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 السمرقندي
 اإلقتصادية يف الشركات وآراءه

                                                                  صالح الدين حدين خضير .د
 ن

                                          مركــز صــالح الــدين اليــوسي للدرادــات التاريخيــظ والحضــاريظ  
 ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
والصالة والسالم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلىى  ،مد هلل رب العالمينالح

 :أما بعد ...ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ،اله وصحبه وسلم
واحىىدام مىىن الاتىىب  ،يعىىد اتىىاب ةتحلىىه الللهىىا ع ل مىىام عىىال  الىىدين السىىمر ند 

بىداع  الصىناع  فىي ان ةتىولى تلميىذ) ةالااسىانيع هىرحه بعنىو  ،المعتمدة في اللله الحنلىي
 .والذ  حاز على ثنا  وتلدير هيخه ،ترتيب الهراع ع

وللىىىىىد حاولىىىىىت فىىىىىي  ىىىىىذا البحىىىىىث إبىىىىىراز  را  ا مىىىىىام عىىىىىال  الىىىىىدين السىىىىىمر ند  
وذلىىب با سىىتعانه بهىىرح تلميىىذ)  ،والتىىي ءىىا ت مراىىزة ود يلىىه ،ا  تصىىاديه فىىي الهىىراات

 فىىردت المبحىىث الوت للتعريىىاأ ،فلسىىمت الدراسىىه إلىىى مبحثىىين ،سىىالا الىىذار يالااسىىان
وعرءىىت فيىىه علىىى الحيىىاة السياسىىيه  ،با مىىام عىىال  الىىدين السىىمر ند  وهىىيوخه وتالميىىذ)

 .واال تصاديه واالءتماعيه التي سادت عصر)
وخصصت المبحىث الثىاني لدراسىه وتحليىت  را  ا مىام عىال  الىدين السىمر ند  

ا وتلرعاتهىىىا بالملارنىىىه مىىى   را  بىىىالتعرا بالهىىىراات وأنواعهىىى ،ا  تصىىىاديه فىىىي الهىىىراات
 .فضالم عن بيان مهروعيتها ،العلما  اآلخرين

واعتمىىىدت فىىىي  ىىىذ) الدراسىىىه علىىىى عىىىدد مىىىن المصىىىادر والمراءىىى  ذات الصىىىله 
وختمىت البحىىث بخالصىه عنىىه مى  ا هىارة إلىىى النتىاعت التىىي توصىلت إليهىىا  ،بالموضىوع

 .في  ذ) الدراسه
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 ادلثحث األول
 ٍحٍاتَ وعصز ،السوزقٌدي

 ادلطلة األول
 وثقافتَ ،وًشأتَ ،حٍاتَ

 .(امسَ وًسثَ وكٌٍتَ)أوالً: 

 ،أبىو باىر ،عٔةنسىبه إلىى سىمر ند ، و محمد بن أحمد بن أبي أحمىد السىمر ند 
 ،اىىان إمامىىام  عٖةوأبىىي ةأحمىىدع ،عٕةةأبي منصىىورعىويانىىى أيضىىام بىى ،عال  الىىدينعبىىىة المللىىب 
بينمىا  .عٗةعلىى اسىمه واسىم أبيىه وانيتىهوتتلى  المصىادر التىي ترءمىت لحياتىه  ،وأصوليا
محمد بن أحمىد  ،الستاذ الداتور عبد الملب السعد  إلى اللوت بأنه: عال  الدينذ ب 

 .ع٘ةوأن أبي أحمد  و انيه لءد) علي ،أبو بار ،مظلر الدين السمر ند  ،بن علي
 .(ًشأتَ ووفاتَ) ثاًًٍا:

إال مىىىىىا ذاىىىىىر)  ،ونهىىىىىأتهللىىىىىد أغلىىىىىت أغلىىىىىب أ ىىىىىت التىىىىىراءم ا هىىىىىارة إلىىىىىى والدتىىىىىه 
وأمىا وفاتىه فلىد اختلىا أصىحاب  ،عٚةاتىب إلىي ا ءىازة ،نزيت بخىار : بأنه ع ٙةالسمعاني

تىىوفي غىىرة ءمىىاد  الولىىى سىىنه فىىذ ب السىىمعاني إلىىى اللىىوت بأنىىه: ةة ،التىىراءم فىىي ذلىىب
 ،عٜة ىىعٓٗ٘ةبينما  ات الزرالي بأنه: تىوفي سىنه  ،عٛةععببخار  هوخمسماعتس  وثالثين 

ليه ذ ب احاله ،عٓٔة ىعٖ٘٘بأنه: توفي سنه ة حاءي خليلهو ات   .عٔٔةوا 
 .(شٍىخَ) :اً لثثا
و و محمد بن محمد بن الحسين بىن عبىد الاىريم بىن  القاضي أبو اليسر البزدوي:ع ٔة

أخذ عن أبي يعلوب يوسا  ،أخو ا مام علي البزدو  ،موسى بن مءا د البزدو 
 ،ومىىن فحىىوت المنىىاظرين ،علىىى ا طىال  واىان إمىىام العمىىه ،بىن محمىىد النيسىىابور 

مىىا المهىىر  والم ىىرب  ،واىىان  اضىىي اللضىىاة بسىىمر ند ،والموفىىود إليىىه مىىن اآلفىىا 
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و ىىات عنىىه عمىىر بىىن محمىىد النسىىلي: اىىان هىىي   ،بتصىىانيله فىىي الصىىوت واللىىروع
وراىىن  ،تللىىه عليىىه أبىىو باىىر محمىىد بىىن أحمىىد السىىمر ند  ،أصىىحابنا بمىىا ورا  النهىىر

تىىىىىىوفي ببخىىىىىىار  سىىىىىىنه  ،م بىىىىىىن محمىىىىىىد مصىىىىىىنا طلبىىىىىىه الطلبىىىىىىهالعمىىىىىىه عبىىىىىىد الاىىىىىىري
 .عٕٔة ىعٖٜٗة

علي بن محمد بن الحسين بىن عبىد الاىريم بىن موسىى و و  :فخر اإلسالم البزدويع ٕة
ويانىى بىأبي  ،أبو الحسن المعىروا بلخىر ا سىالم البىزدو  ،بن عيسى بن مءا د

ن علمىىا  الحنليىىه وفليهىىام مىى ،اىىان إمامىىام  ،العسىىر أخىىو اللاضىىي أبىىي اليسىىر البىىزدو 
وهىرح الءىام   ،المبسىوط إحىد  عهىر مءلىدا :ومىن تصىانيله ،ورا  النهر ببالد ما

تىىوفي سىىنه  ،أصىىوت الللىىه اتىىاب ابيىىر مهىىهور فىىيولىىه  ،الابيىىر والءىىام  الصىى ير
 .عٖٔةسمر ندبودفن  ، ىعٕٛٗة

ميمىىون بىىن محمىىد بىىن محمىىد بىىن معتمىىد بىىن و ىىو  :أبووو الينووين ال سووكي الي  وووليع ٖة
ام إمامىاىان  ،ن محمد بن ماحوت ابن اللضت أبو المعين النسلي الماحوليمحمد ب
تىىىىوفي سىىىىنه  ،عٗٔةوتبصىىىىرة الدلىىىىه ،التمهيىىىىد للواعىىىىد التوحيىىىىداتىىىىابي صىىىىنا  ،ام زا ىىىىد

 .ع٘ٔة ىع وله سبعون سنهٛٓ٘ة
 .(تالهٍذٍ)راتعًا: 

محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز المللب و و  :سوخي و ضياء الدين الع ٔة
تللىىىه علىىىى ا مىىىام عىىىال   ،أحىىىد الللهىىىا  الحنىىىاا ،عٙٔةسىىىوخينو ال عضىىىيا  الىىىدينةىبىىى

 سىىىوخينو الو  ،ه الحىىىديثورو  عنىىى ،محمىىىد بىىىن أحمىىىد السىىىمر ند  ،الىىىدين أبىىىي باىىىر
أءىىىاز لىىىي ءميىىى  مسىىىموعاته  : ىىىات صىىىاحب الهدايىىىه ،عٚٔةأسىىىتاذ ةصىىىاحب الهدايىىىهع

ياىون النوسىوخي  وعلى  ذا ،عٜٔة ىع٘ٗ٘ةواتب بخط يد) سنه  ،عٛٔةمهافهه بمرو
فيمان اللوت  ،ولما لم يذار أصحاب التراءم تاري  وفاته ، د عاش إلى  ذ) السنه

 . ىع٘ٗ٘بأن وفاته بعد عام ة
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 :(12) يوا ووو الشوا  ( ل اسوا يأو )ا ،(10)ال اشوا يأبو ب ر بن يسنود بن أ يد  عٕة
تللىىه  ،عملب العلمىىا بىىىة لمللىىب أبىىو باىىر بىىن مسىىعود بىىن أحمىىد ا ،عىىال  الىىدينو ىىو 
و ىرأ  ،أيضىام بىن أبىي أحمىد السىمر ند  المنعىوت عىال  الىدين  محمد بىن أحمىد على

والزمىىه  ،وغير ىىا مىىن اتىىب الصىىوت ،الللىىه فىىيعليىىه معظىىم تصىىانيله مثىىت التحلىىه 
واىىىان بارعىىىام فىىىي الللىىىه  ،باتابىىىه ةبىىىداع  الصىىىناع ع ،وهىىىرح اتىىىاب ةتحلىىىه الللهىىىا ع

فىي أصىوت  عالسىلطان المتىينة  خر ومن مصنلاته ال ،عٕٕةوأصوت الدين ،وأصوله
بحلىب  عٕٗةإلى نىور الىدين محمىودرد و  ،عٖٕة يت وسما) ةالمعتمد في المعتلدع ،اللله

عوضىىام عىىن  ، ىىىعٖٗ٘فىىوال) التىىدريس بالمدرسىىه الحالويىىه التىىي أنهىىعت فىىي سىىنه ة
اختلىىا أصىىحاب  ،تللىىه عليىىه ءمىى  غليىىر مىىن الطلبىىه ،عٕ٘ةرضىىي الىىدين السرخسىىي

وذ ب  خرون إلى  ،عٕٙة ىعٛٚ٘فمنهم من  ات بأنه توفي سنه ة ،التراءم في وفاته
ويبىىدو أن الىىراءه منهىىا أن وفاتىىه اانىىت سىىنه  ،عٕٚة  ىىىعٚٛ٘اللىىوت بأنىىه تىىوفي سىىنهة

 . ىعٚٛ٘ة
 ،بىىن أبىىي أحمىىد السىىمر ند  فاطمىىه بنىىت محمىىد بىىن أحمىىدو ىىي  الناليوو  :فاطيوو  ع ٖة

واانىت ذات خىط  ،رونوأخذ عنها اثي ،وحلظت مصنله التحله ،تللهت على أبيها
عليها و خرج تاانت اللتو  ف ،فضالم عن إحاطتها بمذ ب ا مام أبي حنيله ،ءميت

أبىىي باىىر بىىن مسىىعود الااسىىاني مىىن فلمىىا تزوءىىت  ،خطهىىا وخىىط أبيهىىا السىىمر ند 
نىىىىور الىىىىدين ة الملىىىىبواىىىىان  ،خىىىىرج بخىىىىط الثالثىىىىهتاانىىىىت اللتىىىىو   ،صىىىىاحب البىىىىداع 

وبليىىت مىى  زوءهىىا إلىىى أن توفيىىت  ،لهىىرعيهع يارمهىىا لماانتهىىا فىىي العلىىوم امحمىىود
و بر ىىا مهىىهور عنىىد م ويعىىرا بلبىىر المىىرأة وزوءهىىا الىىذ  حلىىب فىىدفنت فىىي ظىىا ر 

 .عٕٛةتذار التي ترءمت لها سنه وفاتها ولم ،بعد ا ودفن عند اتوفي 
بىن محمىد بىن محمىد أحمىد  أبىو المعىاليو ىو  بن أبي اليسر البزدوي: أبو اليناليع ٗة

 ،د الاىىريم بىىن موسىىى بىىن عبىىد اهلل ابىىن مءا ىىد النسىىلي البىىزدو بىىن الحسىىين بىىن عبىى
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اىىىان إمامىىىام فاضىىىالم ومنىىىاظرام حسىىىن  ،مىىىن أ ىىىت بخىىىار  ،عىىىرا باللاضىىىي الصىىىدر
مىىن بيىىت العلىىم والحىىديث فوالىىد) أبىىو اليسىىر وعمىىه فخىىر ا سىىالم علىىي بىىن  ،السىىيرة

 ،خىىار ع بباثنتين أو إحىىد  وثمىىانين وأربىى  ماعىىهاانىىت والدتىىه سىىنهة ،محمىد البىىزدو 
 وعلىىى أبىي منصىور ةعىىال  الىدين أحمىد بىن محمىىد بىن أبىي أحمىىد ،تللىه علىى والىد)

حتىى بىرع  ،ومىن أبىي المعىين ميمىون بىن محمىد بىن محمىد الماحىولي ،السىمر ند ع
وتىىىىىىوفي بسىىىىىىىرخس سىىىىىىىنه  ،ولىىىىىىى اللضىىىىىىىا  ببخىىىىىىىار  وحمىىىىىىدت سىىىىىىىيرته ،العلىىىىىىىم فىىىىىىي

 .عٜٕة ىعٕٗ٘ة
 ادلطلة الثاًً

 َهكاًح السوزقٌدي العلوٍح وهصٌفات
 .(هكاًح السوزقٌدي العلوٍح) أوالً:

على الرغم من اللصور الواضه في تناوت هخصيه السمر ند  ونهأته العلميه 
والو ىىوا علىىى  ،إال إننىىا نالحىىظ مىىن خىىالت دراسىىه مصىىنلاته ،مىىن  بىىت أصىىحاب التىىراءم

مىىىى  الت تالميىىىىذ) أن  ىىىىذ) الهخصىىىىيه  ىىىىد حظيىىىىت بماانىىىىه علميىىىىه متميىىىىزة فىىىىي العلىىىىوم 
فتصىىىدر لتحمىىىت  ،وأصىىىوله وعلىىىم الاىىىالمالللىىىه  با مامىىىه فىىىيعلمىىىا  لىىىه ال فىىىأ ر ،الهىىىرعيه
فعىىىىىىىد)  .عٖٓةتخىىىىىىىرج بخطىىىىىىىه وخىىىىىىىط أبنتىىىىىىىه فاطمىىىىىىىه فاانىىىىىىىت اللتىىىىىىىو  ،ا فتىىىىىىىا  همسىىىىىىى ولي

اللتىىىىىىىو  والمنىىىىىىىاظرة والصىىىىىىىوت  فىىىىىىىيإمىىىىىىىام فاضىىىىىىىت بأنىىىىىىىه: ةة ، ىىىىىىىىعٕٙ٘ةتالسىىىىىىىمعاني
ةةو ىىىىد اثىىىىرت فلىىىىات:  ،ووصىىىىله تلميىىىىذ) الااسىىىىاني بىىىىوارث السىىىىنه ومورثهىىىىا .عٖٔةععوالاىىىالم

غيىىىر أنهىىىم لىىىم  ،تصىىىانيا مهىىىايخنا فىىىي  ىىىذا اللىىىن  ىىىديمام وحىىىديثام والهىىىم أفىىىادوا وأءىىىادوا
الهىي  الزا ىد  ،يصرفوا العنايه إلى الترتيب في ذلىب سىو  أسىتاذ  وارث السىنه ومورثهىا

رحمىىىه اهلل  بىىىن أبىىىي أحمىىىد السىىىمر ند  محمىىىد بىىىن أحمىىىد عىىىال  الىىىدين رعىىىيس أ ىىىت السىىىنه
 وذاىىىر) حىىىاءي خليلىىىه ،عٖٖةالصىىىوليو  ،ا مىىىامفلىىىد وصىىىله: ب لرهىىىيالوأمىىىا  .عٕٖةععتعىىىالى
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 و ىىىات عنىىىه .عٖٗةالصىىىوليو  ،وهىىىمس النظىىىر ،والزا ىىىد ،وا مىىىام ،مع : بالهىىىي ٚٙٓٔةت
 .عٖ٘ةمن ابار الحنليه ،الزرالي: فليه

وهمس  ،والزا د ،الصوليو  ،ا مامو  ،بوارث السنه ومورثها لت : فلي وصله 
التىي أ لتىه  ،وماانتىه العلميىه ،وعلىو منزلتىه ،إلىى ءاللىه  ىدر)من أبلغ ا هارات  ،النظر

 .وحازت على الرضا واللبوت والثنا  من العلما  ،لتصدر اللتو 
 .(هصٌفاتَ) ثاًًٍا:

ويعد  ذا الاتاب من أمهات الاتب المعتمدة في مىذ ب ا مىام  :(63)ت ك  الكقهاء عٔة
علىىىى مختصىىىر أبىىىي الحسىىىن  و ىىىو فىىىي الحليلىىىه يعتبىىىر هىىىرحام  ،أبىىىي حنيلىىىه النعمىىىان

فيذار ترءمىه البىاب أو اللصىت ثىم يعلىب ذلىب  ،ورتبه على أحسن ترتيب ،اللدور 
و ىىد  ىىام تلميىىذ) الااسىىاني ببسىىط  ،عٖٚةلمىىا فىىي البىىاب مىىن مواضىىي  سىىيبحثها بإيءىىاز

متءهام في إبداعىه  ،والتوس  فيه حتى أصبه متالهيام معه ،وهرح متن  ذا الاتاب
بداع  الصىىىىناع  وترتيىىىىب بىىىىىة نحىىىىو وءهىىىىه هىىىىيخه وسىىىىما) وحسىىىىن تنظيمىىىىه وتنسىىىىيله 

 ،فحىىىاز علىىىى ثنىىىا  وتلىىىدير هىىىيخه لءهىىىد) بتزويءىىىه ابنتىىىه فاطمىىىه العالمىىىه ،الهىىىراع ع
 .عٖٛةفضالم عن تلدير أ رانه ومعاصريه بمنحه للب ةملب العلما ع

ويعىىد  ىىذا الاتىىاب مىىن  :(63)ألووو  الكقوو  ييووزان اولووو  فووي  تووا   النقووو  فوويع ٕة
إذ لىىم يسىىبله مىىن المصىىادر فىىي  ،فىىي أصىىوت الللىىه اللديمىىه ةتىىب المعتمىىدأمهىىات الا

 ،فهو ينم عن علليه راعىدة ، ذا العلم إال اللليت من الاتب الم لله في اللله الحنلي
تتميىىز بىىه هخصىىيه  ،وبراعىىه فىىي التىىأليا ،وأسىىلوب د يىى  ،وعلىىم غزيىىر ،وفاىىر نيىىر

 .عٓٗةالسمر ند  وثلافته
 .عٔٗةوحاءي خليله ،ه إليه ابن  طلوب انسباولو : اللباب في ع ٖة
نسىبه إليىه  ،فارسىي مختصىر علىى تسىعه عهىر أصىالم  إيضاح القواعد في الينيوا:ع ٗة

 .عٕٗةحاءي خليله
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وأوسىىعها  ،وأعىىذبها عبىىارة ،و ىىو مىىن أبىىدع الهىىروح أسىىلوبام  شوورح تكسووير التوو ويال :ع ٘ة
التوسىىى  فىىىي  ثىىىم ،و ىىىد سىىىلب المصىىىنا فىىي طريلىىىه تأليلىىىه بتصىىىدير اآليىىه ،توضىىيحام 

يضاحها  .عٖٗةوال يزات  ذا الهرح في عداد المخطوطات ،تلسير ا وهرحها وا 
 ادلطلة الثالث

 زٍـعص
لمىىا اانىىت المصىىادر التىىي ترءمىىت للسىىمر ند  لىىم تىىذار لنىىا إال الهىىي  اليسىىير 

يماىىن  ،لوالدتىىه محىىدد تىىاري  عيىىينولتعىىذر ت ،فلىىم تتطىىر  إلىىى والدتىىه ونهىىأته ،عىىن حياتىىه
أ   بت خمسه عهر  ، ىعٓٚٗ - ى ٘ٙٗته اانت محصورة بين عامي ةاللوت بأن والد

و ي اللترة التي ياون فيها م  الم لتللي  ، ىعٕٛٗعامام من وفاة هيخه علي البزدو ةت
 .وتحمت الروايه عنه ،العلوم من هيخه

فتللىىىى  ،ا مىىىام السىىىمر ند  نهىىىأ فىىىي بىىىالد مىىىا ورا  النهىىىروعلىىىى أيىىىه حىىىات فىىىإن 
 ومنهىىا الءانىىب السياسىىي حيىىث ،ة فىىي  ىىذا ا  لىىيم باافىىه ءوانبهىىاوعاصىىر الحيىىا ،علومىىه

اانت  ذ) البالد بمىا فيهىا ةسىمر ندع تابعىه لحاىم السىالءله الىذين بىد وا باالسىتلرار فيهىا 
فاىىانوا ي يىىرون علىىى  ،عٗٗةمنىىذ بدايىىه اللىىرن الخىىامس الهءىىر  ةالحىىاد  عهىىر المىىيالد ع

طرة على ءىز  ابيىر مىن العىالم ا سىالمي وبذلب استطاعوا السي ،ع٘ٗةالمناط  المءاورة 
 .في عصر م

إذ تطىورت الوضىاع  ،وأما حات عاصمه الخالفه فلم تاىن بأفضىت مىن ال ىاليم
 ىىىع بسىىبب هىى ب التىىراب ممىىا أد  إلىىى ارتلىىاع ٖٔٗفيهىىا وازدادت االضىىطرابات سىىنه ة

مىىن  ممىىا أد  إلىىى  تىىت وءىىرح الاثيىىر ،وظهىىور اللىىتن والصىىراعات المذ بيىىه عٙٗةالسىىعار
وذلىىىب بسىىىبب  ،عٛٗةوالتىىىي تءىىىددت وعظمىىىت أضىىىعاا مىىىا اانىىىت عليىىىه ،عٚٗةالنىىىاس فيهىىىا

ولىىىىىم ياىىىىىن  ،واسىىىىتعثار البىىىىىويهيين بالسىىىىىلطه وتءريىىىىد م الخليلىىىىىه منهىىىىا ،ضىىىىعا الخالفىىىىىه
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السالءله أ ت سطوةم على الخالفه من البويهيين علىى الىرغم مىن اخىتالا نظىرتهم إليهىا 
 .واحترامهم إيا ا

سىىىىىار السىىىىىلطان  ،لعصىىىىىيان فىىىىىي بىىىىىالد مىىىىىا ورا  النهىىىىىروعنىىىىىدما ظهىىىىىرت بىىىىىوادر ل
ولما علم خا ىان ااهى ر بىذلب  ،عٓ٘ةونزت بظا ر ااه ر ، ىعٔٛٗفي سنه ة عٜٗةملاها)

فعلىىىى عنىىىه السىىىلطان  ،أرسىىىت رسىىىوالم إلىىىى السىىىلطان مىىى  الهىىىدايا ملتمسىىىام العلىىىو وال لىىىران
ي طريلىه ثىم  ىىع وأخىذ مىا فىٕٛٗالذ  توءه بعىد ذلىب إلىى بخىار  فىي سىنه ة عٔ٘ةملاها)

و ىبض علىى صىاحبها احمىد  ،و صىد سىمر ند ،سار إليها وملاها وما ءاور ىا مىن الىبالد
وبوفىىىاة السىىىلطان ملاهىىىا) فىىىي سىىىنه  ،عٖ٘ةالىىىذ  اتهىىىم بلسىىىاد االعتلىىىاد والزند ىىىه ،عٕ٘ةخىىىان

إذ اثىىىر النىىىزاع بىىىين أفىىىراد  ،مع بىىىدأ عهىىىد ءديىىىد مىىىن الضىىىعا واالنلسىىىامٕٜٓٔ ىىىى/٘ٛٗة
لسلطه يتلاسمها أفراد السالءله الذين لم يعىد  مهىم نصىرة وأصبحت ا ،البيت السلءو ي

حتى يخلو  ،بت محاوله اللضا  على بعضهم البعض ،وتوسي  ر عه سلطانهم ،ا سالم
 .فاد  اثرة اللتات بينهم إلى إسلاطهم ءميعام في النهايه ،الءو للمنتصر منهم

هىات  ىذ) المنطلىه إذ ت ،وُيعّد إ ليم ما ورا  النهىر منطلىه ذات أ ميىه ا تصىاديه
المحصىورة بىىين نهىر  ءيحىىون وسىيحون مءمىى  طر ىىات نءميىه الهىىات تتلىرع فىىي ءميىى  

و ىىد اانىىت مىىدنها بخىىار  وسىىمر ند  ،االتءا ىىات نحىىو الصىىين والهنىىد وتراسىىتان وفىىارس
وبىىىىذلب أصىىىىبه سىىىىاان  ىىىىذا ا  لىىىىيم  .عٗ٘ةملتلىىىىى  ىىىىذ) الطىىىىر  ،الىىىى ...وفرغانىىىىه واهىىىى ر

والحريىىر مىىن الصىىين أو ربمىىا مىىن بالد ىىم إلىىى بىىالد الوسىىطا  فىىي نلىىت البضىىاع  والسىىل  
فعندما عبر العرب نهر ءيحون وفتحوا تلب البالد وءدوا  ،الدوله البيزنطيه  بت ا سالم

اىىىانوا فىىىي  ،ع٘٘ةأن أ ىىىت بخىىىار  وصىىى دياةإذ ة ،فيهىىىا نهىىىاطام تءاريىىىام وزراعيىىىام وصىىىناعيام 
ر العظيمه عبر ا مبراطوريه اللرنين الخامس والسادس الميالديين يسيرون بلوافت الحري

 .عٙ٘ةععالساسانيه الى هر  بالد ا مبراطوريه الرومانيه
و ىىىد اسىىىتلاد التءىىىار المسىىىلمون مىىىن الطىىىر  التءاريىىىه اللديمىىىه بعىىىد توطىىىد النلىىىوذ 

فالمىىا سىىاد المىىن والهىىدو  نهىىطت الحراىىه  ،العربىىي ا سىىالمي فىىي بىىالد مىىا ورا  النهىىر
فأصىبحت  ،ونهطت الصناعه في إ ليم مىا ورا  النهىر ،عٚ٘ةالتءاريه وتوطدت تبعام لذلب
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اما وتعد بالد ما ورا  النهر مرازا لتءارة  ،عٛ٘ةتعرا ببيت الطراز ،لبخار  دارام خاصهم 
الر يىى ، فاانىىت  وافىىت الر يىى  اللادمىىه مىىن أواسىىط  سىىيا تءتىىاز  ىىذ) الىىبالد إلىىى خراسىىان 

ّد سىىمر ند مراىىزا متميىىزا لهىىذ) وُتعىى ،عٜ٘ة ومنهىىا إلىىى أسىىوا  المىىدن ا سىىالميه فىىي ال ىىرب
 :واىىان فىىي ب ىىداد هىىارع خىىاص يطلىى  عليىىه ،عٓٙةفخيىىر الر يىى  تربيىىه سىىمر ند  ،التءىىارة

امىىىا وان لهىىىىم الاثيىىىر مىىىىن إنتىىىاج الثىىىىروة الحيوانيىىىه بمىىىىا فيىىىىه  ،عٔٙةععهىىىارع دار الر يىىىى ةة
 .عٕٙةالايتهم ونحو ذلب

ر والىىذ  سىىبله، نهىىطت الحراىىه اللاريىىه والثلافىىه ا سىىالميه فىىي  ىىذا العصىى امىىا
وانتهرت انتهارام واسعام بلضت الدين ا سالمي، الذ  اان الحافز الرعيس لهىذا النهىاط، 
واان لتهءي  الخللا  والسىالطين والمىرا  أثىر) البىارز فىي اتسىاع ُأفى  اللاىر ا سىالمي 

حيىىث زخىىر  ،وارتحىىات الاثيىىر مىىن طلبىىه العلىىم فىىي مهىىار  الرض وم اربهىىا طلبىىا للعلىىم
 ،ثير من الدوت التىي اسىتللت عىن الخالفىه العباسىيه بالعلمىا  والهىعرا  والدبىا بالط الا

فلىىىد اانىىىت مدينىىىه  ،واانىىىت مىىىدن مىىىا ورا  النهىىىر مراىىىزا الءتىىىذاب العلمىىىا  وطلبىىىه العلىىىم
إال أّن اال مىن المىدينتين  ،بينما اانت بخار  عاصمته الدينيه ،سمر ند مراز) السياسي
 .عٖٙةاانتا في مرتبه واحدة

د انتهىىىرت المىىىدارس النظاميىىىىه فىىىي مختلىىىا المىىىىدن ا سىىىالميه علىىىى غىىىىرار وللىىى
إذ تىم   ،المدرسه النظاميه في ب داد والتي أنها ا الوزير السلءو ي نظام الملب الطوسىي

فاانىىت مىىن أهىىهر المىىدارس ا سىىالميه فىىي اللىىرن  ،عٗٙةمعٙٙٓٔ ىىى/ٜ٘ٗافتتاحهىىا سىىنه ة
ديه والثناعيه والرباعيه في طىوت الىبالد واذلب انتهرت المدارس الحا .الخامس الهءر 

تصىىير إلىىى الللهىىا   ،واانىىت لهىىذ) المىىدارس أو ىىاا عظيمىىه وعلىىارات محبسىىه ،وعرضىىها
 .عٗ٘ةويءدون على الطلبه ما يلوم بهم ،والمدرسين بها

تزاحمىىىت حللىىىات التىىىدريس فىىىي المسىىىاءد ، وأصىىىبحت المسىىىاءد مرااىىىز ثلافيىىىه و 
 ن الاريم ، ويملىى فيهىا الحىديث النبىو  الهىريا ، فاان يلسر فيها اللر  ،لمختلا العلوم

اما تدرس بىه علىوم العربيىه، اىالنحو والعىروض ونحىو ذلىب، واانىت تعلىد فيهىا مءىالس 
 .عٙٙةللعلما  والدبا 
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 ادلثحث الثاًً
 واحلكوح هٌها ،وأدلح هشزوعٍتها ،هعىن الشزكح

 ادلطلة األول
 .لغح واصطالحاً  ،هعىن الشزكح

 .غح(أوالً: )الشزكح ل
 ،أصالن أحد ما يدت على ملارنه وخالا انلراد ،لهربةالهين والرا  والاااعا

أولهىىىا الل ىىىه  ،وتوءىىىد ثىىىالث ل ىىىات فىىىي اله ىىىِرَاهِ  ،عٚٙةواآلخىىىر يىىىدت علىىىى امتىىىداد واسىىىتلامه
ثالثهىا ةبلىته و  ،وثانيها ةبلته الهين واسر الىرا ع ،المههورةةباسر الهين وساون الرا ع

 .عٛٙةالهين وساون الرا ع
ىىىرَاُه واله ىىىرامه سىىىوا  و ىىىو أن  ،أ  مخالطىىىه الهىىىرياين ،فأمىىىا الصىىىت الوت: اله 

يلىات هىارات فالنىا فىي الهىي  إذا صىرت  ،ياون الهي  بين اثنين ال ينلرد بىه أحىد ما
وهىىاَرَب و ىىد اهىىترب الىىرءالن و تهىىاراا  ،وأهىىرات فالنىىا إذا ءعلتىىه هىىرياا لىىب ،هىىرياه

و ىىو هىىرياه فىىي  ،وهىىراا  ،والءمىى : أهىىراب ،عنىىى تهىىاراناواهىىترانا بم ،أحىىُدُ ما اآلَخىىرَ 
الن الخلىىط ال يثبىىت إال بلعىىت  ،وعلىىى ذلىىب فتاىىون الهىىراه مىىن فعىىت ا نسىىان ،عٜٙةالبيىى 

ةةَوَأْهىىِرْاُه ِفىىي   ىىات اهلل ءىىت ثنىىا ) فىىي  صىىه النبىىي موسىىى عليىىه السىىالم ،عٓٚة الخىىالطين
وهىراب النعىت  ،  و ىو هىرااه أيضىاوأما الصت اآلخىر فالهىرب للىم الطريى .عٔٚة َأْمِر عع

 .عٕٚة ومنه هرب الصاعد سمي بذلب المتداد) ،مهبه بهذا
 .الشزكح يف اصطالح الفقهاء()ثاًًٍا: 

أن الهىراه هىرعام ةة ىي  ، ات التهانو ةمن علما  اللرن الثىاني عهىر الهءىر ع
و ىىىىىات صىىىىىاحب درر الحاىىىىىام:  ىىىىىي  ،عٖٚةععاختصىىىىىاص اثنىىىىىين أو أاثىىىىىر بمحىىىىىت واحىىىىىد

لانهىىىىىا تسىىىىىتعمت أيضىىىىىا عرفىىىىىا  ،عٗٚةمىىىىىا فىىىىىو  الواحىىىىىد بهىىىىىي  وامتيىىىىىاز م بىىىىىه اختصىىىىىاص
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فتنلسىىم الهىىراه  ،الهىىراه الىىذ   ىىو سىىبب لهىىذا االختصىىاص واصىىطالحا فىىي معنىىى علىىد
وتىىىأتي  ،المطللىىىه بنىىىا  علىىىى  ىىىذا إلىىىى  سىىىمين الوت هىىىراه الملىىىب والثىىىاني هىىىراه العلىىىد

 .ع٘ٚةتلصيالت اللسمين الحلام 
ثبىىىىوت الحىىىى  فىىىىي هىىىىي  الثنىىىىين فىىىىأاثر علىىىىى ءهىىىىه وعرفهىىىىا الهىىىىربيني: بأنهىىىىا 

 ىىىىىع:  ىىىىي االءتمىىىىاع فىىىىي اسىىىىتحلا  أو ٕٓٙو ىىىىات ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىيةت ،عٙٚةالهىىىىيوع
ُت َهِرَاُه ِمْلٍب أو اْسِتْحَلاٍ  َوالث اِني َهِرَاُه ُعُلوٍد  ،عٚٚةتصرا  .عٛٚةَفالو 

ثبىوت مع: بأنهىا ةةالخلطىه و ٕٗٛٔ ىى/ٖٛٙبينما عد ا ابن مودود الموصىليةت
 .عٜٚةالحصهعع

مع : الهراه  ىي اخىتالط النصىيبين فصىاعدام ٖٔٗٔ ى/ٙٔٛو ات الءرءانيةت
ثىىم أطلىى  اسىىم الهىىراه علىىى العلىىد وان لىىم يوءىىد  ،بحيىىث ال يتميىىز احىىد ما عىىن الخىىر

 .عٓٛةاختالط النصيبين
ويعد التعريا الوت والثاني عند ةالحنليهع بأنه تعريا عام يهمت ءمي  أنواع 

ويءىىى  معنىىىى الهىىىراه داعىىىرام حىىىوت االختصىىىاص اثنىىىين أو أاثىىىر بمحىىىت واحىىىد  ،الهىىىراات
 .أو ءا ىىام  ،أو عينىىام أو دينىىام  ،وامتيىىاز م بىىه سىىوا  أاىىان  ىىذا االختصىىاص عمىىالم أو مىىاالم 

وأما تعريا ابن  دامه الملدسي فهو من التعاريا المههورة عند ةالحنابلهع و ىو هىامت 
م عبىىىىارة عىىىىن اءتمىىىىاع فىىىىي اسىىىىتحلا  أو لن الهىىىىراه عنىىىىد  ،لءميىىىى  أنىىىىواع الهىىىىراات

فأمىىا الوتةاالءتمىىاع فىىي اسىىتحلا ع فهىىو هىىراه المىىالب: اثبىىوت الملىىب فىىي  ،تصىىرا
وأمىىا ةاالءتمىىاع فىىي تصىىراع فهىىو هىىراه العلىىود: سىىوا   ،علىىار أو منلعىىه الثنىىين فىىأاثر

 .أو هراه مضاربهةأموات وأعمات معامع ،أو وءو) ،أو أعمات ،أاانت هراه أموات
فليىه تسىا ت لن الهىراه اسىم  ،ريا الءرءاني بأنه : اختالط النصيبينوأما تع

بمعنىى أنهىا مىن فعىت  ،أهراه هىراا ،مصدر هرات الرءت ،والمصدر الهرب ،للمصدر
 .وفعله الخلط ،ا نسان
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لىيس لىه اسىم مىن المىادة وتمامىه  تثبت عن فعلهمىا ،وأما االختالط فصله للمات
ثىم إن اسىم الهىراه  ىد يطلى  علىى العلىد مءىازا  ،طلان الهراه  د تتحلى  بىاالختال ،فيه

أ  لن العلىد سىبب الهىراه التىي حليلتهىا  ،لنه سىببها ،وان لم يوءد اختالط النصيبين
وأمىا إذا  يىت هىراه العلىد  ،فالعال ه السببيه من إطال  اسم المسىبب علىى سىببه ،الخلط

 ،ل ىو  والهىرعي للهىراهوبنىا  علىى ذلىب يتحىد المعنىى ال .با ضافه فهي إضىافه بيانيىه
 .عٔٛةواذا على العلد مءازا  ،فإنها في الهرع تطل  على الخلط

 ادلطلة الثاًً

 واحلكوح هٌها ،أدلح هشزوعٍح الشزكح
علىى اخىتالا فىي  ،والمعلوت ثبتت مهروعيه الهراه بالاتاب والسنه وا ءماع

 .عٕٛةال في أصت ثبوتها ،بعض أنواعها عند العلما 
 .(أوالً: )الكتاب

و ولىه تعىالى  ،عٖٛةععَفُهْم ُهَرَاا  ِفي الثُُّلثِ ةفأما الاتاب: فلوله سبحانه وتعالى ة
ىاِلَحاِت ةة ْن اْلُخَلَطا  َلَيْبِ ي َبْعُضُهْم َعلَىى َبْعىٍض ِإاّل ال ىِذيَن  َمُنىوا َوَعِملُىوا الص  ن  َاِثيرما م  َواِ 

 .ع٘ٛةفالخلطا   م الهراا  ،عٗٛةععَوَ ِليٌت م ا ُ مْ 
 .ثاًًٍا: )السٌح الٌثىٌح ادلطهزج(

وأمىىا السىىنه النبويىىه المطهىىرة: فلىىي الحىىديث اللدسىىي فيمىىا يىىرو  عىىن أبىىي  ريىىرة 
أنىا ةةإن اهلل تعىالى يلىوت: رضي اهلل عنه رفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم انه  ىات:

 .عٙٛةعع–بينهما –من بينهم  فإذا خانه خرءت،لهرياين ما لم يخن احد ما صاحبهثالث ا
 .عٚٛةو د بعث رسوت اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس يتعاملون بالهراه فأ ر م عليها
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 .ثالثًا: )اإلمجاع(
نمىىىا  .وأمىىىا ا ءمىىىاع: فلىىىد أءمىىى  المسىىىلمون علىىىى ءىىىواز الهىىىراه فىىىي الءملىىىه وا 

وتعامىت النىاس بالهىراه مىن بعىد رسىوت اهلل صىلى اهلل عليىه  .عٛٛةمنهىا اختللوا فىي أنىواع
 .عٜٛةإلى يومنا  ذا من غير ناير مناروسلم 

 .راتعًا: )ادلعقىل(
وأمىىا المعلىىوت: حىىىث ا سىىالم علىىىى حلىىظ الضىىروريات و ىىىي مىىا تلىىىوم بىىه حيىىىاة 

وراعىى الحاءيىات  ،الناس واسىتلامه حيىاتهم احلىظ الىدين والىنلس والعلىت والمىات والنسىت
 ىىات  ،عٜٓةضىىي و ىىي مىىا يحتىىاج إليىىه النىىاس مىىن اليسىىر والسىىعه ويبعىىد م عىىن المهىىله وال

ُيِريىُد الل ىُه  ..و ىات ةة عٜٔة عع...َوَما َءَعَت َعلَىْيُاْم ِفىي الىد يِن ِمىْن َحىَرٍج سبحانه وتعالى: ةة
امىىا وضىى  مىىن التحسىىينات مىىا تسىىتليم بىىه  ،عٕٜةعع ...ِبُاىىُم اْلُيْسىىَر َواَل ُيِريىىُد ِبُاىىُم اْلُعْسىىَر 

 .وتر ى ه ونهم ،أمور العباد وتصله أحوالهم

 : احلكوح هي هشزوعٍح الشزكحخاهساً 
فلىىىىد هىىىىرعت الهىىىىراه لمصىىىىاله العبىىىىاد  ،الحامىىىىه مىىىىن مهىىىىروعيه الهىىىىراه وأمىىىىا

وحاءىىاتهم السىىتثمار أمىىوالهم وتنميتهىىا بإ امىىىه المهىىاري  الصىىناعيه والتءاريىىه والزراعيىىىه 
 .عٖٜةالابر  التي يتعذر على الواحد االستلالت بالليام بها
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 ادلثحث الثالث
 هافٍ االقتصادٌح ؤٍآرا و ،السوزقٌديد عٌ الشزكاخأًىاع 

 .أًىاع الشزكاخ عٌد السوزقٌدي
وبه  ات أغلب  ،عٜٗةوهراه علود ، ات السمر ند : الهراه نوعان هراه أمالب

لنها تهمت ءمي  أنواع الهيا  المباحه  ،ونوع ثالث سمي بهراه ا باحه ،عٜ٘ةالللها  
لن  ،ا مىىام السىىمر ند  بالهىىراه اللاسىىىدة وللىىد عىىد ا ،التىىي لىىم تمتىىد إليهىىا يىىد ا نسىىان

ذا فسىىدت ،والواالىىه فىىي االصىىطياد ونحىىو) ال تصىىه ،الهىىراه تلتضىىي الواالىىه فالخىىذ  ،وا 
ولاىت  ،فإن اهتراا على أن ما أصابا من ذلب فهو بينهما ،فياون ملاا له ،سبب الملب

م:ةةاْلُمْسىىىِلُموَن صىىىلى اهلل عليىىىه وسل بىىىدليت  ىىىوت رسىىىوت الل ىىىهِ  ،عٜٙة واحىىىد منهمىىىا مىىىا أخىىىذ)
ورانهىىا فىىي هىىراه العىىين أ  ةالملىىبع  ،عٜٚةُهىىَرَااُ  فىىي ثَىىاَلٍث فىىي اْلَمىىاِ  والاىىا َوالن ىىاِرعع

 .عٜٛةءواز ا اون الواحد  ابال للهراه  وهرط ،وفي العلد الللظ المليد له ،اختالطهما
  وتاون على ضربين: ،فأها الٌىع األول: شزكح األهالك

فنحو أن يهتريا هيعا أو يو ب لهمىا  ،أ  أنه يثبت بلعلهما ،لعلهماما اان ب -ا دويا 
 .أو يوصى لهما أو يتصد  عليهما فيلبال

 ،عٜٜةنحىو أن يرثىا هىيعام  ،و ىو الىذ  يثبىت ب يىر فعلهمىا ،ما اان ب يىر فعلهمىا - واوخر
فيصىير المهىتر  والمو ىوب  ،عٓٓٔةو ىو أن الملىب مهىترب بينمىا ،والحام فيها واحىد

واىذلب الحىات بالنسىبه لمىا  ،ى به والمتصد  به مهتراا بينهمىا هىراه ملىبوالموص
بمعنىىى أن  ،عٔٓٔةفياىىون المىىوروث مهىىتراا بينهمىىا هىىراه ملىىب ،يثبىىت ب يىىر فعلهمىىا

فىىىال يءىىىوز لىىىه التصىىىرا فيىىىه إال  ،اىىىت واحىىىد منهمىىىا فىىىي نصىىىيب هىىىرياه اىىىالءنبي
لعىىىدم  ،عٖٓٔةر الملىىىبفمىىىا يتولىىىد مىىىن الزيىىىادة ياىىىون مهىىىتراام بينهمىىىا بلىىىد ،عٕٓٔةبإذنىىىه

وأمىا  ،وأنه يءوز له أن يبي  نصيبه من الهريب في ءمي  الصىور ،تضمنها وااله
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مىىىىن غيىىىىر الهىىىىريب فيءىىىىوز ب يىىىىر أذنىىىىه فىىىىي ءميىىىى  الصىىىىور إال فىىىىي صىىىىورة الخلىىىىط 
 .عٗٓٔةفإنه ال يءوز بي  أحد ما نصيبه من غير الهريب إال بإذنه  ،واالختالط

   .وأها الٌىع الثاًً: شزكح العقىد
عرا الحناا  ذ) الهراه بأنها: عبارة عن علد بين المتهىاراين فىي الصىت 

ورانهىا  ،أ  وا عىه بسىبب العلىد  ابلىه للواالىه ،ع٘ٓٔةوالربه و ىو ءىو ر) ،و و رأس المات
 ،و ىىىو أن يلىىىوت أحىىىد ما هىىىاراتب فىىىي اىىىذا واىىىذا ،عٙٓٔةأ  ةما يتهىىىاع ا يءىىىاب واللبىىىوت

أو اهتر  أحدنا من تءارة فهو  ،ا اهترينا فهو بينناأو ةة اال م ،عٚٓٔةويلوت اآلخر  بلت
مءىازا لاونىه سىببا  وسىمي بهىا العلىد ،و ىو الللىظ المليىد للعلىد ،عٛٓٔة يبيننا ياون هراهعع

 ،فالعال ه السببيه من إطىال  اسىم المسىبب علىى سىببه ،للهراه التي في حليلتها الخلط
 .عٜٓٔةي إضافه بيانيهفإذا  يت هراه العلد با ضافه فه ،ولنه سبب الخلط

وأهىىار السىىمر ند   إلىىى أ سىىام  ىىذ) الهىىراه  ىىاعالم: ةةوأمىىا هىىراه العلىىود فعلىىى 
ويىدخت فىي اىت واحىد  ،وهىراه بىالوءو) ،وهىراه بالعمىات ،ثالثه أوءه: هىراه بىالموات

وبىىىه  ىىىات  ،ليصىىىبه عىىىدد ا سىىىته أ سىىىام ،عٓٔٔة ععوهىىىراه الملاوضىىىه ،منهىىىا هىىىراه العنىىىان
نما ذ ب السرخسي إلى اللوت: ةةوأما هراه العلد فالءاعز منها أربعه بي .عٔٔٔةالااساني

أ سام الملاوضه والعنان وهراه الوءو) وهراه التلبت ويسمى  ذا هراه البدان وهراه 
ةأربعه أوءىىه ملاوضىىه وعنىىان بىىىة وحىىدد الميرغينىىاني أنىىواع الهىىراات  .عٕٔٔة ععالصىىناع 

 .عٖٔٔةع عوهراه الصناع  وهراه الوءو)
 ىىع: والهىراه بالءملىىه عنىد فلهىا  المصىىار علىى أربعىىه ٜ٘٘ ىات ابىن رهىىدةتو 

واحىىدة منهىىا  ،وهىىراه الوءىىو) ،وهىىراه الملاوضىىه ،وهىىراه البىىدان ،أنىىواع: هىىراه العنىىان
والثالثىه الخىر   ،وان اان بعضهم لم يعرا  ذا الللظ ،متل  عليها و ي هراه العنان

 .عٗٔٔةن أتل  منهم عليهاومختلا في بعض هروطها عند م ،مختلا فيها
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 ىىىع: إن هىىراه العلىىود أنىىواع خمسىىه: هىىراه ٕٓٙو ىىات ابىىن  دامىىه الملدسىىيةت
 ىىىىع مىىىن 337و ىىىات الهىىىربينيةت .ع٘ٔٔةالعنىىان والبىىىدان والوءىىىو) والمضىىىاربه والملاوضىىه
و الثىىاني هىىراه  ،الوت هىىراه البىىدان ،الهىىافعيه: الهىىراه مىىن حيىىث  ىىي أنىىواع أربعىىه

والرابىى   .وووو ا او ووواث ال ال وو  باطلوو  ،و الثالىىث هىىراه الوءىىو) ،الملاوضىىه بلىىته الىىواو
 .عٙٔٔةهراه العنان و ي صحيحه با ءماع 

 .شزائظ صحح شزكح العقىد
 ،منهىىا مىىا  ىىو عىىام ،أهىىترط ا مىىام السىىمر ند  هىىروطام لصىىحه هىىراات العلىىود

 فأمىىىا الهىىىراعط العامىىىه التىىىي يءىىىب توافر ىىىا ،ومنهىىىا مىىىا  ىىىو خىىىاص ببعضىىىها دون الخىىىر
 لصحه هراات العلود فهي :

 ،و ىىو أن ياىون التصىىرا المعلىود عليىىه علىد الهىىراه  ىابالم للواالىىه أوليو  الو الوو : -ٔ
ااالصىىىطياد واالحتطىىىاب  احتىىىرازام عىىىن الهىىىراه فىىىي المباحىىىات التىىىي تملىىىب بالخىىىذ

ولن  ،فىإن الملىب فىي اىت ذلىب يخىتص بمىن باهىر السىبب ،واالحتهاش ونحو ذلىب
وال يصىير  ،وت االهىتراب فىي الىربه المسىتلاد بالتءىارةمن حام علىد الهىراه  ىو ثبى

المستلاد بالتءارة مهتراا بينهمىا إ  أن ياىون اىت واحىد منهمىا واىيالم عىن صىاحبه 
وبنىىا م علىىى ذلىىب  ،و عىىامالم لنلسىىه فىىي الىىبعض الخىىر ،فىىي بعىىض أمىىوات الهىىراه

 تتطلىىب الهىىراه أن يىىأذن اىىت هىىريب لصىىاحبه فىىي التصىىرا بالهىىرا  والبيىى  وتلبىىت
 .فيهترط فيها أ ليه الوااله ،والوايت  و المتصرا بأذن غير) ،العمات

لن  ،فىىإن اىىان مءهىىوال تلسىىد الهىىراه أن ي ووون الووربل ينلوووم القوودر ب:ووزء ي وودد: -ٕ
 .وءهالته توءب فساد العلد اما في البي  وا ءارة ،الربه  و المعلود عليه

ينىا ربحىام معينىام لحىد ما فىإن ع أن ي ون الربل :زءا شا نا في ال:يلو    يني وا: -ٖ
لن العلىىىد يلتضىىىي تحلىىى   ،اانىىىت الهىىىراه فاسىىىدة ،اعهىىىرة أو ماعىىىه أو نحىىىو ذلىىىب

لنىىه مىىن الءىىاعز أن ال يتحلىى   ،والتعيىىين يلطىى  االهىىتراب فيىىه ،االهىىتراب فىىي الىىربه
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وأما الذ  يخىص الىبعض دون الىبعض  .عٚٔٔةالربه إال في اللدر المعين لحد ما 
 .وسنتناوله ات حسب موضوعه ،الهراهفيختلا باختالا أوءه 

 .أوجَ شزكح العقىد
 .أوالً: شزكح األهىال

فيلوالن اْهَتَرْاَنا فيه على َأْن نهتر  ونبي   ،و و أن يهترب اْثَناِن في َرْأِس مات
أو أطللىا علىى َأن  مىىا َرَزَ  الل ىُه عىز وءىت مىن ِرْبىىٍه َفهىو بيننىا علىى هىىرِط  ،معىام أو هىتى

فَىِإن َذَاىَرا مىا  ،وَلْو َذَاىَرا اله ىرا  دون اْلَبْيى ِ  ،َأحد ما ذلب ويلوت اآلَخُر نعم أو يلوت ،َاَذا
أو مىا اهىتر  َأَحىُدَنا مىن ِتءىارٍة  ،بىأن  ىاال مىا اهىترينا فهىو بيننىا ،يدت على هىراه العلىود
دا علم أنهما أرا ،لنهما لما ءعال ما اهترا) ُاتُّ واحد بينهما ،عٛٔٔةفهو بيننا ياون هراه
 فالصىت فىي الهىراه العمىوم ،لن الملصىود منهىا تحصىيت الىربه ،به الهراه ال الواالىه

 .عٜٔٔةو ذا الملصود ال يحصت إال بتارار التءارة مرة بعد أخر  
 .شزائظ صحح شزكح األهىال -1

أهىىار ا مىىام السىىمر ند  إلىىى هىىراعط صىىحه هىىراه المىىوات فلىىات: وأمىىا الهىىراه 
 اانت الهراه أو ملاوضه منها :عنانا  ،بالموات فلها هروط

و ىو رأ  ءمهىور  ،إمىا عنىد العلىد أو عنىد الهىرا  ،أن ياون مات الهراه عينىام حاضىرا - أ
 ،الن الملصىود مىن الهىراه الىربه ،وال يءوز بمات غاعب أو دين في الحالين ،العلما 

 .عٕٓٔةوال يمان التصرا في حالتي الدين والمات ال اعب ،و و يتم بواسطه التصرا
ِعنانىىام اانىىت  ،االىىدرا م والىىدنانير ،ياىىون رأس مىىات الهىىراه مىىن الثمىىان المطللىىه أن - ب

وأضىاا السىمر ند : ويصىه علىد الهىراه  .الهراه أو ملاوضه عند ءمهور العلما 
ولىىو اىىان مىىن أحىىد ما درا ىىم ومىىن الخىىر دنىىانير: ءىىازت الهىىراه  ،فيهمىىا با ءمىىاع

وخلىط المىاليين لىيس  ،ه الهىراه بىهوأمىا التبىر فىال تصى .وعنىد زفىر: ال يءىوز ،عندنا
 .عٕٔٔةوعند زفر هرط  ،بهرط عندنا
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 ، بىت الخلىط ،وأما المايت والموزون والعديدات المتلاربه: فال تصه الهراه بهىا
نما  ،والهراه ال تصه فيها إال و ي ثمن ،لنها ليست بأثمان عند التعيين ،با ءماع وا 

لهىىراه عنىىد ا مىىام محمىىد بىىن الحسىىن أمىىا بعىىد الخلىىط: فتصىىه ا ، ىىي أثمىىان فىىي الذمىىه
 .عٕٕٔةالهيباني 

نما يظهر الخىالا فيمىا إذا اىان المايىت نصىلين و ىد هىرطا أن ياىون الىربه  ،وا 
و ىىات محمىىد:  ،فخلطىىا) واهىىتريا بىىه:  ىىات أبىىو يوسىىا: الىىربه علىىى  ىىدر المىىاليين ،أثالثىىا

 .عٖٕٔةعلى ما هرطا 
ه تلتضي الوااله والتوايت الن الهرا ،وأما الهراه بالعروض: فال تءوز عندنا

نمىىىا مىىىن ذوات  ،ولنهىىىا ليسىىىت مىىىن ذوات المثىىىات ،علىىىى الوءىىىه الىىىذ  تضىىىمنه الهىىىراه وا 
ولن الهىىىراه فىىىي العىىىروض تىىى د  إلىىىى ءهالىىىه  ،الليمىىىه التىىىي تختلىىىا بىىىاختالا أعيانهىىىا
لن رأس المىىىات ياىىىون  يمىىىه العىىىروض ال عينهىىىا  ،الىىىربه عنىىىد  سىىىمه رأس مىىىات الهىىىراه

فيصىىىىير الىىىىربه مءهىىىىوال فيىىىى د  إلىىىىى  ،لنهىىىىا تعىىىىرا بىىىىالحزر والظىىىىن ،والليمىىىىه مءهولىىىىه
و ىىذا المعنىىى ال يوءىىد فىىي الىىدرا م والىىدنانير لن رأس المىىات مىىن  ،المنازعىىه عنىىد اللسىىمه

 .عٕٗٔةالدرا م والدنانير عند اللسمه عينها فال ي د  إلى ءهاله الربه
 يهىىترط لنىىه ال ،وذ ىىب ا مىىام مالىىب إلىىى اللىىوت بءىىواز الهىىراه فىىي العىىروض

نما تصه بالدرا م والدنانير ،اون رأس مات الهراه نلدام  امىا تصىه بىالعروض سىوا   ،وا 
ودليلىه أن الهىراه علىدت رأس مىات  ،لن العروض ملىدرة بليمتهىا ،اتللا ءنسام أو اختللا

 .عٕ٘ٔةفأهبهت النلود ،معلوم
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 .أقسام شزكح األهىال -2
 .شزكح العٌاى - أ

  :تنريف شر   الن ان لغ  والطال اً 
أختلىا فىي تسىميتها فليىت أنهىا مهىتله  ،العنان ةبلته العين واسر اعشر   الن ان لغ : 

 ،إذا عرض وظهر أمامب ،من العنان مهت  من  وت اللاعت عّن لي اذا يعّن عنونام 
  ات امرئ الليس:

 .(213)ع ارى دوار في يالء ي ّي       فنّن ل ا سرب   ن  نا: 
الصىىىت فىىىي الهىىىرياين أن يتسىىىاويا فىىىي المىىىات و يىىىت أنهىىىا سىىىميت بالعنىىىان لن 

فىإن عنىاني فرسىىيهما  ،االلارسىين إذا سىّويا بىين فرسىيهما وتسىىاويا فىي السىير ،والتصىرا
بمعنى أن رااب الدابه يمسب بإحىد  يديىه  ،الن العنان طا ان متساويان ،ياونان سوا 

ت إلىى وات واحد من الهىرياين يءعىت عنىان التصىرا فىي بعىض المىا ،ويعمت بالخر 
أو  ،فيءىىوز فىىي  ىىذ) الهىىراه أن يتسىىاويا فىىي رأس المىىات والىىربه ،صىىاحبه دون الىىبعض

يتلاوتا في المات والربه اما يتلىاوت العنىان فىي اىا اللىارس طىوالم أو  صىرام فىي حىالتي 
فسىىميت  ،علىىى معنىىى ان للدابىىه عنىىانين أحىىد ما أطىىوت والخىىر أ صىىر ،ا رخىىا  وضىىد)

 .عٕٚٔةعنانام 
 :عٕٛٔة بت ا سالم يتعاطون  ذ) الهراه  ات الناب ه وللد اان العرب 

 .(213)وفي أ سابها شرك الن ان         وشار  ا قريشا في بقاوا
و و أن يهترب اثنان برأس مات لهما يحضر) اىت واحىد منهمىا  شر   الن ان الطال ا:
 ،ضام أ  والخسارة عليهما أي ،عٖٓٔةوالربه بينهما حسب اتلا هما ،على أن يتءرا فيه

فالهراا  يهتراون في الربه والخسارة وال يصه إعلا  أحد ما من تحمىت الخسىارة 
 .عٖٔٔةو ذا المبدأ ملرر هرعام و انونام  ،م  ملاسمته في الربه
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 ...و ات ا مام السمر ند : ةةفتلسير ا أن يهارب صىاحبه فىي بعىض المىوات 
به فىي التصىرا فىي النىوع وياون ات واحد منها وايال عن صاح ،ال في ءمي  الموات

 ،أو أطللىىىا ،أو فىىىي ءميىىى  أنىىىواع التءىىىارة إذا عينىىىا ذلىىىب ،الىىىذ  عينىىىا مىىىن أنىىىواع التءىىىارة
 .عٕٖٔة ععوببيان  در الربه

 حكن شزكح العٌاى وشزائطها:
ذاىىىىىر) ابىىىىىن  ،عٖٖٔة ىىىىىات ا مىىىىىام السىىىىىمر ند : و ىىىىىذ) الهىىىىىراه ءىىىىىاعزة بىىىىىال خىىىىىالا

 ،عىىىن اىىىت واحىىىد منهمىىىا ،فىىىي التصىىىرالنهىىىا تلتضىىىي الواالىىىه  ،عٖٗٔة ىىىىعٖٛٔالمنىىىذرةت
فتءىىوز  ىىذ) الهىىراه بىىين اىىت مىىن اىىان مىىن أ ىىت التءىىارة  ،والتوايىىت صىىحيه ،لصىىاحبه

اما تءوز بين الحرار  ،االعبد المأذون والصبي المأذون والمااتب والذمي ،مأذونا فيها
نمىىىا اختلىىىا فىىىي بعىىىض  ،عٖ٘ٔةالن  بىىىوت الواالىىىه صىىىحيه مىىىنهم  ،البىىىال ين المسىىىلمين وا 

 .عٖٙٔةا اما اختلا في عله تسميتهاهروطه
 وأها شزائظ شزكح العٌاى فهً:

فيءىىىىوز مىىىى  تلاضىىىىت  ،رأسىىىىي المىىىىات ال يهىىىىترط فىىىىي هىىىىراه العنىىىىان المسىىىىاواة بىىىىين -ٔ
بت تصه  ذ) الهراه  ،اما ال يهترط التساو  في الربه ،الهرياين في رأس المات
اعتىه ومهارتىه لن فضىت الىربه لحىد ما  ىد تاىون ملابىت ال ،م  التلاوت في الىربه

ما بالعمت ،والصت في ذلب: أن الربه إنما يستح  إما بالمات ،في العمت مىا  ،وا  وا 
 .عٖٚٔةلن الربه نما  رأس المات فياون لمالاه  ،بالضمان

إذا هىرطا ذلىب علىى  ىدر المىالين متسىاويا أو  ،ويءوز لهمىا أن ياىون الىربه بينهمىا -ٕ
والوضيعه على  در المىالين  ،د مامتلاضالم سوا  هرطا العمت عليهما أو على أح

 .لن الوضيعه اسىم لءىز   الىب مىن المىات فيتلىدر بلىدر المىات ،متساويا ومتلاضالم 
ينظىر إن هىرطا  ،وأما إن اان الماالن متساويين فهرطا لحد ما فضال على ربىه

والىىربه بينهمىىا علىىى الهىىرط فىىي  ىىوت أصىىحابنا الثالثىىه  ،العمىىت عليهمىىا ءميعىىا ءىىاز
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بينمىا ذ ىب زفىر إلىى اللىوت  ،وأبو يوسا ومحمد بن الحسىن الهىيبانيعةأبو حنيله 
وال  ،وبىىه أخىىذ الهىىافعي ،بأنىىه: ال يءىىوز أن يهىىترط لحىىد ما أاثىىر مىىن ربىىه مالىىه

 .عٖٛٔة خالا في هراه الملب أن الزيادة فيها تاون على  در المات
 ،هلنىه عامىت فىي مالى ،ويءوز أن يهترطا العمت علىى الىذ  هىرط لىه فضىت الىربه -ٖ

ن  ،والىىىربه يسىىىتح  بالعمىىىت ،وعامىىىت فىىىي مىىىات هىىىرياه بىىىبعض ربحىىىه ،وربحىىىه لىىىه وا 
لنه هرط لاخر فضت ربه ب يىر عمىت  ،هرطا العمت على أ لهما ربحا: ال يءوز

 .عٜٖٔةوالربه ال يستح  إال بمات أو عمت أو ضمان ،وال ضمان
هتراا في بت يءوز لهما أن ي ،اما ال يهترط أن تاون الهراه في عموم التءارات -ٗ

لنهىا تلىوم  ،االبز والخز والر يى  والثيىاب ونحىو ذلىب ،بعضها دون البعض اآلخر
والواالىىه تلبىىت العمىىوم والتخصىىيص والتلييىىد والصىىت أن الىىربه إنمىىا  ،علىىى الواالىىه

مىا بالضىمان أمىا ثبىوت االسىتحلا  بالمىات  مىا ومعنىا) وا  يستح  عندنا إمىا بالمىات وا 
 .عٓٗٔةات فياون لمالاه فظا ر لن الربه نما  رأس الم

ويحىىىىى  لاىىىىىت واحىىىىىد مىىىىىن الهىىىىىراا  أن يبيىىىىى  ويهىىىىىتر  مسىىىىىاومه أو مرابحىىىىىه حسىىىىىب  -٘
المصىىىلحهن لن مبنىىىى  ىىىذ) الهىىىراه علىىىى الواالىىىه فينلىىىذ تصىىىرا اىىىت واحىىىد منهمىىىا 

 .عٔٗٔةوالوااله في نصيب هرياه ،بحام الملب في نصيبه
 .شزكح ادلفاوضح - ب

 تنريف شر   اليكاوض  لغ  والطال ًا: 

بمعنىىىى المسىىىاواة  ،الملاوضىىىه مصىىىدر ملاعلىىىه مىىىن التلىىىويضاليكاوضووو  لغووو : شووور   
سىمي  ىذا و  ،عٕٗٔةاأن ات واحد من الهرياين رد ما عند) إلى صاحبه ،والمهاراه

النوع من الهراه ملاوضه العتبىار المسىاواة فيىه فىي رأس المىات والىربه والتصىرا 
حبه علىىى اىىت و يىىت لن اىىت واحىىد منهمىىا يلىىوض التصىىرا إلىىى صىىا ،وغيىىر ذلىىب

والنىىىاس فوضىىىى فىىىي  ىىىذا المىىىر أ  سىىىوا  ال تبىىىاين  ،واللوضىىىه الهىىىراه .عٖٗٔةحىىىات



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  245 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ومىىن ذلىىب  ،إذا لىىم يخىىالا أحىىد م اآلخىىر ،ويلىىات مىىالهم فوضىىى بيىىنهم ،عٗٗٔة بيىىنهم
إذا اهىىىتراا  ،وتلىىىاوض الهىىىرياان فىىىي المىىىات ،أ  مختلطىىىين ، ىىىولهم: بىىىاتوا فوضىىىى

وذاب راضىي بمىا صىن   ،صىن  ذاب  ىذا راضىي بمىا ،فلوض اتُّ أمر) الى صاحبه
 .ع٘ٗٔة ذا مما أءازته الهريعه

وهىىىىراه الملاوضىىىىه  ،ويلىىىىات لهىىىىا هىىىىراه ملاوضىىىىه بالتوصىىىىيااليكاوضوووو  الووووطال ا: 
وحريىىىىه ااملىىىىه  ،مىىىىاالم وتصىىىىرفام  ،و ىىىىي هىىىىراه متسىىىىاويين أو أاثىىىىر ،عٙٗٔة با ضىىىىافه

 .عٚٗٔةو ي من أ سام هراه العلود أيضا  ،وبلوغا ودينا
فىإن المعنىى االصىطالحي ال ياىاد يلتىر  عىن المعنىى الل ىو :  وبنا  على ذلب

و ىىي أن يتعا ىىد اثنىىان فىىأاثر علىىى أن يهىىتراا فىىي عمىىت بهىىرط أن ياونىىا متسىىاويين فىىي 
مهىتمله علىى  ،لنها هراه عامه فىي ءميى  التءىارات ،رأسي مالهما وتصرفهما ودينهما

د منهمىا يلىوض التصىرا إلىى لن ات واح ،والتساو  في الربه والمات ،الوااله والالاله
 .عٛٗٔةصاحبه على ات حات 

 صحح شزكح ادلفاوضح فهً: وأها شزوط
لمىىىا فىىىي  ،وال يخىىىتص أحىىىد ما بتءىىىارة دون هىىىرياه ،أن تاىىىون فىىىي ءميىىى  التءىىىارات-ٔ

وأن ياىون مىا يلىزم أحىد ما  ،االختصاص من إبطات معنى الملاوضىه و ىو المسىاواة
 .يءب لات واحد منهما يءب لاخر وما ،من حلو  ما يتءران فيه الزما لاخر

امىا يءىب أن يتسىاويا فىي  ،يءب أن يتساويا في ر وس الموات: فىي  ىدر ا و يمتهىا-ٕ
واليخىىىتص  ،لىىم تاىىن ملاوضىىىه واانىىت عنانىىا ،فىىإن تلاوتىىا فىىىي هىى  مىىن ذلىىىب ،الىىربه

 .عٜٗٔة .أحد ما بملب مات يصله أن ياون رأس ماله في الهراه من النلود
وفيمىىا وءىىب عليىىه  ،ا فيمىىا وءىىب لصىىاحبه بمنزلىىه الوايىىتأن ياىىون اىىت واحىىد منهمىى-ٖ

الن  ىىذ) الهىىراه مهىىتمله علىىى الواالىىه والالالىىه والتسىىاو  فىىي  ،بمنزلىىه الاليىىت عنىىه
بمعنى أن ات واحد منهمىا يلىوض التصىرا إلىى  ،الربه والمات الذ  يل  به الهراه



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  246 

 

 جملة آداب الفراهيدي

الحىىىرين  ولهىىىذا ال تءىىىوز إال بىىىين المسىىىلمين ،عٓ٘ٔةصىىىاحبه فىىىي ءميىىى  مىىىات التءىىىارة
بخىالا العبىد  ،البال ين العا لين لتساويهما في أ ليه الالاله وأ ليه ساعر التصىرفات

 .عٔ٘ٔةوالصبي والمااتب والذمي والمءنون
لن  ،يءىىىوز للملىىىاوض أن يلعلىىىه أيضىىىا ،إن اىىىت مىىىا يءىىىوز لهىىىريب العنىىىان أن يلعلىىىه-ٗ

هىرط فهىو  ،ثىم إن اىت مىا  ىو هىرط فىي صىحه هىراه العنىان ،هراه الملاوضه أعىم
واىىت مىىا فسىىدت بىىه هىىراه العنىىان فهىىو ملسىىد لهىىراه  ،فىىي صىىحه هىىراه الملاوضىىه

 .عٕ٘ٔة الملاوضه
 حكن شزكح ادلفاوضح:

أهار ا مام السمر ند  إلى حام هراه الملاوضه عندما تناوت هىراعط الصىحه 
وال  ،وأما هراه الملاوضه: فهىرط صىحتها أن تاىون فىي ءميى  التءىاراتة اعالم: ة ،فيها

وأن ياىىون مىىا يلىىزم أحىىد ما مىىن حلىىو  مىىا يتءىىران  ، ما بتءىىارة دون هىىرياهيخىىتص أحىىد
 ،وياىىون اىىت واحىىد منهمىىا ،لاخىىرومىىا يءىىب لاىىت واحىىد منهمىىا يءىىب  ،لاخىىرفيىىه الزمىىا 

 فهىي ،عٖ٘ٔة ععوفيما وءب عليه بمنزلىه الاليىت عنىه ،بمنزله الوايت ،فيما وءب لصاحبه
 ىىىىىىع ٚ٘ٔوالوزاعىىىىىيةت ،عٗ٘ٔة ىىىىىىع وأصىىىىىحابهٓ٘ٔءىىىىىاعزة عنىىىىىد ا مىىىىىام أبىىىىىي حنيلىىىىىهةت

وصىلتها عنىد) ان يلىوض اىت واحىد  ، ىىعٜٚٔوا مام مالبةت ،ع٘٘ٔة ىعٔٙٔوالثور ةت
 ،منهمىىا إلىىى الخىىر التصىىرا فىىي رأس المىىات اسىىتلالالم مىى  حضىىور صىىاحبه أو غيبتىىه

ويلىىزم اىت هىىريب باىت مىىا يعملىىه  ،وتاىون يىىد) ايىد) ممىىا تحتىاج إليىىه التءىارة مىىن تصىرا
من دون ما ينلرد به ات منهم من  ،إال فيما تم العلد عليه من أموالهم وال تاون ،هرياه

 .عٙ٘ٔةمات لم يدخله في الهراه
 ىىىع إلىىى ٕٔٗو ا مىىام أحمىىد بىىن حنبىىتةت ، ىىىعٕٗٓوذ ىىب ا مىىام الهىىافعيةت

و ىىات الهىىافعي: إن اىىان فىىىي الىىدنيا علىىد فاسىىد فهىىىو  .عٚ٘ٔةاللىىوت بىىبطالن  ىىذ) الهىىىراه 
 .عٛ٘ٔةولنهىىا تتضىىمن الالالىىه بىىالمءهوت للمءهىىوت ،للمىىارالملاوضىىه وعىىد ا ضىىرب مىىن ا
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ابيىى   ، ىىع: ال تصىه هىراه الملاضىله الن فيهىا غىررٕٓٙو ىات ابىن  دامىه الملدسىيةت
فلد يلزمه هي  ال يلدر على الليىام  ،وبيان غر) انه يلزم ات واحد ما لزم الخر ،ال رر

 .عٜ٘ٔةبه
  .وتسوى )شزكح ادلفالٍس( ،شزكح الىجىٍثاًًٍا: 

 تعزٌف شزكح الىجىٍ : -1
ليهىتريا ويبيعىا  ،و ي أن يهترب اثنان في نوع أو أاثىر بىال مىات وال عمىت لهمىا

 ،فهىىو بينهمىىا نصىىلان ،علىىى أن مىىا اهىىتريا أو اهىىتر  أحىىد ما ،نلىىدا أو نسىىيعه بوءو همىىا
ولمىا فيهىا  ،لنىه ال يهىتر  بالنسىيعه إال مىن لىه وءىه عنىد النىاسعهىراه الوءىو)ة وُسميت

أو لمىا أنهمىا إنمىا  ،الوءو) أ  الوءا ه بين النىاس وهىهرتها بحسىب المعاملىه من ابتذات
 .عٓٙٔةولذا سميت بهراه الملاليس ،إذ ليس لهما مات يهتريان بنلد ،يهتريان بوءا تهما

هىىراه علىىى الىىذمم مىىن غيىىر : بأنهىىا  ىىىع هىىراه الوءىىو)ٜ٘٘ابىىن رهىىدةتعىىرا و 
 ىىىع : هىىراه الوءىىو) ان يهىىترب ٕٓٙو ىىات ابىىن  دامىىه الملدسىىيةت .عٔٙٔةصىىنعه وال مىىات

وثلىه التءىار بهمىا  ،وذلب بأن يهترب اثنان فيمىا يهىتريان بءا همىا ،بدنان بمات غير ما
اهتريا بينهما نصلين أو ثالثام أو أرباعام  ما أنعلى  ،ياون لهما رأس مات أنمن غير 

ا  عىىين فهىىي ءىىاعزة سىىو  ،فمىىا  سىىم اهلل تعىىالى فهىىو بينهمىىا ،ويبيعىىان ذلىىب ،أو نحىىو ذلىىب
ذار صنا المات أو لم يعين هيعام من  أوأو و ته  ،أحد ما لصاحبه ما يهتريه أو  در)

 .عٕٙٔةاهتريت من هي  فهو بيننا بت  ات ما ،ذلب
لتعامىىىىت النىىىىاس فىىىىي  ... ،و ىىىىي علىىىىد ءىىىىاعز عنىىىىدناةة  ىىىىات ا مىىىىام السىىىىمر ند :

واليىه  ، ىىعٓ٘ٔأبىي حنيلىهةت ا مىامرو  عىن  ىو مىو  .عٖٙٔةعع من غير ناير ا عصار
 مىىىا أن ىىىىع: علىىىى ٕٔٗأحمىىىد بىىىن حنبىىىتةت ا مىىىاموبىىىه  ىىىات  ،عٗٙٔةذ ىىىب علمىىىا  الحنليىىىه

 .ع٘ٙٔة ىعٖٛٔو ابن المنذرةت ، ىعٔٙٔوالثور ةت ،يهتريه ات واحد منهما بينهما
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اللىىوت  إلىىى ىىىع ٕٗٓالهىىافعيةت وا مىىام ، ىىىعٜٚٔمالىىبةت ا مىىامذ ىىب بينمىىا 
 أنةمالىب والهىافعي: ة ا مىام ىىع: وعمىدة ٜ٘٘ ات ابن رهىدةت .عٙٙٔةباطلههراه  بأنها

واال مىا معلومىان فىي  ىذ) المسىاله مى   ،علىى العمىت أوتتعل  على المىات  إنماالهراه 
الن اىىىت واحىىىد منهمىىىا عىىىارض صىىىاحبه باسىىىب غيىىىر محىىىدود  ،فىىىي ذلىىىب مىىىن ال ىىىرر مىىىا

 .عٚٙٔةعععمت مخصوص بضاعه وال
 ٌضًا: إىل ًىعني أ شزكح الىجىٍتقسن  أقسام شزكح الىجىٍ: -2
 هفاوضح:  شزكح - أ

أن ياىىىون  وهىىرط ءىىىواز  ىىىذا النىىوع مىىىن هىىىراه الوءىىىو) عنىىد ا مىىىام السىىىمر ند :
وأن  ،يتضىامنان فىي التىزام الحلىو  والواءبىات ،الهرياان فيهىا مىن أ ىت الواالىه والالالىه

علىىىى اىىىت واحىىىد منهمىىىا  ،يلتىىىزم اىىىت منهمىىىا بىىىالثمن الىىىذ  يهىىىتريان بىىىه نسىىىيعه بالتسىىىاو 
ومنها أن  ،وأن ياون الربه بينهما نصلين ،مهتر  بينهما نصلينوأن ياون ال ،النصا

 .عٛٙٔةلى المساواة التامه بين الهرياينلن  ذ) الهراه  اعمه ع ،يتللظا بللظ الملاوضه
  عٌاى:شزكح  - ب

وال المسىىىاواة  ،فىىىال يهىىىترط لهىىىا أ ليىىىه الالالىىىهوأمىىىا  ىىىذا لنىىىوع مىىىن هىىىراه الوءىىىو) 
راا بوءو همىىىا علىىىى أن ياىىىون مىىىا اهىىىتريا أو حتىىىى لىىىو اهىىىت ،بينهمىىىا فىىىي ملىىىب المهىىىتر 

وايىىا مىىا هىىرطا علىىى التسىىاو  والتلاضىىت  ،أحىىد ما بينهمىىا نصىىلين أو أثالثىىا أو أرباعىىا
وضىىىمان ثمىىىن  ،والهىىىراه المطللىىىه تلتضىىىي العنىىىان ،لنهمىىىا أطللىىىا الهىىىراه ،اىىىان ءىىىاعزا

مىىا تحمله ىىدر امىىا ياىىون الىىربه علىىى  ،المهىىتر  بينهمىىا علىىى  ىىدر ملايهمىىا فىىي المهىىتر 
 ،فإن هرطا لحد ما فضت ربه على حصته من الضمان فالهرط باطت ،ثمن المهتر 

 .عٜٙٔةوياون الربه بينهما على  در ضمانهما ثمن المهتر 
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  .ثالثًا: شزكح األعوال
 تعزٌف شزكح األعوال وحكوها: -1

وهىىىىراه التضىىىىمن  ،وهىىىىراه البىىىىدان ،وهىىىىراه التلبىىىت ،وتسىىىمى هىىىىراه الصىىىىناع 
 ،الن العمىىت ياىىون بالبىىدن ،الهىىراه علىىى الءهىىد البىىدني أو اللاىىر  وتعتمىىد  ىىذ) ،أيضىىام 

فيلىىوال  ،و ىىو أن يهىىترب اثنىىان فىىي عمىىت مىىن العمىىات االخياطىىه أو اللصىىارة أو غير مىىا
اهىىترانا علىىى أن نعمىىت فيىىه علىىى أن مىىا رز  اهلل عىىز وءىىت مىىن أءىىرة فهىىي بيننىىا علىىى 

 .عٓٚٔةهرط بحسب االتلا  
و ىىو مىىرو  عىىن  ،عٔٚٔةذ) الهىىراه ءىىاعزة عنىىدناعع ىىات ا مىىام السىىمر ند : ةةو ىى

سىىوا  أاانىىت الهىىراه عنانىىا أو ملاوضىىه  ،عٕٚٔة ىىىع وأصىىحابهٓ٘ٔحنيلىىهةت المىىام أبىىي
والمهىىتمت علىىى  ،والواالىىه ءىىاعزة ،والصىىت فىىي ءواز ىىا أنهىىا تهىىتمت علىىى الواالىىه ،عٖٚٔة

 ،الهىىراهفاىىذلب  ،وتوايىىت اىىت واحىىد منهمىىا صىىاحبه بتلبىىت العمىىت صىىحيه ،الءىىاعز ءىىاعز
بهىىا مىىن لىىدن رسىىوت اهلل صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم إلىىى يومنىىا  ىىذا مىىن غيىىر  ولتعامىىت النىىاس

 .عٗٚٔةناير
إلىى اللىوت  ، ىىعٕٔٗوا مام أحمد بن حنبىتةت ، ىعٜٚٔوذ ب ا مام مالبةت

لءىىىواز  ىىىذ)  ، ىىىىع مىىىن علمىىىا  الحنليىىىهٛ٘ٔزفىىىر ةت واهىىىترط .ع٘ٚٔة بءىىىواز  ىىىذ) الهىىىراه
 .عٙٚٔةالهراه اتلا  العمات 

إلى اللوت بىبطالن  ، ىعٙ٘ٗو ابن حزم ةت ، ىعٕٗٓبينما ا مام الهافعي ةت
لن الهىىراه إنمىىا  ،لن الهىىراه عنىىد م تخىتص بىىالموات ال بالعمىىات ،عٚٚٔة ىذ) الهىىراه

ولن العمت فيها ال يخلو مىن  ،والبد من أصت يستنمي ،هرعت الستنما  المات بالتءارة
وربمىىىا  ىىام أحىىىد  ،احىىد ما أن صىىىاحبه ياسىىب أم ال فىىال يىىىدر  ،ال ىىرر وعىىدم االنضىىىباط

فياون فيىه غىبن واضىه عنىدما يتلاسىم الهىرياان  ،الهرياين بالعمت اله من دون الخر
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الن اىىىىىت واحىىىىىد منهمىىىىىا متميىىىىىز عىىىىىن الخىىىىىر ببدنىىىىىه ومنافعىىىىىه فيخىىىىىتص  ،ثمىىىىىار العمىىىىىت
 .عٛٚٔةبلواعد)

نما  ويىىىرد الحنىىىاا علىىىى ذلىىىب فىىىي اسىىىتداللهم بىىىأن الهىىىراه إنمىىىا هىىىرعت السىىىت
فنلىىوت الهىىراه بىىالموات هىىرعت لتنميىىه  ،فنحتىىاج إلىىى أصىىت يسىىتنمي و ىىو المىىات ،المىىات
أصىت  بىت لتحصىيت ،وأما الهراه بالعمىات أو بىالوءو) فمىا هىرعت لتنميىه المىات ،المات
فلمىىىىا هىىىىرعت  ،والحاءىىىىه إلىىىىى تحصىىىىيت أصىىىىت المىىىىات فىىىىو  الحاءىىىىه إلىىىىى تنميتىىىىه ،المىىىىات

 .عٜٚٔةصت أولى لتحصيت الوصا فان تهرع لتحصيت ال
  أقسام شزكح األعوال: -2

و ىد تاىون  ، ات ا مام السمر ند : و ذا النوع من الهراات  ىد تاىون ملاوضىه
 :ع ٓٛٔة عنانا

 فأها شزكح ادلفاوضح: - أ
أو مىىا فىىي  ،يهىىترط فىىي  ىىذا النىىوع مىىن هىىراه العمىىات مراعىىاة للىىظ الملاوضىىه

 ،ن على تلبت ءمي  العمىاتوذلب بأن يهترب العامال ،وأ ليه الالاله ،معنى الملاوضه
وات ما يلىزم أحىد ما مىن  ،وياون ات واحد منهما اليال عن صاحبه في ضمان العمت

وأن يضىىىمنا ءميعىىىا العمىىىت علىىىى  ،حلىىىو  يلىىىزم الخىىىر فيمىىىا لحلىىىه بسىىىبب  ىىىذ) الهىىىراه
 .عٔٛٔة وأن يتساويا في الربه والوضيعه ،التساو 

   شزكح العٌاى: - ب
فىي هىراه الملاوضىه مىن أ ليىه  يهىا مىا يهىترطوأمىا فىي  ىذا النىوع فىال يهىترط ف

نمىا يهىترط لهىا أ ليىه الواالىه فلىط ،الالاله والتسىاو  فىي الىربه فلاىت واحىد منهمىا أن  ،وا 
لن اىت واحىد منهمىا بعلىد الهىراه  ،ومتىى تلبىت يءىب عليىه وعلىى هىرياه ،يتلبت العمىت

فىإن هىرطا  ،نلسىهاأنه تلبت العمت ب ،فصار وايله فيه ،أذن لصاحبه بتلبت العمت عليه
وعلىى  ،فعلىى أحىد ما الثلثىان مىن العمىت ،على أن مىا  ىبال مىن العمىات وضىمنا العمىت
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فهىذ) هىراه عنىان لوءىود معنىى  ،والءر والوضيعه بينهما على  در ذلب ،الخر الثلث
ال نهمىىا ءميعىىا  ىىبال  ،واىىذا لىىو أطللىىا فهىىي هىىراه عنىىان أيضىىا استحسىىانا ،هىىراه العنىىان

 .عٕٛٔةيم ذلب إلى صاحبه العمات وضمنا تسل

وبنىىا  علىىى ذلىىب تخىىرج الهىىراه بالعمىىات فىىي المباحىىات مىىن الصىىيد والحطىىب 
ومىىا أهىىبه  ،وحلىىر المعىىادن ،ومىىا ياىىون فىىي الءبىىات مىىن الثمىىار ،والحهىىيش فىىي البىىرار 

فىىىإن اهىىتراا علىىىى أن مىىىا  ،وعىىىد ا ا مىىام السىىىمر ند  مىىن أبىىىواب الهىىىراه اللاسىىدة ،ذلىىب
الن الهىىراه  ،ولاىىت واحىىد منهمىىا مىىا أخىىذ) ،فالهىىراه فاسىىدة ،اأصىابا مىىن ذلىىب فهىىو بينهمىى

ذا فسىىدت ،والواالىىه فىىي االصىىطياد ونحىىو) ال تصىىه ،تلتضىىي الواالىىه فالخىىذ سىىبب  ،وا 
 .فياون ملاا له الستواعهما في سبب الملب ،الملب

ن أخىىذ اىىت واحىىد منهمىىا هىىيعا بىىانلراد) وخلطىىا) وباعىىا): فىىإن اىىان ممىىا ياىىات  ،وا 
ن اىىان ممىىا ال  ،من علىىى  ىىدر الايىىت والىىوزن الىىذ  لاىىت واحىىد منهمىىاويىىوزن: يلسىىم الىىث وا 

ن  ،فيأخذ ات واحد منهما بليمىه الىذ  لىه ،بالليمه ،يلسم الثمن بينهما ،ياات وال يوزن وا 
ن  ،فيمىا يىدعي إلىى النصىا ،يصد  ات واحد منهمىا ،لم يعرا الايت والوزن والليمه وا 

ن أخىىذا) ءميعىىا معىىا اىىان المىىأ .ادعىىى أاثىىر خوذ بينهمىىا نصىىلين السىىتواعهما فىىي سىىبب وا 
 .عٖٛٔةاالستحلا  فيستويان في االستحلا  



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  252 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 .اخلالصح والٌتائج
بيوا  ،يي ن استخالص أوم ال تا   التي تولل ا إليهوا يون خوال  وو ا الب و 

 يلي :
تحله الللهىىا ع مىىن أمهىىات الاتىىب المعتمىىدة فىىي مىىذ ب ا مىىام أبىىي بىىىة يعىىد  ىىذا اتىىا -ٔ

 ،و و في الحليله يعتبر هرحام على مختصىر أبىي الحسىن اللىدور  ،حنيله النعمان
ثىىم  ،فيىىذار ترءمىىه البىىاب أو اللصىىت ،رتبىىه ا مىىام السىىمر ند  علىىى أحسىىن ترتيىىب

هىاراته  ،يعلب ذلب بإيءاز لما فىي البىاب مىن مواضىي  سىيبحثها فءىا ت عباراتىه وا 
فتصدر تلميىذ)  ،اال تصاديه في موضوع الهراات مرازة وفي غايه الد ه وا يءاز

متءهىىام فىىي إبداعىىه  ،الااسىىاني ببسىىط وهىىرح  ىىذ) اآلرا  فىىي اتابهةبىىداع  الصىىناع ع
 .فحاز على ثنا  وتلدير هيخه ،وحسن تنظيمه وتنسيله نحو وءهه هيخه

اان له الثر البالغ في  ،يمان اللوت إن العصر الذ  عاش فيه ا مام السمر ند  -ٕ
فىىي العلميىىه نهىىطت الحراىىه اللاريىىه و فلىىد  ،صىياغه  را ) ا  تصىىاديه فىىي الهىىراات

واانىىىت مىىىدن مىىىا ورا  النهىىىر مراىىىزا الءتىىىذاب العلمىىىا   ،العصىىىر والىىىذ  سىىىبله ذلىىىب
المنطلىىىىىىه إن إذ  ،فضىىىىىىالم عىىىىىىن النهىىىىىىاط اال تصىىىىىىاد  لهىىىىىىذ) المىىىىىىدن ،وطلبىىىىىىه العلىىىىىىم

مءمىى  طر ىىات نءميىىه تتلىىرع فىىي تهىىات المحصىىورة بىىين نهىىر  ءيحىىون وسىىيحون 
اانىت مىدنها ملتلىى  ىذ) ف ،والهند وتراسىتان وفىارسءمي  االتءا ات نحو الصين 

 .را  اال تصاديه وبيان مهروعيتهافاان لها أثر ا في صياغه الفاار واآل ،الطر 
علىىى الىىرغم مىىن اللصىىور الواضىىه فىىي تنىىاوت هخصىىيه ا مىىام السىىمر ند  ونهىىأته  -ٖ

 ،إال إننىىىا نالحىىىظ مىىىن خىىىالت دراسىىىه مصىىىنلاته ،العلميىىىه مىىىن  بىىىت أصىىىحاب التىىىراءم
هخصيته  د حظيت بماانه علميه متميزة في أنه  ،لو وا على م  الت تالميذ)وا

فتصىدر  ،وأصىوله وعلىم الاىالمالللىه  با مامىه فىيعلما  فأ ر له ال ،العلوم الهرعيه
 .ا فتا  هلتحمت مس ولي

فىي صىياغه أفاىار) و را ) اال تصىاديه فىي الهىراات علىى ا مام السىمر ند  اعتمد  -ٗ
 ،في التهري  ا سالمي ةاللر ن الاريم والسنه النبويىه المطهىرةعالمصادر الساسيه 

امىا تطىر  إلىى  را  أصىحاب المىدارس اللاريىه  ،فضالم عىن  را  العلمىا  الحنىاا
 .مبينام ومرءحام آلرا  المدرسه التي ينتمي إليها ،اا مام الهافعي
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 اذلىاهش

 يىىت  ،ران بلىىد معىروا مهىىهورع سىمر ند: ةبلىىته أولىىه وثانيىهع ويلىىات لهىىا بالعربيىه سىىمٔة
و ىىو  صىىبه الصىى د مبنيىىه علىىى ءنىىوبي  ،انىه مىىن أبنيىىه ذ  اللىىرنين بمىىا ورا  النهىىر

ومعظىىىم ءهىىىاز مىىىا ورا   ،و ىىىي فرضىىىه مىىىا ورا  النهىىىر ،واد  الصىىى د مرتلعىىىه عليىىىه
إبىرا يم بىن محمىد  ،ةينظىر: ا صىطخر  .النهر يل  بها ثم يتلر  إلى ساعر الاور

 ،المسىىالب والممالىىب ،الوت مىىن اللىىرن الرابىى  الهءىىر ع تىىوفي فىىي النصىىاةاللارسىىي
دار  ،ومراءعىىه محمىىد هىىلي  غربىىات ،محمىىد ءىىابر عبىىد العىىات الحينىىي .تحليىى : د

بىىىىن  ،يىىىىا وت الحمىىىىو  .ٛٚٔ-ٚٚٔص ص ،معٜٔٙٔ ىىىىى/ٖٔٛٔ،ةاللىىىىا رة ،الللىىىىم
بىىال  ،دار اللارةبيىىروت ،معءىىم البلىىدان ، ىىىعٕٙٙعبىىد اهلل الحمىىو  أبىىو عبىىد اهللةت

 .عٕٙٗص ،ٖج ،تاري ع
 ،ع ىىى٘ٚٚعبىىد اللىىادر بىىن أبىىي الوفىىا  محمىىد بىىن أبىىي الوفىىا ةت ،ع اللرهىىي أبىىو محمىىدٕة

بىال  ،ةاراتهىي ،نهىر ميىر محمىد اتىب خانىه ،الءوا ر المضيه في طبلات الحنليه
أبىي العىدت زيىن الىدين  اسىم بىن  ،ابن  طلوب ا .ٕٗٗوص  ،ٖٓص ،ٔج ،تاري ع

ومطبعىىىىه  ،ماتبىىىىه المثنىىىىى ،ات الحنليىىىىهتىىىىاج التىىىىراءم فىىىىي طبلىىىى ، ىىىىىعٜٚٛ طلوب ىىىىاة
عال  الدين  ،الحميد  .عٚٚٔر م الترءمه ة ،ٓٙص  ،معٕٜٙٔ ،ةب داد ،العاني

طبلىىات  ،معٕٚ٘ٔ ىىى/ٜٜٚو نىىالي زادةةت ،المعىىروا بىىابن الحنىىاعي ،بىىن أمىىر اهلل
 ،مطبعه ديوان الو ا السني ،محي  الت السرحان .د .دراسه وتحلي : أ ،الحنليه
و ص  ،ٔٔٔالترءمىه :  ،ٜٜ – ٜٛص ص  ،ٕج ،معٕ٘ٓٓ/ ىىٕٙٗٔ ،ةب ىداد
علىىىىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىىىىلطان  ،اللىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  .ٔٗٔالترءمىىىىىىىىىىىىىىىىىىه:  ،ٔٗٔ – ٓٗٔص 

عبىىد  .دراسىىه وتحليىى : د ،الثمىىار الءنيىىه فىىي أسىىما  الحنليىىه ، ىىىعٗٔٓٔمحمىىدةت
مراىىىىىىز البحىىىىىىوث والدراسىىىىىىات  ،ديىىىىىىوان الو ىىىىىىا السىىىىىىني ،المحسىىىىىىن عبىىىىىىد اهلل أحمىىىىىىد

 .ٛٗٗر م الترءمه  ،ٙ٘٘ص ،ٕج ،معٜٕٓٓ ،ةب داد،ٔط ،ا سالميه
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 ،التءبير في المعءم الابير ، ىعٕٙ٘ةتأبي سعد عبد الاريم بن محمد ،ع السمعانيٖة
 ىىىىىى/ ٜٖ٘ٔ ،ةب ىىىىىداد،ٔط ،رعاسىىىىىه ديىىىىىوان الو ىىىىىاا ،تحليىىىىى : منيىىىىىرة نىىىىىاءي سىىىىىالم

 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج ،معٜ٘ٚٔ
تىىىىىىاج  ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٕٗٗو ص  ،ٖٓص ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،ع اللرهىىىىىىيٗة

ص  ،ٕج ،طبلىىىىات الحنليىىىىه ،الحميىىىىد  .عٚٚٔر ىىىىم الترءمىىىىه ة ،ٓٙص  ،التىىىىراءم
 .ٔٗٔالترءمىىىىىىىىىىىىىه: ،ٔٗٔ – ٓٗٔو ص ص  ،ٔٔٔالترءمىىىىىىىىىىىىىه: ،ٜٜ – ٜٛص 

 ،التءبيىىر ،السىىمعاني .ٛٗٗر ىىم الترءمىىه  ،ٙ٘٘ص ،ٕج ،الثمىىار الءنيىىه ،اللىىار 
 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج

 ،د ةمىىن علمىىا  اللىىرن السىىادس الهءىىر عمحمىىد بىىن أحمىى ،ع عىىال  الىىدين السىىمر ند ٘ة
عبىد  .دراسه وتحلي  وتعلي : د ،ميزان الصوت في نتاعت العلوت في أصوت اللله

وينظىىىىر  .٘ٔ-ٗٔملدمىىىىه المحلىىىى  ص ص  ،ٔج ،الملىىىىب عبىىىىد الىىىىرحمن السىىىىعد 
 .ٓٗٔ امش: ص  ،ٕج ،طبلات الحنليه ،أيضام: الحميد 

المىروز   ،أبىو سىعد السىمعاني ،ورع السمعاني: و و عبد الاىريم بىن محمىد بىن منصىٙة
 ،وصىىاحب التصىىانيا الاثيىىرة ،محىىدث المهىىر  ، ىىىعٙٓ٘ولىىد فىىي سىىنه ة ،الهىىافعي

 ،عمىىت معءىىم هىىيوخه فىىي عهىىر مءلىىدات ابىىار ،والرحلىىه الواسىىعه ،واللواعىىد ال زيىىرة
 ىات ابىن اثيىر: رحىت إلىى ب ىداد فسىم   ،واان واس  الرحله صدو ا ثله دينىا ءميىت

 ،و ىد نا هىه ابىن الءىوز  فىي المنىتظم ،ها للخطيىب الب ىداد وذيت على تاريخ ،بها
تىىوفى  ،ويطعىن فىىي ءماعىىه مىىنهم ،وذاىر عنىىه أنىىه اىىان يتعصىب علىىى أ ىىت مذ بىىه

 ،البدايىه والنهايىه ،ع ىىٗٚٚإسىماعيت بىن عمىرةت ،ينظر: ابن اثيىر . ىعٕٙ٘سنهة
عبىد الحىي بىن  ،الدمهىلي .ٕٗ٘ص ،ٕٔج ،بال تىاري ع،ةبيىروت ،ماتبه المعىارا

تحلي :عبىىىد اللىىىادر  ،هىىىذرات الىىىذ ب فىىىي أخبىىىار مىىىن ذ ىىىب ، ىىىىعٜٛٓٔد ةتأحمىىى
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ص  ،ٗج ، ىىىعٙٓٗٔ ،دمهى ة،ٔط ،دار بىن اثيىر ،ومحمىود الرنى وط ،الرنى وط
 .ٕٙٓ – ٕ٘ٓص

 ،عىىال  الىىدين السىىمر ند  .ٚٛٙر ىىم الترءمىىه  ،ٗٛص ،ٕج ،التءبيىىر ،السىىمعانيع ٚة
تلىىي الىىدين بىىن  ،يمىىينلىىالم عىىن التم ،ٚٔملدمىىه المحلىى  ص ،ٔج ،ميىىزان الصىىوت
نسىىخه  ، ىىىع مخطوطىىه ةالطبلىىات السىىنيه فىىي تىىراءم الحنليىىهعٓٔٓٔعبىىد اللىىادرةت

 .،عٜٕٛونسىخه ماتبىه نىور عثمانيىه فىي ور ىهة ،عٖٛٛدار الاتب المصىريه ور ىهة
 .ٓٗٔ امش: ص  ،ٕج ،طبلات الحنليه ،وينظر أيضام: الحميد 

 .ٚٛٙر م الترءمه  ،ٗٛص ،ٕج ،التءبير ،السمعاني عٛة
 ، ىىىعٕ٘ٓٓ ،ةبيىىروت ،ٙٔط ،دار العلىىم للماليىىين ،العىىالم ،خيىىر الىىدين ،ع الزرالىىيٜة

 .ٖٚٔص  ،٘ج
 ،اهىا الظنىون ،معٚٙٓٔمصىطلى بىن عبىد اهلل اللسىطنطينيةت ،ع حاءي خليلىهٓٔة

 .ٖٔٚص  ،ٕج ،معٜٜٜٔ ى/ٜٔٗٔ ،ةبيروت ،دار اللار
بىىال  ،ةبيىىروت ،يدار إحيىىا  التىىراث العربىى ،معءىىم المىى للين ،عمىىر رضىىا ،ع احالىىهٔٔة

 .ٕٚٙص ،ٛج ،تاري ع
 ،ابىىن  طلوب ىىا.ٖٜٔر ىىم الترءمىىه  ،ٕٓٚص  ،ٔج ،الءىىوا ر المضىىيه ،ع اللرهىىئٕة

طبلىىىىىات  ،الحميىىىىد  .عٜٛٔر ىىىىم الترءمىىىىه ة ،ٙٙ - ٘ٙص ص  ،تىىىىاج التىىىىراءم
 .ٖٔٔر م الترءمه  ،ٕٓٔ – ٔٓٔص ص  ،ٕج ،الحنليه

 ،ابىن  طلوب ىا .ٕٗٓٔمىهر ىم الترء ،ٕٖٚص  ،ٔج ،الءوا ر المضىيه ،ع اللرهئٖة
 .عٕٕٔر م الترءمه ة ،ٔٗص  ،تاج التراءم

ر ىىم  ،ٜٛٔوص  ،ٜٔ٘ر ىىم الترءمىه ،ٕ٘ص  ،ٔج ،الءىىوا ر المضىيه ،ع اللرهىيٗٔة
 .عٕٓٗر م الترءمه ة ،ٛٚص  ،تاج التراءم ،ابن  طلوب ا .ٜٔ٘الترءمه

 .عٕٓٗر م الترءمه ة ،ٛٚص  ،تاج التراءم ،ابن  طلوب اع ٘ٔة
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اليرسوخيع بىة وذار ا اللرهي  ،وسوخ بلدة من بالد فرغانهخي:نسبه إلى نع النوسو ٙٔة
 ،ٔ٘ص  ،ٔج ،الءىوا ر المضىىيه ،ينظىر اللرهىي ،باليىا  والىرا  فىي طبعىه الهنىىد

بينما نلت الستاذ الداتور محي  ىالت السىرحان عىن الطبعىه  .ٗٙٔر م الترءمه 
لتىاح محمىىد الحلىو فىىي المحللىه مىن الءىىوا ر المضىيه التىىي نهىر ا الىداتور عبىىد ال

والتي لم  ،النوسوخيعبىة مع ٜٛٚٔ ى/ٜٖٛٔمطبعه عيس البابي الحلبي بمصرة
ص  ،ٕج ،طبلىىىىىات الحنليىىىىىه ،الحميىىىىىد ينظىىىىىر:  ،يتيسىىىىىر لنىىىىىا الحصىىىىىوت عليهىىىىىا

 .عٕٔو امش ة ،ٖٖٔر م الترءمه  ،ٕٖٔ-ٖٔٔص
 أبىو الحسىن ،و ىو علىي بىن أبىي باىر بىن عبىد الءليىت اللرغىاني ع صىاحب الهدايىه:ٚٔة

اىىىان مىىىن  ،نسىىىبته إلىىىى مرغينىىىان ةمىىىن نىىىواحي فرغانىىىهع ،بر ىىىان الىىىدين المرغينىىىاني
تىوفي فىي  ،مىن المءتهىدين ،اىان حافظىا ملسىرا محللىا أديبىا ،أاابر فلها  الحنليىه

بدايىىىىىه المبتىىىىىد  فىىىىىي الللىىىىىهع وهىىىىىرحه ةومىىىىىن تصىىىىىانيله: اتىىىىىاب  ، ىىىىىىعٖٜ٘سىىىىىنه ة
 ،ٔج ،بلىات الحنليىهط ،ينظىر: اللرهىي .اتابةالهدايه في هرح البدايهع وغير مىا

ر ىىىىىىم  ،ٕٗص ،تىىىىىىاج التىىىىىىراءم ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٛ٘ٓٔ ر ىىىىىىم الترءمىىىىىىه ،ٖٖٛص
 .ٕٗٔالترءمه 

سىىاان ثانيىىه بعىىد) واوع ع مىىرو:ٛٔة تلتىىدح بهىىا  ،المىىرو: الحءىىارة البىىيض ،ةبلىىته أولىىه وا 
ومىىرو  ،و ىي مىدينتان: مىرو الىروذ ةبضىىم الىرا  المهملىه وبالىذات المعءمىهع ،النىار

واال مىىا مىىن بىىالد  ،هىىين المعءمىىه واسىىر الهىىا  بعىىد ا ءىىيمعالهىىا ءان ةبلىىته ال
 ،فمعنىىىىى مىىىىرو الىىىىروذ واد  المىىىىرج أو النهىىىىر ،والمىىىىرو باللارسىىىىيه المىىىىرج ،فىىىىارس

و ىىىي صىىى يرة بالنسىىىبه إلىىىى مدينىىىه مىىىرو الهىىىا ءان والتىىىي  ،لو وعهىىىا علىىىى النهىىىر
خىىرج  ،و ىىذ) أهىىهر مىىدن خراسىىان وبينهمىىا خمسىىه أيىىام ،معنا ىىا مىىرج نلىىس الملىىب

وبىىين مىىرو ونيسىىابور  ،لىى  مىىن أ ىىت اللضىىت ينسىىبون مىىروروذ  ومىىروذ منهىىا خ
لى بل  ماعه واثنان وعهرون  ،سبعون فرسخا ومنها إلى سرخس ثالثون فرسخا وا 



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  252 

 

 جملة آداب الفراهيدي

عبىىىىىىد اهلل بىىىىىىن عبىىىىىىد العزيىىىىىىز  ،الباىىىىىىر ينظىىىىىىر:  .فرسىىىىىىخا اثنىىىىىىان وعهىىىىىىرون منىىىىىىزال
تحليى : مصىطلى  ،معءم ما استعءم مىن أسىما  الىبالد والمواضى  ،/ ىعٛٚٗةت
 – ٕٙٔٔص ص  ،ٗج ، ىىىىىعٖٓٗٔ ،ةبيىىىىروت ،ٖط ،عىىىىالم الاتىىىىب ،سىىىىلاال

 .ٖٔٔ-ٕٔٔص ص  ،٘ج ،معءم البلدان ،يا وت الحمو  .ٕٚٔٔ
 .ٗٙٔر ىىىىىىم الترءمىىىىىىه  ،ٕ٘ – ٔ٘ص ص  ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،اللرهىىىىىىيع ٜٔة

 .ٖٖٔر م الترءمه  ،ٕٖٔ-ٖٔٔص ص ،ٕج ،طبلات الحنليه ،الحميد 
لهىىين المعءمىىه و خىر) نىىونع مدينىىه بمىىا ورا  النهىىر ااهانةباالااهىاني: نسىىبه إلىىى  عٕٓة

ص  ،ٗج ،معءىىىم البلىىىدان ،ينظىىىر: يىىىا وت الحمىىىو  .علىىىى بابهىىىا واد  أخسىىىياث
ر ىىم  ،ٗٛص  ،تىىاج التىىراءم ،و ىىد وردت بهىىذا الللىىظ عنىىد : ابىىن  طلوب ىىا .ٖٓٗ

ر ىىىىىم الترءمىىىىىه  ،ٖٙٔص ،ٕج ،طبلىىىىىات الحنليىىىىىه ،الحميىىىىىد  .عٕٕٙالترءمىىىىىه ة
ٔ٘ٚ. 

ورا   ،و ىي مدينىه ابيىرة فىي أوت بىالد تراسىتان ،عو  بالسين المهملهع ااسان: ةير ٕٔة
 ،وعلىىىى بابهىىىا واد  أخسىىىياث ،ولهىىىا  لعىىىه حصىىىينه ،ورا  الهىىىاش ،نهىىىر سىىىيحون

واانت مدينه عامرة   له اثيرة الخيرات واسعه الساحات متهدلىه الهىءار حسىنه 
وص  ،ٜٕ٘ص ،ٗج ،معءىم البلىدان ،النىواحي وال طىار ينظىر: يىا وت الحمىو 

ر م  ،ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهي ووردت بهذا الللظ عند : .ٖٓٗ
 ،اللىىىار  .عٖ ىىىامشة ،ٖٙٔص ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد  .ٓٗالترءمىىه 

 .٘ٓٚص ،ٕج ،الثمار الءنيه
تىاج  ،ابن  طلوب ا .ٓٗر م الترءمه  ،ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهيع ٕٕة

ص  ،ٕج ،طبلىىات الحنليىىه ،الحميىىد  .عٕٕٙه ةر ىىم الترءمىى ،ٗٛص  ،التىىراءم
ص  ،ٕج ،الثمىىىىىىىىىار الءنيىىىىىىىىىه ،اللىىىىىىىىىار  .ٚ٘ٔر ىىىىىىىىىم الترءمىىىىىىىىىه  ،ٜٙٔ-ٗٙٔص
 .ٚٓٚ-٘ٓٚص
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 .٘ٓٚص ص ،ٕج ،الثمار الءنيه ،ع اللار ٖٕة
و ىىو الملىىب العىىادت نىىور الىىدين أبىىو اللاسىىم محمىىود بىىن الملىىب ع نىىور الىىدين محمىىود: ٕٗة

سىىعيد زناىىي المللىىب بالهىىهيد بىىن الملىىب  سىىيم الدولىىه عمىىاد الىىدين أبىىي  ،التابىىب
ولىىىىد سىىىىنه  ،المللىىىىب بلسىىىىيم الدولىىىىه التراىىىىي السىىىىلءو ي مىىىىوال م ،  سىىىىنلر التابىىىىب

وتعلىىم  ،نهىىأ فىىي الالىىه والىىد) صىىاحب حلىىب والموصىىت وغير مىىا ، ىىع بحلىىبٔٔ٘ة
عارفىا بالللىه علىى  ،واىان هىهما هىءاعا ذا  مىه عاليىه ،اللر ن واللروسيه والرمي

 . ىىىعٜٙ٘تىىوفي سىىنه ة ،سىىم  الحىىديث وأسىىمعه طلبىىا لاءىىرو  ،مىىذ ب أبىىي حنيلىىه
 ،الاامىىت فىىي التىىاري  ، ىىىعٖٓٙعلىىي بىىن محمىىدة ،أبىىو الحسىىن ،ينظىىر: ابىىن الثيىىر

 ،ٓٔج ، ىىع٘ٔٗٔةبيىروت/  ،ٕط،دار الاتب العلميىه ،تحلي : عبد اهلل اللاضي
 ،ٕٛٚ - ٕٚٚص ص ،ٕٔج ،البدايىىىه والنهايىىىه ،ابىىىن اثيىىىر .ٚ٘-٘٘ص ص

 .ٖٕٛوص
الىىدين السرخسىىي: و ىىو محمىىد بىىن محمىىد بىىن محمىىد المللىىب برضىىي الىىدين  ع رضىىيٕ٘ة

أخىىذ  ،ا مىىام الابيىىر الءىىام  للعلىىوم العلليىىه والنلليىىه ،وبر ىىان ا سىىالم السرخسىىي
 ىدم حلىب  ،العلم عن الصدر الهىهيد حسىام الىدين عمىر بىن عبىد العزيىز بىن مىازة

ب عليىىه ءماعىىه فتعصىى ،ودرس بالمدرسىىه النوريىىه والحالويىىه بعىىد محمىىود ال زنىىو 
ونسىىبو) إلىىى التلصىىيرألا اتابىىه المحىىيط وسىىما) بىىالمحيط الرضىىو  تمييىىزام لىىه عىىن 

ينظىىر:  . ىىىعٗٗ٘تنىىاوت فيىىه عامىىه مسىىاعت الحنليىىه تىىوفي سىىنهة ،المحىىيط البر ىىاني
 ،تىىىىىىاج التىىىىىىراءم ،ابىىىىىىن  طلوب ىىىىىىا .ٖٗٙص  ،ٔج ،الءىىىىىىوا ر المضىىىىىىيه ،اللرهىىىىىىي

ر ىىىىم الترءمىىىىه  ،ٕٚٔ-ٓٚٔص ص ،ٕج ،طبلىىىىات الحنليىىىىه ،الحميىىىىد  .ٛ٘ص
 .ٓٚٔص ،ٔو امش ،ٛ٘ٔ

ص  ،ٕج ،الثمىىىار الءنيىىىه ،اللىىىار  .ٜٙٔص ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد ع ٕٙة
ٚٓٚ. 
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ص  ،تىىىىاج التىىىىراءم ،ابىىىىن  طلوب ىىىىا .ٕٙٗص ،ٔج ،الءىىىىوا ر المضىىىىيه ،اللرهىىىىي عٕٚة
بىىداع  الصىىناع  فىىي  ، ىىىعٚٛ٘أبىىو باىىر بىىن مسىىعود بىىن أحمىىدةت ،الااسىىاني .ٗٛ

 ،دار المعرفىىىىىىىىىىه ،يىىىىىىىىىى : محمىىىىىىىىىىد خيىىىىىىىىىىر طعمىىىىىىىىىىه حلبىىىىىىىىىىيتحل ،ترتيىىىىىىىىىىب الهىىىىىىىىىىراع 
 .ٚص ،معٕٓٓٓ ى/ٕٓٗٔ،ةبيروت،ٔط

ابن  .ٕٚٔر م الترءمه ،ٜٕٚ -ٕٛٚص ص  ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،ع اللرهيٕٛة
 ،ٓٗٔص  ،ٕج ،طبلىىىات الحنليىىىه ،الحميىىىد  .ٗٛص  ،تىىىاج التىىىراءم ، طلوب ىىىا
 .ٜٙٔوص  ،ٔٗٔص ٖو امش

 ،ٕٖٕر ىىىم الترءمىىىه ،ٜٔٔ – ٛٔٔص ص  ،ٔج ،الءىىىوا ر المضىىىيه ،ع اللرهىىىيٜٕة
ر ىىىىىىىىم  ،ٖٚٔ -ٕٚٔص ص ،ٕج ،طبلىىىىىىىىات الحنليىىىىىىىىه ،الحميىىىىىىىىد  .ٕٓٚوص 

 .ٜ٘ٔالترءمه 
 .ٕٛٚص  ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،اللرهيع ٖٓة
 .٘ٛص ،ٕج ،التءبير في المعءم الابير ،السمعاني عٖٔة
 .ٚص ،ٔج ،بداع  الصناع  ،الااساني عٕٖة
ابىن  وينظىر أيضىام: .ٗٛر ىم الترءمىه  ،ٕٛص ،ٕج ،الءىوا ر المضىيه ،اللرهيع ٖٖة

 .عٚٚٔر م الترءمه ة ،ٓٙص  ،تاج التراءم ، طلوب ا
 .ٖٔٚص  ،ٕوج ،ٖٚٔ -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اها الظنون ،ع حاءي خليلهٖٗة
 .ٕٚٙص  ،ٛج ،معءم الم للين ،احاله .ٖٚٔص ،٘ج ،أعالم ،ع الزراليٖ٘ة
طبلىىات  ،الحميىىد  .عٚٚٔر ىىم الترءمىىه ة ،ٓٙص  ،تىىاج التىىراءم ،ع ابىىن  طلوب ىىاٖٙة

 -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اهىىىا الظنىىىون ،حىىىاءي خليلىىىه .ٓٗٔص ،ٕج ،الحنليىىىه
معءىىىىىىىىىم  ،احالىىىىىىىىىه .ٖٚٔص ،٘ج ،أعىىىىىىىىىالم ،الزرالىىىىىىىىىي .ٖٔٚص ،ٕوج ،ٖٚٔ

 .ٕٚٙص  ،ٛج ،الم للين
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ميىىزان  ،السىىمر ند  .ٖٚٔ -ٖٙٔص ص  ،ٔج،اهىىا الظنىىون ،ع حىىاءي خليلىىهٖٚة
 .٘ٗص  ،ٔج ،ملدمه المحل  ،الصوت

 .ٕٗٗص ،ٔج ،الءوا ر المضيه ،ع اللرهيٖٛة
اهىا  ،حىاءي خليلىه .ٔ ىامش ر ىم ،ٓٗٔص ،ٕج ،طبلىات الحنليىه ،ع الحميد ٜٖة

 .ٕٚٙص  ،ٛج ،معءم الم للين ،احاله .ٖٔٚص  ،ٕج،الظنون
عبىد الملىب  .دراسىه وتحليى  وتعليى : د ،ميىزان الصىوت ،ع عال  الدين السمر ند ٓٗة

 .ٔٙ-ٓٙص ملدمه المحل  ص  ،ٔج ،عبد الرحمن السعد 
طبلىىىات  ،الحميىىىد  .عٚٚٔر ىىىم الترءمىىىه ة ،ٓٙص ،تىىىاج التىىىراءم ،ع ابىىىن  طلوب ىىىأٗة

ص  ،ٕج،اهىا الظنىون ،حىاءي خليلىه .ٔ ىامش ر ىم ،ٓٗٔص ،ٕج ،الحنليه
ٗ٘٘. 

 .ٕٕٔص  ،ٔج،اها الظنون ،ع حاءي خليلهٕٗة
 .ٕ٘ -ٔ٘ص ص ،ملدمه المحل  ،ٔج،ميزان الصوت،ع عال  الدين السمر ند ٖٗة
ماتبىىىىىىه النهضىىىىىىه  ،سىىىىىىالءله إيىىىىىىران والعىىىىىىرا  ،عبىىىىىىد المىىىىىىنعم ةالىىىىىىداتورع ،سىىىىىىنينع حٗٗة

ص  ،معٜٜ٘ٔ،ةاللىىىىىىا رة،ٔط ،مطبعىىىىىىه التىىىىىىأليا والترءمىىىىىىه والنهىىىىىىر ،المصىىىىىىريه
 .ٛٔ-ٚٔص

 ،مءلىه المى رخ العربىي ،الدوله السامانيه والدوله ال زنويىه ،الداتورعةحسين ،ع أمين٘ٗة
سىىىىالءله العىىىىرا   ،ينحسىىىىن .ٕٔص ،عمٜٚٛٔ ،ةب ىىىىداد ،العىىىىدد الخىىىىامس عهىىىىر

يران  .ٜٕ-ٕٛص ص ،وا 
المنىىتظم فىىي تىىاري   ، ىىىعٜٚ٘أبىىو اللىىرج عبىىد الىىرحمن بىىن علىىيةت ،ع ابىىن الءىىوز ٙٗة

 .٘ٓٔ-ٗٓٔص ص،ٛج، ىعٖٛ٘ٔ ،ةبيروت،ٔط ،دار صادر ،الملوب والمم
 ىىىى ٖٙٗةحىىىوادث  ٔٙ٘و ص ٖٔ٘ص ،ٜج ،الاامىىىت فىىىي التىىىاري  ،ع ابىىىن الثيىىىرٚٗة

 . ىعٔٗٗوحودث 
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 .٘ٚ٘ص ،ٜج ،ن .ع مٛٗة
ع ملاهىىا): و ىىو السىىلطان ملاهىىا) بىىن ألىىب ارسىىالن بىىن داود خلىىا والىىد) فىىي الملىىب ٜٗة

و ىىد هىىء   ،و ىىو فىىي السىىابعه عهىىرة او الثامنىىه عهىىرة مىىن عمىىر) ، ىىىع٘ٙٗسىىنه ة
 ،وحلىىر التىىرع وأ ىىام الءسىىور وحصىىن المىىدن ،العلىىم رغىىم توءهىىه لاعمىىات الحربيىىه

يىىه والعلليىىه بمعونىىه وزيىىر) نظىىام الملىىب امىىا ولىى  بالللىىب وهىىء  دراسىىه العلىىوم الدين
الىىىىىىىىىذ  انهىىىىىىىىىأ المدرسىىىىىىىىىتين النظىىىىىىىىىاميتين فىىىىىىىىىي ب ىىىىىىىىىداد ونيسىىىىىىىىىابور تىىىىىىىىىوفي سىىىىىىىىىنه 

اختصىىىار  ،اللىىىته بىىىن علىىىي الصىىىلهاني ،ةينظىىىر: البنىىىدراني .معٕٜٓٔ ىىىى/٘ٛٗة
دار الفىىىا   ،تىىىاري  دولىىىه  ت سىىىلءو  لمحمىىىد بىىىن محمىىىد بىىىن حامىىىد الصىىىلهاني

حسىىىىىن إبىىىىىرا يم  ،حسىىىىىن .ٖٚ -ٓٚص ص ،معٜٛٚٔ ،ةبيىىىىىروت،ٕط ،الءديىىىىىدة
ماتبه النهضه  ،تاري  ا سالم السياسي والديني والثلافي واالءتماعي ،ةالداتورع
 .ٕٚ-ٕ٘ص ص ،ٗج،عٕٜٛٔ ،ةاللا رة،ٕط ،المصريه

و ىىىي مدينىىىه و ىىىر   ،ع ااهىىى ر: بالتلىىىا  السىىىاانين والهىىىين المعءمىىىه وال ىىىين أيضىىىام ٓ٘ة
 ،و ىىي فىىي وسىىط بىىالد التىىربوتلىىب النىىواحي  ،ورسىىاتي  يسىىافر إليهىىا مىىن سىىمر ند

معءم  ،يا وت الحمو  ةينظر: .وينسب إليها عدد من العلما  ،وأ لها مسلمون
 .عٖٓٗص ،ٗج ،البلدان

 ،اعتنىىىىا  محمىىىىد إ بىىىىات ،أخبىىىىار الدولىىىىه السىىىىلءو يه ،ناصىىىىر بىىىىن علىىىىي ،ع الحسىىىىينٔ٘ة
 .ٙٙ-٘ٙص ص ،معٖٖٜٔ ،ةال ور

عامىىىت السىىىالءله علىىىى احمىىىد خىىىان: ويعىىىرا بىىىى ةأحمىىىد خىىىان الثىىىاني بىىىن خضىىىرع  عٕ٘ة
ةينظىىر:  . ىىىعٛٛٗو تىىت فىىي الحىىرم سىىنه ة  ىىىعٕٛٗأسىىر) ملاهىىا) سىىنه ة ،سىىمر ند

 .ٖٕٗو ص ٕٚٔ-ٔٚٔص ص ،ٓٔج ،الاامىىىىىىت فىىىىىىي التىىىىىىاري  ،ابىىىىىىن الثيىىىىىىر
 ،معءىىم النسىىاب والسىىرات الحاامىىه فىىي التىىاري  ا سىىالمي ،المستهىىر  ،زامبىىور

 .عٕٖٔص ،معٜٔ٘ٔ،ةاللا رة ،ءامعه ف اد الوت



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  262 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 .ٖٕٗو ص ٕٚٔ-ٔٚٔص ص ،ٓٔج ،الاامت في التاري  ،بن الثيرع اٖ٘ة
منهىىىورات دار  ،المىىىدن فىىىي ا سىىىالم حتىىىى العصىىىر العثمىىىاني ،هىىىاار ،ع مصىىىطلىٗ٘ة

 .ٖٗٗص ،ٕج ،معٜٛٛٔ ،ةالاويت ،ٔط ،السالست
وتاتىب الصى د بالسىين ماىان الصىاد أ   ،ع ص ديا: ويراد بها الصى د أو صى ديانا٘٘ة

وتسىىمى  ،لخصىىبه فيمىىا بىىين نهىىر  ءيحىىون وسىىيحونويهىىمت الرض ا ،ةالسىى دع
وصىىى د  ،صىىى د سىىىمر ند ،و يىىىت  مىىىا صىىى دان ،و صىىىبتها سىىىمر ند ،بنهىىىر الصىىى د

ال تبىىين اللريىىه  ،و ىىي عبىىارة عىىن  ىىر  متصىىله ،وتعىىدان  صىىبتي الصىى د ،بخىىار 
اثيىىرة الهىىءار  ،فهىىي مىىن أطيىىب ارض اهلل ،حتىىى تأتيهىىا اللتحىىاا الهىىءار بهىىا

ةينظىىر:  .واليهىىا ينسىىب طاعلىىه مىىن أ ىىت العلىىم ،الطيىىار غزيىىرة النهىىار متءاوبىىه
 ،معءىىىىم البلىىىىدان ،يىىىىا وت الحمىىىىو  .٘ٙٔص ،المسىىىىالب والممالىىىىب ،ا صىىىىطخر 

 .عٓٔٗ-ٜٓٗص ص ،ٖج
 ،تىىىاري  بخىىىار  منىىىذ أ ىىىدم العصىىىور حتىىىى العصىىىر الحاضىىىر ،ارمينىىىوس ،ع فىىىامبر ٙ٘ة

 ،الخهىىابيحيىىى  .وراءعىىه و ىىدم لىىه د ،احمىىد محمىىود السىىاداتي .ترءمىىه وتعليىى  د
 .ٙٗ-٘ٗص ص ،معٜ٘ٙٔ ،ةاللا رة ،هراه ا عالنات الهر يه

الحراىىه اللاريىىه فىىي بخىىار  فىىي اللىىرنين الثالىىث  ،طىىار  فتحىىي سىىلطان ،ع الىىدليميٚ٘ة
ةءامعىىه  ،اليىىه اآلداب ،رسىىاله داتىىورا) فىىي التىىاري  ا سىىالمي ،والرابىى  الهءىىريين

 .ٙٛٔص ،معٜ٘ٛٔب داد/ 
 .ٕ٘ص ،تاري  بخار  ،ع فامبر ٛ٘ة
 .ٕٙٔص ،المسالب والممالب،ا صطخر .ٜٖٛص ،صورة الرض ،ع ابن حو تٜ٘ة

 .ٔٛٗص ،بلدان الخالفه الهر يه ،لسترنت
 ،المسىىىىىىىالب والممالىىىىىىىب ،ا صىىىىىىىطخر  .ٚٓٗص ،صىىىىىىىورة الرض ،ع ابىىىىىىىن حو ىىىىىىىتٓٙة

 .ٛٚٔص
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دار الاتىب  ،تاري  ب ىداد ، ىعٖٙٗاحمد بن علي أبو بارةت ،ع الخطيب الب داد ٔٙة
 ،الاامت في التاري  ،ابن الثير .ٕٙٔص ،ٗٔج ،بال تاري ع ،يروتةب ،العلميه

 .ٖٚٔص ،ٚج ،المنتظم ،ابن الءوز  .٘ٗص ،ٔٔج
 .ٔٙٔص ،المسالب والممالب،ا صطخر .ٖ٘ٛص ،صورة الرض ،ع ابن حو تٕٙة
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘ص ص ،بلدان الخالفه الهر يه ،ع لسترنتٖٙة
 .٘٘ص ،ٓٔج ،الاامت في التاري  ،ع ابن الثيرٗٙة
 ،علمىىىىا  النظاميىىىىات ومىىىىدارس المهىىىىر  ا سىىىىالمي ،نىىىىاءي ةالىىىىداتورع ،ع معىىىىروا٘ٙة

 .ٜٔص ،معٖٜٚٔ ى/ٖٜٖٔ ،ةب داد ،مطبعه ا رهاد
 .ٜٔٙ-ٜٓٙص ص ،ٕج ،المدن في ا سالم ،ع مصطلىٙٙة
تحليىى : محمىىد  ،معءىىم ملىىاييس الل ىىه ، ىىىعٜٖ٘أحمىىد بىىن فىىارس ةت ،ع ابىىن زاريىىاٚٙة

 ،بيىروتة،ٔط ،دار إحيا  التراث العربي ،نوفاطمه محمد أصال ،عوض مرعب
 .ٖ٘٘ص ،عمٕٔٓٓ ى/ٕٕٗٔ

تحليى :  ،تىاج العىروس مىن ءىوا ر اللىاموس ،محمىد مرتضىى الحسىيني ،الزبيد  عٛٙة
 .ٖٕٕص ،ٕٚج،بىىىال تىىىاري ع ،ةبيىىىروت ،دار الهدايىىىه ،مءموعىىىه مىىىن المحللىىىين

فهمىي تحليى  وتعريىب: المحىامي  ،درر الحاام هرح مءله الحاام ،علي ،حيدر
 .ٕص ،ٖج ،بال تاري ع ،ةبيروت ،دار الاتب العلميه ،الحسيني

محمىىىىد بىىىىن ماىىىىرم  ،ابىىىىن منظىىىىور .ٖ٘٘ص ،معءىىىىم ملىىىىاييس الل ىىىىه ،ع ابىىىىن زاريىىىىاٜٙة
 .ٛٗٗ ،ٓٔج.بال تىاري ع ،ةبيروت،ٔط ،دار صادر ،لسان العرب ، ىعٔٔٚةت

 ، ترتيىب ةالىزاو  ،اللاموس المحىيط ، ىعٚٔٛمحمد بن يعلوبةت ،الليروز  باد 
الىىىدار العربيىىىه  ،علىىىى طريلىىىه المصىىىباح المنيىىىر وأسىىىاس البالغىىىه ،الطىىىا ر احمىىىدع

 .ٗٓٚص ،ٕج ،معٜٓٛٔ ،ةليبيا،ٖط ،للاتاب
 .ٕص ،ٖج ،درر الحاام ،ع حيدرٓٚة
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 .عٕٖاآليه ة ،ع سورة طهٔٚة
 .ٖ٘٘ص ،معءم ملاييس الل هم  ،ع ابن زاريإٚة
موسىىىوعه  ،عهىىىر الهءىىىر عمحمىىىد بىىىن علىىىي ةتىىىوفي فىىىي اللىىىرن الثىىىاني  ،ع التهىىىانو ٖٚة

عبىىد اهلل  .ترءمىىه: د ،تحليىى :علي دحىىروج ،اهىىاا اصىىطالحات اللنىىون والعلىىوم
 ،ٔج ،عمٜٙٙٔ ،بيىىروتة،ٔط ،نهىىر ماتبىىه لبنىىان ،ءىىورج زينىىاني.د.و ،الخالىىد 

دسىتور العلمىا   ،اللاضي عبد النبي بىن عبىد الرسىوت ،الحمد نار  .ٕٙٓٔص
يىىى  وتعريىىىب عباراتىىىه اللارسىىىيه: تحل ،أو ءىىىام  العلىىىوم فىىىي اصىىىطالحات اللنىىىون

 ،معٕٓٓٓ ىىىىى/ ٕٔٗٔ،ةبيىىىىروت ،ٔط،دار الاتىىىىب العلميىىىىه ،حسىىىىن  ىىىىاني فحىىىىص
 .ٔ٘ٔص ،ٕج

 .ع٘ٗٓٔمادةة ،ٕص ،ٖج ،درر الحاام ،ع حيدرٗٚة
حاهىيه رد المختىار علىى الىدر المختىار  ، ىىعٕٕ٘ٔمحمىد أمىين ةت ،ع ابن عابدين٘ٚة

 ىى ٕٔٗٔ ،بيىروتة ،ٕط ،اىردار الل ،هرح تنوير البصارةحاهيه ابىن عابىدينع
 مىىىىىىىىىىىىىىىىادة ،ٕص ،ٖج ،درر الحاىىىىىىىىىىىىىىىىام ،حيىىىىىىىىىىىىىىىدر .ٜٜٕص .،ٗج ،عمٕٓٓٓ -
 .ع٘ٗٓٔة

م نىىىىىي المحتىىىىىاج إلىىىىىى معرفىىىىىه أللىىىىىاظ  ، ىىىىىىعٜٜٚمحمىىىىىد الخطيىىىىىب ةت ،ع الهىىىىىربينيٙٚة
 .ٕٔٔص ،ٕج ،عبال تاري  ،بيروتة ،دار اللار ،المنهاج

دار  ،والهىرح الابيىر الم نىي ، ىعٕٓٙعبد اهلل بن أحمد ةت ،ع ابن  دامه الملدسيٚٚة
علىىىىىي بىىىىىن سىىىىىليمان  ،المىىىىىرداو  .ٖص ،٘ج ، ىىىىىىع٘ٓٗٔ ،بيىىىىىروتة ٔط،اللاىىىىىر
ا نصاا في معرفه الراءه من الخالا علىى مىذ ب ا مىام أحمىد  ، ىع٘ٛ٘ةت

بىىال  ،ةبيىروت ،دار إحيىا  التىىراث العربىي ،تحليى : محمىىد حامىد الللىي ،بىن حنبىت
 .ٚٓٗص ،٘ج ،تاري ع
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منصىىىىىىىىىىىور بىىىىىىىىىىىن يىىىىىىىىىىىونس  ،البهىىىىىىىىىىىوتي .ٚٓٗص ،٘ج ،ا نصىىىىىىىىىىىاا ،ع المىىىىىىىىىىىرداو ٛٚة
 ، ىىىعٜٖٓٔ ،ةالريىىاض ،ماتبىىه الريىىاض الءديىىدة ،الىىروض المربىى  ، ىىىعٔ٘ٓٔةت
 .ٕٓٙص ،ٕج

االختيىىىىىار لتعليىىىىىت  ، ىىىىىىعٖٛٙعبىىىىىد اهلل بىىىىىن محمىىىىىود ةت ،ع ابىىىىىن مىىىىىودود الموصىىىىىليٜٚة
 ،ٖج ،عمٜ٘ٚٔ ىى/ٜٖ٘ٔ ،بيروتة،ٖط ،دار المعرفه للطباعه والنهر ،المختار

 .ٔٔص
دار الهىىى ون  ،التعريلىىىات ، ىىىىعٙٔٛعلىىىي بىىىن محمىىىدةت ،أبىىىو الحسىىىن ،ءىىىانيع الءر ٓٛة

 ، ىىىىعٜٛٚ اسىىىم بىىىن عبىىىد اهللةت ،اللونىىىو  .ٖٚص ،معٜٙٛٔ ،ةب ىىىداد ،الثلافيىىىه
أحمىد بىن  .تحليى  : د ،أنيس الللهىا  فىي تعريلىات الللىاظ المتداولىه بىين الللهىا 

 .ٖٜٔص ،ٔج، ىعٙٓٗٔ ،ةءدة ،ٔط ،دار الوفا  ،عبد الرزا  الابيسي
 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ابن عابدين عٔٛة
دار  ،المبسىوط ، ىىعٖٛٗمحمد بن أحمىد بىن أبىي سىهت ةت ،أبو بار ،ع السرخسيٕٛة

 ،ابىىن  دامىىه الملدسىىي .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔص ص ،ٔٔج ، ىىىعٙٓٗٔ،ةبيروت،المعرفىىه
 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير

 .عٕٔاآليه ة ،ع سورة النسا ٖٛة
 .عٕٗيه ةاآل ،ع سورة صٗٛة
الم نىي  ،ابن  دامىه الملدسىي .ٚٔٔص ،٘ٔج ،الءام  لحاام اللر ن ،ع اللرطبي٘ٛة

 .ٜٓٔص ،٘ج ،والهرح الابير
 ، ىىىعٕٕٖٔهىىرا الحىى  محمىىد أهىىرا ةتىىوفي  بىىت  ،أبىىو عبىىد الىىرحمن ،ع الصىىديليٙٛة

دار  ،تحليىىى : عبىىىد الىىىرحمن محمىىىد عثمىىىان ،عىىىون المعبىىىود هىىىرح سىىىنن أبىىىي داود
ر ىىىم  ،ٜٕٔص ،ٜج ،معٕٓٓٓ ىىىى/ٕٔٗٔ،ةبيىىىروت ،ٔط ،ربىىىيإحيىىىا  التىىىراث الع
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 ،٘ج ،الم ني والهىرح الابيىر ،ابن  دامه الملدسي .ع والنص لهٖٖٔٛالحديث ة
 .ٜٓٔص

علىىىىىىي بىىىىىىن أبىىىىىىي باىىىىىىر  ،الميرغينىىىىىىاني .ٔ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىىوط ،ع السرخسىىىىىىيٚٛة
هىىىىىراه ومطبعىىىىىه البىىىىىابي الحلبىىىىىي  ،الهدايىىىىىه هىىىىىرح بدايىىىىىه المبتىىىىىدئ ، ىىىىىىعٖٜ٘ةت

 ،بىىداع  ،الااسىىاني .ٖص ،ٖج،بىىال تىىاري ع ،مصىىرة ،طبعىىه الخيىىرةال ،وهىىراا )
 .٘ٛص ،ٙج

 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٛٛة
 ،ٖج ،االختيىىار ،ابىىن مىىودود الموصىىلي .ٔ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىوط ،ع السرخسىىيٜٛة

 .ٜٕٛص ،ٗج ،حاهيه رد المحتار ،ابن عابدين .ٕٔ-ٔٔص ص
م سسىىىه  ،الهىىراات فىىي الهىىىريعه ا سىىالميه ،ور عبىىىد العزيىىز عىىىزةالىىدات ،ع الخيىىاطٜٓة

اللسىم  ،معٜٜٗٔ ،ةبيىروت وَعمىان ،ودار البهىير فىي َعمىان ،الرساله في بيروت
 .ٗٙص  ،الوت

 .عٛٚةاآليه ،ع سورة الحتٜٔة
 .عٛ٘ٔاآليهة ،ع سورة البلرةٕٜة
 سىىىىىىالمي الللىىىىىىه ا ،و بهةالىىىىىىداتورع ،الزحيلىىىىىىي .ٛ٘ص ،ٙج ،بىىىىىىداع  ،ع الااسىىىىىانيٖٜة

 ،٘ج ،معٜٜٚٔ ىىىىى/ٛٔٗٔ ،ةبيروت،معدلىىىىه ٗط ،دار اللاىىىىر المعاصىىىىر ،وأدلتىىىىه
 .ٖٚٚٛص

 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٗة
 .ٚٓٗص ،٘ج ،ا نصاا ،المرداو  .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٜ٘ة

ابىىىىىن  .ٖص ،ٖج ،الهدايىىىىىه ،الميرغينىىىىىاني .ٜٓص  ،ٙج ،بىىىىىداع  الصىىىىىناع  ،الااسىىىىىاني
 .ٜٓٔص  ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،لملدسي دامه ا

 .٘ٔص،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٙة



 
 

   

 

 وآراءهالدمرقندي  
 اإلقتصاديظ في الذركات

 ين حدين خضيرصالح الدد. 
  1022حزيران    (7) ددــالط

  262 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 ،مسىىىند أحمىىىىد ، ىىىىع ٕٔٗأبىىىو عبىىىد اهلل الهىىىيباني ةت ،ا مىىىام أحمىىىد ،ع ابىىىن حنبىىىتٜٚة
 ،عٕٖٖٕٔر ىم الحىىديثة ،ٖٗٙص،٘ج ،تىاري ع بىىال ،ةمصىر ،م سسىه  رطبىه

صىلى اهلل  ن َأْصىَحاِب النبىيروا) ا مام أحمد بسند) عن أبي خراش عىن َرُءىٍت مى
 .عليه وسلم

 .ٜٜٕص ،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ع ابن عابدينٜٛة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،الااساني .٘صٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٜٜة
 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٓٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٓٔة
 .ٔ٘ٔص ،ٔٔج،المبسىوط ،السرخسىي .٘ص ،ٖج،الللهىا تحلىه  ،ع السمر ند ٕٓٔة

 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،المرغيناني
 .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٖٓٔة
هرح فته اللىدير علىى  ، ىعٔٙٛمحمد بن عبد الواحد السيواسيةت ،ع ابن الهمامٗٓٔة

 ،ةبيىىىىىىىىىروت ،ٔط ،دار الاتىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىه ، ىىىىىىىىىىعٖٜ٘الهدايىىىىىىىىىه للميرغينىىىىىىىىىانيةت
 .٘ٗٔص  ،ٙج ، ىعٕٗٗٔم/ٖٕٓٓ

الىىىىىدر المختىىىىىار هىىىىىرح تنىىىىىوير  ، ىىىىىىعٛٛٓٔت ةمحمىىىىىد بىىىىىن علىىىىىي  ،ع الحصىىىىىلاي٘ٓٔة
 .ٜٜٕص.،ٗج ،معٖٙٛٔ ،ةبيروت ٕط ،دار اللار ،البصار

 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،ع ابن عابدينٙٓٔة
 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،ع المرغينا نيٚٓٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٛٓٔة
 .ٜٜٕص.،ٗج ،حاهيه ابن عابدين ،عابدين ع ابنٜٓٔة
 .٘ص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٔٔة
 .ٜٓص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٔٔة
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 .ٔ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسئٕٔة
 .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،ع المرغينانئٖٔة
بدايىىىىىه المءتهىىىىىد ونهايىىىىىه  ، ىىىىىىعٜ٘٘محمىىىىىد بىىىىىن أحمىىىىىد اللرطبىىىىىيةت ،ع ابىىىىىن رهىىىىىدٗٔٔة

 .ٜٛٔص ،ٕج ،بال تاري ع ،ةبيروت،دار اللار ،ملتصدال
 .ٜٓٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسي٘ٔٔة
 .ٕٔٔص ،ٕج ،م ني المحتاج ،ع الهربينيٙٔٔة
بىىىىىداع   ،الااسىىىىىاني.٘ٔوص ،ٚوص ،ٙص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٚٔٔة

 ،ٙ٘ٔصو  ،ٕ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىوط ،السرخسىىىىىي.ٜٗص ،ٙج ،الصىىىىىناع 
 .ٚ٘ٔوص

 .ٜٓص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٛٔٔة
 .ٜٔ- ٜٓص ص ،ٙج ،ن ،ع مٜٔٔة
 ،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني .ٙ -٘ص ص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٕٓٔة

 .ٜٚ-ٜٙص ص  ،ٙج
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٙص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٕٔٔة

 .ٜ٘- ٜٗص 
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٙص  ،ٖج،تحلىىه الللهىىا  ،ند ع السىىمر ٕٕٔة

 .ٜٙ - ٜ٘ص
ص  ،ٙج ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٙص  ،ٖج ،تحله الللهىا  ،ع السمر ند ٖٕٔة

ٜٙ. 
 .ٜٗص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،الااساني.ٙص،ٖج،تحله الللها  ،ع السمر ند ٕٗٔة
 ،ٙج،بىىىىىىىداع  الصىىىىىىىناع  ،انيالااسىىىىىىى.ٙص ،ٖج ،تحلىىىىىىىه الللهىىىىىىىا  ،ع السىىىىىىىمر ند ٕ٘ٔة

 .ٜٓٔص  ،ٕج ،بدايه المءتهد ،ابن رهد .ٜٗص
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 ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٕٚٙص ،معءىىم ملىىاييس الل ىىه ،ع ابىىن زاريىىإٙٔة
 .ٗٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ابن الهمام .ٕٜص

تحليى : عبىد الىرحيم  ،أسىاس البالغىه ، ىىعٖٛ٘محمود بن عمرةت ،ع الزمخهر ٕٚٔة
 .ٖ٘ٔص ،معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔ ،ةبيروت،ار المعرفه للطباعه والنهرد ،محمود
بىىىداع   ،الااسىىىاني .ٕٖٖص ،ٖج ،بترتيىىىب الىىىزاو  ،اللىىىاموس المحىىىيط ،الليىىىروز  بىىىاد 

 .ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔص ص  ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي .ٜٜص ،ٙج ،الصناع 
 .٘ٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ابن الهمام

و يىىت عبىىد اهلل بىىن  ،واسىىمه  ىىيس بىىن عبىىد اهلل ،ع الناب ىىه الءعىىد : و ىىو أبىىو ليلىىىٕٛٔة
نمىا  يىت لىه الناب ىه ،والناب ىه للىب لىه ،و يت حبان بىن  ىيس ، يس لنىه  ، ىالوا وا 

اانىت لىه  ،ثىم نبىغ فيىه فلالىه ، ات الهعر في الءا ليه ثم تراه نحو ثالثين سنه
وطىىىىات عمىىىىر) فىىىىي  ،واىىىىان يتنلىىىىت فىىىىي الىىىىبالد ويمتىىىىدح المىىىىرا  ،صىىىىحبه ووفىىىىادة

وامتىد  ،ومىات الىذبياني  بلىه ،و و أسن مىن الناب ىه الىذبياني ،ه وا سالمالءا لي
 ،و يت عىاش إلىى حىدود سىنه سىبعين، يت عاش ماعه وعهىرين سىنه ،عمر) بعد)

محمىىىىىىىىد بىىىىىىىىن أحمىىىىىىىىد بىىىىىىىىن  ،ةينظر:الىىىىىىىىذ بي..ومىىىىىىىىات فىىىىىىىىي أيىىىىىىىىام عبىىىىىىىىد الملىىىىىىىىب
عمر .تحلي : د ،تاري  ا سالم ووفيات المها ير والعالم ، ىعٛٗٚعثمانةت

 ،معٜٚٛٔ ىىى/ٚٓٗٔ،ةبيىىروت ،ٔط ،دار الاتىىاب العربىىي ،السىىالم تىىدمر  عبىىد
يحيىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىرا  ،محىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىدين ،النىىىىىىىىىوو  .ٜٕ٘ –ٕٛ٘ص ص ،٘ج

 .ع.ٛٔٗص ،٘ج ،معٜٜٚٔ ،دار اللارةبيروت ،المءموع ، ىعٙٚٙةت
 .ٕٜص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانئٜٕة
 ،ٙج ،ع  الصىىىىىىناع بىىىىىدا ،الااسىىىىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٖٓٔة

 ،ابىىىىىن الهمىىىىىام .ٕ٘ٔص  ،ٔٔج ،المبسىىىىىوط ،السرخسىىىىىي .ٜٜو ص  ،ٕٜص
 .٘ٙٔص  ،ٙج ،هرح فته اللدير
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 .ٖٓٛٛص  ،٘ج ،اللله ا سالمي وأدلته ،ع الزحيلئٖٔة
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٕٖٔة

ٜٜ. 
 .ٚص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٖٔة
 .تحليىى : د ،ا ءمىىاع ، ىىىعٖٛٔمحمىىد بىىن إبىىرا يم ةت ،ع ابىىن المنىىذر النيسىىابور ٖٗٔة

 ،ٔج،ع ىىىىىىٕٓٗٔ ،ةا سىىىىىاندريه ،ٖط ،دار الىىىىىدعوة ،فىىىىى اد عبىىىىىد المىىىىىنعم احمىىىىىد
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ابن  دامه الملدسي .ٜ٘ص

 .ٚص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖ٘ٔة
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،لدسيع ابن  دامه المٖٙٔة
ص  ،ٙج ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٚص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،ع السىىمر ند ٖٚٔة

 .ٚ٘ٔو ص ،ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔص ص  ،ٔٔج ،المبسىىىىىىىىىىىىىىوط ،السرخسىىىىىىىىىىىىىىي .ٜٜ
 ،دار المعرفىىىىه ،الم ، ىىىىعٕٗٓمحمىىىد بىىىن إدريىىىىس ةت ،أبىىىو عبىىىىد اهلل ،الهىىىافعي

 ،ٙج ،هرح فته اللدير ،ن الهماماب .ٖٕٔص ،ٖج ،ع ىٖٜٖٔ ،ةبيروت ،ٕط
دار  ،ةاللىا رة ،الهراات في اللله ا سىالمي ،الهي  علي ،الحليا .٘ٙٔص 

 ،٘ج ،اللله ا سالمي ،الزحيلي .ٕٔص ،عٕٜٙٔ ،النهر للءامعات المصريه
 .ٖٔٛٛص

 ،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني ٛ -ٚص ص  ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٖٛٔة
 .ٓٓٔص  ،ٙج

 ،بىىداع  الصىىناع  ،الااسىىاني .ٛ -ٚص ص  ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،لسىىمر ند ع أٜٖة
 .ٓٓٔص  ،ٙج

 .ٜٜص  ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٓٗٔة
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 ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٜ - ٛص ص  ،ٖج ،تحلىه الللهىا  ،ع السمر ند ٔٗٔة
 .ٜٗص  ،ٙج

 ،ٚرب جلسىىىان العىىى ،ابىىىن منظىىور.ٔٓٛص ،معءىىىم ملىىاييس الل ىىىهم  ،ع ابىىن فىىىارسٕٗٔة
 .ٔ٘ٔص ،ٕدستور العلما  ج ،الحمد نار  .ٕٓٔص

 .ٕٜص ،ٙج ،بداع  الصناع  ،ع الااسانيٖٗٔة
تحليى :  ،اللىاع  فىي غريىب الحىديث ، ىىعٖٛ٘محمىود بىن عمىرةت ،ع الزمخهر ٗٗٔة

 ،ةبيىروت،ٕط ،دار المعرفىه ،ومحمد أبو اللضت إبرا يم ،علي محمود الءابر 
 .ٛٗٔص ،ٖج ،بال تاري ع

المبىىارب  ،أبىىو السىىعادات الءىىزر  .ٔٓٛص ،معءىىم ملىىاييس الل ىىهم  ،ن فىىارسع ابىى٘ٗٔة
تحلي : طا ر أحمىد  ،النهايه في غريب الحديث والثر ،ع ىٙٓٙبن محمدةت 

  ىىىىى/ٜٜٖٔ ،ةبيىىىىروت ،الماتبىىىىه العلميىىىىه ،ومحمىىىىود محمىىىىد الطنىىىىاحي -الىىىىزاو  
 .ٜٚٗص ،ٖج ،معٜٜٚٔ

 .ٚٓٙٔص ،ٕج ،موسوعه اهاا اصطالحات اللنون ،ع التهانو ٙٗٔة
 ،الءرءىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىه الللهىىا  ،السىىمر ند  .ٚٓٙٔص  ،ٕج ،ن ،ع مٚٗٔة

أيىىىىىىىىىىىىىوب بىىىىىىىىىىىىىن موسىىىىىىىىىىىىىى الحسىىىىىىىىىىىىىيني  ،أبىىىىىىىىىىىىىو البلىىىىىىىىىىىىىا  .ٖٕٔص ،التعريلىىىىىىىىىىىىىات
 ،معءىىىم فىىىي المصىىىطلحات واللىىىرو  الل ويىىىه ،الاليىىىات ، ىىىىعٜٗٓٔالالىىىوميةت

 ،ةبيىىىىىروت ،م سسىىىىىه الرسىىىىىاله ،و محمىىىىىد المصىىىىىر  ،تحليىىىىى : عىىىىىدنان درويىىىىىش
 ،ٕدسىىىىىتور العلمىىىىىا  ج ،الحمىىىىىد ناىىىىىر  .ٖٚ٘ص ،ٔج ،عمٜٜٛٔ ىىىىىى/ ٜٔٗٔ

 .ٔ٘ٔص
ابن  .ٖص ،ٖج ،الهدايه ،الميرغيناني .ٜص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٛٗٔة

 ،٘ج ،الللىىىه ا سىىىالمي ،الزحيلىىىي .ٕٔص ،ٖج ،االختيىىىار ،مىىىودود الموصىىىلي
 .ٖٔٛٛص
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ص  ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٜوص ،ٚص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٜٗٔة
 ،السى د  .ٕ٘ٔو ص ٖ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي .ٜٛ - ٜٚص

صىىالح الىىدين  .تحليىى : د ،النتىىا فىىي اللتىىاو  ، ىىىعٔٙٗعلىىي بىىن الحسىىين ةت
 ،ب ىىىىىىىىىىدادة ،مطبعىىىىىىىىىىه ا رهىىىىىىىىىىاد ،نهىىىىىىىىىىر رعاسىىىىىىىىىىه ديىىىىىىىىىىوان الو ىىىىىىىىىىاا ،النىىىىىىىىىىا ي
 ،ٕط ،م سسىىىىىىه الرسىىىىىىاله ودار اللر ىىىىىىان ،وطبعىىىىىىه أخىىىىىىر  ،معٜٙٚٔ ىىىىىىى/ٜٖ٘ٔ
 ،الهدايىىىىه ،الميرغينىىىىاني .ٖٔ٘-ٖٓ٘ص ،ٔج ، ىىىىىعٗٓٗٔ ،وعمىىىىان ،ةبيىىىىروت

 .ٕٔص ،ٖج ،االختيار ،ابن مودود الموصلي .ٗص ،ٖج
ص  ،ٕٜص،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٓ٘ٔة

 ،ابن مودود الموصلي .ٚٚٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي ..ٜٜ -ٜٚص
 .ٖٔص ،ٖج ،االختيار

 .ٜٜص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٜص ،ٖج ،لللها تحله ا ،ع السمر ند ٔ٘ٔة
ص  ،ٙج،بىىىداع  الصىىىناع  ،الااسىىىاني .ٜص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٕ٘ٔة

 .٘ٔٔ-ٗٔٔص 
 .ٜص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖ٘ٔة
 ،مختصىر اخىتالا العلمىا  ، ىىعٕٖٔأحمد بن محمد بن سالمه ةت ،ع الطحاو ٗ٘ٔة

 ،ةبيىىىىىىروت،ٕط ،دار البهىىىىىىاعر ا سىىىىىىالميه ،مىىىىىىدعبىىىىىىد اهلل نىىىىىىذير اح .تحليىىىىىى : د
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔص ص ،ٔٔج ،المبسىوط ،السرخسىي .٘ٔص ،ٗج ،ع ىٚٔٗٔ
 ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٕٖ٘-ٖٓ٘ص ص ،ٔج ،النتىىىىا فىىىىي اللتىىىىاو  ،السىىىى د 

 ،ابىىىىىىن مىىىىىىىودود الموصىىىىىىىلي .ٗص ،ٖج ،الهدايىىىىىىىه ،الميرغينىىىىىىاني .ٕٜص ،ٙج
 .ٖٔص ،ٖج ،االختيار

 .ٜٖٔص ،٘ج ،ني والهرح الابيرالم  ،ع ابن  دامه الملدسي٘٘ٔة
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محمىىىد بىىىن  ،ابىىىن ءىىىز  .ٕٜٔ-ٜٔٔص ص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ع ابىىىن رهىىىدٙ٘ٔة
ضىبطه وصىححه: محمىد  ،اللىوانين الللهيىه ، ىىعٔٗٚأحمد الالبي ال رنىاطيةت

 ،ٔج ،معٕٙٓٓ ىىىى/ٕٚٗٔ،ةبيىىىروت،ٕط ،دار الاتىىىب العلميىىىه ،أمىىىين الضىىىن او 
الهرح الابيىر ، ىىعٕٔٓٔتةمحمىد أحمىد بىن  ،أبىو البراىات ،الدردير .ٕٕٔص

دار  ،تحليىىى : محمىىىد علىىىيش -محمىىىد عرفىىىه الدسىىىو ي -مىىى  حاهىىىيه الدسىىىو ي 
 .ٜٖ٘و ص ،ٖٔ٘ص ،ٖبال تاري ع ج ،ةبيروت،اللار

 ،ٗج ،مختصىىىر اخىىىتالا العلمىىىا  ،الطحىىىاو  .ٖٕٔص ،ٖج ،الم ،ع الهىىىافعيٚ٘ٔة
 ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٕٕٔص  ،ٕج ،م نىىىىي المحتىىىىاج ،الهىىىىربيني .ٙٔص

 ،ٔج ،اللىىىىوانين الللهيىىىىه ،ابىىىىن ءىىىىز  .ٜٖٔص ،٘ج ،الم نىىىىي والهىىىىرح الابيىىىىر
 .ٕٕٔص

 .ٖ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،ع السرخسيٛ٘ٔة
 .ٜٖٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٜ٘ٔة
اهىىىىىاا اصىىىىىىطالحات  ،التهىىىىىانو  .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٓٙٔة

 .ٕٚٓٔص ،ٔج ،اللنون
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهد ،دع ابن رهٔٙٔة
 .ٕٕٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسيٕٙٔة
 .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٙٔة
 ،بىداع  الصىناع  ،الااسىاني .ٜص ،ٗج ،مختصىر اخىتالا العلمىا  ،ع الطحاو ٗٙٔة

 .ٖٗ٘ص ،ٔج ،النتىىىىىىىىا فىىىىىىىىي اللتىىىىىىىىاو  ،السىىىىىىىى د  .ٖٓٔوص ،ٕٜص ،ٙج
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهىد ،ابن رهد .ٔٔص ،ٖج ،الهدايه ،نيالميرغينا

 .ٛٔص ،ٖج ،االختيار ،ابن مودود الموصلي
 .ٕٕٔص ،٘ج ،الم ني والهرح الابير ،ع ابن  دامه الملدسي٘ٙٔة
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 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىىه المءتهىىىىىد ،ابىىىىن رهىىىىىد .ٖٕٔص ،ٖج ،الم ،ع الهىىىىافعيٙٙٔة
 ،ٕج ، نىىىىىىي المحتىىىىىىاجم ،الهىىىىىىربيني .ٗ٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىىىىوط ،السرخسىىىىىىي

 .ٕٕٔص
 .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايه المءتهد ،ع ابن رهدٚٙٔة
 .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٛٙٔة
 ،الزحيلىىىىىي .ٖٓٔص ،ٙج ،بىىىىىداع  الصىىىىىناع  ،الااسىىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،ن ،ع مٜٙٔة

 .ٜٜٖٛص  ،٘ج ،اللله ا سالمي وأدلته
 .ٕٜص  ،ٙج ،ع بىىىىدا ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٓٚٔة

 .ٕٚٓٔص  ،ٔج ،اهاا اصطالحات اللنون ،التهانو 
 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،ع السىىىىمر ند ٔٚٔة

 .ٚٛٔ/صٔاللوانين الللهيه ج
 ،ٖج ،تحلىه الللهىا  ،السىمر ند  .ٖ٘٘ص ،ٔج ،النتا في اللتىاو  ،ع الس د ٕٚٔة

 ،االختيىار ،ابن مودود الموصىلي .ٓٔص ،ٖج ،الهدايه ،الميرغيناني .ٔٔص
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الم نىىىي والهىىىرح الابيىىىر ،ابىىىن  دامىىىه الملدسىىىي .ٚٔص ،ٖج

 .ٗٗٔص ،٘ج ،البحر الزخار ،ابن المرتضى
 .ٖٜص ،ٙج ،بىىىىىداع  ،الااسىىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىىه الللهىىىىىا  ،ع السىىىىىمر ند ٖٚٔة

 .٘٘ٔص ،ٔٔج ،المبسوط ،السرخسي
مختصىىىىىر اخىىىىىىتالا  ،الطحىىىىىىاو  .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىىىىه المءتهىىىىىد ،ع ابىىىىىن رهىىىىىدٗٚٔة

 ،٘ج ،الم نىىىىي والهىىىىرح الابيىىىىر ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٓٔص ،ٗج ،العلمىىىىا 
 .ٔٔٔص

 .ٕٜص  ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٘ٚٔة
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 .ٓٔص ،ٖج ،الهدايىىىه ،الميرغينىىىاني .٘٘ٔص ،ٔٔج ،المبسىىىوط ،ع السرخسىىىيٙٚٔة
 .ٚٔص ،ٖج ،اراالختي ،ابن مودود الموصلي

 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىىداع  ،الااسىىىىاني .ٔٔص ،ٖج ،تحلىىىىه الللهىىىىا  ،السىىىىمر ند  عٚٚٔة
 ،ٕج ،م نىىىي المحتىىىاج ،الهىىىربيني .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ابىىىن رهىىىد

 ، ىىىىىىعٙ٘ٗعلىىىىىي بىىىىىن أحمىىىىىد ةت ،أبىىىىىو محمىىىىىد ،ابىىىىىن حىىىىىزم الظىىىىىا ر  .ٕٕٔص
بال  ،ةبيروت ،ةدارا آلفا  الءديد ،تحلي  : لءنه أحيا  التراث العربي ،المحلى
الم نىىىىي والهىىىىرح  ،ابىىىىن  دامىىىىه الملدسىىىىي .ٖٕٔ -ٕٕٔص ص ،ٛج ،تىىىىاري ع
 .ٔٔٔص ،٘ج ،الابير

 .ٕٜص  ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٕٜٔص ،ٕج ،بدايىىىه المءتهىىىد ،ع ابىىىن رهىىىدٛٚٔة
الم نىىىىىي  ،ابىىىىىن  دامىىىىىه الملدسىىىىىي .ٕٕٔص ،ٕج ،م نىىىىىي المحتىىىىىاج ،الهىىىىىربيني

 ،الزحيلىي .ٕٕٔص ،ٛج ،لىىالمح ،ابىن حىزم .ٔٔٔص ،٘ج ،والهىرح الابيىر
 .ٜٖٛٛ-ٖٛٛٛص ص ،٘ج ،اللله ا سالمي

 .ٖٜص ،ٙج ،بداع  ،ع الااسانيٜٚٔة
 .ٕٜص  ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٔٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٓٛٔة
 ،ٔٓٔص ،ٙج ،بىىىداع  ،الااسىىىاني .ٕٔص ،ٖج ،تحلىىىه الللهىىىا  ،ع السىىىمر ند ٔٛٔة

 .ٜٔٔوص
 .ٔٓٔص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .ٕٔص ،ٖج ،ها تحله اللل ،ع السمر ند ٕٛٔة
 .ٔٓٔص ،ٙج ،بداع  ،الااساني .٘ٔص ،ٖج ،تحله الللها  ،ع السمر ند ٖٛٔة
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 ادلصادر وادلزاجع
 ىىىع، الاامىىت فىىي التىىاري ، تحليىى : ٖٓٙابىىن الثيىىر، أبىىو الحسىىن، علىىي بىىن محمىىدة -ٔ

  ىع. ٘ٔٗٔ، ةبيروت/ٕعبد اهلل اللاضي، دار الاتب العلميه،ط
د ناىىىر ، اللاضىىىي عبىىىد النبىىىي بىىىن عبىىىد الرسىىىوت، دسىىىتور العلمىىىا  أو ءىىىام  الحمىىى -ٕ

العلىىوم فىىىي اصىىىطالحات اللنىىىون، تحليىىى  وتعريىىىب عباراتىىىه اللارسىىىيه: حسىىىن  ىىىاني 
 مع.ٕٓٓٓ ى/ ٕٔٗٔ، ةبيروت،ٔط فحص، دار الاتب العلميه،

توفي فىي النصىا الوت مىن اللىرن الرابى  ةا صطخر ، إبرا يم بن محمد اللارسي -ٖ
ع، المسالب والممالب، تحلي : د. محمد ءىابر عبىد العىات الحيني،ومراءعىه الهءر 

 مع. ٜٔٙٔ ى/ٖٔٛٔمحمد هلي  غربات، دار الللم،ةاللا رة،
 ىىع، الاليىات، معءىم فىي ٜٗٓٔأبو البلا ، أيىوب بىن موسىى الحسىيني الالىوميةت -ٗ

تحليىىىى : عىىىىدنان درويىىىىش، و محمىىىىد المصىىىىر ،  ،المصىىىىطلحات واللىىىىرو  الل ويىىىىه
 .معٜٜٛٔ ى/ ٜٔٗٔرساله، ةبيروت، م سسه ال

/ ىع، معءم مىا اسىتعءم مىن أسىما  الىبالد ٛٚٗالبار ، عبد اهلل بن عبد العزيزةت -٘
  ىع.ٖٓٗٔ ، ةبيروت،ٖوالمواض ، تحلي : مصطلى السلا، عالم الاتب، ط

البندراني، اللته بن علي الصلهاني، اختصار تاري  دوله  ت سىلءو  لمحمىد بىن  -ٙ
 . معٜٛٚٔ،ةبيروت، ٕاني، دار الفا  الءديدة، طمحمد بن حامد الصله

 ىىىىىع، الىىىىروض المربىىىى ، ماتبىىىىه الريىىىىاض ٔ٘ٓٔمنصىىىىور بىىىىن يىىىىونس ةت، البهىىىىوتي -ٚ
 . ىعٜٖٓٔالءديدة، ةالرياض، 

التهانو ، محمد بن علي ةتوفي في اللرن الثاني عهر الهءر ع، موسوعه اهاا  -ٛ
د اهلل الخالىىد ، اصىىطالحات اللنىىون والعلىىوم، تحليىى :علي دحىىروج، ترءمىىه: د. عبىى

 .معٜٙٙٔبيروت، ة،ٔو.د.ءورج زيناني، نهر ماتبه لبنان، ط
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 ىىىىىع، التعريلىىىىات، دار الهىىىى ون ٙٔٛالءرءىىىىاني، أبىىىىو الحسىىىىن، علىىىىي بىىىىن محمىىىىدةت -ٜ
 . معٜٙٛٔالثلافيه، ةب داد، 

 ىىىىىع، اللىىىىوانين الللهيىىىىه، ٔٗٚابىىىىن ءىىىىز ، محمىىىىد بىىىىن أحمىىىىد الالبىىىىي ال رنىىىىاطيةت -ٓٔ
 ،ٕ، دار الاتىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىه، طضىىىىىىىىىبطه وصىىىىىىىىىححه: محمىىىىىىىىىد أمىىىىىىىىىين الضىىىىىىىىىن او 

 .معٕٙٓٓ ى/ٕٚٗٔةبيروت،
 ىىىع، المنىىتظم فىىي تىىاري  ٜٚ٘ابىىن الءىىوز ، أبىىو اللىىرج عبىىد الىىرحمن بىىن علىىيةت -ٔٔ

 . ىعٖٛ٘ٔ،ةبيروت، ٔالملوب والمم، دار صادر، ط
 ىىىع، المحلىىى، تحليىى  : ٙ٘ٗابىىن حىىزم الظىىا ر ، أبىىو محمىىد، علىىي بىىن أحمىىد ةت -ٕٔ

 . فا  الءديدة، ةبيروت، بال تاري علءنه أحيا  التراث العربي، دارا آل
الحسىىىىين، ناصىىىىر بىىىىن علىىىىي، أخبىىىىار الدولىىىىه السىىىىلءو يه، اعتنىىىىا  محمىىىىد إ بىىىىات،  -ٖٔ

 .معٖٖٜٔةال ور، 
الحميىىىىىىىد ، عىىىىىىىال  الىىىىىىىدين بىىىىىىىن أمىىىىىىىر اهلل، المعىىىىىىىروا بىىىىىىىابن الحنىىىىىىىاعي، و نىىىىىىىالي  -ٗٔ

مع، طبلىىىات الحنليىىىه، دراسىىىه وتحليىىى : أ. د. محىىىي  ىىىالت ٕٚ٘ٔ ىىىى/ٜٜٚزادةةت
 مع. ٕ٘ٓٓ ى/ٕٙٗٔيوان الو ا السني، ةب داد، السرحان، مطبعه د

 ىىىىع، مسىىىند أحمىىىد،  ٕٔٗابىىىن حنبىىىت، ا مىىىام أحمىىىد، أبىىىو عبىىىد اهلل الهىىىيباني ةت -٘ٔ
 .تاري ع ةمصر، بال م سسه  رطبه،

 ىع، الدر المختىار هىرح تنىوير البصىار، ٛٛٓٔت ةالحصلاي، محمد بن علي  -ٙٔ
 .معٖٙٛٔةبيروت،  ٕدار اللار، ط

 ىع، تاري  ب ىداد، دار الاتىب ٖٙٗبن علي أبو بارةت الخطيب الب داد ، احمد -ٚٔ
 العلميه، ةبيروت، بال تاري ع. 

 ىىىىىع،الهرح الابيىىىىر مىىىى  حاهىىىىيه الدسىىىىو ي، ٕٔٓٔالىىىىدردير، أحمىىىىد بىىىىن محمىىىىد ةت -ٛٔ
 .ومحمد عرفه الدسو ي، تحلي :محمد عليش، دار اللار،ةبيروت، بال تاري ع
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ات الىذ ب فىي أخبىار  ىع، هىذر ٜٛٓٔالدمهلي، عبد الحي بن أحمد الحنبلي ةت -ٜٔ
مىىىن ذ ىىىىب، تحلي :عبىىىىد اللىىىادر الرنىىىى وط، ومحمىىىىود الرنىىى وط، دار بىىىىن اثيىىىىر، 

 . ىعٙٓٗٔدمه ، ة،ٔط
تاري  ا سالم ووفيات المها ير  ، ىعٛٗٚالذ بي، محمد بن أحمد بن عثمانةت -ٕٓ

، ٔوالعىىىىىالم، تحليىىىىى : د.عمىىىىىر عبىىىىىد السىىىىىالم تىىىىىدمر ، دار الاتىىىىىاب العربىىىىىي، ط
 . عمٜٚٛٔ /ى ٚٓٗٔ ةبيروت،

 ىىع، بدايىه المءتهىد ونهايىه الملتصىد، ٜ٘٘ابن رهد، محمد بن أحمد اللرطبىيةت -ٕٔ
 .دار اللار،ةبيروت، بال تاري ع

الزبيد ، محمىد مرتضىى الحسىيني، تىاج العىروس مىن ءىوا ر اللىاموس، تحليى :  -ٕٕ
 مءموعه من المحللين، دار الهدايه، ةبيروت، بال تاري ع. 

معءىىم ملىىاييس الل ىىه، تحليىى : محمىىد  ىىىع، ٜٖ٘ابىىن زاريىىا، أحمىىد بىىن فىىارس ةت -ٖٕ
بيىروت، ة،ٔعوض مرعب، وفاطمه محمد أصالن، دار إحيا  التراث العربي، ط

 .معٕٔٓٓ ى/ٕٕٗٔ
تحليىى : عبىىد الىىرحيم  ، ىىىع، أسىىاس البالغىىهٖٛ٘الزمخهىىر ، محمىىود بىىن عمىىرةت -ٕٗ

 .معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔمحمود، دار المعرفه للطباعه والنهر،ةبيروت، 
 ىىىع، اللىىاع  فىىي غريىىب الحىىديث، تحليىى : ٖٛ٘الزمخهىىر ، محمىىود بىىن عمىىرةت -ٕ٘

،ةبيىىروت، ٕعلىىي محمىىود الءىىابر ، ومحمىىد أبىىو اللضىىت إبىىرا يم، دار المعرفىىه، ط
 . بال تاري ع

دار  ، ىىع، المبسىوطٖٛٗالسرخسي، أبو بار، محمد بن أحمىد بىن أبىي سىهت ةت -ٕٙ
 . ىعٙٓٗٔالمعرفه،ةبيروت،
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لنهايىىىىه فىىىىي غريىىىىب ا ، ىىىىىعٙٓٙأبىىىىو السىىىىعادات الءىىىىزر ، المبىىىىارب بىىىىن محمىىىىدةت  -ٕٚ
ومحمود محمد الطناحي، الماتبه  -الحديث والثر، تحلي : طا ر أحمد الزاو  

 .معٜٜٚٔ ى/ٜٜٖٔةبيروت،  العلميه،
 ىىع، النتىا فىي اللتىاو ، تحليى : د. صىالح ٔٙٗالس د ، علي بىن الحسىين ةت -ٕٛ

ب ىىىىىىىداد، ةالىىىىىىىدين النىىىىىىىا ي، نهىىىىىىىر رعاسىىىىىىىه ديىىىىىىىوان الو ىىىىىىىاا، مطبعىىىىىىىه ا رهىىىىىىىاد، 
، ٕع، وطبعىىىىىىىه أخىىىىىىىر ، م سسىىىىىىىه الرسىىىىىىىاله ودار اللر ىىىىىىىان، طمٜٙٚٔ ىىىىىىىى/ٜٖ٘ٔ

 . ىعٗٓٗٔةبيروت، وعمان، 
التءبيىىىر فىىىي المعءىىىم  ، ىىىىعٕٙ٘السىىىمعاني، أبىىىي سىىىعد عبىىىد الاىىىريم بىىىن محمىىىدةت -ٜٕ

،ةب ىىىىىىداد، ٔالابيىىىىىىر، تحليىىىىىى : منيىىىىىىرة نىىىىىىاءي سىىىىىىالم، رعاسىىىىىىه ديىىىىىىوان الو ىىىىىىاا، ط
 مع.ٜ٘ٚٔ ى/ ٜٖ٘ٔ

، ٕ ىىع، الم، دار المعرفىه، طٕٗٓمحمىد بىن إدريىس ةت ،أبو عبىد اهلل ،الهافعي -ٖٓ
 ع.  ىٖٜٖٔةبيروت، 

 ىىىىىىع، م نىىىىىي المحتىىىىىاج إلىىىىىى معرفىىىىىه أللىىىىىاظ ٜٜٚالهىىىىىربيني، محمىىىىىد الخطيىىىىىب ةت -ٖٔ
 . بيروت، بال تاري عةالمنهاج، دار اللار، 

 ىىىع، ٕٕٖٔالصىىديلي، أبىىو عبىىد الىىرحمن، هىىرا الحىى  محمىىد أهىىرا ةتىىوفي  بىىت  -ٕٖ
حمن محمىىىد عثمىىىان، دار تحليىىى : عبىىىد الىىىر  ،عىىىون المعبىىىود هىىىرح سىىىنن أبىىىي داود

 .معٕٓٓٓ ى/ٕٔٗٔ، ةبيروت،ٔإحيا  التراث العربي، ط
 ىىىع، مختصىىر اخىىتالا العلمىىا ، ٕٖٔأحمىىد بىىن محمىىد بىىن سىىالمه ةت ،الطحىىاو  -ٖٖ

 ،ٕتحليىىىىىىىىىىىىىى : د. عبىىىىىىىىىىىىىىد اهلل نىىىىىىىىىىىىىىذير احمىىىىىىىىىىىىىىد، دار البهىىىىىىىىىىىىىىاعر ا سىىىىىىىىىىىىىىالميه، ط
 . ىعٚٔٗٔةبيروت،
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الىدر المختىار   ىىع، حاهىيه رد المختىار علىىٕٕ٘ٔابن عابدين، محمىد أمىين ةت -ٖٗ
بيىىىىىىىروت، ، ةٕهىىىىىىىرح تنىىىىىىىوير البصارةحاهىىىىىىىيه ابىىىىىىىن عابىىىىىىىدينع، دار اللاىىىىىىىر، ط

 .معٕٓٓٓ - ىٕٔٗٔ
عىىال  الىىدين السىىمر ند ، محمىىد بىىن أحمىىد ةمىىن علمىىا  اللىىرن السىىادس الهءىىر ع،  -ٖ٘

ميىىزان الصىىوت فىىي نتىىاعت العلىىوت فىىي أصىىوت الللىىه، دراسىىه وتحليىى  وتعليىى : د. 
 عبد الملب عبد الرحمن السعد .

 ىع، اللاموس المحىيط، ترتيىب ةالىزاو ، ٚٔٛليروز  باد ، محمد بن يعلوبةتال -ٖٙ
الطىىىا ر احمىىىدع، علىىىى طريلىىىه المصىىىباح المنيىىىر وأسىىىاس البالغىىىه، الىىىدار العربيىىىه 

 .معٜٓٛٔ،ةليبيا، ٖللاتاب، ط
 ىىع، الثمىار الءنيىه فىي أسىما  الحنليىه، ٗٔٓٔاللار ، علي بن سلطان محمىدةت -ٖٚ

ن عبىىىد اهلل أحمىىىد، ديىىىوان الو ىىىا السىىىني، مراىىىز دراسىىىه وتحليىىى : د. عبىىىد المحسىىى
 مع.ٜٕٓٓ،ةب داد، ٔالبحوث والدراسات ا سالميه، ط

 ىع، الم نىي والهىرح الابيىر، دار ٕٓٙابن  دامه الملدسي، عبد اهلل بن أحمد ةت -ٖٛ
 .  ىع٘ٓٗٔبيروت، ة ٔاللار،ط

 الءوا ر المضىيه فىي ع، ى٘ٚٚاللرهي أبو محمد، عبد اللادر بن أبي الوفا  ةت -ٜٖ
 .طبلات الحنليه، نهر: مير محمد اتب خانه، ةاراتهي، بال تاري ع

 ىىع، تىاج التىراءم فىي ٜٚٛابن  طلوب ا، أبي العدت زين الدين  اسىم بىن  طلوب ىاة -ٓٗ
 مع. ٕٜٙٔطبلات الحنليه، ماتبه المثنى، ومطبعه العاني، ةب داد، 

للىىىىاظ  ىىىىىع، أنىىىىيس الللهىىىىا  فىىىىي تعريلىىىىات الٜٛٚاللونىىىىو ،  اسىىىىم بىىىىن عبىىىىد اهللةت -ٔٗ
المتداولىىه بىىين الللهىىا ، تحليىى  : د. أحمىىد بىىن عبىىد الىىرزا  الابيسىىي، دار الوفىىا ، 

 . ىعٙٓٗٔ، ةءدة، ٔط
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 ىىع، بىداع  الصىناع  فىي ترتيىب ٚٛ٘الااساني، أبو باىر بىن مسىعود بىن أحمىدةت -ٕٗ
الهىىىىىىىىىىىىىىىىراع ، تحليىىىىىىىىىىىىىىىى : محمىىىىىىىىىىىىىىىىد خيىىىىىىىىىىىىىىىىر طعمىىىىىىىىىىىىىىىىه حلبىىىىىىىىىىىىىىىىي، دار المعرفىىىىىىىىىىىىىىىىه، 

  .معٕٓٓٓ ى/ٕٓٗٔ،ةبيروت،ٔط
، البدايىىه والنهايىىه، ماتبىىه ع ىىىٗٚٚلىىدا ، إسىىماعيت بىىن عمىىرةتابىىن اثيىىر، أبىىو ال -ٖٗ

 المعارا، ةبيروت،بال تاري ع. 
 ىىىىىع، ا نصىىىىاا فىىىىي معرفىىىىه الىىىىراءه مىىىىن ٘ٛ٘المىىىىرداو ، علىىىىي بىىىىن سىىىىليمان ةت -ٗٗ

الخىىالا علىىى مىىذ ب ا مىىام أحمىىد بىىن حنبىىت، تحليىى : محمىىد حامىىد الللىىي، دار 
 .إحيا  التراث العربي، ةبيروت، بال تاري ع

 ىىىىع، ا ءمىىىاع، تحليىىى : د. ٖٛٔمنىىىذر النيسىىىابور ، محمىىىد بىىىن إبىىىرا يم ةتابىىىن ال -٘ٗ
 . ع ىٕٓٗٔ، ةا ساندريه، ٖف اد عبد المنعم احمد، دار الدعوة، ط

 ىىىىىىىع، لسىىىىىىان العىىىىىىرب، دار صىىىىىىادر، ٔٔٚابىىىىىىن منظىىىىىىور، محمىىىىىىد بىىىىىىن ماىىىىىىرم ةت -ٙٗ
 . ،ةبيروت، بال تاري عٔط

ار لتعليىىىىىت  ىىىىىىع، االختيىىىىىٖٛٙابىىىىىن مىىىىىودود الموصىىىىىلي، عبىىىىىد اهلل بىىىىىن محمىىىىىود ةت -ٚٗ
 .معٜ٘ٚٔ ى/ٜٖ٘ٔبيروت، ة،ٖالمختار، دار المعرفه للطباعه والنهر، ط

 ىىع، الهدايىه هىرح بدايىه المبتىدئ، هىراه ٖٜ٘الميرغيناني، علي بن أبي بار ةت -ٛٗ
 .مصر، بال تاري عةالطبعه الخيرة،  ،ومطبعه البابي الحلبي وهراا )

 دار اللارةبيروت،  ىع، المءموع،ٙٚٙالنوو ، محي الدين، يحيى بن هرا ةت -ٜٗ
 . معٜٜٚٔ

 ىىع، هىرح فىته اللىدير علىى ٔٙٛابن الهمام، محمد بىن عبىد الواحىد السيواسىيةت -ٓ٘
 ، ةبيىىىىىىىىىىروت،ٔ ىىىىىىىىىىىع، دار الاتىىىىىىىىىىب العلميىىىىىىىىىىه، طٖٜ٘الهدايىىىىىىىىىىه للميرغينىىىىىىىىىىانيةت

 .  ىعٕٗٗٔم/ٖٕٓٓ
معءىىم البلىىدان،  ، ىىىعٕٙٙيىىا وت الحمىىو ، بىىن عبىىد اهلل الحمىىو  أبىىو عبىىد اهللةت -ٔ٘

 بال تاري ع. دار اللارةبيروت،
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 ادلزاجع والدورٌاخ
الداتورع، الدوله السامانيه والدوله ال زنويه، مءلىه المى رخ العربىي، ةحسين ،أمين -ٕ٘

 .معٜٚٛٔالعدد الخامس عهر، ةب داد،
مع، اهىا الظنىون، ٚٙٓٔحاءي خليلىه، مصىطلى بىن عبىد اهلل اللسىطنطينيةت -ٖ٘

 .معٜٜٜٔ ى/ٜٔٗٔدار اللار، ةبيروت، 
داتورع، تىىىىاري  ا سىىىىالم السياسىىىىي والىىىىديني والثلىىىىافي حسىىىىن، حسىىىىن إبىىىىرا يم ةالىىىى -ٗ٘

 .عٕٜٛٔ،ةاللا رة،ٕواالءتماعي، ماتبه النهضه المصريه، ط
حسىىىىىنين، عبىىىىىىد المىىىىىىنعم ةالىىىىىىداتورع، سىىىىىىالءله إيىىىىىىران والعىىىىىىرا ، ماتبىىىىىىه النهضىىىىىىه  -٘٘

 .معٜٜ٘ٔ،ةاللا رة،ٔالمصريه، مطبعه التأليا والترءمه والنهر، ط
لحاام، تحليى  وتعريىب: المحىامي فهمىي حيدر، علي، درر الحاام هرح مءله ا -ٙ٘

 . الحسيني، دار الاتب العلميه، ةبيروت، بال تاري ع
الحليىىىىا، الهىىىىي  علىىىىي، الهىىىىراات فىىىىي الللىىىىه ا سىىىىالمي، ةاللىىىىا رة، دار النهىىىىر  -ٚ٘

 . عٕٜٙٔللءامعات المصريه، 
الخيىىاط، الىىداتور عبىىد العزيىىىز عىىزة، الهىىراات فىىىي الهىىريعه ا سىىالميه، م سسىىىه  -ٛ٘

 .معٜٜٗٔيروت، ودار البهير في َعمان، ةبيروت وَعمان، الرساله في ب
الىىدليمي، طىىار  فتحىىي سىىلطان، الحراىىه اللاريىىه فىىي بخىىار  فىىي اللىىرنين الثالىىث  -ٜ٘

والرابىى  الهءىىريين، رسىىاله داتىىورا) فىىي التىىاري  ا سىىالمي، اليىىه اآلداب، ةءامعىىه 
 .معٜ٘ٛٔب داد/ 

ي التىىاري  ا سىىالمي، زامبىىور، المستهىىر ، معءىىم النسىىاب والسىىرات الحاامىىه فىى -ٓٙ
 .معٜٔ٘ٔءامعه ف اد الوت، ةاللا رة،

 ٗالزحيلىىىىي، و بهةالىىىىداتورع، الللىىىىه ا سىىىىالمي وأدلتىىىىه، دار اللاىىىىر المعاصىىىىر، ط -ٔٙ
 .معٜٜٚٔ ى/ٛٔٗٔمعدله،ةبيروت، 
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 . ىعٕ٘ٓٓ، ةبيروت، ٙٔالزرالي، خير الدين، العالم، دار العلم للماليين، ط -ٕٙ
ار إحيىىا  التىىراث العربىىي، ةبيىىروت، بىىال احالىىه، عمىىر رضىىا، معءىىم المىى للين، د -ٖٙ

 .ٕٚٙ، صٛتاري ع، ج
فىىىامبر ، ارمينىىىوس، تىىىاري  بخىىىار  منىىىذ أ ىىىدم العصىىىور حتىىىى العصىىىر الحاضىىىر،  -ٗٙ

ترءمىىه وتعليىى  د. احمىىد محمىىود السىىاداتي، وراءعىىه و ىىدم لىىه د. يحيىىى الخهىىاب، 
 .معٜ٘ٙٔهراه ا عالنات الهر يه، ةاللا رة، 

حتىىىى العصىىىر العثمىىىاني، منهىىىورات دار  مصىىىطلى، هىىىاار، المىىىدن فىىىي ا سىىىالم -٘ٙ
 .معٜٛٛٔ، ةالاويت، ٔالسالست، ط

نىىىىاءي ةالىىىىداتورع، علمىىىىا  النظاميىىىىات ومىىىىدارس المهىىىىر  ا سىىىىالمي،  ،معىىىىروا -ٙٙ
 .معٖٜٚٔ ى/ٖٜٖٔمطبعه ا رهاد، ةب داد، 


