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الذظخىس : حىاهب الشخمت في خلىق غير اإلاعلمين في اإلاجخمؼ ؤلاظالمي

فُت جدلُلُت) ألاٌو لإلظالم همىرًحا  (دساظت ـو
ا ؤلاوعاهُتألاظخار اإلاعاغذ، مشهض اللغاث الخذًثت والػلىم ، مفذق مجُذ خان ا بهاوغ، ماليًز  حامػت ماليًز

 

 

 

 

  ملخق

 بلحهم ؤعؾل ٣ٞض بل خياتهم، قاون في مخسبُحن يتر٦هم لم البكغ، ٞيه ووي٘ ال٩ىن  َظا حٗالى هللا زل٤ ؤن مىظ

م وؾلم ٖليه هللا نلى مدمًضا وظٗل الغؾل،  بل ظضيًضا، صيًىا ي٨ً لم وؾلم ٖليه هللا نلى به ظاء والظو. وزاجمهم آزَغ
 ق٩له آزغ بلى ؤلاؾالم ونل ٞديىما ٢بله، مً ألاهبياء ؤجبإ بإيضو والخبضيل، الخدغي٠ مً ؤلاؾالم في و٢٘ إلاا بنالًخا ٧ان

 ؤما. قاملت ٧املت قغيٗخه وظٗل الضيً، له ٞإ٦مل وؾلم، ٖليه هللا نلى مدمض الغؾل آزغ ببٗشت حٗالى هللا زخمه
 الخحن طل٪ في ؤلاوؿاوي ال٣ٗل ي٨ً ولم والٗهىع، ألاػمىت جل٪ في الىاؽ خاظاث في مدضوصة ٩ٞاهذ ٢بلها، التي الكغاج٘

 حٗالى هللا ٞجٗلها طعوتها، بلى الكغيٗت ونلذ ؤن بلى وقٗىًعا، ٨ًٞغا َٟىلخه في يؼا٫ ما ٧ان بل الظعوة، بلى ونل ٢ض
 الخياة، قٗب مً قٗبت ؤو صاثغتها مً يسغط ٞال الؿبيل، ؾىاء بلى الىاؽ جغقض ل٩ي قاملت؛ ظامٗت ٧املت قغيٗت
 بحن جٟغ١  ال الىاخيت َظٍ مً ٞهي والغوخيت، اإلااصيت وألازغويت، الضهيىيت ؤلاوؿاهيت، الخاظاث لجمي٘ ٦ٟيلت بظل٪ ٩ٞاهذ
 الظو الخهىع  طا٥ َى َظا لئلؾالم، اؾم ؤلالهيت الكغيٗت م٘ الضهيا في الٗيل بل والغوح، الجؿم وبحن والضهيا، الضيً

ظا. ؤلاوؿاهيت للُب٣اث الغخمت ظىاهب يبرػ  وهي بال ؤلاؾالمي، اإلاجخم٘ ٞئاث بخضي في يبدض ؤيضيىا، بحن الظو البدض َو
  البدض ٞيدىاو٫  اإلاؿلمحن، ٚحر ٞئت

َث
 في اإلاؿلمحن ٦ى٠ في الٗاجكحن اإلاؿلمحن لٛحر ؤلاؾالم مىدها التي الخ٣ى١  في الخضيض

 . زام بك٩ل مجها الغخمت ظىاهب ببغاػ ٖلى التر٦حز م٘ ٖام، بك٩ل ٖلحهم وجُبي٣اتها ؤلاؾالم، صاع

 والغص ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في اإلاؿلمحن لٛحر ؤلاؾالم مىدها التي الخ٣ى١  في الغخمت ظىاهب ببغاػ البدض َظا وحهضٝ 

. ؤلاؾالم في للغخمت الٗمليت الخُبي٣اث هماطط وج٣ضيم اإلاؿلمحن ٚحر خ٣ى١  هاخيت مً ؤلاؾالم في الُاٖىحن ٖلى

 

Abstract 

Since the creation of the universe and its inhabitants, Allah the almighty has not left them 

clueless in their affairs, rather He has sent his messengers to guide them and to remind them 

about the purpose of their creation. Of all the messengers Allah the almighty sent, Prophet 

Muhammad (May the peace and blessings be upon Him) was the last one. The message 

brought by Him (PBUH) was not something new to what had been revealed before instead it 
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was reformation of misconstruction and alteration created by the followers of 

the previous messengers. The state of that message was called al-IslÉm (Total Submission). 

And Allah the almighty made al-Islam a complete and comprehensive way of life for the 

guidance of all mankind, not a single aspect of life has been left without providing the vibrant 

directions. This is the fact which makes Islam bondsman for the all necessities of mankind; 

worldly, hereafter, material and spiritual. In this regard Islam does not make any distinction 

between the religion and world, form and soul. In fact living life according to the Shariah is 

Islam. This concept highlights the characteristics of compassion and mercy for all the 

humanity. This paper will deliberate on one class of the human society, those who prefer to 

live under the IslÉmic Shariah. This study willl discuss the rights that Islam has bestowed 

them with and the application of these rights. 

 

 

 ملذمت

 
ً
 ألاؾاؾيت ال٣ىاٖض في َاالء ويًُٗ الظمّيحن، خ٣ى١  نضص في اإلاؿلمحن ٚحر مً اٖتراياث اإلاؿلمىن  يىاظه ما ٦شحرا
يت، وألاخ٩ام لئلؾالم،  واإلاجخمٗاث الضو٫  في ألا٢لياث خ٣ى١  اهتها٧اث مشل هٟؿها، ؤلاؾالميت والخ٩ىماث الكٖغ

م. ؤلاؾالميت  بٌٗ مٗهم ؾاَم و٢ض اصٖاءَم، بها يشبخىا ل٩ي الخاعيش مً ألامشلت بٌٗ الهضص َظا في ي٣ضمىن  َو

 َظٍ إلاشل َغخهم ٖىض لئلؾالم الاهخ٣اصاث يىظهىن  ٞتراَم ألا٩ٞاع؛ َظٍ مشل جغويج في -الكضيض ألاؾ٠ م٘ -اإلاؿلمحن
 ؾغيٗت هٓغة ؤلاوؿان يل٣ي ٖىضما ل٨ً ؤلاؾالم، في ألاؾاؾيت ألامىع  بٌٗ لخٛيحر الًٍٛى بٌٗ ويماعؾىن  ألا٩ٞاع،
 الترار في اإلاك٩لت وليؿذ ؤلاؾالمي، بالترار َاالء ظهل في بطن ٞاإلاك٩لت ي٣ىلىن، ما ٨ٖـ يجض الخاعيش في مىهٟت

. اإلاىيٕى َظا في الخ٤ وبيان اللبـ، بػالت في ٖلميت بدىر لُغح بةلخاح، وصاٖيت ٢اثمت الخاظت ظٗل مّما هٟؿه،

ٌ  اإلابدث ٌ  الذظخىس  في الشخمت حىاهب: ألاو خ مً ألاو  ؤلاظالمي الخاٍس

 ؤُٖى ٞةطا. ؤلاؾالم في اإلاؿلمحن ٚحر خ٣ى١  ٢ًيت هي ؤلاؾالم بلى اإلاؿلمحن ٚحر يىظهها التي ألاؾاؾيت ال٣ًايا مً

 الخاعيش ويُال٘ ال٣ًيت َظٍ يضعؽ ٞالظو. ؤَلها بلى الخ٣ى١  َظٍ ؤلاؾالميت الخ٩ىمت ؤصث ٞهل الخ٣ى١  لهم ؤلاؾالم
 ٞهي ْله جدذ اإلاؿلمحن ٚحر مً الٗاجكحن ؤلاؾالم مىذ التي الخ٣ى١  ؤما ٞحها، ٞهل ٢ى٫  ٖلى يُل٘ الخٗهب بضون 

يت خ٣ى١  َىا٥ يىظض ال الخ٣ي٣ت، في ٖلم، بٛحر اجبٍٗى الظو وصيجهم ٢ىمهم ؤُٖاَم ما خ٣ى١    للٖغ
ً

 بٗشت ٢بل مً ؤنال
يتها م٘ الخ٩ىماث ٞمٗاملت ؤلاؾالم، يت عًبا يٗض ٧ان ٞالخا٦م والٗبض، الغب ؤنى٫  ٖلى مبييت ٧اهذ ٖع  له، ٖبيضة والٖغ

يت   حكخٛل ٧اهذ ٖٞغ
ً

غ ول٩ي خا٦مها إلعياء وجهاًعا ليال  في ولى ؤزُإث ٞةطا له، واإلاجاوعيً بيخه وألَل له الدؿهيالث جٞى
ا ؤمغ

ً
ا اإلاجا٫ َظا وليـ الىخكيت، ال٣ٗىباث مً ؤؾىؤ ال٣ٗىباث لها وجدضص مهيًىا، ٖظاًبا حٗظب بؿيُ  يغيض ٞالظو بظ٦َغ

. 1الُب٣ي بالىٓام حٗخ٣ض الهىضوؾيت الُب٣اث بٌٗ يؼا٫ وال الخاعيش، بلى يغظ٘ طل٪ جٟهيل

                                                           
للمؤرخ األمريكي ويل ديورانت، وقد ٖتدث فيو  The Story of Civilization""وىو ترمجة من اإلصلليزية لكتاب " قصة احلضارة"لألمثلة ينظر كتاب  - ٔ

فكاف مألوفًا أف تتخذ القبائل ادلنتصرة من أطفاؿ ونساء القبائل ادلهزومة عبيًدا وجواري، كاف . عن قصة مجيع احلضارات البشرية منذ بدايتها وحىت القرف التاسع عشر
، وال حق لو يف أي شيء سوى الطعاـ والشراب كأي حيواف، وىذا ىو كاف حاؿ عند اذلنود على أنو عبد شللوؾ ذلم األكاسرة ينظروف إىل كل من ىو غَت فارسي
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ٌ  اإلاىلب ٌ  الذظخىس : ألاو  فُه الشخمت وحىاهب اإلاعلمين غير لخلىق  ألاو

ا وؤُٖاَم مجها اإلاؿلمحن ٚحر يدغم لم لظا ؤلاوؿاوي، الُب٣اث لجمي٘ عخمت ؤلاؾالم ظاء
ً
 مشلها همىطًظا يغوا لم خ٣ى٢

ا، ولم ٢بل مً  ٣ٖضث مٗاَضة ٞإو٫  وؾلم، ٖليه هللا نلى الىبي خياة في ٧لها الٗغب ظؼيغة في ييكغ ؤلاؾالم ٧اص يماعؾَى

: الهجغة مً حؿ٘ ؾىت وطل٪ هجغان ألَل وؾلم، ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  مٗاَضة َى اإلاؿلمحن ٚحر بحن

ه ظىاع وخاقيتها ولىجغان"
َّ
ض وطمت الل مَّ يّ  ُمدَث بِب

ُؾى٫  الىَّ هِب  عَث
َّ
ى الل

َث
ل اثبهم. وؤمىالهم وؤعيهم، وملتهم، ؤهٟؿهم، َٖث  ٚو

م وقاَضَم حَر هِب  ٧اهىا ما يٛحر ال وؤمشلتهم وبٗثهم، ٖو يْي
َث
ل  مً ؤؾ٠٣ يٟتن ال وؤمشلتهم خ٣ى٢هم، مً خ٤ يٛحر وال َٖث

باهيخه مً عاَب وال ؤؾ٣ٟيخه، ى و٢اَيخه مً وا٢ه وال. َع
َث
ل ٤ ٖلحهم وليـ ٦شحر، ؤو ٢ليل مً ؤيضحهم جدذ ما َٖث  صم وال َع

 مٓلىمحن وال ْاإلاحن ٚحر الىه٠ ٞبيجهم خ٣ا مجهم ؾإ٫ مً ظيل، ؤعيهم يُإ وال يٗكغون وال يدكغون وال ظاَليت،
ى ولهم آزغ بٓلم عظل مجهم يازظ وال بغيئت، مىه ٞظمتي ٢بل طو مً عبا مجهم ؤ٧ل ومً بىجغان،

َث
ل ٍِب  في ما َٖث ظِب

 الصخيٟت ََث

ه، ظىاع
َّ
ض وطمت الل مَّ يّ  ُمدَث بِب

ى ؤبًضا الىَّ تَّ ه ؤمغ يإحي خَث
َّ
. 1"بٓلم قيئا م٩لٟحن ٚحر ٖلحهم ٞيما وؤنلخىا هصخىا ما الل

 ؤما خ٨مه، جدذ مٗه يب٣ىا ؤن آزغوا الظيً اإلاؿلمحن لٛحر ؤلاؾالم حٗاَض مضو له يخبن اإلاٗاَضة َظٍ ي٣غؤ والظو

 : يلي ٦ما ٞهي ٞحها الغخمت ظىاهب

 . وؾلم ٖليه هللا نلى وعؾىله حٗالى هللا طمت في ي٩ىهىن  خيض الىٟـ، خٟٔ .1
 . ؤمخٗتهم ج٣بٌ وال ٢بًتهم، جدذ جب٣ى وألاعاضخي ألامىا٫ ؤن .2

 .لهم والخمازيل الهلب يًغع  وال مىانبهم، ٖلى يب٣ىن  وؤثمتهم جخٛحر ال لهم الضيييت ألامىع  ؤن  .3
 .ٖؿ٨غيت زضماث مجهم جازظ وال .4

 .الٗكغ مجهم يازظ وال .5
 .بلحهم الجيل يغؾل وال .6

 . ٢ًاياَم في ؤلاؾالم ٖض٫ ولهم .7

 .مجهم ؤخض يٓلم وال .8
 .الغبا ؤ٧ل لهم يؿمذ ال .9

 .آزغ عظل بٓلم عظل مجهم يازظ وال .10
 .خ٤ بضون  ؤخض يٓلم وال .11

                                                                                                                                                                                     

: بَتوت)الدكتور زكي صليب زلُمود وآخرين، : ويلياـ جيمس ديورَانت، قصة احلضارة، ترمجة: أنظر. القدماء والصينيُت، واإلغريق، والروماف حىت يف القروف الوسطى
 .(ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ: دار اجليل، عاـ النشر

األوىل، : بَتوت، الطبعة –زلمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : راجع نصو بكاملو يف الطبقات الكربى، أليب عبد ا زلمد بن سعد بن منيع، ٖتقيق ٔ
؛ وكتاب األمواؿ ٕٚـ، صٜٛٛٔبَتوت،  -؛ وفتوح البلداف، ألمحد بن حيِت بن جابر بن داود الَبََلُذري، دار ومكتبة اذلَلؿٕٕٓ، صٔـ، جٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ

.  ٕٗٗ، صٔبَتوت، ج –خليل زلمد ىراس، دار الفكر : أليب ُعبيد القاسم بن سَلـّ بن عبد ا اذلروي البغدادي، اقق
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ش: الثاوي اإلاىلب  الذظخىس  لهزا الشاؼذًً خلفاء جلٍش

 ٦خابه في ظاء وؾلم، ٖليه هللا نلى الىبي ؤُٖاَم ما هجغان ألَل وؤُٖا اإلاٗاَضة َظٍ ٞإ٢غ الخالٞت ب٨غ ؤبى ولي وإلاا

:  بلحهم

 وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  الىبي مدمض زليٟت ب٨غ ؤبى هللا ٖبض به ٦خب ما َظا الغخيم، الغخمً هللا بؿم"
م هجغان، ألَل  وؤمىالهم وملتهم وؤعيحهم ؤهٟؿهم ٖلى وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  الىبي مدمض وطمت هللا بجىاع ؤظاَع

باصتهم وخاقيتهم اثبهم ٖو  يسؿغون ال ٦شحر ؤو ٢ليل مً ؤيضحهم جدذ ما و٧ل وبيٗهم وعَباجهم وؤؾا٢ٟتهم وقاَضَم ٚو

باهيخه مً عاَب وال ؤؾ٣ٟيخه مً ؤؾي٠٣ يٛحر ال, يٗؿغون وال اء َع  ٖليه هللا نلى الىبي مدمض لهم ٦خب ما ب٩ل لهم ٞو
لى وؾلم لحهم ؤبضا وؾلم ٖليه هللا نلى الىبي وطمت هللا ظىاع الصخيٟت َظٍ في ما ٖو  مً ٖلحهم ٞيما وؤلانالح الىصر ٖو
. 1"الخ٤

 :لهم ٨ٞخب ٖىه، حٗالى هللا عضخي ٖمغ اؾخسل٠ زم

 ؤخض يًٍغ ال هللا بإمان آمً مجهم ؾاع مً هجغان ألَل اإلاامىحن ؤمحر ٖمغ به ٦خب ما َظا. الغخيم الغخمً هللا بؿم"
اء اإلاؿلمحن، مً  .2"ٖىه هللا عضخي ب٨غ وؤبى وؾلم ٖليه هللا نلى الىبي مدمض لهم ٦خب بما لهم ٞو

ى -٣ٖبت بً الىليض بلى لهم ٨ٞخب ٖشمان، واؾخسل٠ ٖىه، هللا عضخي ٖمغ ٢بٌ ٞلما :  ٖامله َو

 هللا ؤخمض ٞةوي ٖلي٪؛ هللا ؾالم ٣ٖبت، بً الىليض بلى اإلاامىحن ؤمحر ٖشمان هللا ٖبض مً. الغخيم الغخمً هللا بؿم"

 ٖمغ قٍغ وؤعووي بلي ٞك٩ىا ؤجىوي بالٗغا١، الظيً هجغان ؤَل وؾغاة والٗا٢ب ألاؾ٠٣ ٞةن: بٗض ؤما َى، بال بله ال الظو
، ظل حٗالى هللا لىظه جغ٦تها ظؼيتهم مً خلت زالزحن ٖجهم زٟٟذ ٢ض وبوي اإلاؿلمحن، مً ؤنابهم ما ٖلمذ و٢ض لهم،  زىاٍئ
يذ وبوي  طمت، لهم ؤ٢ىام ٞةجهم زحرا؛ بهم ٞاؾخىصخى باليمً ؤعيهم م٩ان ٣ٖبى ٖمغ ٖلحهم جهض١ التي ؤعيهم ب٩ل لهم ٞو

ت، وبيجهم بيجي و٧اهذ هم لهم ٦خبها ٖمغ ٧ان صخيٟت واهٓغ مٗٞغ  ٖلحهم ٞاعصصَا صخيٟتهم ٢غؤث وبطا ٞحها، ما ٞإٞو

 .3"والؿالم

 :لهم ٨ٞخب َالب ؤبي بً ٖلى الخالٞت جىلى زم

 ؤجيخمىوي به٨م الىجغاهيت، ألَل اإلاامىحن ؤمحر َالب ؤبي بً ٖلي هللا ٖبض مً ٦خاب َظا. الغخيم الغخمً هللا بؿم"
يذ وبوي وؤمىال٨م، ؤهٟؿ٨م ٖلى ل٨م قٍغ ٞيه وؾلم ٖليه هللا نلى هللا هبي مً ب٨خاب  نلى مدمض ل٨م ٦خب بما ل٨م ٞو

مغ؛ ب٨غ وؤبى وؾلم ٖليه هللا  مً خ٤ ييخ٣و وال يٓلمىا وال يًامىا وال لهم ٞلي٠ اإلاؿلمحن مً ٖلحهم ؤحى ٞمً ٖو

 .4"خ٣ى٢هم

                                                           
الطبقات الكربى، أبو عبد  :وانظر. ٕٕٔ، صٖ؛ الطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج٘ٛأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٔ

.  ٕٛٙ، صٔ، ج(ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔاألوىل، : بَتوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر)زلمد عبد القادر عطا، : ا زلمد بن سعد، ٖتقيق
. ٕٛٙ، صٔ؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، ج٘ٛأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٕ
. ٙٛ يوسف يعقوب بن إبراىيم، صأليب" اخلراج"كتاب  ٖ
 .ٚٛأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٗ
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 الػهىد َزٍ إلًفاء الخأهُذاث: الثالث اإلاىلب

ا اَخماًما الٗهىص بهظٍ حهخمىن  اإلاؿلمحن زلٟاء ٧ان و٢ض
ً
 الخل٣اء بإيضو ٦خبذ التي الغؾاثل الخاعيش لىا ويدٟٔ. بالٛ

 الكام بٟخذ ؤزبٍر خيىما الكام ٞاجذ الجغاح بً ٖبيضة ؤبي بلى ي٨خب الخُاب بً ٖمغ َظا. الٗهىص َظٍ إليٟاء وألامغاء
لب  : ٞيه ٖمغ ٣ٞا٫. بٗض يٟٗل طا ما مىه َو

هم لهم ووفى بدلها بال ؤمىالهم وؤ٧ل بهم وؤلايغاع ْلمهم مً اإلاؿلمحن وامى٘ الؿبي ٖجهم ٠٦" ذ الظو بكَغ  قَغ
 ". ؤُٖيتهم ما ظمي٘ في لهم

ض ؤن ٖخبت بلى ٨ٞخب وؤمىالهم، بيىتهم ويتر٧ىن  حؿتر مً حهغبىن  ؤَلها بان ٖمغ ؾم٘ حؿتر ٞخدذ وإلاا ًضا ٖلي ؤٞو  ٞو

ض ٖكغة، البهغة ظىض نلخاء مً
ّ
١، ٖىضو به٪: ٢ا٫ ٖمغ ٖلى ٢ضم ٞلما ألاخى٠ ٞحهم ٖكغة، ٖمغ بلى ٞٞى  و٢ض مهضَّ

، عايخ٪
ً

لمذ ؤؤن ٞإزبروي عظال
ُ
 جدب ما ٖلى والىاؽ مٓلمت، لٛحر بل ال: ٣ٞا٫ طل٪؟، لٛحر ؤم هٟغوا ؤإلآلمت الظّمت، ْ

  ٞىٗم: ٢ا٫
ً
ىا! بطا ض ٞاههٝغ عخال٨م بلى اههٞغ ه زغط ٢ض زىبا ٞىظض زيابهم في ٞىٓغ عخالهم، بلى الٞى  ٖيبت مً َٞغ

ا، ؤو زماهيت يؿحًرا، زمًىا ٞظ٦غ ؤزظجه؟، ٞب٨م: ٢ا٫ لي،: ألاخى٠ ٢ا٫ مى٨م؟ الشىب َظا إلاً: ٢ا٫ زم ٞكمه،  وه٣و هدَى
 خهىا! مؿلما به حٛجي مىيٗا ًٞلخه وويٗذ َظا، بضون  ٞهال: ٢ا٫ -ٖكغ بازجي ؤزظٍ ٢ض و٧ان -به ؤزظٍ ٧ان مما

ىا وال وؤمىال٨م، ؤهٟؿ٨م جغيدىا مىايٗها الًٟى٫  ويٗىا  لىٟؿه امغئ  هٓغ بن وؤمىال٨م، ؤهٟؿ٨م ٞخسؿغوا حؿٞغ

 :ٖخبت بلى ٨ٞخب بهم يُمئن لم ٨ٞإهه له يسل٠ لها و٢ضم

 ما باهلل ؤصع٦خم بهما ٞةه٨م بػي، ؤو مى٨م ي٩ىن  لٛضع ٖلي٨م يضا٫ ؤن واخظعوا واج٣ىا الٓلم، ًٖ الىاؽ ؤٖؼب ؤن"
ىا ٖلي٨م، ؤزظ ٞيما بلي٨م ج٣ضم و٢ض ٖليه، ٖاَض٦م ٖهض ٖلى ؤصع٦خم ه، بٗهض ٞإٞو

َّ
 ٖىها ل٨م ي٨ً ؤمٍغ ٖلى و٢ىمىا الل

 ."  وهانغا

ي إلاا ّٖماله بلى ٖىه هللا عضخي ٖشمان ٦خبه ٦خاب ؤو٫ 
ّ
 بإن ٞيه ٞإوناَم الظمت ؤَل ؤمغ في الخلٟاء الَخمام صليل ُول

اة، ظٗلهم هللا ، وليـ ٖع
ً
اة، زل٣ىا ألامت َظٍ نضع وبن ظباة  ؤمىع  في يىٓغوا ؤن ٖلحهم ٞيجب ظباة، يسل٣ىا لم ٖع

م ٖلحهم ٞيما اإلاؿلمحن م لهم، ما ٞخَُٗى م بالظمت، ؤَل خ٣ى١  في زم ٖلحهم، بما وجإزظَو م لهم، الظو ٞخَُٗى  وجإزظَو

 : الخغاط ٖما٫ بلى ٦خبه ٦خاب ؤو٫  في و٢ا٫.  ٖلحهم بالظو

 وال ٖلحها، ٢ىمىا ألاماهت، وألاماهت به الخ٤ وؤُٖىا الخ٤ زظوا الخ٤، بال ي٣بل ٞال بالخ٤، الخل٤ زل٤ هللا ٞةن"
اء ا٦دؿبخم ما بلى بٗض٦م مً قغ٧اء ٞخ٩ىهىا يؿلبها، مً ؤو٫  ج٩ىهىا اء، والٞى  هللا ٞةن اإلاٗاَض، وال اليديم جٓلمىا ال الٞى

 ." ْلمهم إلاً زهم

اء"و" ألاماهت ألاماهت"٦ـ الخإ٦يضاث َظٍ مشل يؿخسضم وال اء الٞى  .مهّم  ؤمغ في بال" الٞى

م اإلاعلمين بين اإلاػاَذاث في الذظخىس  َزا جىبُلاث: الثاوي اإلابدث  وغيَر

 الغؾل مبٗض َى بما ؤلاؾالمي الخاعيش في مغمى٢ت م٩اهت وله اإلا٣ضؽ بيذ ٞخذ ٖمغ زالٞت في اإلاهمت الٟخىخاث مً
م، وم٣بر وألاهبياء ى وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  مؿغي  ول٩ىهه حٗالى هللا لٗباصة ألاولى وال٣بلت ؤ٦ثَر  وعص اإلاسجض َو

ى ؤلاؾغاء، بؿىعة ال٨غيم ال٣غآن في ط٦ٍغ  ؤزغط ٞما الخُاب بً ٖمغ ٞخده ٞلما ٦ظل٪، والىهاعي  الحهىص ٖىض خغام َو
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م وما مىه اإلاؿلمحن ٚحر  ؤُٖاَم ال ما الخ٣ى١  مً ٞيه وؤُٖاَم لهم ٦خاًبا ٦خب بل ٦ضيً ؤلاؾالم ٢بى٫  ٖلى ؤظبَر

:  ٞيه ٨ٞخب. ؤمغائهم

ه بؿم"
َّ
ه ٖبض ؤُٖى ما َظا الغخيم الغخمً الل

َّ
 ألهٟؿهم ؤماها ؤُٖاَم ألامان، مً بيلياء ؤَل اإلاامىحن ؤمحر ٖمغ الل

 مً وال مجها ييخ٣و وال تهضم، وال ٦ىاجؿهم حؿ٨ً ال ؤهه ملتها، وؾاثغ وبغيئها وؾ٣يمها ونلباجهم، ول٨ىاجؿهم وؤمىالهم،
ا، ىن  وال ؤمىالهم، مً شخيء مً وال نليبهم، مً وال خحَز  مٗهم بةيلياء يؿ٨ً وال مجهم، ؤخض يًاع وال صيجهم، ٖلى ي٨َغ

لى الحهىص، مً ؤخض لحهم اإلاضاثً، ؤَل يُٗي ٦ما الجؼيت يُٗىا ؤن بيلياء ؤَل ٖو  ٞمً واللهىث، الغوم مجها يسغظىا ؤن ٖو
ليه آمً، ٞهى مجهم ؤ٢ام ومً مإمجهم، يبلٛىا ختى وماله هٟؿه ٖلى آمً ٞةهه مجهم زغط  مً بيلياء ؤَل ٖلى ما مشل ٖو

ٗهم ويسلي الغوم م٘ وماله بىٟؿه يؿحر ؤن بيلياء ؤَل مً ؤخب ومً الجؼيت، يَث لى ؤهٟؿهم ٖلى آمىىن  ٞةجهم ونلبهم بِب  ٖو
 ٖلى ما مشل ٖليه ٢ٗضوا مجهم قاء ٞمً ٞالن، م٣خل ٢بل ألاعى ؤَل مً بها ٧ان ومً مإمجهم، يبلٛىا ختى ونلبهم، بيٗهم

 خهاصَم، يدهض ختى شخيء مجهم يازظ ال ٞةهه ؤَله بلى عظ٘ قاء ومً الغوم، م٘ ؾاع قاء ومً الجؼيت، مً بيلياء ؤَل

لى ه ٖهض ال٨خاب َظا في ما ٖو
َّ
. 1"الجؼيت مً ٖلحهم الظو ؤُٖىا بطا اإلاامىحن وطمت الخلٟاء وطمت عؾىله وطمت الل

 الخٟٔ اإلاؿلمىن  ؤُٖاَم و٢ض بالصَم، اإلاؿلمىن  ٞخذ ؤ٢ىام لجمي٘ ٧ان بل ٞدؿب بيليا ؤَل م٘ َظا ٧ان وما

ً ؾىيض ٦خاب في وظاء صيجهم خٟٔ جخًمىىا ختي حٗالى هللا مً وألامان  :الٟخذ بٗض ظغظان ألَل ٦خبه الظو م٣غن  بْي

 2".وقغاجٗهم ومللهم وؤمىالهم ؤهٟؿهم ٖلى ألامان ولهم"

: لهم و٦خب الهلر بلى ٞضٖاَم ٞخدها خيىما ٢ىمـ اَل م٘ ٖاَضَا اإلاٗاَضة وهٟـ

ه بؿم"
َّ
ً ؾىيض ؤُٖى ما َظا الغخيم الغخمً الل  ومللهم ؤهٟؿهم ٖلى ألامان مً خكىا ومً ٢ىمـ ؤَل م٣غن  بْي

 .3"وؤمىالهم

ً ٖخبت ٞخذ وإلاا : ٞيه ٣ٞا٫ ؤطعبيجان ؤَل وبحن بيىه ٦خاًبا ٦خب ؤطعبيجان ٞغ٢ض بْي

ه بؿم"
َّ
ً ٖخبت ؤُٖى ما َظا الغخيم الغخمً الل ً ٖمغ ٖامل ٞغ٢ض، بْي  -ؤطعبيجان ؤَل اإلاامىحن ؤمحر الخُاب بْي

ا وخىاقحها وظبلها ؾهلها  .4"وقغاجٗهم ومللهم وؤمىالهم ؤهٟؿهم ٖلى ألامان ٧لهم -مللها وؤَل وقٟاَع

ً الىٗمان ٦خاب في وظاء :  اإلااَحن ألَل وخظيٟت م٣غن  بْي

ه بؿم"
َّ
ً الىٗمان ؤُٖى ما َظا الغخيم، الغخمً الل  وؤمىالهم ؤهٟؿهم ٖلى ألامان ؤُٖاَم بهغاطان، ماٍ ؤَل م٣غن  بْي

. 5"قغاجٗهم وبحن بيجهم يدا٫ وال ملت، ٖلى يٛحرون ال وؤعايحهم،

: صيىاع ماٍ ألَل ٖكغة حؿ٘ ؾىت اإلادغم في و٦خب
                                                           

. ٜٓٙ، صٖ، ج(ىػ ٖٚٛٔ -الثانية : بَتوت، الطبعة –دار الًتاث )أبو جعفر الطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي،  ٔ
. ٕ٘ٔ، صٗالطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج ٕ

. ٕ٘ٔ، صٗالطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج ٖ
. ٗ٘ٔ، صٗالطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج ٗ
. ٖٚٔ، صٗالطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج ٘
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ه بؿم"
َّ
ً خظيٟت ؤُٖى ما َظا الغخيم الغخمً الل  وؤمىالهم ؤهٟؿهم ٖلى ألامان ؤُٖاَم صيىاع، ماٍ ؤَل اليمان بْي

. 1"قغاجٗهم وبحن بيجهم يدا٫ وال ملت، ًٖ يٛحرون ال وؤعايحهم،

ا يم٨ً وال ٣ِٞ الىماطط بٌٗ َظٍ ت يغيض إلاً ي٨ٟي ول٨ىه الىظحز، البدض َظا في بخهاَئ .  الخ٤ مٗٞغ

ٌ  اإلاىلب  اإلاعلمين غير هفىط خفظ: ألاو

 لظا ؤلاؾالم، في اٖخباع مىي٘ صاثًما ؤلاوؿاهيت ٞالىٟـ اإلآاَغ، لهظٍ ٖمليت جُبي٣اث اإلاؿلمحن زلٟاء ٢ضم و٢ض
ظٍ بؿلُان، بال بوؿان ؤو الخياة خ٤ يؿلب ؤن ٧ان مهما ألخض ليـ  ٞحها يؿخىو  بل بمؿلم مسخهت ليؿذ الخغمت َو

ًْي : ٢ا٫ بط حٗالى هللا ٢ى٫  ٖليه وص٫ ؤلاوؿاهيت، ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل لَث   مَث خَث
َث
ًؿا ٢ ْٟي رِب  هَث

حْي
َث
ٛ ٍـس  بِب

ْٟي اصٍس  ؤو هَث ؿَث
َث
ي ٞ ىِب  فِب

ا ألاعْي مَث هَّ
َث
إ
َث
٨

َث
لَث  ٞ خَث

َث
٢ 

اؽَث  ا الىَّ ًٗ ي مِب
ًْي  ظَث مَث ا وَث ََث ا يَث خْي

َث
ا ؤ مَث هَّ

َث
إ
َث
٨

َث
ا ٞ يَث خْي

َث
اؽَث  ؤ ا﴾ الىَّ ًٗ ي مِب

 ٨ٞإهما واخضة بوؿاهيت هٟـ ٖلى يٗخضو ، ٞمً[32:اإلااثضة] ظَث

 بالجمي٘ الىاخض قبه ٣ٞض. ٧له ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘ ٖلى خاٞٔ ٨ٞإهما ٖلحها خاٞٔ ومً ٧له، ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘ ٖلى اٖخضو

ه ٖلى ال٨غامت مً آلازغ به يضلى بما يضلى بوؿان ٧ل" ؤن والؿبب. ٦د٨مهم خ٨مه وظٗل
َّ
 ٢خل ٞةطا الخغمت، وزبىث الل

ه ٖلى ٦غم ما ؤَحن ٣ٞض
َّ
خ٨ذ الل لى خغمخه َو   ٞغ١  ٞال ال٨ٗـ، ٖو

ً
. 2"طل٪ في والجمي٘ الىاخض بحن بطا

 البكغيت الىٟـ ًٖ بالهياهت وطل٪ اإلاٗاَضة، الىٟـ ٢خل خغمت بلى حكحر عواياث ٞهىا٥ الىبىيت الؿىت في ؤما 

 وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ؤن ٖجهما هللا عضخي الٗام بً ٖمغو  بً هللا ٖبض ًٖ البساعو  ؤزغظه .ٖلحها واإلاداٞٓت
ًْي  «: ٢ا٫ لَث  مَث خَث

َث
ًضا ٢ ََث ا َٗث مْي  ُم

َث
غِبحْي  ل

  يَث
َث
ت دَث اثِب ، عَث تِب

ىَّ نَّ  الجَث بِب
ا وَث هَث ُض  عِبيدَث ىظَث

ُ
ًْي  ج ةِب  مِب حرَث ؿِب

حنَث  مَث ِٗب
بَث عْي

َث
اًما ؤ  ٖلى اإلاٗاَض اؾم يُل٤ ما و٦شحر »3َٖث

ليه ،4الظمت ؤَل  الظمت، ؤَل باؾم مؿلمحن ٚحر مً ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في اإلاىاَىحن حؿميت ٖلى ؤلاؾالمي الٗٝغ ظغي  ٖو

ا: وظل ٖؼ هللا ي٣ى٫  ال٣هام، في وعصث التي آلايت ٖليه يض٫ و٦ظل٪ 5والظمت ا  يَث هَث حُّ
َث
ًَث  ؤ ي ظِب

َّ
ُىىا ال بَث  آمَث خِب

ُ
ُم  ٦

ُ
٨ يْي

َث
ل اُم  َٖث هَث ٣ِب

ْي
 ال

ي ى﴾ فِب
َث
ل خْي

َث
٣

ْي
 ي٣خطخي الكإن َظا في وعصث التي 6وألاخاصيض ال٣هام جىظب التي ألازغي  وآلاياث آلايت ٞهظٍ. [178:الب٣غة] ال

                                                           
. ٖٚٔ، صٗالطربي، تاريخ الرسل وادللوؾ، وصلة تاريخ الطربي، ج ٔ

، ٔ، ج(ىٚٓٗٔ، ٖدار الكتاب العريب، ط: بَتوت)اسم زلمود بن عمرو بن أمحد، الزسلشري جار ا، الكشاؼ عن حقائق غوامض التْنزيل، أبو الق: أنظر ٕ
. ٕٚٙص

، والبيهقي من رواية صفواف بن سليم، وأبو داود والنسائي من حديث" كتاب الديات"أخرجو البخاري صحيحو، يف  ٖ . أيب بكرة باب إمث من قتل ذميا بغَت جـر
ادلعاىد من كاف بينك وبينو عهد وأكثر ما يطلق يف احلديث على أىل الذمة وقد يطلق على غَتىم من : " يقوؿ العظيم آبادي يف عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود ٗ

دار الكتب : بَتوت)عبود شرح سنن أيب داود، زلمد أشرؼ بن أمَت الصديقي، العظيم آبادي، عوف امل: أنظر. الكفار إذا صوحلوا على ترؾ احلرب مدة ما انتهى
. ٖٖٔ، صٚ، ج(ىػ٘ٔٗٔ، ٕالعلمية، ط

؛ فتوح البلداف، أمحد بن حيِت بن جابر (ـٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔاألوىل : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر)للتفصيل يرجع إىل فتوح الشاـ، زلمد بن عمر الواقدي،  ٘
، تاريخ الرسل وادللوؾ للطربي، تاريخ اإلسَلـ ووفيات ادلشاىَت واألعَلـ، مشس الدين أبو (ـ ٜٛٛٔ: بَتوت، عاـ النشر -الؿدار ومكتبة الو)بن داود الَبََلُذري، 

 (ـٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔالثانية، : دار الكتاب العريب، بَتوت، الطبعة: الناشر)عمر عبد السَلـ التدمري، : عبد ا الذىيب، اقق
أخرجو البخاري يف باب كيف « َمْن قُِتَل َلُو قَِتيٌل فَػُهَو ِٓتََْتِ النَّنَظَرْيِن، ِإمَّنا َأْف يُػْفَدى َوِإمَّنا َأْف يُِقيدَ »: " بـو فتح مكة فقاؿ عن أيب ىريرة قاؿ خطب رسوؿ ا  ٙ

ـُ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، َيْشَهُد َأْف الَ إَِلَو ِإالَّن اللَّنُو َوَأِّني »: قاؿ ا وعن ابن مسعود أف رسوؿ . ٖٕٗٗ :تعرؼ لقطة أىل مكة من كتاب يف اللقطة، رقم احلديث الَ حيَِلُّ َد
يِن التَّنارُِؾ لِْلَجَماَعِة : َرُسوُؿ اللَّنِو، ِإالَّن بِِ ْحَدى َ ََلثٍ  ارُِؽ ِمَن الدي

َ
﴿َأفَّن النػَّنْفَس بِالنػَّنْفِس : باب قوؿ ا تعاىل أخرجو البخاري يف« النػَّنْفُس بِالنػَّنْفِس، َوالثػَّنييُب الزَّناِّن، َوادل

: ادلائدة]َؾ ُىُم الظَّناِلُموَف﴾ ِبِو فَػُهَو َكفَّنارٌَة َلُو َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللَّنُو فَُأوَل ِ َوالَعُْتَ بِالَعُْتِ َواألَْنَف بِاألَْنِف َواأُلُذَف بِاأُلُذِف َوالسينَّن بِالسيني َواجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّنَؽ 



 2016 أهخىبش :  12الػذد    -الػام الثالث  -مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

22 

حر مؿلم بحن جٟغ١  وال ٖمىمها  اإلاؿلم بحن ٞغ١  وما ؤلاوؿاهيت الىٟىؽ الكإع ؾىي  و٢ض. بالظمي اإلاؿلم و٢خل مؿلم، ٚو
 ؤن الهىٗاوي الغػا١ ٖبض عوي و٢ض ٢ًاثه في َظا وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  َب٤ و٢ض والضيت ال٣هام في واإلاٗاَض

 مىا بغظل زتر و٢ض و٦ظا، ٦ظا ٖلى وبايٗىا٥ ٖاَضها٥ بها: "٣ٞا٫ وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ؤحى الظمت ؤَل مً عظال

ا»: ٣ٞا٫ ٣ٞخل،
َث
ه
َث
٤ُّ  ؤ خَث

َث
ًْي  ؤ ى مَث

َث
ف هِب  وَث خِب مَّ ظِب  َظٍ الغاقضيً زلٟاء َّب٤ بل َىا ألامغ ي٠٣ وال ،1ٖى٣ه ًٞغبذ مىه ٞإم٨ىه ،«بِب

 . بازخهاع البٌٗ َىا مجهم بظ٦غ. ٖهضَم مً هماطط لىا الخاعيش خٟٔ و٢ض. ووٞاَم الٗهىص

ل الظمت ؤَل مً عظال ٖىه هللا عضخي الخُاب بً ٖمغ ٖهض في ٧ان خِب
ُ
 ٞلما بالكام، طا٥ بط ٖمغ و٧ان ٖمًضا، بالكام ٢

 و٢طخى قٟاٖخه ٣ٞبل ٖىه هللا عضخي الجغاح بً ٖبيضة ؤبى قٟى زم به، أل٢خلىه الظمت بإَل و٢ٗخم ٢ض: ٢ا٫ طل٪ بلٛه

 بً ٖمغ ٞيه ٨ٞخب الخحرة ؤَل مً عظال ٢خل واثل بً ب٨غ مً عظال ؤن ؤزغي  ٢هت وفي ،2ٖليه مٛلٓا صيىاع بإل٠ ٖليه
 بلى اإلا٣خى٫، ولي بلى الغظل ٞضٞ٘. ٖٟىا قاءوا وبن ٢خلىا قاءوا ٞةن اإلا٣خى٫، ؤولياء بلى يضٞ٘ ؤن ٖىه هللا عضخي الخُاب

. ٣ٞ3خله الخحرة ؤَل مً خىحن: له ي٣ا٫ عظل

٘ الكام، ؤهباٍ مً عظال الجظامي قاؽ ابً ٢خل ٖىه هللا عضخي ٖشمان ٖهض وفي  ٞإمغ ٖىه هللا عضخي ٖشمان بلى ٞٞغ
 له، وقٟٗىا ٖجهم، هللا عضخي وؾلم، ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ؤصخاب مً وهاؽ ٖىه هللا عضخي الؼبحر ٧لمه ل٨ً ب٣خله،

.  الضيت ٖليه وظٗل ٣ٞبل

 وؤمهغ، ؤلاؾالمي بال٣اهىن  ؤٖلم ٖىه هللا عضخي َالب ؤبي بً ٖلى ٧ان ٧لهم الصخابت مً بل الغاقضيً زلٟاء ومً
ٗذ ٣ٞض الصخابت بإ٢طخى وؾلم ٖليه هللا نلى الغؾى٫  ونٟه الهٟاث َظٍ وبؿبب عؤًيا وؤنض١  مً عظل ٢ًيت بليه ٞع

  ٢خل اإلاؿلمحن،
ً

 ٞلٗل: ٖلى له ٢ا٫ ٖٟىث، ٢ض بوي: ٣ٞا٫ ؤزٍى ٞجاء ب٣خله، ٞإمغ البيىت ٖليه ٣ٞامذ الظمت، ؤَل مً عظال
غ٢ى٥ َضصو٥ الىاؽ ى٥، ٞو ٖؼ ىيىوي، ؤدي، ٖلي يغص ال ٢خله ول٨ً ال،: و٢ا٫ ٞإظاب ٞو  ٧ان مً ؤٖلم ؤهذ: " له ٣ٞا٫ ٖو

. 4"٦ضيدىا وصيخه ٦ضمىا، ٞضمه طمخىا له

                                                                                                                                                                                     

فتعبَت النفس بالنفس يشمل بعمومو قاتل الذمي كما يشمل قاتل ادلسلم، وكذلك أف القصاص عقوبة ٕتب على من . ٛٚٛٙ: من كتاب الديات، رقم احلديث [٘ٗ
:  أنظر. ارتكب اجلرمية دوف أف يؤ ر يف ذلك دين من وقعت عليو اجلرمية أو أصابو ضرر منها

عن عمار بن مطر  نا إبراىيم بن زلمد األسلمي " سننو " ، وأخرجو الدار قطٍت يف ٗٔ٘ٛٔ :خرجو عبد الرزاؽ الصنعاِّن مرسًَل يف باب قود ادلسلم بالذمي، رقمأ ٔ
« أنا أكـر من وىف بذمتو» :د، وقاؿ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن البيلماِّن عن ابن عمر، أف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم قتل مسلما ٔتعاه

وليس احلديث يناقض فيما أخرجو البخاري يف صحيحو بأنو ال يقتل ادلسلم . باب ما يوجب القصاص وما ال يوجبو" كتاب اجلنايات"نصب الراية : أنظر للتخريج
بكافر وال ذو عهد يف عهده، فالكافر الذي ال يقتل بو ادلسلم ىو ال يقتل مؤمن : بكافر ٔتا وقع عند أيب داود من طريق احلسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ

.  احلريب وليس ذو عهد
 .ٜ٘، صٛج (ـٖٕٓٓ/ ىػ  ٕٗٗٔالثالثة، : دار الكتب العلمية، الطبعة: بَتوت)زلمد عبد القادر عطا : السنن الكربى للبيهقي، اقق: أنظر ٕ
 .ٕٙ، صٕٔج (ـٜٜٔٔ/ ىػ ٕٔٗٔاألوىل، : دار قتيبة، الطبعة: بَتوت)عبد ادلعطي أمُت قلعجي، : ىقي، اققمعرفة السنن واآل ار لليب: ادلصدر السابق وانظر ٖ
. ٖٜٗ٘ٔ: رقم. ٕٙ، صٛ؛ والبيهقي، جٜٚٔ، صٗ، ج(ـٕٗٓٓ/ ىػ  ٕٗٗٔاألوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: بَتوت)سنن الدار قطٍت، : أنظر ٗ
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 ٢هام مشل ٞحهم والضيت وال٣هام وبوؿان، بوؿان بٟغ١  ال وؤهه ؤلاوؿان ٖلى هللا عخمت ٖلى جض٫ ال٣ًايا َظٍ

مغ ب٨غ، ؤبا ؤن ٢ُجي صاع به نغح و٢ض. وصيتهم اإلاؿلمحن  ٧اها بطا والىهغاوي الحهىصو صيت يجٗالن ٧اها ٖجهما هللا عضخي ٖو
. 1اإلاؿلم الخغ صيت مٗاَضيً

 اإلاعلمين غير أمىاٌ خفظ: الثاوي اإلاىلب

 ٖمالهم يىصخي صاثًما ٖىه هللا عضخي ٖمغ و٧ان وؤعايحهم ؤمىالهم في ٢بًتهم ؤب٣ى الكإع ؤن لهم الغخمت مٓاَغ ومً
م بهم  خ٣ي٣ت وفي ػعاٖت بالص البالص َظٍ و٧اهذ اإلاٟخىخت والبلضان ؤلاؾالم ب٣إ في ٖهضٍ في َظا ٖمغ َب٤ و٢ض ويدظَع
 الجاٍ ألصخاب ؤو للخ٩ىمت مل٪ ألاعاضخي ٧اهذ بل يمل٩ىجها ال ٧اهىا بإجهم الؼعاٖت ؤَل خا٫ و٧ان الؼعاٖت ٖهض الٗهض ٧ان

ظا نلبهم، وي٣يم عم٣هم يؿض ما ألاعاضخي ألصخاب يُٗىن  و٧اهىا ٦بحرة وؿبت الؼعاٖت مً يإزظون  ٧اهىا َاالء واإلاا٫،  َو
 في وؤعايحهم ؤمىالهم ج٣ؿم ؤلاؾالم ٢بل جٟخذ ٧اهذ بلض ٞإو والكام، مهغ ٖغا١، ٞاعؽ، مً البلضان لجمي٘ الخا٫ ٧ان

 و٧ان اإلاجاَضيً بحن ألاعى ج٣ؿم ؤن يغون الصخابت ٩ٞان ٖغا١ ٖىه هللا عضخي ٖمغ ٞخذ وإلاا والجىىص، الجاٍ وؤَل اإلالى٥
 ويً٘ ويدبايٗىجها يخىاعزىجها لهم مل٪ وهي مجهم، ؤلامام يإزظَا ال ؤن عؤيه مً و٧ان طل٪، ٚحر يغي  ٖىه هللا عضخي ٖمغ

 مجها، ويؿخٟيض ال٣اصمت ألاظيا٫ بها يخمخ٘ ل٩ي ٢بًتهم في ؤعايحهم ٞإب٣ى يُي٣ىن، ال ما طل٪ مً ي٩لٟىا وال الخغاط، ٖلحهم
ل٨يت خ٣ى١  ؤُٖاَم وبظل٪ ٖىه، هللا عضخي ٖمغ عؤو الصخابت وا٤ٞ واإلاكىعة اإلاىا٢كت ٞبٗض  ؤن ٞحها خ٣هم مً و٧ان اإلاِب

ا ا ؤو يبيَٗى ًىا يجٗلَى ظا. 2قائا متى َع  هٓام ٖمغ ؤب٣ى و٦ظل٪ ػعاٖهم، جدذ ألاعى ٞإب٣ى مهغ، ؤعاضخي خا٫ ٧ان َو
 ٧ان ختي الخغاط ؤزظ في مهخًما و٧ان الجىع، مً ٞحها ٧ان وما اإلاٟاؾض ؤنلر بال ؤلاؾالم، ٢بل مىظىًصا ٧ان الظو ألاعى

 مى٘ و٢ض ،3اإلا٣غيؼو  ٖىض طل٪ جٟهيل ويىٓغ والؼياصة، الى٣و في الخغاط وؿبت ويصخو الؼعاٖت ؾ٣ايت مهضع بلى يىٓغ
اث٠ لهم وظٗل الؼعاٖت ًٖ الٗغب مً الجىض ٖمغ  ٞيه ٧ان ول٨ً ٖؿ٨غيت مهلخت ٖلى َظا ٧ان وبن اإلاا٫، بيذ مً الْى

 بً ٖمغ ؤن َبحرة، بً هللا ٖبض ًٖ الخ٨م، ٖبض ابً ؤزغط و٢ض طل٪ ٖلى ألازظ قضيض ٧ان و٢ض للظميحن ٖٓيمت مىٟٗت
يت؛ بلى يخ٣ضمىن  ألاظىاص ؤمغاء بلى يسغط ؤن مىاصيه ؤمغ ٖىه هللا عضخي الخُاب  ٖيالهم عػ١ وؤن ٢اثم، ُٖاءَم ؤن الٖغ

 يدؿبىا، ما حُٗىها ال به٨م: ٣ٞا٫ الٗام، بً ٖمغو  الٛهيٟي ؾمي بً قغي٪ ٞإحى". يؼعٖىن  وال" يؼعٖىن  ٞال ؾاثل،

 ؤن يسبٍر الخُاب بً ٖمغ بلى ٖمغو  ٨ٞخب ٖمغو، بطن ٚحر مً قغي٪ ٞؼعٕ طل٪، ٖلى ؤ٢ضع ما: ٢ا٫ الؼعٕ؟ في لي ؤٞخإطن
ا
ً
  ألظٗلى٪: ٖمغ له ٣ٞا٫ بليه، به ٞبٗض" به بليّ  ابٗض ؤن: ٖمغ بليه ٨ٞخب مهغ بإعى خغر قغي٩

ً
: ٢ا٫ زلٟ٪، إلاً ه٩اال

. جاثًبا ظاءوي ؾمي بً قغي٪ بن: الٗام بً ٖمغو  بلى ٨ٞخب وٗم،: ٢ا٫ وجٟٗل؟: ٢ا٫ الٗباص؟ مً هللا ٢بل ما مجي ج٣بل ؤو

ا ي٨جى عظل بالبهغة و٧ان 5ٖهٍغ في الٗلماء ٞإه٨ٍغ مهغ ؤعى مً قيئا ؾٗض بً الليض اقتري  و٦ظل٪. 4"مىه ٣ٞبلذ بَث
َث
 ؤ

                                                           
. ٛٗٔ، صٗ، جٕٖٗٗ: الديات وغَته، رقمسنن الدار قطٍت، كتاب احلدود و: أنظر ٔ
. ٘ٚ، صٔ، ج(طو عبد الرءوؼ سعد، سعد حسن زلمد: ادلكتبة األزىرية للًتاث، ٖتقيق)أليب يوسف يعقوب بن إبراىيم " اخلراج"تفصيل ذلك يف كتاب : أنظر ٕ
. (ىػ ٛٔٗٔاألوىل، : دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة: اشرالن)أمحد بن علي، تقي الدين ادلقريزي، ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل ار، : أنظر ٖ
 -دار إحياء الكتب العربية )زلمد أبو الفضل إبراىيم، : أنظر ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جَلؿ الدين السيوطي، حسن ااضرة يف تاريخ مصر والقاىرة، اقق ٗ

احلكم، أبو القاسم ادلصري، فتوح عبد الرمحن بن عبد ا بن عبد : ، وانظر٘٘ٔ، ص(ـ ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔاألوىل : مصر، الطبعة –عيسى البايب احلليب وشركاه 
. ٜٛٔ، ص(ىػ ٘ٔٗٔمكتبة الثقافة الدينية، )مصر وادلغرب، 

األوىل، : دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة)أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيٍت العبيدي، تقي الدين، ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل ار،  ٘
. ٗٛ، صٕج (ىػ ٛٔٗٔ
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ض بْي ، َٖث هِب
َّ
ًَث  ؤو٫  و٧ان هاٞ٘، له وي٣ا٫ الل غ ٞإحى بالبهغة الٟال اٞخال م مَث  الخغاط ؤعى مً ليؿذ ؤعيا بالبهغة بن: له ٣ٞا٫ ُٖ

ًَث  بإخض جًغ وال غ ٨ٞخب. اإلاؿلمحن م مَث ى ُٖ
َث
ل ي بِب بِب

َث
ض ؤبا ؤن مىسخى ؤ بْي هِب  َٖث

َّ
ى ؤعيا ؾإلجي الل

َث
ل  ٧اهذ ٞةن زيله ٞحها يٟخلى صظلت َٖث

 ٧اإلاسجض ٢يمتها، جاصو ٩ٞاهذ ألاعى الخ٩ىمت جدخاط وبطا ،1بياَا ٞإُٖه الجؼيت ماء بلحها يجؼؤ وال الجؼيت ؤعى ٚحر في

ت الجام٘  زليٟت ٖمغ و٦ظل٪ ،2ظؼيتهم مً طل٪ ٢يمت الخحرة ألَل وخؿبذ الخحرة ٢هىع  ه٣ٌ ببٌٗ ُبجي ٣ٞض بال٩ٞى
ى الجضيضة ال٣ىُغة وبجى الؿالم، مضيىت مسجضو وبجى بٛضاص اإلاىهىع 

َث
ل  مً ٢ىم مً الؿالم مضيىت ؤعى وابخإ الهغاة، َٖث

 .الجؼيت ؤَل و٧اهىا ،3وجهغبحن وبهؼبى١  و٢ُغبل باصوعيا ال٣غي  ؤعباب

 َظا في ٖمالهم بلى اإلا٩اجيب ويغؾل وألامىا٫ الىٟىؽ خٟٔ في الظميحن قاون في ب٨شحر حهخم ٖىه هللا عضخي ٖمغ و٧ان

 ؤصخاب٪ مً يضزلها ٞال: :"له و٢ا٫ والظمت، الهلر ؤَل ٢غي  في الجزو٫ ًٖ ومىٗه و٢ام بً ؾٗض بلى ٦خب و٢ض الكإن،
اء ابخليخم وطمت خغمت لهم ٞةن: قيئا ؤَلها مً ؤخضا يغػؤ وال. بضيىه جش٤ مً بال  ٞما ٖلحها، بالهبر ابخلىا ٦ما بها بالٞى

م ل٨م نبروا َى
ّ
 وفي الجؼيت ؤزظ في الدكضيض ي٨ٍغ و٧ان ،4"الهلر ؤَل بٓلم الخغب ؤَل ٖلى حؿدبهغوا وال زحرا، ٞخىل

ى الكام بُغي٤ مغ ألايام مً يىم  قإجهم، ًٖ الىاؽ ٞؿإ٫ الكمـ في ؤ٢يمىا ٢ض ٢ىم ٖلى الكام مً مؿحٍر في عاظ٘ َو

م ٖلى وصزل طل٪ ٨ٍٞغ الجؼيت، في الكمـ في ؤ٢يمىا :له ٣ٞيل م،: "له و٢ا٫ ؤمحَر م ال صَٖى  ٞةوي يُي٣ىن؛ ال ما ج٩لَٟى

 يىم هللا يٗظبهم الضهيا في الىاؽ يٗظبىن  الظيً ٞةن الىاؽ حٗظبىا ال" :ي٣ى٫  وؾلم ٖليه هللا نلى هللا عؾى٫  ؾمٗذ
 ؤلاؾالمي والترار الضؾخىع، ؤخ٩ام مً اإلاؿلمحن جُبي٣اث مً الىماطط بٌٗ َظٍ ؾبيلهم، ٞسلى بهم وؤمغ ،"5ال٣يامت

 بهم يىنىن  اإلاؿلمحن زلٟاء و٧ان. مٗهم لئلؾالم الغخمت ظىاهب جىضر والتي اإلامحزة الىماطط َظٍ مشل مً مملىء

٤ ؤلاؾالم جُبي٣اث في ويجشىجهم مسخلٟت ٞتراث في ؤمغاءَم . ٖليه ُٞيى٤ٟ ما٫ له وليـ مجهم الغظل ٦بر وبطا بهم، والٞغ
. 6ٖليه يى٤ٟ ؤن خميمه ٞيامغ خميم له ٧ان ٞةن

 الذًيُت خلىكهم خفظ: الثالث اإلاىلب

 بٌٗ َىا ه٣ضم الضيييت، خ٣ى٢هم خٟٔ ؤلاؾالم جخًمً ٣ٞض اإلاٗاَضة َظٍ في للغخمت الشالض اإلآهغ َى َظا
 لهم جم الظيً الخحرة ألَل ونيت الىليض بً زالض بلى ٦خب خحرة ٞخذ خيىما الهضي٤ ب٨غ ؤبى ٖهض ٟٞي لئليًاح، ألامشلت

  وال ٦ىيؿت وال بيٗت لهم حهضم ال بإن ٞيه ٣ٞا٫ صيجهم ٖلى يب٣ىن  ؤن اإلاٗاَضة
ً
 يخدهىىن  ٧اهىا التي ٢هىعَم مً ٢هغا

 لل٣ـ وجًمً ،7ٖيضَم يىم في الهلبان بزغاط مً وال الىىا٢يـ يغب مً يمىٗىىن  وال لهم، ٖضو بهم هؼ٫  بطا ٞحها
 ٦ىيؿت وال بيٗت لهم حهضم ال ؤن ٖلى ؤعاص ما وؤُٖاٍ ٞهالخه الهلر ُٞلب بُغي٣ها بليه ٞسغط ٖاهاث ببالص مغ خيىما
لى لى الهلىاث، ؤو٢اث في بال جهاع ؤو ليل مً قاءوا ؾاٖت ؤو في هىا٢يؿهم يًغبىا ؤن ٖو  ؤيام في الهلباث يسغظىا ؤن ٖو

                                                           
. ٕٖٗ، ص(ـ ٜٛٛٔبَتوت،  -دار ومكتبة اذلَلؿ)د بن حيِت بن جابر بن داود الَبََلُذري، فتوح البلداف، أحم ٔ
. ٕٓٛادلصدر السابق، ص ٕ
 .ٜٕٛص: ادلصدر السابق ٖ

. ٛٔٔ-ٚٔٔ، صٔ، ج(ىػ ٗٓٗٔاألوىل، : بَتوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : الناشر)أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن زلمد بن عبد ربو، العقد الفريد،  ٗ
. ٜٖٔ-ٖٛٔص: ادلصدر السابق ٘

 ..ٜٕٙ، ص٘ابن سعد، الطبقات الكربى، ج ٙ
 .ٚ٘ٔأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٚ
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ظا ،1ٖيضَم .  2وبيٗهم ٦ىاجؿهم جتر٥ ؤن ٖلى صزلها خحن ٖلحهم واقتٍر ونالخهم الكام ٞخذ في ٖبيضة ؤبى ٞٗله ما َى َو

اء، خ٤ ؤػمىتهم في الٗهىص َظٍ الغاقضيً زلٟاء وفى و٢ض ب٣ذ الٞى ها ٦ما َو  ؤبى به نغح و٢ض م عؾى٫  قٖغ
ضم ما بإهه يىؾ٠ مغ ب٨غ ؤبى ؤمًاٍ ٦ما خ٣هم في ألامغ ومطخى ٚحر وما الهلر ٖليه ظغي  مما شخيء َُ شمان ٖو لي ٖو  ٖو

 مً واخض ٚحر طل٪ في هٓغ ٧ان و٢ض والهلبان، والبي٘ ال٨ىاجـ مً قيئا حهضمىا لم ٞةجهم ؤظمٗحن؛ ٖجهم حٗالى هللا عضخي
مىا اإلاايحن الخلٟاء  بحن ٖلحها الهلر ظغي  التي ال٨خب اإلاضن ؤَل ٞإزغط وألامهاع؛ اإلاضن في التي وال٨ىاجـ البي٘ بهضم َو

ابٍى طل٪ والخابٗىن  ال٣ٟهاء ٖلحهم وعص وبيجهم، اإلاؿلمحن  ؤهٟظٍ ما ٖلى هاٞظ ٞالهلر طل٪؛ مً ؤعاصوا ٖما ٨ٟٞىا ٖلحهم؛ ٖو
 ما ٖلى وال٨ىاجـ البي٘ لهم جغ٦ذ وبهما طل٪؛ في بٗض وعؤي٪ ال٣يامت، يىم بلى ٖىه حٗالى هللا عضخي الخُاب بً ٖمغ

 .3ؤٖلمخ٪

 . ٖهضٍ في الٗؼيؼ ٖبض بً ٖمغ ظبٍر ٣ٞض ؤخض قإجهم في ٢هغ وما صوعَم، في الٗهىص َظٍ ؤميت بىى عاعى و٢ض

ً مٗاويت ولى ٞلما ٦ىيؿت صمك٤ في الجام٘ اإلاسجض ٢غب ٧ان و٢ض ي بْي بِب
َث
ان ؤ يَث ْٟي  في يىخىا ٦ىيؿت يؼيض ؤن ؤعاص ُؾ

مَّ  ٞإمؿ٪، طل٪ الىهاعي  ٞإبى بضمك٤ اإلاسجض
ُ
ض َلبها ز بْي ً اإلال٪ َٖث  ماال لهم وبظ٫ اإلاسجض في للؼياصة ؤيامه في مغوان بْي

ا ؤن ٞإبىا مَّ  بليه، يؿلمَى
ُ
ً الىليض بن ز ض بْي بْي ى ٖٓيما ماال لهم وبظ٫ ؤيامه في ظمٗهم اإلال٪ َٖث

َث
ل  ٞإبىا، بياَا يٍُٗى ؤن َٖث

حن ؤمحر يا: بًٗهم ٣ٞا٫ ألَضمجها، جٟٗلىا لم لئن: ٣ٞا٫ ىِب مِب
ْي
ا
ُ ْي
 وصٖا ٢ىله ٞاخٟٓه ٖاَت وؤنابخه ظً ٦ىيؿت َضم مً بن اإلا

ليه بيضٍ خيُاجها بٌٗ حهضم وظٗل بمٗى٫  مَّ  ؤنٟغ زؼ ٢باء ٖو
ُ
ا والى٣ايحن الٟٗلت ظم٘ ز  اإلاسجض، في وؤصزلها ٞهضمَى

ى ٨ٞخب ٦ىيؿتهم، في بهم الىليض ٞٗل ما بليه الىهاعي  ق٩ا الٗؼيؼ ٖبض ابً ٖمغ اؾخسل٠ ٞلما
َث
ل  ػاصٍ ما بغص يإمٍغ ٖامله بِب

 :و٢الىا طل٪ صمك٤ ؤَل ٨ٍٞغ ٖلحهم اإلاسجض في

حهم بيٗت، ويغص ونليىا ٞيه ؤطها ؤن بٗض مسجضها جهضم ان يىمئظ ٞو مَث يْي
َث
ً ُؾل حٍر اإلاداعبي خبيب بْي ًَث  ٚو  وؤ٢بلىا ال٣ٟهاء م

ى
َث
ل م الىهاعي  َٖث ت ٦ىاجـ ظمي٘ يُٗىا ؤن ٞؿإلَى ي الَٛى تِب

َّ
ى اإلاؿلمحن ؤيضو في وناعث ٖىىة ؤزظث ال

َث
ل  يهٟدىا ؤن َٖث

ًِب  ويمؿ٩ىا يىخىا ٦ىيؿت ًٖ
ى به ٨ٞخب وؤعجبهم، بظل٪ ٞغيىا بها اإلاُالبت َٖث

َث
ل غ بِب مَث  بً ٖمغ عص و٦ظل٪ ،4وامًاٍ ٞؿٍغ ُٖ

ًَث  عظل ؤ٢ُٗها ٦ىيؿت الٗؼيؼ ٖبض بً ى صمك٤ ؤَل عجم ٞسانم لغصَا، الؿبيل ٧ان ٞما ألامغاء، م
َث
ل غ بِب مَث ُٖ ً ض بْي بْي  َٖث

ؼِبيؼِب 
َٗث ْي
غ ٞإزغط ٞحها، ال مَث ى وعصَا ٖجها هًغ بجي ُٖ

َث
ل . 5الىهاعي  بِب

 الخاجمت

ا ؤن بض ال التي ألانى٫  مً بٌٗ الخاجمت َظٍ في ؤط٦غ  َظٍ في ٦خبىا ما يىا٤ٞ ٧ان ؾىاء ؤلاوؿان يؿخدًَغ
 الؿٗاصة ٖيل الضهيا َظٍ في يٗيكىا ختى لٗباصٍ حٗالى هللا ؤهؼلها ٢اهىن  الكغيٗت ؤن وهي ٖلحها، يٗترى ؤم الؿُىع 

ا يم٨ً وال شخيء مجها يدبض٫ ٞال آلازغة في الٟالح ٖلى ويدهلىا  الٟغص ٞحها ٞيسخل٠ الكغيٗت ا٢خًخه بما الٗمل وؤما به٩اَع

                                                           
 .ٓٙٔأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٔ
 .ٕ٘ٔأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٕ
 .ٔٙٔ-ٓٙٔأليب يوسف يعقوب بن إبراىيم، ص" اخلراج"كتاب  ٖ
 .ٕٛٔ-ٕٚٔالَبََلُذري، فتوح البلداف، ص ٗ
 .ٕٙٔالَبََلُذري، فتوح البلداف، ص ٘
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 بٗمل اإلاؿلم ي٣ىم وؤخياًها البكغو  يٟٗه بؿبب مجها ظؼًءا يدب٘ مً ومجهم ب٩املها الكغيٗت يدب٘ مً ٞمجهم آزغ ٞغص مً

ى  الكغيٗت خؿب. آزغ شخيء بها والٗمل شخيء الكغيٗت ألن الكغيٗت في إلصزاله ظىاًػا ٖمله يض٫ ٞال للكغيٗت مسال٠ َو
ٟتهم، وؤمىلهم وصمائهم صيجهم ٖهمىا ٣ٞض واٖتراٞها ؤلاؾالميت الخ٩ىمت ٢بل بطا اإلاٟخىح ال٣ىم ؤن ؤلاؾالميت  ٞهاعوا ٖو

 َظا يسال٠ ٞالظو وخٟٓهم، نياهتهم جىلذ ؤلاؾالميت الخ٩ىمت ألن الظمت ؤَل الكغيٗت ؾمتهم لظل٪ حٗالى، هللا طمت في
ه ج٣ٍغ ال ٞالكغيٗت ٞٗل، بما هٟؿه مً يامً ٞهى الكغيٗت زال٠ ٣ٞض ؤلاؾالم ملى٥ مً  ي٣ى٫  ال مً ي٣ٍغ ال ٦ما وج٨َغ

ه باإلؾالم .  وي٨َغ

:  هي البدض بلحها جىنل التي الىخاثج ؤَم ومً

ٗجهم الظمّيحن، خ٣ى١  نضص في اإلاؿلمحن ٚحر مً اٖتراياث مً اإلاؿلمىن  يىاظه بهما .1  ألاؾاؾيت ال٣ىاٖض َو

 .ؤلاؾالمي بالترار الجهل بؿبب َى لئلؾالم

 الظو وصيجهم ٢ىمهم ؤُٖاَم ما خ٣ى١  ْله جدذ اإلاؿلمحن ٚحر مً الٗاجكحن ؤلاؾالم مىذ التي الخ٣ى١  بن .2

 .ٖلم بٛحر اجبٍٗى

 مً ٧ل ٖلحها ٖمل مٗاَضة هجغان ألَل وؾلم ٖليه هللا نلى هللا وعؾى٫  اإلاؿلمحن ٚحر بحن ٣ٖضث التي اإلاٗاَضة .3
 .الٗهىص َظٍ إليٟاء ؤمغائهم مً وجإ٦ضوا الغاقضيً الخلٟاء

 اٖخباع مىي٘ هي التي الغخمت مٓاَغ ظملت مً الضيييت وخ٣ى٢هم ؤمىالهم وخٟٔ اإلاؿلمحن ٚحر هٟىؽ خٟٔ .4
 .ؤلاؾالم في

 بطاٖت هي ؤلاؾالم ًٖ والضٞإ اإلاؿلمحن ٚحر خ٣ى١  في والُٗىن  الكبهاث لغص الهامت الىخيضة الخىنيت ؤما     
ظا َظا، يىمىا بلى الهالخحن ألامغاء مً بٗضَم ظاءوا والظيً الغاقضيً الخلٟاء مً الٟٗلي الخٗامل  الٟٗلي الخُبي٤ َو

.  الجهل ًٖ ي٨ك٠ الى٢ذ هٟـ وفي ؤلاق٩االث يؼيل

 

واإلاشاحؼ اإلافادس كابمت  

ل٤ ٖليهؤبى الخؿً ٖلي بً ٖمغ بً ؤخمض،  .1 قٗيب الاعهاوٍ، خؿً : ؾجن الضاع ٢ُجي، خ٣٣ه ويبِ ههه ٖو

ىم، ماؾؿت الغؾالت، بحروث،  . م 2004ٖبض اإلاىٗم قلبي، ٖبض اللُي٠ خغػ هللا، ؤخمض بَغ

زيل، بحروث .2
ْي
صاع : ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض، الؼمسكغو ظاع هللا، ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ ٚىامٌ الخج

 .ه1407ال٨خاب الٗغبي، 

خاوي، ؾجن ؤبي صاوص، صاع ابً خؼم، بحروث،  .3 ؿْي جِب . م1997ؤبى صاوص ؾليمان بً ألاقٗض الّسِب

 –صاع ال٨خب الٗلميت  الُب٣اث ال٨بري، مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا،: ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىي٘، جد٣ي٤ .4

. م1990بحروث، 

 ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث،مدمض ٖبض : ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض، الُب٣اث ال٨بري، جد٣ي٤ .5

1990 .
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. َـ 1404ؤبى ٖمغ، قهاب الضيً ؤخمض بً مدمض بً ٖبض عبه، ال٣ٗض الٟغيض، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث،  .6

َه ٖبض الغئٝو ؾٗض، ؾٗض خؿً مدمض، اإلا٨خبت : ؤبى يىؾ٠ ي٣ٗىب بً ببغاَيم، ٦خاب الخغاط، جد٣ي٤ .7

غيت للترار،  . ٌ 1346ألاَػ

مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا صاع ال٨خب : بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى البحه٣ي، الؿجن ال٨بري للبحه٣ي، اإلاد٤٣ؤخمض  .8

. م2003الٗلميت، بحروث، 

ت الؿجن وآلازاع اإلاد٤٣ .9 صاع : ٖبض اإلاُٗي ؤمحن ٢لٗجي، بحروث: ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى البحه٣ي، مٗٞغ

. م٢1991خيبت، 

خباع بظ٦غ الخُِ وآلازاع، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث، ؤخمض بً ٖلي، ج٣ي الضيً ا.10 إلا٣غيؼو، اإلاىأٖ والٖا

. َـ1418

عو، ٞخىح البلضان، صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث، .11
ُ
ط

َث
ال م 1988ؤخمض بً يدحى بً ظابغ بً صاوص البَث

م بً ٖبض هللا الهغوو البٛضاصو، ٦خاب ألامىا٫، اإلاد٤٣
ّ
بيض ال٣اؾم بً ؾال ُٖ ص بً عظب، صاع الهضو ؤبى ؤوـ سخي: ؤبى 

. م2007الىبىو، مهغ، 

عو، ٞخىح البلضان، صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث، .12
ُ
ط

َث
ال . م 1988ؤخمض بً يدحى بً ظابغ بً صاوص البَث

ظما٫ الضيً ؤبى مدمض ٖبض هللا بً يىؾ٠ بً مدمض الؼيلعي، ههب الغايت ألخاصيض الهضايت م٘ خاقيخه بٛيت .13

. م1997بحروث،  –مدمض ٖىامت، ماؾؿت الغيان للُباٖت واليكغ : ١ألاإلاعي في جسغيج الؼيلعي اإلاد٤

. م1988ػ٧ي هجيب مدُمىص وآزغيً، ٢هت الخًاعة، صاع الجيل بحروث، .14

الم، اإلاد٤٣.15 ٖمغ ٖبض الؿالم الخضمغو، : قمـ الضيً ؤبى ٖبض هللا الظَبي، جاعيش ؤلاؾالم ووٞياث اإلاكاَحر وألٖا

. م1993صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، 

ي، خؿً اإلادايغة في جاعيش مهغ وال٣اَغة، اإلاد٤٣.16 مدمض ؤبى : ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ، ظال٫ الضيً الؿيَى

م  1967مهغ،  –ٖيسخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ  -الًٟل ببغاَيم، صاع بخياء ال٨خب الٗغبيت 

الش٣اٞت الضيييت،  ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م، ؤبى ال٣اؾم اإلاهغو، ٞخىح مهغ واإلاٛغب، م٨خبت.17

. َـ1415

مدمض ؤقٝغ بً ؤمحر الهضي٣ي، الٗٓيم آباصو، ٖىن اإلاٗبىص قغح ؾجن ؤبي صاوص، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث، .18

. َـ1415

مدمض بً بؾماٖيل ؤبى ٖبض هللا البساعو الجٟٗي، اإلاؿىض الصخيذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه .19

حر بً هانغ الىانغ، صاع َى١ الىجاة، : وؾلم وؾيىه وؤيامه، جد٣ي٤ .  َـ1422مدمض َػ

. َـ1387مدمض بً ظغيغ بً يؼيض بً ٦شحر، ؤبى ظٟٗغ الُبرو، جاعيش الغؾل واإلالى٥، صاع الترار، بحروث، .20

. م1997مدمض بً ٖمغ الىا٢ضو، ٞخىح الكام، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث، .21
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