينكر   ي    (741)

ـ كتػ ب ايمكطػع ايركت دار االفػ ؽ 795 ػػ/179اف انس  ااك عاد اهلل  تم يؾ  (747)
 .815ـ ص1979ايجديدة 

 .78 ص4 اك داكد سنف ج (743)

 .399 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (744)

 .151 ص8اينس  ج  سنف ج (745)

 .151 ص8اينس  ج  سنف ج (746)

 .157 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (747)

 .197 ص7ايدي ر اكرم ت ريو ايخميس ج (748)
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 .439 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (749)

 .377 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (752)

 .188 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (751)

 .415 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (757)

 ايذ اج تػػػػذكرة اياف ظ ايػػػػػدر  ا د مطاعػػػػػ  مجلػػػػػس دا ػػػػػرة ايمعػػػػػ رؼ ايع م نيػػػػػ    (753)
 .33 ص1ـ ج1968 ػ/1388

ـ سػػػنف ااػػػف 888 ػػػػ/775ااػػػف م جػػػ  ااك عاػػػد اهلل مامػػػد اػػػف يزيػػػد اييزكينػػػج ت (754)
د ايا قج ايي  رة عيسػػػػػػػػػػػػػػػػى اياػػػػػػػػػػػػػػػػ اج ايالاػػػػػػػػػػػػػػػػج م ج  تاييؽ:مامػػػػػػػػػػػػػػػػدفهاد عاػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1197 ص7ـ ج1954 ػ/1377كبرك   

 االهػػػػػػػ نج  ـ 966  ػػػػػػػػ/356ت االصػػػػػػػفه نج ااك ايفػػػػػػػرج علػػػػػػػج اػػػػػػػف اياسػػػػػػػيف  (755)
 .142 ص4ـ ـ1955 ػ/1375ايركت دار اي ي ف  

 .1198 ص7ااف م ج  سنف ج (756)

 .84 ص4 اك داكد سنف ج (757)

 .727 ص7اياخ رم صايح ج (758)

 .157 ص7ايدي ر اكرم ت ريو ايخميس ج (759)

 .179 ص1االابيهج ايمستطرؼ ج (762)

اال مػػػػػد اجػػػػػر يتخػػػػػذ منػػػػػه ايكاػػػػػؿ كقيؿ:ضػػػػػرب مػػػػػف ايكاؿ كقيػػػػػؿ:ك ك نفػػػػػس  (761)
 .377 ص1ايكاؿ ينظر:ااف منظكر يس ف ايعرب ج

 .75 ص1اينككم تهذيب ج (767)

 .484 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (763)

 .89 ص4 اك داكد سنف ج (764)
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 .777 ص4ايترمذم  سنف ج (765)

 .471 ص1ااف سعد  ايطاي ت ـ (766)

 .1721 ص7  سنف جااف م ج (767)

 .84 ص4 اك داكد سنف ج (768)

 .726 ص7اياخ رم صايح ج (769)

 .723 ص7اياخ رم صايح ج (772)

 .343 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (771)

 .726 ص7اياخ رم صايح ج (777)

 .137 ص8اينس  ج  سنف ج (773)

 .135 ص8اينس  ج  سنف ج (774)

.كايسػػػػػخ ب قالدة مػػػػػف قرنفػػػػػؿ  ك هيػػػػػر  كايجمػػػػػن 726 ص7اياخ رم صػػػػػايح ج (775)
 .45 ص4 جسخب.ينظر:ااف سيدة ايمخصص

 .79 ص4 اك داكد سنف ج (776)

 .357 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (777)

 .76 ص4 اك داكد سنف ج (778)

 .147 ص8اينس  ج  سنف ج (779)

 .354 ص8ااف سعد  ايطاي ت ـ (782)

 .33 ص7ايكت نج ايتراتيب االداري   ج (781)

 .93 ص18اينكيرم نه ي  اإلرب ج (787)

 .145 ص8اينس  ج  سنف ج (783)
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لػػى ذراعهػػ  اػػ الارة  ػػـ .كايكبػػـ مػػ  تجعلػػه ايمػػر ة ع714 ص7اياخ رم صػػايح ج (784)
 .57 ص4تابكة ا ينهر ك ك دخ ف ايباـ.ينظر ااف سيدة ايمخصص ج

 .78 ص4 اك داكد سنف ج (785)

 .478 ص4ااف اجر اإلص ا  ج (786)

ـ كفػػػ   ايكفػػػ   ا خاػػػ ر دار 1525 ػػػػ/911ايسػػػمهكدم نكر ايػػػديف اػػػف اامػػػد  ت (787)
ايمصػػػػطفى  تاييؽ:مامػػػػد مايػػػػى ايػػػػديف عاػػػػد اياميػػػػد ايركت دار اايػػػػ   ايتػػػػراث 

 .747 ص7ـ ج1971 ػ/1391راج ايع

 .747 ص7ايسمهكدم  كف   ايكف  ج (788)

 .755 ص7ايسمهكدم  كف   ايكف  ج  (789)

 .754 ص7ايسمهكدم  كف   ايكف  ج (792)

 .755 ص7ايسمهكدم  كف   ايكف  ج (791)

 .748 ص7ايسمهكدم  كف   ايكف  ج (797)

 .57 ص7 ايغزايج ئاي    ج31 ص7 اك انيف   دع  ـ اإلسالـ ج (793)

 .31 ص7ايغزايج ااي    ج (794)

 كايػنجش: ف تزيػد فػج ايايػن يييػن هيػرؾ كيػيس مػف 734 ص7اف م جه سػنف جا (795)
 .647ا جتؾ ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص

 كاين ايغرر م ؿ اين ايسػمؾ فػج ايمػ   كايطيػر فػج 533 ص3ايترمذم  سنف ج (796)
 .471ايرازم مخت ر ايصا ح ص ايهكا  ينظر:

ؾ مػػػف  ػػػذ  .كايػػػن اياصػػػ ة  ػػػك  ف ييػػػكؿ اياػػػ  ن اعتػػػ767 ص7اينس  ج سػػنف ج (797)
اال ػػػػػػػكاب مػػػػػػػ  تيػػػػػػػن عليػػػػػػػه اياص ة ينظر ايبرا صػػػػػػػج اامد ايمعجـ االقتصػػػػػػػ دم 

 .59ـ ص1981 ػ/1421االسالمج ايركت دار ايجيؿ 
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ـ  ايسػػنف ايكارل ايػػدر 1265 ػػػ/458ايايهيػػج: ااػػك اكػػر اامػػد اػػف اياسػػيف  ت (798)
  اػػػػػػػػػػػػػػػ د ايػػػػػػػػػػػػػػػدكف ايهند مطاعػػػػػػػػػػػػػػػ  مجلػػػػػػػػػػػػػػػس دا ػػػػػػػػػػػػػػػرة ايمعػػػػػػػػػػػػػػػ رؼ ايع م نيػػػػػػػػػػػػػػػ   

ايمخ ضػػػرة:اين اي مػػػ ر قاػػػؿ  ف ياػػػدك صػػػالاه  .ك 798 ص5ـ ج1933 ػػػػ/1357
 .79ك ج خضرا  ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص

 كايمالمسػػػػ  ك ك اف ييػػػػكؿ اذا يمسػػػػت ايمايػػػػن فيػػػػد 754 ص3 اػػػػك داكد سػػػػنف ج (799)
 .441كجب اياين اينن .ينظر  ايبرا صج ايمعجـ االقتص دم ص

ذ ايػػى .كايمن اػػذ  ك ج  ف ييػػكؿ ايرجػػؿ يصػػ ااه اناػػ755 ص3 اػػك داكد  سػػنف ج (322)
 .444اي كب  ك اناذ  اييؾ ييجب اياين.ينظر ايبرا صج ايمعجـ االقتص دم ص

  كااػػػػػػػػؿ اياالػػػػػػػػ  ك ك نتػػػػػػػػ ج اينػػػػػػػػ تج ككيػػػػػػػػد ايجنػػػػػػػػيف .531ايترمذم سػػػػػػػػنف ص (321)
 .171ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص

ـ كتػػػػػ ب االـ تاييؽ مامػػػػػد 8192 ػػػػػػ/724ايبػػػػػ فعج  مامػػػػػد اػػػػػف ادريػػػػػس  ت (327)
  3ج ـ 1932  ػػػػػػػػػػػػػػ/1382  ريػػػػػػػػػػػػػ  اينج ر اييػػػػػػػػػػػػػ  رة  مكتاػػػػػػػػػػػػػ  ايكليػػػػػػػػػػػػػ ت االز 

:اين ايرطػػػػػػب فػػػػػػج رهس اينخػػػػػػؿ اػػػػػػ يتمر .ينظر ايرازم مختػػػػػػ ر  .كايمزاانػػػػػػ67ص
 .768ايصا ح ص

.كايز ك:اياسػػػر ايملػػػكف ييػػػ ؿ اذا ظهػػػرت ايامػػػر  فيػػػه 1165ااػػػف م ج  سػػػنف ص (323)
 .777ايز ك.ينظر ايرازم مخت ر ايصا ح ص

يـ اسػم عيؿ عصػر ااف اجر الكغ ايمراـ مف جميػن  ديػ  االاكػ ـ  تاييػؽ: ااػرا  (324)
 .726 ايركت دار ايجيؿ  د.ت  ص

 . 6-1سكرة ايمطففيف   ي   (325)

 ايناراكم د.فتايػػػ   تػػػ ريو ايػػػنظـ كاياضػػػ رة االسػػػالمي   اييػػػ  رة  دار اينهضػػػ    (326)
 .153-157 ص1982
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 ايناراكم  ايمصدر نفسه. (327)

ـ تػػػػ ريو ايرسػػػػؿ كايملػػػػكؾ  تاييػػػػؽ: 977 ػػػػػ/312ايطارم مامػػػػد اػػػػف جريػػػػر  ت (328)
 .586 ص7ـ ج1961 ػ/1381صر  دار ايمع رؼ مامد ااك ايفضؿ م

 321  322  463  461  777 396 475 ص4ااف اجر االص ا  ج (329)

 .348 ص7ااف اال ير اسد ايغ ا  ج  (312)

 .11 ص4 اك داكد سنف ج (311)

 .127 اف قيـ ايجكزي  ايطب ايناكم ص (317)

 .41 اف قيـ ايجكزي  ايطب ايناكم ص (313)

 .187 ص3 اك داكد سنف ج (314)

 .78اكم ص اف قيـ ايجكزي  ايطب اين (315)

 .116 اف قيـ ايجكزي  ايطب ايناكم ص (316)

 .17 ص7 اك داكد سنف ج (317)

 .1167 ص7 اف م ج  سنف ج (318)

 .78سكرة ايتكا    يه  (319)

 .5-1سكرة ايمد ر   ي   (372)

 .54 ص1اياخ رم صايح ج (371)

 .114 ص7اياخ رم صايح ج (377)

 .87 ص1ايكت نج ايتراتيب االداري   ج (373)

 .771-772 ص ايعا سج عمدة االخا ر956 ص3ايسمهكدم كف   ايكف  ج (374)

 .137 ص7اياخ رم صايح ج  (375)

 اياخ رم ايمصدر نفسه. (376)
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 .141 ص1 اف با  ت ريو ج (377)

 .137 ص7اياخ رم صايح ج (378)

 اياخ رم ايمصدر نفسه. (379)

 اياخ رم ايمصدر نفسه. (332)

مكضن اعينه خ رج ايمدين  كػ ف اينسػ   يتاػرزف اييػه ا يليػؿ علػى مػذا ب ايعػرب  (331)
 .478فج ايج  لي  .ينظر ايعا سج عمدة ايخا ر ص

 .426 ص5اياخ رم صايح ج (337)

 .478ايعا سج عمدة ايخا ر ص (333)

 .49 ص1اياخ رم صايح ج (334)

 .49 ص1اياخ رم صايح ج (335)

 .61-62 ص1 اف قيـ ايجكزي  زاد ايمع د ج (336)

 .52 ص1اياخ رم صايح ج (337)

 .61-62 ص1 اف قيـ ايجكزي  زاد ايمع د ج (338)

.كاياييػػػػػن كػػػػػؿ مكػػػػػ ف فيػػػػػه ارـك ايبػػػػػجر مػػػػػف 783ايعا سػػػػػج عمدة ايخاػػػػػ ر ص (339)
كاه سمج اييػن ايغرقد كايغرقػد كاػ ر ايعكسػج ك ػك مياػرة   ػؿ ايمدينػ   ضركب بج

 .783 كك ف داخؿ ايمدين :ينظر ايعا سج  عمدة ايخا ر ص

 .397 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (342)

 .397 ص3ااف سعد  ايطاي ت ـ (341)

 .151-152ايعا سج عمدة ايخا ر ص (347)

 .151-152ايعا سج عمدة ايخا ر ص (343)

 ايعا سج  ايمصدر نفسه. (344)
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 .737  ايعا سج عمدة ايخا ر ص47-41 ص3كدم كف   ايكف  جايسمه (345)

 .941 ص888-877 ص3ايسمهكدم كف   ايكف  ج (346)

 .165 ص1ايكت نج ايتراتيب االداري  ج (347)

 ايكت نج  ايمصدر نفسه. (348)
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 الخاتمة 
قػػػد تاػػػيف ينػػػ  مػػػف خػػػالؿ دراسػػػتن  يمكضػػػكع جكانػػػب مػػػف متطلاػػػ ت ايايػػػ ة فػػػج  -

  اف االسالـ فج ايمجتمن ايجديد اكد على ايمجتمن ايمدنج ا ن   عصر ايرس ي
ايسػػعج فػػج طلػػب ايػػرزؽ اياػػالؿ مػػف اجػػؿ تػػكفير متطلاػػ ت ايايػػ ة مػػف معكػػؿو 

 كمبربو  كملاسو كمظ  رى زين  كهير   مف متطلا ت اياي ة.
ففػػج مجػػ ؿ االطعمػػ  فيػػد ك نػػت امتػػدادان يعصػػر مػػ  قاػػؿ االسػػالـ اال انهػػـ نهػػكا  -

ايخنزير كمػػػػػػ    ػػػػػػؿ يغيػػػػػػر اهلل اػػػػػػه عػػػػػػف اعػػػػػػض االطعمػػػػػػ  م ػػػػػػؿ ايميتػػػػػػ   كدـ 
كايمنخني  كايمكقكذة كايمتردي  كاينطياػػػ  كياـك ايامػػػػر اال ليػػػ  ككؿ ذم نػػػػ ب 

 ايسا ع.

امػػ  االبػػرا  فيػػد بػػملت ايمػػ   كايلػػاف كايعسػػؿ كم  تضػػمنت عكامػػؿ اينهػػج عػػف  -
 برب ايخمر اعد نزكؿ  ي ت ايتاريـ ابكؿ ق طن.

ايتعػػػدد ئال  نهػػػـ نهػػػك عػػػف يػػػاس كفػػػج مجػػػ ؿ االياسػػػ  ايرج ييػػػ   ياػػػدك ايتنػػػكع ك  -
ايارير  كفج ايكقت نفس  رخص يلنس   ياس ايارير كم  ا فظ االسػالـ علػى 
عف  ايمر ة كطه رته  مف خػالؿ اييضػ   علػى ايعػ دات االجتم عيػ  ايمسػتهجن  
 م ػػػػؿ ايتارج اتػػػػى كصػػػػف  اعنػػػػه مػػػػف تاػػػػرج ايج  ليػػػػ  االكيػػػػى  تكريمػػػػ ن يمكػػػػ ـر 

  ن ايتنػػػػػػكع فمنهػػػػػػ  اينطػػػػػػن  كاياصػػػػػػير االخػػػػػػالؽ .كمػػػػػػ  بػػػػػػهدت االفربػػػػػػ  ايضػػػػػػ
 كايسرير كاياس ط كايلا ؼ كهير   .

امػػػ  مظػػػ  ر ايزينػػػ  عنػػػد ايرجػػػ ؿ  فيػػػد اػػػث االسػػػالـ علػػػى اال تمػػػ ـ امظػػػ  ر  -
ايتػػزيف مػػف خػػالؿ ايتطيػػب اػػ نكاع ايطيب م ػػؿ ايمسػػؾ كايعنار.كمػػ  اػػث علػػى 
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اال تمػػػ ـ امظهػػػر بػػػعر ايػػػر س كايبػػػكارب كايلاػػػى مػػػف خػػػالؿ ايصػػػال ا يانػػػ   
 كايكتـ.كفج نفس ايكقت نهكا عف ايصال ا يسكاد.كياس خكاتـ مف ذ ب.

كفػػػج مجػػػ ؿ مظػػػ  ر ايزينػػػ  عنػػػد اينسػػػ    فيػػػد كػػػ ف اك ػػػر كضػػػكا ن  الف ايمػػػر ة  -
اطايعتهػػػػ  مي يػػػػه يلتالػػػػػج ا يػػػػذ ب كايفضػػػػ   كاسػػػػػتعم ؿ ايطيػػػػب م ػػػػؿ ايمسػػػػػؾ 

 كايعنار.

جديػػد  ايعديػػد امػػ  اسػػكاؽ ايتع مػػؿ ايتجػػ رم  فيػػد تػػكفرت فػػج ايمجتمػػن ايمػػدنج اي -
مػػف االسػػكاؽ ايتج ريػػ  ايمتخصصػػ   منهػػػ  سػػكؽ يايػػن االطعمػػ   كسػػكؽ يايػػػن 

  عػػف ايػػكع ايج  ليػػ    ايايكانػػ ت كهير ػػ  كفػػج  ػػذ  االسػػكاؽ نهػػى ايرسػػكؿ 
 كايتالعب ا يمكازيف كايمك ييؿ.

كمػػ  اػػرزت دكر ايطا اػػ   كفيهػػ  اكيػػى ايعػػرب ا تم مػػ ن كايػػران ا يطػػب قايػػؿ كاعػػد  -
 على تعلـ مهن  ايطب يم  يه  مف  مػف ا ميػ و  اث ايرسكؿ  االسالـ كفيه 

زا  ذيػػػػؾ اػػػػرزت اعػػػػض  كايػػػػرةو فػػػػج مع يجػػػػ  اينػػػػ س مػػػػف االمػػػػراض ايفت كػػػػ  .كاأ
فػج هزكاتػه مػف  ايصا اي ت ايلكاتج اخػذف علػى عػ تيهف مصػ اا  ايرسػكؿ 

 مهنػ  ايطػب اػ يرقج  كايطػب  اجؿ مع يج  ايجراى  كم  م رس رسػكؿ اهلل 
 ايكق  ج.

ج مجػػػػػ ؿ اال تمػػػػػ ـ اػػػػػ المكر ايصػػػػػاي   كايما فظػػػػػ  علػػػػػى اي ػػػػػ  ايمجتمػػػػػن كفػػػػػ -
ايمدنج فيػػد صػػدرت امػػ كف ع مػػ  يياػػكر ايمسػػلميف  كمجػػ زر يػػذاح ايايكانػػ ت 

 كام كف يرمج االكس خ كام كف ييض   ايا جه.
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 قائمة المصادر والمراجع 
 *ايير ف ايكريـ.

ـ( 1446 ػػػػ/852االابػػػيهج :بػػػه ب ايػػػديف مامػػػد اػػػف اامػػػد  اػػػك ايفػػػتح )ت (1)
 ايمسػػػػػتظرؼ فػػػػػج كػػػػػؿ فػػػػػف مسػػػػػتظرؼ  تاييؽ:عاػػػػػد ايعزيػػػػػز سػػػػػيد اال ػػػػػؿ  

 )ايي  رة مكتا  كمطاع  ايمبهد اياسينج( د.ت .

ااػػػػػػػػػػػػػػف اال يػػػػػػػػػػػػػػر :عػػػػػػػػػػػػػػز ايػػػػػػػػػػػػػػديف  اػػػػػػػػػػػػػػك اياسػػػػػػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػػػػػػج اػػػػػػػػػػػػػػف مامػػػػػػػػػػػػػػد  (7)
تاييؽ:مامػد  ـ( اسد ايغ ا  فج معرف  ايصا ا   1737 ػ/632ايجزرم)ت

 د.ت .اارا يـ اينا  ك خركف  )ايي  رة دار ايبعب( 

ـ(  الي  االكيي   1238 ػ/432االصفه نج: ااك نعيـ اامد اف عاد اهلل )ت (3)
 كطاي ت االصفي   )ايركت دار ايكت ب ايعراج( د.ت .

ـ( االهػػػػػ نج 966 ػػػػػػ/356االصػػػػػاه نج: ااػػػػػك ايفػػػػػرج علػػػػػج اػػػػػف اياسػػػػػيف)ت (4)
 ـ(.1955 ػ/1375)ايركت دار اي ي ف ( 

ايمغيػػػػػػرة اػػػػػػف اردزاػػػػػػ  اياخػػػػػػ رم  ااػػػػػػك عاػػػػػػد اهلل اسػػػػػػم عيؿ اػػػػػػف ااػػػػػػرا يـ اػػػػػػف  (5)
 ـ( صػػػايح اياخ رم تاييؽ:اامػػػد مامػػػد بػػػ كر  )اييػػػ  رة 869 ػػػػ/756)ت

 دار اياديث( د.ت .

 ـ( انسػػ ب االبػػراؼ 897 ػػػ/779اياالذرم اامػػد اػػف يايػػى اػػف جػػ ار  )ت (6)
 ـ.1959 ػ/1379تاييؽ: د.مامد اميد اهلل مصر دار ايمع رؼ  

( ايسػػػػػػػنف ـ1265 ػػػػػػػػ/458ايايهيػػػػػػػج : ااػػػػػػػك اكػػػػػػػر اامػػػػػػػد اػػػػػػػف اياسػػػػػػػيف )ت (7)
 ايكارل ايػػػدر  اػػػ د ايػػػدكف ايهند مطاعػػػ  مجلػػػس دا ػػػرة ايمعػػػ رؼ ايع م نيػػػ   

 ـ.1933 ػ/1357



 
 
 
 

 
 

 

348 

  ةـــللعلــوم االنسانيمجلة جامعــة االنبـــار 
 0202الثالث    ددــالع

 

ـ( ايما سػػػػػػػػػف كايمسػػػػػػػػػ كئ 937 ػػػػػػػػػػ/372ايايهيج ااػػػػػػػػػرا يـ اػػػػػػػػػف مامػػػػػػػػػد )ت (8)
 ـ .1962 ػ/1382)ايركت دار ص در( 

ـ( سػػػنف 929 ػػػػ/797ايترمػػػذم:ااك عيسػػػى مامػػػد اػػػف عيسػػػى اػػػف سػػػكر )ت (9)
عػػػػكض  )مصػػػػر مطاع  مصػػػػطفى اياػػػػ اج  ايترمػػػػذم تاييؽ: ااػػػػر يـ عطػػػػكة

 ـ.1967 ػ/1387ايالاج(

ـ(  مػػػ ر 1237 ػػػػ/479اي عػػػ ياج ااك منصػػػكر عاػػػد ايملػػػؾ اػػػف مامػػػد   )ت (12)
اييلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ايمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ كايمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب )ايي  رة مطاع  

 ـ .1959 ػ/1378االستي م (

 ـ.1959 ػ/1378فيه ايلغ  ايي  رة مطاع  االستي م    (11)

ـ( اياخال   تاييؽ:طػه 868 ػ/755)ايج اظ ااك ع م ف اف عمر اف اار  (17)
 ايج ارم )مصر دار ايمع رؼ(د.ت.

ـ( تلاػػيس 1722 ػػػ/597ااػػف ايجػػكزم :جمػػ ؿ ايػػديف  اػػك ايفػػرج ايػػرامف )ت (13)
 االيس )ايي  رة  مكتا  ايم نى( د.ت.

ااػػػػف اجػػػػر  بػػػػه ب ايػػػػديف اامػػػػد اػػػػف علػػػػج اػػػػف مامػػػػد اػػػػف علػػػػج ايكنػػػػ نج  (14)
ا  )اغػػداد  مكتاػػ  ـ( اإلصػػ ا  فػػج تمييػػز ايصػػا 857/1448ايعسػػيالنج)ت
 ايم نى(د.ت.

الػػػػكغ ايمػػػػراـ مػػػػف جمػػػػن  ديػػػػ  اإلاكػػػػ ـ  تاييػػػػؽ: ااػػػػرا يـ اسػػػػم عيؿ عصػػػػر  (15)
 )ايركت دار ايجيؿ( د.ت.

ايمط يػػػػػػػػػب ايع ييػػػػػػػػػ  ازكا ػػػػػػػػػد ايمسػػػػػػػػػ ند اي م نيػػػػػػػػػ   تاييؽ:اايػػػػػػػػػب ايػػػػػػػػػرامف  (16)
 االعظمج)كزارة االكق ؼ يلبهف االسالمي  (د.ت .
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امػػػد اػػػف ايػػػكف ايتميمػػػج ااػػػك انيفػػػ  :اينعمػػػ ف اػػػف مامػػػد اػػػف منصػػػكر اػػػف ا (17)
ـ( دع  ـ االسالـ كذكػر اياػالؿ كاياػراـ كاييضػ ي  كاالاكػ ـ 973 ػ/363)ت

 تاييػؽ :  صػؼ علػج اصػغر فيضػج )اييػ  رة  عف   ػؿ ايػت رسػكؿ اهلل 
 ـ .1975 ػ/1426 دار ايمع رؼ(

ـ(  سػػػػػػػػػػػػػنف 868 ػػػػػػػػػػػػػػ/755ايدارمج:عاػػػػػػػػػػػػػد اهلل اػػػػػػػػػػػػػف عاػػػػػػػػػػػػػد ايػػػػػػػػػػػػػرامف )ت (18)
يػػد ايسػػان ايعلمج )ايػػركت دار ايكتػػ ب ايػػدارمج تاييؽ:فكاز اامػػد زمريػػج كخ 

 ـ.1987 ػ/1427ايعراج(

ـ( سػنف 888 ػػ/775ااك داكد :سليم ف اف االبػعث ايسجسػت نج االزدم )ت (19)
ااج داكد  تاييؽ:مامد مايى ايديف عاد اياميد )ايػركت  دار اايػ   ايسػن  

 ايناكي  (د.ت .

ـ( تػػػػ ريو 1559 ػػػػػ/966ايػػػػدي ر اكػػػػرم: اسػػػػيف اػػػػف مامػػػػد اػػػػف اياسػػػػيف)ت (72)
يخمػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػج ااػػػػػػػػػكاؿ انفػػػػػػػػػس نفيس )ايركت مهسسػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػعا ف يلنبػػػػػػػػػر ا

 ـ.1866 ػ/1783كايتكزين(

ايػػػػػػػذ اج: ااػػػػػػػك عاػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػمس ايػػػػػػػديف مامػػػػػػػد اػػػػػػػف اامػػػػػػػد اػػػػػػػف ع مػػػػػػػ ف  (71)
ـ(تػػػػ ريو االسػػػػالـ ككفيػػػػ ت ايمبػػػػ  ير كاالعػػػػالـ )ايسػػػػيرة 1347 ػػػػػ/748)ت

ايناكيػػػػػػػػػػ ( تاييؽ: د.عمػػػػػػػػػػر عاػػػػػػػػػػد ايسػػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػػدمرم )ايركت دار ايكتػػػػػػػػػػ ب 
 ـ 1992ػ/ 1412ايعراج(

 تػػػػػػػذكرة اياف ظ )ايػػػػػػػدر اا د مطاعػػػػػػػ  مجلػػػػػػػس دا ػػػػػػػرة ايمعػػػػػػػ رؼ ايع م نيػػػػػػػ    (77)
 ـ.1968 ػ/1388
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ـ( مختػػػػ ر 1767 ػػػػػ/666ايرازم:مامػػػػد اػػػػف ااػػػػج اكػػػػر اػػػػف عاػػػػد اييػػػػ در )ت (73)
 ايصا ح  )ككيت دار ايرس ي ( د.ت .

ـ( ايطايػػػػػػػػ ت 844 ػػػػػػػػػ/732ااػػػػػػػػف سػػػػػػػػعد  مامػػػػػػػػد اػػػػػػػػف منيػػػػػػػػن ايز ػػػػػػػػرم )ت (74)
 ـ .1957 ػ/1377ايكارل ايركت دار ص در( 

ـ( كف   ايكف  ا خاػ ر 1525 ػ/911ايسمهكدم:نكر ايديف علج اف اامد )ت (75)
 دار ايمصطفى تاييؽ: مامد مايى ايديف عاػد اياميػد )ايركت دار اايػ   

 ـ.1971 ػ/1391ايتراث ايعراج(

ااف سيد اين س :فتح ايديف ااك ايفتح مامد اف عاد اهلل اػف مامػد اػف يايػى  (76)
ر فػػػػػػػػػػج فنػػػػػػػػػػكف ايمغػػػػػػػػػػ زم كايبػػػػػػػػػػم  ؿ ـ( عيػػػػػػػػػػكف اال ػػػػػػػػػػ1333 ػػػػػػػػػػػ/734)ت

 ـ.1977 ػ/1398كايسير )ايركت منبكرات دار االف ؽ ايجديد (

ـ( 1265 ػػػػػػػػ/458ااػػػػػػػف سػػػػػػػيدة: ااػػػػػػػك علػػػػػػػج اػػػػػػػف اسػػػػػػػم عيؿ االنديسػػػػػػػج )ت (77)
 ايمخصص )ايركت  ايمكتب ايتج رم يلطا ع  كايتكزين كاينبر ( د.ت.

 ـ( ايػدر1525 ػػ/911ايسيكطج:جالؿ ايديف عاػد ايػرامف اػف ااػج اكػر )ت (78)
 ـ.1983 ػ/1423ايمن كر فج ايتفسير ايم  كر  )ايركت دار ايفكر( 

ـ( كتػػػ ب االـ تاييؽ:مامػػػد 819 ػػػػ/724ايبػػػ فعج :مامػػػد اػػػف ادريػػػس )ت (79)
 ـ.1962 ػ/1382اينج ر )ايي  رة  مكتا  ايكلي ت االز ري (

ـ( تػػ ريو ايمدينػػ  ايمنػػكرة تاييػػؽ: 875 ػػػ/767ااػػف بػػاه: ااػػك زيػػد عمػػر )ت (32)
ف سػػػػعد ايػػػػديف ايػػػػ ف )ايركت دار ايكتػػػػب ايعلميػػػػ  علػػػػج مامػػػػد دنػػػػدؿ كي سػػػػي

 ـ(.1996 ػ/1417(
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تاييػؽ:  ـ( ت ريو ايرسؿ كايملكؾ  977 ػ/312ايطارم مامد اف جرير )ت (31)
 ـ.1961 ػ/1381مامد ااك ايفضؿ )مصر  دار ايمع رؼ( 

ايعا سػػج اامد اػػف عاػػد اياميػػد )ت اييػػرف ايع بػػر ايهجػػرم /ايسػػ دس عبػػر  (37)
مدينػػػػػػػػ  ايمخت ر تاييؽ:مامػػػػػػػػد ايطيػػػػػػػػب  ايمػػػػػػػػيالدم( عمػػػػػػػػدة االخاػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػج

 ـ.1942 ػ1359االنص رم )ايي  رة  مطاع  ايمدنج( 

ـ( 1272 ػػ/463ااف عاد ايار:ااك عمر يكسؼ اف عاػد اهلل اػف مامػد )ت  (33)
االسػػػتيع ب فػػػج اسػػػم   االصػػػا ب )اهػػػ مش االصػػػ ا  فػػػج تميػػػز ايصػػػا ا ( 

  )اغداد  مكتا  ايم نى ( د.ت .

ـ( ايعيػػد 939 ػػػ/378مامػػد االنديسػػج )ت ااػػف عاػػد راػػه:ااك عمػػر اامػػد اػػف (34)
ايفريػػػػػػػػػػػد تاييؽ اامػػػػػػػػػػػد امػػػػػػػػػػػيف ك خركف )ايػػػػػػػػػػػركت دار ايكتػػػػػػػػػػػ ب ايعراػػػػػػػػػػػج 

 ـ.1954 ػ/1377(

 ـ(  اايػ   علػـك ايػديف  525/1111ايغزايج:ا مد اف مامػد اػف مامػد )ت (35)
 )ايي  رة  دار ايبعب (د.ت.

ـ( 889 ػػػػػػػ/776ااػػػػػػف قتيا :مامػػػػػػد اػػػػػػف عاػػػػػػد اهلل اػػػػػػف مسػػػػػػلـ ايػػػػػػدينكرم )ت (36)
 رؼ تاييؽ:  ػػػػػػػػػػػػػركت عك بػػػػػػػػػػػػػ  )ايي  رة  مطاعػػػػػػػػػػػػػ  دار ايكتػػػػػػػػػػػػػب (ايمعػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ.1968 ػ/1388

ـ( 1777 ػػػػػػ/671اييرطاج:ااػػػػػك عاػػػػػد اهلل مامػػػػػد اػػػػػف اامػػػػػد االنصػػػػػ رم )ت (37)
 ـ.1967 ػ/1387ايج من الاك ـ اييراف )ايي  رة  دار ايكتب ايعراي ( 

ااػػف قػػيـ ايجكزيػػ  :بػػمس ايػػديف ااػػج عاػػد اهلل مامػػد اػػف ااػػج اكػػر ايدمبػػيج  (38)
ـ(زاد ايمعػػػػ د فػػػػج  ػػػػدل خيػػػػر ايعا د مراجعػػػػ  :طػػػػه عاػػػػد 1352/ ػػػػػ751)ت
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ايرهكؼ )مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مطاع  مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى اياػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اج ايالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك  ( 
 ـ.1972 ػ/1392

 ـ.1983 ػ/1424ايطب ايناكم  )ايركت دار ايعلـك ايادي  ( (39)

 ـ( ايسػػػػػػيرة ايناكيػػػػػػ   1377 ػػػػػػػ/774ااػػػػػػف ك ير ااػػػػػػك ايفػػػػػػدا  اسػػػػػػم عيؿ )ت (42)
مطاعػػ  عػػيس اياػػ اج ايالاػػج كبػػرك  ( تاييؽ:مصػػطفى عاػػد ايكااػػد)ايي  رة  

 ـ.1965 ػ/1385

ـ(  سػػنف 888 ػػػ/775ااػػف م جػػه ااك عاػػد اهلل مامػػد اػػف يزيػػد اييزكينػػج )ت (41)
ااػػف م جػػه تاييؽ: مامػػد فػػهاد عاػػد اياػػ قج  )اييػػ  رة  عيسػػى اياػػ اج ايالاػػج 

 ـ.1954 ػ/1377كبرك  (

ـ( ايمكطػػػػػع )ايركت دار االفػػػػػ ؽ 795 ػػػػػػ/179م يػػػػػؾ اػػػػػف انػػػػػس االمػػػػػ ـ )ت (47)
 ـ.1979 ػ/1422يجديدة( ا

ايمػػػػػػػػػػ كردم: ااػػػػػػػػػػك اياسػػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػػج اػػػػػػػػػػف مامػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػف اايػػػػػػػػػػب اياصػػػػػػػػػػرم  (43)
ـ( ادب ايػػػػػػػدني  كايػػػػػػػديف  )اييػػػػػػػ  رة  مطاعػػػػػػػ  االميريػػػػػػػ ( 1258 ػػػػػػػػ/452)ت

 ـ.1975 ػ/1344

 ـ(874 ػػػػػ/761)ت مسػػػػلـ  ااػػػػك اياسػػػػف اػػػػف اياجػػػػ ج اييبػػػػيرم اينيسػػػػ اكرم (44)
  عيسػػػى )اييػػػ  رة  مطاعػػػ صػػػايح مسػػػلـ  تاييؽ:مامػػػد فػػػهاد عاػػػد اياػػػ قج  

 ـ.1955 ػ/1375ايا اج ايالاج كبرك  (

ـ( 1311 ػػػ711ااػػف منظػػكر :جمػػ ؿ ايػػديف مامػػد اػػف مكػػـر االنصػػ رم )ت (45)
 ـ.1968 ػ1388يس ف ايعرب )ايركت دار ااي   ايكت ب ايعراج( 
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ـ( سػػػنف اينسػػػ  ج 915 ػػػػ/323اينسػػػ  ج: ااػػػك عاػػػد ايػػػرامف اػػػف بػػػعيب )ت (46)
 ااي   ايتراث ايعراج( د.ت.ابرح ايا فظ جالؿ ايديف ايسيكطج )يان ف دار 

ـ( تهػػػذيب 1777 ػػػػ/676اينػػػككم : ااػػػك زكريػػػ  مايػػػى ايػػػديف اػػػف بػػػرؼ )ت (47)
 االسم   كايلغ ت )ايركت دار ايكتب ايعلمي  (د.ت .

ـ( نه يػػ  1371 ػػػ/733اينػػكيرم : بػػه ب ايػػديف اامػػد اػػف عاػػد ايك ػػ ب )ت (48)
مصػػري  اإلرب فػج فنػػكف االدب  )كزارة اي ي فػػ  كاالربػ د اييػػكمج  ايمهسسػػ  اي

 ايع م  يلت ييؼ كايترجم  كايطا ع  كاينبر( د.ت .

ـ( كتػػػػػػ ب ايمغػػػػػػ زم تاييؽ: 877 ػػػػػػػ/727ايكاقػػػػػػدم: مامػػػػػػد اػػػػػػف عمػػػػػػر )ت (49)
 ـ.1966ق/ 1386د.رم رسدف جكنس  )يندف مطاع  ج مع  اكسفكرد( 

اييػػػػػػػػػ فعج :ااػػػػػػػػػك مامػػػػػػػػػد عاػػػػػػػػػد اهلل اػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػعد اػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػج اػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػليم ف  (52)
 )ايركت  مهسس  االعلمج  ايجن ف كعارة ايييظ ف ةـ( مر 1361 ػ/768)ت
 ـ.1972 ػ/1932( 

 
 المراجع

اةيكسػػػػج :مامػػػػكد بػػػػكرم  الػػػػكغ االرب فػػػػج معرفػػػػ  ااػػػػكاؿ ايعرب تاييػػػػؽ:  (51)
 ـ .1974 ػ/1343)مصر دار ايكت ب ايعراج(3مامد اهج  اال رم ط

 ايخػػكيج: اياهج االبػػتراكي  فػػج ايمجتمػػن االسػػالمج اػػيف اينظريػػ  كايتطايػػؽ   (57)
 ايمصري ( د.ت . )ايي  رة  مكتا  اينهض 

رينهػػ رت دكزم ايمعجـ ايمفصػػؿ ا سػػم   ايمالاػػس عنػػد ايعػػرب  ترجمػػ  اكػػـر  (53)
 ـ.1971 ػ/1391ف ضؿ )اغداد  دار اياري  ( 
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ايبرا صػػج: د.اامػػد  ايمعجػػـ االقتصػػ دم االسػػالمج  )ايػػركت دار ايجيػػؿ(  (54)
 ـ.1981 ػ/1421

يلبػهف  صير  عطي   االسالـ كايتارر مف ايجكع )ايي  رة  ايمجلس االعلى (55)
 ـ.1965 ػ/1385االسالمي  (

ايعايػػدم  صػػالح ايػػديف  ايمالاػػس ايعرايػػ  االسػػالمي  فػػج ايعصػػر ايعا سػػج  (56)
 ـ.1982 ػ/1421اي  نج  )اغداد  دار ايربيد( 

)ايككيػت  دار ايػكعج(  5ايعس ؿ  د.اامػد مامد االسػالـ كانػ   ايمجتمػن  ط (57)
 ـ.1968 ػ/1388

ياككمػ  ايناكيػ  )ايتراتيػب االداريػ  ايكت نج: عاد اياج اف عاد ايكاير نظػ ـ ا (58)
 ()ايركت  دار ااي   ايتراث ايعراج( د.ت .

ايناراكم: د.فتاي   ت ريو اينظـ كاياض رة االسالمي   )اييػ  رة  دار اينهضػ   (59)
 ـ.1982 ػ/1421ايعراي ( 

 
 


