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العززإللسف رإللامززإلس يتميززا الامززإلس اي زز مي هززن شيززرل رززي قززته القززراا  مزززيم إل وهزززيى إل بمميززاا  ا ززز إل  لززه 

ايزاري اي  مي ي تمز جذورل مزن مدززر وهيزز و زو ال زركن الكزريسف ومزز هزو  ال زركن الكزريس امزور الززايإل 

والزين واقتمل هله األهكإلس التزي تدزلل لكزل امزإلن ومكزإلن ىزس يزبتي مزن بعززل ال زاو الابويزو و زه مزإل جزإل  

 بعز ذلك زور الف ه واالجت إلز.   اإلزل دهيهإًل هن الابي مواًل ورعً  وت ريرًا. ىس يبتي

 

ومز ات س الامإلس اي  مي بإليا إلايو ري ا مه دور إل ري ضو  تعإلزل اله وق واألمر بإللمعروف والا ه 

هززن الماكززرف كمزززإل ان الم ززإلواد دزززفه ماكزززد رزززي الامززإلس اي زز مي ومزززز اهلززن الر زززول ذلززك رزززي اكىززر مزززن 

 ماإل بو.

زئ وادزول ارزر  بزه مدزإلزرل الزواررد مزن كتزإلة ر و زاو ر زوله وللامإلس ايزاري ري الفكر اي  مي مبإل

جمإلع وميإلس ومدإللل مر زلو وا ته زإلن ..... الزثف ىزس يزبتي بعزز ذلزك  زلوكيإل  وتطبي زإل  همليزو كزإلن  وا 

 ل إل ره وام  الم لمين األواال األىر البإللغ هازمإل كإلا  ل س ري زايإل ر زولو تهتكس  له الكتإلة وال او.

 

  -ألي بإلهث ان يمر  ريزعزإًل وزون رايو هله مول ر تعإلله:وال يابغي 

 (1".............  ال ان تكون تجإلرد هإلضرد تزيروا إل بياكس.........." )

 -او هله مول ر ول ر دله ر هليه و لس ريمإل اررجه البرإلري من هزيث الم زاس:

ن ابززي ر زاوز هليززه ال زز س كززإلن يبكززل مززن "مززإل اكززل اهززز طعإلمززإًل مززط ريززرًا مززن ان يبكززل مززن همززل يزززلف وا

 (2همل يزل". )

 

                                      
 .  282آية  –( سورة البقرة 1)

 .  74ص  –باب كسب الرجل من عمل يده  – 3جـ  –اجمللد األول  –القاهرة  –كتاب الشعب  –( البخاري صحيح البخاري 1)



( "للابزي دززله ر هليزه و ززلس: كاز  قزريكي رززي الجإل ليزوف ركازز  ريزر قززريكف 3او هلزه مزو ل ال ززإلاة: )

 كا  ال  تزارياي وال تمإلرياي".

 والمراز بذلك ااه دله ر هليه و لس كإلن قريكإًل ال يرإللف وال ياإلاع.

 

 -س امإلس الهكس ري اي  س:هله اي ا إلس ا 

 

ليس ألهز ان ياكر ان الزولو التي امإلم زإل الر زول رزي المزيازو وه زة ال جزرد كإلاز  ل زإل م ومزإل  امتدزإلزيو 

و يإل زيو واجتمإلهيزو تعتمززز رزي باإلا ززإل ورزه تي ززير هركت زإل هلززه ارزراز يزززيرون ويه  زون ا زززارإًل كإلاز  مهززل 

باإل ا  او  يإلكل تاميميوف وليس بم زور  ا زإلن تتزوارر ريزه اهتبإلر هازمإل ديغ   ذل الم ومإل  ري قكل 

دزززفتإًل الهيززززد والموضزززوهيو ان يتجإل زززل زمزززو الامزززإلس الزززذي التامزززه الم زززلمون األواازززل تهززز  ميزززإلزد وتوجيزززه 

المدززطفه دززله ر هليززه و ززلسف هاززز  جززرت س األولززه  لززه الهبقززوف والىإلايززو  لززه المزياززو ىززس رززي شززاوات س 

وال يمكززن كززذلك ال ززول بززإلن الزولززو اي زز ميو رززي هدززور إل الاا ززرد لززس يكززن ل ززإل ج ززإلا  وهزروب س ورتوهززإلت سف

ازار  ي تاز ري تاميمه وازارته هله مبإلزئ وادول واضزهو المعزإللس ومهزززد ال  زمإل ف وا زتطإلع الج زإلا 

 ايزاري ان يه ق األ زاف التي هرد  الزولو اي  ميو هلي إل.

 

 -ا زاف البهث:

 

 -و المتعل و بإللامإلس ايزاري ري الزولو اي  ميو بين الفكر والتطبيق  له:ت زف  ذل الزرا 

                                      
 – 1953 – 1373طبعة  –القاهرة -سنن ابن ماجة )حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقى  ( دار احياء الكتب العربية   –( ابن ماجة 2)

 . 768هامش  – 2287حديث رقم  – 2جـ  –باب الشركة واملضاربة  –كتاب التجارات 



التعرف هله مز  توارر المبإلزئ واألدول العلميو لإلزارد رزي اي ز س وذلزك مزن رز ل ال زركن وال زاو  -

ً  وشير إل من مدإلزر التقري  اي ز ميف ىزس مزن وامز  ال زلوك والتطبيزق العلمزي ل زإلزد الزولزو اي ز ميو بزز

 من الر ول دله ر هليه و لس والرلفإل  الراقزين ومن تبع س.

 

زارد الزززامس اي ززز ميو مززز  معررزززه ا زززس ردزززإلا  الامزززإلس ايزاري رزززي  - التعزززرف هلزززه ا زززإللية تامزززيس وا 

 اي  س ركرًا وتطبي إًل.

 

م إلر زإل بزإللمم ر الزذي ت زته ه لت زتفيز ما زإل امزه اي -  ز س رزي رر  رايزو ايزارد اي ز ميو مزرد ارزر  وا 

 مل الدهود ولتكون بزيً  اديً  ورلفإًل لمإل  و زريل وشير اديل من اركإلر ت زف  له التضليل.

 

امزززإل اوال مزززإل مزززن العاإليزززو والرهإليزززو مزززإل  - التبكيزززز هلزززه ان اي ززز س لزززس يغفزززل الفكزززر او ال زززلوك ايزاري وا 

الم زززلمو رإلدزززوف ورزززه  قزززبإلع ي زززته إلاه بإلهتبزززإلر  مزززإل ا إل زززإًل رزززي تلبيزززو مطإللزززة البقزززر هإلمزززو والجمإلهزززو 

اهتيإلجإلت إل المقروهوف كمإل ان الم زلمين األواازل وهلزه را ز س الابزي دزله ر هليزه و زلس ا زتطإلهوا رطزرد 

ل إلمإًل ان يبلوروا الفكر ايزاري ري اي  س ري مبإلزئ وادول وومإلاف امكن ل س ممإلر زت إل رزه  وامع زس  وا 

 هإلقو إل.الهه المتجزز بتجزز الموامف واألهزاث التي 

 

التبكيززز هلززه ان الومززإلاف ايزاريززو المعإلدززرد لي زز  رززي الكىيززر ما ززإل اي دززيإلشإل  م ززتهزىو لمفززإل يس  -

واركإلر  بق ب إل اي ز سف كمزإل اا زإل لي ز  رزي مجموه زإل  ال امتززازًا او تطبي زإًل لمزإل جزإل  بزه اي ز س وطب زو 

اًل ميإلزيو يه  ون من ر ل زإل ا ززاف الم لمون األواال ري  لوك س وبدفو رإلدو هازمإل كإلاوا يتولون اهمإل



الجمإلهو الم لمو ومن يعيش بيا س من شير الم لمين وذلك كله ري اطزإلق الزامس والوهززا  ايزاريزو و زه 

 مإل يطلق هلي إل الباإل  التاميمي للزولو اي  ميو.

 

 ومزن رز الفكر ايزاري المعإلدر بمبإلزاه وادزوله  لزه ادزول ومبزإلزئ   ز ميو م زتمزد مزن كتزإلة ر -

  او ر ول ر دله ر هليه و لس .

 

ولعززل ايزارد الاإلجهززو  ززي  ززر اجززإل  الزززول رززي كززل امززإلن ومكززإلن ومززإل  ززإلز  الهضززإلرا   ال بززإليزارد ركززرًا 

 وتطبي إًلف ومإل بإلز   ال بإللفوضهف و ذا ا يض ايزارد رإليزارد تعاه الامإلس واالاتمإلس.

 -ما إلج الزرا و:

 -هزد ردول وذلك هله الاهو التإللي: وف ا  س  ذا البهث  له 

 -الفدل التم يزي:

 مف وس الزولو اي  ميو وهزوز إل وومإلاف إل.               

 -الفدل األول:

 تطور الفكر ايزاري ري الزولو اي  ميو.  

 -الفدل الىإلاي:

 الباإل  التاميمي للزولو اي  ميو.  

 -الفدل الىإللث:

 س.ال لطإل  الى ىو ري اي     

 -الفدل الراب :

 ال يإلزد ايزاريو زارل المجتم  اي  مي.   



 -الفدل الرإلمس:

  زارد األرراز ري الزولو اي  ميو.   

 -الفدل ال إلزس:

 ايزارد المإلليو ري اي  س.    

 

 الرزززززززززإلتززززززمزززززززززززززو.

 


