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   :ا����ص

واردات :�ن ا���روف أّن �ن أھّم واردات ��ت ا���ل ��� ا�دو��� ا��ر�ّ��� ا������ ھ��

ا�!)���ق ا�����م ���� ا�������� ا�������� ��دو���� و&ھ�ّ���� . ا�ز����ة وُ����س ا�"!��� م وا������دن وا�ر����ز

ا��ر��� ا���ّ��، إذ ��د- ا�ر�ن ا&��س �� ا����د�� ا�,� ,,ّم �*� ا��واز!� ا�������، �*�ذا أردت 

أن أ���3ُ�ط ا�����5رئ وا������3ث ا�����ر�م ������1ً ���ط������� ا�دار����� ������ت ا������ل ����� ا�دو����� ا��ر������ 

� ���� ا��د�ل وا����رج ا���ذي ����7ت وا���,��5ت �*��� ھ��ذه ا����ّ��، و����ف ,���ون ا�������� ا�������

ا��ؤ��� ا������ �� ا�,م و,�ّ�م ا�واردات ا����� ��دو��، و��ن =�ّم ,و>��; :�ر�*� أو إ!)�7*�� 

�� و>وھ*� �د��  ��:��? ا�دو�� ا��ر��� ا������ ا������ و��� �:���? ا�������ن ا���ّ:��، 

�*��� آ!��ذاك ���!ّص �Aر�1 ���ن ا���5رآن ا����ر�م أو  و��ق ا���Bوا�ط ا���Aر1ّ�� وا@7,:���د�� ا�����ول

و�7د ,!�و��ت �!)�ذاً �*ّ���ً ور ����ً ��ن �!���ذ . ا��ّ!� ا��طّ*رة، أو ا>,*��داً ��ن ا����)�� أو ا����م

إ!)��ق ا�دو���� ا����م ���ن ���ت ا�����ل، ��ل و�����د ���ون ا�����ود ا�)�5ري �E!)���ق ا����م ���� ا�دو����، 

و����ّطت ا���Bوء �1���; ���ن .  م وا������دن وا�ر����زا�ز����ة وُ����س ا�"!��� إ!)���ق واردات: وھ��و

 ا�!���3�,�ن ا�,Gر������ وا@7,:���د��، ����� ���; ���ن ا&=��ر ا��*��م ���� �!���ء ا7,:���د ا�دو���� ا��ر�ّ����

���  .، و�واز!� ��ت ا���ل �� ا�د�ل وا��رج، طوال 7روٍن �ن ا�ز�نا��
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                  Abstract                               

      The financial policy of any country must work to achieve a 

balance between its resources and its expenses. The Arab Islamic 

State has adopted this policy since its inception. It established the 

House of Money, which is based on the preservation of the public 

funds of Muslims and not to dispose of them except in accordance 

with the interest of the State and the interests of Muslims.  The most 

important imports of the House of Money in the Arab Islamic 

country are: Zakat, charity, five booty, five minerals, rice and fruits, 

and includes the pharaoh and others, all of which are in the sense of 

tax. And the importance of public spending in the financial policy of 

the Arab Islamic state, as it is the cornerstone of the equation in 

which the financial budget is made, so I wanted to inform the reader 

the knowledge of the administrative nature of the House of money in 

the Arab Islamic country, and how the income and exit, which has 

established this financial institution  In the receive and receive of 

public imports, and then directing the spending in the face of the 

service of the interests of the Arab Islamic public and in the interests 

of private Muslims, in accordance with the legal and economic rules 

in force at the time legalization of the Holy Quran or Sunnah,  or 

diligence by the Caliph or Imam.  

 In my research, I dealt with only two of the public spending outlets 

of Beit Al-Mal, namely: spending Zakat or charity funds, and the 

agreement of the five of the spoils, minerals and highlighted them 

both historically and economically because of their important impact 

on building the economy of the Arab state. Balancing the money 
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house between income and output, for centuries. In which the Arab 

Islamic State was a beacon of civilization, and the eye of the whole 

world. The economic systems brought by Islam have had a great 

impact on the lives of the nations that entered Islam. The financial 

position of any country represents the chart that expresses truthfully 

about the power or weakness of the state. When we talk about the 

expenses of the House of Money in the Arab Islamic State, we find 

ourselves in front of a tightly knit and precise system, illuminated by 

the Arab-Islamic civilization and achieved by it the happiness of 

humanity. And the economic system in the Arab Islamic country 

with its resources and expenses, is part of the parts of the Islamic 

system, which remained and is still a great as long as the heavens and 

the earth. 
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  :ا��5د��

إّن 1:��ب ا�������� &ّي دو���� ���ن ا���دول ھ��و !ظ��*��� ا������� ����وارده و�:���ر�;، وإذا ��!��ت      

�، ��Lّن ا�دو��� ا��ر�ّ��� ا������ ا������ ��لّ دو�� ,5وم K�1 ,53�ق ا�,�وازن ���ن �واردھ�� و�:��ر�*

ا���ّ�� ��3ظت K�1 ا�,وازن ا�����، ��م ,�>G �� �وم ��ن ا&���م إ��K ا�����و�� ��3قM ��ن �53وق 

����5ل 1ط��ء ����ّ�، و��N ذ��ك ��!�ت ا&��وال �,�و�رة ��� ���ت ا����ل، ���م  ا���ّ�� ا��ر�ّ�� ا�دو��

��ن ��� ��ت ا���ل إ@ ا&ُ�!�ء، و��!ت ا&�وال ,G,� إ��K ���ت ا����ل ��ن ��وارد ��,�)�� و��ن أھّ�*�� 

إنO ا�!ُظم ا������ ��� ا���م وا3�B� ا������م، ���,�5� إ��K �3ّد =ّم . وا����دن وا�ر��ز ا�"!� م�س �ُ 

ھ�� ا��5رآن  �� Oأ7ر �ّ����ھ�� 7وا�1د  ��ّ�1ن >��N ا�!ُظم ا����ّ�� �� ا����م، ��G�=ر ����دئ ا��!ُظم ا���

ا��ر�م، وأو3B,*� ا��ّ!� ا�!�وّ�� ا��طّ*رة، و7د >رى ا����ل �*�� ��� ا��*�د ا�!��وي ا��Aر�ف و1*�د 

�>ز ّ��� ا�,�� ,��,>ّد ا���� ا�راAدة، وا��*د ا&�وي، وK��1 ھ�ذه ا�5وا�1د ا�ُ���رى ُ,��5س ا�)�روع ا

و���ن ����ت ا����ل ��� ا���م . ا����ّ�� ��ن أ�3داثا��ر���� و,���ً �,طور ا�ظروف و�� ,�ّم ��&ّ��� 

!�� ا������ر ا�,� �5��ون �1�*�، إ@ أّ!*م أ>��وھ�� � و�ق�وارد ��1� ا�,�ف ا���3=ون �� ,:!�)*�، 

ا���وارد ا�,�� ُ,��,و�K ��� : 5:د �*��ا��رادات ا�3و�ّ�� أو ا�دورّ��، و�ُ  :ا&ولا���ب  �� ����ن ا=!�ن

ا����ب و. �دة ��ّ�!�، و>رت ا���دة أن ,�ون ,��ك ا���دة �3و@ً ����ً، وھ�� ا�ز���ة وا���راج وا�>ز���

ا���وارد ا�,��� ُ,>��N �3�ن ا��!������ : 5:��د �*���*�و ا���رادات R���ر ا�3و�ّ��� أو ا�دورّ���، و�ُ  :ا�=��!�

ا�!ظ��ر ��1ن �������ر ا���ز�ن، �=��ل ��A1ُور ا�,>���رة وا�)���ء وُ����س ا�"!��� م وُ����س ا������دن �"��ض 

و�*��� ���ن  .وأ��وال ا@��,�راج أو ا@�,:�)�ءوا�ر��ز و,ر�� �ن ��ت و@ وارث �; و���ل ا��5ّط�� 

!��وع ا���واردات ا�������، ���Lّن ا�������� ا����ّ���� ����لّ دو���� ,����ل K���1 ,53���ق ا�,��وازن ����ن �واردھ��� 

إذ أ!G�Aت ���ت ا����ل ا��ذي  ،�!ذ !GA,*� ا�!*Tا�دو�� ا��ر�ّ�� ا���ّ�� ھذه  !*>ت�*�، و7د و�:�ر

;���B,5, ����� @أ���وال ا��������ن و3)ظ*��� و��1دم ا�,:��رف �*��� إ �!����: K���1 ��5وم� �ا�دو��� �3���:� 

: و�ن ا����روف أّن أھ�ّم واردات ���ت ا����ل ��� ا�دو��� ا��ر�ّ��� ا������ ھ�� .�:��? ا������نو

 ا�����راج(وا�)����ء، و�����Aل ا�)����ء ����س ا�������دن وا�ر�����زو�ُ  ا�"!����������س �ُ ا�ز�����ة أو ا�:���د7� و

;���7G� ور ا�,>��ر�A1ُو �)ةوا�>ز��ر���Bا� K�!�� ��� ��*���< ا�!)��ق.، وھ�ذه �ا����م و&ھ�ّ��  ���

� ا��واز!�� ا����د�� ا�,�� ,�,ّم �*� إذ ُ��د- ا�ر�ن ا&��س ��،ا���ّ�� ا������ ا������ ��دو�� ا��ر���

 ��ط������ ا�دار���� �����ت ا�����ل ���� ا�دو���� ا��ر�����������1ً  ا����ر�م ا����5رئأ��3ُ�ط أردت أن  ا��������،

��ّ�ھ�ذه ا��ؤ���� ا������� ��� ا��,م ��; و��ف ��ون ا�د�ل وا��رج ا�ذي ��7ت وا��,��5ت  ا��

�:����? ا�دو���� �د���� � و>وھ*��� ���� أو إ!)�7*���  و���ن =��ّم ,و>���; :��ر�*� ،و,����ّم ا���واردات ا�������
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و���ق ا���Bوا�ط ا���Aر1ّ�� وا@7,:���د��  ا���ّ:���، ا��ر����� ا������� ا������� و���� �:����? ا��������ن

��!ّص �Aر�1 ��ن ا��5رآن ا���ر�م أو ا�ُ��!� ا�ُ�طّ*�رة أو ا>,*��داً ��ن ا����)�� أو  ا����ول �*� آ!�ذاك

  .ا���م

إ!)��ق أ��وال : �!)ذ�ن ا=!�ن �5ط �ن �!��ذ إ!)�ق ا�دو�� ا���م �ن ��ت ا���ل وھ�� و7د ,!�و�تُ        

ا�ز��ة أو ا�:�د7�، وإ!)��ق أ��وال ا�ُ���س ��ن ا�"!���� وا����دن وا�ر���ز، و���ّطت ا��Bوء �1�*��� 

 ���ن ا�!���3�,�ن ا�,Gر������ وا@7,:���د��، ����� �*���� ���ن ا&=��ر ا��*��م ���� �!���ء ا7,:���د ا�دو���� ا��ر�ّ����

��!��ت ��*��� ا�دو����  وال ��7روٍن ���ن ا���ز�ن،، و�واز!��� ����ت ا�����ل ����ن ا���د�ل وا����رج، ط��������ا�

و�5د ��!ت ا�!ُظم ا@7,:��دّ�� ا�,�� >��ء �*�� .  ة ���B3رة، و�3ط أ!ظ�ر ا����ما��ر��� ا����� �!�ر

ّن ا��ر��ز ا���م، إذ أظ�ل ذات أ=�ر 1ظ��م ��� 3���ة ا&��م ا�,�� د���ت ���  � ا�3!��فا���ا�د�ن 

�*(�B أو �ّ=ل ا��ط ا����!� ا�ذي ُ��ّ�ر �:دق 1ن 7ّوة ا�ّدو��� �دو� �و1!د ا��3د�ث �1ن . ا����ّ� &ّ�

��ت ا���ل �� ا�دو�� ا��ر�ّ��� ا����ّ��، �Lّ!!�� !>�د أ!)��!� أ���م !ظ��م 3�ُ��م ُ�,�را�ط ود7��ق، !)�5ت 

ا�!ظ��م ا@7,:��دي ��� =�م إّن . ا�!���!ّ�� أAر7ت �; ا��B3رة ا��ر�ّ�� ا���ّ��، و,55ّ3ت �; ����دة

 ��ّ�ت و��� زا�� ت� �5���، ا�,�م ا�������وارده و�:�ر�;، ھو >�زء ��ن ا��ُ!ظا�دو�� ا��ر�ّ�� ا��

  .��دا�ت ا���وات وا&رضَ:ر�3ً 1ظ���ً ����Aً  و�,�K5 ـ �Lذن K���, V ـ

  :وا��*د ا&�وي ��ت ا���ل و,طّوره �� 1*د ا���� ا�راAدة: ا���3ث ا&ول

 �دو�، و�لّ �� �رد �ن ا&�وال ��)١(ھو ا����ن ا�ُ��ّد �3)ظ ا���ل ��:�ً ��ن أو ���1ً : ��ت ا���ل   

���)٢(، و�� ��رج �!*� �� أو>; ا�!)�5ت ا���,�)�ا��
و7د ا�ُ,��ل �)ظ ��ت ��ل V أو ��ت  .

ا����ن ��1,��ره ا��ؤ��� ا����ّ�� ا�,�  وأ�!K ��ل ا������ن �� :در ا��م ��د@�� K�1 ا��َ 

ا��ر�ّ�� ا���ّ��، ���)�ء �G!واA,  ;1ّ�ل ا��زا!� ا���ّ�� ا�,� ُ,3)ظ ��*� ا&�وال ا���ّ�� ��دو��

��� ُ,:رف �� و>وھ*� ا�Aر1ّ��، =م أُ�,)�  وُ��س ا�"!��� ����7G*� و!3و ذ�ك �ن ا�واردات

ا�طق �!:رف إ��;، =م ,طور �)ظ ��ت ا���ل ��  ����� ��ت ا���ل ��د@�� K�1 ذ�ك، و1!د

 K,A� ا�,� ,��ك ا���ل ا���م �������ن �ا�>* K7; إ�ا��:ور ا���ّ�� ا�53�، ��!,5ل إط

)٣(أ!وا1;
.  N��< �� ا�,� !>دھ� �ا���ّ� �)ظ ��ت ا���ل، وھ� ا�,��ّ�� �ا��زا! K�1 و7د أُط�ق

ل ا������ن، وھ� ,��س �ذ�ك ا@,>�ه ا�د�!� �]�وال ا�,� ا��:�در ا�����، �ذ�ك ُ��� ��ت ��

)٤(ُ,�زن �� ھذا ا����ن
م وا�)�ء � و�*ّ�� ھذه ا��زا!� َ,��-م ا&�وال ا�ُ�>,��� �ن ا�ز��ة وا�"! .

ا��ر�ّ�� ا���ّ�� وAؤون ا������ن، �*و ا�ر�ن  وا��راج وا�>ز��، �:ر�*� �� �:��? ا�دو��
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ود��1,; ا�5وّ�� &ّ!; ا�Aر��ن ا�ذي ُ�,"ذى �!;، و�ن ��; �!ط�ق  ا����ا&��س ��!ظ�م ا����� 

����ر�� ا�!�Aط�ت وا�,=��ر ا�5وى ا������ �� 1*د ا���� ا�راAدة وا���� ا&�وّ��، �*و 

)٥(��=��� وزارة ا����ّ�� �� ا��:ر ا�3د�ث
��لّ �� ا�,3ّق ا�����ون �ن ��ل و�م ُ�,�ّ�ن ����; .

�ن 53وق ��ت ا���ل، و�لّ 3ّق و>ب :ر�; �� �:��? ا������ن �*و 3ّق K�1 ��ت  �!*م �*و

)٦(ا���ل
و�1�!� أن @ !��ط ��ن د�وان ��ت ا���ل و ��ت ا���ل، ���لّ وا3د �)*وم ��ص �;،  .

)٧(ھو ا�دارة ا���,:� �,�>�ل ا�د�ل وا��رج وا&�وال ا�����: �د�وان ��ت ا���ل
و7د و:ف  .

ا�1م أّن ھذه ا�وظ�)� �ن أھّم ا�وظ� ف ا�Bرورّ�� (: �دون ��ت ا���ل ووظ�),;، ��5لا���� ا�ن �

��ُ��ك وھ� ا�5��م K�1 أ��1ل ا�>����ت و3)ظ 53وق ا�ّدو�� �� ا�د�ل وا��رج، وإ3:�ء ا�����ر 

)����G *م و,5د�ر أرزا7*م و:رف أ1ُط��,*م
)٨(

�Gّ!*� �ن : وظ�)� ��ت ا���لا�ن ,����  �ذ�ك 1َدّ  .

ا�وظ� ف ا��*ّ�� �� ا���� &ّ!*� ,*,ّم �3)ظ 53وق ا�ّدو�� �� د��*� و�ر>*�، و7د �ّ�ن ا�3دود 

، و&ھ�ّ�� د�وان ��ت ا���ل �� )٩(�� 51و�� �ن �,:رف ��Gوال ��ت ا���ل �ن ا�,س وR�ره

)١٠(ا�دو�� ا���ّ�� ُ��� ���ّد�وان ا�����
ن ا���م أّ�� ���� ��ّص أ�وال ��ت ا���ل، �5د ��ّ  .

�� ا&3��م ا���ط�!ّ�� و,��; آ�رون، أ!واع ا&�وال ا�,� ��,5ّ3*� ��ت ��ل ا������ن  ا���وردي

  .وا�ز��ة أو ا�:د7� ا�"!���ا�)�ء و :وھ� ==� أ!واع

ھو �� أ>,�N �ن أ�وال ا�>زّ�� وا��راج وA1ُور ا�,>�رة وR�ر ذ�ك �ن أ!واع : ���)�ء    

ا�>����ت وا��"�رم، وھ� �ن 53وق ��ت ا���ل، و,�ود ���ّ�,*� �;، &ّن �:ر�*� �!وط ��>,*�د 

  .              ا���م، �:ر�*� �� �:��? ا������ن و�ق �� ,B,5�; �:�3� ا������ن و�راه ا���م �!����ً 

&��3د  ������ت ��*�� ���ن ��53وق ����ت ا����ل &ّن ا�"���!��ن �*��م أر���� أ������*�، و����س: ��� ا�"!�����وأ

، أّ��� )١١(:ر�*� أو 3ر��ن ا���5,��ن ا�ذ�ن B3روا ا�وا�7� �!*�، ھ�ذا ����� ���ّص ا&ر���� أ����س

=� أ��7م= K�1 ١٢(���� ��ّص ُ���*� وُ��س ا�)�ء، �*و(
:  

د و��,; ُ�:رف �� ا��:��? ا���ّ�� �������ن، �*و وا�ذي أ:�? �� �ρρρρ*م ا�!�� ��3د   - أ

  .3ّق �ن 53وق ��ت ا���ل و�:ر�; �,و7ف K�1 ا>,*�د ا���م

�,3ّق �*م �5د ,�ّ�ن ����وه ��رج 1ن 53وق ، وھو �ُ �ρρρρ*م ذوي ا�5ر�K �ن ر�ول V   -  ب

  .��ت ا���ل و@ ا>,*�د ���Eم �� :ر�;

ھذه  دّ �ا��,��K وا������ن وا�ن ا����ل � ,ُ  وأّ�� �� ��ون ��ت ا���ل ��3ظ�ً �; �*و �*م  -  ت

 ،N�وا�,وز N�<ا� �ن �3)ظ*� و,!ظ�م ��1ّ���ً ���ت ا���ل، ���س ��ت ا���ل إ@ ���ا&�وال ��

  .��*� ُد�N �*م وإ@ أ3ُرز �*م�Lن ُو>د أ:3ُ 
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وھ� K�1 : ا�ز��ة أو ا�:د7� :أ�� ا�!وع ا�=��ث �ن أ!واع أ�وال ��ت ا���ل، �*�       

)١٣(Bر��ن
:د7� ا���ل ا���طن أي ا��)�، ���!5ود ���س ���ت ا���ل 3قc ��*� &ّن أ:��3*� :

و:د7� ا���ل ا�ظ�ھر، . ��,��ون ا�3رّ�� �� د��*� إ�K ��,53�*� �ن R�ر �3>� ��ر>وع إ�K ا���م

 ��A1Gر ا�زروع وا�=��ر و:د�7ت ا��وا�A، وھذه 7د ا�,�ف ا�)5*�ء ��*�، ھل ھ� �ن 53وق ��ت

)١٤(ا���ل أو @؟
�ذھب ا����Aّ�� وا�3!���� إ�K أّ!*� 3قc �ن 53وق ��ت ا���ل، وذ�ك ���ب . 

، وذھب ا&3!�ف وا�����ّ�� إ�K أّ!*� �ن 53وق ��ت ا���ل، )١٥(ا��واطن ا�=��!�� ا�,� ُ,:رف ��*�

,*�د وا@>  أّن ا���م �; 3ق- ا�,:رف&ّ!*� وإن 3ُددت �واNB :ر�*� �� ا&:!�ف ا�=��!��، إ@

�� :ر�*� ��ن ھذه ا&:!�ف، و@ ��ون 5�ُ�داً �� :!ف ���ن، و�1�; أن �!ظر ا��:�3� �� ذ�ك 

، إ@ :!ف ا������ن �1�*� �ُ��َطون �R N!�ھم، &ّن ا���ب )١٦(��1,��ر ا��3>� @ �طر�ق ا@�,�53ق

)١٧(�� ا�,7�53*م ��:د7� ھو ا������
�����ر د7�5� �دى وھ�ذا !�,ط�N أن !,�ّ�س أّن ھ!�ك  .

 c3ق �ون ��دو��ره، أي �� ��"� cت ا���ل و�� ھو 3ق��� cا�)5*�ء ا������ن ��ّ�زون �*� �� ھو 3ق

وا�ُ�رّ>? أّ!; �ّ�� ��ن ,وز�N ا�ز��ة أو ا�:د7� .ا@>,*�د �� :ر�; و�� ��س �*� ا�3قc �� ا>,*�ده

ا��3>� ��لّ :!ف �ن ا&:!�ف و���  K�1 ا&:!�ف ا�=��!�� ����Bً �����ر ا&و�وّ��ت و,5د�ر

�ّ=�� �� ��ت ا���ل ھ� ا��ؤ��� ا&�=ر 7درة K�1 وB,5, NB�; ا��:�3� �� ذ�ك، �Lّن ا�ّدو�� �ُ 

:!ف �ن ا&:!�ف، وھذا ُ�3ّ,م أن ,�ون  و,ر,�ب ا������ر ا�د7�5� �,5د�ر و,5��م ا��3>�ت ��لّ 

�!��E� Kم ا�ّ,:رف ��*� وا�!ظر �� ا�:د�7ت ا�ظ�ھرة �ن 53وق ��ت ا���ل وا�,:�:�,; ��,

�:��? ا������ن، K�1 أن ��ون ,:ّرف ا���م K�1 ا�ّر1�� ���� �,��ق ��&�ور ا���ّ�� �!وط 

)١٨(����:�3� و��� �وا�ق ا�Aّرع، وأ1ظم ا&�ور ا���ّ�� أ�وال ��ت ا���ل
.  

م ��7وة ا�ظروف �ن ا���ل و7د ا1,�د ا��م ��دأ ا��3>� �� ا�,وز�N، ��م �!َس ا�ذ�ن �!�,*      

ً 1ن ذ�ك �Lّن �ن ا�!�س �ن B� ،��ّ���&ا �رورات ا���ش و�ّد ا��3>B و�ذل ا�>*د ��و�ر �*م

*م @ ��,ط��ون ,و��ر و�� ل ا���ل �; ا�5درة K�1 ا���ل و,53�ق ا�3ّد ا&د!K �ن ا����A�، و��!ّ 

ا���3� �G,� دور ��ت ا���ل �� ,�G�ن  ا�,� ,�ّ�!*م �ن �وا:�� ,و��ر �3>�,*م ا&���ّ��، و�� ھذه

,�ك ا�و�� ل و,!��� ا�5ُدرات، و�ذ�ك 7رر ا�)5*�ء Bرورة إ1ط�ء ھؤ@ء �ن ا�ز��ة �� ُ��*fل �1�*م 

ر�� ا�,� ����ون �*�، و,���!*م �ن ا���ل �G!)�*م وا�,"!� *م 1ن ا�"�ر، ا�,�رارھم �� ا�3ِ 

�K ا��3>� �ن >*� أ�رى، �ُ,:رف �*م �*ؤ@ء ��,�دون �� د��*م K�1 ا���ل �ن >*� و1

)١٩(ا&�وال �ن ��ت ا���ل ����ھم ��دأ ا��3>� ھذا �� ,و��N دا رة ا@�,�دام وز��دة ا�!,�ج
 .

وL� ;��1ّن �ّد ا��3>�ت و��Bن ��,وى 3ّد ا��)��� &�!�ء ا��>,�N ا���� ��B N5ن ��ؤو�ّ�� 
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3دf ا��)�ف ��>��N، و@ و>ود ��=روة و,�ّدس ا&�وال و�ّ� ا&�ر، &ّ!; @ ���ّ�� &3د إ@ ��د ,و�ر 

)٢٠(إ@ ��د ��وغ 3دf ا��)���
إّ!� 3ر�ص K�1 أن @ أدع (: ττττو�*ذا �5ول ا����)� �1ر �ن ا��ط�ب . 

�3>� إ@ �دد,*� �� ا,B�� N�O!� ���ض، �Lذا 1>ز!� آ��!� ��K,3 �!A�1 �� �!B !�,وي �� 

)ا��)�ف
)٢١(

 . ً�B�أھل ��ت 1ّد,*م أ>د ��!�س �� �َ �و �م (: و�7ل أ K�1 م إ@ أن أُد�ل*��

)�����5و!*م أ!:�ف �طو!*م V �,G� K,3 ���3��ة ���ُت، �Lّ!*م �ن ُ�*��وا K�1 أ!:�ف �طو!*م
 

)٢٢(
و7د اّ,�ذ ا��م ����7ت ��1ّ�� �� ,):�ل ����ر ا���ل وا��3>� و��ؤو�ّ�� ��ت ا���ل ��  .

�Bة ��ل وا�5ُ )وف ا������ن �� 7ط�ع ا@�,�ف ا@>,���1 ����ُ ذ�ك، �,�ّ*د ��ن �!�رط �� :

وا�ُ>!د وا������ن وا��ؤذ!�ن و!3وھم �ن �وظ)� ا�دو�� ا��ر�ّ�� ا���ّ�� أن ُ�5ّ3ق �*م ��,وى 

 K,ب &ھل ا���م و�� إ��ب وا��وا��ر �ن وا����س وا�زو>�رب وا���Aن ا��ط�م وا��� �)���ا�

)٢٣(ذ�ك
�ن و�� �!� �1ً و�م ��ن �; زو>� ���,�ذ زو>�، و�ن �م : (ρρρρل V و�*ذا �5ول ر�و. 

��ن �; ��دم ���,�ذ ��د��ً، و�ن ��س �; ���ن ���,�ذ ���!�ً، أو ��س �; داّ�� ���,�ذ داّ��، و�ن 

)أ:�ب A� �ً �وى ذ�ك �*و �Rُولٌ 
وھذا ��Aل �ن �ّرغ !)�; ��د�� ا��>,�N وا�5��م ���ل  .)٢٤(

 ًل �� د��ّ�ن �� ا�ّدو�� ا��ر�ّ�� ا���ّ��، أو َ�ن ��ن ��5, f<�ُواو�ن  �� >�ش ا������ن و

)٢٥(ا�ُ>!د
.  

  :وا@:طح "�ا�!)5� �� ا�ّ� : ا�=�!�ا���3ث 

7ُلْ ((((: ,���K ، و�!; 7ول V)٢٦(���;ُ  وذھبَ  ، إذا ا�,5رَ ا�ر>لُ  أ!)قَ : ، ��5لُ ا���لِ  ذھ�بُ : ا�!)5�ُ       

� إًِذا &َْ�َ�ْ�ُ,ْم Aْ�ََ�َ� ا�ْ!َ)�ِق َوَ��َن ا�ْ!َ��ُن 7َُ,وًرا fَر� �وَن َ�َزا َِن َر3َْ�ِ�َْو أَْ!ُ,ْم َ,ْ��ُِ�((((
)٢٧(

 . َ��A� أي 

ُ  َوإَِذا 7ِ�لَ �َُ*ْم أَْ!)5ُِوا ((((:، و�� ا�,!ز�ل)٢٨(:ر�;ُ : ا���لَ  !)قَ وأ. ا�)5رِ  OV ُم�َرَز7َُ � O��ِ..((((
، أي )٢٩(

 �� أ!)5تَ : (وا�!)5�ُ .. !)قَ �� أُ : وا�!)5�ُ . أذھ�;ُ : وا، وا�,!)5;ُ 7ُ وا و,:دّ وأط��ُ  Vِ  وا �� ���لِ أ!)5ُ 

)وK�1 !)�كَ  K�1 ا����لِ  أي :ر�تَ  وا�,!)5تَ 
)٣٠(

وK�1 ھذا ا���!K >رت ��1رات ا�)5*�ء،  .

)�:�رف ا�ز��ة أو �:�رف ا�"!��� و!3و ذ�ك�:�رف ��ت ا���ل أو : (���5وا
)٣١(

 .  

دو�� �ن ا�دول ����5ً  ��دو��، أيّ  � ا������; ا�����ّ  ھو ا�>�!ب ا�=�!� ا�ذي ,*,مّ : (ا���م ا�!)�قُ و

أو  ���l !5دي �5وم �,!)�ذه �Aص �1م �*دف ,53�ق !)N >���1: ا�����ُ  وا�!)5�ُ  .أو @�53ً 

)�1م
)٣٢(

�>�وع �� ,د��; ا�دو�� ���,�ف ( :�ن �Aؤون ا���ل �,�=ل ��وا�!)�ق 1!د ا���,:ّ . 

 �ِA�ُ5��م ����د��ت ا��� �ز��� ���3>�ت ھ� �,*� �ن !)�5ت �5:د ا�3:ول K�1 ا��وارد ا�

)ا�����
)٣٣(

 ،ا�*دف �ن ا�!)�قھ�  *�وK�1 7در ,!وع ا��3>�ت و,�ددھ� ,,!وع ا�!)�5ت، &!ّ  .
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,,!وع ا�!)�5ت، ��:�رف ا�ز��ة R�ر ا�"!��� أو �:�رف و�ذ�ك ,,���ن ا��:�رف ���ت ا���ل و

K�1 ذ�ك ���س �و�� ا&�ر  و�!�ءً  ا�)�ء، و7د 3دد ا�5رآن ا��ر�م �واNB ا�:رف �� �=�ر �!*�،

)٣٤(�; ΥΥΥΥف �� !ط�ق �� 3دده V �زم ���,:رّ ا�,:رف ��*� K�1 �3ب ھواه أو ر�R,;، �ل ھو �ُ 
. 

ظم ا@7,:�د�� وا������� و,���ً 3>�*� و,ر���*� ,���ً @�,ف ا�!ُ وظ�ھرة ا�!)�ق ا���م ,�,�ف �� 

.. �ون ��ن ا�!)�5ت ا�,� 3ُدد إ!)�7*� �� ا��,�ب وا��!ّ ز ا���,:ّ و7د ��ّ . ��ر�3� ا�,طور ا@7,:�دي

!د د��وا �; >ُ �5د ,و�N ا�)5*�ء �� �>�ل ا�!)�ق ا���م ��ُ .. و��ن ا�!)�5ت ا�,� �م ُ�3دد إ!)�7*�

راس ا�د�ن، وا����� ، و�ذ�ك ���1ء ا�د�ن �*م 3ُ �*م 3ّراس ا�وطن م، إذا @�د �ن �)��,*ما��

ا��3>�ت  �ز�� Aر�1ً ��دّ �ُ  ا��ر��� ا����� �ن ا�!�س ا�ذ�ن @ �553ون ��,وى ا��)��� ���دو��

)٣٥(ا��)��� و��وغ 3دّ 
 .  

 :ر ��� ھ� �� ==� �>�@ت و�ن ��ت ا���ل 1!د ا������ن ا���م ا�!)�ق ف3:ر �:�ر���ن و

  . ا�ز��ة وا�"!��� وا�)�ء

َد�7َُت �ِْ�ُ)5ََراِء َواْ�َ�َ��ِ��ِن َواْ�َ��ِ��ِ�َن V K���, :)))) �*َ�ْ�َ1َ ��ن �:رف ا�ز��ة، �7ل .١ O:ا� ��َ O!ِإ

ِ َوِاْ�نِ  OV �7َِب َواْ�َ"�ِرِ��َن َو�ِ� َ�ِ��ِل f�7ُُوُ�ُ*ْم َو�ِ� ا�ر �ِ(َOلِ  َواْ�ُ�َؤ���ِ Oا�� ..((((
 )٣٦(

 .  

ِ ُ�ُ�َ�ُ; ((((: ,���K �7ل Vو1ن �:�رف ا�"!���،  .٢ Omِ OَنG�َ ْ�ٍءAَ ْم ِ�ْن,ُ�ِْ!Rَ ��َ O!ََوا1َْ�ُ�وا أ

�ِ�لِ  Oِن َواْ�ِن ا����َواْ�َ�َ��ِ K�َ�,َ�َ�َْوا K�َُ�وِل َو�ِِذي ا5ُ�ْْر Oَو�ِ�ر ...((((
 )٣٧(

 .  

ُ K�َ1َ َرُ�و�ِِ; ِ�ْن أَْھِل ا5ُ�َْرى O�ِ��َِ; ((((: ,���V K و1ن �:�رف ا�)�ء، �7ل .٣ OV أََ��َء ��َ

�ِ�لِ  Oِن َواْ�ِن ا����َواْ�َ�َ��ِ K�َ�,َ�َ�َْوا K�َُ�وِل َو�ِِذي ا5ُ�ْْر Oَو�ِ�ر ...((((
)٣٨(

.  

 أ=ره، K,3 أنّ  ψψψψ��� أرAده ا�5رآن ا��ر�م، و7د اK(,7 ا���)�ء ا�!*T ھذا  ρρρρر�ول T*!  Vو7د 

7د �:ص ��ل !وع �ن ا��رادات ��ت ��ل ��ص و��,5ل 1ن R�ره،  ττττا����)� �1ر �ن ا��ط�ب 

و��ت  ،�ر ا������ن إذا �ّروا �1�*م���ن ��ت ��ل ز��ة ا��وا م وا��Aور، و�� أ�ذه ا��Aّ�ُر �ن ,>ّ 

و��  ،Bر��� ا�رؤوسا�>ز�� أو و ،�س ا�"!� م وا����دن وا�ر��ز، و��ت ��ل �راج ا&رض��ل �ُ 

!�ن �ن أھل � وا���,�Gَ >�ر أھل ا�ذ�ّ �ر �ن ,ُ Aّ و�� أ�ذه ا��َ  ،ب>ران و�!و ,"�ُ ُ:و�? �1�; �!و !َ 

)٣٩(أو ,رك زو>�ً أو زو>� وار=� أ:ت إذا �م �,رك ا�3رب، و��ت ��ل �� أُ�ذ �ن ,ر�� ا���ّ 
. 

��ب  �ن أ�واب ==� و��لّ �، ��!ت ,G,� ا����ّ  ا��ر�ّ�� �دو�� ا�����ّ  وK�1 ھذا !�,ط�N ا�5ول �Gنّ 

�ن ھذه ا&�واب د�ل وإ!)�ق ��ص �;، � �>وز ا�>�N ��ن ��ب وآ�ر @ �� ا��راد و@ �� 

���*� ا�Bرورة ا�,� ��ون ا�5:د �ن وراءھ� 5� ,ُ �� ظروف ا�,=!� �� و�3@ت B�ّ  ا�!)�ق إ@
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�K ھذا ا���ب �ن ا&�واب �د�� �:��? ا������ن ا�����،�Lن �7ّت أ�وال ا�:د�7ت >�ز ا�!)�ق 1

  .ا&�رى و@ �>وز ا���س

@ �!�"� أن ُ�>�N ��ل ا��راج إ�K ��ل ا�:د�7ت ): ر�3*م V(�5*�ء ا������ن  رأيُ ��ن و      

)٤١(; @ �>وز أن ُ�:رف إ�راد أ3د ا��!ود �� �:رف ا�nر، ��� أ!ّ )٤٠(وا��Aور
وK�1 ھذا .

أ7ّروا  *ما�:رف �ن !وع K�1 ��3ب !وع آ�ر، 3�ث إ!ّ ا&��س >رت �����ر ا�)5*�ء �� ��)�� 

��>وز ا�:رف  ،!�ن� وا���,A ّ�Gور أھل ا�ذ�ّ 1دم >واز ذ�ك إ@ �� �:رف ا��راج وا�>ز�� و1ُ 

 �!*� ���3ب ا��:�رف ا&�رى �� ��3� 1دم �)��,*� ��د ا�!)�5ت ا��,ر,�� �1�*� ��دا�ت ,:بّ 

)٤٢(�� �:�3� ا������ن
. �س �س �ُ ��ب ا�ز��ة أو ا�:د�7ت، و��ب �ُ : =�، ھ�وھذه ا&�واب ا�=

Aور ا�,>�رة، وھذه و���7G�  ُ1; و��Aل ا�>ز�� وا��راج ،ا�"!� م وا����دن وا�ر��ز، و��ب ا�)�ء

� R�ر ا�Aر1�ّ أو ا�واردات �Bف إ��*� ا�Bرا ب �، �ُ ا�Aر1�ّ أو ا�واردات K ا�Bرا ب ��ّ ا&�واب ,ُ 

ا������ن �:�3� ا������ن واB,7;  فأ��,; ظرو3د=ت ,���ً ��3>� ا������ن و�� �,ُ اا�,� 

ا��ر�ّ�� وھذه ا�Bرا ب ا��Aرو1� وR�ر ا��Aرو1� ا�,� ��!ت ُ,>�K �ن ا��دن .ا�����

3:��� ھذه ا&�وال ��!ت واردات و�ن  ھ���ً ���ت ا���ل، ل �ورداً �����ً ا�����، ��!ت ,�=ّ و

 ��ّ� ، أو �� �ر�ز �لّ دو��� �� ��ت ا���ل ا��ر�زي وھو �ز�!� ا�ودع إ�ّ ا�,� ,ُ ا�دو�� ا��

ً 1ن �5ر ا� ،و@�� ��ت ��ل ��ص �� �لّ  ھ!�ك أ:�?إذ  ،و@��Bدو���و��ز ا�3�أو �ر �  ��

)٤٣(ا�دو�� ا��ر�ّ��
.  

,وز�N أ�وال ا�ز��ة : � وا���,�)� و,�Aل,5وم �Gو>; ا�!)�5ت ا�ر �� ا��ر�ّ�� �دو���!ت ا�

 V وا�:د�7ت ��� أ�رΙΙΙΙ أ:!�ف ا� �رھم ذ�ن��=��!��ذ  VΥΥΥΥ ر�م�)٤٤(�� ا�5رآن ا� �ذ�ك ��7�و ،

)٤٥(�� �,��; ا��ز�ز ΨΨΨΨ��� أ�ر V . �س ا����دن وا�ر��ز��*� و�ُ ا�"!� م و�ُ 
وھذه ا�!)�5ت  .

، �ن ا��راج وا�>ز�� !)�5ت ا�)�ء� أ�ّ  .د 1!*�3ددة ���!:وص ا�5رآ!�� ا�,� @ �>وز أن ُ���3ُ 

�دات ا�3ر���، و!)�5ت 1ط��,*م، وا�!)�ق K�1 ا��3ت ا����ر�� وا��ُ !د وأُ أرزاق ا�>ُ : �,�Aل

�!�ء ا�3:ون، وإ1داد ا�>�وش، و,���ر ا��ر�د، وR�ر ذ�ك �ن أ�ور ا�3رب، �ذ�ك !)�5ت إ!�Aء 

ا���)�ء  1*د�� ا�),رة ا�,� ,�ت (�3�م ا�5:ور ا����� أو ا���ط�!��، و!)�5ت ر>�ل ا���ط� أو ا

و�ن 3قf : (، و�ن !)�5ت ا���ط� أو ا�3�م 3ول 1ّدة ا���ك �� �رو>; ��)ر أو !زھ�)ψψψψا�راAد�ن

و7�ود  ،و���ط �]دب ،�N �����ء، وأ�وال ��ِ:ت)�ر7; �ُ زھ� أن @ �ُ �ك إذا �رج ��)ر أو !ُ ا��ُ 

و��1م  ،)�B إ��; ��رهؤ!س �ُ و�ُ  ،را ; و��ن �د�;��ة ��و!ون �ن وو3ُ  ،و�ح �]1داء ،:�ة���ُ 

)�=ر �وا ده5ّ:ر ���; و�ُ ٍ; �ُ وُ��ّ  ،!� Aر��,;���G; 1ن 3وادث أ�ره و�ُ 
)٤٦(

د�N �ن روا,ب و�� �ُ . 
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!? ��ت وا��ُ ت ا�����ء وا&د��ء وا��Aراء، وا�*ِ و:ِ  ،وروا,ب ا��وظ)�ن وا��,�ب ،��و@ة وا��B5ة

3)ر ا�,رع وا�5!وات و,ط*�رھ� وإ��7� ا�>�ور و�!�ء : ا����� �=لوR�رھ�، و!)�5ت ا��Aرو�1ت 

، وا�!)5� K�1 ا���>و!�ن وأ�رى ا�3رب �ن ا��Aر��ن ود�ن )ا�����ر�,�!�ت(ا���,A)��ت 

)٤٧(�و,�ھم
أھل � ا��د�!� �ن ھذه ا�!)�5ت أ�=ر �ن 3:ّ أھل !:�ب  و�ن ا�>د�ر ���ذ�ر أنّ  .

�رى ��!ت ,�,G=ر ا��وا:م ا��ُ  نّ إذ أ� ا��دن ,,)�وت �ن �د�!� إ�K أ�رى، 3:ّ  ا���د��، ��� أنّ 

����دن ا��,و�ط� : (���!:�ب ا&��ر �ن ا��د��ت ا�3�و���، وھذه ا��دن �ّ��ھ� ���1ء ا@>,��ع

�� ا&7ط�ر ا�,� ھ� �ر�ز ا�دول و�5رھ�، و�� ذ�ك إ@ّ ��>�ورة ا���ط�ن و��ض أ�وا�; ��*م 

)ب �!; �ن ا&رض� 7رُ �Bّر ������ء، �َ 
)٤٨(

ا��د�!� ��!ت ,��ھم �G��ر !��� �� أ�وال  ���1ً أنّ . 

  . 7����ً إ�K ا�ر�ف أو ا���د�� ا��ر��� ا����� �دو���زا!�� ا�

  :   إ!)�ق ا�ز��ة أو ا�:د7�: �ثا���3ث ا�=�

 �G!وا1;، ا�)�ء: ھ� ==���*� أ �� ا������ن أ�وال ا������ن ا�,� � ��; أنّ  ��� @ Aكّ       

�ز��ة أ�وال ا������ن �ن ا�ذھب وا�َوِرق وا��ل وا��5ر وا�"!م : � ا�:د7�أ�ّ .�س وا�:د7�وا��ُ 

&3د �ن ا�!�س ��*�  �ھم K���, V، @3قO ��ر، �*� �]:!�ف ا�=��!�� ا�ذ�ن ��ّ وا�3َبf وا�=ّ 

)٤٩(�واھم
.L� ذا�ا�:د�7ت �� �ُ  نّ وھ �ر �,53�*���7�ون ��ن ذ�ا��ز�ز، ،, ;��,� �� K���, V

�7َِب ((((: 5�ΥΥΥΥو�; f7ُ�ُوُ�ُ*ْم َوِ�� ا�ر �ِ(َOِن َواْ�َ��ِ��ِ�َن �1ََْ�َ*� َواْ�ُ�َؤ���َد�7َُت �ِْ�ُ)5ََراِء َواْ�َ�َ��ِ O:ا� ��َ O!ِإ

 ِ�1َ ُ OVَو ِ OV ِ�َن �ًBَ�ِل َ�ِر��ِ Oَوِاْ�ِن ا�� ِ OV مٌ َواْ�َ"�ِرِ��َن َو�ِ� َ�ِ��ِل��ٌم 3َِ�((((
)٥٠(

م �5ّ �وا>ب أن ,ُ .

>دوا، و@ ��ر وز��ة ا&�وال K�1 ا&:!�ف ا�=��!�� إذا وُ ع وا�=ّ و:د�7ت ا��وا�A وأ�A1ر ا�زر

)٥١(�>وز أن ُ��لّ �:!ف �!*�
� ا��ّ�  إ!)�ق ا�ز��ة �>�N ��ن �دّ  �Lنّ : (ا�)5*�ء ��ض وK�1 رأي.

� @ وھ� ��3�ّ .. و��ن ا�,��د وا,��ع ,)�:�ل ا�Aرع� ا�ز��ة �5و�� ,وز���ّ  وا�<�3� K�1 ا1,��ر أنّ 

�و�� ��A��� ا�)5ر وBرورة � �� ا�����>� ا�زّ � وا�K�1 ّ����7 ا��ر�3�ّ  �>وز !�5*�، ��� �دلّ 

ا�!��ن �ن  - أي ا�ز��ة  -3رر Aر�ك، =م ھ� ,ُ ھ!� ,KB,5 ا�,َ  )ا�م(ـ ا�,���ب ا&:!�ف ا�=��!��،�

 ّ�3�A ّ3ب �وا���ل، ا���ل   ّAن ا��ط�ء �ُ . رك ا@7,:�ديو,!5ذه �ن ا���ا��ّ وإذا  �)���و�ّ �,�ر ���! �

�,�ر ��Gورأ�رى ����3>� � ا&:!�ف ��ُ � ا��ط�ء �ن ا�ز��ة ��5�ّ ��:وص ا�)5�ر وا�����ن، أ�ّ 

*م Aر��ء �� ��ل :!ف K�1 ا�=-�ن &!ّ  >رة، K�1 أن @ �ز�د �5دار ا���Gوذ �ن ا�ز��ة &يّ وا&ُ 

)ا�ز��ة
)٥٢(

 � ��ن ا�,وز�K�1 N ا&:!�ف ا�=��!�� ����Bً �����ر ا&و�و��ت و,5د�ر ا��3>� ��لّ و��ّ . 

�*� ( :��=�� �� ��ت ا���لا��ر�ّ�� ا���ّ��  �دو�ا� :!ف و�� ,B,5�; ا��:�3� �� ذ�ك �Lنّ 

:!ف وھذا  ا��ؤ��� ا&�=ر 7درة K�1 وNB و,ر,�ب ا������ر ا�د7�5� �,5د�ر و,5��م ا��3>�ت ��لّ 
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3,م Bرورة أن ,�ون ا�:د�7ت ا�ظ�ھرة �ن 53وق ��ت ا���ل وا�,:�:; ��,�!��E� Kم �ُ 

ف ا���م �!وط ,:رّ  أنّ  ، ���1ً ا���ّ�� وا���ّ:� ا�,:رف ��*� وا�!ظر �� �:��? ا������ن

)� أ�وال ��ت ا���لوأ1ظم ا&�ور ا����ّ  ،ذ إ@ إذا وا�ق ا�Aرع!)ّ �ُ  وأ�ره @ ،����:�3�
)٥٣(

 .  

ا�ظروف  �7وة�5د ا1,�د ا��م ��دأ ا�<�3� ���Gس �� ا�,وز�N ��م �!َس ا�ذ�ن �!�,*م و      

ً 1ن ذ�ك �Lنّ  ،ا&����� ا��3>� �ن ا���ل و�ذل ا�>*د ��و�ر �*م Bرورات ا���ش و�دّ Bن  و��

ن ,و��ر ا&د!K �ن ا����A�، و��!*م @ ��,ط��و ا�!�س �ن �; ا�5درة K�1 ا���ل و,53�ق ا�3دّ 

�����، و�� ھذه ا���3� �G,� دور ��ت وا:�� ,و��ر �3>�,*م ا&!*م �ن ���ّ و�� ل ا���ل ا�,� ,ُ 

ا���ل �� ,�G�ن ,�ك ا�و�� ل و,!��� ا�5درات، و�ذ�ك 7رر ا�)5*�ء Bرورة إ1ط�ء ھؤ@ء �ن 

ا���ل �G!)�*م !*م �ن ��ّ ر�� ا�,� ����ون �*� و,ُ �*ل �1�*م ا�,�رارھم �� ا�3ِ � �ُ ا�ز��ة، ��ّ 

وا�,"!� *م K�1 ا�"�ر �*ؤ@ء ��,�دون �� د��*م K�1 ا���ل �ن >*�، وK�1 ا��3>� �ن >*� 

��ھم ��دأ ا��3>� ھذا �� ,و��N دا رة ا@�,�دام :رف ا&�وال �*م �ن ��ت ا���ل ��ُ أ�رى، �,ُ 

)٥٤(وز��دة ا�!,�ج
 .  

!�، و�� 3ُّدد إ!)�7*� �� ا��,�ب وا��ُ  1ن ا�!)�5ت ا�,�ا���,ّ:ون ��Gور ا���ل ث و7د ,3دّ       

:!ف  أ�Aر إ�K :)�ت �لّ  إذط���,*� إ!)�ق ا�ز��ة ��:�ر�*� ا�=��!��، �5د ,3دث ا���م ا�"زا�� 

ُ�ن ��لّ  ُ� ; ّ�5� K�1 أ!ّ وإ�B Kوا�ط ھذا ا�!)�ق �ن ا�!�3�� ا����ّ  K�1  ،:!ف د ��� @ �,>�وز ا�=-

د ���!��� 5�ّ و�ُ  ،=ل �������ن �1�*�أن @ �,>�وز �5دار أ>رة ا��ِ *م Aر��ء �� ��ل ا�ز��ة وا1,��ر أ!ّ 

� ا�ز��ة و�ؤ�د �ر�3�ّ .رةط*ّ !� ا��ُ ��)5راء وا������ن ��5دار 3دf ا��)��� ا��!و�� ا�,د@@ً ����ُ 

�!� �� ا�!)�ق �A�ل أدوات �1ل و��س ���Bرورة أن �، ��� �ؤ�د ا�ط��N ا��َ و�و!*� !)5� ��3�ّ 

)٥٥(��ون !5د��ً 
�5م ا�ز��ة أو ا�:د�7ت K�1 رأ�; وا>,*�ده K,3 ا1,رض �ُ ρρρρ��ن ر�ول V و7د . 

ك، إذا �م أ1دل �ّ =��,ك أُ : (�ρρρρ; ر�ول V ا1دل �� ر�ول V، ��5ل: �1�; ��ض ا��!��5�ن، ��5ل

)٥٦()؟.. ��ن ��دل
 . V ا�:د�7ت ��دھ� ��5ل ر�ول �م !ز�ت �1�; آ�=ρρρρ) : ّم �رضَ  إن� K���, V 

)��,*� �!)�;K 7ِر�ل K,3 ,وّ� �ُ  ب و@ !��ّ 5رّ �ك �ُ �� ��7� ا&�وال ��َ 
)٥٧(

�5م أن ,ُ  ���وا>ب إذاً .

 ��!��= K�1 إذا ُو>دوا، و@ �>وز أن �ُ  فأ�*م �]:!�ا�:د�7ت �ف �!*م �لّ ا�=��!�!:�.   

)وھم ا�ذ�ن @ �Aء �*�م( :وأول ھذه ا&:!�ف، ا�)5راء
ا�)5��ر ا��ذي  إنّ : (ττττ، ��7ل ا��ن ���1س )٥٨(

ھ�م ا��*��>رون، و�1ن ا����م ا������A : 3,��ج، و7��ل ا�)�5راءھ�و ا��َزِ�ْن ا��ُ : �Gل، و7��ل ا�)5��ر@ �َ 

و7���ل . ا�)5���ر ھ��و ا���ذي @ ���Aء 1!��ده نّ ���ن ا�������ن، ���L ا�)5���ر أ���وء ���3@ً  نّ أ: وا���ن ا&!����ري

)�5ر ظ*ره�رت ِ�ا��3>� �َ  �5ر ا�ظ*ر، ��Gنّ �ن �َ  A,قّ �ُ : ا�)5�ر
)٥٩(

 .  
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��7ل . ��)�*م، ����ن ا�)5��ر أ��وُء ��3@ً ��!*م وھم ا�ذ�ن �*م ���ًٌ : و=�!� ھذه ا&:!�ف، ا������ن

وا�3د  دم، �ُ��د�N إ��K ��لّ ا�����ن أ�وء �3@ً �ن ا�)5�ر وھ�و ا��ذي �7د أ���!; ا�َ��(:ا���م أ�و 3!�)�

!�K وذ��ك ��,��ر �را,�ب ا�"ِ �رج �; �ن ا�م ا�)5�ر وا����!� إ��K أد!�K � إذا ا,��ت ا�ز��ة �� �َ ��!*

)��3ب ���3*م
)٦٠(

��Gل، ا������ن ا��ذي �َ  أنّ  ττττن ھ�و ا������ن؟، ���ن ا��ن ���1س ��ف ��� َ��وا�,ُ  .

ا�����ن ا�ذي �; ��"� ��ن ا����ش @ ,�)��;، : ��!� ������G�، و��7وا�ن ا��َ  ا�����ن �A,قّ : و��7وا

K����, ;ْت ((((: وا3,>�وا �5و����!َ��َ�َ �ُ!َ�ِ(� Oا�� �� O�ََن َ�ْ�َ��ُ�وَن ِ��� ا�3ْ�َ�ْرِ أ��ِ���َ�َِ�..((((
ا�������ن : ، و���7وا)٦١(

 ّ!G� �!�(ل ���3@ً ���ن ا�)5���ر، وأ>����وا ��1ن ا������Bلّ أ����� �ن >����1���� ��ر,��A� !��ت��وا��3د ���!*م  *��� 

ا�)�5راء  *م أ>���وا K��1 أنّ �����ن، K�1 و>; ا�ر��3�، ���!ّ : �� �ّ��ھم ا�5رآنا��Aء ا����ر، ور�ّ 

)٦٢(*م �*�وا������ن أ>در ا�!�س ���:د�7ت وأ53ّ 
 .  

ا��5����ون ����Gذھ� و>���,*���، وا��5����ون  :و=����ث ھ��ذه ا&:��!�ف، ا��������ن �1�*���، وھ��م :��!)�ن

 ���5,*� و,)ر�5*� ��ن أ���ن و����Aر و�,��وع و,���N، >��ل K����, V أ>�ورھم ��� ���ل ا�ز���ة �� 

أ�=��*م، �Lن ���ن ��*�*م �!*��  أ>ور د�N إ��*م �ن �*�*م 7در�ؤ�ذ �ن أر��ب ا&�وال �واھم، ��

أ�=ر رد ا�)Bل K�1 ���7 ا&�*م، وان ��ن أ7ل ,���ت أ>�ورھم ��ن ���ل ا�ز���ة ��� أ�3د ا��و>*�ن، 

)٦٣(و���ن ����ل ا��:����? ���� ا�و>��; ا���nر
����1ل ����م- ا��1����ّ (و����Aل ���*م ا��������ن �1�*���، . 

 @ ،ً��!R و�و Kر، �ُ��طAوا��� ّ!& ،ً���Aھ� @ K�!"وا� �)����ا� Kّرغ !)��; �*�ذا ا����ل، ��3,��ج إ���� ;

)��!��N ���ن ,!�و�*���
)٦٤(

�>��وز �������ل أن ����Gذ ���1���� ���ن ا�ز����ة : (و���7ل ����ض أ:���3ب ا&3����م. 

 �)ظ�� وا�������ن �1�*��، �)�ظ ��1م ��د�ل ���; ��لّ  نّ ، &�واء ��ن 3راً أم �1داً، K,3 و��و ���ن ����راً 

���� ����Gذ K���1 ا�������� أ>��رة ����1;، ����م ��!��N ���ن أ���ذه ����� ر  ����ن، و&نّ  ����1ل K���1 أي :��)�

)ا�>�رات
)٦٥(

 .  

)*م ���و!���� :���!ف �,���Gّ� (: أ:���!�ف )���� ����7و�*م، وھ���م أر������ؤّ� ورا����N ا&:���!�ف ا�=��!�����، ا��ُ 

 �ّG��,� فّ ا��������ن، و:��!ف���م ��*(  �ّG��,� م، و:��!ف ��1ن ا��������ن، و:��!ف)*م ���ر�R,*م ���� ا����

�����ً >��ز أن ُ��ط�K و�A1 رھم �� ا��م، ��ن ���ن ��ن ھ�ذه ا&:�!�ف ا&ر���� �ُ �,رR�ب 7و�*م 

دل ��; ��1ن ���ل ا�ز����ة إ��K ���*م �Aر��ً �����1ُن ا�ز���ة، و���ن ���ن ���!*م �ُ ��7وُ�*م )��� ��ن ��*م ا��ؤّ� 

)ا��:���? ��ن ا�)��ء وا�"!�� م
)٦٦(

���ك  )�ط�A�Rِ (و�7د أ1ط�K ا������ون 1!�د ��,? ا&!�د�س أ�!��ء  .

، أ���وا�*م و��B��1*م ا��=���رة، وأ1ُ���د >و�����ن )�����!��إ( ا���5وط ا������ق ���� ���A; ا�>ز���رة اn���ر����

���3�م �د�!��� ����,� ا��"ر����� ���� 1*��د ا���5وط، إ���K 3���م ����,� و����ن ذ���ك ,�G�)���ً ����5و�*م و,5ر���راً 

)٦٧(���و!,*م ���رب ا������ن 1!د ا�),?
�"� ��زf ا��م وظ*�وره، ��5د رأى *م 7د أُ ھذه ا��ّ  إ@ أنّ .
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�ظ�م �ً �!; وا��5; �1��; �ُ *م ا>,*�داً �A:�ّ )� �7و�ُ � ا��ؤّ� أن �3ذف ττττ  ّ:3ا����)� �1ر �ن ا��ط�ب 

)٦٨(���1ء ا�:��3�
و7د رأى ���ض ا�)5*��ء ��5وط ھ�ذا ا�:�!ف ��ن دا �رة ا@��,�53ق، و��ذ�رون . 

ف ��3�ن ���ن ا����م ���� � ُ!ؤّ���ّ!��: (ا�,�� وا���ق �1�*�� ا�:����3� >����*م ττττ����� ���1ر ��ن ا��ط���ب 

 َB ّف �ف، أ���G,ا� K!� إ�� ��3> ...)� اnن و7د 1زO و7و�ت Aو�,; �
، ����ذي ���ن ��ن ا����)�� )٦٩(

)٧٠(���ً �;ھو و7ف ��3�م �� ز��!*م، و��س !َ  ψψψψ �1ر وا�:��3�
.  

��ن، ا�����ن ا�����A وأ�� 3!�)� �:روف �� ا�����ِ,وھو 1!د (: وا��*م ا����س، �*م ا�ر�7ب

)ُ��,�5ون =مّ  :رف �� Aراء �1�د�ُ : د�N إ��*م 7در �� ُ��,5ون �;، و�7ل ا���م ���ك�ُ 
)٧١(

: ��7بوا�رّ  .

ھ���م ا�������د ا����ذ�ن ,�����7دوا ����N �����دا,*م K����1 ,3ر����ر ر�����7*م ����� ������ل V �����5ء ����5دار ����ن (

��ر ,,��3ل �1ن أو� �ك ا�����د �A� �ً ��ن وارد ا�ز���ة �,3ر��رھم ��ن !َ  ا���ّ��دو�� ا��ر�ّ�� ا���ل،���

)٧٢()�ا���ودّ���ا���ّرق و
ن ���ّد�1 ا����م، وا�!:��ف ���,��ب �ّ��� !:��ف ����لّ  :���7ب !:��)�نو���*م ا�رّ . 

 �mو>��; �,��5ون K و:���م و��7د ���,م إ����; ���ن ذ���ر أو أ!=��K �ُ ن :��ّ� ��A,رى ���; ر���7ب �ّ���ا���nر �ُ 

K���,)٧٣(
 .  

وھ��م ا���ذ�ن ر����,*م ا���د�ون ���� R���ر ��:���� و@ إ���راف، أو ( :���*م ا�"���ر��نا����*م ا�����دس و

�53,*م ا�د�ون ���ب ����د ��� ,>��ر,*م أو �:��!�*م وإ���*م ���Bر ���������ن ���م ���,ط��وا 

م ��ن ��وارد ا�ز���ة ��5داراً ��ن ا����ل ����1دھ ا��ر�ّ�� ا����ّ�� �دو�ن �*م ا���ّ ا�و��ء �د�و!*م، �,ُ 

:��!ف ���!*م ا���,دا!وا ��� �:����? أ!)���*م ����د�N : (وا�"���ر�ون :�!)�ن. )٧٤)(K��1 و����ء د���و!*م

إ���*م ��N ا�)�5ر دون ا�"!��B5� ��� Kون ��; د��و!*م، و:�!ف ��!*م ا��,دا!وا ��� �:���? ا��������ن 

وُ��� ل ا�زھ��ري ��1ن ا�"���ر��ن، . )٧٥)(!��K ��7در د���و!*م ���ن R���ر ���Bلد�N إ����*م ���N ا�)��5ر وا�"ِ �ُ���

�ن(: ��5ل ھ�و ا��ذي : (وأ�رج ا�ن أ�� A��� وR�ره، ��� 7و��; ,����K وا�"��ر��ن، ��7ل). أ:�3ب ا�ّدً

  ).٧٦)(:��;أو >� 3� G��  ُ,ل �� دمٍ 

K�����, V م �����ل*��� ،Nوا����راد ���; ا�>*���د (، )٧٧)(زاة ا��>�ھ��دونوھ��م ا�ُ"��: (وا����*م ا������

د�N ُ���(وھ��ؤ@ء . )٧٨)(ا����ر����ا������� و,�����? ا�>���ش ���3��� ا���د1وة  ���� �����ل V سا���5دّ 

��N إ���*م !)�5� ذھ���*م ن ���!وا �را�ط�ون ��� ا�="�ر دُ ن �*�*م 7در �3>,*م �� >*��دھم، ��Lإ��*م �

. )٧٩)(ودھموا !)�5� ذھ���*م و1�1َُط�ن ���!وا ���ودون إذا >�ھ�دوا أُ �ن !)�5ت ���5*م، وإ و�� أ��ن

و��د�ل ��� ).٨٠(:د7� وإن ���ن R!���ً ��"�زي �� ���ل V أن ��Gذ �ن ا� ρρρρص ر�ول V و7د ر�ّ 

��@!,)��ع �*�� أ�3د،  ���,صّ  ھذا ا��*م >���N �:���? ا�������ن، ا�,�� @ ���ك ��*�� &�3د، وا�,�� @
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������ ا�و��� ل ا��,��3����  ،�m �*، و�!)�,*� �>��N ا������ن، وأو�*� ��3��� د��ن V ��ن أ1دا �;

ا�������� ��!���ء ا����دارس و3)��ظ :��3,*� ��!���ء � ���� �,=5���ف ا&ّ�������س ���5ط ���1Lداد ا�>���وش، وإ!ّ 

و��رى  .)٨١(ا���,A)��ت و,�*�ل أ�ورھ� �,A��د ا�طرق وا�>�ور وR�رھ� �ن �:���? ا�������ن

و@ : (��� �,���; ا��ز��ز,����K ; @ �>وز :�رف أ��وال ا�ز���ة ��� R��ر ��� ذ��ر V ��ض ا�)5*�ء أ!ّ 

�� وإ:�ح ا�طر��7ت ا�����>د وا�5!��طر وا���5��ُ �!��ء  ن ذ�ر K���, V ��;�>وز :رف ا�ز��ة ��ّ 

K���, V رھ��ذ�ك ا�,� �م �ذ ;�Aف و��B&ا K�1 �وا�,و�� K,)�ن ا��و�٨٢)(و�د ا��=وق و, .(  

�ت �*م ا&����ب ���,��دوا ��� ��)رھم وھم ا�����رون ا��!5ط�ون ا�ذ�ن ,5طّ ( :و�*م أ�!�ء ا����ل

ون �ن ��ورد ا�ز���ة و��و @ �>دون !)5� �)رھم، �ُ��طَ �,5ر أ�وا�*م، �*ؤ@ء 1ن ��دھم وأھ�*م و�ُ 

)��ن �ن أ��ر ا&R!��ء �� ��ده
د�N �*م 7در �)��,*م �� ��)رھم، �:��، ��ُ إذا �م ��ن �)ره �َ (، )٨٣(

ً ��,��د ن ���!*م و���واء ���ن ���� )������)ر أو �>,���زاً  �
)٨٤(

ا���ن ا������ل ھ��و : (���7ل ττττو��1ن ا���ن ����1س . 

)٨٥()نا�B�ف ا�)5�ر ا��ذي �!�زل ���������
�ز��,�; ��� دام ���;  ���د أ�3قّ  ��لّ  !� أنّ وا&:�ل ��� ا�ُ��. 

*��� أو ���B*� >��ز !�5*��� إ��R K���رھم "!وا �1ن ا�ز���ة �ّ� ��5راء أو أ�3د ا&:��!�ف ا�=��!���، ��Lذا ا���,َ 

ا��5:�ود إR!��ء  ، &نّ )٨٦(�7رب ا���د إ���*م��,:رف ��*� ��3ب ا��3>�� أو إ��K أ �طK إ�K ا���م�,ُ 

3,��>�ن، و��ذ�ك @ �>�وز إ@ ���د ى إ��K إ���5ء ا�)�5راء �ُ أدّ  -دون �Aروط  -ا�)�5راء ��Lذا أُ���? !�5*�� 

)٨٧(�)���,*م
����Gذ ز����ة أ���وال  ، أن����ττττذ ���ن >��ل�7د أ���ر K���1 ;�����1 ا����ن �ُ  ρρρρر���ول V و����ن . 

و>��ء ���دھم  ρρρρر��ول V ، وK�1 ھذا ا��!*T ا��ظ�م ��ر ��)�ء )٨٨(ھ� K�1 �5را *ما&R!��ء و�ردّ 

ا��ر�ّ��� � دو��و7د ��ن ��ز��ة د�وان ��ص �*� ��� �ر��ز ا�. ��� وا�,����ن و,���� ا�,����ن�ن ا�:3

  . ��; �روع �� �� ر ا�و@��ت وا&�:�ر ا�����ا�����، ��� ��ن �,ّ 

  :�س ا�"!� مإ!)�ق �ُ : را�Nا���3ث ا�

ا���ر�� �ن ا��ح وا���ل ا!,*�ء ھ� �� 3:ل �1�; ا���5,�ون �ن ا��دو ��د  :ا�"!� م      

 - �راً !وة أو 7َ �ل �ن أھل ا�Aرك 1ُ ; �� !ِ إ!ّ : (و7د 1ّرف ا�)5*�ء ا�"!��� �5و�*م. وا&�رى وا&�,��

)� دون ا�!�سس و��ون �� رھ� &ھ�*� ��:ّ ��ّ �*و ا�"!���، ا�,� ,ُ  -وا�3رب �7 �� 
)٨٩(

و7د ��ن .

 V ر�ولρρρρ  ُ� V �*��< رأ�;، و��� ,!�زع ��*� ا��*�>رون وا&!:�ر �وم �در K�1 �*��5ΥΥΥΥ ُ� ً���

)٩١(��دة �ن ا�:��ت��Gت 1ُ : �7ل)٩٠(روى أ�و أُ���� ا���ھ�� .�ر�و�; ��B*� 3�ث �Aء
1ن  

َ َوأَْ:�3ُِوا َذاَت  Gَ�ُوَ!َك 1َِن ا&ْ!َ)�ِل 7ُلِ َ��ْ ((((: ,���V K ا&!)�ل، �� 7و�; OV 5ُوا O,��َ ُ�وِل Oَوا�ر ِ Omِ ُا&ْ!َ)�ل

))))َ�ْ�!ُِ�مْ 
)٩٢(

!ز�ت 3�ن ا�,�)!� �� ا�!)ل ���ءت ��; أ�7!� ��!,ز1; ��!� أ:�3ب �در أُ : ��دة��5ل 1ُ . 
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��; ��ن ا������ن K�1 �واء، وا:ط)K �ن ��!R� V ���3!; �ن أ�د�!� �>��; إ�K ر�و�; �5َ 

أ!زل V  �*� إ�K أن��ّ !�; �ن ا�3>�ج، وأ�ذ �!*� �*�;، و�م �ُ �ف �ُ �); ذا ا�)�5ر، و��ن �َ �َ �در 

ΨΨΨΨ;د �در 7و���:)))) K�َ�,َ�َ�َْوا K�َُ�وِل َو�ِِذي ا5ُ�ْْر Oَو�ِ�ر ;ُ�َ�ُ�ُ ِ Omِ OَنG�َ ْ�ٍءAَ ْم ِ�ْن,ُ�ْ!ِRَ ��َ O!ََوا1َْ�ُ�وا أ

ِ��لِ  Oِن َواْ�ِن ا����َواْ�َ�َ��ِ((((
)٩٣(

K ��7� ا�:د�7ت، ���ن أول V K ���3!; ��7� ا�"!� م ��� ,وّ� �,وّ� . 

 ّ�� ���!R V ر�ول �*�ρρρρ  ُ!�7 �!� ���!R ٩٤(�5ع��د �در(
 . �� �3Bوا �ا�"!� م ا��!5و� �و��7

� �� ��Gت أ�ّ : (و7د أو>زھ� ا��B�5 أ�و �و�ف، إ�K ا����)� ھ�رون ا�رA�د ،ΥΥΥΥ�,�ب V  !صّ 

V ,��رك  �5م ذ�ك، �Lنّ ا��ؤ�!�ن �ن ��7� ا�"!� م إذا أُ:��ت �ن ا��دو و��ف ,ُ 1!; �� أ��ر 

َ�� Rَِ!ْ�ُ,ْم ِ�ْن Aَْ�ٍء ((((: ρρρρ!زل K�1 ر�و�; و,���K 7د أ!زل ���ن ذ�ك �� �,��; ��5ل ���� أَ  O!ََوا�1َُْ�وا أ

 K�َ�,َ�َ�َْوا K�َُ�وِل َو�ِِذي ا5�ُْْر Oَو�ِ�ر ;ُ�َ�ُ�ُ ِ Omِ OَنG�َ ��ََو ِ Om��ِ ْ!ُ,ْم آََ�ْ!ُ,ْم�ِل إِْن ُ��ِ Oِن َواْ�ِن ا����َواْ�َ�َ��ِ

ُ Kَ�1َ ُ�لAَ fْ�ٍء 7َِد�رٌ  OVاْ�َ>ْ�َ��ِن َو K5َ,َ�ْ1َْ�ِدَ!� َ�ْوَم اْ�ُ)ْر�7َِن َ�ْوَم ا Kَ�1َ �!َ�ْأَْ!َز((((
)٩٥(

�*ذا وV أ�1م . 

��  راع، �Lنّ ح وا��ُ ,�ع وا��ّ �وا �; �ن ا��َ ���� �:�ب ا�����ون �ن ��1�ر أھل ا�Aرك و�� أ>�

!د ا�ذ�ن أ:��وا ذ�ك �ن أ����; ��ن ا�>ُ  وأر���،�� �,��; ا��ز�ز V KΥΥΥΥ �س ��ن ��ّ ذ�ك ا��ُ 

)ن وR�رھما�وأھل ا�دّ 
)٩٦(

 �ρρρρ ھ�ط ر�ول V ��ّ : (�ن ا���م ا&وزا�1 1ن �1رو �ن �A�ب، �7ل�. 

5ت ���Gو!; R!� �*م K,3 1د�وا را�3,; 1ن ا�طر�ق، K,3 ,�ّ� �� ا&ر�ك، Bوى إ��; ا�����ون 51َ 

ا�ذي !)�� ��ده @ ,>دو!�  1طو!� ردا �، �وأِ : ��5لا�Aر�ف �ردا ; و�دAت ظ*ره )٩٧(رة��ُ 

ً *��� ِ!�ذو��ً و@ ���ً و�و ��!ت R!� ��م �=ل ��ر ,َ  �س �,*� ��!�م و���� ��*� إ@ ا��ُ ��5ّ  ���

)�س �ردود ���موا��ُ 
)٩٨(

����  �ρρρρس ��ن �� 1*د ا�ر�ول ا��ُ  أنّ ( :ττττوروي 1ن ا�ن ��1س  .

)أ�*م، m و��ر�ول �*م و�ذي ا�5ر�K �*م و���,��K وا������ن وا�ن ا����ل ==� أ�*م
)٩٩(

 .

�Gر��� �!*� ��ن �7,ل : م K�1 ���� أ���س��!ت ا�"!��� ُ,�5: (، �7لττττ وروي 1ن ا�ن ��1س

 �ρρρρر�m N و��ر�ول و�ذي ا�5ر�K ��!� 7را�� ر�ول V  ،�5م K�1 أر����س وا3د �ُ �1�*� و�ُ 

�س A� �ً، وا�ر�N ا�=�!� و�م ��Gذ ا�!�� �ن ا��ُ  ���ρρρρ ��ن m و��ر�ول �*و �5را�� ا�!�� : �7ل

���,��K وا�ر�N ا�=��ث �������ن وا�ر�N ا�را�N @�ن ا����ل وھو ا�B�ف ا�)5�ر ا�ذي �!زل 

)��������ن
)١٠٠(

:رف �� ا&�واب ا�,� 3دد,*� اn�� �س �ن ا�"!� م ���ت ا���ل، �ُ ا��ُ  وھ�ذا �Lنّ . 

و7د روي 1ن ا�ن  .��ρρρρ �ورة ا&!)�ل، وھو �� >رى �1�; ا���ل �� 3��ة ا�ر�ول ) ٤١(ا��ر��� 

 ρρρρو�� ر�ول V ، ���� ,ُ )١٠١(�س K�1 �����5م ا��ُ ��ن �َ  ρρρρر�ول V  أنّ  �1ψψψψر وا�ن ��1س 

=� أ�*م 7ُ = K�1 ر و�1ر و1=��ن  ا���)�ء �;=م �7ّ : (�5ط، �5ول ا�ن ��1س�م�أ�و �ψψψψ  K�1
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ا����)� ��; �م K�1 ا�==� ا���7��، =م 7َ ==� أ�*م و�5ط �*م ا�ر�ول و�*م ذوي ا�5ر�K، و7ُ 

)K�1ψψψψ �� ��7; �1�; أ�و ��ر و�1ر و1=��ن  ��1ττττ �ن أ�� ط��ب 
)١٠٢(

أي �� ا���ل وا��ّدة . 

V ل��� ��.  V وا�,�ف ا�!�س ��د و��ة ر�ولρρρρ  �5ل� ،Kور�و�; وذوي ا�5ر� V ��*� ��

�*م ذوي ا�5ر�K �5را�� ا�ر�ول، و��7ت  :�*م ا�ر�ول �����)� �ن ��ده، و�7ل آ�رون: (7وم

*��ن �� =م أُ>��وا K�1 أن >��وا ھذ�ن ا��ّ .. �*م ذوي ا�5ر�K �5را�� ا����)� �ن ��ده: ط� )�

)١٠٣()حراع وا��ّ ا��ُ 
� �� ��ن ���,��K وا������ن وا�ن ا����ل، �5د أُ�,�ف ��; ���ن رأي وأ�ّ  .

ا��,��K وا������ن وا�ن ا����ل، ���ون 3��; 3�م : ; �وNB �� أھ�; ا�ُ��َ�ْ�ن��B*م أ!ّ 

� ��B; ا���م 3�ث ��Aء �� 3��; 3�م ا��"�!م، �*و �������ن ��1ّ  ا�:د�7ت، و�رى ��B*م أنّ 

�س، وا�,>�زوا :ر�; 1ن ا&:!�ف �ت ا�����ء �� ا��ُ �� ,�ّ� وإ!ّ . (ا������ن و�3>�,*م�:��? 

م وأھ�; وأردّ ��ّ ا��ُ �E� ًن ھذا ��را��رھم، إذا �R K!ت ��1ّ  �ة �� ا�,!ز�ل إ����1�*م و Kم إ�*,

�:� �� ق �� ا&:!�ف ا�����، ��!د ذ�ك ,�ون ا�رّ )رّ ذ�ك ا�و>; أ�5ر، و�*م أ:�? �ن أن �ُ 

� K�1 ; ا�!�ظر �� �:�3,*م وا��5 م ��Gرھم، ��Lّ &!ّ  �س، و��ون 3��; إ�K ا���ما�!)ل �ن ا��ُ 

 ُ�)���3ة أو ��ل إ�K ھوى �
)١٠٤(

�س ھو �ن ا�"!� م، ھذا ا��ُ  وا�ذي د�1 إ�K ھذا ا��ف، أنّ . 

��*� �5د :رف ددت اn�� ا��ر��� >*�,; ا�,� �ُ :رف �:ر�*�، و��ن و7د 3َ و��ن ا�GAن �; أن �ُ 

; R!� م إ!ّ :��ن !ظر إ�K ا�و>; ا&ول �7ل  ،ون �*�دد أھ�*� ا���,53ّ >رى �>رى ا�ز��ة ا�,� 3ُ 

)١٠٥(; :د7� �:ر�; �� �:�ر�;إ!ّ : �>�ل أ�ره إ�K ا���م، و�ن !ظر إ�K ا�و>; ا�=�!�، �7ل
و��ن .

!د وھم ا��*ود ا�>ُ  !د وا���5,�� ُ��*م ا��ر,ز7� ��5Nم K�1 ا�>ُ *م ا�"!��� ا�,� ,ُ �ن أر��� أ�ُ 

وف، �*ؤ@ء ��!وا ��5,�ون �N ا������ن Bد 1دّوھم ط���ً �� ا�"!� م @ و,3د�داً �*ود �!� 1َ 

5ون �N ا��ؤ�!�ن ��دا�وا ��3ر��ن، وھذه ا�!)5� �� ا�3رب ��ن ا��*ود ُ�!)َ (*��ون إ@ أ!)�*م، �ُ 

�*م ���*ود إذا Rزوا �N �� ��ن �ُ ; إ!ّ !ّ أ، و!رى م��:� Aرط �1�*م ا����و!� �; K�1 1دوھ

ا������ن �*ذا ا�Aرط ا�ذي Aرط; �1�*م �ن ا�!)5�، و�و@ ھذا �م ��ن �*م �� R!� م ا������ن 

)�*م �*م��ُ  ρρρρ��ن ا��*ود �"زون �N ر�ول V : �*م، روي 1ن ا�زھري، �7ل
)١٠٦(

��� ��ن . 

�ون �ن ا�"!� م وُ�,ر�ون ا��*ود �� �د ا&!د�س 7د ��ھ�وا �� �,? �د ا&!د�س، و��!وا ُ��*َ 

)١٠٧()م٧١٣ –٧١٠/ھـ٩٥-٩٢(�N ا������ن ا�)�,3�ن ���3��ت �� ا��دن ا&!د���� ا��),و3�
.  

��� �7ل ا�ن  �ρρρρف �� �*م ا���5,ل إذا ��ن را>ً أو ��ر��ً، �)� ا��روي 1ن ر�ول V وا�,ُ       

)١٠٨(�7م R!� م �در ��)�رس �*��ن و��را>ل �*م ρρρρ; إ!ّ ��1ττττس 
�ط� و��ن ا���م أ�و 3!�)�  �ُ .

وK�1 أ��س ھذ�ن ). ل �*��� K�1 ر>ل ���م@ أB�ُّ : (ا�)�رس �*��ً و��را>ل �*ٌم، و�5ول
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��  إنّ (ھ�رون ا�رA�د ���ره ��ن ا@=!�ن ا������ ا�رأ��ن �,ب ا��B�5 أ�و �و�ف إ�K ا����)� 

أ�=ر وأو=ق وا����� �1�;،  >�ء �ن ا&�3د�ث واn=�ر �ن أن ��ون ��)رس �*��ن و��ر>ل �*م،

و��س ھذا K�1 و>; ا�,)B�ل، و�و ��ن K�1 و>; ا�,)B�ل �� ��ن �!�"� أن ��ون ��)�رس �*م 

ة دّ ة ا�ر>ل أ�=ر �ن 1ِ دّ �� ھذا K�1 أن ��ون 1ِ ى �*��� �ر>ل ���م، وإ!ّ ; 7د �وّ و��ر>ل �*م &!ّ 

V ب ا�!�س �� ���لRر،��ر�nم ا�)رس إ!ّ  أ@ ,رى أنّ .. ا*� �� ُ�رد- K�1 :�3ب ا�)رس �

�5م ��ر>ل أن ,ُ  و��ت أرى... و:�3ب ا�د�وان �� ا���5� �واء  ��ون ��)رس دو!;، وا��,طوع

)أ�=ر �ن �ر��ن
)١٠٩(

ا&�*م، و��ن  K�1 أ��س ,�5�م ا�"!� م ��ن ا���5,��ن ��ن �,مّ  وھ�ذا �Lنّ . 

�طK ��را>ل �*م و��)�رس ==� �ُ  ، و7د)١١٠()Bل ا�)�رس K�1 ا�را>ل ��� ��ذ�; �ن >*د و1!�ء�ُ 

)١١١(أ�*م، �*��ً �; و�*��ن �)ر�;
ا�"!� م  نّ وھ�ذا �B( .Lل ا���ل ��K�1 �*B ��ضو@ ,ُ . 

 ًا�"!��ُ� ��ن : (5�ρρρρول ر�ول ��V ا�3رب و@ ��Aر�*م ��*� أ3د،  ,,وزع K�1 �ن اA,رك ��

)A*َد ا�و�7�
)١١٢(

)١١٣(ا����)� �1ً ��n�� ا��ر���ر�ل إ�K �س ا�"!��� ���ن �ُ � �ُ أ�ّ  
و!,�>� .

ذ�ك ا��:ر  ن ��إ��راطور�,� �3روب ا�,3ر�ر وا����رك ا��=�رة ا�,� ��B*� ا��رب �N أ1ظم

�5د و�7ت �G�دي ا���5,��ن R!� م و�*ذا ، ا���ز!ط��ن ا�رومدو�� وا�����!��ن، ا�)رس دو��  �وھ�

ت ھذه R!� م 3رب، و��!ت ,وزع ��د ُ�دوا&�رى، � ح وا&�,���=�رة �ن ا&�وال وا��!وز وا��ّ 

 ً)١١٤(ا!,*�ء ا���ر�� K�1 �ن اA,رك ��*� ��
��:� ���رك ا�,3ر�ر ��5د ��!ت ��ض ا����رك و. 

ً 1ن ���رك �,?  ا&و�K �� ا��راق و�:ر و��Aل إ�ر�5��Bا&!د�س� �رة و1ظ�����5د أ:�ب � ،

 ��دا��5 د �ً و�!�طق ور���7ً ���"ت ��@ً 1ظ���ً، ��زل ا�����ون ��د ��ر�� ا��5د��� أ��3� و,�>�!

� �G:�ب ا�)�رس �,� آ@ف وا�را>ل أ�)�ن، ���5 ��ل =م �ضO ا��5�ّ  ،�سا��ُ  �ττττن أ�� و�7ص 

)١١٥(رِ=دَ 
.  

راع، أو ,�ون ر���7ً، �*� ح وا��ُ ,�ع وا��ّ أن ,�ون أر�Bً أو أ�وا@ً �!5و�� ����َ  �وا�"!� م أ�ّ        

�س ���ت ا���ل، وإن أ����*� K�1 ا���5,��ن ا�ذ�ن ظ*روا �1�*�، وا��ُ  م أر����Aء �7ّ  نإ���Eم 

��ن ر�ول V  ،إذ�Aττττء >��*� وK�1 ً�(7 ا������ن أو �� �ً �*م، ��� ��ل ا����)� �1ر �ن ا��ط�ب 

ρρρρ  ّ�7و �Bر7د أو7ف ��ض ا&را�n. م ا���ض ا�ھذا ��ر ا�:��3 K�1رام و�ا� ψψψψ  ،ن ��ده�

*� =�رة �,و�3,*م �� ا&�و�ون، �5د ,ر�وا ا&رض و7)�ً و�� �ً �������ن، &!ّ ا���)�ء �ذ�ك ��ل 

�5م K�1 ا������ن 1!د�� أ����*� ��"�!��ن، ,ُ  � ا&�وال ا��!5و�� �Gر���ا��Aرق وا��"رب، وأ�ّ 

�وا�� �و�K �ن ُ!:�ر و�7 ده ا��ر�ر، وھذا �� ���; ا�د  وأا�,رك �د  وأا�روم �د "زون ��!وا �َ 

�وا ا&رض وا&�وال 3�ث �7ّ ). م٧١٣–٧١٠/ھـ٩٥-٩٢(ز��د �� �,? �د ا&!د�سط�رق �ن 
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�1ً ��� ���; ا���ف ا�:��?)١١٦(K�1 ���� أ���س ،ψψψψ . ّرف �� �س �*و ���ت ا���ل �ُ � ا��ُ أ�:

إ�K �5م �1�*� ا�����ون �,ُ � ا&رBون ا�,� ا�,و�K وأ�ّ  .ا�5رآن ا��ر�م 3ددة �!صf �واب ا��ُ ا&

=� أ��7م= :  

*� ذھب ا���م ا�����A أ!ّ و�� ُ���ت 1ُ!وة و7*راً K,3 ��ر7*� أھ�*� �5,ل أو أ�ر أو >ء،  :أ3دھ�

و7ف K�1 �:��? ط��وا !)��ً �,ر�*� �,ُ �5م ��ن ا�"�!��ن إ@ أن �َ ,�ون R!��� ��&�وال ,ُ 

!�ت و@ �>وز ��7,*� ��ن �K ا������ن 3�ن Rُ ,:�ر و7)�ً 1: و�7ل ا���م ���ك.ا������ن

ا���م ��*� ������ر ��ن ��7,*� ��ن ا�"�!��ن �,�ون أر�Bً : و�7ل ا���م أ�و 3!�)� .ا�"�!��ن

  .��دھ� إ�K ا��Aر��ن ��راج �Bر�; A�*��1ر�� أو �ُ 1ُ 

ء �1�*� و7)�ً، �ك �!*م 1)واً @!> *م 1!*� �و��ً، �,:�ر ��@�,��!*� �� �ُ و :وا��5م ا�=�!�

>رة �ر��7*� ,ؤ�ذ را>�ً ��ون أُ �ل @ ,:�ر وK,3 ً�(7 �5)*� ا���م �)ظ�ً و�Bرب �1�*� �َ : و7�ل

  .ن 1و�ل �1�*� �ن ���م أو ���ھد��ّ 

)١١٧(و!; 1!*�5رO �� أ�د�*م ��راج �ؤدّ �K�1 ً�3 أن ,ُ �1�*� :ُ  �,و�Kأن �ُ  :وا��5م ا�=��ث
.  

رف ا&��ر ��� ا�"!� م 1َ وإذا ا!,*ت 7ِ ،�وه���ن إذا وN7 ا�ر>ل أ��راً ��ّ  :� ا&�رى �ن ا�"!� مأ�ّ 

ف �; ��ف ��Aء، و�:�ر �; ���و��ً �,:رّ  ذ�ك ا�ر>ل ا����م ا�ذي �رج ھو �� !:��;، ��:�ر

 ً�B�ء، و��ود أو@ده أ��nده، و�,وار=; ا&�!�ء 1ن ا��� ً���� ;���� �� N��<أر�7ّء !ظ�ر  ھو و

)١١٨(وا�دھم
أّ�� إذا �Aء ا�����ون أن ���5وا �د�� �ن أ�راھم ���5ل إطق �را3*م >�ز �*م ذ�ك، .

و!*� إ�K ا�ذ�ن �5د ُردO ��� أھل ا�>�ھ��� وأو@د ا���ء أ3راراً إ��A1 K رھم K�1 �د�� �ؤدّ (

)أ���وا وھم �� أ�د�*م
)١١٩(

ّرق ���س ��*م إ@ 3�م وا3ٌد وھو ا� :� ا�ر7�ق �ن ا�!��ء وا�ذر��أ�ّ .

3�ن ا�,رقO ذراري �!� 7ر�ظ�  ρρρρر�ول R @ V�ر، � �>وز �1�*م ا��ّن وھذا �� ���; 

; ��ن �رى أن @ �رّد ا�:���ن �ن أو@د 3�K 1ن ا���م ا&وزا�1، أ!ّ و��7*م، وھذا �� ��ن �ُ 

)١٢٠()�دى ا�ذراريص أن �ُ ا��Aر��ن إ�K أھ�*م ��د أن ���1وا أو ���5وا، و��B*م ر�ّ 
K�1 ھذا .

ا�ر7�ق �ن ا�!��ء �نA� O,"�ن  � ا�53�L� ،نّ � ا����ّ دو�1*د ا��م ا&ول، أّ�� �� 1:ور ا�

، وإذا ا�,�زت إ3داھن نّ �� 7:ور ا&�راء و3رم ا&R!��ء و���1دن زو>�ت ا�ر>ل ا�ذي ����*ُ 

ب وُ,��ع �=�ن �Rٍل أو �,زوج �*� ����*�، �>��ل أو ��7َم ��!ت ُ,��Oم و,ُ  Oر��ن *ذ�ُ Oن�=�راً �� �و

)١٢١(ھدا�� إ�K ا���)�ء وا���راء
 .  

  :ا����دن إ!)�ق ُ��س: ���سا���3ث ا�
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"�!م، 1!�د ��ن ز���ة، و��:��رف ا��َ ا�ن أو>ب ��*� �:�رف ا����دن ��:�رف ا�ز��ة، 1!د �َ        

)١٢٢(���سأو>�ب ��*��� ا��ُ 
)١٢٣(ا��������� �:�رف ز����ة ا������دن ���� ا�=��!���� ���7ل �5*���ء. 

 ����nا ���� :

��7َِب وَ (((( f7ُ�ُ�وُ�ُ*ْم َوِ��� ا�ر �ِ�(َOِن َواْ�َ��ِ��ِ�َن �1ََْ�َ*�� َواْ�ُ�َؤ���َد�7َُت �ِْ�)5ََُراِء َواْ�َ�َ��ِ O:ا� ��َ O!ِاْ�َ"��ِرِ��َن َوِ��� إ

ُ �1َِ���ٌم 3َِ����مٌ  OVَو ِ OV ِ���َن �ً��Bَ�ِل َ�ِر�ِ��� Oَوِاْ���ِن ا�� ِ OV ِل�ِ����َ((((
)١٢٤(

���س، �3!�)��� أو>���وا ا��ُ و�5*���ء ا .

�Aرط �5رھم، �5د ��رض أ��و  >!���; �!)�; وأ:�; و�رو1; و&َ �ُ وأ>�زوا �وا>د ا���دن :رف �ُ 

�، :��"�راً ����ن أو ���واء ا���,�ر>*� �����م أو ذّ��� ا��!ط�����، ���س ���� ا������دن ا�>����دةا��ُ  3!�)���

K=!راً أو أ�راً، ذ���أو �1د، c١٢٥(ا�,�ر>*� 3ر(
 . �����Aو�5*�ء ا� Nة، و�����أو>�وا ��� ا����دن ا�ز

)١٢٦(��س ا�)��ء:رف ��� �:��رف �ُ ذ�ك >��وا �:�رف ا���دن ,ُ 
��,د�وا �*�� ��� واn��� ا�,�� ا. 

V ة ا����دن، 7ول��ز K���, :}}}}  ْم��أَْ�َرْ>َ!�� �َُ �� O��َِ��ْ�ُ,ْم َو�َ���ِت َ��� َ f�ِذ�َن آََ�ُ!وا أَْ!)5ُِوا ِ��ْن َطOا� �*َ َ�� أَ�-

ُ�وا اْ�َ��ِ�َث ِ�ْ!ُ; ُ,ْ!)5ُِوَن َو�َْ�ُ,ْم �oَِِ�ِذ�ِ; إِ@َ أَْن ُ,ْ"�Bُ�ِوا �ِ��ِ; َوا�1َُْ��وا أَ  O��َ,َ َ@ِ�َن ا&ْرِض َو c��!ِRَ َ OV Oن

}}}} 3َِ��دٌ 
)١٢٧(

��� ا�,د�وا K�1 و>وب ز��ة ا����دن K�1 ا�ذھب وا�)�B�، وإ���5ط*� �1ن R�رھ���  .

 V 3د�ث �1ن ر��ول�ρρρρ �!ّة ��� 3>�ر: (; ��7لأ���ز @(
)١٢٨(

��س K��1 وا K��1 و>�وب ا��ُ وا��,دّ� . 

�ر، �ر، وا�� �ر >ّ��ا��>��ء >ّ��: (�7ρρρρل ر�ول V : ، �7لττττا����دن ���3د�ث ا��A*ور 1ن أ�� ھر�رة

)�س�ر، و�� ا�ر��ز ا��ُ وا���دن >�ّ 
)١٢٩(

)�س�وب ا��ُ و�� ا��ّ : (ρρρρو�7ل  .
�وب وا�ّ��: ، ���7وا)١٣٠(

 ُ1 ّB(ا�,� ,3ت ا&رضروق ا�ذھب وا� �)١٣١(
.�Bّ(ل و�� ا�,�رج �ن ا����دن �وى ا��ذھب وا��=� �

; ���� ذ���ك �ّ������س ���� ���Aء �!��;، إ!ّ ة، ��� �ُ "��رّ ��3ل وا�ز ���ق وا���ر���ت وا��َ وا��ُ  وا�)���روزا�����7وت 

)١٣٢(��!ز���� ا�ط���ن وا�,��راب
وا�)5*���ء ���م �����3وا �"���ر ا��������ن ا���,�راج �����دن �دھ��م، و���م  .

��وا K��1 ا�������ن ا@���,��!� � ����Aر�,*م ��� ا��,�را>*�، وا�3)�ر �1�*��� و3رّ >��زوا &ھ�ل ا�ذّ���ُ 

)١٣٣(�*م �� ذ�ك و,���!*م �!;
.  

  :ا�ر��ز أو ا��!وزإ!)�ق ُ��س  :��دسا���3ث ا�

ھ�ذا ا����ل �!�زاً  دّ ��و�ُ  ،� ���ق �E!���ن 3��ز,�; ��7ل ذ��كا&�وال ا��د�و!� ��� ا&رض �ّ��وھ�      

�!*� أن ��ون ا�د��ن >�ھ����ً، أي، ��ن ا&��وال ا�,�� د�!*�� : و�>ري �1�; 3�م ا��!ز، و��ن �Aروط

��وات ��م ���رھ��  وأن ���ون ا����ل ��د�و!�ً ��� أرض. �رف ���� ,و>�د ��� ا����لأھل ا�Aرك، و�ُ 

� �� �و>د �ن ا����دن �ن ا��ذھب وا�)R ��– �Bّ�ر 3رب  –�س و��� �>ب ��; ا��ُ .����م و@ ذ�ّ 

أو 1!��ر، �*�ذه  -��ؤ��ؤ و�ر>��ن  -وا�!�3س وا�3د�د وا�ر:��ص و��� أُ��رج ��ن ا���3ر ��ن �3��� 

)١٣٤(��س ����ت ا����لا&A��ء ا�,� �:��*� ا�!�س أ�راداً و>���1ت، ھ� R!� م، �>ب ��*�� ا��ُ 
و�7د . 
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ھ�و ا����دن وا����ل ا���د�ون �ھ���، و��� ��ل : (���ز، ���5ل أھ�ل ا���راقا�,�ف ا�!�س �� ��!K ا�رّ 

��س، �، وھ�و ا��ذي ���; ا��ُ ا�ر��ز ھو ا���ل ا��د�ون ��ّ:�: و�7ل أھل ا�3>�ز. �سوا3د �!*�� ا��ُ 

)��� ���; ا�ز���ة ��5ط��س ���; إ!ّ � ا����دن ����س �ر���ز، و@ �ُ ��Gّ : ��7وا
)١٣٥(

: �)5*��ءو��7ل ���ض ا. 

 نّ ا����دن أو ا��!�ز &ھ�و : و���7وا... ا&1���ن >���دة  أ���ء ھو �ن ا�ر�ز أي ��Gوذ @ �A,ق &نّ (

و���س ��� ...��5ط��  س، أّ�� �!ز ا����م��ّ و�!ز ا����ر ھو ا�ذي �ُ ... �ً �!*�� �ر�وز �� ا&رض 

)����ت ا����ل ��س:رف �:�رف ا�"!���، أي ا��ُ �� �ُ ا�ر��ز ز��ة وإ!ّ 
)١٣٦(

ر>�ً و>�د  أنّ ( :وروي. 

��� ,�  – �!*�� ��س���Gذ ��1ر ا��ُ  ττττأ�ف د�!�ر �د�و!�� ���رج ا��د�!�� ��K,G �*�� ��1ر ��ن ا��ط��ب 

�5م ا��� ,�ن ���ن ��ن �B3ر ��ن ا�������ن �ُ  ττττ �1را����)� ,*�، و>�ل ود�N إ�K ا�ر>ل �5�ّ –د�!�ر 

Kل �!*��� ُ�  إ�����B� ���5ل ���1رأن� ،����B ���5لا�ر>��ل، أ���ن :���3ب ا���د!�!�ر؟ ����5م إ����; : ���ن ا��ط���ب� 

)���ذ ھ��ذه ا���د!�!�ر �*��� ���ك: ττττ ���1را����)�� 
)١٣٧(

: و�7د �ّ:��ل ����ض ا�)5*���ء ����7� ا�"!��� م، ����5ل .

ح ,���ع وا����5���ّم ا�"!�����، ����� أ:���ب ا�������ون ���ن ����1�ر أھ��ل ا���Aرك، و���� أ>����وا ���ن ا��َ ,ُ (

���� أ:���ب ���� ا������دن ���ن ا���ذھب وا�)��B� وا�!���3س وا�3د���د  راع وR���ر ذ���ك، و���ذ�ك ���لّ وا�ُ���

وN�B ���; ا��ذي �ُ ��س ��� أرض ا���رب ���ن أو ��� أرض ا��>�م، و�ُ ��� ذ��ك ا��ُ  وا�ر:�ص �Lنّ 

وN��B ���� �واN��B �س �ُ ���,�رج ���ن ا����3ر ���ن �3���� وR���ر ������ُ ����; �واN��B ا�:��د�7ت و������ �ُ 

)ا�"!� م
)١٣٨( V �7ل �� K�1 ،ΥΥΥΥ ;��,� �� ا��ز�ز :)))) ;ُ��َ�ُ�ُ ِ Omِ OَنG��َ ْ�ٍء�Aَ ْم ِ��ْن,ُ��ِْ!Rَ ���َ O!َوا�1َُْ��وا أ

��ِ�لِ  Oِن َواْ��ِن ا����َواْ�َ�َ���ِ K�َ��,َ�َ�َْوا K��َُ�وِل َو�ِِذي ا5�ُْْر Oَو�ِ�ر((((
)١٣٩(

���ز أو ا��!�ز ���رج وإذا ���ن ا�رّ . 

َ*�� ((((: 7و�; ,����K ا�5رآ!� �� �ورة ا��5رة �>�ل أ�ر ا�ز��ة وا�3Bً �� ا�!صّ  �ن ا&رض، �Lنّ  َ��� أَ�-

� أَْ�َرْ>َ!� �َُ�ْم ِ��َن ا&ْرِض  O��َِ�ْ�ُ,ْم َو�َ��ِت َ�� َ f�ِذ�َن آََ�ُ!وا أَْ!)5ُِوا ِ�ْن َطO!�ز وا�رّ ).١٤٠())))..ا��ز ھ�و ا����

���� ����ن ���ن ��Bرب ا&���1>م و����; : (راج، وھ��وره ����ض ا���,:���ن ����Gور ا�َ���ا�����دي، ����� �ّ���

وأر����� ... ���س ����ق ���N ا&رض و����; ا��ُ � ا�,��� ,ُ ����ز ھ��و ا���ذھب وا�)��Bّا�رّ : و����7وا... س ُ���ا��ُ 

...)!ظ�ر إ���K :��3ب ا&رض ا�,��� و>�د ��*��� أ�����; ���ن و>��ده، و@ �ُ 
)١٤١(

ً ��1ن ھ�ذا ���Lنّ . �B� 

)��س���ز ا��ُ و��� ا�رّ : (�5�ρρρρول ر��ول V���ز أ���Bً �س �>�ب ��� ا�رّ ا��ُ 
، وھ�ذا ��� �1و��; )١٤٢(

>�د ��� دار ا���م أو ا��3رب، �*��� ا�ر��ز، �ن R�ر أن ���ون �7د وُ �س �� <3� K�1 و>وب ا��ُ 

���� ���,�رج ��ن ا���3ر، أّ,)��ق >�*�ور ا�������ء K��1 أ!ّ �ود و��� �ُ و��� ا�ّ:��. ��!�ت طر��5� ا���,�را>;

�1ن ا��ن  >�ب ���; ��Aء وھ�و ا���رويّ �,�رج �ن ا��3ر �ن �ؤ�ؤ و1!�ر وأ����ك وR��ر ذ��ك @ �َ �ُ 

وي �1ن ���1ل ا����)�� ��1ر ; رُ ��ّ!�. ا�=�وري و����ك ��ن أ!�س وھو ا���روف 1ن �)��ن. ��1ττττس 
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) �Aر��ّ� ا���3ر وا��!��ر ا��ُ �,ب إ��; �1ر، أن ��ذ ��ن 3ُ : (; �7لK�1 ا���ن، أ!ّ  �ττττن ا��ط�ب 
)١٤٣(

. 

)١٤٤(K ز��ة ا�,>�رة 1!د ��ن ��5ول �و>�وب ا�ز���ة ��*��; ُ�ز�ّ ��,>�رة �L!ّ  دّ � إذا 1ُ أ�ّ 
��Lذا ���l :��د . 

���� �,�ب  -ز���ة ا�,>��رة  –ؤ��ذ �!�; ا�ز���ة ا��ؤ��ؤ أو ا��!��ر ��� ,� درھ�م، �,ُ ا���3ر ��ن ا����ك أو

)١٤٥(إ��K��1 ;����1 K ���1ُن ττττا����)� �1ر �ن ��1د ا��ز��ز 
و���ن ا������ء ا�,�)�وا ��� ا�:��د ھ�ل . 

  .، و:�د ا��ر �:�د ا��3ر)١٤٦(�س أم ا�ز��ة�>ب ��; ا��ُ 

T �,!وا� �ا���,�:  

١.  �! ا@7,:�د  ا�!�وّ�� ا��طّ*رة ھ�� ا&��س ا�ذي ُ�!�ت �1�; أر��نإّن ا�5رآن ا��ر�م وا��-

ا�دو�� ا��ر��� ��  �ن ا�د�ل وا��رج أ3���;، �ذا �Lّن Aؤون ا���ل!ظ�; وا��م و وا���ل ��

،���ً >�ءت ,Aر�� ا�� �  ،��ّAا���� ��Gا��� �و�ن =م �5,ر!�ً �!ظ�م ,3:��*� و3��ز,*� �����>

 دو���ن �ل �,ط���ت ا� �*م ا����Aّ�� ,و��ر �,ط���ت ا�3��ة ا���دّ��� إ!)�K�1 �*7 �واط!�*�

��ّ� . =�!��ً وا�,5رارھ� ا�دو��  �ن أ>ل ,و��ر د�1 مو أو@ً  ا��ر�ّ�� ا��

ا�,Gر��ّ��� وا�وN ��7 و��� @Aّك ��; أّن ا��وا�ل ا@7,:�دّ�� �*� أ=�ر �ّ���ل ��� ���ر ا&�3داث  .٢

ا�دا��ّ�� وا���ر>ّ��� ـ ��� أّي !ظ��م ��ن أ!ظ��� ا�3��م، ا������ دو�� ـ  ��� ����� أ�ّ وا@7,:�دّ�� 

ا�,� ا!�Bوت ,�3ت  ا��ر��� وR�رھ� إذ أّن ا�,)�1ل ا��B3ري ��دو�� ا��ر�ّ�� ا���ّ�� �N ا��Aوب

��� ا��د�ل ا@7,:��دّ�� ��� ا����ل وا��!ظم را�� ا��م، ,,>�د ��� ا�>�!�ب ا�,ط����5 �*�ذه ا��وا��ل 

  .طرق ,3:��; وإ!)�7;�ن �ل  وا��رج، أي

ا���ل ا@7,:�د و� ا��ر�ّ�� ا���ّ�� �� إدارة Aؤون دو�إّن ا�,طور ا����ر ا�ذي 5ّ53,; ا� .٣

,; �در>� ���!!� ��A,!; ا���,5ل و���ت ��ل ا������ن، إذ أ:�? ���ت ا���ل �� �� ً=�,�

�ؤ��� �!ّظ�� �م ��ن �*� �=�ل ��ن و�د��; و�ر>;، إّن ��ت ا���ل ��وارده و�:�ر�; : ا�5ول

 .�� ا�دول ا��>�ورة آ!ذاك

ا�دو�� ا��ر�ّ�� ا���ّ�� ا��,�=�� ��� ���ت ا����ل، ��!�ت ,>�ري K��1 �� إّن آ��� ا�!)�ق ا���م  .٤

��ز���ة أو ، أو ��� ُ����K �:��رف ���ت ا����ل، �ا������� ا��ذاھب ا����ّ�� ا�ُ��,��دة ��� ا�!)��5ت

د7ِ�ُت ��)�5َُراِء وا�َ�َ���ِ��ِن [[[[ :ΨΨΨΨآ�� ا�:د�7ت، �7ل V و�قَ  أو ُ,!)ق ا�:د�7ت ��!ت ,وّزع O:إِّ!َ�� ا�

 �ً�Bَ�ِْل َ�ر�ِ�� Oوا��ِن ا�� ِV 7ُ��وُ�ُ*م وِ��� ا�ّر��7ِب وا�َ"��ِرِ��َن وِ��� َ���ْ�ِل �وا�َ��ِ��ِ�َن �1ََْ�َ*� وا�ُ�َؤ�َ)�ِ

]]]]V ِ وVُ �1َِ����ٌم 3َِ�����مٌ  ِ����نَ 
)١٤٧(

ا�"!���� م وا�������دن وا�ّر�����ز ���!���ت �:����ر�*� ����� ُ�����س أّ����� . 
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َوا�1َُْ��وا أَنRَ ���َ O!ِْ��ُ,ْم [[[[: �� ا�5رآن ا��ر�م �� آ�� ا�"!��� ΨΨΨΨا�َ���� ا�ذ�ن ذ�رھم V ا&:!�ف 

�ِ�ِل  Oِن َواْ�ِن ا����َوا�َ�َ��ِ K�َ�,�ََوا� K�ََو�ِ�ّرُ�وِل َو�ِِذي ا�5ُر ;ُ�َ�ُ�ُ ِm OَنG�َ ٍء�Aَ ِ�ن...[[[[
)١٤٨(

 . 

  

  

 :ا��3ثو�:�در ھوا�ش 

  

عمـان ـ   ( ، مكتبـة األقصـى،  ١الملكية في الشريعة اإلسالمية، ط: العبادي، عبدالسالم داود) ١( 

أطروحة (النظام المالي في العهد األموي: ؛ القيسي، كامل صكر عزيز٢٥٨، ص)م١٩٧٥: األردن

  .٨٤، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠:بغداد(العربي والتراث العلمي،  ، معهد التأريخ)دكتوراه

محمد حسـين  . د: الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتعليق): م٩٤٨/هـ ٣٧ت،(قدامة بن جعفر )٢(

  .٣٦،ص)م١٩٨١:بغداد(الزبيدي، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة واإلعالم، 

  . ٨٤، ص)أطروحة( النظام المالي في العهد األموي: القيسي) ٣(

: بغـداد (، مطبعـة وزارة األوقـاف،   )نشـأته وتطـوره  (بيـت المـال  : الدجيلي، خولة شـاكر )٤(

  .١٤، ص)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

  . ٧٧، ص)أطروحة( النظام المالي في العهد األموي: القيسي )٥(

ـ ٤٥٠ت،( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصـري البغـدادي  ) ٦( ): م١٠٥٨/هـ

، مطبعة مصـطفى  ٢، ج٢عبدالرحمن عميرة، ط. د: ، المحققلواليات الدينيةوااألحكام السلطانية 

؛ أبو يعلى، محمـد بـن الحسـين الفـراء     ٣٢٥ص، )م١٩٦٦/هـ١٣٨٦: مصر( البابي الحلبي

الشيخ محمد حامد الفقي، دار الكتب : األحكام السلطانية، المحقق): م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت،( الحنبلي

  .٢٥١ص ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣: بيروت( العلمية،

  .٢٥١األحكام السلطانية، ص: ؛ أبو يعلى٢/٣٢٥ األحكام السلطانية،: الماوردي )٧(

ـ ٨٠٨ت،( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي)٨( ، دار )٥(المقدمـة، ط ): هـ

  .٢٤٣ص ،)م١٩٨٤:بيروت(القلم، 

السياسة  ):م١٣٢٧/هـ٧٢٨ت،( ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني)٩(

–٩٥،ص)م١٩٩٠:بغداد( ، مكتبة المعارف)١(،ج)٥(طالشرعية في إصالح الراعي والرعية، 

٩٦.  

  .١٣بيت المال، ص: الدجيلي)١٠(

  .٢٥١األحكام السلطانية، ص: ؛ أبو يعلى٢/٣٢٥ األحكام السلطانية،: الماوردي)١١(
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  .٢٥١ر السابق، صالمصد: ؛ أبو يعلى٢/٣٢٥ المصدرالسابق،: الماوردي١٢)(

  .٢٥٢المصدر السابق، ص: ؛ أبو يعلى٢/٣٢٦ المصدرالسابق،: الماوردي١٣)(

ـ ٢٠٤ت،( الشافعي، اإلمام أبو عبداهللا محمـد بـن إدريـس   ١٤)( ، دار ٣ج ،٢األم، ط): م٨١٩/هـ

الكاسـاني،  ؛ ٢/٣٢٦ األحكـام السـلطانية،  : ؛ الماوردي٦٩، ص)هـ١٣٩٣: بيروت( المعرفة

بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب     ): م١١٩١/هـ٥٨٧ت،( أبو بكر بن مسعوداإلمام عالء الدين 

  .٤٣ص ،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦: بيروت(، دار الكتب العلمية، )٢(، ج)٢(الشرائع، ط

مطبعـة وزارة التعـاليم العـالي،     النظم اإلسالمية، :منير حميد، وفاضل شكر التميمي البياتي،١٥)(

  .٣٦٤ص ،)ت.د:بغداد(

إشباع الحاجات األساسية في ظل النظام المالي العربي اإلسالمي  :سعيدأمين محمد  اإلدريسي،١٦)(

كليـة اإلدارة   - قسـم االقتصـاد   ،)أطروحـة دكتـوراه  (دراسة مقارنـة / واألنظمة الوضعية

؛ آل سميسم، سالم عبـدالكريم  ٣٦٩ص ،)م١٩٩٢:بغداد(الجامعة المستنصرية،  -واالقتصاد

، معهد التـأريخ  )أطروحة دكتوراه( صادي اإلسالميالسياسة المالية في التأريخ االقت :مهدي

  .٨٢ص ،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩:بغداد(العربي والتراث العلمي، 

 ،)٢(ج ،)٧(ط تأريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتمـاعي،  :حسن إبراهيم حسن،١٧)(

  .٢٧٧ص ،)م١٩٦٥:القاهرة( مكتبة النهضة المصرية،

دار العلـم للماليـين،    ،)٢(ط اإلسـالمية نشـأتها وتطورهـا،   الـنظم  : صـبحي .د الصالح،١٨)(

  .٣٥٥-٣٥٤ص ،)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨:بيروت(

  .١/٤٦١ تأريخ اإلسالم السياسي،: حسن ١٩)(

، ٥٣، السـنة  ٤٥٣، العدد)مجلة المنهل(السياسة المالية في اإلسالم،  :عبدالرحيم ابن سالمة،٢٠)(

  .١٠٦،ص)م١٩٦٨/هـ١٤٠٧( ،٤٨المجلد

  .١٠٦المرجع نفسه، ص: ابن سالمة (٢١)

أحمد أمين،  :االمتناع والمؤانسة،صححه وضبطه وشرح غريبه ):ت، بال( أبو حيان التوحيدي،)٢٢(

  .٩٩-٩٨، ص)ت.د: بيروت(منشورات دار مكتبة الحياة،  وأحمد الزين،

ـ ٢٧٩ت،( البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر)٢٣( فتـوح البلـدان، رضـوان محمـد      ):م٨٩٢/هـ

المغرب اإلسالمي،  :موسى.د لقبال،: ٢٢٦ص ،)هـ١٤٠٣:بيروت( رضوان، دار الكتب العلمية،

  .١٤٤ص ،)م١٩٨١:الجزائر(الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، 
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، مؤسسة ٤مسند اإلمام أحمد، ج): م٨٥٥/هـ٢٤١( ابن حنبل، أبو عبداهللا بن حنبل الشيباني٢٤)(

 عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين؛ الهندي، ٢٢٩،٢٣٠، ص)ت. د: مصر( قرطبة

، مكتبة التراث ٦، ج١كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، ط): م١٥٦٧/هـ٩٧٥ت،(

تأريخ  يليوس، فلهاوزن،؛ ١٤٩٢٥، رقم٧٩، ص)م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠: حلب( اإلسالمي،

هادي أبو عبدال محمد.د: ترجمه الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية،

 ،)م١٩٥٨:القاهرة(لجنة التأليف والترجمة والنشر، : نشر حسين مؤنس،.د :راجعه ريدة،

  .٢٥٩ص

لسان  ):م١٣١١/هـ٧١١ت،( ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري)٢٥(

  .٣٥٨، ص)ت.د: بيروت(، منشورات دار لسان العرب، ١٤يوسف خياط، ج: العرب، إعداد

مختار الصحاح، دار ): م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت،( د بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي، محم) ٢٦(

  .٢٨٠، ص)م١٩٨٢- هـ ٤٠٣: الكويت(الرسالة، 

  ).١٠٠(اآلية : سورة اإلسراء (٢٧)

  ٢٨٠مختار الصحاح، ص: الرازي (٢٨)

  ).٤٧(اآلية : سورة يس (٢٩)

  .١٠/٣٥٨لسان العرب،: ابن منظور (٣٠)

 النظام المـالي فـي العهـد األمـوي    : ؛ وانظر القيسي٦٩-٢/٦٨ بدائع الصنائع،: الكاساني (٣١)

  .٢٢٨، ص)أطروحة(

الحد الكمي األقصى للسياسة الضريبية في ظل المذهب االقتصادي : صبحي فندي. الكبيسي، د(٣٢)

  .٥٦، ص٣/١٩٩٦:اإلسالمي، مجلة جامعة صدام للعلوم اإلسالمية، العدد

منشـأة المعـارف باإلسـكندرية    : المـالي، الناشـر  دراسات فـي االقتصـاد   : دويدار، محمد(٣٣)

  .٥٧، ص)ت.د: الدار الجامعية -اإلسكندرية(

  .٢٢٨، ص)أطروحة( النظام المالي: القيسي (٣٤)

رسـالة  (مساهمات الغزالي في الفكر االقتصـادي اإلسـالمي   : الهيتي، عبدالرزاق رحيم جدي(٣٥)

  .م١٩٨٩كلية العلوم اإلسالمية، ) ماجستير

  ).٦٠(اآلية : توبةسورة ال (٣٦)

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال (٣٧)

  ).٦(اآلية : سورة الحشر (٣٨)
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أبو : المبسوط، المحقق): م٨٠٤/هـ١٨٩ت،( الشيباني، أبو عبداهللا محمد بن الحسن بن فرقد(٣٩)

: ؛ الكاسـاني ١٨، ص)ت. د: كراتشـي (، إدارة القرآن والعلوم اإلسـالمية  ٣الوفا األفغاني، ج

 ؛ ابن قدامة، موفق الـدينأبو محمـد عبـداهللا بـن أحمـد المقدسـي      ٢/٦١٨الصنائع،بدائع 

: بيـروت (، دار الفكـر،  ٧، ج١المغني فـي فقـه اإلمـام أحمـد، ط    ): م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت،(

  .٢٢٩، ص)رسالة(النظام المالي : ؛ القيسي٢٩٧ص ،)هـ١٤٠٥

اب الخـراج، دار  كت): م٧٩٨/هـ١٨٢ت،( أبو يوسف، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم(٤٠)

  .١/١٢٢األحكام السلطانية،: ؛ الماوردي٨٠، ص)م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩: بيروت(المعرفة، 

نفقات الدولة اإلسالمية، مجلة التضامن اإلسالمي، السلسلة األولى : إبراهيم دسوقي. أباظة، د(٤١)

  .م١٩٧٣مايو : العدد العاشر -

: ؛ أبـو يعلـى  ٣٥٤-٢٢٣انية، صاألحكام السـلط : ؛ الماوردي٨٠الخراج، ص: أبو يوسف (٤٢)

  .١٣٨األحكام السلطانية، ص

، ٢دراسات في تأريخ الحضـارة اإلسـالمية العربيـة، ط   : عاشور، سعيد عبدالفتاح وآخرون(٤٣)

؛ الكروي، إبراهيم سلمان ٣١٤، ص)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: الكويت(منشورات ذات السالسل، 

: الكويـت (نشورات ذات السالسـل،  ، م٢المرجع في الحضارة العربية اإلسالمية، ط: وآخرون

  .١٣١-١٣٠، ص)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

  ).٦٠(اآلية : سورة التوبة(٤٤)

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال(٤٥)

طبعـة  (التاج في أخـالق الملـوك،   ): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت،( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر(٤٦)

  .٧٢، ص)ت. د: بغداد(،  مكتبة المثنى، )باألوفسيت

المرجـع فـي الحضـارة    : ؛ الكـروي ٣١٥-٣١٤في تأريخ الحضارة، صدراسات : عاشور (٤٧)

  .١٣١العربية، ص

  .٣١٥المرجع السابق، ص: ؛ وانظر عاشور٣٦٩المقدمة، ص: ابن خلدون (٤٨)

خليـل محمـد   : ، تحقيـق ٢كتاب األموال، ط): م٨٣٨/هـ٢٢٤ت،( أبوعبيد، القاسم بن سالم(٤٩)

  .٢/٢٧٩المغني، : ؛ ابن قدامة٢٥ص، )م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥: القاهرة(هراس، دار الفكر،

 القرطبـي، أبـو عبـداهللا محمـد بـن أحمـد األنصـاري       : ؛ راجع)٦٠(اآلية : سورة التوبة(٥٠)

، ٧، ج٢أحمد عبدالحليم البردونـي، ط : الجامع ألحكام القرآن، المحقق): م١٢٧٢/هـ٦٧١ت،(

  .٩٩، ص)م١٣٧٢: القاهرة
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  .٢/٢٨٥األحكام السلطانية، : الماوردي(٥١)

الشيخ : إحياء علوم الدين، صححه): م١١١١/هـ٥٠٥ت،(الي، أبو حامد محمد بن محمد الغز(٥٢)

  .١٩٢، ص)ت.د: بيروت(، دار القلم، ١، ج٣عبدالعزيز سيروان، ط

حاشية رد المحتـار علـى   ): م١٨٣٦/هـ١٢٥٢ت،( ابن عابدين، المحقق محمد أمين الشهيد(٥٣)

  .٢١٩-٢١٧، ص)م١٩٦٦- هـ١٣٨٦: بيروت(، دار الفكر، ٤، ج٢الدر المختار، ط

المجموع شـرح  ): م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت،( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي(٥٤)

ــذب، ج ــاء(، ٦المه ــركة العلم ــالء  ١٩٣، ص)ت. د: (ش ــن ع ــو الحس ــرداوي، أب ؛ الم

: طبعـة (، ٣اإلنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـالف، ج     ): م١٤٥١/هـ٨٨٥ت،(الدين

س الـدين بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن شـهاب        ؛ الرملـي، شـم  ٢٣٨، ص)هـ١٣٧٤

، مطبعة ٦نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة األخيرة، ج): م١٥٩٥/هـ١٠٠٤ت،(الدين

  .١٥٩، ص)م١٩٦٧-هـ١٣٨٦: مصر(البابي الحلبي، 

  .٥٧، ص)م١٩٩٠: بغداد(دراسات في المالية العامة، مطابع التعليم العالي، : الجنابي، طاهر(٥٥)

ـ ٣٥٤ت،( حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيابن (٥٦) صـحيح  ): م٩٦٥/هـ

ـ ١٤١٤: بيـروت (، مؤسسة الرسالة، ١١، ج٢شعيب األرناؤوط، ط: ابن حبان، المحقق -هـ

؛ ابن كثير، أبو الفـداء إسـماعيل   ٢/٢٨٥، األحكام السلطانية: ؛ الماوردي١٤٨، ص)م١٩٩٣

، دار الفكـر،  ١تفسير القـرآن العظـيم، ج  ): م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت، (بن عمر بن كثير القرشي

ــروت( ـــ١٤٠١: بي ــود    ٣٤٧، ص)ه ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــوكاني، محم  ؛ الش

، ٢فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج): م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت،(

  .٣٧٣، ص)ت. د: بيروت(دار الفكر، 

  .٣٧٤-٢/٣٥٣ المصدر السابق،: ني؛ الشوكا٢/٢٨٥، األحكام السلطانية: الماوردي(٥٧)

  .٢/٢٨٥، المصدر السابق: الماوردي(٥٨)

السياسـة الماليـة   : ؛ آل سميسم٢/٣٧٤، فتح القدير: ؛ الشوكاني٧٩٢األموال، ص: أبوعبيد(٥٩)

  .٨٩، ص)رسالة(

رد : ؛ ابن عابدين٢/٢٨٥، األحكام السلطانية: ؛ الماوردي٧٩٢المصدر السابق، ص: أبوعبيد(٦٠)

  ٢/٣٣٩المحتار،

  ).٧٨(اآلية : سورة الكهف(٦١)

  .٩٠، ص)رسالة(السياسة المالية : آل سميسم(٦٢)
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  .٢/٢٨٦األحكام السلطانية،: ؛ الماوردي٧٩٦األموال، ص: أبوعبيد(٦٣)

  .٢/٣٣٩رد المحتار،: ؛ ابن عابدين٢/١٨٠المبسوط،: الشيباني(٦٤)

  .٢/٢٧٣المغني،: ابن قدامة(٦٥)

  .١١٦األحكام السلطانية، ص: ؛ أبو يعلى٢/٢٨٦، السلطانيةاألحكام : الماوردي(٦٦)

نفح الطيب من : )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت،( المقّري، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني(٦٧)

، )م١٩٦٨: بيروت(، دار صادر، ٢إحسان عباس، ج: غصن األندلس الرطيب،   تحقيق

  .   ١٢٧-١٢٦ص

الـنظم اإلسـالمية،   : ؛ الصـالح ٢/٣٧٣، لقديرفتح ا: ؛ الشوكاني٧٩٦األموال، ص: أبوعبيد(٦٨)

  .٣٥٨ص

  .٩١، ص)رسالة(السياسة المالية : ؛ آل سميسم٢/٢٨٠ المغني،: ابن قدامة(٦٩)

نقالً عن كتاب اإلسالم عقيدة وشريعة لمحمود شـلتوت،  . (٩١المرجع نفسه، ص: آل سميسم(٧٠)

  ).٩٦-٩٥ص

  .٢/٢٨٦السلطانية،األحكام : ؛ الماوردي٧٩٧األموال،: أبوعبيد(٧١)

  .٣٥٨النظم اإلسالمية، ص: الصالح(٧٢)

  .٢/٣٧٤ فتح القدير،: الشوكاني (٧٣)

السياسة المالية : ؛ آل سميسم٣٥٨النظم اإلسالمية، ص: ؛ الصالح٨٠٠األموال، ص: أبوعبيد(٧٤)

  .٩١، ص)رسالة(

  .٢/٢٨٦األحكام السلطانية،: الماوردي (٧٥)

  .٢/٣٧٤فتح القدير،: الشوكاني (٧٦)

  . ٢/٣٧٤المصدرالسابق،: ؛ الشوكاني٢/٢٨٧، األحكام السلطانية: الماوردي (٧٧)

  . ٣٥٨النظم اإلسالمية، ص: الصالح (٧٨)

  .٢/٢٨٧األحكام السلطانية،: الماوردي (٧٩)

من جهز غازياً فقد غزا ومن خلف غازياً : (ρρρρوفي الصحيح عنه . (٨٠١األموال، ص: أبوعبيد(٨٠)

اإلمــام أبـو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري  مســلم، ). (فـي أهلــه فقــد غــزا 

، دار ٣ج محمد فؤاد عبـدالباقي، : الجامع الصحيح، تحقيق): م٨٧٤/هـ٢٦١ت،(النيسابوري

؛ الترمـذي، أبـو عيسـى محمـد بـن      ١٥٠٧، ص)ت. د: بيـروت (إحياء التراث العربـي،  
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ميـة،  ، دار الكتـب العل ٤أحمد شاكر، ج: سنن الترمذي، المحقق): م٨٩٢/هـ٢٧٩ت،(عيسى

  ).١٧٠، ١٦٩، ص)ت. د: بيروت(

  .٩٢، ص)رسالة(السياسة المالية: آل سميسم (٨١)

  .٢/٢٨٠المغني،: ابن قدامة (٨٢)

  .٩٢، ص)رسالة(السياسة المالية: ؛ آل سميسم٣٥٩النظم اإلسالمية، ص: الصالح(٨٣)

  .٢/٢٨٧ األحكام السلطانية،: الماوردي (٨٤)

  .٣٧٤/ ٢فتح القدير،: الشوكاني(٨٥)

دراسـة مقارنـة ألحكامهـا    (فقه الزكـاة  : ؛ القرضاوي، يوسف٢/٢٨٣ المغني،: ابن قدامة (٨٦)

ـ ١٣٩٣: بيـروت (، مؤسسـة الرسـالة،   ٢، ج٢، ط)وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة  -هـ

  .٨١٣، ص)م١٩٧٣

  .٢/٢٨٣المغني،: ابن قدامة (٨٧)

ـ ٢٧٥ت،( أبو داود، الحافظ أبو داود سليمان بن األشـعث السجسـتاني األزدي  (٨٨) ): م٨٨٨/هـ

، )ت. د: بيـروت (، المكتبـة العصـرية،   ٢محمد محي الدين عبدالحميـد، ج : السنن، تحقيق

  .٢/٢٧٧المغني،: ؛ ابن قدامة٣/٢١سنن،: ؛ الترمذي١٠٤ص

  .٣٦١األموال، ص: أبوعبيد (٨٩)

نزيل حمص روى علماً كثيراً وحدث عن عمر  ρρρρرسول اهللا صدي أبو أمامة الباهلي، صاحب (٩٠)

األنصاري، أبو محمد عبداهللا بن محمد بن . (ذ وأبي عبيدة، وكان قد بايع تحت الشجرةومعا

عبدالغفور : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، المحقق): م٩٧٩/هـ٣٦٩ت،(جعفر

، )م١٩٩٢- هـ١٤١٢:بيروت(، مؤسسة الرسالة، ١، ج٢عبدالحق حسين البلوشي، ط

):  م١٣٧٤/ هـ٧٤٨ت،(أحمد بن عثمان بن قايماز؛ الذهبي، أبو عبداهللا محمد بن ٢٢ص

، مؤسسة ٣، ج٩شعيب اإلرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط: سير أعالم النبالء، المحقق

  ). ٣٥٩، ص)ت. د: بيروت(الرسالة، 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عوف بن خزرج اإلمام القدوة أبو (٩١)

: الذهبي. (النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدسالوليد األنصاري أحد 

  ).٢/٥المصدر نفسه،

  ).١(اآلية : سورة األنفال(٩٢)

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال (٩٣)
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  .٢/٣١٤األحكام السلطانية، : الماوردي (٩٤)

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال (٩٥)

  .١٨الخراج، ص: أبو يوسف (٩٦)

  ).٣٥٤األموال، ص: أبوعبيد( .ة، وليس في العضاة أجود خشباً منههو شجر من العضا (٩٧)

؛ البخاري، أبو عبداهللا محمد بن ٤/٨٢مسند،: ؛ اإلمام أحمد٣٥٤المصدر نفسه، ص: أبوعبيد (٩٨)

، ٣مصطفى ديب البغـا، ط : الجامع الصحيح، المحقق): م٨٦٩/هـ٢٥٦ت،( إسماعيل الجعفي

ـ ١٤٠٧: بيـروت (اليمامة،  -، دار ابن كثير٣ح ؛ الزرقـاني، أبـو   ١١٤٧، ص)م١٩٧٨-هـ

شرح الزرقاني على موطـأ اإلمـام   ): م١٧١٠/هـ١١٢٢ت،(عبداهللا بن عبدالباقي بن يوسف

ـ ١٣٨١: مصـر (، مطبعة البابي الحلبي، ٣، ج١إبراهيم عطوة عوض، ط: مالك، تحقيق -هـ

  .٣٨، ص)م١٩٦١

، دار ٢ية فـي اإلسـالم، ط  السياسة المال: ؛ الخطيب، عبد الكريم١٩الخراج، ص: أبو يوسف (٩٩)

  .٨٤، ص)م١٩٧٥-هـ١٣٩٥: لبنان -بيروت(المعرفة للطباعة والنشر، 

جـامع البيـان علـى تأويـل آي     ): م٩٢٢/هـ٣١٠ت،( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير(١٠٠)

  .٤٥٣األموال، ص: ؛ أبوعبيد٤، ص)هـ١٤٠٥: بيروت(، دار الفكر، ١٠القرآن، ج

  .١٠/٤المصدر السابق،: الطبري (١٠١)

  .٢٣٨، ص)رسالة(النظام المالي : ؛ القيسي١٩الخراج، ص: أبو يوسف (١٠٢)

  .٤٦٣األموال، ص: ؛ أبوعبيد٢١المصدر السابق، ص: أبو يوسف (١٠٣)

  .٤٤٩-٤٤٨المصدر نفسه، ص: أبوعبيد (١٠٤)

  .٨٧السياسة المالية، ص: الخطيب (١٠٥)

  .٢٩٦األموال، ص: أبوعبيد (١٠٦)

المسلمين وآثارهم في األندلس من الفتح حتى سقوط الخالفة تأريخ : سالم، السيد عبدالعزيز(١٠٧)

؛ محمود، حسن أحمد ٦٥، ص)ت. د: اإلسكندرية(بقرطبة، مؤسسة شباب الجامعة، 

، دار الفكر ١تأريخ المغرب واألندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة، ط: وآخرون

النظام المالي  :؛ لطوف، نوري عزاوي١٩، ص)م١٩٩٩- هـ١٤١٩: القاهرة(العربي، 

، ١، ج١، ط)م٧٥٥ـ٧١٠/هـ١٣٨ـ٩٢( والنقدي في األندلس في عهدي الفتح والوالية

  . ٩٢، ص)م٢٠١٥: األردن –عمان(مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 
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كتاب الخـراج،  ): م٨١٨/هـ٢٠٣ت، ( ؛ يحيى بن آدمالقرشي١٨الخراج، ص: أبو يوسف (١٠٨)

، )ت. د: لبنان -بيروت(المعرفة للطباعة والنشر، أحمد محمد شاكر، دار : صححه وشرحه

المصنف فـي  ): م٨٤٩/هـ٢٣٥ت،(؛ ابن أبي شيبة، أبو بكر عبداهللا بن محمد٤١، ١٨ص

ـ ١٤٠٩: الريـاض (، ٦، ج١كمال يوسـف الحـوت،ط  : األحاديث واألخبار، المحقق ، )هـ

ك، تأريخ األمـم والملـو  ): م٩٢٢/هـ٣١٠ت،(؛ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير٤٨٩ص

؛ ابن حجر العسـقالني، أبـو   ١٧٧، ص)هـ١٤٠٧: بيروت(، دار الكتب العلمية، ٢، ج١ط

ي شـرح صـحيح   رفتح البا): م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت،(الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي

: بيـروت (، دار الكتـب العلميـة،   ٦، ج١محمـد فـؤاد عبـدالباقي، ط   : البخاري، المحقق

  .٨٣مالية في اإلسالم، صالسياسة ال: ؛ الخطيب٨٦، ص)م١٩٨٩-هـ١٤١٠

  .٢/٣١٧األحكام السلطانية، : الماوردي: ؛ وانظر١٩الخراج، ص: أبو يوسف (١٠٩)

  .٢/٣١٧المصدر نفسه، : الماوردي (١١٠)

ـ ٢٥٧ت،(؛ ابن عبدالحكم، عبد الرحمن بن عبداهللا١٩الخراج، ص: أبو يوسف (١١١) ): م٨٧٠/هـ

؛ ٣٧-٣٦، ص)م١٩٦٤: بيـروت (عبداهللا أنيس الطباع، : فتوح إفريقية واألندلس، تحقيق

، دار ١٥، ج٢سمير جابر، ط: األغاني، المحقق): م٩٦٦/هـ٣٥٦ت،(األصفهاني، أبو الفرج

األحكام : ؛ أبو يعلى٢/٣١٧األحكام السلطانية، : ؛ الماوردي٢٣٣، ص)ت.د: بيروت(الفكر، 

؛ ابن رشد القرطبي، القاضـي أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن        ١٥١السلطانية، ص

. د: بيـروت (، دار الفكر، ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج): م١١٩٨/هـ٥٩٥،ت(أحمد

 ؛ الحموي، أبـو عبـداهللا يـاقوت بـن عبـداهللا     ١/٤٣٤المغني، : ؛ ابن قدامة٢٨٨،ص)ت

معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسـهل  ): م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت،(

؛ الجنـابي،  ٤٣، ص)ت. د: بيروت(، دار الفكر، ١، ج)طبعة السعادة(والوعر في كل مكان، 

تنظيمات الجيش العربي اإلسالمي في العصر األموي، منشورات وزارة الثقافـة  : خالد جاسم

  .١٠٩، ص)١٩٨٤: بغداد(واألعالم، العراق 

: مصنف عبدالرزاق، المحقـق ): م٨٢٦/هـ٢١١ت،(عبدالرزاق، أبو بكر عبدالرزاق بن همام(١١٢)

؛ ابن ٣٠٢، ص)هـ١٤٠٣: بيروت(، المكتب اإلسالمي، ٥، ج٢مي، طحبيب الرحمن األعظ

الجـامع  : ؛ البخـاري ٢/٣١٧األحكام السـلطانية، : ؛ الماوردي٦/٤٩٣مصنف، : أبي شيبة

سنن البيهقي ): م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت،(؛ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين٣/١٣٦الصحيح،
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ـ ١٤١٤: مكة المكرمة(باز، محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار ال: ، المحقق٦الكبرى، ج  -هـ

  .٣٣٥، ص)م١٩٩٤

ــري (١١٣) ــأريخ،: الطب ــن     ٢/٣٧٥ت ــي ب ــدين عل ــن عزال ــو الحس ــر، أب ــن األثي ؛ اب

، ٢أبو الفداء عبداهللا القاضـي، ط : الكامل في التأريخ، المحقق): م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت،(محمد

؛ ابن عذاري، أبو العبـاس  ٣٩٥، ص)م١٩٩٥-هـ١٤١٥: بيروت(، دار الكتب العلمية، ٤ج

البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ): م١٣١٢/هـ٧١٢ت،( أحمد بن محمد المراكشي

: بريل. (ج. ، مطبوعات أ)هولندا -ليدن(ليفي بروفنسال، . كوالن، و أ. س. ج: نشر وتحقيق

  .١/٤٠،٢/١٨،)م١٩٤٨

  .١٠٦تنظيمات الجيش، ص: الجنابي (١١٤)

  .١٥/٢٣٣األغاني، : األصفهاني (١١٥)

نُشرت مع تأريخ ( الرسالة الشريفية): م١٧٠٧/هـ١١١٩ت،( الغساني، محمد عبدالوهاب(١١٦)

  ، .١/٢٥٧النظام المالي والنقدي في األندلس، : ؛ لطوف٢٠٧، ص)افتتاح األندلس

  .٣١٣-٣١٢األحكام السلطانية، ص: الماوردي (١١٧)

يا وجزائـر البحـر   تأريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطال: أرسالن، األمير شكيب(١١٨)

  .٢٧٥، ص)م١٩٦٦: بيروت(المتوسط، دار مكتبة الحياة، 

  .٢/٣٠٨األحكام السلطانية،: الماوردي: ؛ وانظر١٩٧األموال، ص: أبوعبيد(١١٩)

  .٢٠٠، ١٩٢، ١٨٣المصدر السابق، ص: أبوعبيد(١٢٠)

  .٢٨٢تأريخ غزوات العرب، ص: أرسالن (١٢١)

ـ ٤٧٦ت،( يوسف الفيروزآبـادي الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن (١٢٢) ): م١٠٨٣/هـ

؛ الكتاني، محمد ١٦٢، ص)ت. د: بيروت(، دار الفكر، ١المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ج

ـ ١٣٩٢: بيـروت (فتية طارق والغافقي، منشورات دار إدريس، : المنتصر ، )م١٩٧٢-هـ

  .١٧١ص

ـ ٨٩٧ت،(العبدري، أبو عبداهللا محمد بن يوسف بـن أبـي القاسـم   (١٢٣) التـاج  ): م١٤٩١/هـ

  .٣٣٤، ص)هـ١٣٩٨: بيروت(، دار الفكر، ٢، ج٢واإلكليل،ط

  ).٦٠(اآلية : سورة التوبة (١٢٤)

  .٢/٣٢٤حاشية رد المحتار،: ؛ ابن عابدين٦/٦٧ المجموع شرح المهذب،: النووي (١٢٥)

  .٢/٣٣٩التاج واإلكليل،: ؛ العبدري٦/٦٧ المصدر السابق،: النووي (١٢٦)
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  .٣٣١-٢/٣٣٠المغني،: ابن قدامة: وانظر ؛)٢٦٧(اآلية : سورة البقرة (١٢٧)

؛ ابن حجر العسـقالني، أبـو   ٦/٦٨المجموع،: ؛ النووي٢/٣٣٠ المصدر نفسه،: ابن قدامة (١٢٨)

السيد : تلخيص الحبير، المحقق): م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت،(الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي

ـ ١٣٨٤: ، المدينـة المنـورة  ٢عبداهللا هاشم اليمـاني المـدني، ج   ؛ ١٨١، ص)م١٩٦٤-هـ

، المكتبـة  ٦، ج١فيض القـدير، ط ): م١٦٢١/هـ١٠٣١ت،( المناوي، عبد الرؤوف المناوي

  .٤٢٧، ص)هـ١٣٥٦: مصر(التجارية الكبرى، 

ــف (١٢٩) ــو يوس ــراج، ص: أب ــد٢٢الخ ــوال، ص: ؛ أبوعبي ــلم٤٦٧األم ــامع : ؛ مس الج

 ؛ابن الهمام، محمـد بـن عبدالواحـد المعـروف    ٣/٤٣سنن، : ؛ الترمذي٣/١٣٣٥الصحيح،

، )ت. د: بيـروت (، دار الفكـر،  ٢، ج١شرح فتح القـدير، ط ): م١٢٨٢/هـ ٦٨١ت،(بالكامل

  .٢/٣٢٠الدر المختار،: ، ابن عابدين٢/٣٣١ المغني،: ؛ ابن قدامة٢٣٤ص

ـ ٣٧٠ت،(الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر األزهـري (١٣٠) الزاهـر،  ): م٩٨٠/هـ

: الكويـت (وزارة األوقـاف والشـؤون الدينيـة،    ، ١، ج١محمد جبر األلفـي، ط . د: المحقق

  .٢/٢٣٤شرح فتح القدير،: ؛ ابن الهمام١٥٩، ص)هـ١٣٩٩

  .٢/٢٣٤ المصدر نفسه،: ابن الهمام(١٣١)

  .٢٢الخراج، ص: أبو يوسف(١٣٢) 

  .وما بعدها ١٧٢فتية طارق والغافقي، ص: ؛ الكتاني٦/٦٦ شرح المهذب،: النووي(١٣٣)

  .٨٧اإلسالم، ص السياسة المالية في: الخطيب (١٣٤)

  . ٤٧٠-٤٦٩األموال، ص: أبوعبيد (١٣٥)

التـاج  : ؛ العبـدري ٢/٣٢٦المغني،: ؛ ابن قدامة٢/٣١٨ حاشية ابن عابدين،: ابن عابدين (١٣٦)

  .٢/٣٣٩واإلكليل،

السياسـة الماليـة،   : ؛ الخطيـب ٢/٣٢٩المغني، : ؛ ابن قدامة٤٧٦األموال، ص: أبوعبيد (١٣٧)

  .٨٨ص

  .٢١الخراج، ص: أبو يوسف (١٣٨)

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال (١٣٩)

  ).٢٦٧(اآلية : سورة البقرة (١٤٠)

  .٣٢الخراج، ص: يحيى بن آدم(١٤١)
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شرح فـتح القـدير،   : ؛ابن الهمام٣/٣٤سنن،: ؛ الترمذي٣/١٣٣٥الجامع الصحيح،: مسلم (١٤٢)

  .٢/٣٢٠الدر المختار،: ؛ ابن عابدين٢٣٤ص

  .٣١الخراج، ص: آدميحيى بن : ؛ وانظر٤٨٤، ٤٨١األموال، ص: أبوعبيد(١٤٣)

: ؛ آل سميسـم ٢/٣٤٠التاج واإلكليـل، : ؛ العبدري٢/٣٢٢حاشية رد المحتار،: ابن عابدين (١٤٤)

  .١١٢، ص)رسالة(السياسة المالية 

  .٤٨٢األموال، ص: أبوعبيد(١٤٥)

  .٣١كتاب الخراج، ص: يحيى (١٤٦)

  ).٦٠(اآلية : سورة التوبة )١٤٧(

  ).٤١(اآلية : سورة األنفال )١٤٨(


