
  

 روـُتـة الدسـدمـمق
 وأ

 وجبة لهـباب املـاألس

 الثانيالقسـم 

 
 من منشـورات
 حـزب التحـرير

 



 

1 

 

 روـُتـة الدسـدمـمق
 وأ

 وجبة لهـباب املـاألس

 الثانيالقسـم 

 )النظام االقتصادي، سياسة التعليم، السياسة الخارجية(

 من منشـورات
 حـزب التحـرير

 

 



 

2 

 

 الطـبـعـة األولى
 مٖٜٙٔ -ىـ ٕٖٛٔ

 
 الطـبـعـة الثـانيـة
 )معتَمدة(

 مٕٓٔٓ -ىـ ٖٔٗٔ
 
 دار األمـّة

 للطبـاعة والنشـر والتـوزيع
 لبنـان -بيروت 
 ٜٖٓٔ٘ٔص.ب.   



 

3 

 

 

                    

                        

                     

                    

                     

                 

                 

                       

             

          

   ]املائدة[ 



 

4 

 

 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا

 اديـام االقتصـالنظ
: سياســة االقتصــاد ىــر النظــرة إلــى مــا يلــ  أن ي ــون عليــو ٖٕٔالمــادة 

الملتمع عند النظرة إلـى إبـباا الحاجـات عيلعـ  مـا يلـ  
 أن ي ون عليو الملتمع أساساً إلبباا الحاجات.

هػػ ا املػػادة بطػػمن عد بػػل ،ػػدة مداػػدع  اماػػس ااطػػن،    ػػا  طػػمن   بػػل 
 ػػػ ان بػػػل ،ػػػدة مداػػػدة منػػػ  بطػػػمن عد بػػػل  د ػػػد ب ايػػػد   دايػػػا  ايػػػد  طػػػمن  

األشػػػياك فاي يػػػد  ومنػػػدع  بػػػل  د ػػػد مبػػػ اة امل ػػػن ف بػػػ اة ب ينػػػدع  بػػػل 
 د ػػد من يػػد امل ػػن فاي يػػد ب ينػػدع  بػػل  ػػنب ف ػػع األشػػياك  ف ػػع األ، ػػاؿة 

 م داد ه ا األبمر األرف د مطمن   بننا بيابد االقموادة
إٔب  ة عت بػػػػل هػػػػ ا األداػػػػد هػػػػ  مف اان ػػػػن ن بيابػػػد االقموػػػػاد ااػػػػ  ابػػػػمُ 

ااثن ة بل ييػ   ماػا مطػ ا ياجيػد نػت مف ماػمف ببن كػد فػاماس ااطػن،  ُب 
ه ا ااثن ة  ب نيد ، يهة مي مرب ااب ح بل ااثن ة  اا طػا بػل ااثػن ة ألف اب مفػاح  
 بًل بنن اع  ال   مرب امطيش بل ااثن ة  ال اخل ن بػل ااثػن ة ألف اب يػـن  ػبلً 

ألف ااطػنع   املاؿ اا ي  ؤخػ  مجيػنة بػل ااثػن ة بنن اع    مرب املاؿ اا ي  طرتى
اام ع  ال   مػػرب املػػاؿ املطػػن ؽ  ال املػػاؿ ااػػ ي مفػػاح  طػػ ه ُب  ػػا بػػل هػػام  امػػ

بػػل ااثػػن ة ألف ااطػػنع يػػـن  ػػبلً بنن ػػاة مػػاماس ااطػػن،    اطػػت ف بػػد فا ػػا
تع  نػػػػت مف  اػػػػمف هػػػػم نػػػػت مف  ن ػػػػن إايػػػػه ،نػػػػد اان ػػػػنة إٔب إشػػػػ اع اماجيػػػػا

األبػػػاس ا ن ػػػنة إٔب  ػػػمف ااثػػػن ة مطػػػ ا ياجيػػػدع مي األبػػػاس ااػػػ ي نػػػني ، يػػػه 
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إكمػػػػاج ااثػػػػن ة  ابػػػػمنبل ناة  هػػػػ ا هػػػػم ب ػػػػي بػػػػا جيػػػػاك ُب املػػػػادة بػػػػل مف بيابػػػػد 
االقموػػاد هػػ  اان ػػنة إٔب بػػا نػػت مف  اػػمف ، يػػه اةم ػػا ،نػػد اان ػػنة إٔب إشػػ اع 

ةم ػػػاع مي بػػػا نػػػت مف ماػػػمف ، يػػػه اماجيػػػاتة إذ بػػػا نػػػت مف  اػػػمف ، يػػػه ا
اا بلقػػػػات فػػػػ  اانػػػػاس هػػػػم مبيػػػػد هػػػػ ا اا بلقػػػػات فاألياػػػػاـ ااطػػػػن،يد  بػػػػ ها 
حبطػػػ ناة ميأػػػت مف ماػػػمف اان ػػػنة إٔب بػػػا نػػػت مف  اػػػمف ، يػػػه اةم ػػػا مي إٔب 
مبيدا فاأليااـ ااطن،يد بمجيمدة ،ند اان نة إٔب إش اع اماجيػاتع بػماك فتكمػاج 

حبيػ  ماػمف ببن كػد وػا  ب نيػد ، ينػاة ماألنػا ُب ااثػن ة ااثن ة مـ فابمنبل ناع 
ُب ك اـ اإلببلـ يىت م مػرب بػادة اقموػاد د  وػح إكماجينػاع   وػح ابػمنبل ناع 
هم با نت مف  اػمف ، يػه اةم ػاع مي هػم مبيػد اا بلقػات فػ  اانػاس فػاماس 
ااطػػن، ة  ، ػػا مبابػػه  ن ػػن إاينػػا بػػل ييػػ   ماػػا مطػػ ا ياجيػػد ائلكطػػافع م  

   ندع م  ا  أ معة  ، ا ه ا األباس نني اإلكماج  االبمنبلؾةا
 إكػػه  إف  ػػاف هػػ ا األبػػاس  هػػم اامبيػػد فػػاماس ااطػػن،  جيػػاك ،ابػػاً ُب 

مة  ايس اماس ااطن،  ُب  ا ، ا بل م، اؿ املط سع إال مف ااطػنع ٓب ػ جي
  يابد االقموػػػاد فاألداػػػد اا ابػػػد بػػػل بثػػػا قماػػػه م ػػػأب ػ د اطػػػػ امػػػا فاانطػػػ   

                              فػػػػػػػا جيػػػػػػػاك ف داػػػػػػػد م وػػػػػػػي يد
خانػػد فػػااثن ة بػػل ييػػ  ممم هػػاع  بػػل ييػػ  ق ػػاك اماجيػػات وػػاة  هػػ  مداػػد 
 د د  ي يد اام  نع   د د مب اة امل نع   د ػد من يػد امل ػنع   ػنب ف ػع 

ب نيػػد  تة مماػػمف بيابػػد االقموػػاد ُب اإلبػػبلـ ايطػػاألشػػياكع  ف ػػع األ، ػػاؿ
اان ػػنة إٔب ااثػػن ة مبػػ  بػػل ييػػ   ماػػا مطػػ ا ياجيػػدع فػػا هػػ  إٔب جياكػػت ، ػػا 

ذاػػن  ػػمف هػػ ا ااثػػن ة ب ايػػدع   ػػمف اماجيػػد ااػػ  مطػػ  نا ب ايػػدة مي هػػ  فنػػاك 
 ه ا اان نة إٔب ااثن ة ، ا مبيد اا بلقات ف  ااناس فاأليااـ ااطن،يدة
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: المشـــ لة االقتصـــادية ىـــر ووزيـــع األمـــوال والمنـــاعع علـــى ٕٗٔالمـــادة 
جميع أعراد الرعية، ووم ينهم من االنتفاا بها بتم يـنهم مـن 

 حيازوها ومن السعر لها.
فّينػػػػت هػػػػ ا املػػػػادة مف املطػػػػػا د االقموػػػػاد د ذات شػػػػب   ميػػػػد ا مبػػػػػن 

  ال األمػػنادع مي اػػ اف مف موػػا لػػن ة ااػػ بلد إٔب  ػػا مػػند بػػل ممػػناد اان،يػػد حبيػػ
حيػػـن بننػػا مي مػػندع  ااثػػا  راػػ   ػػا مػػند ُب اان،يػػد بػػل ييػػازة ااثػػن ة  االكم ػػاع 
وػػػاة مبػػػا ااطػػػل األ ؿ مداي ػػػه اث ػػػات  األياد ػػػ  ااػػػ  جيػػػاكت فطػػػ ف اا بػػػ ع 
 فطػ ف املطػا ع  فطػ ف افػل ااطػ ياة  هػ ا األداػد جيػاكت بػل اااثػنة  اامنم ػا 

  م ػػأب   مبػػاؿ اث ػػات   ا دع مبػػاػاملطػػ هػػ ا  م يػػد   إٔب  اان ػػن  م  ػػت  حبيػػ 
                    [ امػػػػػػػػػ]  قػػػػػػػػػاؿ                  

                                        

    قػػػػاؿ  [ٖٕٚ-ٕٕٚ]اا بػػػػنة                               

                                               

  اؿ ػ قػػػػػػػػػػ [ٓٙ]ااممفػػػػػػػػػػد                                  

                                      مؿ ػػػػإٔب مف  ب [ٚ]امطػن 
                 اؿ  ػػػػػػػػ ق [ٛ]امطػػػػػن                    

                                 اؿ ػػػػػ ق [ٕٔٚ]اا بػػنة      

                        اؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ق [ٗٛٔ]اا بػػػػػػػػػػػػنة      

                     قػػػػػػاؿ   [ٗ]اةاداػػػػػػد               

                     ]قػػػػػػػاؿ   ]اإلكطػػػػػػػاف               
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                                  ]اؿ  ػػػػػػػ ق ]اا  ػػػد   

                                                   

 اؿ  ػػػػػػػػػػػػػ ق [ٕ٘ٔ]اا بػػػػػػػػػػػنة                                    

                                                

                 قػػػػػػػػػػػػاؿ   [ٚٚٔ]اا بػػػػػػػػػػػػنة                

 اؿ  ػ قػػ [ٜ٘]املائػدة                         اؿ ػػػػ ق [ٜٛ]املائػدة  
                          ]قػػػػػػاؿ   ]ااػػػػػػ ار ات         

                           ]مبػػا األياد ػػ  مبػػد  ]امل ػػارج 
ـَبَف ِعـيِهْم اْمـُرٌؤ َجـ»  قاؿ ربمؿ اب  َْ ََـٍة َأ ُهْم َوأَيَُّما َأْىـُ  َعْر َقـْد بَرِئَـْ  ِمـنـْ اِئٌع عـَ
ــاَلى ــُة اللَّــِو وـََع   قػػاؿ  مخنجيػػه م ػػد ،ػػل افػػل ، ػػن  نػػ  ه م ػػد شػػا ن «ِذمَّ

مخنجيػه  «مُ لَـعْ يَـ  وَ ُىـوَ  عٌ ائِ َجـ هُ ارُ َجـوَ  انَ عَ بْـ َبـ اتَ بَـ نْ ر مَ بِ  نَ ا آمَ مَ »مي ا  ن  ه ،ل رفه  
األياد ػػػ ع منػػػ ا اث ػػػات    ةاا ػػػ ار ،ػػػل مكػػػح فتبػػػناد يطػػػنه ا يث ػػػ   املنػػػ ري

 مجيػػػػػا اث ػػػػػات ااػػػػػ   ردت فاإلك ػػػػػاؽع  مياػػػػػاـ ااوػػػػػدقاتع  مياػػػػػاـ اا  ػػػػػاةع 
 مانار ام  ، ا إ،ااد اا بناك  املطا    افل ااط يا  ااطائ   مي بل  بػل 
مػػينس نػػ د اا بػػنع  ػػا ذاػػن  ػػدؿ دالاػػد  ااػػ د ، ػػا مف املطػػا د االقموػػاد د 

ألمػػناد حبيػػ   نػػم  ،ػػل هػػ ا هػػ  مبػػن األمػػنادع مي هػػ  بػػمك ممز ػػا ااثػػن ة ، ػػا ا
ااممز ػا مبػػن األمػػنادع مماػػمف املطػػا د هػػ  ممز ػا ااثػػن ة ، ػػا  ػػا مػػند بػػل اان،يػػدع 
ميأت مف   اِب ه ا ااممز اع حبي  موا ه ا ااثن ة ااػا مػندة ماألداػد جيػاكت 
، ا مف ه ا ااممز ا نت مف  ويت  ا مػندع  ألجيػا مف  وػيت  ػا مػند نػت 

  ػاِب اا بػناك  املطػا    افػل ااطػ يا  ااطػائ  ع  مف   اِب بل يـن بنػهع مي مف
 مي بل  بل مينس ن د اا بنة  ه ا ه  مداد ااطل األ ؿ بل املادةة
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مبا ااطل ااثا  بػل املػادة مػتف ااػدايا ، يػه مف اب م ػأب قػد مفػاح امل ايػد 
َمــْن »ااطػػبلـ  ااوػػبلة   إفايػػد ،ابػػد ُب  ػػا بػػ ت مفػػاح اام  ػػن فػػهع مبػػاؿ ، يػػه 

ــا ــوُ َأَح ــى َأْرٍض َعِهــَر َل مخنجيػػه م ػػد  مفػػم دا د فتبػػناد نػػ  ه افػػل  «َط َحاِئطًــا َعَل
 أب  ػاؿ م ػػػػػػ ق عاجلػػار د  ااػػ  ل                 هاػػػ ا  [ٜٙ]املائػػدة 

 س  ااػػ ب  ػااػػا مػػند بػػل ممػػناد اان،يػػد املطػػ عمتفايػػد امل ايػػد  ، ػػـم هػػ ا اإلفايػػد
بل ييازة امل ايد  بل ااط    اع   ػ ان جيػاكت مداػد بماكع  دؿ ، ا راينه 

 اؿ م ػػأب  ػع قػػ اام مػػا ،ابػػد ايػا  اا ػػ ح  ااطػػػاالكم ػػاع فاأل ػػ         
ًرا ِمْن َأْن يَْأُكَ  ِمـْن َعَمـِ  »بلـ  ػااط   بلةػػااو اؿ ، يهػ ق َما َأَكَ  َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخيـْ
  قػػػاؿ م ػػػأب   ةاملبػػػداـ بػػػل  ن ػػػلاري ػنجيه اا خػػػػمخػػػ «يَـــِدهِ             

    قػػاؿ م ػػػأب   [ٕٗٔ]األك ػػاـ                           

 أب  ػػػػػػػػػػاؿ م ػػػػػػػػػػ ق [ٛٛ]املائػػػػػػػدة                    اا بػػػػػػػنة[ٕٔٚ] 
  قاؿ م أب                                      

 غ  ذان بل األدادة    نا جيػاكت ،ابػدع  ، ػـم هػ ا اإلفايػد  [ٕٖ]األ،ناؼ 
مطػػ ا فاالكم ػػاع  ػػا مػػند بػػل ممػػناد اان،يػػد بطػػ  اً  ػػاف م  ذبيػػاًع  هػػ ا   ػػه   ػػ  

 د بل اان،يد بل ييازة املاؿع  بل االكم اع فهةمف ااطن  د قد بانت  ا من 
جيػػاكت  فينػػت املطػػا د األبابػػيد  قػػد  ، ػػا هػػ ا ماػػمف األداػػد ااطػػن،يد

با ه  ف ياف ،بلجيناع م ينمنػا ماػا مبػن األمػنادع  ،ػدـ راػ   ػا مػند بػننس بػل 
ييػػػازة املػػػػاؿ  االكم ػػػاع فػػػػهع يػػػ  جيػػػػاكت موػػػ ت ،بلجينػػػػا ، ػػػا مبػػػػن األمػػػػنادع 

اؿ  االكم ػػاع فػػه إفايػػد ،ابػػدع  جي  ػػت هػػ ا اإلفايػػد األبػػاس  مفايػػت ييػػازة املػػ
ُب شػػػػؤ ف االقموػػػػادة هػػػػ ا هػػػػ  املطػػػػا د األبابػػػػيدع م  فم  ػػػػ   خػػػػن املطػػػػا د 
األبابػػػيد هػػػ  ممز ػػػا ااثػػػن ةع  اػػػيح إكمػػػاج ااثػػػن ةع إذ هػػػ  مبػػػن األمػػػنادع  ،ػػػدـ 
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ثػن ةع رايننس بػل ييػازة ااثػن ة  بػل االكم ػاع وػاع  اػيح مبػن ااػ بلد  ياجيمنػا ا 
 ممامف املطا د ه  ااممز ا  ايح اإلكماجة

 اادايا ، ا مف املطا د األبابيد ه  ااممز ا  ايح اإلكماجع هم األداػد 
  ػ ان  عااطن،يد اا  جياكت مل اجلد اا بنع  إفايد امل ايدع  إفايد االكم اع وػا

ت اك اقػػػا اميػػػاة االقموػػػاد دة مبػػػا فاانطػػػ د اؤلداػػػد ااطػػػن،يد مػػػتف هنػػػاؾ مداػػػد جيػػػ
 بنوػػ د امل ايػػدع  إفايػػد االكم ػػاعع مي مداػػد جيػػاكت مل اجلػػد مبػػن األمػػنادع  إفايػػد

، ػػػػا ااممز ػػػػاع  هنػػػػاؾ مداػػػػد جيػػػػاكت مل اجلػػػػد مبػػػػن ااػػػػ بلدع مي جيػػػػاكت ائلكمػػػػاجة 
 فاامػػدقيل ُب مداػػد  ػػا بػػل األبػػن ل  م ػػ  مف مداػػد مبػػن األمػػنادع  إفايػػد امل ايػػدع 

د    ػت اان ػنع  ػا  ػدؿ ، ػا فػاا   االكم اعع جياكت بػل اااثػنة  اامنم ػا إٔب يػ
االهم ػػاـع  جيػػاكت م ػػاِب منػػبلً  اػػيح مبػػناً من،يػػاًة ماث ػػات  األياد ػػ  املم  بػػد 
فاا بنع مي فطمك ااممز ا  ب اجلمهع ف غت يد االبم اادع  األداػد ااػ  جيػاكت 
إلفايػػد امل ايػػد ف غػػت  ػػ ان يػػد االبم ااػػد فتفايػػد امل ايػػد  إفايػػد االكم ػػاعة 

ع  بػل جينػد مخػنى مػتف ااػ ي ،اجلمػه  هػم اميػازة ا ثػن ة منػا ُب ه ا بػل جينػد
االقموػػػػاد اػػػػيح  راكا منػػػػاع  ،نػػػػه مم ػػػػنع مجيػػػػا بطػػػػا ا االقموػػػػادع منػػػػم إذف 
املطػػا د األبابػػػيدة  بػػل هنػػػا جيػػاك مف املطػػػا د األبابػػيد هػػػ  ااممز ػػػاع مي مف  

منػبلً بػا  مف مداد اا بن  مداد إفايد امل ايػد  االكم ػاع بطم ي ػدع   ماػا م ػاِب 
ف ػػػػدا منػػػػاع  ،نػػػػه مم ػػػػنع مجيػػػػا بطػػػػا ا االقموػػػػادع دايػػػػا ، ػػػػا مف املطػػػػا د 
األبابػػػيد ُب االقموػػػاد هػػػ  ااممز ػػػاة  هػػػ ا بػػػبلؼ مداػػػد مبػػػن ااػػػ بلدع م  ف  ػػػارة 
مخػػنى مداػػد اإلكمػػاجع متاػػا جيػػاكت دػػد دة ب ػػد دةع  جيػػاكت م ػػاِب بػػا  بم ػػ  

، ػػا اإلكمػػاج ب اشػػنة ال  اػػاد اإلكمػػاجع ال اإلكمػػاج ب اشػػنةة  بػػا جيػػاك بننػػا داػػيبلً 
 ػػ  نة مبػػد جيػػاكت مياػػاـ شػػن،يد مبم ػػ  إنػػاد ااثػػن ة ُب ااػػ بلدع مي مبم ػػ  
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 ،بلج اإلكماجة مبماه م أب                      األك اؿ[ٙٓ] 
 بم ػػػ   جيػػػمد ااثػػػن ة ُب ااػػػ بلد   مجيػػػت اا  ػػػا إلنادهػػػاة  مػػػمم  األبػػػل ا ن،يػػػد 

اابيػػػػاـ هوػػػػامنا  بػػػػا   ػػػػـ   ػػػػا بػػػػل شػػػػل  نقػػػػات  إنػػػػاد امليػػػػاا  فنػػػػاك املػػػػدارس   
 املطاجيد  ممم  اامع يػت  اام  ػيس  ب اجلػد امػمادث ااعارئػد  ػاا الزؿ  ااعممػاف 
 ااننمض ف ، اك اان،يد بل  ا با   ـ   ا هػ ا  بػا شػاوه  بم ػ   جيػمد ااثػن ة 

مػػػػػناد ااػػػػػ ي هػػػػػم املطػػػػػا د   مجيػػػػػت اا  ػػػػػا إلنادهػػػػػاة   ػػػػػ ان ب اجلػػػػػد مبػػػػػن األ
اـ ػادهاة منػ ا األياػػاألبابيد ال  م ما إال فمجيػمد ااثػن ة منػم حيػمس اا  ػا إلنػ

م ػػػاِب بػػػا  بم ػػػ  اإلكمػػػػاجع  اػػػيح اإلكمػػػاج ك طػػػهة  ااننػػػػا مػػػدؿ ، ػػػا  جيػػػػمة 
اإلكماج بل فػاة بػا ال  ػمس ااماجيػت إال فػه منػم  اجيػتة  مبػا األياػاـ ااوػنحيد 

 ة متاا  إف  اكػت بمجيػمدة  ااننػا دػد دة ن د ااثاا  جياكت ُب ام  ، ا إنا
 مبػػػػػػػػد قػػػػػػػػاؿ اب م ػػػػػػػػػأب   عب ػػػػػػػػد دة                         

              قاؿ م أب   [ٓٔ]اجل  د                    

       ـًرا »ااطبلـ     ااوبلة  قاؿ ، يه [٘ٔ]امل ن َما َأَكـَ  َأَحـٌد َطَعاًمـا قَـطُّ َخيـْ
َـــِدهِ  ـــِ  ي ـــْن َعَم ـــَ  ِم ـــْن َأْن يَْأُك  قػػػاؿ ، يػػػه  ةمخنجيػػػه اا خػػػاري بػػػل  ن ػػػل املبػػػداـ «ِم

، وِ لِ ىْ ى أَ لَ ياً عَ عْ سَ ، وَ ةِ لَ أَ سْ المَ  نِ اعاً عَ فَ عْ تِ ، اسْ الً لَ ا حَ يَ نْـ الدُّ   َ لَ طَ  نْ مَ »ااوبلة  ااطبلـ  
اا ينبػ  ُب  مخنجيػه «رِ دْ بَـالْ  ةَ لَـيْـ لَ  رِ مَ القَ َكـ  وُ ُهـجْ وَ  ةِ اَمـيَ القِ  مَ وْ يـَـ اءَ ، َجـهِ ارِ ى َجـلَ فًا عَ طُّ عَ وَـ وَ 

  ّْ ى ُكــــلَــــعَ   ٌ اِجــــوَ  للِ الَحــــ  ُ لَــــطَ »   قػػػػاؿ  ةااطػػػ ت ،ػػػػل با ػػػػمؿ بنبػػػػبلً 
 ا يث ػػػ  فتبػػػناد يطػػػنه بػػػل  ن ػػػل مكػػػح  مخنجيػػػه ااعػػػربا  ُب األ بػػػ « مٍ لِ ْســـمُ 
منػػ ا مداػػد ب اشػػنة ُب امػػ  ، ػػا   ػػت ااػػنزؽع مي ُب امػػ  ، ػػا   ةياملنػػ ر   

اإلكماجع م  فم     خن ه اجلد مبن اا بلدع  ااػل   ػد  بننػا م  ػاً مف املخا ػت 
وػػا األمػػنادع  مف امػػ  ، ػػا اإلكمػػاج إةػػا هػػم مل اجلػػد يػػاجيمنس اا ند ػػدع إبػػا فطػػد 



 

11 

 

 بل جينػد مخػنى  ةبل جيند ه ا عاا مزع م  ف  ادة ب ايمنسع مي إفايد االكم اع
مػػتف ااػػ ي ،اجلمػػه هػػ ا األداػػد ب اشػػنة م   ػػا  بم ػػيه إةػػا هػػم اا  ػػا ا   ايػػدع 
 ايح اا  ا مب ة مي هم اإلكماج ا  يازةع  اػيح اإلكمػاج مبػ ة  ػا  ػدؿ ، ػا 
مف اا  ػػا كػػام  ،ػػل اميػػازةع  هػػم  ػػدؿ ، ػػا مكػػه من،ػػ   اػػيح منػػ ياًة منػػم مػػنع 

 اػػػ ان جيػػػاكت األياػػػاـ ااػػػ  مبم ػػػ  اإلكمػػػاج  ،ػػػل اميػػػازة  اػػػيح منػػػبلً  ػػػاة
فاميػػػازة   ػػػاف اإلكمػػػاج  ػػػا مبم ػػػيهع  جيػػػاكت األياػػػاـ امل اشػػػنة ُب مدامنػػػا م ػػػ  

األ ػػا  تااطػػ   بػػل مجيػػا األ ػػا ُب اث ػػدع  جي  ػػت اإلكمػػاج ابلكم ػػاعع مأ  ػػ
   ػت امػبلؿ ،ػل ااطػ   فع ػت ااػدكيا  تبل ااط   ُب امد   األ ؿع  ،رب 

ة  هػ ا  ة املػاؿ ػ  ييػاز   ػا هػ ا األياػاـ ف دامنػا مع ا   ااثاا   ااثُب امد ث
  ه  دؿ ، ا مف اإلكماج ايح املطا د األبابيدع فا هم بطػا د بػل بطػا ا 
االقموػػػػادع   ػػػػدؿ  ػػػػ ان ، ػػػػا مف املطػػػػا د األبابػػػػيد هػػػػ  امل ايػػػػدع م  ف  ػػػػارة 

 مخنى ه  اميازةع  ه ا     ماا ااممز اة  
د ااطػػػن،يدع مبػػػا فاانطػػػ د اماقػػػا اميػػػاة االقموػػػاد د هػػ ا   ػػػه فاانطػػػ د اؤلداػػػ

 اكيػػػه بػػػل   ػػػا  ااػػػعنافاً اقموػػػاد اً إةػػػا  مػػػتف ااػػػ ي ال  ناػػػنا ميػػػد مف  ػػػا ف ػػػد 
جيػػػػناك بػػػػمك ااممز ػػػػاع  اػػػػيح بػػػػل جيػػػػناك ق ػػػػد اإلكمػػػػاجة ماان ػػػػاـ االشػػػػرتا    بنػػػػه 

مي  ااطيم،  با ظنن إال كميأد ا   س اا ي ،اكػاا اةم ػا بػل اان ػاـ اانم ػإبع
كميأػػد اطػػمك ااممز ػػاة  اارتقي ػػات ااػػ  حيػػا ؿ اانم ػػاايمف إدخا ػػا ، ػػا ك ػػابنس  
  نػػػػا مم  ػػػػل فػػػػااممز اة  االجيمنػػػػادات االشػػػػرتا يد إةػػػػا ممنػػػػا ؿ بطػػػػ اد ااممز ػػػػاع 
 األقعػػار ااػػ   طػػ ماا مقعػػاراً بمخ  ػػد إةػػا    نػػا  ػػاف بػػل جيػػناك بػػمك ااممز ػػاع 

املطا د األبابيد ُب االقموػاد إةػا هػ    ايح بل مبن اا بلدة  ا ان متف  اقا
بػماك  عبمك ااممز اع  ايح ق ػد اإلكمػاجة  هػ ا شػ ك ب  ػمس    طػه  ػا إكطػاف
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بطػػػ  اً مـ رم اايػػػاً مـ اشػػػرتا ياًة مػػػتف اا ػػػآب   ػػه ميػػػه بػػػل اإلكمػػػاج بػػػا    ػػػد  م ػػاف
مايطػاًع  ممز  ه جي ا ف ع ااناس مغنياك غػيً ، ا ياجيات ااناسع  اال بمك 

نػػػػاس مبػػػػناك مبػػػناً بػػػػدق اًة يػػػػىت اا  ػػػداف ااػػػػ  مطػػػػام ق ػػػد اإلكمػػػػاج مػػػػتف  ف ػػػع اا
املطػػا د األبابػػيد ااػػ  م اكينػػا هػػ  بػػمك ااممز ػػا ُب اادرجيػػد األ ٔبع ٍب مػػ ٌب ق ػػد 
اإلكماجة  ، ا ه ا متف  اقا امياة االقمواد د  دؿ ، ػا مف املطػا د األبابػيد 

 ُب االقمواد ه  ااممز اع  ايح اإلكماجة

: يلــ  أن ينــمن إبــباا جميــع الحاجــات األساســية للميــع ٕ٘ٔالمــادة 
األعــراد عــرداً عــرداً إبــباعاً كليــاً، وأن ينــمن وم ــين كــ  عــرد 
مــــنهم مــــن إبــــباا الحاجــــات ال ماليــــة علــــى أرعــــع مســــتو  

 مستطاا.
هػػػ ا املػػػادة ذات شػػػب   ميػػػد ا  اػػػ اف إشػػػ اع اماجيػػػات األبابػػػيدع 

 اايػػدة مبػػا ااطػػل األ ؿ مػػتف اػػه ،ػػدة  ااثػػا   اام اػػ  بػػل إشػػ اع اماجيػػات ااا
مدادع متف ااطارع ي  ، ا اااطت  ، ا   ػت ااػ رؽ  ، ػا ااطػ  ع  جي ػا 

اطػػد اماجيػػػات األبابػػػيد اػػػه ، ػػػا اابػػػادر ا مػػػاج  ااطػػ   ااطػػػت ااػػػنزؽ مناػػاً 
 قػػػػػاؿ م ػػػػػأب    ملػػػػػل   ػػػػػمؿع                          [ ٘ٔامل ػػػػػن] 

 اؿ م أب   ق                                     

مخنجيػػػه مفػػػم « وتُ ُقـــيَـ  نْ َمـــ يّْعَ َنـــيُ  نْ مـــاً أَ ثْ إِ  ءِ رْ مَ الْ ى بِـــَفـــكَ »   قػػػاؿ  [ٓٔ]اجل  ػػػد 
 هػ ا هػم  عدا د فتبناد ن  ه اانم ي بل  ن ل ، د اب فل ، ػن  فػل اا ػاص

نػا ُب اػػ اف إشػػ اع اإلكطػاف مجيػػا ياجيامػػه األبابػػيد بػل  طػػ هة مػػاب قػػد األ
مػنض اا  ػا ، ػػا اابػادر ا مػػاج بػل ااػ  مر ايبػػـم فتشػ اع ياجيامػػهة  هػ ا   ػػ  
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تف ٓب  بػػس فػػه   اقػػت شػػ ف  ػػا مػػنضة مػػ عمف اا  ػػا إجي ػػاري ، ػػا هػػ ا اابػػادر
يبػػاً الزبػػاً   ػػس اان بػػد  جي  نػػا مبػػا اإلكػػاث  اا ػػاجي  ف بػػل ااػػ  مر مبػػد مػػنض 

ة م نض اان بد ا   جيػد ، ػا ااػ  جع ، ا  جيننا ااطن، اـ  ااد اد فم وي نا  م
ع  منض اان بد ، ا األة «وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  نَّ هُ وُـ وَ سْ كِ وَ  نَّ هُ قُـ زْ رِ  مْ  ُ يْ لَ عَ  نَّ هُ لَ وَ »  قاؿ 

  م ػػأب    أل الداع قػػاؿ                                       

 نػػػػد ملػػػػا شػػػػات اػػػػه مف مفػػػػا بػػػػ ياف رجيػػػػا   قػػػػاؿ ربػػػػمؿ اب  [ٖٖٕ]اا بػػػػنة 
ــ»شػػ يح   ــوَ وَ  يــ ِ فِ  ْ ا يَ َمــ يْ ذِ ُخ  اامرلػػد ع  مػػنض اان بػػد اؤلقػػارة«وفِ رُ عْ مَ الْ بِــ كِ دَ َل

 قػػػػػػاؿ م ػػػػػػأب                    ف ػػػػػػد قماػػػػػػه   [ٖٖٕ]اا بػػػػػػنة     

                               ااطػػػػنع اان بػػػػد ع م  جيػػػػت [ٖٖٕ]اا بػػػػنة
بػػل   لكػػه ٓب   ػػنض ، ينػػا اااطػػتع  م جيػػت اان بػػد ا  ػػاجي  اؤلكثػػا بع بػػاًع إذ إ

إذا  اف هػؤالك مبػناكة  ُب يػاؿ ،ػدـ  جيػمد ميػد  ػل  ػت  اامارث اا  مر ، ا
م جيػػػت ااطػػػنع هػػػ ا اان بػػػد  عااػػػل ال  طػػػمعيا اإلك ػػػاؽ، يػػػه اان بػػػدع م   جيػػػد   

َمـْن »  ، ا فيت املاؿ مي ، ا ااد ادة ،ل ميب هن نة قاؿ  قػاؿ ربػمؿ اب 
َنــا ــَرَك َكــلِّ عَِ لَيـْ   اااػػا   بم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل ميب هن ػػنةع «وـَــَرَك َمــااًل َعِلَورَثَِتــِو، َوَمــْن وـَ

ْىِلـِو َعلِ  َمـْن وـَـَرَك َمـاالً » ا ػد مخػنى  اػدع  ُب ر ال  ااا  يا اا ي ال  اد اػه   هم 
ــَياًعا َعــِ َلرَّ َوَعَلــرَّ  ًَ ًنــا َأْو  ــَرَك َديـْ  اػػيا،اً مي  عر اا بطػػ س بػػل  ن ػػل جيػػافن «َوَمــْن وـَ

مػػاا ب   ع" اا َّػػياُع م  ػػاً  ااِ يػػاُؿع م  ُاػػيػَُّ ُنس،يػػاالً قػػاؿ ُب اابػػابمس ا ػػي   "
جيامػه األبابػيد وػ ا األداػػدع  إف  إف  ػاف مكثػا اػ ل ااطػنع اػه إشػ اع مجيػا يا

اػػػػ ل اػػػػه ااطػػػػنع   عم   ػػػػاف  طػػػػ ه ال  ا يػػػػه ع ػػػػاف ذ ػػػػناً ،ػػػػاجي اً ،ػػػػل اااطػػػػت
إبػػا ،ػػاجي     ػ ان إشػػ اع مجيػا ياجيامػػه األبابػػيد وػ ا األداػػدة  اا ػػاجي  شػن،اً 

يبيبد  هم بل ال  بدر ، ا اا  اع  إبا ،اجي  يا ػاً  هػم بػل ال نػد ، ػبلً 
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 قػػػد اػػػ ل ااطػػػنع  ػػػس وػػػ ا األداػػػد مجيػػػا  اطػػػت بنػػػهع ماػػػا بنن ػػػا ،ػػػاجي ة 
ياجياهتس األبابيد فتناة اان بد اؤلكثا بع بػاً  ا  ػاجي  يبيبػد م  يا ػاً بػل 

ة ٍب إف ٓب نػػد ا م  ،أػػ  ا م  ػػا فيػػت املػػاؿ ااػػمارثااػػ  مرع ، ػػا ااػػ  ج  ، ػػا 
 مي ، ا ااد ادة

 ااػػػػػ    ػػػػػ ل ااطػػػػػنع قيػػػػػاـ فيػػػػػت املػػػػػاؿ وػػػػػ ا اان بػػػػػد ،ػػػػػ  فػػػػػااماردات 
ا  بػػناك     اا  ػػاة جينػػد   املػػاؿ فيػػت    ا ُبػدع مأػػػانػػػد  ػػا ،نا ػػد خػوػػػاملخو
                           إٔب مف  بػػمؿ   [ٓٙ]ااممفػػد      

      ِاا  ػػاة  اكػػت اان بػػد ، ػػا  اردات فيػػت املػػاؿ األخػػنىع  ع مػػتف ٓب مػػا
ـــِ َلرَّ َوَعَلـــرَّ »اطػػػبلـ  ا   ااوػػػبلة ابماػػػه ، يػػػه ـــَياًعا َع ًَ ـــا َأْو  ًن ـــَرَك َديـْ ـــْن وـَ مخنجيػػػه  «َوَم

اإِلَمـاُم »مي ، ػا ااد اػدع  ابماػه ، يػه ااوػبلة  ااطػبلـ   بط س بل  ن ل جيػافنع
ــوِ َوَمْســ ُ رَاٍا  ع  بػػل مهػػس ر اا اا خػػاري بػػل  ن ػػل ، ػػد اب فػػل ، ػػن «وٌل َعــْن َرِعيَِّت

ع اماجيػػات األبابػػيد  ػػسع مماػػمف ك بػػاهتس املطػػؤ ايات ،ػػل اان،يػػد اػػ اف إشػػ ا 
مػػػتف ٓب  عبػػل  اردات فيػػػت املػػػاؿع مػػتف بػػػل بطػػػؤ ايد ااد اػػػد مػػمم  اان بػػػد ا  بػػػ 

املطػ    اػنائت مغنيػاك ، ػا  تناػ اردات فيت املاؿ ااثافمد ا ن بػات مُ  مااِ 
 خ ي ػد مػنض ا ااػ  جي  ػت مػل األياػاـ ااطػن،يد ػ ا اان بػاتع    هبدار  ػاؼٍ 

إف ٓب ما نػػػا  اردات  مػػػمم  اان بػػػد ا  بػػػناكألف  ؛ بثػػػا هػػػ ا امااػػػدُباا ػػػنائت 
وػػ ح مناػػاً ، ػػا مجيػػا املطػػ   ع  ُ  اا  ػػاة  ٓب مػػا وػػا  اردات فيػػت املػػاؿ ااثافمػػد

ُهْم ِذمَّــُة اللَّــِو »  قػػاؿ  َقــْد بَرِئَــْ  ِمــنـْ ــَبَف ِعــيِهْم اْمــُرٌؤ َجــاِئٌع عـَ َْ ــٍة َأ ََ َوأَيَُّمــا َأْىــُ  َعْر
 هػػم إخ ػػػار  عفػػل ، ػػن  نػػ  ه م ػػد شػػا ناخنجيػػه م ػػد بػػل  ن ػػل م «وـََعــاَلى

ماػػػاف    ػػػاً إف ٓب  ُع  ػػػماع ع  ببػػػن ف فااػػػ ـ إ  ػػػاـ اجلػػػائا   ػػػت ب نمبػػػه   يػػػد
ا اابػػػادر ل مي ناػػػه اخل ي ػػػد اػػػنائت ، ػػػ عجيازبػػػاًع مػػػدؿ ، ػػػا مكػػػه مػػػنض ، ػػػينس
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مػػنضة منػػ ا   ػػه دايػػا ، ػػا مف ااطػػنع  مجيػػت اػػ اف   ن ػػ   من يػػ  مي نسع بػػن
داً مػػنداًع    ػػ  ااػػماردات ااػػ  اجيػػات األبابػػيد جل يػػا األمػػناد مػػن مجيػػا ام إشػػ اع

 م  ل اابياـ و ا اإلش اعة     ل قيابنا فه  ابم نار ذانة
ه ا بل كاييد ا اف اإلش اع جل يا األمناد منداً منداًع مبا بل كاييػد مف 

اماجيػػات  اػػمف اإلشػػ اع جل يػػا اماجيػػات األبابػػيد مػػتف  اقػػا اميػػاة ا  ػػند مف 
األبابيد ه  امل  ا  امل  ح  املطالع  األداد ااطن،يد جياكت م ػ ل اان بػدع 
 اان بػد هػػ  امل  ػا  امل ػػ ح  املطػالع ،ػػبل ة ، ػا مف هنػػاؾ مداػد مػػدؿ ، ػػا مف 
هػػػ ا ااػػػثبلث امل  ػػػا  امل ػػػ ح  املطػػػال هػػػ  اماجيػػػات األبابػػػيدع  بػػػا ،ػػػداها 

 م ا  ز ادةة
 ا  امل  ح  املطال ماب م ػأب  بػمؿ  مبا األداد ، ا مف اان بد ه  امل 

                                             بػمؿ    [ ٖٖٕ]اا بػنة  
                          ع   بػػػمؿ  [ٙ]ااعػػػبلؽ   

                  ة م ػػػػػػػػػػ  اب مف ااع ػػػػػػػػػػاـ  اااطػػػػػػػػػػمة [ٜٛ]املائػػػػػػػػػػدة
َأال َوَحقُُّهـنَّ َعلَـْيُ ْم »،ػل اانطػاك مي اا  جيػات   ال هػ  اان بػدة  قػاؿ ػ املط

ــْيِهنَّ ِعــر ِكْســَووِِهنَّ َوَطَعــاِمِهنَّ  مخنجيػػه اارتبػػ ي بػػل  ن ػػل ، ػػن  فػػل  «َأْن ُوْحِســُنوا ِإَل
َوَلُهــــنَّ »بلـ ُب يػػػػد    خػػػػن  ػااطػػػػ   بلةػااوػػػػ  قػػػػاؿ ، يػػػػه مص  نػػػػ  هةػاأليػػػػ

 هػػ ا مداػػد  جيػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل جيػػافنةن مخ «َعلَـْيُ ْم ِرْزقـُُهــنَّ وَِكْســَووـُُهنَّ بِــاْلَمْعُروفِ 
 ، ا مف اان بد ه  امل  ا  امل  ح  املطالع  ه ا ه  اماجيات األبابيدة

 مبػػا األداػػد ، ػػا مف امل  ػػا  امل ػػ ح  املطػػال هػػ  اماجيػػات األبابػػيد 
خػػنج م ػػد فتبػػناد نػػ  ه م ػػد شػػا ن بػػل م مبػػد  بػػا ،ػػداها ز ػػادةعادع اؤلمػػن 

ُكـــ ُّ َبـــْرٍء »  قػػػاؿ ع مف ربػػػمؿ اب  ن ػػػل ،ث ػػػاف فػػػل ، ػػػاف راػػػ  اب ،نػػػه



 

16 

 

ِســَو  ِلــ ّْ بـَْيــٍ ، َوِجْلــِب اْلُخْبــِز، َوثـَــْوٍب يـُــَواِري َعْورَوَــُو، َواْلَمــاِء، َعَمــا َعَنــَ  َعــْن َىــَذا 
لَـْيَس البْـِن آَدَم َحـقّّ ِعـر » قد  رد امد   ف  ظ  خن ة «يِو َحقّّ عـََلْيَس الْبِن آَدَم عِ 

« ِســَو  َىــِذِه اْلِخَصــاِل: بـَْيــٌ  َيْســُ ُنُو، َوثـَــْوٌب يـُــَواِري َعْورَوَــُو، َوِجْلــُب اْلُخْبــِز َواْلَمــاءِ 
متكػػػه  ػػػدؿ ، ػػػا مف بػػػا ذ ػػػن ُب ا  ػػػ   مخنجيػػػه اارتبػػػ ي  قػػػاؿ يطػػػل نػػػ يحة

ـــ» «وُ نُ  ُ ْســـيَ   ٌ ْيـــبَـ » « ٍ ْيـــبَـ   ُّ ِلـــ»   املطػػػال  ح هػػػم امل  ػػػا  امل ػػػامػػػد     بٌ وْ ثـَ
  ااا ا ػػدع  قماػػه ُب امػػد    ميػػه ع ػػاؼٍ  «اءِ َمــالْ وَ  زِ ْبــالخُ  بُ َلــجِ » «وُ وَــرَ وْ عَ  يوارِ يُــ
ــِو َحــقّّ » ــْيَس البْــِن آَدَم ِعي َل ــَذا عـَ ــا َعَنــَ  َعــْن َى ميػػه بنمنػػا ااوػػنايد فػػ ف هػػ ا  «َعَم

ُب مف اماجيػػػات  بابػػػيدع مامػػػد ثاف كػػػ ٌ ااػػػثبلث هػػػ  اماجيػػػات األاماجيػػػات 
األبابػػػػػيد هػػػػػ  امل  ػػػػػا  امل ػػػػػ ح  املطػػػػػالع  بػػػػػا زاد ، ينػػػػػا م ػػػػػيح ف بابػػػػػ ع 

  ةاؤلمناد  فتش ا،نا مامف قد مش  ت اماجيات األبابيد
مبا اادايا ، ا مف ه ا اإلش اع نت مف  امف إشػ ا،اً   يػاً منػم بػا  رد 

 مف  اػػػمف قػػػدر ااا ا ػػػدة مػػػاب  فاألداػػػد بػػػل مف  اػػػمف هػػػ ا اإلشػػػ اع فػػػامل ن ؼع
 م ػػػػػػػػػػأب  بػػػػػػػػػػمؿ            ُب قماػػػػػػػػػػه                          

          اانبػػػػمؿ  [ٖٖٕ]اا بػػػػنة   نَّ ُهــــلَ وَ »ُب قماػػػػه   «وفِ رُ عْ مَ الْ بِــــ» بػػػػمؿ 
ــقُـ زْ رِ  مْ  ُ يْ َلــعَ  ــ نَّ هُ وُـ وَ ْســكِ وَ  نَّ ُه ن ؼ مي هػػا هػػم ب ػػن ؼ ،نػػد ػ ب ػػي فامل ػػ« وفِ رُ عْ مَ الْ ِب

ا ي َمـــذِ ُخـــ»ماه  نػػػد  ػُب قػػػ « »اؿ  ػ قػػػ «يـــ ِ فِ  ْ ا يَ َمـــ»د  ػ نػػػ اانػػػاسة  قػػػاؿ 
بم ل ، يه بل يد   ،ائطػد راػ  اب ،ننػاع مػن  « وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  كِ دَ لَ وَ وَ  ي ِ فِ  ْ يَ 

يػػاًع مي جل يػػا ، ػا قػػدر ااا ا ػػدة منػ ا  ػػدؿ ، ػػا مف اإلشػػ اع  اػمف إشػػ ا،اً   
رتط ػاماجيػػػات األبابػػػيد هػػػا  ا يػػػه يطػػػت بػػػا هػػػم ب ػػػن ؼ فػػػ  اانػػػاسة ماشػػػ

 ا بػػػػل ااع ػػػػاـع   طػػػػرت بػػػػل اااطػػػػمةع   ػػػػ  ي إايػػػػه بػػػػل ػااا ا ػػػػدع مي يػػػػىت  طػػػػ
املطػػػالع  اشػػػرتط إٔب جياكػػػت ااا ا ػػػد مف ماػػػمف هػػػ ا ااا ا ػػػد فػػػامل ن ؼع مي 
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د هػػا هػػم ب ػػن ؼ ُب اػػيح ااا ا ػػد ف قػػا بػػا  ا ػػ  بػػل مد  األشػػياكع فػػا ااا ا ػػ
 ذان اا  د اا ي   يش ميهع  اجل ا،د اا    يش فينناة  و ا  ث ت مف اإلشػ اع

 املادةة بل األ ؿ ااطل مداد   نا  ه ا   ياًع إش ا،اً   امف مف فد ال
ٍب إف األداد ااطن،يد ٓب ممجيت بد اماجيات األبابيد اؤلمناد مػنداً مػنداً 

ألبد األبابيد فممم  األبػل  ااعػت م طتع فا   ان م جي ت بد ياجيات ا
        اام  يس ا ن،يد   

مبػػػػا األبػػػػل منػػػػم بػػػػل  اجي ػػػػات ااد اػػػػد اانئيطػػػػدع م  ينػػػػا مف مػػػػممن األبػػػػل 
 األبػػػػاف ا ن،يػػػػدع يػػػػىت إف ااد اػػػػد م بػػػػد  ينمكمنػػػػا إذا ٓب مطػػػػمعا ي ػػػػظ مبننػػػػاع 
 ا ان متكه شنط ُب دار اإلببلـ مف مامف ااد اد اإلبػبلبيد قػادرة ، ػا ي ػظ 

،نػػػدبا مخػػػرب املطػػػ    فػػػدار هأػػػنهتس  مبننػػػا فبماهتػػػاع   ػػػ ا مػػػتف ربػػػمؿ اب 
ألنػ افه ُب باػد مي ػا ر اا افػل ابػ ل ُب  ذ ن األبل م ؿ با ذ نع مبػاؿ 

ع   ػػا مف األكوػػار «ِإنَّ اللَّــَو َعــزَّ َوَجــ َّ َجَعــَ  َلُ ــْم ِإْخَوانــاً َوَداراً وَــْأَمُنوَن ِبَهــا»بػػ مه  
 نػاي ه مفػا فاػػنع قػااما   ػا م ؿ بػا قػااماع   ػػا  بػمؿ اب ،نػدبا ابػمب  ما ر 

عَاْستَـْقبَـَلُهَما زَُىاُء َخْمِسمائٍة ِمَن األَْنَصاِر حتى »بناد ن يح ،ل مكح فتر اا م د 
ـــْيِن ُمَطـــاَعْينِ  ـــا آِمنَـ تَـَهـــْوا ِإلَْيِهَمـــا. عقالـــ  األنصـــاُر: اْنطَِلَق ع ممػػػمم  ااد اػػػد األبػػػاف «انـْ

 اجي اهتا اانئيطدةن،يد هم بل   ا 
مبػػػا ااوػػػػ د  اامع يػػػػت متا ػػػا بػػػػل ااماجي ػػػػات ، ػػػا ااد اػػػػد فػػػػ ف مممن ػػػػا 
ا ن،يػػػػػدع ييػػػػػ  إف اا يػػػػػادات  املطمطػػػػػ ياتع بنامػػػػػل  نم ػػػػػل وػػػػػا املطػػػػػ  مف ُب 
االبمط اك  اامدا ية موار ااعت بل يي  هم بل املواّب  املناملة  املوػاّب 

ا نػػت ، ينػػا ر،ا مػػه ، ػػبلً فبػػمؿ  املنامػػل نػػت ، ػػا ااد اػػد مف مبػػـم وػػا ألاػػا  ػػ
مخنجيػػه اا خػػاري ،ػػل ، ػػد « َعــْن َرِعيَِّتــوِ  َوَمْســُ ولٌ اإِلَمــاُم رَاٍا َوُىــَو »  اانبػػمؿ 
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اب فػػػػل ، ػػػػنة  هػػػػ ا كػػػػ  ،ػػػػاـ ، ػػػػا بطػػػػؤ ايد ااد اػػػػد ،ػػػػل ااوػػػػ د  اامع يػػػػت 
 ادخم  ا ُب اان،ا د ااماجي د ، ا ااد ادة 

مخػػػنج بطػػػ س بػػػل  ن ػػػل  هنػػػاؾ مداػػػد خانػػػد ، ػػػا ااوػػػ د  اامع يػػػت   
ِإَلى أَُبرّْ ْبِن َكْعٍ  طَِبيًبا عـََقطَـَع ِمْنـُو ِعْرقًـا ثُـمَّ َكـَواُه  بـََعَث َرُسوُل اللَِّو »جيافن قاؿ  

ــرِ مَ » مخػػنج امػػا س ُب املطػػمدرؾ ،ػػل ز ػػد فػػل مبػػ س ،ػػل مفيػػه قػػاؿ   «ةَعَلْيــوِ  ًْ ُ  
  ُ ْنــى كُ تَّــر حَ انِ َمــحَ يبــاً عَ بِ طَ  رُ َمــر عُ ا لِــعَ دَ يداً عَــدِ ًــاً َبــرَ مَ  ابِ طَّــخَ الْ  نَ بِــ رَ َمــعُ  انِ َمــر زَ ِعــ
 ة«ةِ يَ مْ حِ الْ  ةِ دَّ بِ  نْ مِ  اةَ وَ النـَّ  صُّ مُ أَ 

اخل ي ػػػد  فمنػػػ ه يا  ػػػاً ف ػػػ    ي ػػػاً إٔب ميّبع  ، ػػػن  ماانبػػػمؿ 
ااناشػػػػد ااثػػػػا  د،ػػػػا فع يػػػػت إٔب مبػػػػ س ايدا  ػػػػهع   ػػػػا داػػػػيبلف ، ػػػػا مف ااوػػػػ د 

يد اا  نت ، ا ااد اد ممم ها جماكػاً ملػل  اامع يت بل اماجيات األبابيد ا ن،
 حيماجينا بل اان،يدة  

جي ػػػا مػػػداك األبػػػ  بػػػل اااّ ػػػار م  ػػػيس   مبػػػا اام  ػػػيسع مػػػؤلف اانبػػػمؿ 
،طػػػػػنة بػػػػػل مفنػػػػػاك املطػػػػػ   ع  فػػػػػدؿ مدائػػػػػه بػػػػػل ااغنػػػػػائسع  هػػػػػ  ب ػػػػػن جل يػػػػػا 
املطػػ   ةةة  إلمجػػاع ااوػػ افد ، ػػا إ،عػػاك رزؽ امل   ػػ  قػػدراً ب ينػػاً بػػل فيػػت 

 املاؿ مجيناً  سة
ت  اام  ػػػيس ا ن،يػػػد ػل  ااعػػػػن األبػػػػت ، ػػػا ااد اػػػد مف مممػػػػ يه متكػػػه نػػػػ ،ػػػ

نؽ فػػػػ  بطػػػ س  ذبػػػػ ع  ال فػػػ  غػػػػ  ػاؿع ال مػػػػ ننا فيػػػت املػػػػػمجػػػي نسع  مف   ػػػػ
  مب ةةة

مف   أل يػػػد اماجيػػػات األبابػػػيد ا  ػػػند  اؤلبػػػد مبػػػد فػػػ َّ ربػػػمؿ اب 
كيا ف    نػػػػا  نا ػػػػد ،ػػػػل م يػػػػد هػػػػ ا مػػػػمم  هػػػػ ا اماجيػػػػات  اػػػػمف   يػػػػازة ااػػػػد

 َػْيػػػػِد اا َّػػػػِه فْػػػػِل ِدَْوػػػػٍل اماجيػػػػاتع مبػػػػد مخػػػػنج اارتبػػػػ ي بػػػػل  ن ػػػػل َبػػػػَ َ َد فْػػػػِل ،ُ 
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ــَبَف »  ْكَوػػارِين َ،ػػْل مَفِيػػِه   اكػػت اػػه نػػ  د قَػػاَؿ  قَػػاَؿ َرُبػػمُؿ اا َّػػِه األَ  َْ َمــْن َأ
نـَْيا ،َدُه ُقوُت يـَْوِموِ ِعنْ  ،ُمَعاًعى ِعر َجَسِدهِ  ،ِمْنُ ْم آِمًنا ِعر ِسْرِبوِ  « َعَ أَنََّما ِحيَزْت لَـُو الـدُّ

بػػػناد فت  ػػػ ان ر اا افػػػل باجيػػػه  قَػػػاَؿ مَفُػػػم ِ،يَطػػػا َهػػػَ ا َيػػػِد ٌ  َيَطػػػٌل َغنِ ػػػٌتة
ميب ااػػػػدرداك  ػػػػماع  ااػػػػل ف  ػػػػادة  ليطػػػػلع  ،نػػػػد ميب ك ػػػػيس ُب ام يػػػػد ،ػػػػل  ن ػػػػ

 «اىَ يرِ اعِ ذَ حَ ا بِ يَ نْـ الدُّ  وُ لَ  تْ يزَ حِ »حب ام هاع مي 
 وػػػ ا ماػػػمف هػػػ ا األداػػػد   نػػػا دااػػػد ، ػػػا  جيػػػمة اػػػ اف إشػػػ اع مجيػػػا 

ع بػل ب  ػػٍا  ب ػ ٍح  بطػػاٍلع اماجيػات األبابػيد جل يػػا ممػناد اان،يػػد مػنداً مػػنداً 
ع بػػػل مبػػػٍل  نػػػ ٍد ؤلبػػػد  ػػػ ان دااػػػد ، ػػػا  جيػػػمة مػػػمم  اخلػػػدبات األبابػػػيد ا

 ة م  يس
جيػػات ااا اايػػد  مبػا ااطػػل ااثػػا  بػػل املػػادة  هػػم اام اػػ  بػػل إشػػ اع اما

مػػتف مػػنض اا  ػػا ، ػػا اابػػادر بػػل ااػػ  مر  وػػ ح  ػػ ان داػػيبلً ، ػػا اام اػػ  
إلشػ اع اماجيػػات ااا اايػدع   ػػا نػ ح داػػيبلً ، ػا إشػػ اع اماجيػات األبابػػيدة 
ألكػػه م  ػػل امػػ  ، ػػا اااطػػت  ٓب  بيػػدا حبػػد د إشػػ اع اماجيػػات األبابػػيدع 

اجيامػػػه ااا اايػػػد بػػػل  منػػػ ا اإل ػػػبلؽ دايػػػا ، ػػػا مف ااطػػػنع بانػػػه بػػػل إشػػػ اع ي
 طػػػ هة  م  ػػػاً مػػػتف إفايػػػد اام مػػػا فااعي ػػػات دايػػػا  ػػػ ان ، ػػػا اام اػػػ  بػػػل 

 أب  ػػػػػاؿ م ػػػػػػإشػػػ اع اماجيػػػات ااا اايػػػدع ق                     

  قػػػػػػػاؿ   [ٚ٘]اا بػػػػػػػنة                                   

       ع  قاؿ  [ٕٖ]األ،ناؼ                            

                                                     

  ع  قػػػػػػػاؿ [ٓٛٔ] ؿ ، ػػػػػػػناف                                

     اؿ  ػػػػػػػػع  ق[ٚٛ]املائػدة                    قػػاؿ  [ٚ]ااعػبلؽ  
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                    ة من ا   نا مداد ، ا مف [ٚٚ]اابو
ع مفػػػاح ااػػػا مػػػند مف  طػػػ ا ياجيامػػػه ااا اايػػػدع م انػػػه وػػػ ا اإلفايػػػد بػػػل ااطػػػن 

بػا  رد بػل ااننػ  ،ػل اا خػاع  بػل مبن ػا بػل تنػا اام مػا  ا اإلش اعع ،بل ة ،
فااعي اتع  ا  دؿ ، ا اام ا  ف جي ا فيافة  هػ ا هػ  مداػد ااطػل ااثػا  بػل 

 املادةة
ـــذي اســـتخلب بنـــرٕٙٔالمـــادة  ـــو  : المـــال هلل وحـــده وىـــو ال اإلنســـان عي

عصـار لهــم بهــذا االسـتخلف العــام حــق مل يتـو، وىــو الــذي 
أذن للفــــرد بحيازوــــو عصــــار لــــو بهــــذا اإلذن الخــــاص مل يتــــو 

 بالفع .
  دايػػػا هػػػ ا املػػػادة قماػػػه م ػػػأب                      

  ا ػ جيػ ،ػ   قماػه م ػأبع اه املاؿ منطت [ٖٖ]اانمر                  

 كه  ػشػػ  اػجيػػ ماه ػأبع  قػػػم ػػ  اب إٔب   اسػا نػػ  اؿػاملػػ  ت إبػػدادػػػػمنط [ٕٔ]كػػمح 
                          مأ  نػػػػس خ  ػػػػاك ُب املػػػػاؿ  [ٚ]امد ػػػػد

ب م ػػأبة م  ايػػد  ،ػل اب م ػػأبع مػػاب هػػم ااػػ ي ابػمخ  نسع ماملػػاؿ منػػ ه إذف
املػػاؿ بػػل ييػػ  هػػ  ب ايػػد ب ال ا نػػاسع  اانػػه م ػػأب ف  ػػه اانػػاس بطػػمخ    

  ػ ا مػتف   ػد االبػمخبلؼ ايطػت داػيبلً ، ػا  ؛ميه جي ػا  ػس يػل ب ايػد املػاؿ
ب ايد اا ندع فا ه  دايػا ، ػا مف ائلكطػاف بػل ييػ  هػم إكطػاف يػل امل ايػد 

ي  مكه حيمز املػاؿ م ػبلً ب ايػد اػهع متاػا  ميػد م عا  اؿة  مبا ب ايد اا ند اا   يد
بػػل دايػػا  خػػنع هػػم ااطػػ ت ااػػ ي مفػػاح ا  ػػند اام  ػػن فاا  ػػاع بػػل بثػػا قماػػه 

مخنجيػه م ػد  مفػم  «َمـْن َأَحـاَط َحاِئطًـا َعلَـى َأْرٍض َعِهـَر لَـوُ »ااطػبلـ  ااوبلة   ، يه 
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ة  ااطػبلـ  ع  بػل بثػا قماػه ، يػه ااوػبلدا د فتبناد ن  ه افل اجلار د  اا  ل
ــا َميّْتَــًة َعِهــَر لَــوُ » ًً  مخنجيػػه م ػػد  عمخنجيػػه اا خػػاري ،ػل ، ػػن م  يبػػاً  «َمـْن َأْحيَــا َأْر

 أب  ػػػػػػه م ػػػػػ بػػػل بثػػػا قما  اارتبػػػ ي فطػػػند نػػػ يح بػػػل  ن ػػػل جيػػػافنة    

                                           

         بػػػل بثػػػا قماػػػه م ػػػأب   [ٚ]اانطػػػاك                 

ع  غػػ  ذاػػن بػػل اانوػػمصة م ػػل امل ايػػد لافػػت ااػػا إكطػػاف مي ػػا [ٜٙ]املائػػدة 
خ بػػػه اب بػػػل األشػػػياكع  امل ايػػػد فاا  ػػػا  مػػػاج إٔب إذف بػػػل ااطػػػارع ُب  ي يػػػد 

اؿ ااػػػ ي  ػػػناد ب اػػػهع مي  مػػػاج إٔب دايػػػا بػػػل ااطػػػنع   ػػػيح هػػػ ا امل ػػػنع  ُب املػػػ
 ممامف املادة يمت لبللد مبمر امل ايد فاا  اة 

 مف امل ايد بع  داي ه   د   األ ؿ             ة [ٖٖ]اانمر 
  االبػػمخبلؼ   ػػد   اؿع  داي ػػهػاملػػ  يد ُبػاف يػػل امل اػػػمف ائلكطػػ  ااثػػا 

                          ة[ٚ]امد د 
مف امل ايػػػػد فاا  ػػػػا ا  ػػػػند  مػػػػاج إٔب إذف بػػػػل ااطػػػػارعع مي إٔب  ثااػػػػ اا  

دايػػػا نيػػػ  امل ايػػػد م ػػػبًلع  مدامػػػه اانوػػػمص اادااػػػد ، ػػػا إفايػػػد اام  ػػػن فاا  ػػػاع 
  ف ان   نن دايا ه ا املادةة

مل يــة عرديــة، ومل يــة عامــة، ومل يــة : المل يــة ثلثــة أنــواا: ٕٚٔالمــادة 
 الدولة.

دايػػا م ن ػػػا  ػػػا ب ايػػػد بطػػػمن   بػػػل ااامػػػاة  ااطػػػندع  ابػػػمبناك مجيػػػا 
مكماع امل ايد املطمن عد بل األداد ااطن،يدة متف مم ا األداد ااطن،يد ، ا امل ايػد 
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بػػػػا م ن ػػػػا  ػػػػا ب ايػػػػد املطػػػػمن   بػػػػل ااػػػػدايا ااطػػػػن،  قػػػػد دؿ ، ػػػػا مف مكػػػػماع 
 اا  ذ نهتا ه ا املادةة دُب ه ا ااثبلل امل ايد دومرة

: المل يــة الفرديــة ىــر ح ــم بــرعر مقــدر بــالعين أو المنفعــة ٕٛٔالمــادة 
ــو مــن انتفاعــو بالشــرء وأخــذ  يقتنــر وم ــين مــن ينــاف إلي

 العوض عنو.
دايا ه ا املادة هم مف األداد ااطن،يد داػت ، ػا م ن ػا امل ايػد اا ند ػد 

فػػػاا  ع  هػػػم  طػػػ ا إذكػػػه فاانطػػػ د ابلكم ػػػاعع  هػػػم ف اػػػا إذف ااطػػػارع فاالكم ػػػاع 
حيمػػػاج إٔب دايػػػا ، ػػػا  ػػػا اكم ػػػاعع ألكػػػه م ػػػا ا   ػػػدع مػػػبل فػػػد بػػػل خعػػػاة بػػػل 
ااطػػارع  م  ػػل فػػهة   طػػ ا  ػػ ان إذكػػه مي ااطػػارع فاانطػػ د ا  ػػ  ك طػػناع هػػا 
 نم ػػا وػػا مـ الع  هػػم ال حيمػػاج إٔب دايػػا ااػػا ،ػػ  فػػا األنػػا ُب  ػػا ،ػػ  مكػػه 

 ه م ػػػأب  ػانػػػا فااػػػدايا اا ػػػاـ ُب قماػػػذف فم  د مقػػػ                

               مػػػػتذا بن ػػػػت ب ايػػػػد ،ػػػػ  ال فػػػػد مينػػػػا بػػػػل  [ٖٔ]اجلاليػػػػد
ع مي مكػػه يػػىت نػػمز االكم ػػاع فطػػ ك ب ػػ  مػػبل فػػد بػػل دايػػا ، ػػا االكم ػػاع كػػ 

مداػػػد  ب ايػػػد ذاػػػن ااطػػػ كع ألفألكػػه م ػػػاع  مف ال  اػػػمف هنػػػاؾ دايػػػا ،ػػل بنػػػا 
إفايػػػد مجيػػػا األشػػػياك ائلكطػػػاف م  بػػػت اػػػه ييػػػازة  ػػػا شػػػ كع ميطػػػمن   بنن ػػػا 
م ن ا امل ايػد ف اػا إذف ااطػارع فاالكم ػاع فػاا  ة مبػا اام ن ػا املػ  مر ُب هػ ا 

م  ايػػد اانغيػػا بػػثبلً  بػػاؿ مينػػا  ه ب ػػي إذف ااطػػارع فاالكم ػػاع فػاا  ةاملػادة متكػػ
ا ػػ ع  اماػػس ااطػػن،  املبػػدر مينػػا هػػم إذف ااطػػارع ائلكطػػاف ف اانغيػػا هػػم اإ

فاالكم ػاع وػاع ابػمنبل اًع  بن  ػدع  ب اداػدة  هػ ا اإلذف فاالكم ػاع  طػػممجيت مف 
 م ال املاانع  هم بل مايا إايه اإلذفع بل م ا اانغياع   ػا  ػم ال بػل 
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 هع في ػػػػهة مػػػػاماس ااطػػػػن،  املبػػػػدر فػػػػاا   مي فػػػػاانغياع هػػػػم اإلذف فابػػػػمنبل 
 ب ادامػػػػهة  بػػػػل هنػػػػا جيػػػػاك اام ن ػػػػا املػػػػ  مر ُب املػػػػادةع  هػػػػم   ػػػػ  إذف ااطػػػػارع 

 فاالكم اع فاا  ة  ، ا ه ا األباس  ا ت ه ا املادةة 

: المل يـــة العامـــة ىـــر إذن الشـــارا لللماعـــة باالبـــتراك عـــر ٜٕٔالمـــادة 
 االنتفاا بالعين.

مل ايػد اا ابػد دايا ه ا املػادة هػم مف األداػد ااطػن،يد داػت ، ػا م ن ػا ا
ف اػػػػػا إذف ااطػػػػػارع فاالشػػػػػرتاؾ ُب االكم ػػػػػاع فػػػػػاا  ع  مداػػػػػد هػػػػػ ا اام ن ػػػػػا هػػػػػ  

ااطػػػػػػبلـ  ااوػػػػػػبلة    اانوػػػػػػمص ااػػػػػػماردة مي ػػػػػػا هػػػػػػم ب ايػػػػػػد ،ابػػػػػػدة مبماػػػػػػه ، يػػػػػػه
مخنجيػػه م ػػد ،ػػل رجيػػا بػػل  «َوالنَّــارِ  وال ــلاْلُمْســِلُموَن ُبــرََكاُء ِعــر ثَــَلٍث: اْلَمــاِء »

فػػل افػػيع ة  قػػد مخػػنج اارتبػػ ي بػػل  ن ػػل مات رجيااػػه لبػػ عمنػػ اة اانػػ  
 مابػػػمبع ه امل ػػػحع مبعػػػا اػػػهة م  ػػػا مف  ّٔب  مكػػػه  مػػػد إٔب ربػػػمؿ اب » ػػػاؿ 

قػػاؿ رجيػػػا بػػػل اة ػػػح  ممػػػدري بػػػا قع ػػػت اػػهد إةػػػا قع ػػػت اػػػه املػػػاك اا ػػػدة قػػػاؿ 
قع ت اػه ب ػدكاً ال  نبعػاة مي م عاملاؿ اا د هم اا ي ال  نبعا   ة«ماكم ،ه بنه

مخنجيػػه اارتبػػ ي ،ػػل ،ائطػػد راػػ  اب ،ننػػا  «ًنــى ُمَنــاُخ َمــْن َســَبقَ مِ »   قػػاؿ 
ي املاػػاف امل ػػن ؼ فامأػػاز ااػػ ي  نػػػ ؿ إايػػه امأػػاج  ِبػػ ع قػػاؿ يطػػل نػػ يح
نم جل يػا اانػاس  نػيا كاقمػه ميػه  ػا بػل بػ ل إايػهة  قػد م عف د  قممنس ف نمات

 عن ل اا اـة اشرتاؾ ااناس ُب اا مقن اان  
 نػػػاس فاالشػػػرتاؾ ُب امػػػدؿ ، ػػػا مف ااطػػػارع قػػػد مذف ف هػػػ ا اانوػػػمص إ

م ن ا امل ايد اا ابدة  ، ا ه ا األبػاس  اػ ت بننا ه ا األ،يافع مابمن   
 ه ا املادةة
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ك  مال مصـرعو موقـوف علـى رأي الخليفـة واجتهـاده يعتبـر : ٖٓٔالمادة 
 مل اً للدولة، كأموال النرائ  والخراج واللزية.

ن،يد داػت ، ػا م ن ػا ب ايػد ااد اػد ف اػا إذف داي نػا هػم مف األداػد ااطػ
مك ػػل بػػاؿ  ااطػػارع ا خ ي ػػد فػػ ف  وػػنؼ املػػاؿ فنم ػػه  اجيمنػػاداة مػػتف اانبػػمؿ 

اا ػػػ ك فنم ػػػه  اجيمنػػػاداع  مك ػػػل بػػػاؿ اجل  ػػػد فنم ػػػه  اجيمنػػػاداع  مك ػػػل بػػػاؿ اخلػػػناج 
اا ي  اف   ٌب بل اا  داف فنم ػه  اجيمنػاداع  قػد جيػاك ااػن  ااطػن،  مينػا مار ػاً 

مف  ن بنا   ا  نىع مااف ذاػن داػيبلً ، ػا مف ائلبػاـ مف  وػنؼ   نبمؿ ا
ذاػن دايػا شػن، ع مياػمف   ه ا األبماؿ فنم ه  اجيمناداع ألف م ػا اانبػمؿ

إذكػػاً ائلبػػاـ مف  وػػنؼ هػػ ا األبػػماؿ فنم ػػه  اجيمنػػاداة ماػػاف ذاػػن هػػم م ن ػػا 
 ب ايد ااد ادة 
رتؾ نػػػػنمنا ٓب  ُػػػػألكػػػػه بػػػػل ب ايػػػػد ااد اػػػػدع مبػػػػماؿ اا  ػػػػاة ٓب ماػػػػل   ػػػػ ا 

 اكػػت ااد اػػد قّي ػػد ، ػػا   ع نػػنمنانػػت جينػػات ين فػػا ،ُ  عا ي د فنم ػػه  اجيمنػػادػا خػػ
ع  ال  طػػمعيا اخل ي ػػد مف    ػػد ، ينػػا فنم ػػه  اجيمنػػادا جينػػد  ػػ ا اجلنػػات نمناػنػػ

 ة  مخنى
مػػػػػتذا  رد كػػػػػ  شػػػػػن،  ن ػػػػػا ائلبػػػػػاـ نػػػػػنؼ بػػػػػاؿ ب ػػػػػ  فنم ػػػػػه   ، يػػػػػه

كػػػ  ااطػػػارع هػػػ ا إذكػػػاً   اػػػمف  يػػػد د اػػدعمػػػتف هػػػ ا املػػػاؿ  اػػػمف ب ا ع اجيمنػػادا
 بػػل هنػػا  اكػػت  بوػػ  د ا  طػػ   ة فنم ػػه  اجيمنػػادا مي ػػا هػػم ائلبػػاـ فااوػػنؼ

  نػػػا   اكػػػتع   اا ػػػنائت املطػػػن ،د  مبػػػماؿ اا ػػػ ك  اخلػػػناج  اجل  ػػػد  بػػػا شػػػا  نا
 نع ػػل ، ينػػا اام ن ػػا املطػػمن   بػػل     ػػ انة    ػػدخا مينػػا ر  نػػا ب ايػػد د اػػدع
يػد اانوػمص ااػ  جيػاكت مػ بن فوػنؼ هػ ا األبػماؿة  ، مب ع م ا اانبمؿ

  ، ا ه ا األباس  ا ت ه ا املادةة
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ه ا هم م ن ا  ا كمع بل مكماع امل ايدع  ه ا ه  األداػد ااػ  ابػمن   
بننػػا  ػػا م ن ػػاة  بػػل مم ػػا هػػ ا اام ػػار ا ااػػ   اػػ ت ا   ايػػدع  بػػل مم ػػا 

ف امل ايػػد ال  ػػػنج م ػػن اانوػػمص ااػػػ  ابػػمن عت بننػػػا هػػ ا اام ػػار اع  م ػػػ  م
ة  مبا مبػماؿ د،ل لبللد مكماعع ه  امل ايد اا ند دع  امل ايد اا ابدع  ب ايد ااد ا

اا  ػػػاة منػػػ  ايطػػػت   م ػػػد أليػػػد ب ػػػ ع فػػػا   م ػػػد جلنػػػات ب ينػػػدع مم مػػػرب بػػػل 
م ػاف  امل ع ع بماكٌ بل امل ايد اا ند دع ألف ااطارع مذف   ا اجلنات فم  انا 

 دة  ، يػػهاإلبػػاـع  اػػ ان ال م مػػرب كم،ػػاً راف ػػاً ا   ايػػ مـ  ػػافع امل  ػػ امل عػػ  هػػم 
ماػػػػمف مكػػػػماع امل ايػػػػد هػػػػ  هػػػػ ا األكػػػػماع ااثبللػػػػدع  وػػػػ ا   نػػػػن م وػػػػي ياً ااػػػػدايا 

  بائد اا  فينت مكماع امل ايدة ااطاف د  اا طن لااطن،  ، ا املادة 
مقيــدة : المل يــة الفرديــة عــر األمــوال المنقولــة وليــر المنقولــة ٖٔٔ المـادة

 باألسباب الشرعية الخمسة وىر:
 العم . -  أ 

 اإلرث. -ب 
 الحاجة إلى المال ألج  الحياة. -جـ 
 إعطاء الدولة من أموالها للرعية. -  د 

 جهد. أو مال مقاب  دون األعراد يأخذىا التر األموال -ىـ 

 إذف ال فػػػد بػػػل مبػػػ اة  ػػػ ذف ااطػػػارع وػػػا اي وػػػا امل ػػػنة مػػػتذا ُ جيػػػد 
ااطػػػ ت ااطػػػن،  ال  مجيػػػد ،  ُ جيػػػد امل ػػػن ا  ػػػاؿع  إذا ٓب  مجيػػػد ااطػػػ ت ااطػػػن 

املػاؿ فطػ ت شػن،  مَِذَف فػه  ب ن ا  اؿة  ام يازا م ػبلً؛ ألّف امل ايػد هػ  ييػازة
ااطارعة  قد يػدد ااطػنع مبػ اة اام  ػن فػ يماؿ ب ينػدع فّيننػا ُب ،ػدد ب ػ ع 
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بم ػػددةع هػػ   ٓب  ع بنػػاع  جي  نػػا خعم ػػاً ،ن  ػػد  ااػػ د منػػدرُج  منػػا مجيػػ اك 
ائا بػػػل مياابنػػػاة  ٓب     نػػػا ف  ػػػا   يػػػد ب ينػػػدع مػػػبل مبػػػاس ػمػػػن ع بننػػػاع  بطػػػ

نىة  ذاػػػن ألّف املمأػػػدَّد بػػػل اماجيػػػات إةػػػا هػػػم ُب األبػػػماؿ ػ ّيات مخػػػػ، ينػػػا  ػػػ
ايح ُب ك اـ اا بلقدع  إةػا هػم ُب بماػم،ناع امادلدع  ايح ُب امل اببلتع مي 

ماؿ ب ينػػػػدع منع ػػػػل ، ػػػػا اماجيػػػػات ُب ميػػػػ ماػػػػاف ال فػػػػد بػػػػل يوػػػػن امل ػػػػاببلت
ند بل ييػ  هػم ػاملمأّددة  املم ّددةع  ، ا املاؿ بل يي  هم باؿع  ، ا اجل

جينػػػدة  ُب هػػػ ا  د ػػػد ا   ايػػػد اا ند ػػػد ، ػػػا اامجيػػػه ااػػػ ي  م ػػػل بػػػا اا عػػػنةع 
   ن س ه ا امل ايد يىت حُي ا اةم ا بل األخعار املرتم د ، ا إ بلقناة

بػػػ اة ااطػػػن،يد ا   ايػػػدع مي امػػػاالت ااػػػ  مذف إف هػػػ ا املػػػادة م ػػػ  األ
ااطػػارع مينػػا فاالكم ػػاع فػػاا  ة  ال فػػد مف    ػػس مف هػػ ا مبػػ اة امل ايػػد فاا  ػػا 
 ايطػػت مبػػ اة من يػػد امل ػػنة مااطػػارع فػػ  مبػػ اة امل ايػػدع مي مبػػ اة ييػػازة 
منػػا املػػاؿع   ػػ  ااطػػ ت ااػػ ي ًب فػػه إكطػػاك ب ايػػد املػػاؿ ا طػػخ  ف ػػد مف ٓب 

م ػػاًع  فػػ  مبػػ اة من يػػد امل ػػنع مي مبػػ اة ز ػػادة املػػاؿ ااػػ ي ت اػػهة  اػػل   
 قد جياك ااطنع ااا بل امل نع  بػل من يػد امل ػنع ف ياػاـ مم  ػل فػهة مػاا بمد 
بل فيا  إجيارة بل األيااـ املم  بد فمن يد املاؿع مي فمن يد امل ػنة  اا  ػا بػل 

ة منػا املػاؿة  هػ ا املػادة مي حبيػاز  عنيد  ب ارفد بل األيااـ املم  بػد فامل ػن
 م   مب اة امل ايدع ال مب اة من يد امل ايدة 

 دايػػا هػػ ا املػػادة هػػم ابػػمبناك األداػػد ااػػ  فينػػت إذف ااطػػارع ُب االكم ػػاع 
فػػػاا  ع مي ابػػػمبناك مداػػػد امل ايػػػد فاا  ػػػاع مم ػػػ  فاالبػػػمبناك مف مبػػػ اة امل ايػػػد 

ا اخل طػدة مبػا األداػد مخطدع  مجيا مب اة اام  ػن مػدخا  ػت  ايػد بػل هػ 
  ، ا ه ا األب اة اخل طد



 

27 

 

مدامػػػه هػػػ  مداػػػد األيػػػماؿ ااػػػ  حيػػػمز مينػػػا اا ػػػند  مااطػػػ ت األ ؿ  هػػػم اا  ػػػا
املػػػاؿ فاا  ػػػاع مي منطػػػ  ب ايػػػد املػػػاؿ بػػػل ييػػػ  هػػػم فاا  ػػػاع  هػػػ ا امػػػاالت 

  ه   ب اٌ 
ًًا َميَّْتًة َمْن َأْحَيا َأرْ »ااطبلـ     ااوبلة  داي ه قماه ، يه إحياء المواتم اًل  

اا خػاري ،ػل  خنجيػهم  ػ ان  مخنجيػه م ػد  اارتبػ ي فطػند نػ يحع ع«َعِهَر لَـوُ 
ــــا لَْيَســـْ  أَلَحـــٍد عـَُهـــَو َأَحـــقُّ »   قماػػػه  ، ػػػن م  يبػػػاًع ًً ـــَر َأْر مخنجيػػػػه  «َمـــْن َعمَّ

َمـْن َأَحـاَط َحاِئطًـا َعلَـى »    قماػه اا خاري بل  ن ػل ،ائطػد راػ  اب ،ننػاة
ـــَر لَـــ  مخنجيػػػه م ػػػد  مفػػػم دا د فتبػػػناد نػػػ  ه افػػػل اجلػػػار د  ااػػػ  لة «وُ َأْرٍض َعِه

 نػن ، ينػا مكػه جيػنى ، ينػا ب ػن ميػدع م ػس  األرض امليمد ه  األرض ااػ  ٓب  
  نن مينا مػ ل  شػ ك بػل إيا ػدع م  زرعع م  ، ػارةع م   ػم ذاػنة  إييا هػا 

ذاػػنة  اػػمف فػػ ي شػػ ك  ػػدؿ ، ػػا اا  ػػارةع بػػل زرا،ػػدع  مطػػأ ع  فنػػاكع  غػػ  
 بثػػػا اإلييػػػاك مف   ػػػا بػػػا  ػػػدؿ ، ػػػا مكػػػه  اػػػا  ػػػدا ، ينػػػاع بثػػػا بػػػياجع م  

 يائ ع م  م مادع م  غ  ذانة
 مػػل  ت انػػامتكػػه حييػػ  مراػػاً بمامػػاً مػػند بػػل ممػػناد اان،يػػد  هاػػ ا مػػتف  ػػا 

ألف  ؛بطػػػػ  اً مـ  ػػػػاف بػػػػل مهػػػػا اا بػػػػد ع بػػػػماك م ػػػػاف ا يػػػػ األياػػػػاـ ااطػػػػن،يد
      ةممناد اان،يد اانومص م،بلا ،ابد مط ا مجيا

  داي ػػػه قماػػػه م ػػػأب   الصـــيد لاكيػػػاً                    املائػػػدة[ٕ] 
  قماه م أب                  ع   امف ااويد   م اً ملػل [ٜٙ]املائدة

 ة وعادا  مل األيااـ ااطن،يد ُب ذان
غػنزة ااانػا  قػاؿ    ميب ي ه با ر ى قيح فػل داع السمسرة والداللة لااثاً  

 ربػمؿ اب   ماكام عكط   مك طنا ااط ابنة نا املد ند   ف نا ك ماع األ باؽ 
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يَا َمْعَشَر التُّلَّاِر،   »باؿ م يطل  ا  نا كط   مك طنا فهمط اكا فابس هم م
ـــُو َواْلَحْلـــُب، َعُشـــوبُوهُ  ْْ ـــَدَقةِ  ِإنَّ َىـــَذا اْلبَـْيـــَع َيْحُنـــُرُه اللَّ مخنجيػػػه م ػػػد فتبػػػناد  «بِالصَّ

 ةن يح
بػػا ر ي مف اا  ػػاس فػػل ، ػػد املع ػػت  ا داي نػػ )القــراض( المنــاربة راف ػػاً  

  َػػ،َ  طَ نَ َشػػ دً فَ ارَ َ ػػاالً بُ َبػػ اَ مَػػا دَ ذَ إِ  افَ راػػ  اب ،نػػه َ ػػ
ُ
 هِ فِػػ نَ  ُ ْطػػ َ  الَ  فْ مَ  ةِ ارِ َ ػػا امل

 علَ  ِ َاػ نَ اِػذَ  اَ َ ػمػَ  فْ تِ ع مَػتِ  ْػرَ  دٍ  ِػ َ   اتَ ذَ  هِ ي فِػرتَِ ْطػ َ  الَ  اًع  َ ادِ  َ  ؿَ  ِ نْ  ػَ  الَ  فْ مَ ناً  َ حبَْ 
 بػا مف امػامظ قػاؿ ،نػه هر اا اا ينبػ  « وُ نَ َسـحْ تَ اسْ عَ   اهللِ  ولَ ُسـرَ   َ لِ ذَ  غَ لَ بَـ عَـ »

فتمجػػاع ااوػػ افد  قػػاؿ افػػل يػػـ   دفطػػند اػػ َّ ه  إال مف امل ػػارفد هاابػػناض  لافمػػ
بػػل ااطػػند ، يػػه  كػػه ٓب نػػد داػػيبلً ُب بنامػػت اإلمجػػاع ،ػػل اابػػناض ف ػػد مف ذ ػػن م

م  ػس  ه اانه إمجػاع نػ يح جمػندة  ااػ ي كبعػا فػه مكػه  ػاف ُب ،وػنا  قاؿ
 ةُب م خي  ام   امامظُ    ا كب ه ،ل افل يـ   فه  مقناع  امال ذان ملا جياز 

  بل مداد إمجاع ااو افد   ان 
د اب باان ،ل ز د فػل مبػ س ،ػل مفيػه مكػه قػاؿ خػنج ، ػد اب  ، يػر ى 

افنػػػا ، ػػػن فػػػل اخلعػػػاة ُب جيػػػيش إٔب اا ػػػناؽع م  ػػػا ق ػػػبل بػػػنا ، ػػػا ميب بمبػػػا 
األشػػ نيع  هػػم مبػػ  اا وػػنةع منيػػت و ػػا  بػػّنا ٍب قػػاؿ  اػػم مقػػدر اا ػػا ، ػػا 
مبػػن مك  ا ػػا فػػه ا   ػػتة ٍب قػػاؿ  ف ػػا هػػا هنػػا بػػاؿ بػػل بػػاؿ اب مر ػػد مف مف ػػ  

اً بػػل بمػػاع اا ػػناؽ ٍب م ي اكػػه فػػه إٔب مبػػ  املػػؤبن  م بػػ  ا اا مم ما،ػػاف فػػه بما،ػػ
فاملد ند ممؤد ػاف رمس املػاؿ إٔب مبػ  املػؤبن ع   اػمف ااػنفح اا ػاة مبػاال   ددكػا 
ذانة م  ا   مت إٔب ، ن فل اخلعاة مف   خ  بنن ا املاؿة م  ػا قػدبا فا،ػا 
م رحبػػاة م  ػػا دم ػػا ذاػػن إٔب ، ػػن قػػاؿ  م ػػا اجلػػيش مبػػ  ه بثػػا بػػا مبػػ  ا اد 

، ػػػن فػػػل اخلعػػػاة  افنػػػػا مبػػػ  املػػػؤبن  م بػػػ  ا اة مد ػػػا املػػػػاؿ  قػػػاال  الة مبػػػاؿ
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 رحبػػػهة م بػػػػا ، ػػػػد اب مطػػػػاتة  مبػػػػا ، يػػػػد اب مبػػػػاؿ  بػػػػا  ن غػػػػ  اػػػػن  ػػػػا مبػػػػ  
املؤبن  ه اع ام كب  ه ا املاؿ م  ه ن ا  ّنااة مباؿ ، ػن  مّد ػااة مطػات 

بن  اػػػم ، ػػد اب  راجي ػػه ، يػػػد ابة مبػػاؿ رجيػػا بػػػل جي طػػاك ، ػػن   ػػػا مبػػ  املػػؤ 
جي  مػػػه قنااػػػاًة مبػػػاؿ ، ػػػن  قػػػد جي  مػػػه قنااػػػاًة م خػػػ  ، ػػػن رمس املػػػاؿ  كوػػػا 
رحبهع  مخ  ، د اب  ، يد اب افنا ، ن فل اخلعاة كوا رفح املػاؿة هاملم ػ   

 قاؿ امامظ إبنادا ن يحع منم هنا ، ا بؤل بل ااو افدة
    ان ، ا فاابناض هامل ارفد  

اػن ل ،ػل مفيػه ،ػل جيػدا مف ،ث ػاف فػل باان ،ل اا ػبلك فػل ، ػد ار ى 
 ، اف م،عاا بااًل قناااً    ا ميه ، ا مف اانفح فينن اة

اا ينب  ُب ااطنل اااربى  قػاؿ امػامظ فطػند قػمي ،ػل ياػيس فػل ر ى 
يػػ اـ مكػػه  ػػاف  ػػدما املػػاؿ بباراػػد إٔب اانجيػػا   طػػرتط ، يػػه مف ال تػػن فػػه فعػػل 

حبنع متف م ا شيئاً بل ذاػن مبػد اػ ل   ادع  ال   ماع فه ييماكاًع  ال حي  ه ُب
 املاؿة قاؿ  متذا م دى مْبنا ا نه بل م ا ذانة

 داي نػػا بػػا ر اا ، ػػد اب فػػل ، ػػن راػػ  اب ،نن ػػا  المســاقاة خابطػػاً  
ــَر ِبَشــْطِر َمــا َيْخــُرُج ِمــْن ثََمــٍر َأْو َزرْاٍ   اهللِ  ولُ ُســرَ  َعاَمــ َ »قػػاؿ   بم ػػل « َأْىــَ  َخْيبَـ
 ، يهة

   داي نػػػا قماػػػه م ػػػأب ، اآلخػػػن ل فػػػ جين العمـــ    بادبػػػاً         

                بػػػػػػػا ر ي ،ػػػػػػػل ،ائطػػػػػػػد ماػػػػػػػا قااػػػػػػػت  [ٙ]ااعػػػػػػػبلؽ  
َيِ  َىاِدياً ِخرّْيتاً َوُىَو َعَلى ِديِن قـَْوِمِو َوَدعـََعا   اْسَتْأَجَر َرُسوُل اهللِ » رَُجًل ِمْن بَِنر الدّْ
 ةمخنجيه اا خاري «ْيِو رَاِحَلتَـْيِهَما َوَواَعَداُه َلاَر ثـَْوٍر بـَْعَد َثلِث لََيالٍ ِإلَ 
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 «َوِعـر الرَّْكـاِز اْلُخُمـسُ »ااطػبلـ     ااوػبلة  داي ػه قماػه ، يػه الركـاز بػاف اً  
 ةبم ل ، يه بل يد   ميب هن نة

 اا  اة  هم ا م  ن األ ؿ ااط ت مداد ه  ااط ا ا  االت األداد من ا
ــــأمـــا الس ــــب  الثـ   أب ػػػػػه م ػػػػػ داي ػػػه قما، انر عهـــو اإلرثـ        

                                                    

      بائن كومص اإلرث بل   ات  مياد  ة [ٔٔ]اانطاك  
 داي ػػه دايػػا اان بػػد بػػل   ســب  الثالــث: ىــو الحاجــة للمــال ألجــ  الحيــاةوال

 ماػػػا  اجي ػػػد اػػػه إذا  ػػػاف ،ػػػاجي اً ،ػػػل اااطػػػت م ػػػبًلع   ػػػل  ػػػاف نػػػغ اًع م  ال 
 ااطػػنع اة  طػػمعيا اا  ػػاع م  يا ػػاً   ػػل ال نػػد ، ػػبلً  هػػم قػػادر ، ػػا اا  ػػ

   قػػػاؿ م ػػػأب  اؤلقػػػارة اامرلػػػد  مػػػنض اان بػػػد                     
  ف ػد قماػه  [ٖٖٕ]اا بنة                                    ع   ػا

 ه ا املاؿ اا ي   خ ا ك بد مي   خ ا ألجيا امياةة ه ا  دؿ ، ا مكه ت ن
ــــة مــــن أموالهــــا ــــع: إعطــــاء الدول ــــة والســــب  الراب ااػػػػ ع  تقعػػػػاع األر  للرعي

اعة  دايػػا اإلقعػػاع بػػا ر ي ،ػػل ااػػد مفع م  إل،اكػػد ااػػ رّ  اد  ت،عائنػػا بػػاالً اطػػد
مخنجيػػػػه مفػػػػم ، يػػػػد ُب  «عَ َمــــجْ أَ  يــــقَ قِ العَ  وُ َعــــطَ قْ أَ   اهللِ  ولَ ُســــرَ  نَّ أَ »فػػػػبلؿ املػػػػ    

 نْ اســاً ِمــنَ   اهللِ  ولُ ُســرَ  عَ طَــقْ أَ »ي ،ػػل ، ػػن  فػػل شػػ يت قػػاؿ    ر ع  بػػا األبػػماؿ
ع  مبػا إ،عػا هس بػاالً اخلػناج مفػم  مبػا ُب  مػاة مخنجيػه «ًاً رْ أَ  ةِ نَ يْـ هَ جُ  وْ أَ  ةِ نَ يَـ زْ مُ 

 قػاؿ   املػد ن   مبػنس اا  ػاة   بػل جي ػا   مػاب عاطداد ااد مف         

، َوَمــْن وـَــَرَك َمــااًل َعِلَورَثَِتــوِ »قػػاؿ   ع  اانبػػمؿ [ٓٙ]ااممفػػد   «َعَمــْن وـَــَرَك َديْنــاً عـََعلَــرَّ
مي ، ػا ااد اػدع  «رَّ لَ عَ عَـ » ب ي قمؿ اانبمؿ  ه بل يد   ميب هن نةعبم ل ، ي

مي ، ػػا فيػػت املػػاؿة  مبػػا إ،عػػاك اا بليػػ  بػػاالً ا  را،ػػد مبػػد م،عػػا ، ػػن فػػل 
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اخلعػػػػاة بػػػػل فيػػػػت املػػػػاؿ ا  بليػػػػ  ُب اا ػػػػناؽ مبػػػػماالً م،ػػػػااس وػػػػا ، ػػػػا زرا،ػػػػد 
بناػن بػا مكػه  مرانس  بد وا ياجيمنس د ف مف  طػرتدها بػننسع  ٓب  ناػن ، يػه

  ا  نان مااف إمجا،اًة
منػػ ا األيػػماؿ ااثبللػػد  اإلقعػػاعع  مخػػ  املػػاؿ اطػػداد ااػػد لع  مخػػ  املػػاؿ 
إ،اكػػػد ا  را،ػػػػدع بػػػػل مبػػػػ اة امل ػػػػنة   ػػػػا بػػػػا  ػػػػاف بػػػػل امل ايػػػػاتع  ائلبػػػػاـ مف 

  ونؼ املاؿ اه فنم ه  اجيمناداع متف بل  ونؼ اه املاؿ ت اه و ا اإل،عاكة
ىـو األمــوال التــر يأخـذىا األعــراد دون مقابــ   :أمـا الســب  الخــامس

 :خمسة أحوالعيشم   مال أو جهد،
ميدها  ن د األمناد ف  نس ف  اًع  ا د دع  ا  دع  اامنػيدة مبػد ر ي 

َوَأْىـَد  َمِلـُ  ةةة لَـْزَوَة وـَبُـوكَ  َلَزْونَـا َمـَع النَّبِـرّْ »،ل ميب  يػد ااطػا،دي قػاؿ  
َلَة ِللنَِّبرّْ  ْْ  أَيـْ منػم دايػا ، ػا جيػماز  خنجيػه اا خػاريعم «َلًة بـَْيَناَء وََكَساُه بـُْرًدابـَ

ــــاَدْوا َوَحــــابُّوا»ا د ػػػػدة  قػػػػاؿ ، يػػػػه ااوػػػػبلة  ااطػػػػبلـ   مخنجيػػػػه اا خػػػػاري ُب  «وـََه
 ػا  ػدؿ    ػ ان مخنجيػه اا ينبػ  بػل  ن بػهع عاألدة امل ند بل  ن ػل ميب هن ػنة

 «دُُكْم ِعــر ِىَبِتــِو ِإالَّ اْلَوالِــَد ِمــْن َولَــِدهِ اَل يـَْرِجــْع َأَحــ»  ، ػػا إفايػػد ا د ػػدع  قػػاؿ 
  قػػاؿ ، يػػه يت ،ػػل مفيػػه ،ػػل جيػػداة مخنجيػػه افػػل باجيػػه بػػل  ن ػػل ، ػػن  فػػل شػػ

ْيِ ــوِ »ااطػػبلـ     ااوػػبلة بم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل افػػل  «اْلَعائِــُد ِعــر ِىَبِتــِو َكاْلَعائِــِد ِعــر قـَ
بلـ اطػ د فػل بااػن  ااطػ   ااوػبلة  ػا  ػدؿ ، ػا إفايػد ا  ػدة  قػاؿ ، يػه ، اس

ة منم دايا ، ػا إفايػد بم ل ، يه بل  ن ل ب د «َأْوِص بِالثُـُّلِث، َوالثُـُّلُث َكِثيرٌ »
 اامنيدة

  ابػم باؽ املػاؿ ،ماػاً ،ػل اػنرع  د ػد اابميػاع  د ػات األيػماؿ لا  
 اجلػػػػناحع قػػػػاؿ م ػػػػأب                                        
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          ـــ»ااطػػػبلـ     ااوػػػبلة  قػػػاؿ ، يػػػه [ٕٜ]اانطػػػاك ـــِع  نَ ِمـــ سٌ ْمـــخَ  نّْ ر السّْ
  ربػػػمؿ اب  ة  قػػػاؿمخنجيػػػه اا ينبػػػ   نػػػ  ه افػػػل ي ػػػاف  امػػػا س « ِ بِـــاإلِ 
ـــاِبِع اْلَيـــَدْيِن َوالـــرّْْجَلْيِن َســـَواٌء َعْشـــٌر ِمـــْن اإِلبِـــِ  ِلُ ـــ ّْ » ََ ـــُبعٍ  ِعـــر ِديَـــِة اأَل َْ مخنجيػػػه  «ُأ

  مخػػػنج  ػػػما ة قػػػاؿ  يػػػد   يطػػػل نػػػ يح بػػػل  ن ػػػل افػػػل ، ػػػاسع اارتبػػػ ي
ة منػػػ ا ااد ػػػد ا بميػػػا ت انػػػا مه ػػػه  د ػػػد اا ينبػػػ  ُب  مػػػاة ميب فاػػػن فػػػل د ػػػد

 اا  م ت انا ناي هة
   ابػػػم باؽ املنػػػن  مماف ػػػه قػػػاؿ م ػػػأب  أليػػػماؿ لااػػػ  ا         

             مم  ن نداقنا هأند اا بدة [ٗ]اانطاك 
َهــا » ،ػػل اا بعػػد مبػػاؿ    اا بعػػد مبػػد بػػئا يػػماؿ رافػػا األ َمــا َكــاَن ِمنـْ

 لَـْم ِعر َطرِيِق اْلِميَتاِء َأْو اْلَقْريَِة اْلَلاِمَعِة عـََعرّْعْـَها َسَنًة عَِ ْن َجاَء طَالِبُـَها عَاْدعـَْعَها ِإلَْيِو َوِإنْ 
ـــ َـــْأِت َعِه ـــ َ ي  مخنجيػػػه مفػػػم دا د بػػػل  ن ػػػل ، ػػػد اب فػػػل ، ػػػن  فػػػل اا ػػػاصع «َر َل

   ،ػػػل ،يػػػاض فػػػل  ػػػار قػػػاؿ  قػػػاؿ ربػػػمؿ اب  ةاك  ااعن ػػػل املطػػػ م دمػػػ املي
ََاِحبُـَها َعَل » َََها َووَِكاَءَىا عَِ ْن َجاَء  ْلُيْشِهْد َذَوْي َعْدٍل َوْلَيْحَفْظ ِعَفا َمْن َوَجَد ُلَقَطًة عـَ

ــاِحبُـَها عَِ نَّــُو َمــاُل اللَّــِو يـُْ وِيــِو َمــْن َيَشــاءُ  َيْ ــُتْم َوُىــوَ  ََ مخنجيػػه  «َأَحــقُّ ِبَهــا َوِإْن لَــْم َيِلــْب 
 ماا بعد ت انا بل اامبعنا فطن  ناة عم د فتبناد ن يح

 خابطػػػنا  م ػػػم ع اخل ي ػػػدع  امل ػػػا ك ع  ااػػػمالةع  بػػػائن اماػػػاـة مبػػػد 
ـــلَ »   ػػػد فػػػل مبػػػ س مكػػػه قػػػاؿع قػػػاؿ  ف غػػػ  ،ػػػل ز فػػػل هطػػػاـ ُب ااطػػػ ةامخػػػنج  ا مَّ

ــالنَّ   َ مَ عْ تَـ اْســ ــعِ   رُّ ِب ــ ابَ َت ــأُ  نَ ْب ــعَ  دٍ يْ َس ــى مَ َل ــزَ رَ  ةَ  َّ ــ  وُ َق ــ  َّ ُك ــمــًا، عَـ ىَ رْ دِ  مٍ وْ يـَ ــعِ  امَ َق  ابٌ َت
ر نِـقَ زَ رَ  دْ َقـعَـ  ،مٍ َىـرْ ى دِ لَـعَ  ااَ َجـ نْ َمـ دَ بِـكَ   اهللُ  ااَ جَ أَ  ،اسُ ا النَّ هَ يُـّ ا أَ : يَ الَ قَ عَـ  اسَ النَّ   َ طَ خَ عَ 

 ى افػػل بػػ د ُب ااع بػػات ر   ة«دٍ َحــى أَ لَــإِ  ةٌ اَجــحَ  رَ بِــ  ْ َســيْ لَ عَـ  ،مٍ وْ يـَــ  َّ مــاً ُكــىَ رْ دِ  اهللُ 
ـــلَ »ع قػػػاؿ  فتبػػػناد بنبػػػا رجيااػػػه لبػػػات ُـــأَ  بَ لِ خْ تُ ا اْســـمَّ ـــأَ  رٍ ْ ـــو بَ ب ـــاً إِ ادِ لَ  فَ بَ َْ ـــي ى َل



 

33 

 

 احِ رَّ الَلـ نُ بْ  ةَ دَ يْ بَـ و عُ بُ أَ وَ  ابِ طَّ خَ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  وُ يَ قِ لَ عَـ  ،اهَ بِ  رُ لِ تَّ يَـ  وابٌ ثْ أَ  وِ سِ أْ رَ ى لَ عَ  ،وقِ السُّ 
ــيــَ  أَ ُولّْ  دْ َقــا وَ ذَ َىــ عُ نَ ْصــوَ  بَ ْيــكَ : الَ َقــعَـ  ــأَ  نْ ِمــ: عَ الَ ؟ َقــينَ مِ لِ ْســمُ الْ  رَ ْم ــعِ  مُ ِعــطْ أُ  نَ ْي ر؟ الِ َي
ـــرَ فَ عَـ  ، َ لَـــ ضُ رِ ْفـــنَـ  ا:و الُ قَـــ مخنجيػػػه افػػػل يأػػػن ُب مػػػمح  «اةٍ َبـــ رَ طْ َبـــ مٍ وْ يـَـــ  َّ ُكـــ  وُ وا لَـــًُ

ااوػػ افد  بػػل إمجا،ػػاً  ذاػػن ماػػاف ةاانا ػد كوػػت ُب اا    ػػ  ا ػػم   مخػػنج اا ػاريع
، ا م م ع اخل ي دة من ا اام ػم ع ا خ ي ػدع  ااػمالةع  اا  ػاؿع ت امكػهة منػم 

 بل مب اة امل ن  ايح هم مجينة مبل  دخا ُب فاة إجيارة األجي ة
هػػ  ااػػ   طػػ  نا ااطػػ ت اخلػػابح بػػل مبػػ اة  داخل طػػ ماؿيػػمنػػ ا األ

اػػد ، ػػا مبػػ اة امل ػػن اخل طػػد هػػ  مداػػد قػػد ل ػػت فاالبػػمبناك امل ػػنة  هػػ ا األد
هػػػاع  هػػػ  اإلذف ااطػػػن،  فاام  ػػػنة  بػػػا ،ػػػدا غ َ مبػػػ اٌة ا   ػػػن مجيػػػد ممكػػػه ال 

هػػػػػ ا األبػػػػػ اة اخل طػػػػػد منػػػػػ  مبػػػػػ اة امن يػػػػػد امل ػػػػػنع  اامأػػػػػارةع  ااوػػػػػنا،دع 
  اا را،دع  ايطت مب افاً ا م  نة  و ا م نن مداد ه ا املادةة

تصــرف بالمل يــة مقيــد بــ ذن الشــارا، ســواء أكــان وصــرعاً : الٕٖٔالمــادة 
باإلنفـــاق أم وصـــرعاً بتنميـــة الملـــ . عيمنـــع الســـرف والتـــرف 
والتقتيــر، وومنــع الشــركات الرأســمالية واللمعيــات التعاونيـــة 
وســــائر المعــــاملت المخالفــــة للشــــرا، ويمنــــع الربــــا والْــــبن 

 الفاحش واالحت ار والقمار وما بابو ذل .
دايػػػا إك ػػػاؽ املػػػاؿع  دايػػػا ااموػػػنمات اابمايػػػد فػػػه بثػػػا اا يػػػا داي نػػػا هػػػم 

  اإلجيارة  غ هاع  هػ  مداػد من يمػهة مبػا دايػا اإلك ػاؽ مبػاؿ م ػأب        

             أب ُب ااننػػػػ  ،ػػػػل اإلبػػػػناؼ ػاؿ م ػػػػػػػػػع  ق[ٚ]ااعػػػبلؽ    

                        ]ع  قػػػػػػػاؿ  ]األك ػػػػػػػاـ            
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                         ]ع  قػػػػػػػػاؿ ُب ااننػػػػػػػػ  ،ػػػػػػػػل ]اإلبػػػػػػػػناك
 اامبمػػػػػ                                               

      ]ة  مبا اامونمات اابمايد متف ااطارع قد يػددها ه ػاببلت ]اا نقاف
ب يندع بل فياع  إجيػارةع  شػن دع   ػم ذاػنة  يػدد  ي يمنػاة  يػـن بػا بػماهاة 

ــَو َردّّ» ااطػػبلـ    ااوػػبلة قػػاؿ ، يػػه َــا عـَُه ــِو َأْمُرن ــْيَس َعَلْي ــًل َل ــَ  َعَم ــْن َعِم مخنجيػػه  «َم
ع منػػػ ا اام د ػػػد ا   ػػػاببلت فاي يػػػد ،ائطػػػد راػػػ  اب ،ننػػػابطػػػ س بػػػل  ن ػػػل 

 ومنػػدع  ااننػػ  ،ػػل ب ػػاببلت ب ينػػد ايػػاً نػػنحياًع هػػم مبييػػد ا موػػنؼ فمن يػػد 
 امل ن فتذف ااطارعة

مننػػػػػاؾ موػػػػػنمات  رد األبػػػػػن وػػػػػا ، ػػػػػا  جيػػػػػه  وػػػػػمص دػػػػػددع   ردت 
 اب ػػػد  ، ػػػا شػػػن ط نػػػ منا فطػػػاا اانوػػػمص ااطػػػن،يد ، ػػػا شػػػن ط اك بػػػاد امل

اابيػاـ وػا ، ػا اامجيػه ااػ ي جيػاك فػه ااػن  ااطػن، ع مف  امف ااماجيت م ـعجياز 
 مف  اػػمف بطػػمممياً مجيػػا شػػن ط االك بػػاد  مجيػػا شػػن ط ااوػػ د ااػػ  جيػػاك وػػا 
ااػػن  ااطػػن، ة مػػتذا جيػػاكت  اا ػػد ملػػا جيػػاك فػػه ااػػن  م  غػػ  بطػػممميد شػػن ط 

 اكػػػت االك بػػػاد  شػػػن ط ااوػػػ د مبػػػد خاا ػػػت ااطػػػنعع مااكػػػت إبػػػا فا  ػػػد إذا  
ااطن ط ااػ  ا مابدة إذا  اكت  إباك بادع  شن طَ ه  ااطن ُط اا  ٓب مطمممنا 

ا جيػػاك ااطػػنع فػػاألبن فػػه م  ملػػ هػػ   اا ػػد إةػػا  اك بػػادٓب مطػػمممنا ايطػػت شػػن ط 
 ابػػػن اب مي  اا ػػد أل ع اا ػػػد ا طػػنع هػػ ا ااػػػ عبلف  اا طػػاد هػػم فػػاانن  ،نػػهة 

اا بد ااطن، ع مبػد مبػن ااطػارع ميػه مف بثاؿ ذان  ةٍب كماهيهع  هم ارمااة إل
َعــاِن بِاْلِخيَــارِ »ااطػػبلـ     ااوػػبلة قػاؿ ، يػػه ع اػمف فػػ  ،اقػػد ل النػػ  بم ػػل  «اْلبَـيـّْ

 قػػاؿ م ػػأب ُب امػػد   اابدبػػ    ، يػػه بػػل  ن ػػل افػػل ، ػػن  ياػػيس فػػل يػػ اـة
ـــرِيَ ْينِ » مبػػػه مخنجيػػػه مفػػػم دا د بػػػل  ن ػػػل ميب هن ػػػنة  نػػػ  ه   ا «أَنَـــا ثَالِـــُث الشَّ
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 مبػػن مف  اػػمف فتنػػاة  ق ػػمؿة مػػتذا ٓب  طػػممؼ اا بػػد هػػ ا ااطػػن ط   ةااػػ ه 
،اقد لع  إناة  ق مؿع ُب ب اب د بل امل ػاببلت فعػا اا بػد  ٓب  ن بػدع   ػاف 

ـع إذ م مػػػػرب هػػػػػ ا ٍب  م ػػػػبلً مػػػػػناافػػػػػاً إلااموػػػػنؼ امانػػػػا ُب هػػػػػ ا امل اب ػػػػد ارما
املطػا دع متاػا مػمس بػل جياكػت ااطػنع ،نػهة بثػاؿ ذاػن شػن ات  امل اب د  ا اػا

 ايدة م  أند ممقيا ااطخ  ، ا شن ط ااطن د  وػ  شػن ااًع  هأػند شػناك 
ااطخ  ا طنس ُب ااطن د  و  شن ااًع من  ،ند اانم ػااي  بػل ق يػا اإلرادة 
املن ػػػػندة  ػػػػاامقا  اامنػػػػيد ُب اإلبػػػػبلـة م ػػػػيح ُب شػػػػن د املطػػػػا د ،اقػػػػداف فػػػػا 

ناة  ق مؿ فا إناة م طتة  ااطػن د شػن،اً ال بمونؼ  ايدع  ايح مينا إ
فد مف مامف ف بد فتناة  ق مؿ بل ،اقد ل بث نا بثا اا يا  اإلجيارة  ااناػاح 
 بػػػا شػػػا ا ذاػػػن بػػػل اا بػػػمدة  اػػػ ان ٓب من بػػػد شػػػن د املطػػػا د مااكػػػت فا  ػػػد 
  اكػػت ينابػػاًة متاػػا ملخاا منػػا ا طػػنع م مػػرب  ػػا اػػا ااطػػنع ،نػػهع م ينػػا مػػنؾ بػػا 

 مينػػا م ػػا ملػػا اػػا اب ،نػػه  هػػم  اا ػػد  عن اب فػػه بػػل شػػن ط اك بػػاد ااطػػن دمبػػ
   ع قاؿ م أبمبنا                     مااف اابياـ  [ٖٙ]اانمر

ٍب  م ػػبلً مػػناـ مااكػػت بػػل امل ػػاببلت ا نبػػد شػػن،اً ألف  ػػا ،بػػد وػػا ارماافػػاً إل
اؿ ذاػػن م  ػػػاً اامػػ ب  ، ػػػا اميػػاة م  ، ػػػا اا  ػػا،د م  ، ػػػا فا ػػا يػػناـة  بثػػػ

امل م ااتع متكه م ند بل شن د اام ب  ف ف م مض ، يه ،  بػا خطػنا م  هنػه 
فاانطػػػ د ا   ػػػا،د م  امل م اػػػاتع م  ب  غػػػاً بػػػل املػػػاؿ فاانطػػػ د ا  يػػػاة  بػػػا هػػػم 
 بث نا بثا اام ب  ، ا ، ػم بػل م، ػاك اجلطػسة  ذاػن يػ  يوػمؿ يػادث

بػا   يناكػه خػبلؿ بػدة ب ينػد ببافػػا ب  ػ  ب ػ ة م ػيح ُب هػ ا اامػ ب  ب ػػ مف 
،نه  ال اػس ذبػد إٔب ذبػدع إذ ال  مجيػد ميػد قػد اػ نمه ااطػن د  اػ ت ذبمنػا 
إٔب ذبمػػػهع  ال  مجيػػػد ُب هػػػ ا اامػػػ ب  يػػػل بػػػإب ا  ػػػؤبل ،نػػػد ميػػػد قػػػد اام بمػػػه 
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طػػن د  اػػ نمهة شػػن د اامػػ ب ة إذ اػػيح ا  ػػؤبل يػػل بػػإب ،نػػد ميػػد  جيػػاكت اا
 هػػػػ ا اامػػػػ ب  هػػػػم اػػػػ افع  اا ػػػػ اف شػػػػن،اً هػػػػم اػػػػس ذبػػػػد اا ػػػػابل إٔب ذبػػػػد 
امل  مف ،نه ُب اامػ اـ املع مبل فػد ميػه بػل اػس ذبػد إٔب ذبػدع  ال فػد ميػه بػل 
اػػػابل  ب ػػػ مف ،نػػػه   ب ػػػ مف اػػػهع  ال فػػػد مف  اػػػمف اػػػ اكاً مػػػل لافػػػت ُب 

ا داـ ،بػد اامػ ب  ٓب اا بدة  ه ا شن ط اك باد  شن ط ن د ُب اا ػ افع  بػ
بػػاًع ماػػاف اابيػػاـ فػػه  طػػممؼ هػػ ا ااطػػن ط ااطػػن،يد منػػم فا ػػا شػػن،اً   ػػاف ينا

ماػػاف بػػل امل ػػاببلت ا نبػػد شػػن،اًع ألف  ػػا ب اب ػػػد  عٍب  م ػػبلً مػػناـارماافػػاً إل
د يػػػػػي  اف قػػػػػد يػػػػػددت فافا  ػػػػػد يػػػػػناـة منػػػػػ ا ااموػػػػػنمات بثػػػػػا ااطػػػػػن د  اا ػػػػػ

ممجيت اامبيد واع  ه ا دايا ، ػا  ومند  شن ط  ومند فنومص شن،يد 
مف ااموػنؼ فمن يػد امل ػن ببيػد فػتذف ااطػارعة  هنػاؾ موػنمات  رد ااننػ  ،ننػا 
نػػنحياًع  ػػااغف اا ػػػايشع ملػػا ر ي ،ػػػل ، ػػد اب فػػل ، ػػػن راػػ  اب ،نن ػػػا مف 

َـــةَ »مكػػػه  ػػػدع ُب اا يػػػمع مبػػػاؿ   رجيػػػبلً ذ ػػػن ا نػػػ   ُقـــْ  اَل ِخلَب ـــَ  عـَ  «ِإَذا بَايـَْع
  قػػػاؿ ، يػػػه ع اخلبلفػػػد فاطػػػن اخلػػػاك  اخلد  ػػػد  يػػػه بػػػل  ن ػػػل افػػػل ، ػػػنعبم ػػػل ،
 م ػد مخنجيػه «بـَْيُع اْلُمَحفََّلِت ِخلَبٌَة َواَل َوِح ُّ اْلِخلَبَـُة ِلُمْسـِلمٍ »ااطبلـ     ااوبلة

ع  قػػد ر اا فػػل ميب شػػي د  ، ػػد ااػػنزاؽ بػػل  ن ػػل ، ػػد اب فػػل بطػػ مد  افػػل باجيػػه
اػػ ان  ػػػاف ااغػػف اا ػػػايش ينابػػػاًة  ةناد نػػػ يحفتبػػ ، ػػػا افػػل بطػػػ مد بمقممػػاً 

ـــَو َخـــاِطبٌ »  االيماػػػار ابماػػػه ، يػػػه ااوػػػبلة  ااطػػػبلـ   ـــْن اْحَتَ ـــَر عـَُه مخنجيػػػه  «َم
 ة   ااب ػػػار ابماػػػه م ػػػأب  بطػػػ س بػػػل  ن ػػػل ب  ػػػن فػػػل ، ػػػد اب اا ػػػد ي      

                                       

                   ]ة   اانفػػػػػػا ابماػػػػػػه م ػػػػػػأب  ]املائػػػػػػدة       

                 ة ماػػػػػػػاف هػػػػػػػ ا ااننػػػػػػػ  ااوػػػػػػػن ح ،ػػػػػػػل هػػػػػػػ ا [ٕ٘ٚ]اا بػػػػػػنة
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امل ػػاببلت  هػ ا ُب  اػمف ال فػ ف امل ػن فمن يػد ا موػنؼ مبييػداً   مبثا ػا ااموػنمات
  مبثا اع  ه ا م  اً دايا ، ا مف اامونؼ فمن يد امل ن ببيد فتذف ااطارعة

: األرض العشــرية ىــر التــر أســلم أىلهــا عليهــا، وأرض جزيــرة ٖٖٔالمــادة 
العــرب، واألرض الخراجيــة ىــر التــر عتحــ  حربــاً أو َــلحاً 

لعشرية يملـ  األعـراد رقبتهـا ما عدا جزيرة العرب، واألرض ا
ومنفعتهــــــا، وأمــــــا األرض الخراجيــــــة عرقبتهــــــا ملــــــ  للدولــــــة 
ـــادل األرض  ومنفعتهـــا يمل هـــا األعـــراد، ويحـــق ل ـــ  عـــرد وب
العشـــرية ومنفعـــة األرض الخراجيـــة بـــالعقود الشـــرعية ووـــورث 

 عنهم كسائر األموال.
مخػػػ ت  داي نػػػا هػػػم مف األرض هنػػػػ اد املػػػاؿع م مػػػرب غني ػػػد ا  طػػػ    إذا

مم ػػاً فػػامنة  طػػائن ااغنػػائسة  هػػ ا هػػ  األرض اخلناجييػػدع مماػػمف رق منػػا ب اػػاً 
ا يت املاؿع  مبا إذا مب س مه نا ، ينا متاا ماػمف  ػ بماؿ املطػ    ب اػاً  ػسع 

 ت امف رق منا  ه ا ه  األرض اا طن دة 
ث ي ػػػ  فػػػل مبػػػا دايػػػا  ػػػمف األرض غني ػػػد  طػػػائن األبػػػماؿ مبػػػد يػػػدَّ 

 نْ ِمـ مَ لَ ْسـأَ  نْ يمَ عِ   اهللِ  ولُ سُ ى رَ نَ قَ »ميب ذئت ،ل اا هني قاؿ   فلا غياث ،ل
ــرْ أَ  الَّ إِ  وُ اَلــمَ وَ  وُ َمــدَ  زَ رَ ْحــأَ  دْ َقــ وُ نَّــأَ  نِ يْ رَ ْحــبَ الْ   ِ ْىــأَ   مْ َلــ مْ ُهــنَـّ ، ألَ ينَ مِ لِ ْســمُ لْ لِ  ءٌ رْ ا َعــَهــنَـّ  ِ ، عَ وُ ًَ
  ةفل  دـاج اي ىي  ماة اخلن  «ونَ عُ نِ تَ مْ مُ  مْ ىُ وا وَ مُ لِ سْ يُ 

مػػؤلف اخلػػبلؼ ااػػ ي  ع مبػػا  ماػػا ٓب مبطػػس ، ػػا ا ػػارف   طػػائن ااغنػػائس
 ، ػػن ُب  فػػبلؿااػػ ف   ، ػػن ُب مرض بوػػنع  فػػ  يوػػا ، ػػا هػػ ا اماػػس فػػ  

قمىع  م دا ،طػنة بػل األكوػار األ ُب اماام  هم اف دايا ، ن  عمرض اا ناؽ
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 ػػاألبماؿ املنبماػػد مػػاا ف  رمى ُب مرض بوػػن ملػػا اممم ػػت مف ماػػمف   ع املنػػاجين ل
 ااػػل    مػػت ، ػػن  فػػل اا ػػاص  إب بوػػن ا  ػػن فػػ انع مبطػػس ، ػػا ا ػػارف ع

مي مف  «دِ  َػ ػَ امَ  اُ  َػا يَ َنػنػْ بِ   َ  ُ ْغػ  ػَ ىَت ا يَ هَ نَّ قِ مَ »  فل اا اص  مجياة ، نَ  ، ن مىب
مي مف  ػ انع   ُب مرض اا ػناؽرمى مامف ب اػاً ا  طػ    بػا منابػ ماة  فػبلؿ 

 امػنؾ األراػ  »م جيافػه ، ػن  ا  ػنع فػ ان  ع مامت ب دمبطس ، ا ا ارف 
 األاػػار ا  ا ػػا اياػػمف ذاػػن ُب م،عيػػات املطػػ   ع متكػػا اػػم قطػػ ناها فػػ  بػػل 

ر اا مفػػم ، يػػد ُب األبػػماؿع  مفػػم  مبػػا ُب  «ي ػػن ٓب  اػػل ملػػل ف ػػدهس شػػ ك
ة  قد  اكت يأػد ، ػن اخلناجع  حيىي فل  دـ ُب اخلناج ،ل    د فل ميب ي يت

 ذان مف قماه م أب   ُب                                   

          اث ػػػػد مػػػػتف اب قػػػػد قػػػػاؿ   [ٙ]امطػػػػن            

                             [ ٚامطػػػػػػػػػػػػن]  ع ٍب قػػػػػػػػػػػػاؿ        

         اؿ  ػسة مبػػػػػػ  وس غ هػػػع ٍب ٓب  نض يىت خ [ٛ]امطن      

                                    ة منػػػػػػػػػػػػػ ا [ٜ]امطػػػػػػػػػػػػػن
 غػػ هس مبػػاؿ   اؤلكوػػار خانػػدع ٍب ٓب  ػػنض يػػىت خ ػػ  وػػس         

         ع مااكػػػػت هػػػػ ا ،ابػػػػد ملػػػػل جيػػػػاك ف ػػػػدهسع مبػػػػد نػػػػار [ٓٔ]امطػػػػن
اا ػػ ك فػػ  هػػؤالك مجي ػػاًة منػػ ا دايػػا ، ػػن ، ػػا مف األرض ااػػ  ٓب  طػػ س مه نػػا 

 ت ػػػػن  اإلبػػػػاـ ، ينػػػػا  م ػػػػمح ماػػػػمف ب اػػػػاً جل يػػػػا املطػػػػ    إٔب  ػػػػـم اابيابػػػػدة
م ربػػػػػا إٔب ،طػػػػػػنة بػػػػػػل  مػػػػػػاخم  ماع املطػػػػػ    ابمطػػػػػػار  قػػػػػد ا نػػػػػػاسة بن  منػػػػػا

 ػاف  ػا األكوارع مخطد بل األ س  مخطد بل اخل رجع بل  ربائنس  مشنامنسة   
يػػػػ ح مراػػػ  ف  مجينػػػاع  ماػػػا مينػػػا اخلػػػػناجع  ُب  قػػػد رم ػػػت مف م»قااػػػه  ػػػس  

م ػمس رقاوس اجل  د  ؤد ااع مماػمف ميئػاً ا  طػ    املبام ػد  اا ر ػد بػل ف ػدهسة مر 
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هػػػ ا ااثغػػػمر ال فػػػد  ػػػا بػػػل رجيػػػاؿ    بماػػػاع مرم ػػػمس هػػػ ا املػػػدف اا  ػػػاـ  ااطػػػاـ 
 اجل  ػػػنة  اااممػػػد  اا وػػػنة  بوػػػن ال فػػػد  ػػػا مف مطػػػ ل فػػػاجليمش  إدرار اا عػػػاك 

ر اا مفم  مبػا ُب   « سة م ل م ل   عا هؤالك إذا قط ت األرامف  اا  مجد
س بػا ق ػت  بػا رم ػتة مابمطػناد مػن  عااػنمي رم ػن  مبااما مجي ػاً  ع ماة اخلناج

، ػػن فاث ػػدع  ف  ػػد إفبػػاك األرض ف اػػا غ ػػد دائ ػػد ا يػػت املػػاؿع ابمطػػناد فػػدايا 
قػػميع  اػػ ان  اكػػت األرض ااػػ  م ػػمح مم ػػاً مراػػاً خناجييػػدع م بػػا رق منػػا ب اػػاً 

،نػػػمة  مم ػػػت م بػػػماكٌ األرضع ياػػػس هػػػم ا يػػػت املػػػاؿع   نم ػػػا مه نػػػا وػػػاة  هػػػ ا 
ُب يااػد اا ػمح نػ  اً   د نػد فيػت املبػدسع إال مكػه  مم ػت   رض اا ػناؽع مـ

  ن ن    اً ن
مػػتف اشػػرت ما ُب ،بػػد ااوػػ ح شػػن اً بنومنػػاً ، يػػه ُب األرضع مي  ػػاف 

  مما ، يػهع ابماػه ميأت مف   اب ما ، ا با نػم  عااو ح ، ا خنج ب  ـم
 مْ  ُ ونَ حُ الِ َصـيُ وَ  مْ هِ ائِ نَـبْـ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ  ونَ دُ  مْ هِ الِ وَ مْ أَ بِ  مْ  ُ ونَ قُ تـَّ يَ ماً عَـ وْ قَـ  ونَ لُ اوِ قَ وُـ  مْ  ُ لَّ عَ لَ  مْ  ُ نَّ إِ »
َُـلَ عَ  قػاؿ مفػم ، يػد ُب هػ ا « مْ ُ ـلَ   ُّ ِحـيَ  الَ  وُ نَـّ ِ ، عَ  َ لِـذَ  قَ وْ عـَـ وُ ْنـوا مِ ذُ ُخـأْ وَ  لَ عَـ فٍ لْ ى 

 امػػػػد    إف ااطػػػػػند ُب مرض ااوػػػػ ح مف ال  ػػػػػ اد ، ػػػػػا  ظي منػػػػا ااػػػػػ  نػػػػػممما
عَـَل وَْأُخـُذوا ِمْنـُو عـَـْوَق َذلِـَ ، »  ل ذاػنع ابماػه ع  إف قم ا ، ا م ثن ب، ينا

ر اا مفػػم ، يػػد ُب األبػػماؿع  هػػم  إف  ػػاف ُب إبػػنادا جمنػػمؿ  «عَِ نَّــُو اَل َيِحــ ُّ َلُ ــمْ 
إال مف ااو افد راماف اب ، ينس قػد اام بػما ُب مرض ااوػ ح هػا نػممما ، يػهع  

« ِطِهْم ِإالَّ َبْرطًا َحرََّم َحَلاًل َأْو َأَح َّ َحَراًمـاَواْلُمْسِلُموَن َعَلى ُبُرو »   ا مف امد  
ااػ ي مخنجيػه اارتبػ يع  قػػاؿ ،نػه يطػل نػػ يحع بػل  ن ػل َ ثِػػِ  فْػِل َ،ْ ػِد اا َّػػِه 

ِا  نع ل هنا   انة    ْفِل َ،ْ نِ  ْفِل َ،ْمٍؼ اْاُ َ ِ ن َ،ْل مَفِيِه َ،ْل جَيدن
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ُب فيػػت املبػػدس متاػػا م ابػػا مبػػا إف ٓب  طػػرت ما مينػػا شػػيئاً   ػػا يوػػا   
 ب اب د األرض امل مميد ،نمةع ألاا مامف ميئاً ا  ط   ة 

 هػػػ ا   ػػػه ُب غػػػ  جي  ػػػنة اا ػػػنةع مبػػػا جي  ػػػنة اا ػػػنة مػػػتف مجيػػػا مرااػػػينا 
مػػمح باػػد ،نػػمة  مػػنؾ مراػػنا أله نػػاع  ٓب  مظػػا  مراض ،طػػن دع ألف اانػػ  

  د ، ػا ااػن  سع مػبل  ث ػت ُب ، ينا اخلناجة  ألف اخلناج ، ا األرض هنػ اد اجل
س ػػػا بننػػػمرض اا نةع   ا ٓب مث ت اجل  د ُب رقاوسة ألف بطن   اا نة ال  ب 

 يا  ػبلـ م  ااطػػإال اإلب                ة  اػ ان  اكػت [ٙٔ ]اا ػمح
 مرانس ،طن د  ايطت خناجييدع   ي مرض مب س مه نا ، يناة

 هػػػم مف م خػػػ  ااد اػػػد بػػػل ااػػػ ارع اػػػؤلرض  عمينػػػا اا  ػػػاة  األرض اا طػػػن د
،طػػن اانػػام  اا   ػػ ع إف  اكػػت مطػػبا هػػاك املعػػن بػػبياً   ي يػػاًع  م خػػ  كوػػا 

بػػػبياً  ت األرض مطػػػبا فااطػػػاقيدع م  غ هػػػااا طػػن ،ػػػل اانػػػام  اا   ػػػ ع إف  اكػػػ
 ِعيَمـا َسـَق ْ »انعنا،ياًة ر ى بط س ،ل جيافن قاؿ  قاؿ ، يه ااوػبلة  ااطػبلـ  

ــانَِيِة ِنْصــُب اْلُعْشــرِ  ــِقَر بِالسَّ ــا ُس َْــْيُم اْلُعُشــوُر، َوِعيَم ــاُر َواْل  هػػ ا اا طػػن   مػػرب «ة األَنـَْه
ز اةع   ماا ُب فيت املاؿع  ال  ونؼ إالّ أليد األنناؼ ااث اكيدع املػ  مر ل 

  ُب   د                                      

                                           

        ة مخنج اما س  اا ينب   ااعػربا  بػل يػد   [ٓٙ ]ااممفد
إٔب ااي لع     اف اانّػاس مبػن د ػننسع  ميب بمبا  ب اذع ي  ف ثن ا اان  

ــــأْ وَ  الَ »مبػػػػاؿ   ــــذَ ُخ ــــ الَّ إِ  ةَ قَ دَ ا الصَّ ــــ نْ ِم ــــبَـ رْ األَ  هِ ذِ َى ــــةِ َع ــــنْ حِ الْ ، وَ يرِ عِ : الشَّ ــــ ِ بِ الزَّ ، وَ ةِ َط ، ي
 ة«رِ مْ التَّ وَ 
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هػػم مف م خػػ  ااد اػػد بػػل نػػايت    األرض اخلناجييػػدع م ينػػا اخلػػناجع  مبػػا
حبطػػػت إكمػػػاج األرض اامبػػػد ني ،ػػػادةع ال األرض قػػػدراً ب ينػػػاًع مبػػػدراع   ػػػدداع 

ة   بػػػدر ، ػػػا األرض فبػػػدر ايم ا ػػػاع يػػػىت ال  ُ  َػػػس نػػػايُت  اإلكمػػػاج اا   ػػػ
األرضع  ال فيػػػُت املػػػاؿة  حُيَوَّػػػا اخلػػػناج  ػػػا بػػػند بػػػل نػػػايت األرضع بػػػماك 

مخػػنج مفػػم  مبػػا ُب زر،ػػت األرض مـ ٓب مػػ رعع  بػػماك مخوػػ ت مـ مجيػػدفتة م
ف   ، ػن فػل اخلعػاة » يارلد فل ب نةع قاؿ  اخلناج ،ل ، ن  فل بي مف 

هرا  اب م أب ،نه  ،ث اف فل ينيا ، ا ااطػمادع  مبػنا مف تطػ هع مماػا 
ث امأػاج  يػدَّ  ة«، ا  ا جين ت ،ابٍن م  غابٍنع  ا    ا بث هع در اً  ق يػ اً 

بطػػح ااطػػمادع بػػا د ف  مف ، ػػن فػػل اخلعػػاة »فػػل مر ػػ ة ،ػػل افػػل ،ػػمؼ 
،ػػابٍن م  غػػابٍن  نااػػه املػػاك فػػدام م  فغػػ اع ، ػػا  ػػا جين ػػت  جي ػػا ي ػػمافع مماػػا

  جةمخنجيه مفم  مبا ُب اخلنا  «در اً  ق ي اً  ايداً  عم  ُ،ّعا ُزرع
 جي ػػػػا اخلػػػػناج ، ػػػػا األرض اخلناجييػػػػدع مػػػػ ان ألف اخلػػػػناج ابػػػػس ا اػػػػناك 

مخنجيه م د  من اة ااطػنل « اْلَخَراُج بِالنََّمانِ »   ااغ دع  بنه قمؿ اان  
قاؿ اارتب ي يطل ن يحع    ان ن  ه اما س   امبػه ااػ ه ع  األرض   

هنػػا ب ػػن ا يػػت املػػاؿع مم عػػا ا نػػاس ابلكم ػػاع وػػاع    ػػنة ، ينػػا قػػدر ب  ػػـم 
بل املاؿ بنم اًع منم هنػ اد اااػناك ، ينػاع  اػ ان  نجيػا مبػد نا ا خ ي ػدع  ااػل 

 ال    د ، ا  م ا األرضة
ُب غػػػ  فػػػاة اا  ػػػاةع   وػػػنؼ ، ػػػا مجيػػػا   ماػػػا اخلػػػناج ُب فيػػػت املػػػاؿ 

 اامجيما اا  مناها ااد ادع   ا  ونؼ بائن املاؿة 
 األرض ااػػػػ  مم ػػػػت َ،نػػػػمة  اػػػػنة ، ينػػػػا اخلػػػػناج   بػػػػا خناجينػػػػا مفػػػػد 

بػػل   ألّف نػػ منا ؛ااػػدهنع مػػتف مبػػ س مه نػػا م  فا،مهػػا إٔب بطػػ س ٓب  طػػب  خناجينػػا
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، ينس دما اا طن بػا اخلػناج؛  ماا مم ت َ،نَمًة فاقيد إٔب  خن اا بافع   جيت 
ألّف اخلػػػػناج يػػػػل  جيػػػػت ، ػػػػا األرضع  اا طػػػػن يػػػػل  جيػػػػت ، ػػػػا كػػػػام  مرض 
املطػػػػػ س فاث ػػػػػات  األياد ػػػػػ ع  ال منػػػػػاُب فػػػػػ  امبػػػػػ ؛ ألا ػػػػػا  جي ػػػػػا فطػػػػػ    
 م   ة  مبا با ابمدؿ فه األيناؼع ، ا ،دـ اجل ا ف  اا طن  اخلػناجع بػل 

  م ػػا ،طػػن  خػػناج ُب مرض بطػػ سال نه  يػػد    ن  كػػه ،ػػل ربػػمؿ اب 
 ةمتكّه ايح حبد  ع  ٓب  ث مه ام اظ مكه بل  بلـ اانبمؿ 

  ُ ػػػدم فػػ داك اخلػػناجع مػػتف فبػػ  ف ػػد مداك اخلػػناجع  ػػا  ػػت ميػػه اا  ػػاةع بػػل 
زر ع  هارع بػا  َ  ُػُ  اانوػاةع ُ ػنُج بنػه اا  ػاةع  إف ٓب    ػ  اانوػاةع مػبل ز ػاة 

 ، يهة
ذا ب ػػػن مراػػػاً ،طػػػن دع م  يػػػه اا  ػػػاة ، ػػػا  جيننػػػا  هاػػػ ا مػػػتف املطػػػ س إ

م  يػػػػه اخلػػػػناج   ػػػػ ان  ع  إذا ب ػػػػن مراػػػػاً خناجييػػػػد«اا طػػػػن م  كوػػػػا اا طػػػػن»
 اا  اةع مي اا طن م  كوا اا طنة  

 مبػػػػا اااػػػػامن مػػػػتذا ب ػػػػن مراػػػػاً خناجييػػػػد م  يػػػػه اخلػػػػناجع  إذا ب ػػػػن مراػػػػاً 
ل  ظي ػػػدع  ملػػػا  اخلػػػناج ال اا طػػػن ألف األرض ال  وػػػح مف   ػػػم ،ػػػم  يػػػه ،طػػػن د 

 ة اف اااامن ايح بل مها اا طن م   اخلناج
 بل مييا مرااً بيمػد ُب مرض اخلػناجع ٓب  طػ ل مف اػنة اخلػناج ، ينػاع 

إذا ميياهػػػا بطػػػ سع  ماػػػمف مراػػػاً خناجييػػػد  «مينػػػا اا  ػػػاة»موػػػ ح مراػػػاً ،طػػػن د 
 إذا  اف اا ي ميياها بل مها اا بدة  «، ينا خناج»

مرض اخلػػناجع بػػ ل مف  اػػا ، ينػػا اخلػػناج ق ػػا   بػػل مييػػا مراػػاً بيمػػد ُب
مف مم مؿ إٔب مرض بيمدع متاا مامف مرااً خناجييػدع بػماٌك م ػاف ااػ ي ميياهػا 

 بط  اً مـ بل مها اا بدة
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هػػ ا إذا  ػػاف اإلييػػاك ا ػػ رعة  مبػػا إذا  ػػاف ا طػػايع م  إلقابػػد بوػػاكاع 
ُب ذاػن فػػ  مرض م   ػازفع م  ي ػائنع متكّػه ال ،طػن مينػا  ال خػناجع ال مػنؽ 

اا طػػػنع  مرض اخلػػػناجع مػػػتف ااوػػػ افد ااػػػ  ل مم ػػػما اا ػػػناؽ  بوػػػن قػػػد اخمعػػػما 
اااممػػػػدع  اا وػػػػنةع  اا طػػػػعاطع  ك امهػػػػا م ػػػػاـ ، ػػػػن فػػػػل اخلعػػػػاةع  كػػػػ ؿ ب نػػػػس 

ألّف اا  ػػػاة ال  ػػػت  ؛غػػػ هسع  ٓب   ػػػنة ، ػػػينس اخلػػػناجع  ٓب  ػػػدم ما ز ػػػاة ،ننػػػا
 ، ا املطا ل  امل ا ة 

ألاػػا ب ػػن يػػد حيػػل م اد ػػا  مػػمرث ،ػػل بااانػػا اخلناجياألرض اا طػػن د     
يبيب  ملااانا ممنع ل ، ينا مجيا ميااـ امل نة  هم فاانط د اػؤلرض اا طػن د 
ظاهنع مبا فاانط د اؤلرض اخلناجييد متف ب ايمنا    ايػد األرض اا طػن د بػماك 

ا  ال مػػنؽ فينن ػا إال ُب مبػػن ل النػػ  م طػػت  ميػػد  عفطػماك بػػل ييػػ  امل ايػػد
فاانط د ا   بػا ت ػنع  ااثػا  فاانطػ د ملػا نػت ، ػا األرضة مبػا فاانطػ د ا ػ  
بػػػػا ت ػػػػن مػػػػتف بااػػػػن األرض اا طػػػػن د ت ػػػػن رق منػػػػا  بن  منػػػػاع  بااػػػػن األرض 
اخلناجييػػػػد ت ػػػػن بن  منػػػػا مبػػػػ   ال ت ػػػػن رق منػػػػاة   رتمػػػػت ، ػػػػا هػػػػ ا مف بااػػػػن 

تكػػه  طػػمعيا ذاػػن ُب مي األرض اا طػػن د إذا مراد مف  مقػػا مراػػه ااػػ  ت انػػا م
 قػػت  طػػاكع ألكػػه ت ػػن ،يننػػا مي رق منػػاة  مبػػا بااػػن األرض اخلناجييػػد إذا مراد 
مف  مقػػا مراػػه ااػػ  ت انػػا متكػػه ال  طػػمعيا ذاػػنع ألف اامقػػا  طػػرتط ميػػه مف 
 اػػػػمف ااماقػػػػا باااػػػػاً ا ػػػػ  بػػػػا  ب ػػػػهع  بااػػػػن األرض اخلناجييػػػػد ال ت ػػػػن ،ػػػػ  

  مناع ألف رق منا ب ن ا يت املاؿة األرض مي رق منا  إةا ت ن بن 
 مبػػػا فاانطػػػ د ملػػػا نػػػت ، يػػػه ُب األرض مػػػتف األرض اا طػػػن د نػػػت مينػػػا 

ع مي  ػت مينػا اا  ػاة ، ػا ،ػ  اخلػارج إذا ف ػ  كوػافاًة م  كوا اا طػن اا طن
اً  مبػا األرض اخلناجييػد ميأػت مينػا اخلػػناجع مي املبػدار ااػ ي م ينػه ااد اػد بػػنم 
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مخوػػػ ت مـ مجيػػػػدفتة  عك مػػػت مـ ٓب من ػػػػتم عت مـ ٓب مػػػػ رعزر،ػػػم، ينػػػاع بػػػػماك 
هػػػ اف األبػػػناف م طػػػت  ػػػا اا ػػػ اف   ػػػرتؽ مين ػػػا ياػػػس األرض اخلناجييػػػد ،ػػػل 

ا  ايػػدة  ػػمػػتف مياابن عاألرض اا طػػن دع  بػػا ،ػػدا ا ال  مجيػػد مي مػػنؽ فينن ػػا
خناجييػػػد   ا حيػػػل م ػػػادؿ األرض ،طػػػن د  اكػػػت م هػػػ  مياػػػاـ ب ايػػػد املػػػاؿع   ػػػ

ااموػػنمات ااطػػن،يد بػػل ،بػػمد  غ هػػاع  مػػمرث ،ػػل بااانػػا  طػػائن ف يػػا مكػػماع 
 األبماؿة

: األرض المـــــوات وملـــــ  باإلحيـــــاء والتحليـــــر، وأمـــــا ليـــــر ٖٗٔالمـــــادة 
المـــــوات عـــــل وملـــــ  إال بســـــب  بـــــرعر كـــــاإلرث والشـــــراء 

 واإلقطاا.
ــا َميّْتَــًة َعِهــَر لَــوُ »داي نػػا قماػػه ، يػػه ااوػػبلة ااطػػبلـ   ًً نجيػػه مخ «َمــْن َأْحيَــا َأْر

 ػػد  اارتبػػ ي فطػػند نػػ يح بػػل مبنمم،ػػاً  مخنجيػػه  ع،ػػل ، ػػن بمقممػػاً  اا خػػاري
 «َمْن َأَحـاَط َحاِئطًـا َعلَـى َأْرٍض َعِهـَر لَـوُ »ااطبلـ     ااوبلة  قماه ، يه ة ن ل جيافن

  ع  قماػػػػه نػػػػ  ه افػػػػل اجلػػػػار د  ااػػػػ  ل  مخنجيػػػػه م ػػػػد  مفػػػػم دا د فتبػػػػناد
ــــ» ــــرَ لِ وَ  هللِ  ضِ رْ األَ  يُّ ادِ َع ُــــ ،وِ ولِ ُس ــــ مَّ ث ــــلَ  رَ ِى  بنبػػػػا مخنجيػػػػه مفػػػػم ، يػػػػد فتبػػػػناد« مْ ُ 

اخلعػاة  فػل ، ػن مف اب ، ػد فػل بػآب ،ػل اخلػناج ُب  مبػا مفػم  ذ ػن ن يحة
  اػػيح  مأػػن يػػل ف ػػد مراػػا بيمػػد منػػ  اػػهع  بػػل مييػػا»  املنػػربقػػاؿ ، ػػا 

دؿ ، ػػػا مف األرض امليمػػػد إذا مػػػهػػػ ا األياد ػػػ   مصمػػػتف كوػػػ ع« لػػػبلث بػػػن
 يأنها مي جي ػا يم ػا يأػارة م  بػياجياً م  يائعػاً  اكػتميياها شخ  م  

فاإلييػػػػػاك  ت انػػػػػا ال متكػػػػػه بمامػػػػػاً  األرض ماػػػػػل ٓب إذا مكػػػػػه  ب نمبنػػػػػا اػػػػػهع ب اػػػػػاً 
 اام أ   ام  اكت غ  ب ر ،دع م  غ  نامد ا ػ رع إال ف ػد ، ػا مينػاع  اػم 
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طػ ت ٓب  ال  ا نايت ب ن ؼة مػتف األرض إذا ٓب ماػل بمامػاً ال ر ػن إال ف
بػػػل مبػػػ اة اام  ػػػن إف  ػػػاف  ػػػا نػػػايت ب ػػػن ؼع  إف ٓب  اػػػل  ػػػا نػػػايت 
ب ن ؼ ال ر ن إال فتقعػاع اخل ي ػد إ اهػاع مم  ػن وػ ا اإلقعػاعة مبػا إف  اكػت 
بماماً مم  ن فاإليياك م  فماا اايد ، ينػا  اػم  اكػت بػل غػ  إييػاكة  األرض 

 ػن ميػػدع م ػس   نػػن املػمات هػ  األرض ااػػ  ٓب   نػن ، ينػػا مكػه جيػنى ، ينػػا ب
مينػػا مػػ ل  شػػ ك بػػل إيا ػػد م  زرع م  ، ػػارة م   ػػم ذاػػنع  ال بااػػن  ػػا  ال 
 نم ػػا وػػا ميػػدة هػػ ا هػػ  األرض املػػماتع  بػػا ،ػػداها ال  اػػمف مراػػاً بمامػػاً  اػػم  

  اكت ال باان  ا  ال  نم ا وا ميدة

م : يمنـع وـأجير األرض للزراعـة مطلقـاً سـواء أكانـ  خراجيـة أٖ٘ٔالمادة 
 عشرية، كما ومنع المزارعة. أما المساقاة علائزة مطلقاً.

مدامنا  ث ة    نا ك  ُب بنا إجيارة األرضع مبػد ر ى رامػا فػل خػد   
َعذََكَر َأنَّ بـَْعَض ُعُموَمِتِو أَوَاُه عـََقاَل: نـََهى  ،ُكنَّا ُنَخاِبُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّو » قاؿ 

أَنـَْفُع لََنا َوأَنـَْفُع. قَاَل:  ْمٍر َكاَن لََنا نَاِععًا، َوَطَواِعَيُة َرُسوِل اهلِل َعْن أَ   َرُسوُل اللَّوِ 
ْليَـْزَرْعَهـا َأْو لِيُـْزرِْعَهـا قـُْلَنا: َوَما َذاَك؟ قَاَل: قَاَل َرُسـوُل اللَّـِو  : َمـْن َكانَـْ  لَـُو َأْرٌض عـَ
 ،ػػل افػػل  ةمخنجيػػه مفػػم دا د «ال ِبَطَعــاٍم ُمَســمِّىَأَخــاُه، َوال ُيَ ارِيَهــا بِثـُُلــٍث َوال ِبُربُــٍع وَ 

ــ»، ػػن قػػاؿ   ــنَّــا كُ َم ى َهــ: نَـ ولُ ُقــيَـ  يجٍ دِ َخــ نَ بْــ عَ اِعــا رَ نَ عْ مِ ى َســتَّــســاً حَ أْ بَ  ةِ َعــارَ زَ مُ الْ   بِ رَ ا نـَ
مخنجيػػػه افػػػل قدابػػػد ُب املغػػػ   ر اا بطػػػ س  ااطػػػام   بػػػا  «اَهـــنْـ عَ   اهللِ  ولُ ُســـرَ 

ر اا بطػػ س  «َعــْن اْلُمَخــابـََرةِ  َرُســوُل اللَّــِو  نـََهــى»  قػػاؿ جيػػافن  ةاخػػمبلؼ  طػػ 
 املخػػػػافنة  امل ار،ػػػػدع  ر ى اا خػػػػاري ،ػػػػل جيػػػػافن قػػػػاؿ   ػػػػاكما  بػػػػل  ن ػػػػل جيػػػػافنع

ْليَـْزَرْعَهــا »     ر،ماػا فااث ػ   اانفػا  اانوػا مبػاؿ اانػ  َمـْن َكانَـْ  لَـُو َأْرٌض عـَ
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ْلُيْمِســ ْ  ــوُ  َأْو لَِيْمَنْحَهــا، عَــِ ْن لَــْم يـَْفَعــْ  عـَ ًَ  ر ى مفػػم دا د ،ػػل ز ػػد فػػل لافػػت ، «َأْر
ــاَل: َأْن وَْأُخــَذ  نـََهــى َرُســوُل اللَّــِو »قػػاؿ   َعــْن اْلُمَخــابـََرِة، قـُْلــُ : َوَمــا اْلُمَخــابـََرُة؟ َق

ــــعٍ  ــــٍث َأْو رُْب ــــرَّ »ع  ر ى رامػػػػا  «اأَلْرَض بِِنْصــــٍب َأْو ثـُُل ــــَراِء  َأنَّ النَِّب ــــْن ِك ــــى َع نـََه
قَاَل: َمـا  َدَعاِنر َرُسوُل اللَِّو »  ر ى ظن  فل راما قاؿ  ة، يهبم ل  «اْلَمَزارِاِ 

َوْصنَـُعوَن ِبَمَحاِقِلُ ْم؟ قـُْلُ : نـَُ اِجُرَىا َعَلى الرُّبُِع، َأْو َعَلى اأَلْوُسِق ِمْن التَّْمِر َوالشَِّعيِر، 
 ع  ر ى مفم بػ يد سمخنجيه اا خاري  بط «قَاَل: ال وـَْفَعُلوا، اْزَرُعوَىا َأْو َأْمِسُ وَىا

ــى َرُســوُل اللَّــِو » قػػاؿ  اخلػػدري ــةِ  نـََه َل ع مخنجيػػه اانطػػائ   بطػػ س« َعــْن اْلُمَحاقـَ
  ػػػػد  ابػػػػماناك األرض فامنعػػػػدع  ُب نػػػػ يح اا خػػػػاري مف ربػػػػمؿ اب ق ا ا
ْلُيْمِســْ  » قػػاؿ  ْليَـْزَرْعَهــا َأْو لَِيْمَنْحَهــا، َعــِ ْن أَبَــى عـَ ــوُ َمــْن َكانَــْ  لَــُو َأْرٌض عـَ ًَ ع  ُب «َأْر

َأْن يـُْ َخـَذ لِـَلْرِض َأْجـٌر َأْو  نـََهـى َرُسـوُل اللَّـِو »  بػل  ن ػل جيػافن ن يح بطػ س
َعــْن ِكــَراِء  نـََهــى َرُســوُل اهلِل »  ،ػػل مبػػيد فػػل ظنػػ  ع  ُب بػػنل اانطػػائ «َحــظّّ 

 ، قَاَل: ال، قَاَل: وَُكنَّا ُنْ رِيَها اأَلْرِض، قـُْلَنا: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإًذا ُنْ رِيَها ِبَشْرٍء ِمْن اْلَح ّْ
َقـــاَل: ال، وَُكنَّـــا ُنْ رِيَهـــا َعلَـــى الرَّبِيـــِع، قَـــاَل: ال، اْزَرْعَهـــا َأْو اْمَنْحَهـــا َأَخـــاكَ  ع «بِـــالتّْْبِن، عـَ

 اانفيػػػا  ااننػػػن ااوػػػغ ع مي ااػػػماديع مي  نػػػا كان نػػػا ، ػػػا زرا،ػػػد اابطػػػس ااػػػ ي 
، ػػػد اب فػػػل ، ػػػن ابػػػ  رامػػػا فػػػل  ، ػػػا اانفيػػػا مي ، ػػػا جياكػػػت املػػػاكة  ر ي مف

َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِو »  اكػا قػد شػندا فػدراً حيػدلاف    َّ  َّ خد   مط اه مباؿ    ت ،َ 
  ِذ ػن امػد    ميػه مف افػل ، ػن مػنؾ   مخنجيػه بطػ س «نـََهى َعْن ِكَراِء اأَلْرض 

  ناك األرضة
،ػل مػ جي  األرضة  ااننػ   من ا األياد   ننحيد ُب ا  اانبػمؿ 

 إف  ػػاف  ػػدؿ ، ػػا جمػػند   ػػت ااػػرتؾ غػػ  مف اابن نػػد هنػػا مػػدؿ ، ػػا مف ااع ػػت 
ة مبا فاانط د ام ػنب امل ار،ػدع مبػد مخػنج مفػم دا د ،ػل جيػافن قػاؿ    ػت  ا أـ 
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ــْن اهلِل َوَرُســوِلوِ » بػػمؿ   ربػػمؿ اب  ــْأَذْن ِبَحــْرٍب ِم ْلَي ــابـََرَة، عـَ ــْم يَــَذْر اْلُمَخ  «َمــْن َل
 مبػػا فاانطػػ د ااػػناك األرض  ة س  بػػات ،نػػه املنػػ رينػػ  ه افػػل ي ػػاف  امػػا 

بع بػػػاً مبػػػد قػػػااما ا نبػػػػمؿ يػػػ  اػػػاهس ،ػػػل  ػػػػناك األرضع كان نػػػا فطػػػ ك بػػػػل 
امػػػتع قػػػاؿ  الع ٍب قػػػااما اػػػه كان نػػػا فػػػاامف مبػػػاؿ  الع ٍب قػػػااما  كان نػػػا ، ػػػا 
اانفيا مباؿ  الع ٍب م د ذان فبماه  ازر،نا م  ابن نا مخاؾة  ه ا  ااػح ميػه 

ع مػتف اانبػمؿ هػم ا م  يػدة  امػد   ظػاهن ميػه اجلػننار ، ا اانن    اإل  ـ 
اػػػاهس ،ػػػل  ػػػناك األرض ، ػػػا اإل ػػػبلؽع مػػػ راد ا مف  طػػػمثنما بػػػل هػػػ ا اإل ػػػبلؽ 
ياالتع م ناما م ؿ يااد ، ا اانبمؿ اي ي نا  س مبااما  إذف كان نػا فطػ ك 

،ناػػما يااػػد لاكيػػد  بػػل امػػتع م جيػػاوس اانبػػمؿ رام ػػاً بػػا    ػػماع مبػػاؿ  الة ٍب
غ  األ ٔب اي ي نا  سع مبااما  كان نا فاامف م جياوس رام ػاً ذاػن م  ػاً مبػاؿ  
الة ٍب ،ناما اه يااد لااثد غ  اماام  األ اي  اي ي نا  س مبااما   نػا كان نػا 
، ا اانفيا م جياوس ا  ػنة ااثااثػد رام ػاً بػا    ػما مبػاؿ  الة ٍب ٓب  امػا فػ ان 

ا َهـحْ نَ امْ  وْ ا أَ َهـعْ رَ ازْ » ي يػد ااموػنؼ فػاألرض فمايػدة بػل النمػ  مبػاؿ    فا يوػن
ة منػػ ا ااماػػنار ُب ااػػنمع بػػا منػػمع امػػاالت  ػػدؿ  يػػدا ، ػػا مف ااننػػ  «اكَ َخــأَ 

ع إذ  ع ٍب هػػػ ا اموػػػن  يػػػدا م  ػػػاً  ػػػدؿ ، ػػػا اجلػػػـ   وْ ا أَ َهـــعْ رَ ازْ »ف قماػػػه  إا أػػػـ 
ٌب ائلفايػد إذا تاػل اجل ػا فػ  االلنػ   ػ  "م "ا  وػنع  يػنؼ  «اكَ خَ ا أَ هَ حْ نَ امْ 

بثػػا جيػػااح ااُامّػػاة م  ااطػػ ناكع منػػم هنػػا ائلفايػػد  اػػيح ميػػه يوػػنة  مبػػا إذا  
 ػػاف فػػ  شػػيئ  ال تاػػل اجل ػػا فينن ػػا منػػم ا مخيػػ  فمايػػدة بنن ػػا  هػػم   يػػد 

« اَهـــحْ نَ امْ  وِ ا أَ َهـــعْ رَ ازْ » اموػػػن ُب هػػػ ا امااػػػدة  ب ػػػي "م " ُب قػػػمؿ اانبػػػمؿ 
مػبل مػ رع  رػنح ُب  عا  ون ألف اجل ا ف  هازر،نػا م  ابن نػا  غػ   اػله  

 م ػا هػ ا م  هػ اعا مخيػ  فػ  شػيئ  ا ع  ا ان متف "م " ه  هنػااامقت ك طه
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 ، يػػه مػتف امػد   ُب ااماػنار ااػ ي ميػػهع  مي اموػن ُب  ايػدة بنن ػا ال غػ ة
ـ  منػػم قن نػػد ، ػػا مف  ُب  ي يػػد ااماػػنارع  ُب اموػػن ااػػ ي ميػػهع  ػػدؿ ، ػػا اجلػػ

ة   ؤ ػػد مف  ااننػػ  ااػػمارد ُب مياد ػػ  ااننػػ  ،ػػل إجيػػارة األرض بع بػػاً اػػ  جيػػاـز
أَنَـُّو »قػاؿ   ه نػ  ه امػا س  اانن  ا م نب با  رد ُب ر ا د ميب دا د ،ل رامػا

ًًا َعَمرَّ ِبِو النَّبِـرُّ  َقـاَل: َوُىـَو َيْسـِقيَها، َعَسـأََلُو: ِلَمـْن الـزَّرُْا وَ  َزرََا َأْر ِلَمـْن اأَلْرُض؟ عـَ
ــُردَّ اأَلْرَض  َقــاَل: َأْربـَْيُتَمــا، عـَ ــْطُر، عـَ ــْطُر َولَِبِنــر عُــَلٍن الشَّ ــْذِري َوَعَمِلــر، ِلــر الشَّ َزْرِعــر بَِب

ــْذ نـََفَقتَــ َ  ــى َأْىِلَهــا َوُخ هػػ ا امل اب ػػد ف اػػا رفػػاع  اانفػػا  مبػػد  نػػا اانػػ  « َعَل
مؿ بػػػػل رامػػػػا مف  ػػػػند األرض ، ػػػػا يػػػػناـ فػػػػاان  اابع ػػػػ ع  م  ػػػػاً   ػػػػت اانبػػػػ

ناي نا ها مينا بل زرع    خ  ك بمهع مي   ت بنه مطا امل اب دة مدؿ ، ػا 
  يػػػد   جيػػػافن ُب دمف ااننػػػ  اػػػ  جيػػػاـز منػػػم يػػػناـة منػػػ ا األياد ػػػ  ااثبللػػػ

اام،يػػػػػػد ، ػػػػػػا املخػػػػػػافنة مي امل ار،ػػػػػػدع  يػػػػػػد   اانطػػػػػػائ  ُب ااماػػػػػػنار  اموػػػػػػنع 
فاانفػػا  مطػػا امل اب ػػدع قن نػػد قا  ػػد ، ػػا   يػػد   رامػػا ُب  نػػا إجيػػارة األرض

ع  هم  دؿ ، ا  نب إجيارة األرض بع باًة  مف اانن  ا أـ 
م ػػل بنعػػمؽ هػػ ا األياد ػػ   ب نمبنػػا ال ممجيػػد مد  شػػ ند ُب ينبػػد 

ع اػػ ان مػػ جي  األرض بع بػػاًة غػػ  مكػػه  جيػػد ُب األئ ػػد بػػل نيػػ  إجيػػارة األرض
ع األئ ػد ُب جيػماز إجيػارة األرض  انب ػنا ك   األداد اا  ابػمند إاينػا ف ػمتكنا 

  ايح انبدها م طتة 
تاػػػػل ابػػػػػمي اك املن  ػػػػػد  ،ػػػػػ ٌ  ف األرضَ  بػػػػمؿ بػػػػػل نيػػػػ  إجيػػػػػارة األرض إ

امل ايػػد بننػػا بػػا فبائنػػاع مأػػازت إجيارهتػػا فاألهػػاف   مهػػاع  ااػػد رة  اماػػس ُب 
ض اا ن ض  اماس ُب األهافة  كبع هػ ا اابػمؿ ُب بنمنػا اا نػمرع مػتف األر 

ُب   ااػل ااػن  جيػاك نػنحياً  ع إف  اكت ،يناً تال ابمي اك املن  د بننا  ااد ر



 

49 

 

ة  ااػػل ااػػن  جيػػاك ر  ػػنب إجيػػارة األرضع منػػ   إف اكع ػػل ، ينػػا م ن ػػا اإلجيػػا
م نبنػػاع  اػػػ ان  اكػػػت ينابػػاًة مػػػدايا اإلجيػػػارة جيػػػاك ،ابػػاً  طػػػ ا  ػػػا إجيػػػارةع 

رة األرضع مابػػمثي  ااػػل جيػػاك دايػػا  ػػنب إجيػػارة األرض  ووػػه ُب غػػ  إجيػػا
م ػػأب    قماػػه ينابػػاًة  ك ػػ ا  بػػل ذاػػن إجيػػارة األرض م نبنػػاة  اػػ ان  اكػػت 

                      منػػم ،ػػاـ  طػػ ا  ػػا شػػ كع  [ٛٙٔ]اا بػػنة
 مأػػػػػػػاك قماػػػػػػػه م ػػػػػػػأب                               [ ٖاملائػػػػػػػدة] 

نس  مخووػػه ُب غ هػػاع مابػػمثنيت بػػل اا  ػػـم هػػ ا األشػػياكة  وػػ ا  ػػنبع داػػي
 ، ا جيماز إجيارة األرضة

ر ي ،ػػػل ذاػػػن هػػػم بػػػا ف ااػػػدايا ، ػػػا إ  بػػػمؿ بػػػل نيػػػ  إجيػػػارة األرض 
ــايَ »  َ،ػػْل رَامِػػِا فْػػِل َخػػِد ٍ  قَػػاؿَ ين  ػػد فػػل قػػيح  ثَِنر َعمَّ ــُروَن  َحــدَّ ــانُوا ُيْ  ــْم َك أَنَـُّه

ـــرّْ رْ األَ  ـــِد النَِّب ـــى َعْه ـــى األَ  َض َعَل ـــُ  َعَل ـــا يـَْنُب ـــاِء َأْو ِبَم ـــاِحُ  ْرِبَع ََ َبـــْرٍء َيْســـَتْثِنيِو 
ُقْلــُ  ِلَراِعــعٍ  ،َعــْن َذِلــ َ  عـَنَـَهــى النَِّبــرُّ  ،ْرضِ األَ  ْرَىمِ  :عـَ يَناِر َوالــدّْ ــَب ِىــَر بِالــدّْ  ؟َعَ ْي

يَنارِ  :عـََقاَل رَاِععٌ  ْرَىمِ  لَْيَس ِبَها بَْأٌس بِالدّْ  ةمخنجيه اا خاري« َوالدّْ
ْرَىمِ » مج د   ااح بل يد   اا خاري مف  يَناِر َوالـدّْ  «لَْيَس ِبَهـا بَـْأٌس بِالـدّْ

فل قيح األكوػاري م  اً ر ا د بط س ،ل ين  د  ع   ؤ د ه اه  بل قمؿ راما
  مَػَبػاؿَ  عَ ااْػَمرِؽِ ااػ ََّهِت ْرِض فِ َا ْفَل َخِد ٍ  َ،ْل  ِػنَاِك األَ َب َْاُت رَامِ » :ك طهع قاؿ

َػػػا َ ػػػاَف اانَّػػػاُس  ػُػػػَؤاجِيُن َف َ، َػػػا َ،ْنػػػِد اانَّػػػِ ن  ع فَػػػْ َس فِػػػهِ ال َ، َػػػا اْاَ اِذ َاكَػػػاِت  ِإةَّ
َ َ ْطػػػػَ ُس َهػػػػَ ا  عمَػيَػْن ِػػػػُن َهػػػػَ ا َ َ ْطػػػػَ ُس َهػػػػَ ا عَ مَقْػ َػػػػاِؿ اجْلَػػػػَداِ ِؿ َ َمْشػػػػَياَك ِبػػػػْل ااػػػػ َّرْعِ 

َشػػػْ ٌك  مََ بَّػػػا عمَ ِػػػَ ِاَن ُزجِيػػػَن َ،ْنػػػهُ  ع َهػػػَ اُاػػػْل اِ نَّػػػاِس  ِػػػنَاٌك ِإال َ  مَػ َػػػسْ  عَ  َػْن ِػػػُن َهػػػَ ا
 بػل قػمؿ اانبػمؿ   اػيح ع ما ػه بػل قػمؿ رامػا«فِػهِ  فَػْ َس َبْ ُ مـٌ َبْ ُ مٌف َمبل

رمي اناما ر ي ،نه ُب امد  ع  قمؿ راما ايح فدايا شن، ع  رم ػه اػيح  منم
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نػػػنحياً ببلمػػػهة منامػػػا منػػػس بػػػل اػػػ   فػػػدايا شػػػن، ة ال بػػػي ا يػػػ   ػػػ ٌب ااػػػن 
 ناكهػػا   مفّ  ع  اكػػت ماػػنى فػػ  ع بػػا  ػػنج بننػػا ع،ػػل  ػػناك األرض  اانبػػمؿ

بػا ُب ر ا ػد  عمي  ػمف هػ ا من ػاً انامػا عفاا هت  اا  د مبل ف سع   ؤ ػد ذاػن
ػػَا رَامِػػَا فْػػَل َخػػِد ٍ  قَػػاؿَ َيْن َ َػػَد فْػػِل قَػػػْيٍح األَ  اا خػػاري مفّ  ــَر كُ »  ْكَوػػارِين  َِ نَّــا َأْكثـَ
ــةِ  َهــا ُمَســمِّى لِ ُكنَّــا ُنْ ــِري األَ   ،ُمْزَدَرًعــا َأْىــِ  اْلَمِديَن ــِة ِمنـْ ــالَ  ،ْرضِ َســيِّْد األَ ْرَض بِالنَّاِحَي  :َق

ــ ــا ُيَصــاُب األَ  ،ا ُيَصــاُب َذلِــَ  َوَوْســَلُم اأَلْرضُ َعِممَّ َوَأمَّــا  ،عـَُنِهيَنــا ،ْرُض َوَيْســَلُم َذلِــ َ َوِممَّ
َوَأمَّـا » ع مناما  بػمؿ ُب امػد  مخنجيه اا خاري« َوِرُق عـََلْم َيُ ْن يـَْوَمِ ذٍ الذََّىُ  َوالْ 

 عََأمَّـا» ااطػافبدُب ر ا ػد بطػ س جيػاك بػا  ػ ان    «الذََّىُ  َواْلَوِرُق عـَلَـْم َيُ ـْن يـَْوَم ِـذٍ 
ن،ياًع ع  من ه ال   مػرب داػيبلً شػناماما ه منس ا«  بَْأَس ِبوِ َبْرٌء َمْعُلوٌم َمْنُموٌن َعل

  ي    ٌب اادايا ببلمه  ندة
ف األداػػػػػد ااػػػػػ   ردت ُب ااننػػػػػ  ،ػػػػػل إ  بػػػػػمؿ بػػػػػل نيػػػػػ  إجيػػػػػارة األرض 

إجيارهتا إةا ه  ،ل اإلجيارة اا   اكت يينئ ع  هػ  مف  طػم جين اانجيػا األرض 
ف را،مه اوػاي نا قطػ اً بننػاع فػ ف  ػ رع املطػم جين اوػايت األرض قطػ اً بننػا 

دي مجيػػنة ، ػػا زرا،مػػه هػػم ان طػػه اابطػػس اا ػػاق  بػػل  هػػم اابطػػس ااػػ ي ، ػػا ااػػما
األرضع م  فػػ ف  طػػم جين األرض فع ػػاـ بطػػ اع م  فػػ ك بػػل غ منػػاة هػػ ا هػػ  
اإلجيػػارة ااػػ   ردت األياد ػػ  ُب ااننػػ  ،ننػػا مماػػمف هػػ ا هػػ  اإلجيػػارة ا نبػػد 

   ا  ػمز إجيارهتػا فااػ هت  اا  ػدة  اجلػماة ، ػا  ؛اؤلرض  با ،داها ميأمز
مياد ػػ  ااننػػ  ٓب مبموػػن ، ػػا بػػا  ػػاكما  م ػػاب مف فػػه فػػا جيػػاكت  ذاػػن هػػم مف

ْليُـْزرِْعَهـا َأَخـاُه، َوال ُيَ ارِيَهـا بِثـُلُـٍث َوال ِبُربُـٍع » ،ابًد  ْليَـْزَرْعَهـا َأْو عـَ َمْن َكاَنْ  لَـُو َأْرٌض عـَ
ر اا « َرةِ َعــْن اْلُمَخــابَـ  نـََهــى َرُســوُل اللَّــِو »مخنجيػػه مفػػم دا دع « َوال ِبَطَعــاٍم ُمَســمِّى

ْليَـْزَرْعَهــا َأْو لَِيْمَنْحَهــا، عَــِ ْن لَــْم يـَْفَعــْ  »بطػ س بػػل  ن ػػل جيػػافنع  َمـْن َكانَــْ  لَــُو َأْرٌض عـَ
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ــوُ  ًَ ْلُيْمِســْ  َأْر َأْن  نـََهــى َرُســوُل اللَّــِو »مخنجيػػه اا خػػاري بػػل  ن ػػل جيػػافنع « عـَ
ــٌر َأْو َحــظّّ  ــَذ لِــَلْرِض َأْج منػػ ا األياد ػػ   ةمخنجيػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل جيػػافن« يـُْ َخ

،ل مكماع بل امل ار،ػد ٓب  بموػن  ،ابد ُب اانن ع يىت إاس ملا ب اما اانبمؿ 
، ينػػػا اياػػػمف خانػػػاً وػػػا فػػػا ماػػػاؼ ُب اجلػػػماة يا ػػػاً  جيػػػماة اانبػػػمؿ 

َعــْن ِكــَراِء  نـََهــى َرُســوُل اهلِل »،ػػل مبػػيد فػػل ظنػػ    ،ابػػاًع م ػػ  بػػنل اانطػػائ 
، قَاَل: ال، قَاَل: وَُكنَّا ُنْ رِيَها اأَلْرِض، قـُْلَنا: يَا َرُسوَل ا هلِل، ِإًذا ُنْ رِيَها ِبَشْرٍء ِمْن اْلَح ّْ

َقـــاَل: ال، وَُكنَّـــا ُنْ رِيَهـــا َعلَـــى الرَّبِيـــِع، قَـــاَل: ال، اْزَرْعَهـــا َأْو اْمَنْحَهـــا َأَخـــاكَ  ع «بِـــالتّْْبِن، عـَ
ا َوْصـنَـُعوَن ِبَمَحـاِقِلُ ْم؟ قَـاَل: َمـ َدَعاِنر َرُسـوُل اللَّـِو » ر ى ظن  فل راما قػاؿ  

ــوا،  ــاَل: ال وـَْفَعُل ــِعيِر، َق ــِر َوالشَّ ــْن التَّْم ــى اأَلْوُســِق ِم ُــِع، أو َعَل ــى الرُّب ــا َعَل قـُْلــُ : نـَُ اِجُرَى
مخنجيػػه اا خػػاري  بطػػ سة  بػػل امػػد ث  ااطػػافب   م ػػ  « اْزَرُعوَىــا َأْو َأْمِســُ وَىا

فػػن   يػػهيد ث   م ػػاب مف فػػه خػػمسف ػػد مف اػػاهس ، ػػا  ػػاكما  مف اانبػػمؿ 
ــــــحْ نَ امْ  وْ ا أَ َهــــــعْ رَ ازْ »،ػػػػػػاـ  ع  اػػػػػػ ان م بػػػػػػا «اوىَ  ُ ِســــــمْ أَ  وْ ا أَ وَىــــــعُ رَ ازْ »ع «اكَ َخــــــا أَ َه

ع مػبل  وػ  فطػ ك األياد   ،ابًد  ايطػت دوػمرًة ُب بػا  ػاكما  م ػاب مف فػه
 ووػػنا بػػا  ػػاف ، يػػه اام ابػػا ُب إجيػػارة األرض ،نػػدبا يوػػا  مي ال بع بػػاًع
ع رابػػػاً بثػػػا كوػػػمص اانفػػػا  ػػػا إجيػػػارة اػػػؤلرض  ُب فػػػا   بػػػا ااننػػػ  ،ابػػػاً ااننػػػ ع 

اا ابد اا  ك ات   اف ااناس  م اب مف فاانفا ما اماً ب ا، ًدع مػتف هػ ا اام ابػا 
 حيػػـن اانفػػا   ػػه  اػػيح  عال  وػػ  كوػػمص اانفػػا اا ابػػد فػػا م بػػا ، ػػا ، مبنػػا

فاػػػػا شػػػػ كع  ـإجيػػػػارة األرض يػػػػنا  هاػػػػ ا مػػػػتف مبػػػػ  بػػػػا  ػػػػاكما  م ػػػػاب مف فػػػػهة
فااػػػػػ هت  اا  ػػػػػد  فغ  ػػػػػاة  وػػػػػ ا  ػػػػػنبع ابػػػػػمدالؿ بػػػػػل  طػػػػػمدؿ فمخوػػػػػي  

 د   ف كماع اإلجيارة اا   اف ، ينا م ابا ااناس ي  يوا اانن ةاياأل
  ف اادايا ، ا جيماز إجيارة األرضإ  بمؿ بل ني  إجيارة األرض 
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َعْن  ِو نـََهى َرُسوُل اللَّ   » اا  ظ ا نطائ  با مخنجيه مفم دا د  اانطائ 
َلِة َواْلُمَزابـََنةِ  َأْو رَُجٌ  ُمِنَف  ،رَُجٌ  َلُو َأْرٌض عـَُهَو يـَْزَرُعَها :ثَةٌ : ِإنََّما يـَْزرَُا َثلَوقَالَ  ،اْلُمَحاقـَ

ًًا عـَُهَو يـَْزرَُا َما ُمِنفَ  ًًا ِبَذَىٍ  َأْو ِعنَّةٍ  ،َأْر   «ةَأْو رَُجٌ  اْسَتْ َر  َأْر
ع مبػد ا ػمح خعػ ً إٔب ميب دا د  هػم ا نطػائ    ان بػا ،ػ اا امػامظ ُب ا

لَػَنا َميب  قػػاؿ  ػػ  قَػػاَؿ َيػػدَّ َلِ  َ، ن َمْخ َػَنكَػػا ُ، َػْيػػُد اا َّػػِه فْػػُل َبػػْ ِد فْػػِل ِإفْػػػنَاِهيَس قَػػاَؿ َيػػدَّ
ػػػػِد فْػػػػِل َ،ْ ػػػػِد ااػػػػنَّْ َِل افْػػػػِل اَِ ي َػػػػَد َ،ػػػػْل َبػػػػِ يِد فْػػػػِل  ػػػػِد فْػػػػِل ِ،ْانَِبػػػػَد َ،ػػػػْل ُدَ َّ َ،ػػػػْل ُدَ َّ

ـَحاُب اْلَمـَزارِِا ُيْ ـُروَن ِعـر َزَمـاِن »ْاُ َطيَِّت َ،ْل َبْ ِد ْفِل َميب َ قَّػاٍص قَػاَؿ  ا َْ َكـاَن َأ
 َعَلـاُءوا َرُسـوَل اللَّـِو  ،َمَزارَِعُهْم ِبَما َيُ وُن َعَلى السَّاِقر ِمْن الـزَّرْاِ  َرُسوِل اللَِّو 

َأْكــُروا  :َأْن ُيْ ــُروا بِــَذِلَ  َوقَــالَ  ُســوُل اللَّــِو عـَنَـَهــاُىْم رَ  ،عَاْخَتَصــُموا ِعــر بـَْعــِض َذلِــ َ 
ــةِ  ــذََّىِ  َواْلِفنَّ ــَلْيَماُن َعــْن » ماػػاؼ اانطػػائ  قػػاؿ « بِال ــَذا اْلَحــِديَث ُس ــْد َرَو  َى َوَق

  ة«رَاِعٍع عـََقاَل َعْن رَُجٍ  ِمْن ُعُموَمِتوِ 
لَػَنا ُ،ْثَ ػػػا  ابػػػمند ا م  ػػػاً إٔب بػػػا ر اا مفػػػم دا د ُف فْػػػُل َميب َشػػػْيَ َد قػػػاؿ  َيػػػدَّ

ػػِد فْػػِل ِ،ْانَِبػػَد فْػػِل َ،ْ ػػِد  لَػَنا  َ ِ ػػُد فْػػُل َهػػاُر َف َمْخ َػَنكَػػا ِإفْػػػنَاِهيُس فْػػُل َبػػْ ٍد َ،ػػْل ُدَ َّ َيػػدَّ
ػِد فْػِل َ،ْ ػِد ااػنَّْ َِل فْػِل َميب اَِ ي َػَد َ،ػْل َبػِ يِد  اانَّْ َِل ْفِل اْمَػاِرِث فْػِل ِهَطػاـٍ َ،ػْل ُدَ َّ

ْرَض ِبَمـا َعلَـى السَّـَواِقر ِمـْن الـزَّرِْا َوَمـا ُكنَّـا ُنْ ـِري األَ »ْاُ َطيَِّت َ،ْل َبْ ٍد قَػاَؿ  ْفِل ا
َهـــا َعـــْن َذلِـــَ  َوَأَمَرنَـــا َأْن ُنْ رِيـََهـــا بِـــَذَىٍ  َأْو  عـَنَـَهانَـــا َرُســـوُل اللَّـــِو  ،َســِعَد بِاْلَمـــاِء ِمنـْ

 ة«ِعنَّةٍ 
 ، ا جيػماز إجيػارة األرض فااػ هت ا األياد   ااثبللد مدؿه  قااما إف 

  اا  دة 
ابلبػمدالؿ ، ػا جيػماز مو ح ال  اجلماة ، ا ذان مف ه ا األياد   

  ع  ذان إجيارة األرض فاا هت  اا  د
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 فوػػنايد ائ  را ي امػػد   فػػ َّ ػ د ا  ػػد   األ ؿ مػػؤلف اانطػػػمبػػا فاانطػػ
فبيمػه بػدرج بػل   اانن  ،ػل ا اق ػد  امل افنػدع  مف هم مف املنممع بل ه ا امد  

ُب بػػنل اانطػػائ  ُب  خػػن امػػد   بػػا   ػػ    رد ع مبػػد ػػبلـ بػػ يد فػػل املطػػيت
ـَ اأَل ََّؿ َ جَيَ َا اأَلِخَ  ِبْل قَػْمِؿ َبِ يٍد ة عهَبيػَّ َُا ِإْبنَائِيُا َ،ْل  َارِؽٍ     مََ ْرَبَا اْاَابَل

 ذاػػن  ع مبػػا فاانطػػ د ا  ػػد   ااثػػا   ااثااػػ  مػػبل  وػػ  اف ابلبػػمدالؿ
، ػا د ػد فػػل ، ػد ااػن ل فػػل ا ي ػد  قيػا افػػل ميب ف بػدار ا ،نػد اجل يػا هػػم أل

ا ي ػػدع ٓب  ملبػػه إال افػػل ي ػػافع  قػػاؿ ميػػه افػػل يأػػن ك طػػه ُب اامبن ػػت  اػػ يا  
قػػػػاؿ حيػػػػىي  اػػػػيح يد ثػػػػه » قػػػػاؿ ااػػػػ ه  ُب بيػػػػ اف اال،مػػػػداؿ    ثػػػػ  اإلربػػػػاؿة

امػػ  يا ، ػػا ع  ُب ا«فطػػ كع  قػػاؿ ااػػدارقع  اػػ ياع  قػػاؿ  خػػن اػػيح فبػػمي
فػػػل ميب يػػػاًب  كػػػا  ػػػاد كػػػا فطػػػن مي افػػػل ، ػػػنع قػػػاؿ  بػػػ ات اقػػػاؿ »اامنػػػ  ت 

بااااً ،ل د د فل ، د اان ل اا ي  ن ي ،ل بػ يد فػل املطػيتع مبػاؿ اػيح 
 مبا اا  ل يطنما  األا ػا ع مػتف  طػيننس اػه غػ  دقيػل؛ ألاػس ا،م ػد ا  «فثبد

 ة  اام ط  ا طماهد
بػػػا  ػػػااا ااوػػػ يحع متكػػػه قػػػد  رد ُب  املػػػن ُب  هػػػ ا ال  مػػػ ما إذا  ػػػاف

مبػػػنهس مف  اػػػن ا فااػػػ هت  اا  ػػػدع   رد ُب  مف ربػػػمؿ اب اا ػػػد امػػػد ث  
مي ٓب  ع«عـَلَـْم َيُ ـْن يـَْوَم ِـذٍ  -مي اا  ػد- َوَأمَّا الذََّىُ  َوالْـَوِرقُ »اا خاري ،ل راما 

 ػػد قػػد  اكػػاع مف ااػػ هت  اا ب ػػد و ػػا ُب  ػػناك األرض بمجيػػمدةع بػػا ماػػل امل ا
فاػػناك األرض     ػػاف  م ابػػا و ػػا ُب غػػ   ػػناك األرضع م ػػم مبػػنهس اانبػػمؿ

و ا موا اام اباع  ان ي ذانع  اانه ٓب  ػن ع  مػمؽ ذاػن ر ي مكػه ٓب  اػل 
 و ا ُب  ناك األرضة م اباٌ 

ــاَل » ننا ػػد امػػد ث مػػتف اام طػػ  فااطػػماهد ال  وػػح فاانطػػ د ا  ػػ ا  َوَق
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   با ه ا اجل ك بل ع «َوَأَمَرنَا َأْن ُنْ رِيـََها ِبَذَىٍ  َأْو ِعنَّةٍ » «َىِ  َواْلِفنَّةِ َأْكُروا بِالذَّ 
   ةامد ث  ا ي اً ال حيم  فه

ف ااػػػدايا ، ػػػا جيػػػماز إجيارهتػػػا اام ابػػػا إ  بػػػمؿ بػػػل نيػػػ  إجيػػػارة األرض 
ااػػ ي  ػػاف ، يػػه اانػػاسع  إمجػػاع ااوػػ افدة مبػػا اام ابػػا مبػػد ر ي ،ػػل افػػل ، ػػن 

 اف  اني ب ار،د ، ا ،ند ربمؿ اب  ميب فان  ، ن  ،ث ػاف  نػدراً بػل مكه  
إبػػارة ب ا  ػػدع  قػػد ر ى افػػل اا ػػنيب املػػااا  إمجػػاع ااوػػ افد ، ػػا جيػػماز  نائنػػاع 
 ػػػا  ػػػدؿ ، ػػػا مف إجيػػػارة األرض جيػػػائ ةة  اجلػػػماة ، ػػػا ذاػػػن مف م ابػػػا اانػػػاس 

ااطػػن،  بػػل   ، ػػا شػػ ك اػػيح داػػيبلً شػػن،ياً ، ػػا جيػػمازاع فػػا ااػػدايا هػػم ااػػن 
 مػاة م  بػػندع  مػػمؽ ذاػػن مػػتف ر ا ػػمنس ،ػػل افػػل ، ػػن مكػػه  ػػاف  اػػني األرض 
ال موػػػ ح داػػػيبلً ألف افػػػل ، ػػػن ف ػػػد مف  ػػػا امػػػد   مػػػنؾ ذاػػػنة  هػػػ ا لافػػػت 
فن ا م  ،نه ف كه منؾ إجيارة األرض ا نن  ،نناع م ػ  ر ا ػد ،ػل رامػا ،ػل ، يػه 

ع  ُب ر ا د ،ػل افػل ، ػن ك طػه قػاؿ  «اأَلْرضِ َأنَّ اْبَن ُعَمَر وـََرَك ِكَراَء »جياك مينا  
 ب نمبػه  «ما كنا نر  بالمزارعة بأسـاً حتـى سـمعنا راعـع بـن خـديج يقـول الحـديث»

مكػػػه نػػػار  ػػػنى فامل ار،ػػػد ف بػػػاًع  امل ار،ػػػد إجيػػػارة األرضة  ، يػػػه  ػػػند االبػػػمدالؿ 
 ،مففاام ابػاع   ػند االبمطػناد ف  ػػا افػل ، ػنة  مبػا إمجػػاع ااوػ افد ااػ ي  ػػدَّ 

ماس ممج ما ، ا جيمازها متةػا هػم اإلمجػاع ، ػا املطػاقاة فنػاك ، ػا مػ جي  ربػمؿ 
اب مرض خيػػرب ا ينػػمدع  اػػيح هػػم اإلمجػػاع ، ػػا إجيػػارة األرضة ألف افػػل اا ػػنيب 
 ميػػد ر اة هػػ ا اإلمجػػاع قػػد ذ ػػن هػػ ا اإلمجػػاع ُب شػػنيه مػػد   ، ػػن مف اانػػ 

 جيػػػػارةع منػػػ ا هػػػػم ،ابػػػا مهػػػا خيػػػػرب مػػػ مجا ااوػػػػ افد ، ػػػا جيػػػػماز هػػػ ا اإل
اإلمجػػػاع ااػػػ ي  نب مكػػػهع  هػػػ ا إمجػػػاع ، ػػػا املطػػػاقاة  اػػػيح إمجا،ػػػاً ، ػػػا إجيػػػارة 

 األرضع مبل  طمدؿ فهة  ، يه ال  و ح دايبلً ، ا جيماز إجيارة األرضة
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ف ااػػػػػدايا ، ػػػػػػا جيػػػػػػماز إجيارهتػػػػػػا إ  بػػػػػمؿ ااػػػػػػ  ل نيػػػػػػ  ف إجيػػػػػػارة األرض 
بػاؿ  ميت اا ػمح فاا هت  اا  د هم إمجاع ااو افد ، ا ذان  قد كب ه نػا

 م  ػػػػػل افػػػػػل املنػػػػػ ر مف ااوػػػػػ افد ممج ػػػػػما ، ػػػػػا جيػػػػػماز  ػػػػػناك األرض فااػػػػػ هت »
منػػػ ا اإلمجػػػاع دايػػػا ، ػػػا جيػػػماز اإلجيػػػارة فااػػػ هت  اا  ػػػدة  اجلػػػماة  « اا  ػػػد

مػػن  ، ػػا املنػػا  ، ػػا ذاػػن مف األياد ػػ  ااػػماردة ُب ااننػػ  ،ػػل إجيػػارة األرض
ْليَـْزَرْعَهـا، َأْو لُِيْحرِثـَْهـا َأَخـاُه، َمْن َكاَنْ  لَـُو » بمؿ   املع لع متف اانبمؿ  َأْرٌض عـَ

ْلَيَدْعَها َمـْن َكانَـْ  لَـُو َأْرٌض »  مخنجيه بط س بل  ن ػل جيػافنع   بػمؿ « َوِإالَّ عـَ
ــوُ  ًَ ْلُيْمِســْ  َأْر ْليَـْزَرْعَهــا، َأْو لَِيْمَنْحَهــا َأَخــاُه، عَــِ ْن أَبَــى عـَ مخنجيػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل « عـَ

ْلَيَدْعَهاوَ »مبماه   ميب هن نةة ًَـوُ » قماه   «ِإالَّ عـَ ْلُيْمِسـْ  َأْر دايػا ، ػا  «عَِ ْن أَبَـى عـَ
  ػػ ان مػػتف األياد ػػ  يوػػنت اماػػس  ،ػػدـ إجيػػارة األرض فااػػ هت  اا  ػػدة

ـــعْ رَ ازْ » نػػػا بػػػافباًع مػػػتف قػػػمؿ اانبػػػمؿ ُب النمػػػ  ال غػػػ    ػػػا فيّ  ا َهـــحْ نَ امْ  وْ ا أَ َه
ـــأَ   اإلمجػػػاع املػػػ  مر نيػػػ  لااثػػػاً هااػػػ هت  يػػػ  فػػػ  النػػػ  ال لااػػػ    ػػػاع « اكَ َخ

 اا  ػػد ع  هنػػا م ػػارضع مُي  ػػد إٔب اارتجيػػيحع  األياد ػػ  املػػ  مرة مقػػمى بػػنداً 
اإلمجػػػاع إةػػػا  اػػػمف ، ػػػا شػػػ ك بمجيػػػمد  مف هػػػ ا م ػػػبلً ،ػػػل بػػل ر ا ػػػد اإلمجػػػاعع

  ػػمف ، ػػا جيػػمازا م  ، ػػا بن ػػهع مبػػا ااطػػ ك ااػػ ي ٓب  مجيػػد ف ػػد مػػبل  مػػ ما نُ 
ارة األرض فاا هت  اا  د ٓب مال  ا  م ابا فػه اانػاسة م ػ  إمجاع ، يهع  إجي

ــذٍ »اا خػػاري ،ػػل رامػػا   ــْم َيُ ــْن يـَْوَمِ  َل ــُة عـَ ــا الــذََّىُ  َواْلِفنَّ ع  ،ػػل ين  ػػد فػػل «عََأمَّ
َسأَْلُ  رَاِعَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء اأَلْرِض بِالذََّىِ  َواْلَوِرِق عـََقـاَل: ال بَـْأَس »قيح قاؿ  

َعَلى اْلَماِذيَانَـاِت َوَأقْـبَـاِل اْلَلـَداِوِل  ِإنََّما َكاَن النَّاُس يـَُ اِجُروَن َعَلى َعْهِد النَِّبرّْ  ِبِو،
ــْم َيُ ــْن  َل َوَأْبــَياَء ِمــْن الــزَّرِْا، عـَيَـْهِلــُ  َىــَذا َوَيْســَلُم َىــَذا، َوَيْســَلُم َىــَذا َويـَْهِلــُ  َىــَذا، عـَ

« َعِلــَذِلَ  زُِجــَر َعْنــُو، عََأمَّــا َبــْرٌء َمْعلُــوٌم َمْنــُموٌن عَــل بَــْأَس بِــوِ ِللنَّــاِس كِــَراٌء ِإالَّ َىــَذا  
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 املاذ اكات ه  با  ن ت ، ا يامد اانننع  بطا ا املاكة  إق ػاؿ اجلػدا ؿ م ائػا 
األاػػػار ااوػػػغ ةة منػػػ اف امػػػد ثاف  ػػػدالف ، ػػػا مكػػػه ٓب ماػػػل هنااػػػن ب اب ػػػد ُب 

   جيػػػمد اإلمجػػػاع ، ػػػا شػػػ ك يانػػػاة مػػػ جي  األرض فااػػػ هت  اا  ػػػد  ػػػا  ن ػػػ
 إمجاع ااو افد إةا هم  طػا ،ػل دايػا  اػيح رم ػاً  ػس اجيم  ػما  مناقطػما ميػه 

   ام بما ، يهة متمجا،نس مف ه ا اا  ا يا ه   ا     ماػس   ػما اانبػمؿ
قػػاؿ هػػ ا اماػػس م  رم ا م  ػػه م  بػػات ،نػػه مػػ خرب ا فػػاماس  ٓب  ػػن  ا ااػػداياة 

ألف ااطن  د إةا شن،ت منػػ الً ، ػا مم ػاؿ  ؛ ،ل ش ك يانا ه ا ال  امف إال
يو ت  يمادث جينت  ايطت من ااً ك ن دع  بل هنا ال فد مف  امف إمجػاع 
ااو افد إمجا،اً ، ا ش ك بمجيمدة  بػا داـ اكم ػا  جيػمد ب اب ػد مػ جي  األرض 
فاا هت  اا  د فن  األياد   ااوػ ي د متكػه  اػمف قػد اكم ػا  جيػمد إمجػاع 

، ػػا املنػػرب ، ػػا بػػؤل بػػل املطػػ      قػػاؿ ، ػػن    ػػ ان  افد ، ينػػاةا وػػ
ذ ػػنا مفػػػم  «ينَ نِ ِســ لثِ ثَــ دَ ْعــبَـ  قّّ َحــ رٍ ِلــتَ حْ مُ لِ  سَ يْ لَـــوَ  وُ لَــ رَ ِهــعَ  ةً تَــيْ ًــاً مَ رْ ا أَ يَــحْ أَ  نْ َمــ»

من ػػػا مف  اػػػمف ا   مأػػػن مي يػػػل   مبػػا ُب اخلػػػناج ،ػػػل بػػػآب فػػػل ، ػػػد ابع
ااناػػنة ُب بػػياؽ اان ػػ  م ػػس منػػ  مطػػ ا ألف  «حــق»ف ػػد لػػبلث بػػن  ابماػػه  

ك    ا يلة م م  اف نمز اه مف  ؤجينها فاا هت  اا  د ملا مخػ ت بنػه ف ػد 
 قػػد قااػػه ، ػن  ، ػػا فػػه ، ػػا بػنمى  بطػػ ا بػػل ااوػػ افدع  اػػػس ع لػبلث بػػن 

  نان ا ، يه مااف إمجا،اًة 
  بػػمؿ ااػػ  ل نيػػ  ف إجيػػارة األرض مف ااػػدايا ، ػػا جيمازهػػا بػػا ر ي ،ػػل 

ــَو َعــِن الُمَزاَرَعــِة، َوَلِ نَّــُو َقــاَل: َأْن يَْمــَنَف َأَحــدَُكْم » فػػل ، ػػاس مكػػه قػػاؿ ا ــْم يـَْن ِإنَّ اهلَل َل
ٌر َلُو ِمْن َأْن يَْأُخَذ َبْي اً َمْعُلوماً  ،ػل  باجيه قد ذ ن اخلرب افل  بم ل ، يهع «َأَخاُه َخيـْ

 اف ابع إةػا قػاؿ افل ، ػاس مكػه ملػا  ػا إ ثػار اانػاس ُب  ػناك األرض قػاؿ  بػ 
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 ُب ر ا ػد مخػػنى  «َأال َمَنَحَهـا َأَحـدُُكْم َأَخـاُه، َولَــْم يـَْنـَو َعـْن ِكَرائَِهـا»  ربػمؿ اب 
ٓب حيػػـن امل ار،ػػد  ااػػل مبػػن  ،ػػل افػػل ، ػػاس راػػ  اب ،نن ػػا مف ربػػمؿ اب 

ْليَـْزَرْعَهــا، َأوْ »  مف  نمػػل ف  ػػنس فػػ  ع فبماػػه  ــُو َأْرٌض عـَ لَِيْمَنْحَهــا  َمــْن َكانَــْ  َل
ًَوُ  ْلُيْمِسْ  َأْر  مخنجيه اارتب ي بل  ن ػل افػل ، ػاس  نػ  هة «َأَخاُه، عَِ ْن أََبى عـَ

ــــوَل اللَّــــِو »   ػػػػ ان بػػػػا ر ي ،ػػػػل لافػػػػت  ــــَر  َأنَّ َرُس ــــِة، َوَأَم ــــْن اْلُمَزاَرَع ــــى َع نـََه
 ة ػػػ اؾفػػػل ااامخنجيػػػه بطػػػ س بػػػل  ن ػػػل لافػػػت  «بِـــاْلُمَ اَجَرِة، َوقَـــاَل: ال بَـــْأَس ِبَهـــا

 اجلػماة ، ػا ذاػن مف يػد   افػل  عمن ا األياد   مػدؿ ، ػا جيػماز اإلجيػارة
، اس ُب ر ا امه   نا إخ ار ،ل من ه ابمؿ اانبمؿع  اػيح ر ا ػد ،ػل اانبػمؿة 
 ه  فياف ملا من ه بل ا  اانبمؿ ،ل  ناك األرض ف كه ايح ا م ػنبع ميبػمؿ  

ٓب  نهة  مننح بنه اان ا ػد ااثااثػد ٓب  نهةةة  اال قاؿةةاْبع   بمؿ  إةا قاؿةةة   
إذ ف  مكه   نس هػ ا بػل قػمؿ اانبػمؿ إذ فػ  من ػه فػ  ن امػد   ااػ ي من ػه 
يي  قػاؿ ٓب حيػـن امل ار،ػد  ااػل مبػن مف  نمػل ف  ػنس فػ  ع فبماػه ةةاْبة  بػا 
داـ هػػػم منػػػس الفػػػل ، ػػػاس  اػػػيح يػػػد ثاً مػػػبل   مػػػرب يأػػػدع  ال  طػػػمدؿ فػػػهة مبػػػا 

نـََهـى »متكػه   ػارض امػد   اثخػن   «َوَأَمـَر بِـاْلُمَ اَجَرةِ » يد   لافت بػل قماػه 
ـــْن ِكـــَراِء اأَلْرضِ  َرُســـوُل اهلِل   ع  امػػػد   اثخػػػن مخنجيػػػه بطػػػ س بػػػل  ن ػػػل رامػػػا «َع

مخنجيػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل  «َأْن يـُْ َخــَذ ِلــَلْرِض َأْجــٌر َأْو َحــظّّ  نـََهــى َرُســوُل اللَّــِو »
ـــالْ »   مبماػػػه جيػػػافنع ـــَر ِب    ،ػػػاـ  طػػػ ا  ػػػا بػػػؤاجينةع  قماػػػه «ُمَ اَجَرةِ َوَأَم

مي مف األبػػن فػػاملؤاجينة ،ػػاـ  ع،ػػاـ  بل ػػا «َأْن يـُْ َخــَذ َأْجــرٌ »، «َعــْن ِكــَراِء اأَلْرضِ »
 ال تاػػل هنػػا اجل ػػاع ألف  ػػبلع بنن ػػا ،ػػاـع م ػػيح ميػػد ا  ااننػػ  ،ننػػا ،ػػاـع 

 اثخػن ،ابػاً  ،اباً  اثخػن خانػاًع م  ميػد ا ،ابػاً بػل  جيػه  خانػاً بػل  جيػهع
بػػل  جيػػه  خػػن  خانػػاً بػػل  جيػػه غػػ  امػػد   اثخػػنةةة يػػىت تاػػل اجل ػػاع فػػا 
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مػػػػ جيح يػػػػد    إف ، ػػػـم األبػػػػن  ااننػػػػ  بمطػػػػاٍ ع  اػػػػ ان  ُ  ػػػػد إٔب اارتجيػػػػيحع
ند يد   األبن ألف اانو  إذا م اراا  ػنجيح ااننػ  ، ػا األبػن ابماػه اانن    ُ 

ــا يَرِيبُــَ  إِ » ااطػػبلـ  ااوػػبلة ، يػػه ــ َ دَْا َم مخنجيػػه اارتبػػ ي  قػػاؿ  «لَــى َمــا ال يَرِيُب
  و ا  طب  ابمدال س و ا األياد  ة يطل ن يح

ز إجيارهتػا بػا ر اا مفػم ف اادايا ، ا جيػماإ  جيارة األرض  بمؿ بل ني  إ
لَػَنا ِفْطػػػٌن اْاَ ْ ػػػَي َ،ػػػْل َ،ْ ػػػِد ااػػػنَّْ َِل فْػػػِل ِإْبػػػَ َل َ،ػػػْل َميب  ٌد َيػػػدَّ لَػَنا ُبَطػػػدَّ  دا د َيػػػدَّ

قَػاَؿ   ُ، َػْيَدَة ْفِل ُدَ َِّد ْفِل َ، َّاٍر َ،ْل اْاَماِيِد ْفِل َميب اْاَماِيِد َ،ْل ُ،ْنَ َة ْفِل اا  فَػْ ِ قَػاؿَ 
َػا مَمَػاُا  عِبْنػهُ  مَكَا َ اا َِّه مَْ،َ ُس فِاْمَػِد  ِ  ع َػْغِ ُن اا َُّه ِانَاِمِا ْفِل َخِد  ٍ   َزْ ُد ْفُل لَاِفتٍ  ِإةَّ

ٌد ِبػْل األَ  َرجُيبلفِ  ِإْن  »   مَػَبػاَؿ َرُبػمُؿ اا َّػِه ٍُبَّ امػََّ َبػا قَػْد اقْػمَػَمبل ْكَوػارِ قَاَؿ ُبَطػدَّ
  ة« ُوْ ُروا اْلَمَزارِاَ َكاَن َىَذا َبْأَنُ ْم َعل

قػػاؿ مكػػا م، ػػس فػػ ان ه  ػػ  إجيػػارة األرض ع بػػل  "ز ػػد فػػل لافػػت" مفَّ مي 
ِإْن َكاَن َىَذا َبْأَنُ ْم َعل ُوْ ـُروا »اؿ  رجي   قد اقممبل مب  إةا  ا اان   عراما

ــَزارِاَ   ر ى اا خػػاري ،ػػل ، ػػن  فػػل د نػػار قػػاؿ ق ػػت اعػػا  س  اػػم من ػػت  ة«اْلَم
  ػػػ  افػػػل -اػػػا ،ننػػػاع قػػػاؿ إف م،  نػػػس  املخػػػافنة مػػػتاس   ، ػػػمف مف اانػػػ  

ــيَ  نْ أَ »ٓب  نػػه ،ننػػا  ااػػل قػػاؿ   مخػػرب  مف اانػػ   -، ػػاس ــأَ  مْ كُ دُ َحــأَ  فَ نَ ْم  اهُ َخ
ـــخَ  ع مي  اخلػػػناج ُب اا غػػػد  ػػػناك األرض« ومـــاً لُ عْ اجـــاً مَ رَ ا خَ َهـــيْـ لَ عَ  ذَ ُخـــأْ يَ  نْ أَ  نْ ِمـــ وُ لَـــ رٌ يـْ

 من اف امد ثاف  دالف ، ا جيماز اإلجيارةة  ةمخ  مجينة
بنعمقػه  اجلماة ، ا ذان هم مف يد   ز د ال  ػدؿ ، ػا جيمازهػا فػا 

نػم م «ْن َكـاَن َىـَذا َبـْأَنُ مْ إِ »  ب نـم ااطػنط ُب قماػه  دؿ ، ا بن ناع  مبا 
ب عَّػػػا فاألياد ػػػػ  ااػػػػ  مننػػػػا ،ػػػػل  ػػػػناك املػػػػ ارع بع بػػػػاًع   ػػػػ ان منػػػػم ب عَّػػػػا 
خلن جيػػػه  ػػػنج ااغااػػػتع مػػػتف اااػػػناك ، ػػػا اان ػػػم ااػػػ ي  ػػػاكما  م ػػػاب مف فػػػه  ػػػاف 



 

59 

 

ألف ف ػػػػػع األرض ماػػػػػمف مخوػػػػػت بػػػػػل  ؛ غ ػػػػػت ، يػػػػػه املطػػػػػاجينة  االخػػػػػمبلؼ
 قماػػػػػه م ػػػػػأب  نط ُب األخػػػػػنىة  هػػػػػ ا بثػػػػػا م عيػػػػػا ب نػػػػػـم ااطػػػػػ       

                            هػ ا خػنج  ػنج ااغااػتع  مػتف [ٖٖ]اانمر
ع مي ب نػػـم يػػ   ػػاكما ُب ااغااػػت  انهػػمف مميػػاهتي س ، ػػا اا غػػاكع منػػ ا امل نػػـم

 ػػػنب اا كػػػا  ااطػػػنطع ب عَّػػػا ألكػػػه خػػػنج  ػػػنج ااغااػػػتع   ػػػ ان ب عَّػػػا فنوػػػمص
   اا ابد غ  املخوودة

 جيػماز  جيػماز املػنح"ال   ػ    مبا امد   ااثا  ،ل ، ن  فل د نػار متكػه
ـ مخػ  حيػنن فػا هػم  عع اػيح امل ػي  ػ ان"مخ  األجينةع  ااػل املػنح خػ   مم ػا

خناجيػػػػاً هتػػػػنح مخػػػػاا خػػػػ  اػػػػه بػػػػل مف   خػػػػ  األجيػػػػنةع  ذاػػػػن ألف هػػػػ ا اجل  ػػػػد 
ابػػػنح مخػػػاؾ  ال »مي   كػػػه قػػػاؿ   عم يػػػد ااع ػػػت ػػػد ةةة  هػػػ  مج ػػػد خرب ب  مبػػػاً 

م ينػػػا   ػػػت ا  ػػػنح مي اإل،عػػػاك د ف ببافػػػاع  اػػػ  ،ػػػل مخػػػ   «م خػػػ  خناجيػػػاً 
ئل ع  اابػػنااخلػػناج مي األجيػػنةع   مػػاج إٔب قن نػػد مل نمػػد كػػمع ااننػػ  "  ػػت ااػػرتؾ"

  بع بػػاً  ألاػا رنػػا مخػ  مجيػػنةجيػػاـز ااػػرتؾ   ػت بػل األياد ػػ  األخػنى م يػػد مف 
ْليَـْزَرْعَهـا َأْو لِيُـْزرِْعَهـا َأَخـاُه، َوال ُيَ ارِيَهـا بِثـُلُـٍث َوال »   بماه  َمْن َكاَنْ  َلُو َأْرٌض عـَ

ـــُو َأْرٌض »   قماػػػه  ةةمخنجيػػػه مفػػػم دا دة« ِبُربُـــٍع َوال ِبَطَعـــاٍم ُمَســـمِّى َمـــْن َكانَـــْ  َل
ْلُيمْ  ْليَـْزَرْعَها َأْو لَِيْمَنْحَها، عَِ ْن َلْم يـَْفَعْ  عـَ ًَـوُ عـَ َأنَّ النَّبِـرَّ » ر ى رامػا   ةةةع «ِسْ  َأْر

  ُِب نػ يح بطػ س بػل  ن ػل جيػافن   ةةبم ػل ، يػهة« نـََهى َعْن ِكَراِء اْلَمـَزارِا 
 ر ي مف ، ػد اب فػل  ع«ةةةَأْن يـُْ َخـَذ لِـَلْرِض َأْجـٌر َأْو َحـظّّ  نـََهى َرُسوُل اللَّـِو »

ػػػ، ػػػن ابػػػ  رامػػػا فػػػل خػػػد   مطػػػ اه مبػػػاؿ    ػػػت ،َ   َّ   اكػػػا قػػػد شػػػندا فػػػدراً  َّ
  ةمخنجيه بط س« نـََهى َعْن ِكَراِء اأَلْرضِ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّو »حيدلاف  
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 ف ااػػػدايا ، ػػػا جيػػػماز إجيارهتػػػا بػػػا ر ى  بػػػمؿ بػػػل نيػػػ  إجيػػػارة األرض إ
َعاَمَ  َأْىَ  َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج   اهللِ َرُسوَل َأنَّ » افل ، ن قاؿ  ااطيخاف ،ل

َهــــا ِمــــْن ثََمــــٍر َأْو َزرْاٍ  ــــيْ خَ   َ ْىــــأَ   اهللِ  ولُ ُســــرَ   َ اَمــــعَ » قػػػػاؿ مفػػػػم جي  ػػػػن   ع«ِمنـْ  رَ بَـ
 ثَ لُـالثُـّ  ونَ طُـعْ يُـ  مِ وْ ى اليَــلَـإِ  ،مْ وىُ لُـىْ أَ  مَّ ثُـ ،رُّ لِ عَ وَ  انَ مَ ثْ عُ وَ  رُ مَ عُ  مَّ ثُ  ،رٍ  ْ و بَ بُ أَ  مَّ ثُ  ،رِ طْ الشَّ بِ 
ُــالرُّ وَ  ،ػػل  ي ر ى اا خػػار  نػػ يح بطػػنمرةافػػل قدابػػد ُب املغػػ   قػػاؿ ذ ػػنا  «عَ ب

َها ِمـْن ثََمـٍر َأْو َزرٍْا، َعَ ـاَن  َأنَّ النَِّبرَّ » افل ، ن  َعاَمَ  َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمنـْ
يـُْعِطر َأْزَواَجُو ِماَئَة َوْسٍق ثََمانُوَن َوْسَق َوْمٍر َوِعْشـُروَن َوْسـَق َبـِعيٍر، عـََقَسـَم ُعَمـُر َخْيبَــَر، 

ُهنَّ َمـْن  َر َأْزَواَج النَِّبرّْ َعَخيـَّ  َأْن يـُْقِطَع َلُهنَّ ِمْن اْلَماِء َواأَلْرِض َأْو يُْمِنَر َلُهـنَّ؟ َعِمـنـْ
ـــاَرْت اأَلْرضَ  َـــْ  َعاِئَشـــُة اْخَت ـــاَر اْلَوْســـَق، وََكان ـــْن اْخَت ُهنَّ َم ـــنـْ ـــاَر اأَلْرَض، َوِم منػػػ ا « اْخَت

نػػػا ميػػػدؿ ، ػػػا جيػػػماز إجيارهتػػػا امػػػد    ػػػدؿ ، ػػػا جيػػػماز إجيػػػارة زر،نػػػا فػػػ ك بن
 بع باًة

هػم مف مرض خيػرب  اكػت شػأناً  طػبا فاملػاكع   ػاف  ذان  اجلماة ، ا
ف  ااطأن مرض ب طاك مقا بل بطايد ااطأنع مااكت م رعع   ؤ د هػ ا مكػه 

 جُ رُ ْخـا يَ َمـ رِ طْ َشـبِ  رَ بَــيْ خَ   َ ىْ أَ   َ امَ عَ   رَّ بِ النَّ  نَّ أَ »قد جياك ُب ا ظ ف ع األخ ار  
 جياك ُب يد   افل  ةمخنجيه اادارقع  بل  ن ل افل ، ن «رِ لَ الشَّ وَ   ِ خْ النَّ  نَ مِ 

، ػػػاس "مراػػػنا  و نػػػا"  ، ػػػا هػػػ ا مػػػتف  اقػػػا بػػػا م  ػػػه اانبػػػمؿ ُب إجيػػػارة خيػػػرب 
بطػػػػػػاقاة  ايطػػػػػػت ب ار،ػػػػػػدع مي مػػػػػػ جي  األرض املطػػػػػػأنة  اػػػػػػيح مػػػػػػ جي  األرض 

اة جيػػػائ ة فػػػبل  يػػػدهاع فػػػا مػػػ جي  ااطػػػأن  ب ػػػه األرضع  هػػػ ا بطػػػاقاةع  املطػػػاق
خػػبلؼة مااطػػأن نػػمز مف  طػػم جين فػػ ك ب  ػػـم بػػل هػػنا ايبػػـم فطػػبيه  ينلػػهع 
 مطم جين م  اً اه األرض ااػ  هػم مينػاع ، ػا شػنط مف  اػمف ااػ ي ميػه ااطػأن 
بػػػل األرض م ثػػػن بػػػل اخلػػػإب بنػػػه يػػػىت  اػػػمف االبػػػمئأار ا طػػػأن ال اػػػؤلرضع 
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 نن ػفتك ػاـ اااػيح املطػاقاةة   من ا املطػاقاة جيػائ ةة  امل نػمع هػم إجيػارة األرض   
 ااطػػأن  ػػاف م ثػػن بػػل  عمف األرض  اكػػت بطػػأنة م ػػ َّ  ُب يػػد   اا خػػاري

 اػػ ان  اكػػت بطػػاقاةع اك ػػن  ؛  ػػاف مينػػا بيػػاا اطػػب  ااطػػأن عاألرض اخلاايػػد
قماه ُب امد    "مااف   عػ  مز اجيػه بائػد  بػلع هػاكمف  بػباً رػناًع  ،طػن ف 

عػػا  ػػل بػػل األرض  املػػاك"  ػػا  ػػدؿ ، ػػا مف  اقػػا  بػػباً شػػ  اً"  قماػػه  "مف  ب
 مرض خيرب ماا شأنع  مف إجيارهتا بطاقاةع  ايطت ب ار،د  ال إجيارة مرضة

ال  طمدؿ فامد   ، ػا جيػماز إجيػارة األرض  اػ ان  طػب   يه،   فناكً 
 االبمدالؿ فهة
مػػتف  ػػنب اإلجيػػارة مبػػن بػػل مظنػػن بػػا  اػػمفة  وػػ ا   نػػن دايػػا   هاػػ ا

 فنز ابمدالؿة املادة ف 
 مبا املطاقاة من  م جي  ااطأن ، ا جي ك بل هػنا م  مػ جي  ااطػأن بػا 
 األرض ااماف ػػد اػػه ، ػػا جيػػ ك بػػل ااث ػػن  ااػػ رع ، ػػا مف  اػػمف ااطػػأن م ثػػن بػػل

املطػػػاقاة  جيػػػماز  ، ػػػا شػػػن،اً  املطػػػاقاة ب ػػػي هػػػم هػػػ ا مف ، ػػػا  ااػػػدايا األرضة
ل ميب هن ػػنة راػػ  اب ،نػػه مبػػد مخػػنج اا خػػاري ،ػػ عاألياد ػػ  ااػػماردة ُب ذاػػن

ـــْ  األَْنَصـــاُر ِللنَِّبـــرّْ »قػػػاؿ   ـــاَل: ال،  :قَاَل ـــا النَِّخيـــَ ، َق ـــْيَن ِإْخَوانَِن ـــا َوبـَ نَـَن اْقِســـْم بـَيـْ
ع  مخنج اا خاري «عـََقاُلوا: َوْ ُفونَا اْلَمُ ونََة َوَنْشرَْكُ ْم ِعر الثََّمَرِة، قَاُلوا: َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا

َعاَمـــَ   َأنَّ النَِّبـــرَّ »د اب فػػػل ، ػػػن راػػػ  اب ،نن ػػػا مخػػػربا  ،ػػػل كػػػاما مف ، ػػػ
َهـا ِمـْن ثََمـٍر َأْو َزرٍْا، َعَ ـاَن يـُْعِطـر َأْزَواَجـُو ِمائَـَة َوْسـٍق ثََمـانُوَن  َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمنـْ

َأْن يـُْقِطـَع  َر َأْزَواَج النَّبِـرّْ َوْسَق َوْمٍر َوِعْشُروَن َوْسَق َبِعيٍر، عـََقَسَم ُعَمُر َخْيبَــَر َعَخيـَّـ
ُهنَّ َمـْن اْختَـاَر  ُهنَّ َمـْن اْختَـاَر اأَلْرَض، َوِمـنـْ َلُهنَّ ِمْن اْلَماِء َواأَلْرِض َأْو يُْمِنَر َلُهـنَّ؟ َعِمـنـْ

َأنَّ » مخػػنج بطػػ س  مفػػم دا د  اانطػػائ   « اْلَوْســَق، وََكانَــْ  َعاِئَشــُة اْختَــاَرْت اأَلْرضَ 
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ـــَها َعلَــى َأْن يـَْعَتِمُلوَىـــا ِمـــْن  اللَّـــِو َرُســوَل  ًَ َدعَـــَع ِإلَــى يـَُهـــوِد َخْيبَــــَر َنْخــَ  َخْيبَــــَر َوَأْر
،ػل افػل ، ػاس   باجيه مخنج م د  افل « َبْطُر ثََمرَِىا َأْمَواِلِهْم، َوِلَرُسوِل اللَِّو 

ــــَها َوَنْخَلَهــــا ُمَقا َأنَّ َرُســــوَل اللَّــــِو » ًَ منػػػػ ا « َســــَمًة َعلَــــى النّْْصــــبِ َدعَــــَع َخْيبَـــــَر َأْر
األياد ػػ  مػػدؿ ، ػػا مف املطػػاقاة مػػ جي  ااطػػأن  يػػدا ، ػػا جيػػ ك بػػل هػػنا   ػػا 
هػم ظػاهن ُب يػػد   ميب هن ػنة بػػل م ػا األكوػػارع  مػدؿ ، ػػا ماػا مي املطػػاقاة 
مػػػ جي  ااطػػػأن  ب ػػػه األرض ، ػػػا جيػػػ ك بػػػل هػػػن ااطػػػأن  زرع األرض   ػػػا هػػػم 

َهـا »ل ، ن  ظاهن ُب يد   كاما ،ل ، د اب ف َعاَمَ  َخْيبَــَر ِبَشـْطِر َمـا َيْخـُرُج ِمنـْ
ــٍر َأْو َزرْاٍ  َنْخــَ  »   ػػا هػػم ظػػاهن ُب يػػد   بطػػ س  ميب دا د  اانطػػائ   «ِمــْن ثََم
ًَـَها ًَـَها َوَنْخَلَهـا» ُب يػد   افػل ، ػػاس  «َخْيبَــَر َوَأْر ممػدؿ ، ػا مف اامػػ جي   «َأْر

 مػػػدؿ  ػػػ ان ، ػػػا مف األرض إبػػػا ا طػػػأن  يػػػدا  إبػػػا ا طػػػأن  األرض ب ػػػاًع 
ِمائَــَة »ماػػمف مقػػا بػػل ااطػػأن   ػػا هػػم ظػػاهن ُب يػػد   كػػاما ،ػػل افػػل ، ػػن  

مث ػت فػ ان  اقػا املطػاقاة بػا هػ   «َوْسٍق ثََمـانُوَن َوْسـَق َوْمـٍر َوِعْشـُروَن َوْسـَق َبـِعيرٍ 
ف اا م جي  ااطأن ف ك بل هنا م  م جي  ااطػأن  األرض فػ ك بػل ااث ػن  جيػ ك 

ع ، ا مف  اػمف ااطػأن م ثػن بػل األرضع  م  ػاً مػتف هػ ا األياد ػ  بل اا ر 
 دايا ، ا جيماز ه ا املطاقاةة

ـاً علـى اسـتْللها، ويعطـى المحتـاج ٖٙٔالمـادة  : يلبـر كـ  مـن ملـ  أًر
 يهمـ  مـن وكـ  االسـتْلل. ىـذا مـن يم نـو مـا المـال بيـ من 

ـــلث ســـنين مـــن ليـــر اســـتْلل و خـــذ منـــو ووعطـــى  األرض ث
 لْيره.
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ناج ،ػػل بػػآب فػػل ، ػػد اب مف ، ػػن مخنجيػػه مفػػم  مبػػا ُب اخلػػي نػػا بػػا دا
بػػل مييػػا مراػػاً بيمػػد منػػ  اػػهة  اػػيح  مأػػن قػػاؿ ، ػػا املنػػرب " فػػل اخلعػػاة 

 قػػػد قااػػػه ، ػػػن  ، ػػػا فػػػه ، ػػػا بػػػنمى  بطػػػ ا بػػػل  "عيػػػل ف ػػػد لػػػبلث بػػػن 
ا مف األرض امليمػػد إذ ُبمنػػ ا نػػن ح ااوػػ افدع  اػػػس  ناػػن ا ، يػػه ماػػاف إمجا،ػػاًة 

مي  اػػا ، ينػػا  ػػداع متكػػه ت انػػاة  عميياهػػا ااطػػخ ع م   اػػا ، ينػػا يأػػارة
  طػػػممي ُب  نا بػػػدة لػػػبلث بػػػن  بمماايػػػد متاػػػا مؤخػػػ  بنػػػهع ااػػػل إذا ٓب  طػػػمغ َّ 

ذاػػن اإلييػػاك  اام أػػ  بػػل ييػػ  امل ايػػدع  بػػل ييػػ  األخػػ  بنػػه إذا م  نػػا 
 يػ  "م ػل مييػا"ع اقمون ُب امل ايد ، ػا ا  ال  باؿ إف اان  قدع لبلث بن 

ه ػػػػػػي مف امل ايػػػػػػد   اقموػػػػػػن ُب مخػػػػػػ  األرض ، ػػػػػػا ا مأػػػػػػن " اػػػػػػيح  مأػػػػػػن"ع
مخػػػ  األرض إذا م  ػػػت هػػػ  فاانطػػػ د ا   مأػػػن د ف ا يػػػ ع ال   مفّ  عا   يػػػ 

ن فامل ايػػػػدع هػػػػ ا بػػػػل فػػػػاة اإلنػػػػاز فامػػػػ ؼع ميػػػػدخا ا مأػػػػ بػػػػاؿ ذاػػػػن ألف 
ييػػا مراػػاً بيمػػد منػػ  اػػه هبػػل م  قػػاؿ ، ػػن  ع ماػػ فّ   ػػدخا ا يػػ  فاألخػػ 

 ايح اه يػل ف ػد لػبلث بػن ع  بػل ايمأػن مراػاً بيمػد منػ  اػه  اػيح  مأػن 
  ةيل ف د لبلث بن  

ااطػػػػػخ   ااػػػػػ  ت انػػػػػا  ػػػػػن  ، ػػػػػا األرض امليمػػػػػدقػػػػػمؿ ، ػػػػػن  بػػػػػا مف 
فاإلييػػػاك م  فػػػاام أ ع مي فماػػػا  ػػػدا ، ينػػػاع متاػػػا إذا م  ػػػت لػػػبلث بػػػن  

 ُب اً مخنى  ردت ُب غػ  اإلييػاك  اام أػ ع كومنع إال مف مؤخ  بل بااانا
حيػىي فػل  دـ  مبػد مخػنجغ  األرض امليمػدع فػا يػىت ُب األرض اا ػابنة املبع ػدع 

 ةِ نَـيْـ هَ جُ  وْ أَ  ةِ نَـيَـ زْ مُ  نْ اسـاً ِمـنَ   اهللِ  ولُ ُسـرَ  عَ طَ قْ أَ »بل  ن ل ، ن  فل ش يت قاؿ  
ــ اءَ َلــا، عَ وَىــلُ طَّ عَ ًــاً عَـ رْ أَ  ر بِــأَ  نْ ِمــ وْ ر أَ نّْــمِ  ةً يَعــطِ قَ   ْ انَــكَ   وْ : لَــرُ َمــعُ  الَ َقــ، عَـ اَىــوْ يَـ حْ أَ عَ  مٌ وْ قـَ
 ة« اهللِ  ولِ سُ رَ  نْ مِ  نْ  ِ لَ ا، وَ هَ وُـ دْ دَ رَ لَ  رٍ  ْ بَ 
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 املناد مكه قد ب ا ، ينػا م ثػن بػل لػبلث بػن ع مي اػم  اكػت بػل ميب 
ع ملػػا ب ػػا ، ينػػا لػػبلث بػػن  ملػػا ب ػػا ، ينػػا لػػبلث بػػن ع م  بػػل ، ػػن فاػػن

بػل ربػمؿ اإلقعػاع  ػاف ع  ااػل ملػل مُقع ػت إاػينس هػا ، ػندَّ انَ   ػ ان   ام  ػاف
مقّنهػا  د ،ػل لػبلث بػن  مػبل تاػل إرجيا،نػاع فػاقد ب ت بػّدة م  ػع    اب

بػػػل مػػػمٕب  م     ػػػد    نػػػن مف امػػػادث  ػػػاف ف ػػػد ب ػػػ  بػػػند ، ػػػن ملػػػل مييمهػػػاة
مياػػمف قػػػد ب ػػا ، ػػا م عي نػػا لػػبلث بػػػن    خبلمػػد ميب فاػػن بػػنمافع، ػػنع 
هػػ ا امادلػػد ُب اإلقعػػاع مػػتف    ػػا هػػم  ااػػح  ةهػػا ، ػػن اػػ ان ٓب  ندَّ  مػػ  ثنع

  ة ايطت ُب إيياك املمات م   أ  املمات
 نَّ أَ : »مخػػنج مفػػم ، يػػد ُب األبػػماؿ ،ػػل فػػبلؿ فػػل امػػارث املػػ   ػػ ان و

 ولَ سُ رَ  نَّ : إِ لٍ لَ بِ لِ  الَ قَ  رَ مَ عُ  انُ مَ زَ  انَ ا كَ مَّ لَ : عَـ الَ ، قَ عَ مَ جْ أَ  يقَ قِ العَ  وُ عَ طَ قْ أَ   اهللِ  ولَ سُ رَ 
 تَ رْ دِ ا قَـا َمـَهـنْـ مِ  ذْ ُخـ، عَ  َ َمـعْ تَـ لِ   َ عَ طَ قْ ا أَ مَ نَّ ، إِ اسِ ى النَّ لَ عَ  هُ رَ لُ حْ تَ لِ   َ عْ طِ قْ يُـ  مْ لَ   اهللِ 
ــــعَ  ــــ دَّ رُ وَ  وِ وِــــارَ مَ ى عِ َل  ع   ااػػػػح بنػػػػه مف إ ػػػػاؿ األرض ف ػػػػدـ اابػػػػدرة ، ػػػػا«راقِ الَب

ُيػػػددت   قػػػد فػػػهع  ، ػػػا ن، ػػػ من ػػػه   ػػػا األرضع مخػػػ  بػػػ ت هػػػم ابػػػمغبل ا
 ةقمؿ ، ن ااطافلثبلث بن    ا ُب بدة اإل اؿ املمجي د ألخ  األرض ف

 ال  بػػػػػاؿ إّف هػػػػػ ا ُب األرض املبع ػػػػػدع ألف املماػػػػػمع اػػػػػيح بػػػػػؤااًلع  ال 
يادلػػد يوػػ ت اياػػمف ااػػن  خانػػاً وػػاع فػػا هػػم ،ػػاـع مياػػمف ،ابػػاً  ػػا مرض 

 ةببع ػػدع فػػا ألاػػا م  ػػتمطػػ ت مخػػ  األرض إذا م  ػػت اػػيح ااماػػا    م ػػدع
ــا ثــلث ســنين لــم يعمرىــا مــن عطَّــ»  ؤ ػػد ذاػػن قػػمؿ ، ػػن راػػ  اب ،نػػه     أًر

ع مخنجيػػػه حيػػػىي فػػػل  دـ ُب اخلػػػناج  افػػػل ز م ػػػه ُب «علـــاء ليـــره ععمرىـــا عهـــر لـــو
بع ػػػل  طػػػ ا  ػػػا مرض ا ػػػٌظ  «مراػػػاً »األبػػػماؿ ،ػػػل ، ػػػن  فػػػل شػػػ يتع  قماػػػه 

،ػػابنة ب انػػا اك  اام أػػ ع مـ  اكػػت ع بػػماك م اكػػت بيمػػد ب انػػا فاإلييػػ  م ػػد
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ااطػػػػناك م  ا  ػػػػدةةة مػػػػاماس  نع ػػػػل ، ينػػػػاع ممؤخػػػػ  إذا  فاإلقعػػػػاع م  اإلرث م 
 بن ة م  ت لبلث 

بػماك م ػاف ذاػن  ع دؿ ، ػا مف األرض ااػ  ت انػا ااطػخ   ه من ا  
 متاا مؤخػ  بنػه إذا ٓب  طػمغ نا فاإليياك مـ فاام أ  مـ فاإلقعاع مـ فااطناكةةة

  فػػػػل لػػػػبلث بػػػػن  بمماايػػػػدع   ػػػػا  ػػػػدؿ ، ػػػػا ذاػػػػن م ػػػػا ، ػػػػن ُب يادلػػػػد ، ػػػػن 
طػػػ ا مكػػػه مكاػػػن ع  ُب يادلػػػد فػػػبلؿع  ٓب  ُ «اً بػػػل ،عػػػا مراػػػ»شػػػ يتع  ُب قماػػػه 

بػػل بااانػػا  رض، يػػه ميػػد بػػل ااوػػ افدع بػػا مف هػػ ا  ػػا  ناػػنع ألكػػه مخػػ  أل
افدة جيػػرباً ،نػػه د ف ببافػػاع  اثخػػ  هػػم اخل ي ػػدع ماػػاف ذاػػن إمجا،ػػاً بػػل ااوػػ 

، ػػػا بػػػؤل  عننَاػػػألف اإلمجػػػاع ااطػػػامٌب هػػػم م ػػػا ميػػػد بػػػل ااوػػػ افد م ػػػبلً  ػػػا  ُ 
فػػ ف األرض امليمػػد م  اا ػػابنة إذا  ن ، يػػه ميػػدع  هػػم دايػػا شػػن، نِاػػ ال  ُ  عبػػننس

لػػبلث بػػن  بمماايػػد م خػػ ها ااد اػػد بنػػه جيػػرباً ،نػػه د ف ب انػػا شػػخ   م  نػػا 
 ببافاة 

 اػت فاإلييػاكع مـ  بُ مرضع بػماك  طػ ا  ػا م بنه  م ّ  مف ه ا اماس 
قػػػد ،ع ػػػت لػػػبلث  اػػػا مرضٍ ع مغػػػ  ذاػػػن فاإلقعػػػاعع مـ اإلرثع مـ ااطػػػناكع مـ

 بنمات م خ ها ااد اد بل ناي نا جيرباً ،نه د ف ببافاة 
 نػػس بػػل ااػػن ع متكػػه  ُ مػػتف هػػ ا  عبمماايػػد هػػ   ػػمف ااػػثبلث بػػنماتمبػػا  

ًـاً رْ أَ   َ طَـّعَ  نْ َمـ»   بمؿمنم  خ  األرض  ُب اام عيا ، ا ااثبلثعُب م بنوت  
مػػػػي نس بػػػػل هػػػػ ا مف ااطػػػػنمات  ع مطػػػػ   اام عيػػػػا ، ػػػػا ااػػػػثبلثع«نَ يْ نِ ِســــ لثَ ثَــــ

 دَ ْعــبَـ  قٌ َحــ رٍ ِلــتَ حْ مُ لِ  سَ يْ لَــوَ »ااػػثبلث بمماايػػدع  قػػد م  ػػد هػػ ا د ف غ ػػمض فبماػػه  
إذا  اكػت  «لثٍ ثَـ دَ عْ بَـ »باؿ  ال  ُ ع «لثٍ ثَ  دَ عْ بَـ »ع مط   ك   امل ، ا «لثٍ ثَ 

 ةع إال مف مامف بمماايًد مُ د  بمط ط ًد  راك ف  نا دبعن بم
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 مبػػا إ،عػػاك اا بليػػ  بػػل فيػػت املػػاؿ بػػا تاػػننس بػػل زرا،ػػد مراػػنس مػػتف 
داي ه با م  ه ، ن ُب اا ناؽع متكه ملا مم ت اا ناؽ منؾ األرض  ت  ػد مه نػا 

بػل فيػت   ٓب  بط نا ، ا ا ارف  با ماػا بػل ااغنػائسع  م،عػا اا بليػ  بػاالً 
بػ  ما ف ػدع  بػا مف سع با ماس ٓب  امكما قد ماملاؿ  مبم ف فه ، ا زرا،د مران

اا بلي  فمن نس مبلي  ايطما  ل  طم بمف شيئاً ، ػا فيػت املػاؿ بػا دابػما 
ت اػػػػػمف مراػػػػػاً مػػػػػبل  ػػػػػدخ مف ُب اا بػػػػػناكة منػػػػػ اف األبػػػػػناف  ػػػػػا  ناػػػػػن بث ن ػػػػػا 

ملػػػػاؿة مبػػػػا األبػػػػن األ ؿ  هػػػػم مػػػػنؾ ملخاا من ػػػػا ألياػػػػاـ ااغنػػػػائس  مياػػػػاـ فيػػػػت ا
األرض اا  غن ػت  ػت  ػد مه نػا  ،ػدـ مبطػي نا ، ػا ا ػارف  مبػد  جيػد ُب 
ااوػػ افد بػػل  ناػػنا ، ػػا ، ػػنع  نػػار ميػػه كبػػاش فػػ  ، ػػن  فيػػننسة  مبػػا األبػػن 
ااثػػا   هػػم إ،عػػاك اا بليػػ  ُب اا ػػناؽ بػػل فيػػت املػػاؿ بػػاالً ا را،ػػد مراػػنس م ػػس 

اػػػاف إمجا،ػػػاً بػػػاممياً ، ػػػا مف اا بليػػػ    عػػػمف بػػػل  ناػػنا ، ػػػا ، ػػػن ميػػػدع م
 فيت املاؿ با تاننس بل زرا،د مرانسة  ه ا   نا ه  مداد ه ا املادةة

 : وتحقق المل ية العامة عر ثلثة أبياء ىر:ٖٚٔالمادة 
 ك  ما ىو من مراعق اللماعة كساحات البلد.  -  أ 

 المعادن التر ال ونقطع كمنابع البترول. -ب 
األبـــــياء التـــــر طبيعتهـــــا ومنـــــع اختصـــــاص الفـــــرد بحيازوهـــــا   -جـــــ 

 كاألنهار.
 بائػػػد ااطػػػافبدع مػػػاا بنة هجيػػػػ   اامابػػػ د  اا طػػػن لداي نػػػا هػػػم دايػػػا املػػػادة 

اانػػػاس ، ػػػا اشػػػرتا نس ُب ب ايػػػد ااعن ػػػل اا ػػػاـ  بننػػػا داي نػػػا إقػػػنار اانبػػػمؿ 
رتبػ ي ،ػل ،ائطػد مخنجيػه اا «ِمنًـى ُمنَـاُخ َمـْن َسـَبقَ »ااطػبلـ     ااوبلة  قماه ، يه
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مي بػػيع  هػػ   راػػ  اب ،ننػػا  قػػاؿ يطػػل نػػ يحع  افػػل خ تػػد ُب نػػ ي هع
املاػػاف امل ػػن ؼ فامأػػازع ب ػػن جل يػػا اانػػاسة م ػػل بػػ ل إٔب باػػاف  مكػػاخ ميػػه 

 منم اهة
حيىي فل قيح املػاز  ،ػل   مبا اا بنة هة  مداي نا با ر ي ،ل ، ن  فل

َمْعــِدَن الِمْلــِف ِبَمــْأِرَب  ُ  َرُســوَل اهلِل اْســتَـْقَطعْ »قػػاؿ   مفػػيع فػػل  ػػاؿ مفيػػه ،ػػل
َقــاَل  -  ػ  مكػػه ال  نبعػا- عََأْقَطَعِنيـُو، َعِقيـَ : يَــا َرُسـوَل اهلِل، ِإنَّــُو ِبَمْنزِلَـِة اْلَمــاِء اْلَعـدّْ  عـَ

ــَل ِإَذنْ َرُســوُل اهلِل   املػػاك اا ػػد  ااػػ ي ال  نبعػػاة شػػ ه  مخنجيػػه اانطػػائ ع «: َع
ا دـ اكبعا،هة  اػيح املػناد هنػا امل ػح  إةػا املػناد امل ػدف فػدايا ب دف امل ح فاملاك 

قع ػػػه بػػػل م ؿ األبػػػنع ا مكػػػه    ػػػس مكػػػه ب ػػػحع  مملػػػا ،  ػػػه مكػػػه ال  نبعػػػا بن ػػػهع بػػػ
 دٌ َعـ اءٌ َمـ وُ نَـّأَ   رّْ بِـنَ لْ لِ  نَ يَّ بَــا وَـ مَّـلَ عَـ » ماملنا اامكه ب دكاً ال  نبعاع قاؿ مفم ، يد 

 يــوِ يعــاً عِ مِ جَ  اسَ النَّــ نَّ أَ  اءِ َمــالْ وَ  ارِ النَّــوَ  لِ ر الَ ــِعــ  اهللِ  ولِ ُســرَ  ةَ نَّ ُســ نَّ ، ألَ وُ ْنــمِ  وُ َعــلَ وَ ارْ 
 ، ػػا هػػػ ا ماػػا ب ػػدف بػػػل . «واهُ ِســ ونَ دُ  هُ وزُ ُحــيَ   ٍ ُجـــرَ لِ  وُ لَــعَ لْ يَ  نْ أَ  هَ رِ َ ــ، عَ اءُ كَ رَ ُبــ

امل ادف اا  ال منبعاع مي غػ  دػد دة املبػدار فا يػد ق ي ػدع متكػه ب ايػد ،ابػدة 
 ا إف  اف دد د املبدار فا يد ق ي د مبل  امف ب ايد ،ابدع فدايا امد  ةمب

َ،ػْل َرجُيػٍا  بػل  ن ػل ميب خػناش   مبا اا بنة هم  مداي نا قػمؿ اانبػمؿ
ـــر »  قَػػػاَؿ َرُبػػػمُؿ اا َّػػػِه   قَػػػاؿَ  ِبػػػْل َمْنػػػَ اِة اانَّػػػِ ن  ـــرََكاُء ِع ـــِلُموَن ُب اْلُمْس

ثَــلٌث ال يُْمــنَـْعَن: اْلَمــاُء »   قماػػه  ةمخنجيػػه م ػػد «ارِ َوالنَّــ وال ــلاْلَمــاِء  :ثٍ ثَــلَ 
 هػ ا امػد   ب  ػا فػ ف  بػل  ن ػل ميب هن ػنةع باجيػهمخنجيػه افػل  «َواْلَ ُل َوالنَّارُ 

مفػػػاح ب ايػػػد املػػػػاك ُب  بن نػػػا إةػػػا هػػػم ألاػػػػا بػػػل بنامػػػل اجل ا،ػػػدة ماانبػػػػمؿ 
فطػاميننس د ف غػ هسع ااعائا  خيرب اؤلمنادع  ابم اما فاا  ػا اطػب  زر،نػس   

م ػػم  اكػػػت ااطػػن د ُب املػػػاك بع بػػاً بػػػل ييػػ  هػػػم ملػػا  ػػػح اؤلمػػناد مف تم اػػػماة 
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 قماػػػػه   ع«ةةةاْلُمْســــِلُموَن ُبــــرََكاُء ِعــــر ثَــــَلٍث: اْلَمــــاِء »   م ػػػػل قػػػػمؿ اانبػػػػمؿ
ـــاءُ » ـــنَـْعَن: اْلَم ااطػػػبلـ اؤلمػػػناد مف    ااوػػػبلة  بػػػل إفايمػػػه ، يػػػه ع«ةةة ثَـــلٌث ال يُْم

املػػاكع مطػمن   ، ػػد ااطػنا د ُب املػػاك  اااػػؤل  اانػار  هػػ   ماػا بػػل بنامػػل  تم اػما
اجل ا،ػػػد ااػػػ  ال مطػػػمغ  ،ننػػػاع ماػػػا بػػػا  م بػػػل ميػػػه  مكػػػه بػػػل بنامػػػل اجل ا،ػػػد  
 طايات اا  دة  ميػناش االيمعػاة  بنا،ػ  املاشػيد متكػه  اػمف ب ايػد ،ابػدة 

اػيح غػ  هػ  امل ايػد  ه ا ه  مداد امل ايد اا ابدع  مبا دايا  مف هػ ا ااػثبلث
اا ابػػد متكػػه االبػػمبناكع مبػػد جيػػنى ابػػمبناك األداػػد ااػػ  مػػدؿ ، ػػا امل ايػػد اا ابػػد 

  و ا   نن اادايا ، ا ه ا املادةة دممجيد ماا دومرة ُب ه ا األكماع ااثبلل

: المصنع من حيـث ىـو مـن األمـلك الفرديـة. إال أن المصـنع ٖٛٔالمادة 
ـــ ن كانـــ  المـــادة مـــن يأخـــذ ح ـــم المـــادة التـــر يصـــنع ها. ع

األمـلك الفرديــة كــان المصــنع مل ــاً عرديــاً كمصــانع النســيج. 
وإن كان  المادة من األملك العامة كان المصنع مل ـاً عامـاً  

 كمصانع استخراج الحديد.
إف هػػػػ ا املػػػػادة ذات شػػػػب   ميػػػػد ا  مف األنػػػػا ُب املوػػػػاكا ماػػػػا بػػػػل 

ا   خػػ  ياػػس املػػادة ااػػ   وػػن ناة مبػػا األبػػبلؾ اا ند ػػدع  ااطػػل ااثػػا  مف املوػػن
ـطََنَع خَ  َأنَّ النَّبِـرَّ »ااطل األ ؿ مداي ه  َْ مخنجيػه اا خػاري ،ػل ، ػد اب  «اَرًػاا

ـــرَ  أَنَّـــُو »فػػػل ، ػػػنع   مخنجيػػػه اا خػػػاري ،ػػػل بػػػنا فػػػل بػػػ د « اْسَتْصـــَنَع الِمْنبَـ
ع  ابموػػػػن نا ،نػػػػػد بػػػػل ت ػػػػػن املوػػػػنا ب ايػػػػد مند ػػػػػدة   ػػػػاف اانػػػػػاس ااطػػػػا،دي

ع يػىت إف بػننس بػل  ػاف  وػنا  بػات ،ػننس ون مف ُب م ػاـ اانبػمؿ  طم
األبػ  د بثػا خ ػػاة راػ  اب ،نػػه ااػ ي  اكػت نػػنا،مه ااطػيمؼ ُب اجلاه يػػد 
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بػا  فل هطػاـعاع   ا ُب ب ة  ابم ن ، ينا ف د إببلبه را  اب ،نهع  قومه
 ،ندبا اشرتى ااطػيمؼ بػل خ ػاةع م  ػا جيػاك خ ػاة اا اص فل  ائا ااطن  

 ػا  ػدؿ ، ػا مكػه  اا اَص  مباااا ااث ل قاؿ اه  ُب اجلند مق ين ابػمن اًك ةةةع
  مقػػػن امل ايػػػد اا ند ػػػد ا  وػػػاكاع بػػػماك م اكػػػت بوػػػاكا مبػػػ  دع مـ بوػػػاكا

ب ادفع مـ بواكا  ػارةع مـ غ هػاة  ٓب  ػن  مي اػ  ،ػل ب ايػد املوػناع  ٓب  ػند 
املوػػػنا مف ي كػػػ  ، ػػػا ٓب  ػػػند ممي كػػػ  ، ػػػا مف املوػػػنا ب ايػػػد ،ابػػػدع   ػػػا 

 ُب امل ايد اا ند دة دد ادع مي با اادايا ،اباً ، ا مف املواكا داخ ب ايد 
  خػ   املوػنا فإ» قا،ػدة  مداي ه ااثا   ااطل مبا األ ؿ ااطل مداد ه ا

 هػػ ا اابا،ػػدة بطػػمن عد بػػل امػػد   ااطػػن اع مبػػد ر ي مف  «ياػػس بػػا  نػػم 
ــَرَىا َوُمْعَتِصــَرَىا َلَعــَن اهللُ َبــاِربَ »قػػاؿ   اانبػػمؿ  َِ  هػػم جيػػ ك بػػل  «الَخْمــِر َوَعا
ااطػالع  افػل  نػ  ه ، ػنع افػل  ن ػل بػل  اانبػمؿ ،ػل دا د ميب يػد  

 َلَعَن اللَُّو اْلَخْمَر َوَبارِبـََها َوَساِقيَـَها َوبَائَِعَها»  ع قاؿ ربمؿ اب  امد   فم ابه
ــَرَىا َوُمْبَتاَعَهــا َِ  ،وػػن اخل ػػن ،ػػل مػػاانن  ع«ِإلَْيــوِ  َواْلَمْحُمولَــةَ  اِمَلَهــاَوحَ  َوُمْعَتِصــَرَىا َوَعا

 ينابػًا  إةػا اػيح ماا وػن اخل ػنع ،وػن ،ػل اػ  هػم  إةا اا ونع ،ل اياً  ايح
م خػ ا ياػس  اخل ػنع ام ػنب ينبػا قػد  اال،موار ماا ون امناـة هم اخل ن ،ون

ا وػن ااط ك اا ي جينى ،وناع ماانن  بنوت ، ا اا ون مي ، ػا نػنا،د ا
 عمياػػمف بنوػػ اً ، ػػا  اػػد اا وػػنع مااوػػنا،د م خػػ  ياػػس ااطػػ ك ااػػ ي  وػػنا

 املوػػنا   خػػ  ياػػس ااطػػ ك ااػػ ي  وػػن هع  هػػ ا دايػػا ، ػػا مف املوػػنا   خػػ  
ياػػػػس بػػػػا  نػػػػم ع مي دايػػػػا هػػػػ ا اابا،ػػػػدةع مأػػػػاكت ينبػػػػد املوػػػػنا بػػػػل ينبػػػػد 

ع فػػا اإلكمػػاج ااػػ ي  نمأػػهة مامػػد   اػػيح داػػيبلً ، ػػا مف املوػػاكا ب ايػػد ،ابػػد
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هم مبػ  دايػا ، ػا مف املوػنا   خػ  ياػس املػادة ااػ   نمأنػاة  هػ ا هػم دايػا 
 ااطل ااثا ع مي مف اابا،دة املطمن عد بل امد   ه  دايا ااطل ااثا ة

 ، ػػا هػػ ا األبػػاس  ن ػػن ُب املوػػاكاع مػػتف  اكػػت املػػماد ااػػ  موػػنا مينػػا 
املوػػاكا ب ايػػد مند ػػدع  ايطػػت بػػل املػػماد ااداخ ػػد ُب امل ايػػد اا ابػػدع  اكػػت هػػ ا 

قد مقػن نػنا،د ااطػيمؼع  نػنا،د ااثيػاةع    واكا اانطي ع ألف اانبمؿ 
 نػػنا،د األي  ػػدع  ػػا هػػم داخػػا ُب امل ايػػد اا ند ػػدع  إف  اكػػت املوػػاكا اوػػنا 
املػػماد ااداخ ػػد ُب امل ايػػد اا ابػػدع   وػػاكا ابػػمخناج ااػػن  ع  بوػػاكا ابػػمخناج 

  ع  ال مدخا ُب امل ايد اا ند دة ألف اانبػمؿامد دع متاا مامف ب ااً ،اباً 
ي  بنا بواكا اخل ن م،عا املونا ياس املادة اا   ون ناع  هػ ا هػم دايػا 

 املادةة

ــة إلــى مل يــة عامــة، ٜٖٔالمــادة  ــة أن وحــول مل يــة عردي : ال يلــوز للدول
ـــفتو ال بـــرأي  ألن المل يـــة العامـــة ثابتـــة عـــر طبيعـــة المـــال َو

 الدولة.
ِإنَّ ِدَمـاءَُكْم »  املم ل ، يه بل  ن ل ميب فاػنة    اانبمؿيد داي نا 

ــُ ْم َعَلــْيُ ْم َحــَراٌم َكُحْرَمــِة يـَــْوِمُ ْم َىــَذا ِعــر بـََلــدُِكْم َىــَذا ِعــر َبــْهرُِكْم  ًَ َوَأْمــَواَلُ ْم َوَأْعَرا
،ػػاـ  طػػ ا  ػػا إكطػػافع مي ػػـن مخػػ  بػػاؿ مي مػػند بػػل  خعػػاة  هػػ ا «ةةةَىــَذا

  اً مـ غ  بط سع إال فط ت بطن عع مي ػـن ، ػا ااد اػد بط بماك م اف ااناس
مف م خ  باؿ مي مند إال فط ت شن، ة  اػ ان حيػـن ، ينػا مف م خػ  بػاؿ مػند 
بػل األمػػناد     ػػه ب اػػاً ا د اػػد حبأػػد املوػػ  دع م  ب ايػػد ،ابػػد حبأػػد بوػػ  د 

ماملوػػػػ  د ال    ػػػػه يػػػػبلالً م  ػػػػه  عاألبػػػد ميػػػػه  ذاػػػػن ألف امػػػػد   يػػػػـن ذاػػػػن
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ف ائلبػػػػػاـ مف    ػػػػػا ذاػػػػػن ر،ا ػػػػػد ملوػػػػػاّب إاج إٔب دايػػػػػا شػػػػػن، ع  ال  بػػػػػاؿ حيمػػػػػ
املطػػ   ع ألكػػه اػػه يػػل ر،ا ػػد ااطػػؤ فة ال  بػػاؿ ذاػػن ألف ر،ا ػػد ااطػػؤ ف هػػ  
اابيػػػاـ هوػػػاّب اانػػػاس يطػػػت األياػػػاـ ااطػػػن،يدع  ايطػػػت هػػػ  اابيػػػاـ هوػػػاّب 
 اانػػػػػاس يطػػػػػت رمي اخل ي ػػػػػدع م ػػػػػا ينبػػػػػه اب اػػػػػيح ا خ ي ػػػػػد مف ن  ػػػػػه يػػػػػبلالً 

بع بػػاًع  إف م ػػا ذاػػن  ػػاف م  ػػه ب   ػػد حيػػا س ، ينػػاع   نجيػػا املػػاؿ اوػػاي هة 
شػػ كع ألكػػه إف  ػػاف ُب بػػا  طػػ ا فاامػػ بيس اػػيح بػػل ااطػػنع ُب   ، ػػا هػػ ا مػػتف

بػػاؿ   ي مػػه  نػػ مه ب ػػن ،ػػاـ  ػػاف مناػػاً ، ػػا ااد اػػد مف    ػػه ب ايػػد ،ابػػدع 
 ن مه  اكػت  ػ انع  ايطت  مارة ُب ذانع مبل مامف قد م مهع  إةا   ي مه 

   ي مػػه  نػػ مه  حيػػـن ، ػػا ااد اػػد مف    ػػه ب ايػػد مند ػػدة  مبػػا إف  ػػاف ُب بػػاؿ
ب ن ا ند  ايح بل   ي مػه  ال بػل نػ مه مف  اػمف ب اػاً ،ابػاً متكػه حيػـن ، ػا 

مرجيػػا  ااد اػػد مف مؤ ػػهع  إف م  ػػت  ػػا س   نجيػػا اوػػاي هة مػػتف ربػػمؿ اب 
ب ػػدف ال  ف مقع ػػه إ اهػػا يػػ  ظنػػن مكػػهف ػػد م مرض امل ػػح بػػل مفػػيع فػػل  ػػاؿ

  نبعاة

: ل ــ  عــرد مــن أعــراد األمــة حــق االنتفــاا بمــا ىــو داخــ  عــر ٓٗٔالمــادة 
المل يــة العامــة، وال يلــوز للدولــة أن وــأذن ألحــد دون بــاقر 

   الرعية بمل ية األملك العامة أو استْللها.
ماف يػػػد  األبػػػد ُب املػػػادة هػػػ  اان،يػػػد ُب دار اإلبػػػبلـع مي  ػػػا بػػػل حي ػػػا

ااد اػػػدع بػػػماك م ػػػاكما بػػػل املطػػػ    مـ بػػػل ااػػػ بي ع  ، ػػػا ااد اػػػد مف من،ػػػاهس 
اان،ا ػػد اادائ ػػد امل  بػػدع  ذاػػن فمػػمم  اماجيػػات األبابػػيد  ػػسة  ذاػػن يطػػت 
مياػػػاـ اإلبػػػبلـ ااػػػ  خ ػػػ ما  ػػػاة  بننػػػا مف  ػػػا مػػػند بػػػل ممػػػناد اان،يػػػد اػػػه يػػػل 
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املطػػػ س ُب يػػػل االكم ػػػاع هنامػػػل  ااػػػ ب     عاالكم ػػػاع هػػػا هػػػم بػػػل امل ايػػػد اا ابػػػد
  امل ايد اا ابد بماكة

َــــَلثٍ »ف يػػػػد    ال  بػػػػاؿ إ ف امل ايػػػػد   ػػػػ  م «اْلُمْســــِلُموَن ُبــــرََكاُء ِعــــر ث
 اسُ النَّــــ»ا  طػػػػ    مبػػػػ ع فػػػػا إف هػػػػ ا امػػػػد     ػػػػ ان يػػػػد   هػػػػ  اا ابػػػػد 

بطػػ س ييػػ   رد ميػػه    بل ػػا  وػػ  حبػػد   فن ػػدة ااػػ ي مخنجيػػه« ...اءُ كَ رَ ُبــ
اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َدارِِىْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجرِيَن َوَأْخِبْرُىْم أَنَـُّهْم ِإْن عـََعُلوا َذِلَ   ثُمَّ »

ـــــى اْلُمَهـــــاِجرِينَ  ـــــا َعَل ـــــْيِهْم َم ـــــا ِلْلُمَهـــــاِجرِيَن َوَعَل َلُهـــــْم َم  دار املنػػػػػاجين ل مي دار  ع«عـَ
مؿ إٔب دار اإلبػػػبلـع مي  م ػػػحيوػػػن يػػػل اان،م ػػػد ُب بػػػل  منػػػ ا كػػػ اإلبػػػبلـع 

مبل  ط ا  ػا املطػ    ُب اا ػآبع فػا ااػ  ل ُب دار حي ا ماف يد دار اإلببلـع 
اإلبػػػػبلـع   ػػػػ ان ال  طػػػػمث  غػػػػ  املطػػػػ    ااػػػػ  ل   يطػػػػمف ُب دار اإلبػػػػػبلـ 

بطػػن  اً  ل اان،م ػػدام مػػا حبػػد اػػدع ألف يػػد   فن ػػدة جي ػػا ا حي  ػػمف ماف يػػد اا
 ااػػػ ب   عمػػػتف املطػػػ س ااػػػ ي ُب دار اإلبػػػبلـ  ، يػػػه فػػػاام مؿ إٔب دار اإلبػػػبلـع

 املادةة ، يه ن ا منع ل ي     حي ا ماف يمناع اا ي   يش ُب دار اإلببلـ
مااكػػػػػػػػػت منم ػػػػػػػػػا  عُب دار اإلبػػػػػػػػػبلـاان،يػػػػػػػػػد ، يػػػػػػػػػه  ت هػػػػػػػػػ ا بػػػػػػػػػا  اكػػػػػػػػػ

ماك م ػػػػػاف بطػػػػػ  اً بػػػػػ اان،يػػػػػدع بػػػػػل ميػػػػػدٌ بػػػػػل ذاػػػػػن نػػػػػا  ال تُ  عفامل ايػػػػػد اا ابػػػػػد
   مـ بل مها اا بد 

 املط    فامل ايد اا ابد ممااحة  كم اع اان،يد بلمبا ا
 ثػ  بػػل اانوػمص  اامقػائا ُب ،نػػد   نطػ د ألهػا اا بػػدع مبػد  ردفاا مبػا 

    مدؿ ، ا ذان ع    نا اخل  اك ااناشد ل ربمؿ اب 
مبػػػػػد  ػػػػػاكما تطػػػػػمف ُب األبػػػػػماؽع   ي ػػػػػمف   طػػػػػرت فع  األبػػػػػماؽ بػػػػػل  -

ـــوُف »ةةة بااػػػن قػػػاؿ   ر ى م ػػػد ،ػػػل   ػػػت فػػػلامل ايػػػد اا ابػػػدة  َـــا َأُط ـــا أَن َن عـَبَـيـْ
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 «دةةةالسُّوَق ِإَذا رَُجٌ  َنْصَراِنرّّ َجاَء ِبَطَعاٍم يَِبيُعُو يـَُقوُل: َمْن َيُدلُّ َعَلى َكْعِ  ْبِن َماِل ٍ 
مف املط     مها اا بد  اكما  غطػمف األبػماؽ ماجيػاهتس بػماك  ، ا  ه ا  دؿ

 ةفطماك
،ػػػل ميب  باجيػػػهافػػػل ر ى  ةاك  اانػػػار  اااػػػؤلبػػػل املػػػقػػػد  ػػػاكما  نم  ػػػمف    -

 ممجا ااو افد «ة َثلٌث ال يُْمنَـْعَن: اْلَماُء َواْلَ لُ َوالنَّارُ »قاؿ   هن نة مف اان  
  ػ ان بػل فبػ   ع، ا مف كوارى ااطاـ  طنفمف با املطػ    بػل ماػار ااطػاـ

  طػبمف بػل    ان ااب   ُب بون  طنفمف  ع، ا جممبيمه ُب اا ناؽ  اا  ن ل
اانيػػػاة   ػػػاكما مجي ػػػاً حيمع ػػػمف بػػػل ميػػػناش االيمعػػػاةع   طػػػبمف بػػػ ار،نس بػػػل 
األاػػػػار اا ابػػػػدع   ن،ػػػػمف بماشػػػػينس ُب األبػػػػا ل اا ابػػػػد ا ن،ػػػػ ة   ػػػػس اايػػػػـم مف 
 نم  ػػػما بػػػل اا ػػػرت ؿ  بطػػػمبامه  بػػػل اااننفػػػاك ألف   ين ػػػا بػػػل اانػػػار ااػػػماردة ُب 

 امد  ة
ا مخنجيػػه م ػػد  اارتبػػ ي فطػػند نػػ يح   ػػس امػػل ُب إييػػاك املػػمات ملػػ -

ًًـا َميّْتَـًة َعِهـَر لَـوُ »  بل  ن ل جيػافن قػاؿ ، يػه ااوػبلة  ااطػبلـ ة  بػا «َمـْن َأْحيَـا َأْر
ــا »قػػاؿ   ر اا اا خػػاري ،ػػل ،ائطػػد راػػ  اب ،ننػػا ،ػػل اانػػ   ًً َمــْن َأْعَمــَر َأْر

،ػػػل ،ائطػػػد راػػػ  اب ة  بػػػا ر اا مفػػػم دا د ااعيااطػػػ  «لَْيَســـْ  أَلَحـــٍد عـَُهـــَو َأَحـــقُّ 
 نْ ا مِ يَ حْ أَ  نْ مَ عَ  ،اهللِ  لدُ بِ  لدُ بِ الْ وَ  ،اهللِ  ادُ بَ عِ  ادُ بَ العِ »  ،ننا قاات قاؿ ربمؿ اب 

 «ةقّّ حَ  مٍ الِ لَ  قٍ رْ عِ لِ  سَ يْ لَ وَ  ،وُ لَ  وَ هُ  اً عَـ يْ بَ  ضِ رْ األَ  اتِ وَ مَ 
بػػماك م ػػاكما   ػػا هػػ ا األداػػد هػػ  مداػػد ،ابػػد مطػػ ا مجيػػا ممػػناد اان،يػػد 

 ة  مـ غ  بط   بط  
 ػػػػػنؽ  م أ يػػػػػا اان،يػػػػػدع بطػػػػػ  نا  مهػػػػػا ذبمنػػػػػاع ابػػػػػم  اؿ ػػػػػ ان    -

املمانػػبلت اارب ػػد  اا  ن ػػد  اجلم ػػدة مبػػا اارب ػػد مبػػد  ػػاف مهػػا اا بػػد  طػػم   ماا 
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َكــاَن َعَلــى َرُســوِل اللَّــِو   »ر ى اارتبػػ ي ،ػػل ،ائطػػد قااػػت   عزبػػل ربػػمؿ اب 
  ِــاِم ثـَْوبَــاِن ِقْطرِيَّــاِن َلِليظَــان َقــِدَم بـَــزّّ ِمــْن الشَّ َعــِرَق ثـَُقــَل َعَلْيــِو، عـَ َعــَد عـَ ، َعَ ــاَن ِإَذا قـَ

ـــى اْلَمْيَســـَرِة... ـــْوبـَْيِن ِإَل ـــُو ثـَ ـــِو عَاْبـــتَـَرْيَ  ِمْن ـــَ  ِإلَْي ـــْو بـََعْث ـــُ : َل ُقْل ـــَلٍن اْليَـُهـــوِديّْ، عـَ  «ِلُف
راػماف امد  ة  مبا  ػنؽ اا  ػن ماػاكما  طػم   ماا  املطػ    زبػل ااوػ افد 

   باس ، ينا اايـم ااعنؽ اجلم دة عاب ، ينس
 اػػػػه مف  طػػػػم  ا اارب ػػػػد اا ػػػػاـ   بػػػػائا االموػػػػاالت اا ابػػػػد قيابػػػػاً ، ػػػػا 

 املمانبلت اا ابدة
ف ف جل يا ممناد اان،يد يػل االكم ػاع بػل  ه ا مداد ااطل األ ؿ بل املادة

   امل ايد اا ابدة
أليػػد د ف فػػاق  اان،يػػد  مبػػا ااطػػل ااثػػا   هػػم بنػػا ااد اػػد بػػل مف مػػ ذف

مداي ػػػه يػػػد   مفػػػيع فػػػل  ػػػاؿ ،نػػػدبا  عه ايػػػد األبػػػبلؾ اا ابػػػد م  ابػػػمغبل ا
 بػػبلبه  نػػ مات اب خػػرب  ،نػػدبا مُ  عب ػػدف امل ػػح هػػ رة مقع ػػه ربػػمؿ اب 

، يػػه مف امل ػػح ااػػ ي مقع ػػه إ ػػاا هثافػػد املػػاك اا ػػد رجي ػػه بنػػهة ر ى اارتبػػ ي ،ػػل 
مابػػمبع ه امل ػػحع مبعػػا اػػهة م  ػػا  ربػػمؿ اب مفػػيع فػػل  ػػاؿ "مكػػه  مػػد إٔب 

مف  ٔب قػػاؿ رجيػػا بػػل اة ػػح  ممػػدري بػػا قع ػػت اػػهد إةػػا قع ػػت اػػه املػػاك اا ػػدة 
قػػاؿ  ماكم ،ػػه بنػػه"ة  فػػدايا بػػا ر اا اارتبػػ ي ،ػػل ،ائطػػد  قػػاؿ يطػػل نػػ يحع 

ة «ِمنًــى ُمنَـاُخ َمــْن َســَبقَ »قػاؿ   مف ربػػمؿ اب  ع افػل خ تػد ُب نػػ ي ه ،ننػا
 ة«ال ِحَمى ِإالَّ هلِل َوِلَرُسوِلوِ »  ااو ت فل جيثابد ،ند اا خاري  يد 

 بػػػل اامااػػػح مف م ثػػػن االيماػػػارات اانم اايػػػد  غػػػي ااطػػػن ات  األمػػػناد 
غػػي مايطػػاً خياايػػاً إةػػا هػػم فطػػ ت االبميػػازات ااػػ  حيوػػ مف ، ينػػا البػػمغبلؿ 
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اا ػػػدع  االموػػػاالت امل ايػػػات اا ابػػػد ف كما،نػػػاة  ااغػػػاز  اا ػػػرت ؿ  بػػػائن امل ػػػادف 
  املمانبلت  املياا  غ هاة

: يلوز للدولة أن وحمر مـن األرض المـوات وممـا ىـو داخـ  ٔٗٔالمادة 
 عر المل ية العامة ألية مصلحة وراىا من مصالف الرعية.

ــــوِلوِ »مكػػػػه قػػػػاؿ   داي ن ػػػػا بػػػػا ر ي ،ػػػػل اانػػػػ   ــــى ِإالَّ هلِل َوِلَرُس  «ال ِحَم
 ام ػػا هػػم مف حي ػػ  شػػيئاً  ػػا هػػم  ثابػػدعمخنجيػػه اا خػػاري ،ػػل ااوػػ ت فػػل جي

،ػل ذاػن  ا ابد املط    مي نا ااناس بننػا   ػم  وػاع مبػد اػا اانبػمؿ 
مي ينبػه مػػبل حيػا اطػػخ  مف     ػػه  ال حيػا ا خ ي ػػد  ػ ان مف     ػػه ان طػػه 

 بل هنا جياك بنا ااد اد بل مف ر ػن ميػداً شػيئاً  ػا  عألكه ال حيا با ينبه اب
امل ايػػػد اا ابػػػد ر ياػػػاً تنػػػا فػػػه غػػػ ا بػػػل االكم ػػػاع فػػػهة مبػػػا ااد اػػػد  هػػػم داخػػػا ُب

ك طنا مي اخل ي د ميأمز اه مف  م  فط ك بل األرض املمات   ا هم داخػا 
ُب امل ايد اا ابد ملو  د بل بواّب املط    ال ان طهع  اادايا ، ػا ذاػن بػا 

 مخنجيػه افػل ي ػاف «ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ِ يْ خَ لِ  يعَ قِ النَّ   رُّ بِ ى النَّ مَ حَ »ر اا افل ، ن قاؿ  
 اانبيػا بماػػا  نمبػا ميػػه املػاك مياثػن ميػػه اخلوػت ملػػا  طػمبن ميػػه  ع،ػل افػل ، ػػن

فػػل ااػػ ف  ابػػل املػػاكة مي بنا،ػػ  خوػػ دع  ر ى مفػػم ، يػػد ،ػػل ،ػػابن فػػل ، ػػد اب 
ــأَ » ميطػػ ه ،ػػل مفيػػه قػػاؿ  ــرَ عْ ى أَ َو ــعُ  رّّ اِب ــعَـ  رَ َم ــرَ مِ ا أَ : يَــالَ َق ــالْ  ي ــلْ اوَـ ا قَ نَــلدُ ، بِ ينَ نِ مِ  ْ ُم ا َن

، رُ َمـعُ  قَ رَ طْ أَ : عَـالَ ا؟ قَـيَهـمِ حْ وَ  لمَ ، َعـمِ لَ ْسـر اإلِ ا عِ هَ يْـ لَ ا عَ نَ مْ لَ سْ أَ ، وَ ةِ يَّ لِ اىِ ر اللَّ ا عِ هَ يْـ لَ عَ 
 رُّ ابِـرَ عْ ألَ   اأَ ا رَ مَّـلَ ، عَـ خَ َفـنَـ وَ  وُ بَ ارِ َبـ  َ تَـعَـ  رٌ ْمـأَ  وُ بَـرِ ا كَ ذَ إِ  انَ كَ ، وَ وُ بَ ارِ بَ   ُ تُ فْ يَـ وَ  خُ فُ نْـ يَـ   َ عَ جَ وَ 
 الَ وْ لَـ ، واهللِ اهللِ  ادُ بَـعِ  ادُ بَـعِ الْ ، وَ اهللِ  الُ مَ  الُ مَ : الْ رُ مَ عُ  الَ قَ ، عَـ وِ يْ لَ عَ   َ لِ ذَ  دُ دّْ رَ يُـ   َ عَ جَ  وِ ا بِ مَ 
نن ح ُب   ه ا  «ةرٍ بْ ر بِ راً عِ بْ بِ  ضِ رْ األَ  نَ مِ   ُ يْ مَ ا حَ مَ  اهللِ  ي ِ بِ ر سَ عِ  وِ يْ لَ عَ   ُ مِ حْ ا أَ مَ 
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دع مي نمز مف  م  ااد اػد فطػ ك  ػا هػم داخػا ُب امل ايػد جيماز ام ا ا د ا
 اا ابػػد   نا،ػػ  املاشػػيد اوػػاّب املطػػ   ة  قػػد بػػار ااوػػ افد ف ػػد اانبػػمؿ 

  هم ،اـ ااا خ ي د مف     هة ع، ا ذان

 : يمنع كنـز المال ولو أخرج  زكاوو.ٕٗٔالمادة 
 داي نػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػمؿ اب م ػػػػػػػػػأب                        

                             متاػػا دايػػا ، ػػا  [ٖٗ]ااممفػػد
 ػػنب  نػػػ  املػػاؿ بع بػػاًة  هػػ  مي اث ػػد  إف  اكػػت ك اػػت ُب مهػػا ااامػػاة مػػتف 

   اؿ ػػػق إذ اث ػد م ؿ ُب ذاػن   نن   ا وا  ا  مف   ل ،اـع ا  نا      

                                   

                                  

ااػ هت  اا  ػد  نتػاً ،ابػاً  ة  ااػدايا ، ػا مف اث ػد قػد ينبػت  نػػ [ٖٗ ]ااممفد
 بماك مخنجيت ز امه مـ ٓب  نج هم 

م اًل  ، ـم ه ا اث دع من  اث ػد بنعمقػاً  ب نمبػاً دايػا ، ػا بنػا  نػػ  
املػػػاؿ بػػػل ااػػػ هت  اا  ػػػد بن ػػػاً فامػػػاًة ماملوػػػ  إٔب مف ااانػػػػ  ب ػػػاح ف ػػػد إخػػػناج 

 وػػار إايػػه إال  اا  ػػاة مػػنؾ ماػػس اث ػػد ااػػ ي داػػت ، يػػه دالاػػد قع يػػدة  هػػ ا ال
فػػدايا  وػػنمنا ،ػػل ب ناهػػا م   نطػػخناع  ٓب  ػػند مي كػػ  نػػ يح  وػػنمنا ،ػػل 
ب ناهػػػػاع  ال حيم ػػػػا مف  اػػػػمف هنػػػػاؾ دايػػػػا  وػػػػنمنا ،ػػػػل ب ناهػػػػا ألاػػػػا قع يػػػػد 

 ال  مجيػػػد دايػػػا  نطػػػخنا مي بػػػا  عإال ااػػػدايا ااػػػ ي  نطػػػخنا اادالاػػػدع م ػػػس   ػػػلَ 
مي  ػػػنب  نػػػػ  املػػػاؿ  عز امػػػهيا نػػػا لافمػػػاً  هػػػم  ػػػنب  نػػػػ  املػػػاؿ  اػػػم مخنجيػػػت 

 بع باًة
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وـُُوعَّْر رَُجٌ  ِمْن َأْىِ  »  ر ى م د فتبناد ن يح ،ل ميب مبابد قػاؿلاكياً  
َزرِِه ِديَنارٌ  ،الصُّفَّةِ  ثُمَّ وـُُوعَّْر آَخُر عـَُوِجَد  :قَالَ  ،َكيَّةٌ   عـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ،عـَُوِجَد ِعر ِم ـْ

ــَزرِِه ِدينَــارَانِ  ــر ِم ـْ ــاَل َرُســوُل اللَّــِو  ،ِع َق ــانِ   :عـَ ع  مبػػند ااعػػربي  ػػما إٔب ميب «َكيََّت
 ع هػػ ا   ػػ   ػػنب  نػػػ  ااػػ هت  اا  ػػد بع بػػاً  اػػم  ػػاف د نػػار لمبابػػد اا ػػاه  ة 

بػػػا داـ  اػػػمف  نػػػػ اًع مي خ كػػػاً ا  ػػػاؿ اغػػػ  ياجيػػػد  ػػػناد  ع اػػػم  ػػػاف د نػػػاراً  ايػػػداً 
  ل اانجي   ألا ا  اكا   يطػاف بػل إك اقه ، يناة  اانبمؿ قاؿ ذان فاانط د  

 م ػػأب   قماػػه  طػػ  إٔب  «كيتــان»وقــال:  «كيـة»ااوػدقد  ،نػػد ا اامػػربع مبػػاؿ  
                                          ااممفػػد[ٖ٘] 

ػ ة منػػ ا دايػػا ، ػػا  ػػنب ااػػ  هػػ  قطػػس بػػل   ػػد ااانػػػ ع مي  طػػ  إٔب   ػػد ااانػػ
 عز ػ  مـ ٓب  ػ ؾَّ م بماك  عف   كواة اا  اة مـ ٓب     مبماك  عااانػ   نتاً بع باً 
 مااانػ    ه يناـة

 ف اا عػػػػػػػػػػا ُب قماػػػػػػػػػػه م ػػػػػػػػػػػأب  إلااثػػػػػػػػػػاً                  

 بغػػػػا ن ابماػػػػه م ػػػػأب   [ٖٗ ]ااممفػػػػد                      

مماػػػمف اث ػػػد هبم ػػػا ذاػػػن مطػػػم ا ، ػػػا يا ػػػ  النػػػ   ميػػػد ا   [ٖٗ]ااممفػػد 
 نػ  املاؿع  ااثا  ،دـ اإلك ػاؽ ُب بػ يا ابة مػن  اث ػد  ػدؿ ، ػا مف اام،يػد 
فاا ػػػػػ اة األاػػػػػيس بنوػػػػػت ، ػػػػػا هػػػػػ  ل األبػػػػػن لة مي ااػػػػػ  ل  انػػػػػػ  ف ااػػػػػ هت 

ابع م طػنهس فاا ػ اة األاػيسة  بػل ذاػن   اا  دع  ااػ  ل ال  ن بماػا ُب بػ يا
يا اب  طػ  ه اام،يػدع   ػ ان بػل  م   مف بل ٓب  انػ ع  اال ٓب  ن ػل ُب بػ 

ك ػػػل ُب بػػػ يا اب  اانػػػه  نػػػػ  املػػػاؿ متكػػػه  طػػػ  ه اام،يػػػد م  ػػػاًة قػػػاؿ اابػػػن    م
"متف بل ٓب  انػ   بنا اإلك اؽ ُب ب يا اب مبل فد  مف  اػمف  ػ ان"ة  املػناد 

 فاث ػػػػد بػػػػل قماػػػػه           اجلنػػػػاد ألاػػػػا ببرتكػػػػد فاإلك ػػػػاؽة     ػػػػد ُب
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بػػ يا اب إذا قنكػػت فاإلك ػػاؽ  ػػاف ب ناهػػا اجلنػػاد إال إف  جيػػدت قن نػػد موػػنمنا 
 د ػػػػػػػ،نػػػػهة  ، ػػػػا هػػػػ ا مػػػػتف               ال موػػػػ ح داػػػػيبلً ، ػػػػا مكػػػػه إذا

ال  طػػ  نس اا ػػ اةة متكػػه اػػيح ب ػػي اث ػػد   نػػػ  ها  مك بػػما بننػػا ُب بػػ يا اب
 بل  نػ  املاؿ ف ف ٓب  ن ل بنػه ُب بػ يا اب م طػنا فاا ػ اةع ه ػي مف اا عػا 

ك ػػػػل بنػػػػه ُب بػػػػ يا اب ال   ػػػػ ة  م،عػػػػا م طػػػػ يع مياػػػػمف املػػػػاؿ املانػػػػمز إذا 
 ػػاك اع فػػا ب ناهػػا بػػل  نػػػ  م طػػنا فاا ػػ اة  بػػل ٓب  ن ػػل ُب بػػ يا اب م طػػنا 

ة مػػػاا عا ،عػػػػا بغػػػا نة  اػػػػيح ،ع ػػػاً م طػػػ  اًة  وػػػػ ا  اػػػمف  ػػػػنب فاا ػػػ اة
ااانػ   نتاً بع باً بماك مك ل بنه ُب ب يا اب مـ ٓب  ن ػلع   اػمف  ػنب ااانػػ  
شػػػيئاً   ػػػنب ،ػػػدـ اإلك ػػػاؽ ُب بػػػ يا اب شػػػيئاً  خػػػنة  فػػػ ان   نػػػن ا  يػػػاف مف 

 ل بنه ُب ب يا ابةك ماث د قد ينبت  نػ  املاؿ  ام مخنجيت ز امه  ام 
يب ر ى اا خاري َ،ْل َزْ ِد ْفِل َ ْهٍتع قَاَؿ  َبَنْرُت فِاانَّفََ ِة مَِتَذا مَكَػا فِػ َ راف اً  

ع  َذرٍّ َرِاػػَ  اا َّػػُه َ،ْنػػُهع مَػُبْ ػػُت اَػػُه  َبػػا مَكْػ َاَػػَن َبْن ِاػػَن َهػػَ اد قَػػاَؿ  " ُ ْنػػُت فِااطَّػػ ْـِ
 مَاْخمَػَ ْ ُت مَكَا َ ُبَ اِ  َُد ُب                          

          [ " قَػػاَؿ ُبَ اِ  َػػُد  كَػ َاَػػْت ُب مَْهػػِا ااِامَػػاِةع مَػُبْ ػػُت ٖٗ]ااممفػػد     
َنُه ُب َذاَؾع  ََ َمَت ِإَٔب ُ،ْثَ اَف َرِاػَ  اا َّػُه َ،ْنػُه  " كَػ ََاْت ِميَنا َ ِميِنْسع َمَااَف فَػْيِ  َ فَػيػْ

 
َ
ِد نَػَد مَػَبػِدْبمُػَناع َمَاثػُػَن َ، َػ َّ اانَّػاُس َيػىتَّ  َ ْطُامِ ع َمَاَمَت ِإَٕبَّ ُ،ْثَ اُف  مَِف اقْػَدـِ امل

َ ػػػػػػ َكػَُّنْس َٓبْ  ػَػػػػػػَنْ ِ  قَػْ ػػػػػػَا َذاِػػػػػػَنع مَػػػػػػ ََ ْنُت َذاَؾ اُِ ْثَ ػػػػػػاَف " مَػَبػػػػػػاَؿ ٕب  ِإْف ِشػػػػػػْئَت 
ْيػَتع َمُاْنػػَت َقنِ  ًػػاع  ْنػػ َِؿع َ اَػػْم مَبَّػػُن ا َ، َػػ َّ »مَػَن َّ

َ
َيَ ِطػػيعا  مَػػَ اَؾ ااَّػػِ ي مَكْػػػ ََاِ  َهػػَ ا امل

ة مخػػبلؼ ميب ذر  ب ا  ػػد إةػػا  ػػاف ُب يػػل بػػل ك اػػت اث ػػد «َاَطػػِ ْ ُت َ مَ َْ ػػتُ 
ال ُب ب ناهػػاع م ػػم  ػػاف اػػدى ب ا  ػػد م  اػػدى ،ث ػػاف يػػد   نػػ يح فػػ ف بػػا 
مخنجيت ز امه ايح فانػ ع مي خبلؼ رمي ميب ذر اليم  فه ب ا  ػد  ألبػات 
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مف ، ػـم اث ػد  إ بلقنػا ٓب  اػل   ػا  ػدؿ ، ػا عمفا ذر فه م  اليم  فه ،ث ػاف
ع  مكػػه ٓب  ث ػػت ،نػػد ا  ميب ذر ،ث ػػاف فػػ   مميػػه خػػبلؼ فػػ  ب ا  ػػد  ميب ذر 

 يد   خبلؼ ذانة
 بل ذان   ه  م   مف اث د ،ابػد جيػاكت جل يػا ااػ هت  اا  ػد بػماك 

 بػػػماك  عنجٓب ُ ػػ  ػػا مـ بػػماك مخنجيػػػت ز اهت عم اكػػت ب ػػن فد مـ غػػػ  ب ػػن فد
 ٓب م   ة  ، يه مااانػ    ه يناـة مـ مف غت كوافاً 

ي ػما ااانػػ  إذا مخنجيػت ز امػه ٓب نػد ا  ال داػيبلً نػ ي اً  ػػسع م ااػ  ل 
 مجيػػا مداػػمنس مياد ػػ  بػػاقعد ،ػػل درجيػػد اال،م ػػار ا ػػ  نا  اايػػار مبػػاكيدهاع 

ف اا خاري قد  اا فافاً ،نماكه "فاة ال  نػ  مي ا مخنجيػت ز امػه"  اانػه إيىت 
ا ػػػػػاة  ال حبػػػػػد    ايػػػػػد  ػػػػػدؿ ، يػػػػػهع ألكػػػػػه ٓب  وػػػػػح ،نػػػػػػدا  ال ٓب  ػػػػػ ت ُب ا

مجيا األياد   اا  ابػمدؿ وػا ، ػا جيػماز ااانػػ  إذا مخنجيػت ز امػه   يد  ة 
ع منػػ  مياد ػػ  ال ف ػػد مف جيػػنى مم  نػػا مجي نػػا ُب ب ااػػا شػػ كبننػػا  ٓب  وػػح

 ع مي بنداً  بمناًة درا دً  ر ا دً    م بل بباؿ
دامف فػه ، ػا جيػماز  نػػ  ااػ هت  اا  ػد مبا يد   مـ ب  د اا ي  طم

لافػػػػت فػػػػل  ،مػػػػاة ،ػػػػل ا  هػػػػم  مخػػػػنج مفػػػػم دا د بػػػػل ر ا ػػػػد ػػػػإذا مخنجيػػػػت ز اهت
ًَـاًحا ِمـْن َذَىـٍ  عـَُقْلـُ : »،أبلف ،ل ،عاك ،ل مـ ب  د قااػت   ُكْنـُ  أَلْـَبُس َأْو

ــــَ دَّ  زََكاوُــــُو  َقــــاَل: َمــــا بـََلــــَغ َأْن وـُ ــــٌز ُىــــَو؟ عـَ َلــــْيَس ِبَ ْنــــزٍ يَــــا َرُســــوَل اهلِل، َأَكنـْ ــــَر عـَ « عـَزُكّْ
ااماػػػح دن ػػػد فيػػػاض » األ اػػػاح  كػػػمع بػػػل ام ػػػ ة قػػػاؿ ُب اابػػػابمس ا ػػػي   

ع مػتف « ي   بل اا  د مج ه م اػاح  اخل خػاؿ»إٔب مف قاؿ   «ااو ح  ااب ن
هػػ ا امػػد   اػػ يا ألف لافػػت فػػل ،أػػبلف ميػػه ببػػاؿ ييػػ  م ػػند ُب امػػد   

فػػػت يػػػد ُ  ،مػػػاة ،نػػػه ،ػػػل كِاػػػَن ، ػػػا لا ػػػا مُ  قػػػاؿ ااػػػ ه  ُب منمجػػػد لافػػػت  ه
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متكػه ع  بػا ذاػنع  يػىت اػم نػح امػد  ع ب  د راػ  اب ،ننػا  ،عاك ،ل مـ
خػػػاص فػػػام   ااػػػ  م  طػػػنا اانطػػػاك مػػػتف هػػػ ا ال م ػػػد  نػػػػ اً إذا ف غػػػت اانوػػػاة 
 مخنجيت ز اهتػا منػم  وػي  ا  ػـم اث ػد مي مف ااانػػ    ػه يػناـ بػماك م ػاف 

  ذاػػن إال ام ػ  متكػه نػػمز  نػػ ها إذا مخنجيػت ز اهتػػاع بػ ائن مـ ب ػن فاً مـ غػ
منػػػم دايػػػا ، ػػػا إخػػػناج ز ػػػاة ام ػػػ   بطػػػمثي بػػػل ، ػػػـم ااانػػػػ ة  هػػػم مي هػػػ ا 

 امد   ال  و ح دايبلً ، ا جيماز ااانػ  إذا مخنجيت ز امه بل  جين  
ف هػػػ ا امػػػد   جيػػػاك جيمافػػػاً اطػػػؤاؿع   ػػػا كػػػ  جيػػػاك جيمافػػػاً ميػػػد ا  إ

بمامع ب ػ  متكػه نػت قوػنا ، ػا بػا خػنج ، يػه ااطػؤاؿع اطؤاؿع م  جياك ُب 
 ، ػا املماػمع امل ػػ ع  ال  اػمف ،ابػػاً ااػا شػ كع ألف ا  ػػه بم  ػل فااطػػؤاؿع 
م  بم  ػػل فاملماػػمع امل ػػ ع مياػػمف خانػػاً و ػػا  ببوػػمراً ، ين ػػا مػػبل  م ػػدا اع 
 اػػػ ان  اػػػمف امػػػد   خانػػػاً فػػػام   مماػػػمف ام ػػػ  إذا مخنجيػػػت ز اهتػػػا جيػػػاز  

نػػ ها  بػػا ،ػداها مي ػػـن  نػػػ اة  ال  بػاؿ مف اابا،ػػدة ااطػػن،يد هػ  اا ػػربة ف  ػػـم  
اا  ػػظ ال بوػػمص ااطػػ تع  هنػػا اا  ػػظ ،ػػاـ مػػبل  اػػمف خانػػاً فاأل اػػاح فػػا 
 ط ا األ ااح  غ هػاع ال  بػاؿ ذاػن ألف هػ ا اابا،ػدة هػ  ا طػ ت  ايطػت 

 ػدؿ ، ػا ه  جلماة ااطؤاؿ  ال ملماػمع ب ػ ة  هػ  قا،ػدة نػ ي د  كوػنا 
 فػػ  مػػنؽ  هنااػػن ااطػػ ت  ماػػا قا،ػػدة ا طػػ ت ال اغػػ ا إذ قااػػت  هال بوػػمص

ااط ت  ف  جيماة ااطؤاؿ  مااط ت هػم مف   ف  امل  ع املمامع  ف  ااط ت
 حيوػػا مبػػن مينػػػ ؿ ميػػه ياػػس شػػن، ع بثػػا بػػ ت كػػ  ؿ   ػػد            

                                                

  ا  رد ُب بطند ميب ،ماكد ،ل مكح فل بااػن   متف ب ت ك   ا [ٖٙ]األي اة 
ع مػ ك ؿ اب ما اػا مفػت خعت ز نت افند ، مه ، ا بمالا ز ػد اانبمؿ  مف
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ف  ػػػػـم اا  ػػػػظ ال هػػػػ ا اث ػػػػدة منػػػػ ا بػػػػ ت كػػػػ  ؿ ممنع ػػػػل ، يػػػػه قا،ػػػػدة هاا ػػػػربة 
مػتف جيػافن فػل ، ػد اب يػ   عب ت ك  ؿ   د املػ اث»بومص ااط ت   بثا 

قػػائبًل  " يػػا مق ػػ   اب  جيػػاك ربػػمؿ اب   ػػمدا  هػػم بػػن ع بػػ ؿ ربػػمؿَ 
فطػػ ك يػػىت ك اػػت   ػػد   " م ػػس ن ػػه اانبػػمؿد يػػا منػػنا ُب بػػإب  دُب بػػإب
بػػػ ت كػػػ  ؿع  هاػػػ ا  ع منػػػ ابم ػػػل ، يػػػه ،ػػػل جيػػػافن  اا  ػػػظ ا  خػػػاري «املػػػ اث

مجيػػػػا مبػػػػ اة اانػػػػػ  ؿ هػػػػ  بػػػػل هػػػػ ا اانػػػػمع  هػػػػ  ااػػػػ  منع ػػػػل ، ينػػػػا اابا،ػػػػدة 
املػػ  مرةع  هػػ ا خػػبلؼ جيػػماة ااطػػؤاؿع  خػػبلؼ املماػػمع امل ػػ ة إذ املماػػمع 
امل ػػػ   اػػػمف اااػػػبلـ ميػػػه   اػػػمف هػػػم دػػػا اا  ػػػ  ميػػػ ٌب اماػػػس اػػػهع  ال  ػػػ ٌب 

  ػ ان ااطػؤاؿ امل ػ   اػمف اماس افمداك  ا ان  بمون ، ػا ذاػن املماػمعة 
مػػااابلـ  اػػمف ُب جيػػماة ااطػػؤاؿ ميبموػػن ، يػػهة  عب  بػػاً فػػه  ا ػػظ اانبػػمؿ

َنَما َنْحـُن ُجلُـوٌس » قاؿ مخنج اا خاري بل  ن ل ميب هن نة را  اب ،نه م ثبلً  بـَيـْ
 :َقــالَ  ؟َمــا َلــ َ  :َقــالَ  ،َىَلْ ــ ُ  ،يَــا َرُســوَل اللَّــوِ  :ِإْذ َجــاَءُه رَُجــٌ  عـََقــالَ  ِعْنــَد النَِّبــرّْ 

ََاِئمٌ   :قَـالَ  ؟ُد َرقـَبَـًة وـُْعِتُقَهـاَىـْ  َوِلـ :عـََقاَل َرُسـوُل اللَّـِو  ،َوقـَْعُ  َعَلى اْمَرأَِور َوأَنَا 
اَم عـََهـْ  َوِلـُد ِإْطَعـ :عـََقالَ  ،ال :قَالَ  ؟َرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ عـََهْ  َوْسَتِطيُع َأْن َوُصوَم َبهْ  :قَالَ  ،ال

نَــا َنْحــُن َعلَــى َذلِــَ  أُوِــَر النَّبِــرُّ  َعَمَ ــَث النَّبِــرُّ  :قَــالَ  ،ال :قَــالَ  ؟ْســِ يًناِسـتّْيَن مِ  عـَبَـيـْ
  ُ ــ ــَرُق اْلِمْ َت ــٌر َواْلَع ــا َوْم ــَرٍق ِعيَه ــالَ  ،ِبَع ــاِئ ُ  :َق ــَن السَّ ــالَ  ؟أَْي ــا :عـََق ــالَ  ،أََن ــْذَىا  :َق ُخ

َهاعـََواللَِّو َما بـَْيَن ال ؟للَّوِ َر ِمنّْر يَا َرُسوَل اَأَعَلى َأعْـقَ  :عـََقاَل الرَُّج ُ  ،عـََتَصدَّْق ِبوِ  يُرِيُد  ،بـَتَـيـْ
َيابُــُو ثُــمَّ  َعَنــِحَ  النَّبِــرُّ  ،َأْىــُ  بـَْيــٍ  َأعْـَقــُر ِمــْن َأْىــِ  بـَْيتِــر ،اْلَحــرَّوـَْينِ  َحتَّــى بَــَدْت أَنـْ

 «َأْطِعْمُو َأْىَل َ  :قَالَ 
ياػػمف قػػمؿ اانبػػمؿ هػػا بػػ ؿ ،نػػهع م ا نجيػػا خػػاص مأػػماة اانبػػمؿ 

ااطػػػبلـ مكػػػه    ااوػػػبلة ،مػػػل رق ػػػد ب  بػػػاً فطػػػؤاؿ األ،ػػػنايبة  بػػػثبلً ر ي ،نػػػه ، يػػػهم
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ـــأَ »  بػػػئا ،ػػػل جيػػػماز فيػػػا اان ػػػت إذا  ػػػ حع مبػػػاؿ اانػػػ   ا ذَ إِ   ُ طَـــالرُّ  صُ قُ نْـ يـَ
مخنجيػػه مفػػم    ػػا وػػ ا اا  ػػظ ،ػػل بػػ د فػػل  «ذاً إِ  لَ : عَــالَ َقــ، عَـ مْ َعــوا: نَـ الُ َقــ؟ عَـ سَ بِ يَــ

خػػاص هػػا بػػئا  مأػػماة اانبػػمؿ  نػػ  ه امػػا س  افػػل ي ػػافميب  قػػاص   
ب  باً فااطؤاؿة منػ ا اػيح  «ذاً ل إِ عَ »،نه مي ف يا اان ت فاام نع ميامف قماه  

ب  اً ا  اس  إةا هم جيماة اطؤاؿع  هناؾ منؽ     فينػه  فػ  بػ ت اماػسة 
فيػػػاف ملػػػا مػػػاا  ظ اا ػػػاـ إف جيػػػاك جيمافػػػاً اطػػػؤاؿ ٓب  اػػػل بػػػ  اً ا  اػػػسع  إةػػػا هػػػم 

جينى ااطؤاؿ ،نهع  اا  ظ اا اـ إذا جياك مطػن  اً ماػس جيد ػد ألبػن قػد يوػاع 
متف مطن ا اماس  امف ،اباً   امف يومؿ األبن بػ  اً امطػن ا اماػسة  وػ ا 
  نن اا ػنؽ ااطابػا فػ  ااطػ ت  فػ  جيػماة ااطػؤاؿة مااطػ ت  اػمف اماػس 

خانػاً فااطػؤاؿ ألف ا ػظ  مبا جيػماة ااطػؤاؿ مياػمف ع،اباً  ط  ه   ط ا غ ا
ُىـَو »اانبمؿ ب  ل فػهة  مبػا بػؤاؿ اانبػمؿ ،ػل بػاك اا  ػن  إجيافمػه ، يػه فبماػه  

قَػاَؿ مَفُػم ِ،يَطػا    عبػل  ن ػل ميب هن ػنة مخنجيه اارتب ي «الطَُّهوُر َماُؤُه اْلِح ُّ َمْيَتُتوُ 
 ػػػ ان خػػػاص فاملطػػػؤ ؿ ،نػػػه    ا امػػػد  هػػ مػػػتف عَهػػَ ا َيػػػِد ٌ  َيَطػػػٌل َنػػػِ يحٌ 

غػػ  مكػػه ظػػا  عهػػم بػػاك اا  ػػن  ااػػل اانبػػمؿ فػػ  ا طػػائا م ثػػن  ػػا بػػ ؿ ،نػػه  
جيماة اانبمؿ خاناً ها بئا ،نػه  هػم بػاك اا  ػن  دوػمراً فػهة   ػ ان بػؤاؿ 

ــاَء َطُهــورٌ »متكػػه يػػ  بػػئا ،نػػه قػػاؿ   عاانبػػمؿ ،ػػل فئػػن ف ػػا،د مخنجيػػه  «ِإنَّ اْلَم
متكػه  ػ ان  دعاارتب ي بل  ن ل ميب بػ يد اخلػدري  قػاؿ يطػل  نػ  ه م ػ

 اانػه مجيػػاة ااطػائا فػػ  ثن  ػػا  عم جيػاة ،ػػل بػاك فئػػن ف ػػا،د عبم  ػل فااطػػؤاؿ
مبػد بػ اما ،ػل ااماػمك  عغ  مكه ظا جيماة اانبمؿ بم  باً فااطؤاؿ عب ؿ ،نه

بػػل ااغطػػا  غػػ اة قػػاؿ ُب   م جيػػاوس هػػا هػػم م،ػػس بػػل ااماػػمك  عبػػل بػػاك اا  ػػن
ألكػػه   ق نػػا د د  قػػااما هممنمماػػ  فػػهٓب ٓب نػػ نس فػػن س يػػ»اإلبػػاـ شػػنح اإلملػػاـ  
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 وػػ  ببيػػداً حبػػاؿ اا ػػن رة  اػػيح  ػػ انة  م  ػػاً متكػػه   نػػس بػػل االقموػػار ، ػػا 
 «اجلػػماة فػػن س مكػػه إةػػا  مماػػ  فػػه مبػػ   ال  معنػػن فػػه ا بيػػد األيػػداث  األ ػػاس

مياػمف جيػماة اانبػػمؿ ،ػل بػػاك اا  ػن  ،ػػل فئػن ف ػػا،د دوػمراً مي ػػا بػئا ،نػػه 
إال مكػه مجيػاة ااطػائا فػ  ثن  ػا بػ ؿ ،نػه  ااػل ُب  عا شػ ك ايح ،ابػاً ُب  ػ

ف جيػماة بعافبػد اجلػماة ا طػؤاؿ يػىت  بػاؿ إ  اااػبلـ اػيح ُب عاهابمامع بؤ 
فػػػػا اااػػػػبلـ ُب يوػػػػن اجلػػػػماة ُب بماػػػػمع  عاانبػػػػمؿ م،ػػػػس بػػػػل بػػػػؤاؿ ااطػػػػائا

ااطػػػػؤاؿ  اقموػػػػارا ، يػػػػه   مكػػػػه ال  م ػػػػداا إٔب غػػػػ ا  اػػػػيح ُب بعافبػػػػد اجلػػػػماة 
 بػل ممائػد امػد   بطػن ،يد اا  ػادة »اؿ ااطػم ا  ُب كيػا األ  ػار  ا طؤاؿة ق

ُب اجلػػماة ، ػػا بػػؤاؿ ااطػػائا ابوػػن اا ائػػدة  ،ػػدـ اػػ ـ  االقموػػارة  قػػد ،بػػد 
اا خػػػاري اػػػ ان فافػػػاً مبػػػاؿ  فػػػاة بػػػل مجيػػػاة ااطػػػائا فػػػ  ثن  ػػػا بػػػ اهة  ذ ػػػن 

َقــاَل: ال يـَْلــَبُس َمــا يـَْلــَبُس  َأنَّ رَُجــًل َســَأَل النَّبِــرَّ »يػػد   افػػل ، ػػن   اْلُمْحــرُِم؟ عـَ
ْن اْلَقِميَص َواَل اْلِعَماَمَة َواَل السََّراِويَ  َواَل اْلبُـْرُنَس َواَل ثـَْوبًا َمسَُّو اْلَوْرُس َأْو الزَّْعَفَراُن، عَ ِ 

ــْيِن َوْليَـْقَطْعُهَمــا َحتَّــى َيُ ونَــا َوْحــَ  ا ــَبْس اْلُخفَّ ْليَـْل ــْيِن عـَ ــْم َيِلــْد النـَّْعَل ــْينِ َل ما كػػه « ْلَ ْعبَـ
ب اه ،ل يااػد االخميػار م جيافػه ،ننػا  زاد يااػد االاػعنار  ايطػت مجين يػد ،ػل 

ة  هػ ا  «ااطؤاؿ ألف يااد ااط ن مبم   ذاػنة اكمنػا بػا جيػاك ُب كيػا األ  ػار
  ه  دؿ ، ػا مف اجلػماة دوػمر فااطػؤاؿع اليػظ قماػه  " ايطػت مجين يػد ،ػل 

ا بػػػ ؿ ااطػػػائا مـ  ػػػاف م ثػػػن  ػػػا بػػػ ؿ ااطػػػؤاؿ" بػػػماك م ػػػاف اجلػػػماة بعافبػػػاً ملػػػ
راػ  اب ،ننػا  ما ه  امف اجلماة خانػاً فااطػؤاؿة   ػ ا مػتف بػؤاؿ مـ بػ  د

خاناً فاأل ااح  ببموػناً ، ينػا  ،ل األ ااحع ميامف جيماة اانبمؿ  هم
 ال  م ػػداها إٔب غ هػػاع ألكػػػه جيػػماة بػػػؤاؿ  اػػيح بػػ ت كػػػ  ؿ ياػػسة  فػػػ ان 
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  ، ػػػػا جيػػػػماز ااانػػػػػ  إذا مخنجيػػػػت ز امػػػػهة ألف  طػػػػب  االبػػػػمدالؿ وػػػػ ا امػػػػد 
 امد   خاص فام  ة

ف   ػػد اا  ػػاة ،ابػػد ااػػا  نػػػ   يػػد   مـ بػػ  د خػػاص إ  لػػا  ااػػمجين 
فاأل اػاح مياػمف امػد    ووػػاً ا  ػـم اث ػدع فػ ف ااانػػػ  امل نػمع إةػا هػػم ُب 

 اػػمف  غػػ  ام ػػ ع مبػػا ام ػػ  مػػبل تنػػا  نػػػ ها إذا مخنجيػػت ز اهتػػاع  ال تاػػل مف
امػػد   ،ابػػاً ااػػا  نػػػ   ال فمجيػػه بػػل اامجيػػماع  مفطػػ  دايػػا ، ػػا ،ػػدـ جي  ػػه 
،اباً هػم مكػه اػم جي ػا ،ابػاً ااػاف كابػخاً اآل ػدع ألف اث ػد ،ابػد  امػد   ،ػاـ 

 امػد   بػػل  مياػمف كابػخاً  ػاع  امػد   خػرب  يػػاد منػم ظػ   اث ػد قع يػدع
ابػػن ف قع ػػ  ااث ػػمت  ا  ػػه ييػػ  هػػم ال  نطػػا اابػػن ف  اػػم  ػػاف بمػػمامناً ألف ا

 ب ناا جيػاك و ػا ااػمي    ػل بم  ػد ف ف   ػه  ب نػااع بػبلؼ امػد   املمػمامن 
منػػػم قع ػػػ  ااث ػػػمت  ااػػػل ااػػػمي  جيػػػاك ه نػػػاا  ٓب  ػػػ ت ف   ػػػه  اطػػػنا بم  ػػػد ل 

ة  ، يه  طػب  االبػمدالؿ وػ ا ف   ه مبل  نطا اابن ف مايا حبد   اثيادة
، ػػا جيػػماز ااانػػػ  إذا مخنجيػػت ز امػػهع ا ػػدـ  ع يػػىت اػػم  ػػاف نػػ ي اًعامػػد  

 جيماز كطا اابن ف فامد  ة
ف ااػدايا إا  ػ بمؿ اا  ل ني  ف  نػ  اا هت  اا  د إذا مخنجيػت ز اهت  

مف   ػػد  ػػنب ااانػػ  بنطػػمخد فاث ػػات ااػػ  مناػت مينػػا اا  ػػاةة مػػتف  ، ػا جيػػمازا
  اجلػماة  ينػاةم ن اث ات كطخت   د  نب ااانػ  ف نض ااوػدقد مي اا  ػاة ،

  هػػػ ا ا نأػػػنةع ااثاكيػػد ااطػػػند ُب املطػػ    ، ػػػا مناػػت قػػػد اا  ػػاة مف ذاػػػن ، ػػا
ا نأػػػػنة  ال  نطػػػػا املمبػػػػدـ  اامابػػػػ د ااطػػػػند ُب ك اػػػػت ااانػػػػػ   ػػػػنب   ػػػػد مي اث ػػػػد

املمػػ خن ُب اانػػػ  ؿة  مػػمؽ هػػ ا مػػتف كطػػا   ػػد ث ػػد مخػػنى ال فػػد بػػل دايػػا  ػػدؿ 
د يػػىت  اػػمف اانطػػا مػػتف ٓب  مجيػػد دايػػا ، ػػا مف هػػ ا اث ػػد كابػػخد ام ػػن اث ػػ
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 دؿ ، ا اانطا مبل  امف هناؾ كطاة ماانطا هم إفعاؿ اماس املطم اد بػل 
ااػػن  ااطػػافل فػػن  اليػػل  رم ػػهع  إفعػػاؿ اماػػس ااطػػافل فػػن  اليػػل  طػػرتط 

نـََهْيـُتُ ْم َعـْن زِيَـارَِة »  ميه مف  ن  اابليل ، ا مكه كابا ا طافل بثػا قماػه 
  بثػا قماػه م ػأب   مخنجيه بط س بػل  ن ػل فن ػدة« ُزوُروَىااْلُقُبوِر عَـ           

                                               

                           ]من ا اث د  مس مبدب  ]اةاداد
ااوػػدقات فػػ   ػػػدي اانأػػمى إف  جيػػػدت مأػػاكت   ػػد مخػػػنى  كطػػخت ذاػػػن 

 قػػػػاؿ م ػػػػأب                                          

                                               

  ػػػػدي اانأػػػػمىة فػػػ  ااوػػػػدقد مبػػػدب ُب اام مػػػػيس اث ػػػد وػػػػ ا منمػػػا [ٖٔ]اةاداػػػد 
 فبماه   إشارة اانطا مينا ف   اث د ننايدع اانطا ميه ف  مامد         

                        با اان  ماانطا ال فد مف  امف ُب 
 ا   ُب اانطػا مف   ال دالادة  إبا ننايد إبا بافل ان  كابا مكه ، ا  دؿ

 اػػػمف ظػػػاهن اانّوػػػ  مف فينن ػػػا مناق ػػػاً ألف اامنػػػاقع فػػػ    ػػػات اابػػػن ف غػػػ  
  اد،ػػما بمجيػػمدع  بػػا م ردا ف ػػع اا   ػػاك بػػل   ػػات مػػمهس  جيػػمد اامنػػاقع فيننػػا

 جيػػػمد اامنػػػاقع  ف ػػػدـ نػػػن ح ك طػػػنا اث ػػػات م ػػػن كوػػػمص فمػػػت بنطػػػمخد ماػػػا
 اجل ا فينن ا  ااح  ايح مينا م د دالاد ، ا اانطاة    ا متف اانطػا ال فػد 
مف  امف ُب اان  اابليل اا ي  د،ا مكػه كابػا ملػا ق  ػه بػا  ػدؿ ، ػا اانطػا 

 ػد إبا ننايد م  دالادة    ات اا  اة ال  مجيد مينا بػا  ػدؿ ، ػا ماػا كابػخد ث
ااانػػػ  ال نػػنايد  ال دالاػػدع ال بػػل قن ػػت  ال بػػل ف يػػد مػػبل ماػػمف كابػػخد  ػػاة 

ف  جيمد اامناقع ن ا اان  اابليػل كابػخاً ا طػافل إ يىت ،ند اا  ل  بمامف 
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ال منطا   ات اا  ػاة   ػد ااانػػ  ألكػه ال  مجيػد بػا  ػمهس اامنػاقع فينن ػا م  ػات 
   ػػد ااانػػػ   ػػن  اخلعػػاة مينػػا  اا  ػػاة  ػػن  اخلعػػاة مينػػا ، ػػا إخػػناج اا  ػػاةع

، ػػػا ،ػػػدـ ااانػػػػ ع  ال منػػػاقع فػػػ  هػػػ  ل األبػػػن ل ميمجيػػػد  نػػػػ   إخػػػناج اا  ػػػاةع 
  مجيػد ،ػدـ  نػػ   إخػناج اا  ػاةع   مجيػػد ،ػدـ  نػػ   ،ػدـ إخػناج اا  ػاةة  اػػ ان 

،ا اانطػػاة   ػػ ا مػػتف  دَّ م  ػػاً ال  مجيػػد كطػػا يػػىت ، ػػا هػػ ا اابػػمؿ م ػػل م ػػل  ُػػ
ااطند ااثاكيد ا نأنة  ااانػػ  ك اػت   مػه ُب ااطػند اامابػ د  ن،ت ُب مف اا  اة شُ 

بػا  ػدؿ اػيح مينػا ا نأنة مي ف د منض اا  اة فط ا بػن ع   ػمف   ػات اا  ػاة 
ماا كابخد ث د ااانػ  ال نػنايد  ال دالاػدع  مػمؽ ذاػن منػ  ال مناق ػنا ، ا 

 ػػػد ااانػػػػ   ااانػػػػ ع اػػػ ان  ػػػاف اد،ػػػاك مف  دمي ال ممنػػػاقع   ػػػات اا  ػػػاة بػػػا   ػػػ
 ةدّ فا بًل م ُ  بنطمخد فاا  اة اد،اكً 

ف ااػػدايا   ااػػ هت  اا  ػػد إذا مخنجيػػت ز امػػه إ  بػػمؿ ااػػ  ل نيػػ  ف  نػػػ
، ا جيمازا با ر اا اا خاري  "،ل افل ، ن را  اب ،نن ا قػاؿ أل،ػنايب بػ اه 

 ،ل   د                        نػػ ها م ػس   بل  [ٖٗ]ااممفد 
 ؤد ز اهتا مم ا اه إةا  اف ه ا ق ػا مف منػػ ؿ اا  ػاة م  ػا ك اػت جي  نػا اب  نػناً 

كػػػه  وػػػي  ا بػػػن ف فااطػػػند م  كطػػػا بػػػماؿ"  خػػػرب افػػػل ، ػػػن هػػػ ا ال  بػػػاؿ إاؤل
ا بن ف فااطندع  ااػل هػ ا اخلػرب هػم إخ ػار نػ يح ،ػل ذاػن اانطػاع منػم بػل 

اابن ف هم اابن ف ألف اا  ػاة مناػت  فاة كطا اابن ف فاابن فع ألف اا ي كطا
فػػػػاابن ف  اػػػػػيح فااطػػػػػندع مااماجيػػػػػت مخػػػػػ ا ألكػػػػه خػػػػػرب نػػػػػ يح  ػػػػػن ي مف اث ػػػػػد 
بنطػمخد فػػ خنىة مياػػمف  ػػنب ااانػػػ  بنطػمخاًة م ػػا مخنجيػػت ز امػػه جيػػاز  نػػػ اة 

  اجلماة ، ا ذان بل مرف د م جيه 
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 ف ه ا خرب  ياد  ن ي مف اث ػد قػد كطػختع مينع ػل ، يػه بػاإها  ميد
 نع ػػػل ، ػػػا مي خػػػرب  يػػػاد بػػػل مكػػػه ظػػػ   بػػػا جيػػػاك ُب اث ػػػد قع ػػػ ع  اابع ػػػ  
بنجيح ، ا اا   ميامف ك  اث د بنجي اً ا دـ كطخنا ، ا كطخناع مي  ػا 

 ف دـ اانطا ألكه األرجيح   ند اد،اك اانطاة
ف اإلخ ػػػار فنطػػػا اث ػػػد هػػػم بثػػػا ر ا ػػػد امػػػد   ااػػػ ي  م ػػػ ل إلاكينػػػا  

ُب   ػد بػل اابػن فع ما ػا مف امػد   ال  نطػا  يا اً  نطا يا ػاً  خػن جيػاك
اث ػػػد إذا م ػػػ ل بػػػا  نطػػػخنا م  بػػػا   يػػػد كطػػػخناة ماػػػ ان خػػػرب افػػػل ، ػػػن ال 

  نطا   د بل اابن ف هأند إخ ارا ماا كطختة
ف افل ، ن ال  رب ،ػل اث ػد ف اػا كطػخت إخ ػاراً ،ػل اانبػمؿع إلااثنا  

ف اث ػػػد إااطػػػبلـ قػػػاؿ    وػػػبلةاا مي ال  ػػػن ي افػػػل ، ػػػن ،ػػػل اانبػػػمؿ ف كػػػه ، يػػػه
كطختع  إةا هػم   عػ  رم ػه فػ ف اث ػد قػد كطػختة إذ قػد بػ اه األ،ػنايب ،ػل 

 ااوػبلة  ٓب  طػند ذاػن ا نبػمؿ ف كػه ، يػه عاث د م جياة بل ،ندا ماا كطػخت
ااطبلـ مخػربا ماػا كطػختع مياػمف رم ػاً الفػل ، ػن فػ ف اث ػد كطػخت فاا  ػاةع   

 ػاة كطػخت هػ ا اث ػدع  اػيح يػد ثاً ،ػل اانبػمؿع مي من اً الفػل ، ػن فػ ف اا  
 رمي افػػل ، ػػن  من ػػه ال   مػػرب داػػيبلً شػػن،ياًع ألف رمي ااوػػ ايب ال   مػػرب داػػيبلً 

 شن،ياً ، ا ياس شن،  مايا   مرب كابخاً ا بن فد!
ف اا  اة منات ُب ااطند ااثاكيد ا نأنةع    د  نب ااانػ  ك اػت إراف نا  

أػػنةع مايػػا  نطػػا ياػػس اا  ػػاة املمبػػدـ اث ػػد ااػػ  ك اػػت ُب ااطػػند اامابػػ د ا ن
 ف دا فط ا بن ة  ا ان  ند ه ا اخلرب درا دة
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منػػػػػ ا األ جيػػػػػه األرف ػػػػػد ال شػػػػػن ماػػػػػا  اميػػػػػد إلبػػػػػباط االبػػػػػمدالؿ وػػػػػ ا 
 ، يػه ال  وػ ح هػ ا امػد   داػيبلً  عامد    إلفعاؿ اد،ػاك مف اث ػد بنطػمخد

 ، ا جيماز ااانػ  إذا مخنجيت ز امهة
ف ااػػػدايا ، ػػػا جيػػػػماز إ بػػػمؿ ااػػػ  ل نيػػػ  ف ااانػػػػ  إذا مخنجيػػػت ز امػػػه   

ذاػػن مف املطػػ س اػػيح با  ػػاً باايػػاً فغػػ  اا  ػػاةع  األداػػد ، ػػا ذاػػن  ثػػ ةع م ػػل 
 عَـِ َذا ُىـَو َيْسـَألُ ةةة »با  رد ُب امد   املم ل ، يه جيمافاً اطؤاؿ األ،ػنايبع  ذان
ُرَىا :قَالَ  ،الزََّكاةَ  َلُو َرُسوُل اللَِّو إلى أن قال: َوذََكَر ةةة  مِ ْسلَعْن اإلِ   ؟َىْ  َعَلرَّ َليـْ
 «لَــْيَس ِعــر اْلَمــاِل َحــقّّ ِســَو  الزََّكــاةِ »   قػػمؿ اانبػػمؿ «  َأْن َوطَــوَّاَ ِإال ،ال :قَــالَ 

ِإَذا َأدَّيْــَ  زََكـــاَة »   قماػػهة   بػػػل  ن ػػل ما  ػػد فنػػت قػػػيح باجيػػهمخنجيػػه افػػل 
مخنجيه اارتب ي بل  ن ل ميب هن نة  يطػنهع منػ ا  «ا َعَلْي َ َماِلَ  عـََقْد َقَنْيَ  مَ 

دؿ ، ػا مكػه اػيح ، ػا املطػ س ُب بااػه بػمى اا  ػاةة مبػمؿ اانبػمؿ م األياد  
َقـْد َقَنـْيَ  َمـا َعَلْيـ َ » قماػه  «لَْيَس ِعـر اْلَمـاِل َحـقّّ » قماه  « َ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ » ،ػاـ  «عـَ

جيػػماز ااانػػػ  إذا مخػػنج بنػػه بػػا  ميطػػ ا  ػػا بػػا نػػت  ػػم املػػاؿة  هػػ ا  ػػدؿ ، ػػا
 نت ، ا املط س  هم اا  اةة 

خ ػػار  اجلػػماة ، ػػا ذاػػن مف ينبػػد ااانػػػ  مبػػن بطػػمبا ،ػػل اا  ػػاةع  األ
امل  مرة رنا  جيمة يبمؽ إااميد ، ا اا  اةة  ه ا ال تنػا بػل  جيػمد مياػاـ 
 إاػػػاميد مم  ػػػل فاملػػػاؿة  ااانػػػػ  بػػػل مياػػػاـ املػػػاؿ  اػػػيح بػػػل امبػػػمؽ ااماجي ػػػد ُب

املاؿة ماب م أب ٓب   ػنض ، ػا املػاؿ امل  ػمؾ ا  طػ س يبػاً ُب املػاؿ بػل ييػ  
هػػم بػػػاؿ بػػمى اا  ػػػاةة  اانػػه شػػػنع مياابػػػاً مخػػنى ا  ػػػاؿ غػػ  مياػػػاـ اا  ػػػاةة 
بننػػػػػا مياػػػػػاـ اانفػػػػػا ُب ااػػػػػ هت  اا  ػػػػػدع  بننػػػػػا مياػػػػػاـ ااوػػػػػنؼ ُب ااػػػػػ هت 

اـ املػػػػاؿع اا  ػػػػد    نػػػػا بػػػػل مياػػػػُب ااػػػػ هت   ااانػػػػ   اا  ػػػػدع  بننػػػػا مياػػػػاـ 
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  بػػػل مياػػػاـ املػػاؿ  طػػػائن األياػػػاـع  اػػػيح هػػم بػػػل امبػػػمؽ ااماجي ػػػد ُب  ااانػػ
املػػػػػػاؿع  اػػػػػػ ان ال دخػػػػػػا  ػػػػػػ ا األياد ػػػػػػ  ُب  نػػػػػػػ  املػػػػػػاؿع  ، يػػػػػػه مػػػػػػتف هػػػػػػ ا 
األياد ػػ  ال مػػدؿ ، ػػا ،ػػدـ ينبػػد ااانػػػ  إذا مخنجيػػت ز امػػهع  اػػ ان  طػػب  

اؿ ييػػ  اػػ  ن ا بػػا اا  ػػس مف امػػد ث  األخػػ  ل مين ػػا ببػػ االبػػمدالؿ وػػاة
ع منػػػػػم اػػػػػ يا اإلبػػػػػناد باجيػػػػػهع  بانػػػػػد يػػػػػد   افػػػػػل امػػػػػامظ ُب اام خػػػػػي 

   ب عنة املن  
لَػَنا حَيْػىَي فْػُل ُب بننه  باجيهمبد ر اا افل  ػٍد َيػدَّ قػاؿ  يػدلنا َ، ِػ   فْػُل ُدَ َّ

ػػػْ ِ ن َ،ػػػْل مَاِ َ ػػػَد فِْنػػػِت قَػػػػْيحٍ  ـَ َ،ػػػْل َشػػػنِ ٍن َ،ػػػْل َميب َ ْػػػ ََة َ،ػػػْل ااطَّ َ ْمػػػُه   َد مَكْػَنػػػا  َِ
 «ةلَْيَس ِعر اْلَماِل َحقّّ ِسَو  الزََّكاةِ »   َػُبمؿُ  مَػْ ِ  اانَِّ َّ 

ػػػُد فْػػُل َمْ َػػدَ  قػػاؿ   ااػػل ر اا اارتبػػ ي ُب بػػننه فْػػِل َبد َ  ْػػِه َيػػػدَّلَػنَا  َيػػدَّلَػنَا ُدَ َّ
ْ ِ ن َ،ػػْل مَاِ َ ػػَد فِْنػػِت قَػػػْيٍح قَااَػػْت ْبػَمُد فْػػُل َ،ػػاِبٍن َ،ػػْل َشػػنِ ٍن َ،ػػْل ميب َ ْػػ ََة َ،ػػْل ااطَّػػاألَ 

  «ةِإنَّ ِعر اْلَماِل َلَحقِّا ِسَو  الزََّكاةِ »َ،ْل اا ََّ اِة مَػَباَؿ  َب َْاُت مَْ  ُبِئَا اانَِّ   
ا ػػ ا بػػل شػػن ن ا  ػػل بػػمى اا  ػػاة اػػ ياع  ا  ك يػػاً  متبػػنادا إل امػػاً 
مف األ،ػمر  هػم اػ يا فام ػاؽ ام ظع  بل ميب   ة بي   هم لبد إال مكه بيئ

 ة   بنة ك ياً  ااثنة  اا مه  بمك ي  هة  اطمك ي  ن ا ذ نا امد   بنة إل اماً 
ه ا مجيا مداد اابائ   فػماز ااانػػ  إذا مخنجيػت ز امػهع مي مجيػا األداػد 
اا  تال مف ممجيد شػ ند ُب جيػماز ااانػػ  ،نػد إخػناج اا  ػاة بنػهع  تاػل اابػمؿ 

 ربر االبمدالؿ واة  دايا مف   د ااانػػ  ك اػت ف ػد مػنض اا  ػاة كه ال  مجيد با إ
فطػػ ا بػػنمات  ػػاؼ ا يػػاف فعػػبلف االبػػمدالؿ وػػ ا األداػػدة  بػػل هػػ ا  م ػػ  مف 

 اث د ننحيد  مف ااانػ  يناـ بع باً  إف مخنجيت ز امهة
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 اجلػػماة  داث ػػد ُب ااانػػػ  فا  ػػد املبوػػمد بػػا   هػػ   ايػػدة بطػػ اد فبيػػت
ناد بػػل ااانػػػ  ُب اث ػػد هػػم مجػػا املػػاؿ ف  ػػه مػػمؽ ف ػػع اغػػ  ، ػػا ذاػػن مف املػػ

ياجيدة مااانػ  ُب اا غد مجا املاؿ ف  ػه ، ػا ف ػع  ي  ػهع  بػاؿ بانػمز مي 
جم ػػػمعع  ااانػػػػػ   ػػػػا شػػػ ك جم ػػػػمع ف  ػػػػه إٔب ف ػػػع ُب فعػػػػل األرض م  ، ػػػػا 
ظننهػػػػػاة قػػػػػاؿ ُب اابػػػػػابمس ا ػػػػػي   "ااانػػػػػػ   املػػػػػاؿ املػػػػػدممف  قػػػػػد  نػػػػػػ ا  انػػػػػػ ا 

 هت  اا  ػػد  بػػا حيػػنز فػػه املػػاؿ"  قػػاؿ اإلبػػاـ مفػػم جي  ػػن ااعػػربي  "ااانػػػ     ااػػ
 ػا شػ ك جم ػمع ف  ػػه ، ػا ف ػع بػػماك  ػاف ُب فػا ل األرض م  ُب ظننهػػا" 
 قػػاؿ نػػايت اا ػػ   "  ػػاف    كػػاً"ة هػػ ا هػػم ب ػػي ااانػػػ  اغػػدع  اابػػن ف م طػػن  

   ػػػا مم طػػػن    امػػػه ه ناهػػػا اا غػػػمي  يػػػداع إال مف  ػػػند بػػػل ااطػػػنع ب ػػػي شػػػن،
يينئػػ  فػػامل ي ااطػػن، ة     ػػد ااانػػػ  ٓب  وػػح مكػػه  رد ب ػػي شػػن،   اػػا  ػػاع 
ميأت مف م طن ه ناها اا غمي مب ة  هم مكه جمػند مجػا املػاؿ ف  ػه إٔب ف ػع 
اغػػػ  ياجيػػػد مجػػػا بػػػل مجي نػػػا   مػػػرب بػػػل ااانػػػػ  املػػػ بـم ااػػػ ي م ،ػػػد اب ما، ػػػه 

ه ا دـ اماجيػد إايػهع  خػ ف املػاؿ   ػ  فاا  اة األايسة متف دمل املاؿ     ي  
 ػػػا دمنػػػه غػػػ   ارد  ن ػػػا ايػػػهة إذ  اػػػا املػػػاؿ بماػػػا اإلك ػػػاؽ ن،ػػػدـ اماجيػػػد إ

خ كػػػه غػػػ   اردة مياػػػمف املػػػناد فانػػػػ  املػػػاؿ ُب اث ػػػد هػػػم خ كػػػه اغػػػ  ياجيػػػد  ػػػناد 
ع مبػا إذا  ػاف ميودؽ ، ا  ا خػ ف ا ػ هت  اا  ػد اغػ  ياجيػد عإك اقه ، ينا

ةماجيد  ن ل ،   ينا م يح بل فاة ااان  امل بـم

: ولبى الزكاة من المسـلمين، وو خـذ علـى األمـوال التـر عـين ٖٗٔالمادة 
الشرا األخذ منها من نقد وعـروض ولـارة ومـواش وحبـوب. 
وال و خــذ مــن ليــر مــا ورد الشــرا بــو. وو خــذ مــن كــ  مالــ  
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ســـواء أكـــان م لفـــاً كالبـــالغ العاقـــ  أم ليـــر م لـــب كالصـــبر 
ـــاب خـــاص مـــن بيـــ  المـــال، وال والملنـــون، و  ـــع عـــر ب وًو

وصــــرف إال لواحــــد أو أكثــــر مــــن األَــــناف الثمانيــــة الــــذين 
 ذكرىم القرآن ال ريم.

هػػ ا املػػادة مطػػ ا مخطػػد مبػػمر  ميػػدها   جيػػمة اا  ػػاة ، ػػا املطػػ   ع 
 ااثػػػػا    ماػػػػا مؤخػػػػ  بػػػػل األبػػػػماؿ ااػػػػ  ،يننػػػػا ااطػػػػنع  ال مؤخػػػػ  بػػػػل غ هػػػػاع 

ع  اانافػػا   ماػػا مماػػا ُب فػػاة خػػاص ُب فيػػت  ااثااػػ   مخػػ ها بػػل  ػػا بااػػن
املػػػاؿع  اخلػػػابح   ماػػػا ال موػػػنؼ إال ألشػػػخاص  ومنػػػ  دػػػدد ل فااوػػػ د 

  اا ددة
مبػػا األبػػن األ ؿ  هػػم  جيػػمة اا  ػػاة مداي ػػه اابػػن ف اااػػنب بػػل بثػػا قماػػه 

 م ػػأب             قماػػه م ػػأب   [ٖٗ]اا بػػنة                

       قماػػػػػه م ػػػػػأب   [ٖٖ]األيػػػػػ اة                      

                          ة  داي ه م  اً ااطند مبػد ف ػ  [ٖٚ]اانمر
ََـَدَقًة،  َأْعِلْمُهمْ »ب اذاً إٔب ااي ل  قاؿ اه   ربمؿ اب  َأنَّ اهلَل اعْـتَـَرَض َعلَـْيِهْم 

 يد     بم ل ، يه بل  ن ل افل ، اس «وـُْ َخُذ ِمْن َأْلِنَيائِِهْم َووـَُردُّ َعَلى عـَُقَرائِِهمْ 
ــى َخْمــسٍ » ــَر اإِلْســلُم َعَل َوِإيتَــاِء »قػػاؿ ميػػه   بم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل افػػل ، ػػن «بُِن

مبػاؿ داػ  ، ػػا  ه مف م،نافيػاً ممػا اانػ   ،ػل ميب هن ػنة راػ  اب ،نػ« الزََّكـاةِ 
اهلَل ال ُوْشــــِرُك بِــــِو َبــــْي ًا، َووُِقــــيُم الصَّـــــلَة »، ػػػػا إذا ،  مػػػػه دخ ػػػػت اجلنػػػػد قػػػػاؿ  

ًََة، َوَوُصوُم َرَمَنانَ   ،ػل قػيح  مخنجيػه اا خػارية «اْلَمْ ُتوبََة، َووـَُ دّْي الزََّكاَة اْلَمْفُرو
ــى ِإقَــاِم الصَّــلِة َوِإيتَــاِء  ُ  َرُســوَل اهلِل بَايـَْعــ»قػػاؿ  قػػاؿ جين ػػن فػػل ، ػػد اب   َعَل

هػػ ا مداػػد  جيػػمة اا  ػػاةع  مبػػا  ماػػا ال  بم ػػل ، يػػه «الزََّكــاِة َوالنُّْصــِف ِلُ ــ ّْ ُمْســِلمٍ 
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مؤخػػ  إال بػػل املطػػػ     ال مؤخػػ  بػػػل غػػ هس م بػػمؿ اانبػػػمؿ ُب يػػد   ب ػػػاذ 
إال ا  طػػػػ     ال م عػػػػا اغػػػػ هس   مبػػػػا  ماػػػػا ال م عػػػػا «وـُْ َخــــُذ ِمــــْن َأْلِنَيــــائِِهمْ »

ــــَرائِِهمْ »ماػػػػ ان ابػػػػمؿ اانبػػػػمؿ ُب يػػػػد   ب ػػػػاذ املػػػػ  مر  ــــى عـَُق ــــَردُّ َعَل مي  «َووـُ
 املط   ة

 مبػػا األبػػن ااثػػا   هػػم  ماػػا ال مؤخػػ  إال بػػل األبػػماؿ ااػػ  ،يننػػا ااطػػنع 
 ال مؤخػػ  بػػل غ هػػا مداي ػػه مف ااطػػارع قػػد يػػدد األكػػماع ااػػ  مؤخػػ  بننػػا اا  ػػاة 

 د دا املبدار اا ي  ؤخ  بل ه ا األكػماعة ماػا بػا جي ػا ااطػنع اػه كوػافاًع فم
مؤخ  اا  اة بنه إذا ف ػ  كوػافاًع  ال مؤخػ  بنػه إذا ٓب    ػ  اانوػاة ملػا ر ي ،ػل 

ََـَدَقٌة، »  جيافن قاؿ  قاؿ ربمؿ اب  لَـْيَس ِعيَمـا ُدوَن َخْمـِس َأَواٍق ِمـْن الْـَوِرِق 
ــْيَس ِعيَمــا ُدوَن َخْمــ ــْيَس ِعيَمــا ُدوَن َخْمَســِة َأْوُســٍق ِمــْن َوَل ــَدَقٌة، َوَل ََ ــِ   ِس َذْوٍد ِمــْن اإِلِب

َََدَقةٌ   ةمخنجيه بط س «التَّْمِر 
  ال مؤخ  اا  اة بل بػاؿ ٓب   ػ  ااطػنع ميػه كوػافاً ا   ػاةة ألف اث ػد  إف

ا  أ ػػػػا  ب ينػػػػد اا  ػػػػاة م ياد ػػػػ   فيننػػػػاة جيػػػػاك امػػػػد    ااػػػػل جم  ػػػػد  اكػػػػت
اػػهع  هنااػػن مػػنؽ   ػػ  فػػ  اا يػػاف  اامخوػػي ة م  ػػد ااوػػبلة   ايطػػت  ووػػد

  جياكت جم  ػد             جيػاك اانبػمؿ  فيننػاع م ػا ،ػدا  [ٖٗ]اا بػنة 
د ف هػا ػببيػ ألكنا بلةعػن فا،م ارا فه  ؤما مف نمز ال ااوبلة بل اانبمؿ فينه با

 مؿع   ػػ ان   ػػد اا  ػػاة جيػػاكت جم  ػػد  ػفينػػه اانبػػ          ع [ٖٗ ]اا بػػنة
               ع [ٖٓٔ]ااممفػػد           جيػػػاكت  [ٓٙ ]ااممفػػػد 

األياد ػػ  م ينػػت األكػػماع ااػػ  مؤخػػ  بننػػا اا  ػػاة ف يػػاف املبػػدار ااػػ ي  ؤخػػ  بػػل 
ا  ػػاةع  حيػػـن هػػ ا األكػػماعع  فيػػاف اانوػػاة مينػػاة  بػػا ،ػػدا ذاػػن ال مؤخػػ  بنػػه ا

مخػػ ها فمنػػ نا ز ػػاة بػػل غػػ  بػػا جيػػاك ااطػػنع كانػػاً ، ػػا كوػػافهع  ، ػػا املبػػدار 
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ااػػػػ ي  ؤخػػػػ  بنػػػػهة  ، يػػػػه ال ز ػػػػاة ، ػػػػا ااػػػػد رع  ال ، ػػػػا ااطػػػػياراتع  ال ، ػػػػا 
اا  مػػمفع ألف ااطػػارع ٓب  ػػن  ، ػػا كوػػاة اا  ػػاة مينػػاع  ال ، ػػا املبػػدار ااػػ ي 

يبموػػن ُب مخػػ  اا  ػػاة ، ػػا املػػاؿ  ؤخػػ  إذا ف غػػت اانوػػاةع مػػبل ز ػػاة ، ينػػاة م
ااػػ ي  رد فػػه ااػػن  ااطػػن، ة مػػبل مؤخػػ  اا  ػػاة إال بػػل األشػػياك ااػػ   ردت مينػػا 
اانومص ااو ي دع  ه  اإلفاع  اا بػنع  ااغػنسع  ااػ هتع  اا  ػدع  امنعػدع 

  ااط  ع  اام نع  اا فيتة
ؿ  مبػػا اإلفػػا  ااغػػنسع مػػداي نا بػػا ر ي ،ػػل اا هػػني ،ػػل بػػآب ،ػػل مفيػػه قػػا

: الَ ، قَــرَ عّْ وُ ى وـُــتَّــحَ  وِ الِـمَّ ى عُ لَــا إِ َهــجْ رِ خْ يُ  مْ لَــوَ  ةَ قَ دَ الصَّـ  َ تَــكَ   دْ قَــ  اهللِ  ولُ ُســرَ  انَ َكـ»
  َ ِمـعَ عَـ  هِ دِ ْعـبَـ  نْ ِمـ رُ َمـا عُ َهـجَ رَ خْ أَ  مَّ ، ثُـرَ عّْ وُ ى وـُـتَّـا حَ هَ بِ   َ مِ عَ عَـ  هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  رٍ  ْ و بَ بُ ا أَ هَ جَ رَ خْ أَ عَ 
ر ا عِ يهَ عِ  انَ  َ : عَ الَ ، قَ وِ تِ يَّ َِ وَ بِ  ونٌ رُ قْ مَ لَ   َ لِ ذَ  نَّ إِ وَ   َ لَ ىَ  مَ وْ يَـ  رُ مَ عُ   َ لَ ىَ  دْ قَ لَ : عَـ الَ ا. قَ هَ بِ 

ـــ، حَ اةٍ َبـــ سِ ْمـــر خَ ِعـــ  ِ بِـــاإلِ  ـــر إِ ِهـــتَ نْ ى وَـ َت ـــإِ   ْ َْـــلَ ا بَـ ذَ  ِ ، َعـــينَ رِ ْشـــعِ وَ  عٍ بَـــرْ ى أَ َل  سٍ ْمـــى خَ َل
 نُ ابْ عَــ اضٍ َخــمَ   ُ ْنــبِ  نْ ُ ــوَ  مْ لَــ نْ  ِ ، عَــينَ لثِــثَ وَ  سٍ ْمــى خَ لَــ، إِ اضٍ َخــمَ   ُ ْنــا بِ يَهــفِ عَ  رينَ ْشــعِ وَ 
ا ذَ  ِ ، عَــينَ ِعــبَ رْ أَ وَ  سٍ ْمــى خَ لَــ، إِ ونٍ ُبــلَ   ُ ْنــا بِ يَهــفِ عَ  ينَ لثِــثَ وَ  سٍ ْمــى خَ َلــعَ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، عَــونٍ بُــلَ 
، ينَ عِ بْ َسـوَ  سٍ ْمـى خَ لَـ، إِ ةٌ َعـذِ ا جَ يَهـفِ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، عَـينَ تّْ ى ِسـلَ ، إِ ةٌ قَّ ا حُ يهَ فِ عَ  ةٌ دَ احِ وَ  تْ ادَ زَ 
 ينَ رِ ْشـــى عِ لَـــ، إِ انِ تَـــقَّ ا حُ يَهـــفِ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، عَـــينَ عِ ْســـى وِ لَـــ، إَ ونٍ بُـــا لَ تَـــنَ ا ابْـ يَهـــفِ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ عَــ
ر ِعــ. وَ ونٍ بُــلَ   ُ ْنــبِ  ينَ ِعــبَ رْ أَ   ّْ ر ُكــِعــ، وَ ةٌ قَّــحُ  ينَ ِســمْ خَ   ّْ ر ُكــِفــعَ   ُ بِــاإلِ  تْ رَ ثـُــا كَ ذَ  ِ ، عَــةٍ ائَــمَ وَ 
َْــ ــبَ رْ أَ  نْ ِمــ مِ نَ ال ــ، إِ اةً َبــ اةً َبــ ينَ ِع ــمِ وَ  ينَ رِ ْشــى عِ َل ــ، إِ انِ اوَ ا َبــيَهــفِ عَ  اةٌ َبــ تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، َعــةٍ اَئ ى َل
ــنِ يْ تَـ ائَـ ِمــ ــفِ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، َع َــيَه ــ، إِ ياهٍ ِبــ لثُ ا ث ــمَ لثُ ى ثَ َل ــةٍ اَئ ــبَـ  تْ ادَ ا زَ ذَ  ِ ، َع ــعَـ  دُ ْع ــعِ  سَ يْ َل ا يَه
مخنجيػه م ػد  مفػم  «اةٌ َبـ ةٍ ائَـمِ   ّْ ر ُكـِفـعَ  مُ نَ َْـالْ  تْ رَ ثـُـكَ ا   ذَ ، عَ ةٍ ائَ مَ عُ بَـ رْ أَ  غَ لُ بْـ ى وَـ تَ حَ  ءٌ رْ بَ 

َأنَّ أَبَا َبْ ٍر َكَتَ  َلُهـْم: ِإنَّ َىـذِه عـَـَراِئُض الصَّـَدَقِة الَّتِـر »  ،ل مكح  ةدا د  اارتب ي
ٍب  خاريمخنجيه اا  «َعَلى اْلُمْسِلِميَن الَِّتر َأَمَر اهللُ ِبَها َوَرُسوُلوُ  عـََرَض َرُسوُل اهلِل 
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ذ ػػػن اإلفػػػا  ااغػػػنس ، ػػػا اان ػػػم ااػػػ ي  رد ُب يػػػد   اا هػػػنية  فنػػػت املخػػػاض 
هػم ااػػ ي ف ػمح املػيس هػ  ااػ  ممػا ، ينػا يػمؿ  دخ ػت ُب ااثػا ع  افػل اا  ػمف 

ا مكػاً فماػا ام ػا  األكثػا بنػه فنػت ا ػمفع  امبػد  دخا ُب ااثااثد  نارت مبػه
ع  هػػػ  ااػػػ  ممػػػا ، ينػػػا فاطػػػن امػػػاك  مطػػػد د اابػػػاؼ  اجل ػػػا يبػػػاؽ فاااطػػػن

ااػػػ  ممػػػا   ػػػدع  اجل ،ػػػد ف ػػػمح اجلػػػيس  ااػػػ اؿ هػػػ لػػػبلث بػػػن   دخ ػػػت ُب ااناف
، ينػػا مرفػػا بػػن   دخ ػػت ُب اخلابطػػدة   ػػمف امػػد   كػػ  ، ػػا فنػػت اا  ػػمف 
مي ػػا زاد ، ػػا مخػػح  لبللػػ   ػػدؿ ، ػػا ،ػػدـ جيػػماز افػػل اا  ػػمف ُب هػػ ا  اػػ ان 

 زاد اا خاري "مكثا"ة
ــرُّ »بػػا ر ي ،ػػل ب ػػاذ فػػل جي ػػا قػػاؿ   مبػػا اا بػػن مػػداي نا  ــر النَِّب  بـََعثَِن

ِإلَــى اْلـــَيَمِن، عَـــَأَمَرِنر َأْن آُخـــَذ ِمــْن ُكـــ ّْ َثلَثِـــيَن بـََقـــَرًة وَِبيًعــا َأْو وَِبيَعـــًة، َوِمـــْن ُكـــ ّْ َأْربَِعـــيَن 
َ،ػػْل حَيْػػىَي فْػػِل    عمخنجيػػه م ػػد  مفػػم دا د  اانطػػائ   اارتبػػ ي  يطػػنه «ُمِســنًَّة...

ُق َأْىـَ  الْـَيَمِن َوَأَمَرنِـر َأْن آُخـَذ  بـََعثَِنر َرُسـوُل اللَّـِو »  َاِس مَفَّ ُبَ اًذا قَػاؿَ امَْ  ََـدّْ ُأ
َوِمـْن ُكـ ّْ َأْربَِعـيَن  ،ِمْن اْلبَـَقِر ِمْن ُك ّْ َثَلثِيَن وَِبيًعا قَاَل َىاُروُن َوالتَِّبيُع اْلَلذَُا َأْو اْلَلَذَعةُ 

ـــاَل عـََعرَ  ـــُمِســـنًَّة َق ـــْن األَ ًُ ـــَذ ِم ـــرَّ َأْن آُخ ـــيوا َعَل ـــْيَن األَ ْربَِع ـــا بـَ ـــاُروُن َم ـــاَل َى ـــيَن َأْو َن َق ْربَِع
اْلَخْمِسيَن َوبـَْيَن السّْتّْيَن َوالسَّْبِعيَن َوَما بـَْيَن الثََّمانِيَن َوالتّْْسِعيَن عَأَبـَْيُ  َذاَك َوقـُْلُ  َلُهـْم 

َقـِدْمُ  عَـَأْخبَـْرُت النَّبِـرَّ  َعـْن َذلِـ َ  َحتَّى َأْسَأَل َرُسوَل اللَّـِو  َذ عَـَأَمَرِنر َأْن آُخـ عـَ
َوَأَمَرنِـر َرُسـوُل اللَّـِو ... ثِيَن وَِبيًعا َوِمْن ُك ّْ َأْربَِعيَن ُمِسـنًَّة َوِمـْن السّْـتّْيَن وَِبيَعـْينِ ِمْن ُك ّْ َثل
 ـــْيَن َذلِـــ َ َأْن ال  ر ى  ةلمخنجيػػػه م ػػػد فتبػػػناد يطػػػنه ااػػػ   «... آُخـــَذ ِعيَمـــا بـَ

ِعـــر َأْوقَـــاِص اْلبَـَقـــِر  لَـــْم يَـــْأُمْرِنر َرُســـوُل اللَّـــِو »م ػػػد ،ػػػل ب ػػػاذ فػػػل جي ػػػا قػػػاؿ  
 اام يا  اام ي ػد بػا  ػاف ُب   األ قاص مجا  ق ع  هم با ف  اانواف ة«ة َبْيً ا

 م ؿ بندع  املطند با  اكت ُب ااطند ااثاكيدة
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يب  ااػت ،ػػل اانػػ   مبػا ااػػ هت  اا  ػد مػػداي نا بػػا ر ي ،ػل ، ػػ  فػػل م
  َهــا اْلَحــْوُل َعِفيَهــا َخْمَســُة َدرَاِىــَم، » قػػاؿ ــَ  ِمائـََتــا ِدْرَىــٍم َوَحــاَل َعَليـْ ِإَذا َكانَــْ  َل

َولَْيَس َعَلْيَ  َبْرٌء، يـَْعِنر ِعر الذََّىِ ، َحتَّى َيُ وَن َلَ  ِعْشُروَن ِدينَـارًا، عَـِ َذا َكـاَن لَـَ  
َها اْلَحْوُل َعِفيَها ِنْصـُب ِدينَـارٍ ِعْشُروَن ِديَنارًا َوَحاَل  ة  هػم يطػلر اا مفػم دا د  «َعَليـْ

 ااػػػػػدرهس بػػػػػمد د اكيػػػػػلع  ااػػػػػداكل  ق ا ػػػػػافع  اابػػػػػ اط   طػػػػػمجيافع  ااعطػػػػػمج  
ي مافع  ام د  بدس هل درهسع  هم جيػ ك بػل هاكيػد  مرف ػ  جيػ كاً بػل درهػسة 

ثبػاؿع  املثبػاؿ  درهػس ه ا هم  زف اادرهس ااطػن،  املػناد فامػد  ع  ااػد نار  ب
  لبللد مب اع اادرهسة ه ا هم  زف ااد نار ااطن،  املناد فامد  ة

 مبا امنعد  ااطػ    اام ػن  اا فيػت مػداي نا بػا مخنجيػه امػا س  اا ينبػ  
إٔب ااػػػػػي ل   ااعػػػػربا  بػػػػل يػػػػد   ميب بمبػػػػا  ب ػػػػاذ يػػػػ  ف ثن ػػػػا اانػػػػ  

 يرُ عِ : الشَّــةِ َعــبَـ رْ األَ  هِ ذِ ِىــ نْ ِمــ الَّ إِ  ةَ قَ دَ ا الصَّــذَ ُخــأْ وَ  الَ »    ػاف اانػػاس مبػػن د ػػننس مبػاؿ  
قػػػػاؿ اا ينبػػػػ  ر امػػػػه لبػػػػات  هػػػػم نػػػػ  ه امػػػػا س    «رُ ْمــــالتَّ وَ  يــــ ُ بِ الزَّ وَ  ةُ طَــــنْ حِ الْ وَ 

 نَّ ا َسـَمـنَّ إِ   »اادارقع  ُب بننه بل  ن ل ، ػد اب فػل ، ػن  قػاؿبمواة  مخنج 
ع  ياػ  ،ػل ااطػ   «يـ ِ بِ الزَّ وَ  رِ ْمـالتَّ وَ  يرِ عِ الشَّـوَ  ةِ طَ نْ حِ ر: الْ عِ  اةَ كَ الزَّ   اهللِ  ولُ سُ رَ 

ــــنَّ إِ »إٔب مهػػػػا ااػػػػي ل   مكػػػػه قػػػػاؿ   مػػػػت ربػػػػمؿ اب  ــــَم ــــ ةُ قَ دَ ا الصَّ ــــنْ حِ ر الْ ِع  ةِ َط
 ةمخنجيه اا ينب  ،ل ااط   بنببلً  «ي ِ بِ الزَّ وَ  رِ مْ التَّ وَ  يرِ عِ الشَّ وَ 

مخػػنج   م ػػثبلً  عمنػػ  اػػ ي د  مبػػا األياد ػػ  ااػػ  ذ ػػنت اا  ػػاة ُب ااػػ رة
ِإنََّمــا َســنَّ َرُســوُل اهلِل »بػػل  ن ػػل ، ػػن  فػػل شػػ يت ،ػػل مفيػػه ،ػػل جيػػدا  باجيػػهافػػل 
  ِ ـــــ ـــــِر َوالزَّبِي ـــــِعيِر َوالتَّْم ـــــِة َوالشَّ ـــــر: اْلِحْنَط ـــــاَة ِع ـــــذُّرَةِ  الزََّك قػػػػػاؿ امػػػػػامظ ُب « وال

 ااػػدارقع ع  اٍا م يػػه اا نزبػػ   هػػم  باجيػػهاام خػػي   إبػػناد اع مي إبػػناد افػػل 
  اهللِ  ولُ ُسـرَ  ضَ رِ ْفـيَـ  مْ لَـ»اا ينب  بل  ن ل امطل قاؿ   ر ى ؾة    ان برت 
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 رُ ْمـالتَّ وَ  يرُ عِ الشَّـوَ  ةُ طَـنْ حِ الْ وَ  ةُ نَّـفِ الْ وَ   ُ ىَ الـذَّ وَ  مُ نَ َْـالْ وَ  رُ قَ بَـ الْ وَ   ُ بِ اإلِ  :اءٍ يَ بْ أَ  ةِ رَ شَ ر عَ عِ  الَّ إِ 
قػاؿ امػامظ ُب اام خػي  ر ا ػد امطػل  «ةُ رَ ذُّ الـوَ  الَ قَـ اهُ رَ أَ  ةَ نَ يْـ يَـ عُ  نُ بْ ا الَ قَ  ،ي ُ بِ الزَّ وَ 

بنبػػػ د بػػػل  ن ػػػل ، ػػػن  فػػػل ، يػػػد  هػػػم اػػػ يا جيػػػداًع  قػػػاؿ مفػػػم يػػػاًب بػػػرت ؾ 
  ػػػػا مف اا ينبػػػ  ك طػػػػه ذ ػػػن ُب بػػػػننه اااػػػربى ُب ر ا ػػػػد مخػػػنى ،ػػػػل   امػػػد  ة

 ةَ قَ دَ الصَّـ  اهللِ  ولُ ُسـرَ   ْ َعـلْ يَ  مْ لَـ»امطلع  مينا ، ػن  فػل ، يػد  ػ انع قػاؿ  
ـــْل ُ  نَّ يهِ ِعــ رَ َكــذَ وَ  نَّ ىُ رَ كَ ذَ عَـــ ةٍ رَ َشــر عَ ِعــ الَّ إِ   ااطػػ ت كػػمع بػػػل « ةُ رَ الـــذُّ  رْ كُ ذْ يَــ مْ لَــوَ  السُّ

ااط     ا ُب اابابمسة ماان ا ماف ، ا ا ا إبناد ا  م  مافة  هاػ ا مػتف 
 مياد   ز اة اا رة ا ي دة

د هػػ  هػػ ا األرف ػػد هامنعػػ األنػػناؼ ااػػ  مؤخػػ  بننػػا اا  ػػاة فاامػػإب مػػتف 
ع  ال مؤخػػ  بػػل غ هػػا بع بػػاًة  مبػػا بػػا ر ي ،ػػل جيػػافن  ااطػػ    اام ػػن  اا فيػػت 

ـــانَِيِة »قػػػاؿ   ،ػػػل اانػػػ   َهـــاُر َواْلَْـــْيُم اْلُعُشـــوُر، َوِعيَمـــا ُســـِقَر بِالسَّ ِعيَمـــا َســـَقْ  األَنـْ
ِعيَمـا »قػاؿ    با ر ي ،ػل افػل ، ػن مف اانػ   ةمخنجيه بط س «ِنْصُب اْلُعْشرِ 
ـــ ـــا ُســـِقَر بِالنَّْنـــِف ِنْصـــُب اْلُعْشـــرِ َســـَقْ  السَّ ـــوُن َأْو َكـــاَن َعَثرِيِّـــا اْلُعْشـــُر، َوَم  «َماُء َواْلُعُي

ني هم اا ي  طنة ف ن قه بل غ  بب ع  بػا ر ي ،ػل ث اا  مخنجيه اا خاريع
َََدَقةٌ »قاؿ   ميب ب يد ،ل اان    عبم ل ، يه «لَْيَس ِعيَما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق 

ع  ااث ػػػارع  جيػػػاكت مياد ػػػ  مخػػػػنى   ه كػػػ  جم ػػػا ُب ز ػػػػاة ااػػػ ر مػػػتف هػػػ ا   ػػػ
م ينمػػهع  يػػددت بػػا مؤخػػ  بنػػه اا  ػػاةع  ال بػػي ا مف فيااػػا جيػػاك فعن ػػل اموػػنع 

 هِ ذِ ِىـ نْ ِمـ الَّ إِ  ةَ قَ دَ ا الصَّـذَ ُخـأْ وَ  الَ »م ا مخنجيه امػا س  اا ينبػ   ااعػربا  جيػاك ميػه  
ـــبَـ رْ األَ  ااػػػدارقع  ُب  بػػػا ر اا  ةه لبػػػاتر امػػػ اا ينبػػػ  نػػػ  ه امػػػا س  قػػػاؿ «ةِ َع

 ال شػن « يـ ِ بِ الزَّ وَ  رِ ْمـالتَّ وَ  يرِ عِ الشَّـوَ  ةِ طَ نْ حِ : الْ رعِ  اةَ كَ الزَّ  اهللِ  ولُ سُ رَ  نّْ ا سَ مَ نَّ إ  »بننه
مف ا ظ "ال"  "إال" ُب امد   األ ؿع  "إةػا" ُب امػد   ااثػا ع   نػا مد ات 
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دع  اػ ان مػتف رف ػهػ ا األيونة من  مدؿ ، ا يوػن ز ػاة ااػ ر ع  ااث ػار ُب 
مياد ػػػ  "بػػػا بػػػبت ااطػػػ اك"  "بػػػا بػػػبت األاػػػار" ةةاْب غػػػ   اردة ، ػػػا مف 
اا  اة مؤخػ  بػل  ػا بػا  ن ػتع متاػا جم  ػد فينمنػا اانوػمص األخػنىع  يوػنت 

د ايح غ ع  مؤ د ذاػن اان ا ػات األخػنى ُب هػ ا رف اا  اة  ا  ن ت ُب ه ا األ
، ػػن  فػػل شػػ يت ،ػػل مفيػػه  ُب بػػننه بػػل  ن ػػل مخنجيػػه ااػػدارقع  امل ػػي بثػػا بػػا

«ة يرِ عِ الشَّـوَ  ةِ طَ نْ حِ الْ وَ  ي ِ بِ الزَّ وَ  رِ مْ ر التَّ عِ  رُ شْ عُ الْ وَ »مكه قاؿ   ،ل جيدا ،ل اان  
ما نػػػػا مػػػػدؿ ، ػػػػا مف ز ػػػػاة ااػػػػ ر ع  ااث ػػػػار ال مؤخػػػػ  إال بػػػػل منػػػػناؼ ب ينػػػػدع 

ام ػنع  جيػاكت ،ددهتا ف ع األياد   ف رف دع  ه  ااط    امنعػد  اا فيػت  ا
مينا مياد    ث ة    نا ن ي دة   ػا  ؤ ػد مكػه ال ز ػاة ُب ااػ ر ع  ااث ػار إال 

 مي ا جياك ُب ه ا اانومصة  مبا قماه م أب                  

متف ه ا اث د ٓب مند مينا اا  اةع ألاػا بايػدع  اا  ػاة إةػا مناػت  [ٔٗٔ]األك اـ 
 ندع   ػ ا ذ ػن اانبػاف  ال ،طػن ميػهة  قػاؿ جماهػد  إذا يوػد زر،ػه مابػا ُب املد

 قػػػاؿ اانخ ػػػ   مفػػػم  عه مابػػػا  ػػػس بػػػل ااطػػػ ار او َػػػ دَّ  ػػػس بػػػل ااطػػػن اة  إذا جَيػػػ
هػػ ا اث ػػد بنطػػمخدع ، ػػا ماػػا د ماػػد ، ػػا بػػا  مػػ ما يوػػاداع فػػدايا "جي  ػػن  

ابمس ا ػي   "يوػد ة  قػاؿ ُب اابػ" اكمنػامف اانبػاف بػ  مر ف ػدا  ال ز ػاة ميػه
ااػػ رع  اان ػػات حيوػػدا  حيوػػدا يوػػداً  يوػػاداً  يوػػاداً قع ػػه فاملنأػػا" م ػػم 
مػػنض ماػػا مػػدخا ُب اا  ػػاة مم  ػػا ، ػػا بػػا حيوػػد بنػػهع ألف اانبػػاف ال حيوػػدع 
 مماػػػمف بػػػل ق يػػػا اة ػػػاع  جيػػػاكت األياد ػػػ   فينػػػت بػػػا  ػػػنج بنػػػه اا  ػػػاة  ػػػا

ة  ، ػا ،   خػن ل اام ػن  اا فيػتع  ماػامت اػه كػم حيودع  هم امنعػد  ااطػ  
مي يػػاؿ بػػا دابػػت اث ػػد قػػد ك اػػت ُب باػػدع  ٓب ماػػل اا  ػػاة قػػد مناػػت ف ػػدع 
مػػػتف هػػػ ا  ػػػاؼ اػػػند االبػػػمدالؿ وػػػاة  مبػػػا بػػػا ر ي ،ػػػل ميب بػػػيارة املم ػػػ  قػػػاؿ  



 

98 

 

ُسوَل اهلِل، اْحِم قـُْلُ : يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ ِلر َنْحًل، قَاَل: عََأدّْ الُعُشوَر، قَاَل: قـُْلُ  يَا رَ »
 ،ػػل ، ػػن  فػػل شػػ يت ،ػػل مفيػػه ،ػػل جيػػدا « لِــر َجبَـَلَهــا، قَــاَل: َعَحَمــى لِــر َجبَـَلَهــا

َعاَن، ِإَلى َرُسوِل اللَِّو »قاؿ   ِبُعُشوِر َنْحٍ  َلُو، وََكاَن َسأََلُو  َجاَء ِىلٌل، َأَحُد بَِنر ُمتـْ
َذِلَ  اْلَواِدي. عـََلمَّا ُولْـَّر  َحَمى َلُو َرُسوُل اللَِّو َأْن َيْحِمَر َلُو َواِديًا يـَُقاُل َلُو َسَلَبُة، عَ 

ر اهلل عنو َكَتَ  ُسْفَياُن ْبُن َوْىـٍ  ِإلَـى ُعَمـَر بْـِن اْلَخطَـّاِب َيْسـأَُلُو  ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ًر
ِمـْن ُعُشـوِر  للَّـِو َعْن َذِلَ  َعَ َتَ  ُعَمُر: ِإْن َأدَّ  ِإلَْيَ  َمـا َكـاَن يـُـَ دّْي ِإلَـى َرُسـوِل ا
ة متكػه ال  وػ ح «َنْحِلِو، عَاْحِم َلُو َسَلَبَة، َوِإالَّ عَِ نََّما ُىـَو ُذبَـاُب َلْيـٍث يَْأُكلُـُو َمـْن َيَشـاءُ 

ابلبمدالؿ ، ا مف اا طا ميػه ز ػاةة م ػد   ميب بػيارة بنبعػا ألكػه بػل ر ا ػد 
 اف ميػػداً بػػل بػػ ي اف فػػل بمبػػا ،ػػل ميب بػػيارةع قػػاؿ اا خػػاري  ٓب  ػػدرؾ بػػ ي

ر اا مفػم  ااو افد  ايح ُب ز اة اا طا ش ك  وحع  يد   ، ن  فل ش يت
، ػا  ن مػبل  ػدؿاػُب االبػم  ار  بػا ذ دا د  اانطائ   قد يطنه افل ، د اارب

فػدؿ بػا مخػ ع    ػا  ػا  قػد اة ُب اا طػاع ألف بػا دم ػه هػم معػمع جيمة اا  
ذاػنع   ؤ ػد هػ ا مكػه ر ي ،ػل  هثػا فدايا با م  ػه ، ػنع متكػه ،بػا اا  ػد مػ بن

 رَ ْشـا العُ وُ دُّ : أَ مْ هُ لَ  الَ قَ  وُ نَّ أَ وَ  وِ مِ وْ ى قَـ لَ عَ  وُ لَ مَ عْ تَـ اسْ   رَّ بِ النَّ  نَّ أَ   »ب د فل ميب ذفاة
 اػػ  ه اا خػػاري  األزدي  غ  ػػاع  يب شػػي دممخنجيػػه اا ينبػػ   افػػل  « ِ َســعَ ر الْ ِعــ

 رَّ بِـالنَّ  نَّ أَ »دؿ ، ػا  اة حياػ  بػا  ػفػ با ذاػن قػاؿ ااطػام     بػ د فػل ميب ذ
  َهػ ا   ػه  ػدؿ «ة وُ ُمـوْ قَـ  وِ بِـ وُ لَـ اَ وَّ طَـتَ عَـ  وَ ُىـ آهُ رَ  ءٌ رْ َبـ وُ نَـّأَ ، وَ ءٍ رْ َشـبِ  يـوِ عِ  هُ رْ مُ أْ يَـ مْ ل 

، ػػا مكػػه ال ز ػػاة ُب اا طػػاع يػػىت األياد ػػ  ااػػ  ابػػمداما وػػا مػػدؿ ، ػػا مكػػه ال 
 ز اة ميه  اجي دة

  اا  ػاة  ػا ٓب   ػ  ااطػنع ميػه من ا اانومص   نا مدؿ ، ا مكه ال مؤخػ
كوػػافاًة ألف اانوػػمص فينػػت اانوػػاةع  ببػػدار بػػا  ػػنجع مماػػمف اا  ػػاة  اجي ػػد 
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ميػػهع  بػػا ٓب مػػند ميػػه كوػػمص م  ػػا مي مبػػاس مؤخػػ  بنػػه اا  ػػاةد! م   ؤخػػ  بنػػه 
ببػػدار ب ػػ د! ال بػػي ا  مف اانوػػمص ااػػ  فينػػت اانوػػاة  ببػػدار بػػا  ػػنج ٓب 

س ، ينػػاة  مػػمؽ هػػ ا مبػػد جيػػاكت كوػػمص مخػػنى مػػ ت ب   ػػد مػػبل  وػػح اابيػػا
ة وػ ا  ػافينت مشياك ف يننا  ػنج بننػا اا  ػاةع  ٓب مامػا فػ ان فػا يوػنت اا  

األشػػياك  ابػػم   ت  ػػ ا اموػػن م ثػػن بػػل مداة بػػل مد ات اموػػنة  هػػ ا  يػػدا 
 دؿ ، ا مف اا  اة ال  نج إال بل م،ياف األشياك اا  جيػاكت اانوػمص وػا  ال 

 ها بع باًة نج بل غ  
ف ااػػػن  جيػػػاك فم  ػػػيس  جيػػػمة اا  ػػػاة ، ػػػا املػػػاؿ ُب اابػػػن ف  قػػػد  بػػػاؿ إ

 م ػأب    اؿػقػ ن ف ػم   اابػ  ندػ ااط                   ع [ٖٓٔ]ااممفػد
                       أعلمهــــم » ُب امػػػػد     [ٕٗ]امل ػػػػارج

 هػ ا  بم ػل ، يػه بػل  ن ػل افػل ، ػاس «اعترض عليهم َـدقة عـر أمـوالهم أن اهلل
 ط ا  امد مكماع املاؿة مم ـ  اا  اة مينا مجي اً إال با ابػمثناا ااطػنعة  ااطػنع ٓب 

ََـَدَقٌة »ااطبلـ     ااوبلة  طمثل إال اانقيل  اخليا فبماه ، يه لَـْيَس َعلَـى اْلُمْسـِلِم 
 اجلماة ، ػا ذاػن هػم  عبم ل ، يه بل  ن ل ميب هن نة «وِ ِعر َعْبِدِه َوال ِعر عـََرسِ 

مبػد جيػاك  عمف ه ا اان  جم ا حيماج إٔب فياف  جياكت ااطند  فينمػه رابػاً  اانفػا
ـ ُب  ػػا شػػ ك ان يػػف اانفػػا مػػبل  بػػاؿ إ ع  جيػػاكت ااطػػند  فينمػػهااننػػ  ،نػػه جم ػػبلً 

انفم ػػػػد ااػػػػ  ف اانفػػػػا يػػػػناـ ُب األبػػػػماؿ اإ فػػػػا  بػػػػاؿ عألكػػػػه جيػػػػاك ااننػػػػ  ،نػػػػه ،ابػػػػاً 
  ػػ ان  ةبل رفػػا ُب غ هػػاجيػػاكت ااطػػند  فينمنػػا ألف كوػػنا جم ػػا  ااطػػند فينمػػه مػػ

ف فػػا  بػػاؿ إ عكػػه جيػػاك األبػػن وػػا ،ابػػاً ف اا  ػػاة  اجي ػػد ُب  ػػا شػػ ك ألال  بػػاؿ إ
اا  ػػػاة  اجي ػػػد ُب األبػػػماؿ ااػػػ  جيػػػاكت ااطػػػند  فينػػػت كوػػػاة اا  ػػػاة مينػػػا م ينػػػت 

 ذاػػن مف اب مبػػن فاا  ػػاة مبػػناً جم ػػبلً  ٓب  ؛فػػ ان مكػػماع األبػػماؿ ااػػ  مؤخػػ  بننػػا
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  ػػ  املبػػدار ااػػ ي  ؤخػػ  بننػػا  ال بػػىت  ؤخػػ  هػػ ا املبػػدار مأػػاكت األياد ػػ  
 فينػػت املبػػاد ن ااماجيػػت إ،عا هػػاع  األكوػػ د ااػػ  مؤخػػ  هػػ ا املبػػاد ن بننػػا إذا 

اموػمؿ ، يػه  ػاا ر عع  ف غمناع  بما،يد اامجيمةع   مف ااماجيت  طػم ل ةػند
 ػػ   قػػت ب ػػ   ااػػ هت  اا  ػػدع م  ػػا يطػػت هػػ ا اا يػػاف ااػػ ي فينمػػه مل م 

ااطػػند مؤخػػ  اا  ػػاةع مماػػمف األبػػماؿ ااػػ  فينػػت ااطػػند مخػػ  اا  ػػاة بننػػا   ي يمنػػا 
هػػ  األبػػماؿ ااػػ   ػػت مينػػا اا  ػػاة  بػػا ،ػػداها ال  ػػت ميػػه اا  ػػاة فػػا ال  مػػ ما 

ببػدار بػا  ؤخػ   ال مخ ها فمجيه بل اامجيما إذ ال   نؼ مينػا  قػت اؤلخػ   ال 
اانوػػاة ااػػػ ي  ؤخػػػ  بنػػه مػػػبل تاػػػل مف  مػػ ما األخػػػ  بػػػل غػػ  بػػػا فينػػػه ااطػػػنع 

،ػل ميب هن ػنة قػاؿ  قػاؿ   قد  ردت اانومص  اا ًد ُب ه ا األشياك  بع باًة
َهـا َحقََّهـا، ِإالَّ ِإَذا َكـاَن »  ربمؿ اب  ََاِحِ  َذَىٍ  َوال ِعنٍَّة ال يـَُ دّْي ِمنـْ َما ِمْن 

َهـا ِعـر نَـاِر َجَهـنََّم، عـَُيْ ـَو  ِبَهـا يـَوْ  ََـَفاِئُف ِمـْن نَـاٍر، عَـُأْحِمَر َعَليـْ َُفَّْحْ  َلُو  ُم اْلِقَياَمِة، 
َهُتُو َوَلْهُرهُ  لَْيَس ِعيَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍق ِمْن »   قاؿ  بم ل ، يه «ةةةَجِبيُنُو َوَجبـْ

ــَدَقةٌ  ََ راػػ   ،ػػل ، ػػ  فػػل ميب  ااػػت   مخنجيػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل جيػػافنة «اْلــَوِرِق 
َهـــا اْلَحــْوُل َعِفيَهـــا »  ،ػػل اانػػ   اب ،نػػه ِإَذا َكانَـــْ  لَــَ  ِمائـَتَـــا ِدْرَىــٍم َوَحــاَل َعَليـْ

َخْمَســـُة َدرَاِىـــَم، َولَـــْيَس َعَلْيـــَ  َبـــْرٌء، يـَْعنِـــر ِعـــر الـــذََّىِ ، َحتَّـــى َيُ ـــوَن لَـــَ  ِعْشـــُروَن 
َها اْلَحْوُل َعِفيَها ِنْصـُب ِدينَـارٍ  ِديَنارًا، عَِ َذا َكاَن َلَ  ِعْشُرونَ  مخنجيػه  «ِديَنارًا َوَحاَل َعَليـْ

ََـاِحِ  ِإبِـٍ  َوال بـََقـٍر »ااطػبلـ     ااوػبلة قاؿ ، يػه   ةمفم دا د  هم يطل َمـا ِمـْن 
ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة َأْعظَـــَم َمـــا َكانَـــْ  َوَأْســـَمَنُو وَـ  ْنَطُحـــُو َوال َلـــَنٍم ال يـُـــَ دّْي زََكاوـََهـــا ِإال َجـــاَءْت يـَ

َوالُعْشــُر »   قػػاؿ  ةبم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل ميب هن ػػنة «ِبُقُرونَِهــا َوَوطَــُ ُه بَِأْللِعَهــا
مخنجيه اادارقع  ُب بننه بل  ن ل ، ػن   «ِعر: التَّْمِر َوالزَّبِيِ  َواْلِحْنَطِة َوالشَِّعيرِ 

َسـنَّ ِإنََّمـا » مخنج   ان بػل ااعن ػل ك طػه قػاؿ   فل ش يت ،ل مفيه ،ل جيداة
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فػل جي ػا  ذ،ػل ب ػا   «الزََّكـاَة ِعـر: اْلِحْنطَـِة َوالشَّـِعيِر َوالتَّْمـِر َوالزَّبِيـ ِ  َرُسوُل اهلِل 
ـــاَة ِمـــْن »ف ثػػػه إٔب ااػػػي ل مبػػػاؿ   مف ربػػػمؿ اب  ، َوالشَّ ُخـــْذ اْلَحـــ َّ ِمـــْن اْلَحـــ ّْ

 باجيػػػػػهفػػػػل مخنجيػػػػه مفػػػػم دا د  ا «اْلَْــــَنِم، َواْلَبِعيــــَر ِمــــْن اإِلبِـــــِ ، َواْلبَـَقــــَرَة ِمــــْن اْلبَـَقـــــرِ 
 ة اادارقع 

مػػتف اا  ػػاة إةػػا  ػػت مبػػ  ُب األبػػماؿ ااػػ  جيػػاك ااػػن   فيننػػا  ال  هاػ ا  
ابػػمثي بػػل اا  ػػاة مبػػماالً ب ينػػد   ػػت ُب غ هػػا بع بػػاًة  مبػػا اد،ػػاك مف اانػػ  

هػػ  اانقيػػل  اا ػػنس  هػػ ا   ػػ  مف بػػا ٓب  طػػمثنه بػػل األبػػماؿ  اجيػػت ميػػه اا  ػػاة 
ٓب  طػػمثل مبػماالً ب ينػػد بػػل اا  ػػاةة منػػم ٓب  بػػا  فا ػػا ألف اانػػ   منػم اد،ػػاك

اا  ػػػػاة  اجي ػػػػد ُب  ػػػػا بػػػػاؿ إال اانقيػػػػل  اخليػػػػاع  إةػػػػا جيػػػػاك األبػػػػن فاا  ػػػػاة جم ػػػػبلً 
 جيػاكت اانوػمص  فينػت هػ ا اة ػا فياكػاً مابػاًة مػبل ممجيػد ق ػيد ابػمثناك ، ػا 

 إةا مخػرب مكػه  عثنن امٓب  ط اإل بلؽة  مبا قود اانقيل  اخليا متف اانبمؿ 
لَـْيَس »  مبػد ر ى اا خػاري ،ػل ميب هن ػنة قػاؿ  قػاؿ اانػ   عال ز اة ، ين ػا

ََـَدَقةٌ   ُب ر ا ػد مخػنى ،ػل ميب هن ػنة ،ػل اانػ  « َعَلى اْلُمْسـِلِم ِعـر عـََرِسـِو َوُلَلِمـِو 
   ــَدَقٌة ِعـر َعْبـِدِه َوال ِعــر عـََرِسـوِ »قػاؿ ََ  ،ػػل ، ػ  راػػ  « لَـْيَس َعلَــى اْلُمْسـِلِم 

ََـَدَقِة اْلَخْيـِ  َوالرَِّقيـِق، »  اب ،نه قػاؿ  قػاؿ ربػمؿ اب  قَـْد َعَفـْوُت َلُ ـْم َعـْن 
ــَدَقةَ  ََ ع مخنجيػػه م ػػد  منػػ اة ااطػػنل  قػػاؿ امػػامظ إبػػنادا يطػػل «ةةةعـََهــاُووا 

 هػػ ا اػػيح ابػػمثناك  إةػػا هػػم إخ ػػار مػػبل  اػػمف بػػاالً بطػػمثي بػػل اا  ػػاةة   ػػ ان 
 بػئا ربػمؿ اب »ف كػه ال ز ػاة ، ػا ام ػ  ،ػل ميب هن ػنة قػاؿ  جياك ااػن  

 اذة  ػػػػ،ل ام   مينا ز اة مباؿ  با جياك  مينا شػ ك إال هػ ا اث ػد اا    

                                         ]اا ا اد[» 
 اخليػػػا  ػػػ ان بػػػئا ،ننػػػا   ػػػا ُب يػػػد   ميب هن ػػػنةة منػػػ ا اػػػيح  عبم ػػػل ، يػػػه
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ابػػمثي بػػل األبػػماؿ    ػػ ا ال   مػػرب مف اانبػػمؿ  ؛ابػػمثناك  إةػػا جيػػماة بػػؤاؿ
 عاانقيػػل  اخليػػا  ام ػػ  مبػػاؿ ال ز ػػاة ، ينػػا  م جيػػت اا  ػػاة ، ػػا مجيػػا األبػػماؿ

اك بع بػػاًة مػػتف هػػ ا  ػػااا اانوػػمص ااطػػن،يد رػػاـ املخاا ػػد م ػػس  ػػند مينػػا ابػػمثن
 مي اجل  ػدك طػه  ُب ااػن   عألف االبمثناك إبا مف  امف فن  ،اـ ، ا اماس

جياك ابمثناك بنه ف داة بػل مد ات االبػمثناك بثػا جيػاك اابػـم إال د ػداًع  عك طنا
م  بثػػا  جي ػػت اا  ػػاة ، ػػا  ػػا شػػ ك إال ، ػػا اخليػػا  اانقيػػلة م   اػػمف هنػػاؾ 

اػػ ان اا ػػاـ مياػػمف ابػػمثناك  كػػ  ،ػػاـ  جيػػاك كػػ   خػػن خػػاص مياػػمف  ويوػػاً 
اة بنػػهة  هػػ ا غػػ  بمجيػػمد ُب كوػػمص اخليػػا  اانقيػػل  ام ػػ  ألف ااػػن  ُب اا  ػػ

نقيػل ٓب  ػ ت ُب مج ػد ،ابػد ف يػد   اخليػا  ااجم ا  جياكت ااطند  فينمهع ٍب إ
فػػػ داة بػػػل مد ات االبػػػمثناك  إةػػػا جيػػػاك ُب مج ػػػد بن ػػػندة مياػػػمف إخ ػػػاراً   ابػػػمث 

  ايح ابمثناكة
ز ػػاة اامأػػارة مػػتف دايػػا  جيموػػا امػػد    إمجػػاع ااوػػ افد مبػػد ر ى  مبػػا 

َكـاَن   َأمَّـا بـَْعـُد، عَـِ نَّ َرُسـوَل اهلِل »مفم دا د فتبنادا ،ػل  ػنة فػل جينػدة قػاؿ  
قػاؿ امػامظ ُب ف ػمغ املػناـ ر اا مفػم  «يَْأُمُرنَا َأْن ُنْخِرَج الصََّدَقَة ِمْن الَِّذي نُِعـدُّ ِلْلبَـْيـعِ 

ةدا د  إ  ،ل ميب ، ن  فػل  ػاس ،ػل مفيػه قػاؿ  "مبػن  ، ػن مبػاؿ   بنادا ا ن
 نػػا ٍب مد ز اهتػػا"بْ من مبػػاؿ  قػَ  عدـمجي ػػاة    الإبػػإب بػػاؿ   مب ػػت عمد ز ػػاة بااػػن
مناػػػن مياػػػػمف  هػػػػ ا قوػػػد  طػػػمنن بث نػػػا  ٓب  ة ااطػػػام    غ  ػػػا مخنجيػػػه م ػػػد

 ر ػػن ،ػػادة فاابػػدر دـ ال  ػػت اا  ػػاة ُب ،يننػػاع  هػػ  الإمجا،ػػاًع  اجل ػػاة  األ
مياػمف هػ ا قن نػد ، ػا  عااا   اا ي ن ا مينا اا  اة إال إذا  اكػت ب ػدة ا  يػا

 ماا  اكت ب دة ا  ياة
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 مبا األبن ااثاا    هم مخػ ها بػل  ػا بااػن متكػه   ػ  مف اا  ػاة مؤخػ  
،ػػاقبلً  ػػاف م  جمنمكػػاًع نػػ ياً  ػػاف م  فااغػػاًة  عبػػل  ػػا بطػػ س رجيػػبلً  ػػاف م  ابػػنمة

 مبػػػا فاانطػػػ د ا وػػػ   بػػػا فاانطػػػ د ا  ػػػنمة  اانجيػػػا م ػػػاهن بػػػل ، ػػػـم اانوػػػمصعم
 هػػم امػػل اامييػػد ااماجيػػت ُب املػػاؿ بػػل  عؤلف اا  ػػاة يػػل  م  ػػل فاملػػاؿ اةنػػمف مػػ

 م ػػأب  ييػػ  هػػم بػػاؿع  اػػ ان قػػاؿ               ع [ٖٓٔ ]ااممفػػد
                  عَــــــَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّــــــَو » ع  ُب امػػػػػد  [ٕٗ]امل ػػػػػارج

ــَواِلِهمْ  ــَدَقًة ِعــر َأْم ََ ــَرَض َعَلــْيِهْم  بم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل افػػل ، ػػاسع  جيػػاك ُب « اعْـتَـ
إلـى ةةة مِ عَِ َذا ُىَو َيْسَأُل َعْن اإِلْسلةةة»امد   املم ل ، يه جيمافاً اطؤاؿ األ،نايب 

ــُو رَ  ــَر َل ُرَىــا :َقــالَ  ،الزََّكــاةَ  ُســوُل اللَّــِو أن قــال: َوذََك  َأْن ِإال ،ال :َقــالَ  ؟َىــْ  َعَلــرَّ َليـْ
 بػػػا  ػػػدؿ ، ػػػا مف مػػػنض اا  ػػػاة إةػػػا هػػػم ، ػػػا املػػػاؿ بػػػل ييػػػ  هػػػم بػػػاؿ «َوطَـــوَّاَ 

فغع اان ن ،ل  مف باااه با  اً مـ غػ  با ػاة مػاب قػد مػنض ، ػا املطػ س 
 ػػاؿ مي غنيػػاًع م ػػنض ، يػػه اجلنػػاد املااػػن ا  ػػاؿ يبمقػػاً  ثػػ ة فمنػػ ه باااػػاً ا 

 اانػه ٓب  عإٔب غػ  ذاػن ع مػنض ، يػه اان بػد ع منض ، يه إ  اـ اجلائا عفاملاؿ
 يوػن امبػمؽ  ع  نض ، ا املاؿ امل  ػمؾ ا  طػ س بػمى يػل  ايػد هػم اا  ػاة

 ػػا  ػػدؿ ، ػػا مف  ؛ ك ػػا مف  اػػمف ميػػه غ هػػا بػػل امبػػمؽ عااماجي ػػد ُب املػػاؿ وػػا
املػػاؿ بػػل ييػػ  هػػم بػػاؿ فغػػع اان ػػن ،ػػل  ػػمف باااػػه  اا ناػػيد بطػػ عد ، ػػا

 هػػػ ا دايػػػا ، ػػػا مف املػػػاؿ مؤخػػػ  بنػػػه اا  ػػػاة  اػػػم  ػػػاف  عبا  ػػػاً م  غػػػ  با ػػػا
مي  اػػم  ػػاف باااػػه نػػ ياً م  جمنمكػػاًة  م  ػػاً مػػتف اب يػػ   عباااػػه غػػ  با ػػا

منض ، ا املطػ س من اػاً فمنػ ه باااػاً ا  ػاؿ مي يبمقػاً بم  بػد فاملػاؿ مناػنا  
 ذاػن بثػا ك بػد  عن ، ا املط س بع باً بماك م اف با  ػاً مـ غػ  با ػا  ا

األقارة  اا  جياتع  مرش اجلنا ػاتع  قػيس املم  ػاتة ما نػا  اجي ػد ، ػا ااوػ  
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 اةنمف ألاا بم  بد فاملاؿع ما ان اا  ػاة ألاػا يػل  م  ػل فاملػاؿة  مػمؽ ذاػن 
رُْكــُو َمـْن َولِــَر يَِتيًمـ»مكػه قػاؿ   مبػد ر ي ،ػل اانػ   ْلَيتَِّلـْر ِعيـِو، َوال يـَتـْ ا لَـُو َمـاٌل عـَ
مخنجيه اارتب ي  ااػدارقع  بػل  ن ػل ، ػن  فػل  مي اا  اةع «َحتَّى وَْأُكَلُو الصََّدَقةُ 

 بػػػا مف ُب إبػػػنادا املثػػػي فػػػل  شػػػ يت ،ػػػل مفيػػػه ،ػػػل جيػػػدا ، ػػػد اب فػػػل ، ػػػن ع
فػػػل  ااوػػ اح  ميػػػه ببػػػاؿع إال مكػػػه ر ي  ػػػ ان ،ػػػل ، ػػػن  فػػػل شػػػ يت ،ػػػل ، ػػػن

ع مػػتذا ع   بػػاس ، يػػه اةنػػمف فػػابا ،ػػدـ ااما يػػا ُب  ػػاٍّ اخلعػػاة بمقممػػاً ، يػػه
  جي ت ، ا ااو   هم غ  با ا  جي ت   ان ، ا اةنمفة

مػؤلف   ؛ مبا األبن اانافا   هم  ماػا مماػا ُب فػاة خػاص ُب فيػت املػاؿ
 ػا بػػاؿ ابػػم به املطػػ  مف  ٓب  م ػػ  باااػػه منػم بػػل يبػػمؽ فيػػت املػػاؿة   ػػا 
يػػل  جيػػت نػػنمه ُب بوػػاّب املطػػ    منػػم يػػل ، ػػا فيػػت املػػاؿة  اا  ػػاة  إف  
 اكػػت  ػػا  طػػم به املطػػ  مف  ااػػل بااانػػا قػػد م ػػ  فػػن  ااطػػارعع مبػػد ،ػػ  

هػ ا اجلنػات اع  يوػنها ُب ااطنع بااانا ي  ،  اجلنػات ااػ  موػنؼ إاينػ
   يػػدها قػػاؿ م ػػأب   ااث ػػا                               

                                               

ُب هػػ ا اجلنػػات منػػ  ايطػػت بػػل يبػػمؽ  بػػا دابػػت قػػد يوػػنت  [ٓٙ]ااممفػػد 
فيػػت املػػػاؿع ألاػػػا بػػػاؿ ب ػػػ  اجلنػػػات ال نػػمز نػػػنمه ، ػػػا غػػػ  جينامػػػهع  فيػػػت 
املاؿ إةا هم دا إيناز  ا  ااننا ايطت بل يبمقهة  إةػا  ػاف فيػت املػاؿ هػم 
دا إينازها ألاا مدما إٔب اخل ي د  هم اا ي حيوػ ناع ،ػل مكػح مف رجيػبلً قػاؿ 

َهـا ِإلَـى اهلِل َوَرُسـوِلِو؟ »  انبمؿ اب  َقـْد بَرِئْـُ  ِمنـْ ِإَذا َأدَّيْـُ  الزََّكـاَة ِإلَـى َرُسـوِلَ  عـَ
َهـا، عـَلَـَ  َأْجُرَىـا، عـََقاَل َرُسوُل اللَّـِو  َقـْد بَرِئْـَ  ِمنـْ : نـََعـْم، ِإَذا َأدَّيـْتَـَهـا ِإلَـى َرُسـوِلر عـَ

َلَها  ،ػػل فطػػ  فػػل  عا يث ػػ   ااػػ  ل مخنجيػػه م ػػد  نػػ  ه «َوِإْثُمَهــا َعَلــى َمــْن بَــدَّ
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ــا، »اخلوانػػيد قػػاؿ   َن ــُدوَن َعَليـْ ــَدَقِة يـَْعَت ــِ  الصَّ َــا َرُســوَل اهلِل، ِإنَّ قـَْومــاً ِمــْن َأْى ــا: ي قـُْلَن
َنا؟ عـََقاَل: ال مخنجيه مفم دا د  ، د اانزاؽ  «َأعـََنْ ُتُم ِمْن َأْمَوالَِنا ِبَقْدِر َما يـَْعَتُدوَن َعَليـْ

منػػػ ا دايػػػا ، ػػػا ماػػػا مػػػدما ا خ ي ػػػد  هػػػم ااػػػ ي  نبػػػا  ة بػػػات ،نػػػه املنػػػ ري
 المػػػه  ، ااػػػه ام وػػػي ناع ٍب ماػػػا موػػػنؼ إٔب اجلنػػػات امل ينػػػد فنم ػػػه  اجيمنػػػاداع 

 انه جمند يػنز  ػاع إذ ال موػنؼ إال ا ان  اف دا ي  نا هم فيت املاؿع  ا
جلناهتا امل يندع  ا ان مماػا ُب فػاة خػاص وػاة منػ   إف  اكػت بػل  اردات 

 عيػػػت املػػػاؿ ألاػػػا مػػػدما ا خ ي ػػػد    اقػػػت اانػػػاس ، ينػػػا إف مػػػ خن ا ،ػػػل دم نػػػاف
دوػمراً ُب  افػا فنم ػه  اجيمنػاد ع ااننا ايطت  ا  ونؼ فنم ه  اجيمنػادا بع بػاً 

 يد د اجلنات املطم بد  ا ايح غ ة
 مبػػػػا األبػػػػن اخلػػػػابح   هػػػػم  ماػػػػا ال موػػػػنؼ إال ألشػػػػخاص  ومنػػػػ  

 يوػن نػنمنا  ع قػد ،ػ  بػل موػنؼ إايػه اا  ػاةدددي ااو د  اا دد مػؤلف اب
  ُب هػػػػؤالك ااػػػػ  ل ،يػػػػننس قػػػػاؿ م ػػػػأب                         

                                                   

       مبد جينى يوػنهس ُب ا ػظ "إةػا"  هػ  مداة يوػنع مػبل  [ٓٙ]ااممفد
ــَدَقُة »  حيػػا مف موػػنؼ اغػػ هس بع بػػاًة  اػػ ان  بػػمؿ اانبػػمؿ  ال َوِحــ ُّ الصَّ

ـــِذي ِمـــرٍَّة َســـِويو  ، َوال ِل َِْنـــرو مخنجيػػػه اارتبػػػ ي ،ػػػل ، ػػػد اب فػػػل ، ػػػن   يطػػػنهع  «ِل
َوال َحـظَّ ِعيَهـا » ،ػل اا  ػاة   مؿ  بػ  مخنجيه اما س ،ل ميب هن نة  ن  هة

، َوال ِلَقــــِويو ُمْ َتِســــ ٍ  ــــرو َِْن مخنجيػػػػه م ػػػػد  مفػػػػم دا د  اانطػػػػائ   قػػػػاؿ ااػػػػ ه   «ِل
من ا دايا ، ا ماا ال مونؼ اغػ  هػ ا ااث اكيػد  ةيد   ن يح  ر امه لبات

 بع باًة
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ولبـــى اللزيـــة مـــن الـــذميين، وو خـــذ علـــى الرجـــال البـــالْين  :ٗٗٔالمـــادة 
 ر ما يحتملونها، وال و خذ على النساء وال على األوالد.بقد

 داي نػػا ااامػػاة  ااطػػندع مبػػا ااامػػاة مبػػد قػػاؿ اب م ػػأب         

                   ]َكَتــَ  َرُســوُل » مبػػا ااطػػند مبػػد   ]ااممفػػد
ًُـرَِبْ  ِإَلى َمُلوِس َىَلـٍر يَـْدُعوُىْم إِ  اهلِل  لَـى اإِلْسـَلِم، َعَمـْن َأْسـَلَم قُبِـَ  ِمْنـُو، َوِإالَّ 

ْزيَةُ ِعر َأْن اَل وـُ َْكَ  َلُو َذبِيَحٌة َواَل وـُْنَ َف َلُو اْمَرَأةٌ  ر اا مفم ، يد ُب األبماؿ  «َعَلْيِو اللّْ
  مؤخػػ  ، ػػا اابػػادر مبػػ  ابماػػه م ػػأب    مفػػم  مبػػا ُب اخلػػناج  غ  ػػاع   

    مي ،ػػػػل ببػػػػدرةع  مؤخػػػػ  ، ػػػػا اانجيػػػػاؿ  ال مؤخػػػػ  ، ػػػػا اانطػػػػاك  ال ، ػػػػا
مخنجيػػه  «ُخــْذ ِمـْن ُكــ ّْ َحــاِلٍم ِدينَــاراً »ااطػػبلـ مل ػػاذ     ااوػبلة ااوػ يافع ابماػػه ، يػػه

،ػػل ، ػػن  فػػل شػػ يت  مخنجيػػه اا ينبػػ  ُب بػػننه اااػػربى ملػػا  امػػا س  نػػ  هع
ــ» فيػػه ،ػػل جيػػدا مف ربػػمؿ اب م ،ػػل ــعَ  ةَ يَــزْ اللّْ  ضَ رَ عـَ ــَل ــ مٍ لِ تَ ْحــمُ   ّْ ى ُك ــأَ  نْ ِم   ِ ْى
ف  ػظ اامػ     ػدؿ  «ُمْحـَتِلمٍ »  «َحـاِلمٍ »  قمؿ اانبمؿ  ع«ِديَناراً  اراً ينَ دِ  نِ مَ اليَ 

إٔب    ػػ ان مبػػد  مػػت ، ػػن ال مؤخػػ  بػػل اانطػػاك  ال بػػل غػػ  اا ػػاا ع ، ػػا ماػػا
 ال مف   ػػػػنفما اجل  ػػػػدع  ال   ػػػػنفمها ، ػػػػا اانطػػػػاك  ااوػػػػ يافع »مبػػػػناك األجينػػػػاد 

مخنجيػػػػه مفػػػػم ، يػػػػد ُب األبػػػػماؿ  «ة  ػػػػنفمها إال ، ػػػػا بػػػػل جيػػػػنت ، يػػػػه املمبػػػػا
 ٓب    ػػػس مكػػػه مكاػػػن ، يػػػه ميػػػد ماػػػاف إمجا،ػػػاًة   ػػػ ان ال   اا ينبػػػ  ،ػػػل مبػػػ سع

   ة، ا اةنمف قياباً ، ا ااو  مؤخ 

: يلبــى الخــراج علــى األرض الخراجيــة بقــدر احتمالهــا، وأمــا ٘ٗٔالمــادة 
 ها الزكاة على الناوج الفعلر.األرض العشرية عتلبى من
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ِعــيَمْن َأْســَلَم ِمــْن  َقَنــى َرُســوُل اهلِل » داي نػػا بػػا ر ي ،ػػل اا هػػني قػػاؿ 
ــَو، ِعِ نَـَّهــا َعــْرٌء ِلْلُمْســِلِميَن  ألَنَـُّهــْم َلــمْ  ًَ ــُو ِإالَّ َأْر  َأْىــِ  الَبْحــَرْيِن أَنَّــُو َقــْد َأْحــَرَز َدَمــُو َوَماَل

مي  هػس ُب بن ػد  مخنجيػه حيػىي فػل  دـ ُب  مػاة اخلػناجع «ُعـونَ ُيْسِلُموا َوُىْم ُمْمَتنِ 
بػػل املطػػ   ع منػػ ا دايػػا ، ػػا مف األرض ُب ااػػ بلد ااػػ  م ػػمح مم ػػاً هػػ  بػػل 
ااغنائسة غ  مكه جياك بيدكا ، ػن راػ  اب ،نػه مػ فبا رق ػد األرض ب اػاً ا يػت 

خناجيػػاً هػػا   نػػار   خػػ  بػػننس ببافػػا االكم ػػاع وػػا عاملػػاؿ  مػػنؾ بن  منػػا أله نػػا
 م  ػه األرض  اػيح قػػدراً ب ينػاًع مبػػد اػنة ُب ف ػػع كػماي  اا ػػناؽ ، ػا  ػػا 
جين ػت ق يػ اً  در ػاًع  اجلن ػت ببيػػاس ب ػ  ملطػايد ب ينػد بػل األرضة  اػػنة 
، ا كاييد مخػنى غػ  هػ ا اابػدرع  ، ػا ُب كػماي  ااطػاـ غػ  هػ اع م  ػس مكػه 

ناجييػػدع مبػػا األرااػػ  اا طػػن د را،ػػا ُب  ػػا مرض بػػا  م  ػػهة هػػ ا ُب األرض اخل
 ه  األرض اا  مب س مه نا ، ينا  جي  نة اا نة متاا مؤخػ  ، ينػا اا  ػاة ، ػا 

 كوػػػا اا طػػػن إف بػػػبيت  عاانػػػام  اا   ػػػ ع  هػػػم اا طػػػن إف بػػػبيت هػػػاك املعػػػن
 ف ادة

: وستوعى من المسلمين النريبة التر أجاز الشـرا اسـتيفاءىا ٙٗٔالمادة 
على برط أن ي ون استيفاؤىا ممـا  لسد نفقات بي  المال،

يزيـــد علـــى الحاجـــات التـــر يلـــ  ووعيرىـــا لصـــاح  المـــال 
 .  بالمعروف، وأن يراعى عيها كفايتها لسد حاجات الدولة

د مبػػػػمر  ميػػػػدها  ابػػػػمي اك اا ػػػػن  دع  ااثػػػػا   مف ال ُب هػػػػ ا املػػػػادة لبللػػػػ
ملػػػاؿ اماجيػػػات ااػػػ  حيماجينػػػا نػػػايت ا لمطػػػممَب هػػػ ا اا ػػػن  د إال  ػػػا    ػػػد ،ػػػ
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يطػػػػت اا ػػػػنؼع  ااثااػػػػ   مف ال مطػػػػممَب إال هبػػػػدار بػػػػا حيمػػػػاج فيػػػػت املػػػػاؿ  ال 
 مطممَب م ثن بل ذانة 
مػػػػتف    ػػػػد اػػػػن  د انػػػػعبلح غػػػػنيب  هػػػػ  بػػػػا   ناػػػػه  عمبػػػػا األبػػػػن األ ؿ

اإلبػػبلبيد  ا د اػػد نػػمز هػػا  هػػم  ااطػػؤاؿ شػػؤ ااة إلدارة اان،يػػد ، ػػا ااطػػ عاف
ؤ اسد  اجلػػماة ، ػػا ذاػػن هػػم مف مف م ػػنض اػػنائت ، ػػا املطػػ    إلدارة شػػ

 جي ػػا هػػ ا ااػػماردات إلدارة شػػؤ ف  عااطػػنع قػػد يػػدد ااػػماردات ااػػ  ا يػػت املػػاؿ
 اف  د ن شػؤ ف   ف اان  اان،يدع ٍب إ ٓب  طنع انائت إلدارة شؤ ف  عاان،يد

ااطبلـ مكه مػنض اػن  د ، ػا    ااوبلة  ٓب  ث ت ،نه ، يه عاان،يد و ا ااماردات
،نه ذان بع باًع  يػ  ، ػس مف بػل ، ػا يػد د ااد اػد   خػ  ف ااناس  ٓب  ن  

انائت ، ا اا  ائا اا  مدخا اا بلد اا ،ل ذاػنة مبػد ر ي ،ػل ،ب ػد فػل 
ــاِحُ  َمْ ــسٍ » بػػمؿ   ،ػػابن مكػػه  ػػا ربػػمؿ اب  ََ مخنجيػػه  «ال يَــْدُخُ  اْلَلنَّــَة 

لافػػػت  ،ػػػل ميب اخلػػػ  قػػػاؿ    ػػػت ر   ػػػا فػػػل  م ػػػد  نػػػ  ه امػػػا س  ااػػػ  لة
ََاِحَ  اْلَمْ ِس ِعـر النَّـارِ » بمؿ    بمؿ    ت ربمؿ اب  مخنجيػه مفػم  «ِإنَّ 

قػاؿ  "  ػ  اا اشػن"  اا اشػن هػم  ، يد ُب األبماؿع  مخنجيه م ػد  يطػنه ااػ  ل
ااػػػ ي   خػػػ  اا طػػػن ، ػػػا اامأػػػارة اخلارجييػػػدة  هػػػ ا  ػػػدؿ ، ػػػا ااننػػػ  ،ػػػل مخػػػ  

ُب   بػػػمؿ ، ػػػا مف اانبػػػمؿ  اا ػػػنائت فػػػامل ي ااػػػ ي انػػػع ح ، يػػػه ااغػػػنةة
ــــُ ْم   »امػػػػد   املم ػػػػل ، يػػػػه بػػػػل  ن ػػػػل ميب فاػػػػنة ًَ ِإنَّ ِدَمــــاءَُكْم َوَأْمــــَواَلُ ْم َوَأْعَرا

ــَذا ــَذا ِعــر َبــْهرُِكْم َى ــدُِكْم َى ــر بـََل ــَذا ِع ــْوِمُ ْم َى ــِة يـَ ــْيُ ْم َحــَراٌم َكُحْرَم  هػػم ،ػػاـ « ةةةَعَل
خػػػ  ملػػػاؿ املطػػػ س بػػػل غػػػ   طػػػ ا  ػػػا إكطػػػاف  بننػػػا ااد اػػػدع  مخػػػ  اا ػػػنائت م

  يت ك طه  ا  دؿ ، ا ،دـ جيماز مخ هاة 
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إال مف  اردات فيػػػػت املػػػػاؿ دػػػػددة اجلنػػػػات ااػػػػ  مطػػػػممَب بننػػػػا  دػػػػددة 
 ػػد اان،ا إٔب  مػػاج شػػؤ ف ممجيػػد  قػػد اان،يػػدع شػػؤ ف ان،ا ػػد ما ػػ  ال مبػػد املبػػدار
ت مـ اػنائ منض امااد ه ا ُب نمز منا عتك د قد املاؿ فيت  اردات  مامف

الد  اجلماة ، ا ذان مف با م جي ه ااطػنع ، ػا فيػت املػاؿ بنػه بػا م جي ػه ، ػا 
بػػػا م جي ػػػه ، ػػػا فيػػػت املػػػػاؿ   بنػػػه عمبػػػ   ٓب  مجي ػػػه ، ػػػا املطػػػػ   فيػػػت املػػػاؿ 

، ػػا املطػػػ   ة م ػػا م جي ػػػه ، ػػا فيػػػت املػػاؿ مبػػػ   ٓب  ك طػػػه  م جي ػػه ُب اامقػػت
طػػ    ألجيػػا اابيػػاـ  مجي ػػه ، ػػا املطػػ    ال حيػػا ا د اػػد مػػنض اػػن  د ، ػػا امل

 إف ٓب  اػػل ميػػه بػػاؿ مخنمػػه يػػىت  عمػػتف  ػػاف ُب فيػػت املػػاؿ بػػاؿ قابػػت فػػه عفػػه
 ال م ػػنض بػػل مجي ػػه اػػن  د ، ػػا املطػػ    بع بػػاًع  ع مجيػػد اػػد نا بػػاؿ امبػػـم فػػه

ألف  ؛ألف ااطػػػنع ٓب  مجيػػػت ذاػػػن ، ػػػا املطػػػ    مػػػبل حيػػػا مخػػػ  اػػػنائت ، يػػػه
   مػرب  ػ ان إنافػاً ملػا ٓب  عهػم يػناـمخ  اا نائت ُب هػ ا امػاؿ   مػرب ظ  ػاً   

 هػػػم  م ػػػنب امل ػػػاح  إفايػػػد امػػػناـ  هػػػم ،ػػػد اف ، ػػػا ااطػػػنع   مػػػرب  ع مجي ػػػه اب
 بػػػل هنػػػا ال حيػػػا ا د اػػػد  ةا   مػػػرب ،انػػػياً إف ٓب   مبػػػد اما، ػػػه  ػػػامناً إف ا،مبػػػد

مػػنض اػػن  د ، ػػا املطػػ    مي ػػا ٓب  مجي ػػه ااطػػنع ُب ااامػػاة  ااطػػند ، ػػينسة 
 ،عػػػاك ر امػػػت ا  ػػػاب   ، ػػػا اا  ػػػاةع  بثػػػا إ،عػػػاك املؤا ػػػد ق ػػػموس ذاػػػن بثػػػا إ

 ن ػل لاكيػد بػا  مػمح  بثا د ننسة ايطد ا املد ن   إ،عاك اي مبما األرقاك  إ،عاك
بػػد بطمطػػ ا  جيػػمد غ هػػا  بثػػا إقابػػد بػػد ا  يػػاا بػػا  جيػػمد األبعػػارع  بثػػا إقا

 ػػؤدي ،ػػدـ قػػائس فاماجيػػدع م  بػػا شػػا ا ذاػػن  ػػا ال  لػػاف بػػا  جيػػمد بطمطػػ ا
 جيػػمدا إٔب اػػنرع  ااػػل  ػػؤدي  جيػػمدا إٔب  طػػ   ز ػػادة   ػػاؿة منػػ ا   ػػه ال 

اابيػاـ فػه ألف ااطػنع ٓب  مجيػت اػنائت ، ػا املطػ    ألجيػا  ا ا د اد مػنضَ حيُ 
ذاػػنة  قػػد قػػاؿ اا بنػػاك ُب بثػػا هػػ ا األبػػمر فػػ ف هػػ ا  اػػمف ابػػم باقه  ، ػػينس
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 اف املاؿ بمجيمداً  اف نػنمه ُب ، ا فيت املاؿ ب مرباً فاامجيمد د ف اا دـع متف  
 البم باقهة  اً جينامه بطم باً  ،دبه بطبع

 مبػػا بػػا م جي ػػه ااطػػنع ، ػػا فيػػت املػػاؿ  ، ػػا املطػػ    متكػػه إذا ٓب  مجيػػد 
م ػنض  مف امػاؿ هػ ا ُب ا د اػد مػتف بػاؿع بل ميه با مبد م  باؿع املاؿ فيت ُب

نع ، ػينس  م جي نػا ، ػا انائت ، ا املط    ا بيػاـ فاملوػاّب ااػ  م جي نػا ااطػ
فيػػت املػػاؿة  ذاػػن ألكػػه ل ػػت فػػاان  مف اب م جي نػػا ، ػػينسع  جي ػػا اإلبػػاـ  اايػػاً 

 ذاػػن   ع، ػػينسع منػػم ااػػ ي حيوػػا هػػ ا املػػاؿ بػػننسع   ن بػػه ، ػػا هػػ ا املوػػاّب
 بػػا  ٓب  مجيػػد ُب فيػػت املػػاؿ ع اان بػػات اابلزبػػد ا  بػػناك  املطػػا    افػػل ااطػػ يا

األخػنىة  ذاػن ألف  املػاؿ فيػت  اردات ُب  ال اا  ػاة  اردات ُب ال ، ينس  ن ل
ـَبَف »  ع قػاؿ إ  اـ اا بناك  اجيػت ، ػا مجيػا املطػ    َْ ََـٍة َأ َوأَيَُّمـا َأْىـُ  َعْر

ــُة اللَّــِو وـََعــاَلى ُهْم ِذمَّ ــنـْ ــْ  ِم َقــْد بَرَِئ ــُرٌؤ َجــاِئٌع عـَ نجيه م ػػد ،ػػل افػػل ، ػػن ػمخػػ «ِعــيِهْم اْم
اماجي ػػد ا أػػػيش  امػػنة   ػػا بػػا   ػػـ  بػػػل   اان بػػات ا ة نػػ  ه م ػػد شػػا ن

    ػاملطػػ ، ػات ػنفيد إذا ٓب  مجيػد ُب فيػت املػاؿ بػا  ا ينػا مناػػاإل،ػدادات امػ
  أب ػم ػػػ ابماػػػه وػػػا ا بيػػػاـ ن  دػاػػػ                           

  قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ    [ٔٗ]ااممفػػػػػػػػػػػػػػػػد                                    
َجاِىـُدوا اْلُمْشـرِِكيَن بِـَأْمَواِلُ ْم »   ،ل مكح قاؿ  قاؿ ربػمؿ اب  [ٜ٘]اانطاك 

مخنجيػه م ػد  اانطػائ ع  نػ  ه اانطػائ   امػا س   امبػه  «َوأَيْـِديُ ْم َوأَْلِسـَنِتُ مْ 
اػنراً ا  طػ      ػمح  ن ػل ع    ان  ا با  اف ،دـ اابياـ فه  ط ت اا ه 

ال  مجيد غ هاع    مح بطمطػ ا مبم ػ  اا ػن رة مم ػهع  بػا شػا ا ذاػن بػل  
 ػػا بػػا  اػػمف نػػنمه بطػػم باً ، ػػا  جيػػه املوػػ  د  اإلرمػػاؽ د ف اا ػػدؿع   ػػاف 

متكػػه م ػػنض اػػن  د  عاػػن رة بػػل اا ػػن راتع   نػػاؿ األبػػد اػػنر بػػل ،ػػدـ  جيػػمدا
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 ر  اجي ػػػػد ، ػػػػا املطػػػػ   ة قػػػػاؿ ، يػػػػه، ػػػػا املطػػػػ    ا بيػػػػاـ فػػػػه ألف إزااػػػػد اا ػػػػن 
َرارَ »ااطبلـ     ااوبلة ًِ ًََرَر َوال   ،ػل  اما س ، اسع افل ،ل م د مخنجيه «ال 

  ػػ رزاؽ اجلنػػد  ااب ػػاة  امل   ػػ ع    امبػػه ااػػ ه ة  نػػ  ه اخلػػدري بػػ يد ميب
متاا  ا م جي ه ااطنع ، ا املط   ع إذ اام  يس منض ، ػينسع   ػ ان ااب ػاكع 

ع   ػػػا داػػػت ، ػػػا ذاػػػن اانوػػػمص ااوػػػنحيدة منػػػ ا األبػػػمر ااػػػ  م جي نػػػا  اجلنػػػاد
ااطنع ، ا املط    با إناوا ، ا فيت املػاؿ نػمز ا د اػد مف م ػنض اػنائت 

ألف اانوػػمص نػػنحيد ُب مناػػنا ، ػػا املطػػ   ع  هػػ ا دايػػا  ؛ألجيػػا اابيػػاـ وػػا
 األبن األ ؿ بل املادةة

ــَدَقِة َمــا َكــاَن »    مبػػا األبػػن ااثػػا  مػػتف داي ػػه قػػمؿ اانبػػمؿ أعنــُ  الصَّ
 ااغػػػي بػػػا  عبم ػػػل ، يػػػه بػػػل  ن ػػػل ياػػيس فػػػل يػػػ اـ  ميب هن ػػػنة «َعــْن َلْهـــِر ِلنًـــى

 طػػمغ  ،نػػه اإلكطػػاف  ػػا هػػم قػػدر   ا مػػه إلشػػ اع ياجيامػػهع  ر ي ،ػػل جيػػافن مف 
ـٌر ِمـْن َأْعَنُ  الصََّدَقِة َما َكاَن َعـْن َلْهـِر ِلنًـى، َواْليَـُد اْلعُ »قاؿ   ربمؿ اب  ْليَـا َخيـْ

ــَدْأ ِبَمــْن وـَُعــولُ  ــْفَلى، َواْب  ُب ر ا ػػد مخػػنى ملطػػ س بػػل  ن ػػل  بم ػػل ، يػػهع «اْلَيــِد السُّ
َهــا عَــِ ْن َعَنــَ  َبــْرٌء َعَلْىِلــ َ »جيػػافن  ن بػػل  ػػت خَّ مػػ َ  ع«ابْــَدْأ بِنَـْفِســَ  عـََتَصــدَّْق َعَليـْ

 بثػػا ااوػػدقدة ، يػػه ك بمػػه ،ػػل ك طػػهع  بثػػا ذاػػن اا ػػن  دع ألاػػا بثػػا اان بػػد 
 ، ا مف اب م أب  بمؿ                        اا بنة[ ٕٜٔ] 

مي بػػػا اػػػيح ُب إك اقػػػه جينػػػدع ه ػػػي اا ائػػػدع  هػػػم  ػػػدؿ ، ػػػا مف بػػػا نػػػت ، ػػػا 
 ع إةػػػا مؤخػػػ  بنػػػه  ػػػا هػػػم زائػػػد ،ػػػلمـ ك بػػػداملطػػػ س بػػػل بػػػاؿ بػػػماك م ػػػاف ز ػػػاةع 

املطػ س إال  بػل  وػا مػبل اا ػن  دع ذاػن  بثػا ب ػن ؼع هػم بػا يطت   ا مه
  ب  طػػهع إذا زادت ،ػل اماجيػات ااػ  م ػـ  بث ػه ،ػادةع مي بػا زاد ، ػا ب   ػهع
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 بػا شػا ا ذاػن يطػت  ياجيمهع اب اك  ن  ه  با  ز اجيهع  خادبهع  بطانهع
 مبثااهة ألف ه ا هم ب ي قمؿ اانبمؿ "،ل ظنن غي"ة

ي ػه  ػنب ااطػنع مخػ  بػا ٓب نػتع  بػا زاد ،ػل  مبا األبن ااثاا   متف دا
ااا ا ػػد ٓب نػػت ، ػػا املطػػ سع م ػػـن مخػػ اة   ػػ ا  وػػا فبػػدر بػػا   ػػـ  ا يػػت 
املػاؿع  ال  ؤخػ  م ثػن بػل ذاػنة  قػد اقػرتح ، ػ  ، ػا ، ػن فػل اخلعػػاة مف ال 

مبطس  ا بند با اجيم ا إايػن بػل املػاؿ  ال »  ب  ُب فيت املاؿ شيئاً مباؿ اه 
اً راػػ  اب ف ، يػػم»ن ى   ُػػ مخنجيػػه افػػل بػػ د ،ػػل ااماقػػدية «شػػيئاً  رطػػن بنػػه

مخنجيػه افػل  «ت املاؿ م ش اه ميأ ح ميػه،نه  اف  بطس األبماؿ يىت   نغ في
 هػػ ا فاانطػػ د ا ػػماردات بػػل غػػ   ، ػػد ااػػرب ُب االبػػم  ار ،ػػل مكػػح فػػل بػػ  لة

فػػاة  اا ػػنائت  ػػاف    ػػا اخل  ػػاك ذاػػنع مايػػا فػػماردات اا ػػنائتة متكػػه بػػل
م ٔب مف ال   بػػػا بننػػػا شػػػ ك ُب فيػػػت املػػػاؿع مػػػبل حيوػػػا بننػػػا ز ػػػادة ، ػػػا هػػػم 

 بع مة حبي  م با ُب فيت املاؿة
 دة  نا مداد املادة ف بمرها ااثبلل   ه ا

: كـــ  مـــا أوجـــ  الشـــرا علـــى األمـــة القيـــام بـــو مـــن األعمـــال ٚٗٔالمـــادة 
ولـيس عـر بيـ  المـال مـال للقيـام بـو عـ ن وجوبـو ينتقـ  علـى 

ة، وللدولة حين ذ الحـق عـر أن وحصـلو مـن األمـة بفـرض األم
النــريبة عليهــا. ومــا لــم يلــ  علــى األمــة بــرعاً القيــام بــو ال 
يلــوز للدولــة أن وفــرض أي ًــريبة مــن أجلــو، عــل يلــوز أن 

 وأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقناء أي مصلحة.
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 بائػػػد  رف ػػ ااطادبػػد  األداي نػػا هػػم ،ينػػه دايػػا األبػػػن األ ؿ بػػل املػػادة 
ااػػػػػ  ق  نػػػػػاع بػػػػػل مف ااطػػػػػنع يػػػػػدد ااػػػػػماردات اا ابػػػػػدع  مف اانبػػػػػمؿ ٓب   ػػػػػنض 
انائتع  مكه اا ،ل منض ان  د املامسع  ه  ان  د اجل ػارؾ ألاػا اػن  دع 
منػػم اػػ   طػػ ا  ػػا اػػن  دع  بػػل مف بػػا م جي ػػه ااطػػنع ، ػػا فيػػت املػػاؿ  ، ػػا 

إٔب األبػدع  بػػا مناػه ااطػػنع األبػد إذا ٓب  مجيػد ُب فيػػت املػاؿ بػػاؿ اكمبػا  جيمفػػه 
، ػػػا فيػػػت املػػػاؿ  ٓب  مجي ػػػه ، ػػػا األبػػػد متكػػػه ال  نمبػػػا  جيمفػػػه ، ػػػا األبػػػد إذا ٓب 
 مجيػػد ُب فيػػػت املػػاؿ بػػػاؿع فػػا  ػػػؤخن يػػػىت  مجيػػد بػػػاؿع  ال م ػػنض فػػػه اػػػنائت 
، ػػا األبػػدة    ػػا ال م ػػنض اا ػػنائت ، ػػا األبػػد فطػػاا ب اشػػن مي ػػا ٓب  مجي ػػه 

غ  ب اشنع مبل مؤخ  ربػـم ا   ػا سع  ، ينا   ان ال م نض انائت فطاا
بػل ذاػن بع بػاًة   ال شػ ك ـ رخػ عم  ال ا د ائنع  ال  مافػا إ ػناداتع  ال ربػ

مبػػا  مافػػػا اارب ػػػد منػػػ  ايطػػت اػػػنائت فطػػػاا غػػػ  ب اشػػن فػػػا هػػػ  مجيػػػنة كبػػػا 
اانبائاع  ه  جيائ ةة ماا اػن  د فطػاا غػ  ب اشػن  ػا ٓب  مجي ػه ااطػنع ، ػا 

اع منػػػػ   اا ػػػػن  د امل اشػػػػنة بػػػػماك فطػػػػماك ال نػػػػمز املطػػػػ    ال  وػػػػح مف  وػػػػ
  وي نا بل األبدة

ــة أبــواب دائميــة قرروهــا أح ــام بــرعية. وأمــا ٛٗٔالمــادة  ــة الدول : لميزاني
عصــول الميزانيــة والمبــالغ التــر يتنــمنها كــ  عصــ ، واألمــور 
التـــر وخصـــص لهـــا ىـــذه المبـــالغ عـــر كـــ  عصـــ ، عـــ ن ذلـــ  

 واجتهاده.الخليفة موكول لرأي 
ف ا ػػظ املي اكيػػد م  املمازكػػد انػػعبلح غػػنيبع  ب ناهػػا فيػػاف ااػػماردات ااػػ  إ

م خ ها ااد ادع ف ياف مفماوا  ه  اجلنات ااػ    ػا بننػاع  فيػاف موػم ا  هػ  
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مػػػػن ع هػػػػ ا اجلنػػػػاتع  فيػػػػاف امل ػػػػاا  ااػػػػ  مػػػػندة  إٔب جياكػػػػت ذاػػػػن  ماػػػػا فيػػػػاف 
ات ااػػػ  نػػػني اإلك ػػػاؽ اان بػػػات ااػػػ  من بنػػػا ااد اػػػدع ف يػػػاف مفماوػػػا  هػػػ  اجلنػػػ

، ينػاع  فيػاف موػػم ا مي مػن ع هػػ ا اجلنػاتع  فيػاف امل ػػاا  ااػ  من ػػل ، ػا  ػػا 
مبػػن بػػل هػػ ا األبػػمر املػػ  مرة ُب  ػػا موػػاة هػػ ا هػػم  اقػػا املي اكيػػد م  املمازكػػدة 
 هػػػػ ا ااماقػػػػا ٓب  اػػػػل املطػػػػ  مف   نممكػػػػهع  إةػػػػا   نمػػػػمف فيػػػػت املػػػػاؿع  إايػػػػه مػػػػند 

اان باتة غ  مف  جيمد  اردات ا يت املاؿ   جيمد ك بات اامارداتع  بنه من ل 
بنػػه  طػػاا  اقػػا املي اكيػػد  إف ٓب  طػػس وػػ ا االبػػسع   ػػ ا ال  مجيػػد بػػا تنػػا بػػل 
مخػ  هػ ا اا  ػظ هػػا   نيػه بػل انػعبلحع  هػػم جم ػمع مفػماة ااػمارداتع  مفػػماة 

كيػػدع اان بػػاتع  موػػمؿ  ػػا بنن ػػاة  فنػػاك ، ػػا هػػ ا ماػػمف ا د اػػد بمازكػػد م  بي ا
 ة هم املم ا ُب ه ا املي اكيد  امف فيت املاؿ 

مبا إ،داد ه ا املي اكيد ُب مفماواع  موم اع  امل اا  اا  مماا ميناع مػتف 
شػػن،يد  قنرهتػػا  ػػاخلناج  األياػػاـ ااطػػن،يد قػػد قنرهتػػاة مػػااماردات جيػػاكت مياػػاـٌ 

نػنمه شػن،يد  قػنرت  ي يمنػا  ل ػت بػا نػت   اا  كع  اان بات جيػاكت مياػاـٌ 
يم ػػػاً  بػػػا ال  وػػػنؼ إال إذا  جيػػػد بػػػاؿة مػػػااماردات  اان بػػػات جيػػػاكت مياػػػاـ 
شػػن،يد قنرهتػػاع مماػػمف مفػػماة املي اكيػػد ، ػػا ذاػػن مفمافػػاً دائ يػػدع ألكػػه قػػد قنرهتػػا 
مياػػاـ شػػن،يدع  اماػػس ااطػػن،  دائػػس ال  مغػػ ة  مبػػا موػػم ا  هػػ  اا ػػن ع ااػػ  

ااػ  ااطػب  م  بػا شػا ا ذاػن خػناج مر   اػ  اا  ػاع امم نع ،ننا بثا خػناج مر 
مػػتف اخل ي ػػد   ػػ ناع ألاػػا بػػل ر،ا ػػد ااطػػؤ فع   ػػا هػػم بػػرت ؾ انم ػػه  اجيمنػػاداع 
  ػػ ان امل ػػاا  ااػػ  مماػػا ألاػػا مماػػا حبطػػت رم ػػه  اجيمنػػاداع   بػػدار اجل  ػػدع 
  ببػػػػدار اخلػػػػناجع  بػػػػا شػػػػا ا ذاػػػػنة ألاػػػػا  ػػػػا هػػػػم بم ػػػػمؿ إايػػػػهة مماػػػػمف مداػػػػدُ 

دات فيػت املػاؿ  ، ػا ك بامػهع  جي ػا ااموػنؼ هػا ُب األيااـ ااطن،يد ، ا  ار 
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 دفيت املاؿ  ا ٓب   ينه ااطنع بم ماًل اػنمي اخل ي ػد  اجيمنػاداة هػ ا األداػد ااثبللػ
مداد ااماردات  مداػد اان بػات  دايػا ر،ا ػد اإلبػاـ ا طػؤ ف هػ  مداػد هػ ا املػادةة 

اا  ااػ  مماػا ُب  با داـ ا خ ي د مف   ا فنم ه  اجيمنادا مومؿ ااماردات  امل ػ
 ا مواع  موػمؿ اان بػات  امل ػاا  ااػ  مماػا ُب  ػا موػا متكػه ال  مجيػد بػا 

بػػماك  عتنػػا بػػل  اػػا بي اكيػػد بػػنم د ا د اػػد ُب موػػم ا  امل ػػاا  ااػػ  ااػػا موػػا
ُب اان بػػػػاتة  امل نػػػػمع هػػػػم  اػػػػا بي اكيػػػػد بػػػػنم د  م ػػػػاف ذاػػػػن ُب ااػػػػماردات مـ

ان باهتػػػا ألاػػػا قػػػد قنرهتػػػا مياػػػاـ شػػػن،يد منػػػ  ألفػػػماة املي اكيػػػدع ال امارداهتػػػا  ال 
 دائ يدة

: واردات بيــــ  المــــال الدائميــــة ىــــر الفــــرء كلــــو، واللزيــــة، ٜٗٔالمــــادة 
والخــــراج، وخمــــس الركــــاز، والزكــــاة. وو خــــذ ىــــذه األمــــوال 

 دائمياً سواء أكان  ىنال  حاجة أم لم و ن.
  مداد ه ا املادة ه  مداد با م  نمه بل  اردات

 ه قماه م أب  ماا  ك داي                             

                                       ة[ٚ]امطن 
  اجل  ػػػػػػػػػػػػػػد داي نػػػػػػػػػػػػػػا قماػػػػػػػػػػػػػػه م ػػػػػػػػػػػػػػأب                      

      ]ة]ااممفد 
قػػػػاؿ مفػػػػم  عبػػػػا ر ي ،ػػػػل ميب ، يػػػػد ُب األرااػػػػ  اخلناجييػػػػد  اخلػػػػناج داي ػػػػه

 اخل  ػػاك ف ػػدا قػػد جيػػاكت ُب امممػػاح   جيػػدكا اثلػػار ،ػػل ربػػمؿ اب »، يػػد  
رض منػ  ب ػن متػااسع  هػ  ماألرا  فثبللد ميااـ  مرض مب س ، ينا مه نا 

ب  ػـم منػس  جٍ ا ض اممم ػت نػ  اً ، ػا خػن ،طن ال ش ك ، ينس مينا غ اة  مر 
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، ػػػػا بػػػػا نػػػػممما ، يػػػػه ال   ػػػػ بنس م ثػػػػن بنػػػػهة  مرض مخػػػػ ت ،نػػػػمة منػػػػ  ااػػػػ  
اخم ػا مينػػا املطػػ  مفع مبػاؿ ف  ػػنس بػػ ي نا بػ يا ااغني ػػد مػػمخ ح  مبطػػسع 
مياػػػمف مرف ػػػد ممخابػػػنا خععػػػاً فػػػ  ااػػػ  ل اممم مهػػػا خانػػػدع   اػػػمف اخل ػػػح 

ة  قػػاؿ ف  ػػنس فػػا يا نػػا  اان ػػن مينػػا إٔب اا ػػاق  بػػل  ػػا اب م ػػارؾ  م ػػأب
 اإلبػػاـ إف رمى مف ن  نػػا غني ػػد ميخ طػػنا   بطػػ نا   ػػا م ػػا ربػػمؿ اب 

بيرب م ان اهع  إف رمى مف ن  نا ميئػاً مػبل   طػنا  ال  بطػ نا  ااػل ماػمف 
بمقممػػد ، ػػا املطػػ    ،ابػػد بػػا فبػػما   ػػا نػػنا ، ػػن فااطػػماد م ػػا ذاػػنع منػػ ا 

 قوػػد كبػػاش املطػػ     ، يػػدة اكمنػػا  ػبلـ ميب «اػػ  م ػػمح مم ػػاً مياػاـ األرض ا
 كب نا   ان مفم  مبا ُب اخلناجة ا  ن را  اب ،نه ُب مرض ااطماد

 ة«َوِعر الرَّْكاِز اْلُخُمسُ   » مبا مخح اان از مداي ه قمؿ اانبمؿ 
   مبػا اا  ػاة م دامنػا  ثػ ة قػاؿ م ػأب            قػػاؿ  [ٖٗة ]اا بػن 

ََـَدَقًة ِعـر َأْمـَواِلِهْم، »ااطبلـ مل اذ     ااوبلة ، يه عَـَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل اعْـتَــَرَض َعلَـْيِهْم 
 .«وـُْ َخُذ ِمْن َأْلِنَيائِِهْم َووـَُردُّ َعَلى عـَُقَرائِِهمْ 

 ه ا   نا مداد م يد اامجيمةع م داك ه ا األبػماؿ مػنضع  اػ ان مؤخػ  
اك م اكت هناان ياجيد مـ ٓب مالع ألف اب مناػناع  اا ػنض بم  عمخ اً دائ ياً 
 نت مدا اة

: إذا لــم و ــب واردات بيــ  المــال الدائميــة لنفقــات الدولــة ٓ٘ٔالمــادة 
ع ن لها أن وحص  من المسلمين ًـرائ ، ويلـ  أن وسـير 

 عر وحصي  النرائ  على الوجو التالر:
اء لســـــد النفقـــــات الواجبـــــة علـــــى بيـــــ  المـــــال للفقـــــر  -  أ 
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 والمساكين وابن السبي  وللقيام بفرض اللهاد.
لسد النفقات الواجبة على بي  المال علـى سـبي  البـدل   -ب 

 كنفقات المولفين وأرزاق اللند ووعوينات الح ام.
لســـد النفقـــات الواجبـــة علـــى بيـــ  المـــال علـــى وجـــو  -جــــ 

ــــــدل ك نشــــــاء الطرقــــــات  المصــــــلحة واإلرعــــــاق دون ب
مســـــــــاجد والمـــــــــدارس واســـــــــتخراج الميـــــــــاه وبنـــــــــاء ال

 والمستشفيات.
لســـد النفقـــات الواجبـــة علـــى بيـــ  المـــال علـــى وجـــو  - د 

النــــرورة كحــــادث طــــرأ علــــى الرعيــــة مــــن ملاعــــة أو 
 طوعان أو زلزال.

داي نا مف ااطنع اا ،ل مف   نض ااطػ عاف اػن  د ، ػا املطػ    فنػاك 
ــاِحُ  َمْ ــسٍ   »، ػػا مبػػن نػػادر بنػػه قػػاؿ  ََ مخنجيػػه م ػػد  «ال يَــْدُخُ  اْلَلنَّــَة 
  املاػػػػح هػػػم اا ػػػن  د ااػػػ  مؤخػػػػ  بػػػل اامأػػػار ، ػػػػا ع نػػػ  ه ااػػػ  ل  امػػػا س

ُب امػػد     طػػ ا  ػػا اػػن  د ابػػمؿ اانبػػمؿ  يػػد د ااػػ بلدع  ااػػل ااننػػ 
ــُ ْم َعَلــْيُ ْم َحــَراٌم  »املم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل ميب فاػػنة   ًَ ِإنَّ ِدَمــاءَُكْم َوَأْمــَواَلُ ْم َوَأْعَرا

 هػم ،ػاـ  طػ ا اخل ي ػد  « ةةةُ ْم َىـَذا ِعـر بـَلَـدُِكْم َىـَذا ِعـر َبـْهرُِكْم َىـَذاَكُحْرَمِة يـَْومِ 
  ػػا  طػػ ا فػػاق  اانػػاسة  بػػا داـ ااطػػنع قػػد اػػا ،ػػل مخػػ  اا ػػن  د مػػبل نػػمز 
ا خ ي د مف   نانا ، ا ااناس ف بن بل ،نداة إال مكه إذا  اف اب قػد جي ػا بػا 

ينئػػ  نػمز ا خ ي ػػد مف   ػنض اػػن  د  ؤخػ  املػػاؿ اػه مناػػاً ، ػا املطػػ    متكػه ي
، ا املطػ     مف   خػ ها بػننس فػاابمةع  مخػ ها ُب هػ ا امػاؿ ال  اػمف فنػاك 

 ااطػػ عاف إةػػا  ن ػػ  األبػػػن  عفػػا فنػػاك ، ػػا مبػػن اب وػػا ع، ػػا مبػػن ااطػػ عاف وػػا
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اا ي مبن فه ابة مااطنع مجياز ا خ ي د مخ  اا ن  د إذا  اف اب مبن وػاع ، ػا 
 امف مخ ها مبناً بل اخل ي د ف ا با مبػن اب فػه املطػ    مف  ػدم ما  شنط مف

ال مبناً بنه و ا اا ػن  دة  فنػاك ، ػا هػ ا مػتف بػا م جي ػه ااطػنع ، ػا فيػت املػاؿ 
 ، ا املط     ن ل ، يه بل فيػت املػاؿع مػتذا ٓب  مجيػد ُب فيػت املػاؿ بػاؿع م  

مػػتف ا خ ي ػػد مف  ؛طػػد اان بػاتك ػد بػػا ميػه بػػل بػػاؿع م   ػاف بػػا ميػه ال  ا ػػ  ا
  ػػػنض اػػػنائت ، ػػػا املطػػػ    يطػػػت األياػػػاـ ااطػػػن،يد ااػػػ  جيػػػاكت ف ناػػػه 

 ، ينسة  با ذ ن ُب املادة م ويبلت ملا م جي ه اب ، ا املط    
مػػػػػاا بنة هم  داي نػػػػػا مف اب مػػػػػنض ، ػػػػػا اخل ي ػػػػػد مف  ن ػػػػػل ، ػػػػػا اا بػػػػػناك 

نض اجلنػػػادع  مػػػنض ذاػػػن م  ػػػاً ياـ ف ػػػػ مف  ن ػػػل ا بػػػ ع ياػا    افػػػل ااطػػػػ املطػػػ
َعاَن َوَجــارُُه »ااطػبلـ  ااوػبلة   قػاؿ ، يػه  ع، ػا املطػ    َمــا آَمـَن بِـر َمـْن بَـاَت َبـبـْ
 هناؾ األداػد  مخنجيه اا  ار ،ل مكح  يطنه ا يث    املن رية «َجاِئٌع َوُىَو يـَْعَلمُ 

  بػػل اا  ػػاةعااػػ   رد مينػػا ذ ػػن اا بػػناك  املطػػا    افػػل ااطػػ يا  ااطػػائ      ػػد 
  م أب  قاؿ اجلناد مداد مدامنا                    ة[ٔٗ]ااممفد 

 مبػػػا اا بػػػنة هة  مػػػداي نا مف اب مػػػنض ، ػػػا اخل ي ػػػد ك بػػػات املػػػمظ   
 مرزاؽ اجلنػػد مي مجيػػنهتس ف بػػد اإلجيػػارة ااػػ ي ،بػػدا ب نػػسة  مػػنض ، ػػا فيػػت 

ن اماػاـ فػدايا  وػي  ااوػ افد أليب فاػن بػاالً املاؿ م م  ات اخل ي ػد  بػائ
ب ينػػاً بػػل فيػػت املػػاؿ ببافػػا من ػػه اامأػػارة  م نغػػه ا خبلمػػدة   ػػ ان مػػنض ، ػػا 

 منض ، ػينس إقابػد خ ي ػد   ػا مػنض  عاملط    اام  يس  ااب اك  اجلناد فاملاؿ
ا مفػم ُب بػا ر ا ااطبلـ   ااوبلة ، ينس إقابد مب ة مبا مرزاؽ اجلند مبد قاؿ ، يه

 «ِلْلَْــاِزي َأْجــُرُه، َوِلْلَلاِعـِ  َأْجــُرُه َوَأْجــُر اْلَْــاِزي»دا د بػل  ن ػػل ، ػد اب فػػل ، ػن  
 هػؤالك بػا داـ قػد م جيػت اب ، ػا  ع مبا ك بات املمظ   متاس ب   مف  ق اة
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املطػػ    إقػػابمنس مبػػد  جيػػت ، ػػينس دمػػا مجيػػنة بػػل  بػػـم فػػهع بػػل فػػاة دالاػػد 
قابػػد اابااػػ    ػػـ  بننػػا إنػػاة دمػػا مجينمػػه  بػػل فػػاة بػػا ال االامػػ اـ مي إنػػاة إ

 ػػمس ااماجيػػت إال فػػه منػػم  اجيػػتة إذ ال  مػػ ما م يػػ  ب   ػػ   ق ػػاة إال فتنػػاد 
مػتف  ػاف اا  ػا ااػ ي  بمبػمف فػه قػد  عباؿ  دما مجينة  سة  مبا بائن املػمظ  

إدارة م جي ػػه اب ، ػػػا املطػػػ     ، ػػػا فيػػػت املػػاؿ بثػػػا مئ ػػػد املطػػػاجيد  بػػػمظ   
 مبػػا إف  ػػاف  عامنفيػػد  بػػل ، ػػا شػػا  د ذاػػن مػػتف اا ػػنائت م ػػنض بػػل مجي نػػس

 ا م جي ه اب ، ػا فيػت املػاؿ مبػ   ٓب  مجي ػه ، ػا املطػ    بثػا جي ػاة األبػماؿ 
متكػػه ال م ػػنض بػػل مجي نػػس اػػنائتة  مبػػا م م  ػػات اماػػاـ مػػتف اب قػػد مػػنض 

اؿ ااػػػ ي فػػػه  ناػػػمف إقابػػػد امػػػا س ، ػػػا املطػػػ    مياػػػمف قػػػد مػػػنض ، ػػػينس املػػػ
 اام نغ ا  اسة

 مبػػا اا بػػنة هجيػػػ  مػػداي نا مف اب قػػد مػػنض ، ػػا اخل ي ػػد مف  بػػـم فن،ا ػػد 
بوػػاّب املطػػ    فاإلك ػػاؽ ، ػػا بػػا ميػػه املوػػ  د  ػػس  اإلرمػػاؽ وػػسة ماملوػػ  د 
هػػ  بػػا مطػػم   ه األبػػد   نػػا بثػػا ابػػمخناج امليػػاا  اام  ػػيس  إنػػبلح ااعػػنؽ  بػػا 

ل هػػػػ  بػػػػل اإلرمػػػػاؽع  هػػػػم بػػػػا  نم ػػػػل فػػػػه اانػػػػاس اب ػػػػاك شػػػػا ا ذاػػػػنع  املنامػػػػ
 بثػػػا  ع بثػػػا املػػػناييع اا ابػػػد عبوػػػامنسع بثػػػا مبانػػػد االبػػػرتايد ا  طػػػامن ل

املطمطػػ يات انػػػ  ؿ املناػػا  بثػػا فنػػاك بطػػاجيد ا  وػػ  ة  بػػاؿ ارم ػػل فااطػػ ك 
ابػػػػػم   هع ماملطػػػػػ س  نم ػػػػػل ُب بػػػػػايد املطػػػػػأد ا أ ػػػػػمس  ُب بياهػػػػػه ا ماػػػػػمكة 

ت هػػػ ا األبػػػمر بثػػػا إكطػػػاك ااعنقػػػات  ابػػػمخناج امليػػػاا  فنػػػاك مااطػػػنع قػػػد م جيػػػ
املػػدارس  املطػػاجيد  املطمطػػ يات  بػػا شػػافه ذاػػن ، ػػا اخل ي ػػد ألاػػا بػػل ر،ا ػػد 
ااطػػػؤ فة  ألف املوػػػ  د هػػػ  جي ػػػت بن  ػػػد  دمػػػا ب ػػػنة  ،ػػػدـ ممم هػػػا  مجيػػػد 

 ع مبداكه  مجيت اػنراً  ع اإلرماؽ هم با  نم ل فه ااناس اب اك بوامنس عانراً 
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،ػل افػل ، ػاس  ع إزااد اا نر  اجي ػد ، ػا اخل ي ػد   ػ ان  اجي ػد ، ػا املطػ   
ــَرارَ »  قػػاؿ  قػػاؿ ربػػمؿ اب  ًِ ــَرَر َوال  ًَ مخنجيػػه م ػػد ،ػػل افػػل ، ػػاسع  «ال 

ــْن »ااطػػبلـ     ااوػػبلة  قػػاؿ ، يػػه  امػػا س ،ػػل ميب بػػ يد اخلػػدري  نػػ  هة َم
ــرَّ اهللُ بِــِو، َوَمــْن َبــاقَّ َبــقَّ اهللُ  ًَ ــارَّ َأ مخنجيػػه م ػػد ،ػػل ميب نػػنبد فتبػػناد  « َعَلْيــوِ ًَ

 اً من ػن    ػ ان مخنجيػه امػا س ،ػل ميب بػ يد اخلػدري  نػ  هع عن  ه اا  ل
ملػػا  رتمػػت ، ػػا ،ػػدـ مػػمم  بػػا   ػػـ  بػػل املوػػ  د  اإلرمػػاؽ د ف فػػدؿ ا ن،يػػد بػػل 

ف املطػػػ    ممم هػػػاع إذ إ اػػػنر ، ػػػا املطػػػ    متكػػػه نػػػت ، ػػػا اخل ي ػػػد  ، ػػػا
اػ ي    ػػا اا ػنر مااكػػت مناػػاً ، ػينسة  ااػػ ي جي  نػا مناػػاً ، ػػا ممم هػا هػػم ا

اخل ي ػػػد ظػػػاهن ُب ر،ا ػػػد ااطػػػؤ فع  ااػػػ ي جي  نػػػا مناػػػاً ، ػػػا املطػػػ     ، ػػػا 
ـــَرارَ »اخل ي ػػد ، ػػػـم األداػػد ما  ػػػد   ًِ ــَرَر َوال  ًَ  «َمـــْن َبـــاقَّ »  ػػ ان  ع،ػػػاـ «ال 

 ميط ا اخل ي د   ط ا مجيا املط   ة ع،اـ
داي نا بػػا  رد بػػل مداػػد ُب إغالػػد امل نػػمم ع مػػتف مبثػػاؿ  مبػػا اا بػػنة هد  مػػ

ااعممػػاف  ااػػ الزؿ   م ػػا مػػدخا ُب إغالػػد امل نػػمم ة  مبػػا اةا،ػػات ممػػدخا ُب 
َعاَن َوَجـارُُه َجـاِئٌع َوُىـَو يـَْعلَـمُ »يد     مخنجيػه اا ػ ار ،ػل  «َما آَمَن ِبر َمـْن بَـاَت َبـبـْ

ــةٍ أَيُّ » يػػد    مكػػح  يطػػنه ا يث ػػ   املنػػ ريع ََ مخنجيػػه م ػػد ،ػػل  «َمــا َأْىــُ  َعْر
منػػ   اجي ػػد ، ػػا فيػػت املػػاؿ  ، ػػا املطػػ     افػػل ، ػػن  نػػ  ه م ػػد شػػا نة

 ا  ـم األدادة

ع عر بي  المال األمـوال التـر ٔ٘ٔالمادة  : يعتبر من الواردات التر وًو
و خــذ مــن اللمــارك علــى ثْــور الــبلد، واألمــوال الناولــة مــن 

 ية الدولة، واألموال الموروثـة عمـن المل ية العامة أو من مل
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 .، وأموال المرودينال وارث لو
داي نػػػا بػػػا  رد ،ػػػل ، ػػػن بػػػل مف   خػػػ  املطػػػ  مف بػػػل  ػػػار امػػػنة بػػػا 

،ػػػل ميب جم ػػػ  مف » افػػػل ميب شػػػي د ُب املوػػػنا مخػػػنج مبػػػد ع  خػػػ  ف بػػػل  اركػػػا
، ن ف   ،ث اف فل ينيا مأ ا ، ا مها اا بد ُب مبما س اا   م  ػمف وػا 

    قػػاؿ ا  ػػن ع  مػػت فػػ ان إٔب ، ػػن مناػػ   مجيػػازا در ػػاً  ُب  ػػا ،طػػن ل در ػػاً 
 ػػس   خػػ  ف بػػناس إذا مميػػمس    قػػاؿ د ػػس م بنكػػا مف ك خػػ  بػػل  ػػار مهػػا امػػنة

   «ما ان مخ  ا بننسة  قاؿ عاا طن  قااما دفبلدهس
 مخنج مفم ، يد ُب األبماؿ ،ل ، د ااػن ل فػل ب بػا قػاؿ  بػ ات ز ػاد 

بػػا  نػػا ك طػػن بطػػ  اً  ال ب اهػػداًة ق ػػت  » نػػمس م طػػن فد قػػاؿ  فػػل يػػد ن بػػل  
منػػ ا  «م ػػل  نػػمس م طػػن فد قػػاؿ   ػػار امػػنة   ػػا  ػػاكما   طػػن كنا إذا ممينػػاهس

دايػا ، ػا مف ربػـم اجل ػارؾ ااػ  مؤخػػ  بػل غػ  ر،يػد ااد اػد م مػرب بػػل  اردات 
يػػد اا ابػػد مػػتف فيػػت املػػاؿة هػػ ا فاانطػػ د ا  ػػنائتة مبػػا األبػػماؿ اانا ػػد ،ػػل امل ا

اخل ي ػد قػػد جي ػا كائ ػػاً ،ػل املطػػ    ُب ر،ا ػػد بوػامنسع م ػػا  ػاف بػػل األبػػماؿ 
ع مػػتاس  رت ػػمف مف   خػػ  ا بنػػه بػػا ممػػناد اان،يػػد اا ابػػد تاػػل مف  م مػػا فػػه مجيػػا

 طػػاك ف   ػػاك ااننػػن  بػػاك اا ئػػن ااػػ   طػػمبمف بننػػاع  مبػػا إف  ػػاف مخػػ  ف  ػػنس 
متكػػه   خػػ  بنػػه اابػػادر  ال   خػػ  اا ػػاجي ع تنػػا ااػػ  ع اثخػػن    ػػدف يد ػػدع 

 ُب بثػػا هػػ ا امػػاؿ  مػػمٔب اخل ي ػػد ر،ا ػػد هػػ ا املػػنأس  ابػػمخناجيهع ايأ ػػا هنػػه 
ع منػػ ا األبػماؿ مماػا ُب فيػت املػػاؿ  م مػرب بػل  اردامػػهة ألف ممػناد اان،يػدجل يػا 

اخل ي د هم اا ي  ممالهاع  ااننػا ايطػت  ػا  وػنؼ فػنمي اخل ي ػد  اجيمنػادا ُب  
 عع  رم ه  اجيمنادا إةا هم فاامطا ي  ،ػدـ اامطػا ياان،يدش ك من  ا ابد   ا

 من  ايطت بل ب ايد ااد ادة عفاإلك اؽ ال هل من ل ، يه
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 مبػػا األبػػماؿ ااػػ  ال  ارث  ػػا متاػػا مماػػػا ُب فيػػت املػػاؿ مػػتف ظنػػن  ػػػا 
 ارث م،عيػػػػت اػػػػه  إال  اكػػػػت ب اػػػػاً ا يػػػػت املػػػػاؿ ألف فيػػػػت املػػػػاؿ  ارث بػػػػل ال 

ألف املطػػػ     ػػػاكما  ػػػ ممف هػػػ اث بػػػل ال  ارث اػػػه ا نبػػػمؿع ماػػػاف  ؛رث اػػػه ا
 طػ ؿ هػا اػه بػل كطػيت م  ريػسد ٍب  ػ بن فت،عائػه ملػل  ػنااع  ػا  ػدؿ ، ػا مكػه 

 بل  اردات فيت املاؿة
اػػػػمف ميئػػػػاً ا  طػػػػ   ع  ُماػػػػا ُب فيػػػػت بػػػػاؿ   متكػػػػه اؿ املنمػػػػد لبػػػػ مبػػػػا 

ُب بوارمن اع  ال  ُػمرث بااػه ،نػه؛  املط    ُب د ماف اا  ك  اخلناجع  ُ ونؼ
ألكّػػػه إف ارمػػػد ميػػػد ااػػػ  جي  ق ػػػا ااػػػدخمؿ اك طػػػا اا بػػػد ُب امػػػاؿع  فػػػ ان ال 
 اػػػمف مػػػمارثع   ػػػ ان إف  اكػػػت ااػػػنندة ف ػػػد ااػػػدخمؿ اك طػػػا ااناػػػاح فينن ػػػاع 
 م ّن ا بات ٓب  نلػه اثخػن؛ ألّف ميػد ا بطػ س  اثخػن  ػامنة   ػا مف املنمػد اػم 

ال  نلػػػه؛ ألّف املنمػػػد  ػػػامنع  بمرلػػػه بطػػػ سع  املنمػػػد  سع مػػػتفبػػػات اػػػه بػػػمرث بطػػػ
 اااامن ال  ػنث املطػ سع   اػمف كوػي ه ا بيػد اامرلػد إف  ػاف هنػاؾ  رلػدع  إف ٓب 
  اػػػل هنػػػاؾ  رلػػػد  ػػػاف املػػػ اث   ػػػه ميئػػػاً ا  طػػػ      اػػػا ُب فيػػػت املػػػاؿة  إف

بطػ    مػتاس ال   رلد بل مفناٍك م   فاٍك م  مبناٍت م  إخػمة   اف اه ملنمدا بات
ألّف املط س ال  نث اااامن   امف مجيػا بااػه ميئػاً ا  طػ      ُماػا ُب  ؛ نلمكه

َــِرُث »  فيػػت بػػاؿ املطػػ   ة ،ػػل مبػػابد فػػل ز ػػد قػػاؿ  قػػاؿ ربػػمؿ اب  ال ي
ع بم ل ، يػهة  ر ى ، ػد اب فػل ، ػن  «اْلُمْسِلُم اْلَ اِعَر، َوال يَِرُث اْلَ اِعُر اْلُمْسِلمَ 

ــــْينِ »    قػػػػاؿ ربػػػػمؿ اب قػػػػاؿ ــــُ  ِملَّتَـ ــــَواَرُث َأْى ر اا م ػػػػد  مفػػػػم دا دة « ال يـَتَـ
  ػػ ان اػػم ارمػػد مجيػػا  رلمػػه ب ػػهع مػػتف بااػػه  بػػا س  وػػ ح ال ينبػػد اػػهع   وػػ ح 

 ميئاً ا  ط   ع  ال  نث ف  نس ف  اًة
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 : نفقات بي  المال مقسمة على س  جهات ىر:ٕ٘ٔالمادة 
لـــــذين يســـــتحقون أمـــــوال الزكـــــاة األَـــــناف الثمانيـــــة ا -  أ 

 يصرف لهم من باب الزكاة. 
ــن الســبي  واللهــاد  -ب  ن والْــارمو الفقــراء والمســاكين واب

إذا لــم يوجــد عــر بــاب أمــوال الزكــاة مــال َــرف لهــم 
ة، وإذا لـــم يوجـــد ال يـــمـــن واردات بيـــ  المـــال الدائم

يصرف للْارمين بـرء. وأمـا الفقـراء والمسـاكين وابـن 
تحصـــــ  ًـــــرائ  لســـــد نفقـــــاوهم الســـــبي  واللهـــــاد ع

 ويقترض ألج  ذل  عر حالة خوف الفساد.
األبـــخاص الـــذين يـــ دون خـــدمات للدولـــة كــــالمولفين  -جــــ 

ع نـــو يصـــرف لهـــم مـــن بيـــ  المـــال.  والح ـــام، واللنـــد
ـــ  المـــال وحصـــ  ًـــرائ  عـــر  ـــم ي ـــب مـــال بي وإذا ل

ويقتــرض ألجلهــا عــر حالــة  ،الحــال لســد ىــذه النفقــات
 خوف الفساد.

صــــالف والمراعــــق األساســــية كالطرقــــات والمســــاجد الم - د 
والمستشــــفيات والمــــدارس يصــــرف عليهــــا مــــن بيــــ  
ــــم يــــب مــــا عــــر بيــــ  المــــال وحصــــ   المــــال، عــــ ذا ل

 ًرائ  عر الحال لسد ىذه النفقات.
المصـــالف والمراعـــق ال ماليـــة يصـــرف عليهـــا مـــن بيـــ   -ىــــ 

المال، ع ذا لم يوجد مـا ي فـر لهـا عـر بيـ  المـال ال 
 وو ج . يصرف لها
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الحوادث الطارئة كالزالزل والطوعان يصرف عليها مـن  - و 
بي  المـال، وإذا لـم يوجـد يقتـرض ألجلهـا المـال عـر 

 الحال ثم يسدد من النرائ  التر ولمع.
م ػػأب   قماػػه   دقات  هػػ ػادة داي نػػا   ػػد ااوػػػإف اا بػػنة هم  بػػل هػػ ا املػػ

                                                  

                              ة[ٓٙ]ااممفد 
 مبػػا اا بػػنة هة  متكػػه فاانطػػ د ا  بػػناك  املطػػا    افػػل ااطػػ يا  اجلنػػادع  

ألاػػا  ػػا  ؛اؿ ُب يػاؿ اامجيػػمد  ُب يػػاؿ اا ػدـ ػمف إك اقنػػا  اجي ػػاً ، ػا فيػػت املػػ
م جي ػػػه اب ، ػػػا فيػػػت املػػػاؿ  ، ػػػا املطػػػ   ع مػػػتف ٓب  مجيػػػد ُب فيػػػت املػػػاؿ بػػػاؿ 

ألاػػا  اجي ػػد ، ػينس   ػػا ل ػػت ذاػػن  ؛مناػت اػػنائت بػػل مجي نػػا ، ػا املطػػ   
فاألداد ااطن،يدع  مبا فاانط د ا غارب  مي املد ن  متكه  ا م جي ه اب ، ػا فيػت 

  اؿ  ٓب  مجي ػػه ، ػػا املطػػ    مبػػا إنافػػه ، ػػا فيػػت املػػاؿ م بػػمؿ اانبػػمؿ املػػ
ــوِ » ــااًل َعِلَورَثَِت ــَرَك َم ــْن وـَ ، َوَم ــرَّ ــاً عـََعَل ــَرَك َديْن ــْن وـَ ــْن نـَْفِســِو، َعَم ــْ ِمٍن ِم ــى ِبُ ــ ّْ ُم َــا َأْوَل  «أَن

 ، يػػه فمنػػ ه رئػػيح ااد اػػد منػػم  ػػا م جي ػػه اب ، ػػا  مخنجيػػه بطػػ س ،ػػل جيػػافنة
ْلَيرِثْـُو »قاؿ   ،ل ميب هن نة مف اان   عاملاؿفيت  عَأَيَُّما ُمْ ِمٍن َماَت َووـَـَرَك َمـااًل عـَ

ْلَيــْأوِِنر عَأَنَــا َمــْواَلهُ  ــَياعاً عـَ ًَ ــَرَك َديْنــاً َأْو   عمخنجيػػه اا خػػاري «َعَصــَبُتُو َمــْن َكــانُوا، َوَمــْن وـَ
ع  إف ٓب مااػػػد ل ، ػػػا فيػػػت املػػػاؿة مػػػتف  ػػػاف ُب فيػػػت املػػػاؿ بػػػاؿ  جيػػػت نػػػنمه

 مجيد باؿ ال م نض ألجي ه انائتع ألكه ٓب  مجيد با  دؿ ، ػا مكػه مػنض ، ػا 
ال  وػ   ، ػا بػل   ػاف  مف اانػ  ه رد ُب شػنح امػد   ا نػم ي  املط   ة

اػئبل  مطػاها اانػاس ُب االبػمداكد   ن  ػما  ع ، يػه د ػل ٓب   ػا فػه  مػاك عبات
 ػػا مػػمح اب ، ػػا املطػػ    م  عم جيػػنهس ، ػػا ذاػػن فػػرتؾ ااوػػبلة ، ػػينس عااممػػاك
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مي  ة ماػاف  ب ػيه عمي ق ػا ا «رَّ لَـعَ عَـ  ناً يْ دَ  كَ رَ وَـ  نْ مَ »  ب ادي اا ممح قاؿ 
 دما بل فيت املاؿ إذا  جيد باؿة ُ  مكه

 مػػنض ، ػػاقػػد  بػػ  اكه مف اب بػػا بػػن بػػل داي نػػامػػتف    مبػػا اا بػػنة هج
، ػػػا  ع  مػػػنضد مػػػنض ، ػػػينس إقابػػد خ ي ػػػ اام  ػػػيس  ااب ػػػاك  اجلنػػادع املطػػ   

 يػػػػىت  بػػػػـم هػػػػؤالك   ف هػػػػا   ػػػػـ  بػػػػل ياػػػػاـ  بػػػػمظ  ةةةؤ ر،ا ػػػػد ااطػػػػ اخل ي ػػػػد
املػػػػػمظ   مجيػػػػػنهتسع  اماػػػػػاـ  ، ػػػػػا فيػػػػػت املػػػػػاؿ إ،عػػػػػاكفػػػػػماجي نسع متكػػػػػه نػػػػػت 

ٓب  إذا  عهبػػا ال  ػػمس ااماجيػػت إال فػػه منػػم  اجيػػت  ع  ذاػػن بػػل فػػاةم م  ػػاهتس
ُب امػػػاؿ اطػػػد  اػػػا بػػػا ُب فيػػػت املػػػاؿ اطػػػد هػػػ ا اان بػػػاتع مم ػػػنض اػػػنائت 

 ؼ اا طادةم   برتض ألجي نا ُب يااد خ عه ا اان بات
 مبػػػا اا بػػػنة هد  م اماػػػا بػػػل املوػػػاّب  املنامػػػل اا ػػػن ر د   وػػػيت األبػػػد 

 ا ان  اكت  اجي د ، ا فيت املػاؿ  ، ػا املطػ   ع  ؛اابياـ وا،دـ انر بل 
، ػينس ألكػه نػت  ؛متف ٓب  مجيد ُب فيت املاؿ باؿ  وا انائت بل املط   

 إزااد اا نر ميأت دما املاؿ اا ي   ـ  إلزاامهة
 مبا اا بنة ههػ  متكه ا مقػمؼ ، ػا داي نػا  ن غػ  مف  ػدرؾ فدقػد مف دايػا 
بد اان بات ااماجي د ، ا  جيه املو  د  اإلرماؽ د ف فدؿ هم  ماا بل ر،ا ػد 

اري ،ػػل افػػل مخنجيػػه اا خػػ «َوُىــَو َمْســُ وٌل َعــْن َرِعيَّتِــوِ »ااطػػؤ ف  امػػد    بػػمؿ  
ال » بػػمؿ      ماػػا  وػػيت األبػػد بػػل ،ػػدـ اابيػػاـ وػػا اػػنر  اانبػػمؿ ، ػػنة

ــَرارَ  ًِ ــَرَر َوال  مخنجيػػه م ػػد ،ػػل افػػل ، ػػاسع  امػػا س ،ػػل ميب بػػ يد اخلػػدري  «ًَ
 اػػػ ان  ؛منػػػ اف  ػػػا دايػػػا  جيػػػمة املوػػػ  د  اإلرمػػػاؽ ، ػػػا اخل ي ػػػد  نػػػ  هة

ن ر ات مـ بػػل ااا اايػػاتة بػػماك م اكػػت بػػل اا ػػ عنػػت ، يػػه اابيػػاـ وػػا بع بػػاً 
ًَـَرَر »مبا دايا  جيمة املوػ  د  اإلرمػاؽ ، ػا املطػ    منػم قػمؿ اانبػمؿ   ال 
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َرارَ  ًِ  ا ان ال  ػت ، ػينس املوػاّب ااا اايػد ألكػه ال  وػيت األبػد اػنر  «َوال 
 ال نت ، ا املط    إال با  وػيت األبػد اػنر بػل ،ػدـ  عبل ،دـ اابياـ وا
 ػا بوػ  د  إرمػاؽ  اجي ػد ، ػا املطػ     إةػا املوػاّب   تطاابياـ فهة  ، يه اي

ابيػاـ ااا   ويت األبد انر بػل ،ػدـ اابيػاـ وػاع  مبػا ، ػا فيػت املػاؿ ميأػت 
 فاػػػا بػػػا  مجيػػػد بػػػل ،ػػػدـ اابيػػػاـ فػػػه اػػػنر ، ػػػا  عفاػػا بػػػا ميػػػه ك ػػػا ا  طػػػ   

ــَرَر َوال »املطػػ   ة  بػػل مجيػػا  وػػي  دايػػا  جيموػػا ، ػػا األبػػد حبػػد     ًَ ال 
ــــ ال م ػػػػنض اػػػػنائت ، ػػػػا املطػػػػ    ا بيػػػػاـ فاملوػػػػاّب  املنامػػػػل ااا اايػػػػد   «َرارَ ًِ

 ممبػػػيا  ن ػػػل ما ػػػ  اانػػػاس د ف ممبػػػياع    نػػػاك بطمطػػػ ا تاػػػل االبػػػمغناك 
متاػػا إف  جيػػد ُب فيػػت املػػاؿ بػػاؿ  ع بػػا شػػا ا ذاػػن بػػل املوػػاّب ااا اايػػد ع،نػػه

اػػنائت بػػل  ال  وػػح مف م ػػنض  ع مجيػػد بػػاؿ يػػىتمبػػـم وػػا ااد اػػد  إال مؤجيػػا 
 مجيا اابياـ واة

  ،ػػػل ميب بمبػػػا  مبػػػا اا بػػػنة ه   مػػػتف داي نػػػا هػػػم دايػػػا إغالػػػد امل نػػػمؼ
ــَدَقٌة، »قػػاؿ   األشػػ ني ُب امػػد   املم ػػل ، يػػه مف اانػػ   ََ َعَلــى ُكــ ّْ ُمْســِلٍم 

َفـُع نـَْفَسـ ُو َويـََتَصـدَُّق، قَـاُلوا: عـََقاُلوا: يَـا نَبِـرَّ اهلِل، َعَمـْن لَـْم َيِلـْد؟ قَـاَل: يـَْعَمـُ  بِيَـِدِه عـَيَـنـْ
ْليَـْعَمـْ   عَِ ْن لَـْم َيِلـْد؟ قَـاَل: يُِعـيُن َذا اْلَحاَجـِة اْلَمْلُهـوَف، قَـاُلوا: عَـِ ْن لَـْم َيِلـْد؟ قَـاَل: عـَ

َََدَقةٌ  ، عَِ نَـَّها َلُو   ة«بِاْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْ  َعْن الشَّرّْ
اْلُمْسـِلُم »قػاؿ       ان يد   افل ، ػن املم ػل ، يػه مف ربػمؿ اب

َأُخــو اْلُمْســِلِم ال َيْظِلُمــُو َوال ُيْســِلُمُو، َوَمــْن َكــاَن ِعــر َحاَجــِة َأِخيــِو َكــاَن اهللُ ِعــر َحاَجِتــِو، 
ــتَـَر  ــْن َس ــِة، َوَم ــْوِم اْلِقَياَم ــاِت يـَ ــْن ُكُرَب ــًة ِم ــُو ُكْرَب ــرََّج اهللُ َعْن َــًة عـَ ــِلٍم ُكْرب ــْن ُمْس ــرََّج َع ــْن عـَ َوَم

 .«َستَـَرُه اهللُ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ُمْسِلًما 
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،ػػاـ  طػػ ا اخل ي ػػد   طػػ ا بػػائن املطػػ    ممأػػت ، ػػا فيػػت   اهػػ مػػتف
املػػاؿ  ، ػػا املطػػ   ة مػػتف  جيػػد ُب فيػػت املػػاؿ بػػاؿ  ػػاؼ  ػػا  ن ػػل ، ينػػا بػػل 

 إف ٓب  مجيد م نض ألجي نا اػنائت ألف إغالػد امل نػمؼ  ػت ، ػا  عفيت املاؿ
 املط   ة

ياؿ خمؼ اا طاد اامارد ُب اا بنة هة   اا بػنة هجيػػ    مبا االقرتاض ُب
 اا بنة ه   مؤلف اا طػاد اػنر  وػيت املطػ   ع  إزااػد اا ػنر  اجي ػد مػد    

َرارَ » ًِ ًََرَر َوال   مجيػد  يػىتمتف ،دـ  جيمد املاؿ  ،دـ االقرتاض  االكم ػار « ال 
 اػػد مف بػػاؿ  مقػػا اا ػػنر  اػػ ان  جيػػت االقػػرتاض إلزااػػد اا ػػنرة ماػػاف ، ػػا ااد

مبػػػػرتض هبػػػػدار بػػػػا    ػػػػا اا ػػػػنرة  مبػػػػا غػػػػ  هػػػػ ا األيػػػػماؿ ااػػػػثبلث مػػػػبل نػػػػمز 
مػػتف  ػػاف املػػػاؿ  عاالقػػرتاض بػػل مجي ػػه ألف ابػػم باقه ب مػػػرب فػػاامجيمد د ف اا ػػدـ

البػم باقهع  بػا داـ قػد  اً بمجيمداً  اف ننمه ُب جينامه بطػم باً  ،دبػه بطػبع
باقه ب مػػرباً فػػاامجيمد بػػب  مػػبل  وػػح مف  بػػرتض بػػل مجي ػػهع  مبػػا بػػا  ػػاف ابػػم 

 إف ٓب  اػل املػاؿ بمجيػمداً بػ   إلنػادا  عنػنؼ  اا دـ متف  ػاف املػاؿ بمجيػمداً 
ف ػػنض اػػنائت ، ػػا املطػػ    امػػمم اة منػػ ا إذا  ػػاف تاػػل مف  نم ػػن  ال  بػػا 

  ػػػػا اا ػػػػنائت اػػػػهع  إذا  ػػػػاف ال  نم ػػػػن  يػػػػىتاػػػػنر بػػػػل االكم ػػػػار متكػػػػه  نم ػػػػن 
ئػػ   بػػرتض اػػهة  اػػ ان ال مبػػرتض ااد اػػد   وػػيت اانػػاس اػػنر بػػل مػػ خ ا م ين

 ذاػػػػػن مي ػػػػػا  ػػػػػاف  عإال ُب امػػػػػاالت ااػػػػػ   بػػػػػا مينػػػػػا اػػػػػنر بػػػػػل ،ػػػػػدـ اإلك ػػػػػاؽ
 ابم باقه ب مرباً فاامجيمد  اا دـة

 من الدولة إيلاد األعمال ل   من يحم  التابعية.ون : ٖ٘ٔة الماد
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ــــ»  مداػػػػد هػػػػ ا املػػػػادة  ماػػػػا مػػػػدخا ُب ، ػػػػـم قماػػػػه  ــــاُم رَاٍا َوُى َو اإِلَم
ر،ا ػد  مهػس بػل مػتف ، ػنع فػل اب ، ػد ،ػل اا خػاري مخنجيػه «َرِعيَّتِـوِ  َعـنْ  َوَمْسُ ولٌ 

ااطػػػؤ ف إنػػػاد اا  ػػػا ا بػػػادر ل ، يػػػه  ال ند كػػػهة   ػػػمف ك بػػػد اا بػػػ  ااػػػ ي ال 
ــَرَك »  ، ػػا اإلك ػػاؽ ، يػػه إةػػا هػػ  ، ػػا ااد اػػد ابماػػه  اً قن ػػت اػػه قػػادر  َمــْن وـَ

ــنْ  ــِو، َوَم ــااًل َعِلَورَثَِت ــا َم َن  ُب يػػد   ميب  بم ػػل ، يػػه ،ػػل ميب هن ػػنةة «وـَــَرَك َكــلِّ عَِ لَيـْ
ْلَيْأوِِنر عَأَنَا »هن نة   بل  ًََياعاً عـَ ْلَيرِْثُو َعَصَبُتُو َمْن َكانُوا، َوَمْن وـََرَك َديْناً َأْو  وـََرَك َماالً عـَ

نؾ خ  ػػػػاً ذ ي اػػػػياعة  بػػػػل مي بػػػػل مػػػػ بم ػػػػل ، يػػػػه  اا  ػػػػظ ا  خػػػػاريع «َمــــْواَلهُ 
مبػػػد  ك بمػػػه  جيػػػت ، ينػػػا إنػػػاد ، ػػػا  امطػػػت بنػػػه اين ػػػلع ت ، ػػػا ااد اػػػد جيػػػ

 ْنَصــاِر َجــاَء ِإلَــى النَِّبــرّْ ِمــْن األَ  َأنَّ رَُجــلً » َ،ػػْل مَكَػػِح فْػػِل َبااِػػنٍ  باجيػػهمخػػنج افػػل 
َنــُو ِحْلــٌس نـَْلــَبُس بـَْعَنــُو َونـَْبُســُط بـَعْ  ،بـََلــى :قَــالَ  ؟لَــَ  ِعــر بـَْيِتــَ  َبــْرءٌ  :َيْســأَُلُو عـََقــالَ 

عََأَخــَذُىَما َرُســوُل اللَّــِو  ،عَأَوَــاُه ِبِهَمــا :قَــالَ  ،اْئِتِنــر ِبِهَمــا :قَــالَ  ،َوقَــَدٌح َنْشــَرُب ِعيــِو اْلَمــاءَ 
  ََمْن يَزِيُد  :قَالَ  ،أَنَا آُخُذُىَما ِبِدْرَىمٍ  :عـََقاَل رَُج ٌ  ؟َمْن َيْشَتِري َىَذْينِ  :بَِيِدِه ثُمَّ قَال
عََأْعطَاُىَمــا ِإيَّــاُه َوَأَخــَذ  ،أَنَــا آُخــُذُىَما بِــِدْرَىَمْينِ  :قَــاَل رَُجــ ٌ  ،ثًــاْيِن َأْو َثلى ِدْرَىــٍم َمــرَّوَـ َعلَــ
ْرَىَمْيِن عََأْعطَاُىَما األَ ال َواْبـَتِر  ،َأْىِلـ َ  اْبَتِر بَِأَحِدِىَما َطَعاًما عَانِْبْذُه ِإَلى :ْنَصاِريَّ َوقَالَ دّْ

 :َوقَـالَ َعَشـدَّ ِعيـِو ُعـوًدا بِيَـِدِه  عََأَخـَذُه َرُسـوُل اللَّـِو  ،عـََفَعـ َ  ،َخِر قَـُدوًما عَـْأوِِنر بِـوِ بِاآل
َعَلـــاَء َوَقـــْد  ،َعَلَعـــَ  َيْحَتِطـــُ  َويَِبيـــعُ  ، َأرَاَك َخْمَســـَة َعَشـــَر يـَْوًمـــااْذَىـــْ  عَاْحَتِطـــْ  َوال
ََاَب َعْشـَرَة َدرَاِىـمَ  َقـاَل اْبـَتِر بِبَـْعِنـهَ  ،َأ ـٌر  :ثُـمَّ قَـالَ  ،اً ِنـَها ثـَْوبـا َطَعاًمـا َوبِبَـعْ عـَ َىـَذا َخيـْ

 ِإنَّ اْلَمْسـأََلَة ال َوْصـُلُف ِإال ،ِقَياَمـةِ َلَ  ِمْن َأْن َوِلـرَء َواْلَمْسـأََلُة ُنْ تَـٌة ِعـر َوْجِهـَ  يـَـْوَم الْ 
ـــٍع َأْو َدٍم ُموِجـــعٍ  ـــْرٍم ُمْفِظ ـــِذي ُل ـــْدِقٍع َأْو ِل ـــٍر ُم ْق ـــِذي عـَ  موػػػناً ع  مخنجيػػػه اارتبػػػ ي «ِل

 :بَـاَا ِحْلًسـا َوقَـَدًحا َوقَـالَ  َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِو »  ،ل مكح فػل بااػن نه ف  ظ يط
َمـْن   عـََقاَل النَّبِـرُّ  ،َأَخْذوـُُهَما ِبِدْرَىمٍ  :عـََقاَل رَُج ٌ  ؟َمْن َيْشَتِري َىَذا اْلِحْلَس َواْلَقَدحَ 
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 رد قد ع   «ُه رَُجٌ  ِدْرَىَمْيِن عـََباَعُهَما ِمْنوُ عََأْعطَا ؟َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَىمٍ  ؟يَزِيُد َعَلى ِدْرَىمٍ 
ع «دَمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَىـٍم َمـرَّوـَْينِ  :قَالَ »قاؿ   مف اانبمؿ  باجيهُب يد   افل 

َمـْن  ؟َمْن يَزِيُد َعَلى ِدْرَىمٍ »قاؿ      ان  رد ُب يد   اارتب ي مف اانبمؿ 
   ةفعن ل امل ا دة ع مي مف اا يا ًب«ديَزِيُد َعَلى ِدْرَىمٍ 

رئيطاً ا د اػدع م ػ   فمن ه  ا    يد  ها ا متف ب اشنة اانبمؿ 
 إناد ، ا ا  ا ا ،ل اا  اة  مف ، ا ااد اد

 مػػػمؽ ذاػػػن مػػػتف اان بػػػد ، ػػػا فيػػػت املػػػاؿ هػػػ  ا  ػػػاجي  م ػػػبلً م  يا ػػػاًة 
 اا ػاجي  يا ػػاً هػم ااػ ي  بػػدر  عماا ػاجي  م ػبلً هػػم ااػ ي ال  بػدر ، ػػا اا  ػا

مياػمف مػمم  اا  ػا  عمنػم ،ػاجي  يا ػاً   ػت اػه اان بػد ع  ا  ال ندا، ا اا
ا  اجي  يا اً  مػمم  اان بػد ا  ػاجي  م ػبلً بػماك فطػماكة  م  ػاً مػتف ااطػنع يػـن 

  ػنة،ػل   مجيازا بل ااط عاف مي بػل ااد اػدع مبػد  رد  ااطؤاؿ مي االبمأداك
 َأْن َيْسـَأَل الرَُّجـُ  َوْجَهـُو ِإال ِبَهـا َكـدّّ َيُ ـدُّ »   قاؿ  قػاؿ ربػمؿ اب افل جيندة

ؿ اارتبػػ ي ا قػػ عاارتبػػ ي  اانطػػائ مخنجيػػه  « بُــدَّ ِمْنــوُ ُ  ُســْلطَانًا َأْو ِعــر َأْمــٍر الالرَُّجــ
ؿ منػم دايػا ، ػا جيػماز بػؤا ةم د  نػ  ه ااػ  ليطل ن يحع  مخنج  ما 

 ، ا اهةاإلك اؽ ، يه م  إناد ف  د اّ ااط عاف مي ااد ادة  ه ا     ماا ب
المولفون عند األعراد والشركات كالمولفين عنـد الدولـة عـر : ٗ٘ٔالمادة 

مولــب  ىــو جميــع الحقــوق والواجبــات، وكــ  مــن يعمــ  بــأجر
مهمــــا اختلــــب نــــوا العمــــ  أو العامــــ . وإذا اختلــــب األجيــــر 
والمســتأجر علــى األجــرة يح ــم أجــر المثــ . أمــا إذا اختلفــوا 

 حس  أح ام الشرا. على ليرىا عيح م عقد اإلجارة على
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 داي نا هم دايا اإلجيارةع ألف املمظا مجيػ ع قػاؿ م ػأب          

                ُب يػػد    ااطػػبلـ   ااوػػبلة ع  قػػاؿ ، يػػه[ٙ]ااعػػبلؽ
ــاَل اهلُل:   »قدبػػ ع مي ػػا  ن  ػػه ،ػػل رفػػه ــةِ َق ــْوَم اْلِقَياَم َــا َخْصــُمُهْم يـَ َــٌة أَن إٔب مف  «َثلث

مخنجيػػه اا خػػاري بػػل  «َورَُجــٌ  اْســَتْأَجَر َأِجيــًرا عَاْســتَـْوَعى ِمْنــُو َوَلــْم يـُْعــِط َأْجــَرهُ »قػػاؿ  
 ة ن ل ميب هن نة

مػػػتذا ٓب ماػػػل األجيػػػنة ب  مبػػػدع اك بػػػدت اإلجيػػػارة  نػػػ تع   نجيػػػا ،نػػػد 
االخػػمبلؼ ُب ببػػدارها إٔب مجيػػن املثػػاة مػػتذا ٓب ُ طػػسَّ األجيػػن ،نػػد ،بػػد اإلجيػػارةع 

 ملطػػػػ اع متكّػػػػه  نجيػػػػا إٔب مجيػػػػن املثػػػػاعخم ػػػا األجيػػػػ   املطػػػػم جين ُب األجيػػػػن ام  ا
قيابػػاً ، ػا املنػػنع متكّػه  نجيػػا ميػػه ،نػد ،ػػدـ اامطػ يد م  االخػػمبلؼ ، ػػا   ذاػن

املط ا إٔب بنن املثاع  ذان ملػا ر ى اانطػائ   اارتبػ ي  قػاؿ يطػل نػ يح  
َََداقًا َوَلْم َيْدُخْ  ِبَها َعن اْبِن َمْسـُعوٍد أَنَُّو ُسِ َ  َعْن رَُجٍ  وـََزوَّ » َج اْمَرَأًة َوَلْم يـَْفِرْض َلَها 

َقـاَل ابْـُن َمْسـُعودٍ  ،َحتَّى َماتَ  ََـَداِق ِنَسـائَِها ال وَْكـَس َوال َبـَططَ  :عـَ َهـا  ،َلَهـا ِمثــُْ   َوَعَليـْ
ُة َوَلَها الِميَراثُ  ِعر   َقَنى َرُسوُل اللَّوِ  :عـََقاَم َمْعِقُ  ْبُن ِسَناٍن اأَلْبَلِعرُّ عـََقالَ  ،الِعدَّ

 ب ي قماه  «ة عـََفِرَح ِبَها اْبُن َمْسـُعودٍ  ،ِبْروََا بِْنِ  َواِبٍق اْمَرَأٍة ِمنَّا ِمْثَ  الَِّذي َقَنـْي َ 
بثػػا بنػن كطػػائناة م  جيػػت ااطػارع بنػػن املثػػا  بنػػنٌ   ػا   ػا نػػداؽ كطػػائناع مي

 املنػػن املطػػ اة  ملػػا  ػػاف املنػػن ملػػل ٓب ُ َطػػسَّ  ػػا بنػػنة  بثػػا ذاػػن إذا اخم ػػا ُب
،ماػاً الزبػػاً  رتمػت ، ػػا ،بػد ااناػػاحع متكّػه  بػػاس ، يػه  ػػا ،ػمض الـز  رتمػػت 

مـ بن  ػػًد  ع، ػػا ،بػػدع فغػػع اان ػػن ،ػػل ببافػػا هػػ ا اا ػػمضع م ػػاف بػػاالً  ػػاا يا
مـ جينداً  اإلجيارةع مـ ِ  ًد   ا ُب ،بد اانااحة  ، يهع متكّػه حياػس ميػه ف ػمض 

،ػػػػدـ مطػػػػ يد اا ػػػػمض ُب اا بػػػػدع م  االخػػػػمبلؼ ، ػػػػا اا ػػػػمض  املثػػػػا ُب يااػػػػد
املط اع  ا ان حياس ف جين املثا ُب اإلجيػارةع  فػث ل املثػا ُب اا يػاع ،نػد ،ػدـ 
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اامط يد ،ند اا بدع  ،ند االخمبلؼ ُب املط اة  ، ػا هػ ا حياػس فػ جين املثػا 
 ،ند اخمبلؼ األجي   املطم جين ، ا األجيػن املطػ اع  ،نػد ،ػدـ مطػ يد األجيػن

،نػػد اا بػػدة مػػتذا ،نمػػت األجيػػنة ،نػػد اا بػػدع  اػػمف األجيػػن يينئػػ  مجيػػناً بطػػ اة 
  إذا ٓب م نؼ م  اخم ا ، ا األجين املط ا  امف األجين مجين املثاة

يلــــوز أن و ــــون األجــــرة حســــ  منفعــــة العمــــ ، وأن و ــــون   :٘٘ٔالمــــادة 
حســ  منفعــة العامــ ، وال و ــون حســ  معلومــات األجيــر، أو 

وال ووجد ورقيات للمولفين بـ  يعطـون جميـع بهاداوو العلمية، 
 ما يستحقونو من أجر سواء أكان على العم  أم على العام .

ألف اام ن ػػػػػا ااطػػػػػن،  ياػػػػػس  ؛ي نػػػػا هػػػػػم اام ن ػػػػػا ااطػػػػػن،  ائلجيػػػػػارةدا
اابا،ػػػدة ااطػػػن،يد بػػػماك ألكػػػه بطػػػمن   بػػػل دايػػػا شػػػن،  م  مداػػػد    هػػػم  عشػػػن، 

 طػػ اد ااػػ   نع ػػل ، ينػػا   ػػا  اػػ ان   مػػرب داػػيبلً ا  ؛شػػن،يد فاجيمنػػاد نػػ يح
ااطػن،   ااػن     مػرب ، ينػاع  نع ػل ااػ  املطػ اد ، ػا داػيبلً  ااطن،  اماس   مرب

ُب امػػػػاام  داػػػػيبلً ، ػػػػا اماػػػػس ااطػػػػن،  ااػػػػ ي اكع ػػػػل ، ػػػػا املطػػػػ ادع م  ، ػػػػا 
اام ن ا ااطن،  اا ي اكع ل ، ا املطػ ادة  اام ن ػا ااطػن،  ائلجيػارة هػم ماػا 

ف مض   املن  د فاانط د اؤلجي  إبػا بن  ػد اا  ػا ااػ ي  بػـم  ه،بد ، ا املن  د
فػػه   ننػػدسع  إبػػا بن  ػػد ااطػػخ  ك طػػه  اخلػػادـع منػػ اف اانم،ػػاف بػػل املنػػاما 
 ػػا اا ػػ اف نػػػني ، ين ػػا اا بػػػدع  بػػا ،ػػػدا ا ال  وػػح مف ن ػػػا اا بػػد بطػػػ عاً 
، يػػػػػهة  بػػػػػل هنػػػػػا ال  طػػػػػ   اا بػػػػػد ، ػػػػػا بن  ػػػػػد امل  مبػػػػػاتع  ال ، ػػػػػا بن  ػػػػػد 

،  ػهة  بن  ػد  إبػا شخوػهع بن  د إبا األجي ع بن  د ، ا  ط   فا ااطناداتع
  ػػػ ا مػػتف بػػػا  ؛ األجيػػنة إةػػا ماػػػمف ببافػػا هػػ ا املن  ػػػد ااػػ  بػػػ   ، ينػػا اا بػػد
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 طػػ ا فػػدرجيات املػػمظ  ع مي بػػا  بػػدر بػػل مجيػػن ا  ػػمظ   ال  اػػمف يطػػت 
ا  ػػػاف ااطػػنادة  ال يطػػػت امل  مبػػػاتع  إةػػا ماػػػمف يطػػػت ااطػػخ  ك طػػػه إذ

 بػػػـم ف   ػػػه فطػػػ ه  اخلػػػادـع م  يطػػػت بن  ػػػد ،  ػػػه إف  ػػػاف  بػػػـم فػػػه ف   ػػػه 
  خربمه  املنندسع  ال  امف غ  ذانة ألف ه ا هم املنع ل ، ا اام ن اة 

: ونمن الدولة نفقة من ال مال عنـده وال عمـ  لـو، وال يوجـد ٙ٘ٔالمادة 
 من ول  عليو نفقتو. ووتولى إيواء العلزة وذوي العاىات.

   بائػػػدع  هػػػم قماػػػه ااثااثػػػد  اخل طػػػ  داي نػػػا بػػػا  رد ُب دايػػػا املػػػادة 
ــا» َن ــَرَك َكــلِّ عَِ لَيـْ ــْن وـَ ــِو، َوَم ــااًل َعِلَورَثَِت ــَرَك َم ــْن وـَ  بم ػػل ، يػػه بػػل  ن ػػل ميب هن ػػنةع «َم

اا  يا  هم  ط ا اا بػ    طػ ا  ػا ،ػاجي    طػ ا ذ ي اا اهػاتة  ا   اااَ 
ْلَيْأوِِنر عَأَنَـا َمـْواَلهُ َوَمْن وـَرَ   »  قمؿ اانبػمؿ ًََياعاً عـَ بم ػل ، يػه بػل  «َك َديْناً َأْو 

اع بػػل مبػػ   ،ػػاجي   ذي ،اهػػد  بػػا شػػافه يَ متكػػه  طػػ ا  ػػا َاػػ  ن ػػل ميب هن ػػنة
 ذانة

: وعمــ  الدولــة علــى وــداول المــال بــين الرعيــة، ووحــول دون ٚ٘ٔالمــادة 
 وداولو بين ع ة خاَة.

 ٔب  داي نػػػػا   ػػػػد امطػػػػن  هػػػػ  قماػػػػه م ػػػػا                   

      ا إ،عػاك ُبك فػ  اان ػ  ا  نػاجين ل د ف األكوػارع بػا م  ّ  [ٚ]امطن
مكػػػػه ا  طػػػػ     امػػػػدع  ٓب   ػػػػ  بػػػػل األكوػػػػار ميػػػػد بػػػػمى رجي ػػػػ   اكػػػػا مبػػػػ  ل  

 ذ ػػن هػػ ا اا ينبػػ  ُب اااػػربى  املنػػاجين ل   ػػا مفػػم دجياكػػد  بػػنا فػػل ينيػػاع
ا ذاػػن ف كػػه يػػىت ال  مدا اػػه األغنيػػاك مبػػ ة  هػػ ا ، ّػػ  افػػل بػػ د ُب ااع بػػاتة



 

133 

 

  ػػ ا ما  ػػا  جيػػد اام ػػا ت  ػػاف  ؛، ػػد شػػن،يد مػػد ر بػػا امل  ػػمؿ  جيػػمداً  ،ػػدباً 
 ألف  عألاػػػا ب   ػػػد بػػػل جينػػػد ؛، ػػػا اخل ي ػػػد مف  مجيػػػد اامػػػمازف ، ػػػبلً وػػػ ا اث ػػػد

،يد هػػػ   هاا ػػػربة ف  ػػػـم ا  نػػػا ،ػػػاـ  اػػػم  ػػػاف بػػػ  نا خانػػػاًع إذ اابا،ػػػدة ااطػػػن 
 اا  ظ ال بومص ااط ت   ا ان منع ل ُب  ا  قتة

ويسر الّدولة ألعراد الرعية إم انية إبباا حاجاوهم ال مالية وإيلاد : ٛ٘ٔالمادة 
التـــوازن عـــر الملتمـــع حســـ  وـــوعر األمـــوال لـــديها، علـــى الوجـــو 

 التالر:
التـر  أن وعطر المال منقوالً أو لير منقـول مـن أموالهـا  - أ 

 ومل ها عر بي  المال، ومن الفرء وما بابهو.
ـــر العـــامرة مـــن ال   -ب  أن وقِطـــع مـــن أراًـــيها العـــامرة ولي

ـــــاً وال  ـــــاً كاعيـــــة. أمـــــا مـــــن يمل ـــــون أًر يمل ـــــون أًر
يسـتْلونها عـل وعطـيهم. ووعطـر العـاجزين عـن الزراعــة 

 مااًل لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
زين عن السداد من مال الزكـاة وقوم بسداد ديون العاج - ـج

 ومن الفرء وما بابو.
  ػ نا ييػ   اا بنة هم  داي نا مف اب جي ا مبماؿ ف  اان   ا نػ  

 ٓب   ػػ  بػػل األكوػػار  عخػػ  وػػا املنػػاجين ل د ف األكوػػار  طػػاكع  اانبػػمؿ 
بمى رجي  ع  مبماؿ ف  اان   بل اا  كع  بثا اا ػ ك فبيػد األبػماؿ ااػ  هػ  

 عألاا  ػا جي ػا بوػنمه بم ػمالً اػنمي اإلبػاـ  اجيمنػادا ؛ارد ااثافمد  اخلناجبل املم 
اا نس إال با جياك ااػن  ب ينػاً بوػنمه   وػارؼ اا  ػاة مػبل  وػح مف موػنؼ إال 
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مبا األبػماؿ ااػ    ػا اػنائت  عمي ا  رد ميه اان ة  ه ا مب  ُب املمارد ااثافمد
اا ػػ ك   بػػاس ، يػه املػػاؿ ااػػ ي بػل املطػػ    مػػبل   عػا بننػػاة ألف ااػػن  ، ػا 

 بث ه  هم املمارد ااثافمدة
فتقعا،ػػه األرااػػ ة ،ػػل   مبػػا اا بػػنة هة  مػػتف داي نػػا م ػػا اانبػػمؿ 

َدارًا بِاْلَمِدينَـِة ِبَقـْوٍس َوقَـاَل: َأزِيـُدَك   َخطَّ ِلر َرُسوُل اهللِ »، ن  فل ين   قاؿ  
م ػػػد  نػػػ  ه  ي مخنجيػػػهة  ُب امػػػد   ااػػػ مخنجيػػػه مفػػػم دا د  يطػػػنه «َأزِيـــُدكَ 

َأنَّ »ااػػػ  لع  مخنجيػػػه اا ينبػػػ ع  بل ػػػا بػػػل  ن ػػػل ، ب ػػػد فػػػل  ائػػػا ،ػػػل مفيػػػه مف 
ًًا، قَاَل: عََأْرَسَ  َمِعر ُمَعاِويََة َأْن َأْعِطَها ِإيَّاُه، َأْو قَاَل َأْعِلْمَها  َرُسوَل اهلِل  َأْقَطَعُو َأْر

نُـوَن، البَـلَـِد الَـِّذي َكـاَن  وَل اهلِل َسَأَل َوِميُم الـدَّاِريُّ َرُسـ»ة  قد «ِإيَّاهُ  َأْن يـُْقِطْعـُو َعيـْ
مخنجيه مفم ، يػد ُب  « ِمْنُو بِالشَّاِم قـَْبَ  عـَْتِحِو، َوُىَو َمِديَنُة اْلَخِليِ ، عََأْقَطَعُو ِإيَّاَىا

ة  داي نػػا م  ػػاً بػػا م  ػػه ، ػػن فػػل اخلعػػاة بػػل األبػػماؿ  مفػػم  مبػػا ُب اخلػػناج
اا ػػناؽ بػػاالً بػػل فيػػت املػػاؿ ا را،ػػد مرااػػينس  بػػات ،نػػه إ،عػػاك اا بليػػ  ُب 

 ااو افد مااف إمجا،اًة
ه  ػماػػفب اة ػاا  ػ اؿ ػبػ  ُب  اب    هػجيػ بػا   اػداي نػ متف   مبا اا بنة هجيػ  

          قمؿ اانبمؿ [ٓٙ]ااممفد  : « ،أَنَا َأْوَلى ِبُ  ّْ ُمْ ِمٍن ِمـْن نـَْفِسـِو
، َوَمـــْن وـَــَرَك َمــااًل َعِلَورَثَتِــوِ  َعَمــْن وـَــَركَ  ع مخنجيػػػه بطػػ س بػػل  ن ػػل جيػػػافن «َديْنــاً عـََعلَــرَّ

  جي ا ااطنع باؿ اا  ك  ن به اإلباـ فنم ه  اجيمنادا  بنه بداد ااد مفة

: وشــرف الدولــة علــى الشــ ون الزراعيــة ومحصــوالوها وعــق مــا ٜ٘ٔالمــادة 
ــة التــر وحقــق اســتْلل األ رض علــى وتطلبــو السياســة الزراعي

 أعلى مستو  من اإلنتاج.
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مخنجيػه اا خػاري  «َعـْن َرِعيَّتِـوِ  َوَمْسـُ ولٌ اإِلَماُم رَاٍا َوُىـَو »  داي نا قماه 
 اإلشػػػػناؼ ، ػػػػا ااطػػػػؤ ف اا را،يػػػػد ،ابػػػػد بػػػػل ر،ا ػػػػػد  ،ػػػػل ، ػػػػد اب فػػػػل ، ػػػػنع

ااطػػػؤ فع اػػػ ان  اكػػػت  ػػػا  ػػػت ر،ا مػػػه ، ػػػا اإلبػػػاـع  ااػػػل ااد اػػػد ال م اشػػػن 
يػػػػدع ألف اانبػػػػمؿ من نػػػػا ا  طػػػػ   ع مبػػػػاؿ  ػػػػس ُب يػػػػد   مػػػػ ف  ااطػػػػؤ ف اا را،

ر اا بط س ،ل ،ائطد را  اب ،ننا  مكح  ع«أَنـُْتْم َأْعَلُم بُِأُموِر ُدنـَْياُكمْ »اانخا  
 ر اا افػػل يػـ  ُب اإلياػػاـ فطػػندا  نػ  ه ،ػػل ،ائطػػد  مكػػح  ةراػ  اب ،نػػه

 «ةأَنـُْتْم َأْعَلُم بُِأُموِر ُدنـَْياُكمْ »ف  ظ  
َقـاَل: لَـْو لَـْم  َأنَّ النَِّبرَّ »  ُب ر ا د مخنى ،ل مكػح َمـرَّ ِبَقـْوٍم يـَُلقُّْحـوَن، عـَ

َقـاَل: َمــا لِــَنْخِلُ ْم؟ قَـاُلوا: قـُْلــَ  َكــَذا  وـَْفَعلُـوا َلَصــُلَف. قَـاَل: َعَخــَرَج ِبيًصــا، َعَمـرَّ ِبِهــْم عـَ
 ُب ر ا د ،ند م د ،ػل مكػح  مبػاؿ ربػمؿ «. وََكَذا، قَاَل: أَنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ 

ِإَذا َكاَن َبْرٌء ِمْن َأْمـِر ُدنـْيَـاُكْم عَـأَنـُْتْم َأْعلَـُم بِـِو، عَـِ َذا َكـاَن ِمـْن َأْمـِر ِديـِنُ ْم » : اب
 ا  دؿ ، ا مف ااد اد ال مطنؼ إشناماً ب اشناً ، ا اا را،ػد  ال مممالهػاع  «عَِ َلرَّ 

فمن ػػػػيس امل ايػػػػات ف بػػػػاايت  مارهػػػػا امن يػػػػد اا را،ػػػػد   إةػػػػا مطػػػػنؼ إشػػػػناماً ،ابػػػػاً 
د زرا،يػػػػد مػػػػؤدي إٔب رمػػػػا بطػػػػممى مبمرهػػػػاع  مف منبػػػػس بيابػػػػ مبم منػػػػا  مطػػػػنيا 

 اإلكماجة

وشــرف الدولــة علــى الشــ ون الصــناعية برمتهــا، ووتــولى مبابــرة : ٓٙٔالمــادة 
 الصناعات التر وتعلق بما ىو داخ  عر المل ية العامة.

 ب   ه ا املادة ذات ش
ا: اإلبـــراف علـــى الصـــناعة كلهـــا، والثـــانر: أن وتـــولى مبابـــرة بعـــض مأحـــدى
قػػػػػد مقػػػػػن ب ايػػػػػد األمػػػػػناد  مبػػػػػا ااطػػػػػل األ ؿ مداي ػػػػػه مف اانبػػػػمؿ  ةالصــــناعات
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ـــــرَّ » ا  وػػػػػاكاع   وػػػػػاكا األي  ػػػػػد  ااطػػػػػيمؼ  ااثيػػػػػاة  غ هػػػػػاة    َأنَّ النَِّب
ـــطََنَع َخاَوًمـــا َْ اْسَتْصـــَنَع  أَنَّـــُو »  مخنجيػػػه اا خػػػاري ،ػػػل ، ػػػد اب فػػػل ، ػػػنع« ا

ـــرَ  ع  ػػػا  ػػػدؿ ، ػػػا مف مخنجيػػػه اا خػػػاري ،ػػػل بػػػنا فػػػل بػػػ د ااطػػػا،دي« الِمْنبَـ
املواكا إةا  ممالها األمػناد ال ااد اػدع منػ   اا را،ػد بػماك فطػماكع  ااػل ااد اػد 

اإِلَمــاُم »ااطػبلـ     ااوػبلة هػا م جي ػه ااطػنع ، ينػا بػل ر،ا ػد ااطػؤ ف فبماػه ، يػه
مػتف  عمخنجيػه اا خػاري بػل  ن ػل ، ػد اب فػل ، ػن «َعْن َرِعيَِّتوِ  َمْسُ ولٌ وَ رَاٍا َوُىَو 

، ينا مف مطنؼ إشناماً ،اباً ، ا ااطؤ ف ااونا،يد فمن ػيس امل ايػات ف بػاايت 
مطػػػا،د ، ػػػػا  طػػػ  ااوػػػػنا،دع  ف ػػػػمح مبػػػماؽ  ػػػػاع  فمػػػػمم  املػػػماد اخلػػػػاـع  بػػػػا 

 شا ا ذانة 
اطػػن،يدة ه  خػػ  املوػػنا ياػػس املػػادة   مػػتف داي ػػه اابا،ػػدة ان ػػا مبػػا لاكي

َلَعــَن اللَّــُو اْلَخْمــَر »ااػػ   نمأنػػا  املطػػمن عد بػػل يػػد   اانبػػمؿة ،ػػل مكػػح قػػاؿ  
ــوِ  ــَة ِإلَْي ــا َواْلَمْحُموَل ــَرَىا َوُمْعَتِصــَرَىا َوَحاِمَلَه َِ ــا َوَعا ــا َوُمْبَتاَعَه  «َوَبــارِبـََها َوَســاِقيَـَها َوبَائَِعَه

اانبػمؿ  مبػد يػـنفػل ، ػنع  نػ  ه افػل ااطػالع  ن ػل ا لبدا د  ممف مخنجيه
  نػػػنا،د ،وػػػن اخل ػػػنع ألاػػػا نػػػن ت مخػػػناًع بػػػا مف نػػػنا،د اا وػػػن ب ايػػػدع

م خػػ  املوػػػنا ياػػػس املػػػادة ااػػ  مكمأنػػػاع  هػػػ ا ،ػػػاـع  فنػػاك ، يػػػه   خػػػ  املوػػػنا 
ياػػس املػػػادة ااػػػ   نمأنػػاع مماػػػمف املوػػػاكا ااػػ  منػػػم  بػػػا هػػم داخػػػا ُب امل ايػػػد 

بػػدع ألكػػه مخػػ  ياػػس املػػادة ااػػ   نمأنػػاع  امل ايػػد اا ابػػد ب ػػن اا ابػػد ب ايػػد ،ا
 راػ َ خمواُنػنس مينػا مػند م  ممػناد تنػا ا ا ابد املط   ع  ال  وػح مف  ػم 

 بػػل هنػػا  ػػاف اخل ي ػػد هػػم ااػػ ي  مػػمٔب هػػ ا املوػػاكا  تنػػا  ؛غػػ هس بػػل ب ايمنػػا
 ؛بػػل ب ايمنػػااألمػػناد بػػل ب ايمنػػاع ألف ب ايػػمنس  ػػا رنػػا غػػ هس بػػل ااػػم ال 

امل ايػػد  ب اشػػنة املوػػاكا ااػػ  هػػ  داخ ػػد ُب   ػػ ا  اكػػت ااد اػػد هػػ  ااػػ  ممػػمٔب
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اا ابدع بثا ابمخناج اان   م  ابمخناج امد د  ااػ هت  بػا شػا  هة غػ  ماػا 
 م ػا مرفاينػا  ع  ا  ا بو  د خاند وا ُب  ارداهتػا  ك باهتػا  بػائن شػؤ اا

ألاػػا ايطػػت بػػل ب ايػػد ااد اػػد فػػا هػػ  بػػل  ؛ُب فيػػت املػػاؿ ُب فػػاة خػػاص وػػا
   امل ايد اا ابدة

التلــــــــارة الخارجيــــــــة وعتبــــــــر حســــــــ  وابعيــــــــة التــــــــاجر ال : ٔٙٔالمــــــــادة 
حســـــ  منشـــــأ البنـــــاعة، عالتلـــــار الحربيـــــون يمنعـــــون مـــــن 
التلــــــارة عــــــر بلدنــــــا إال بــــــ ذن خــــــاص للتــــــاجر أو للمــــــال. 
والتلــــــار المعاىــــــدون يعــــــاملون حســــــ  المعاىــــــدات التــــــر 

نهم، والتلــــــار الــــــذين مــــــن الرعيــــــة يمنعــــــون مــــــن بيننــــــا وبيــــــ
ـــبلد مـــن المـــواد ومـــن إخـــراج المـــواد  إخـــراج مـــا وحتاجـــو ال
التــــــــر مــــــــن بــــــــأنها أن يتقــــــــّو  بهــــــــا العــــــــدو عســــــــ رياً أو 
َــــــناعياً أو اقتصــــــادياً، وال يُمنعــــــون مــــــن إدخــــــال أي مــــــال 
ــــا  ــــذي بينن ــــد ال ــــو. وُيســــتثنى مــــن ىــــذه األح ــــام البل يمل ون

ــــة   ــــو حــــرب ععلي ــــين أىل ــــو يأخــــذ أح ــــام  (إســــرائي )كـــــوب ع ن
ـــــع العلقـــــات معـــــو ـــــة عـــــر جمي ـــــة   ،دار الحـــــرب الفعلي ولاري

 كان  أم لير ولارية.
، ػػا لبللػػد مبػػمر  ميػػدها  مف اا  ػػا،د م مػػرب حبطػػت  هػػ ا املػػادة مطػػم ا

ماف يػػػػد اامػػػػاجين ال حبطػػػػت بنطػػػػ  اا  ػػػػا،دع  ااثػػػػا   اخػػػػمبلؼ مياػػػػاـ اامأػػػػار 
 ا  تنا مينا اامود ن  االبم ادةفاخمبلؼ ماف يمنسع  ااثاا   اماالت ا
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مبا األبن األ ؿ  متف داي ه مف اامأارة اخلارجييػد مم  ػل وػا مياػاـ شػن،يد 
مياػػػاـ اا يػػػاع  مياػػػاـ دخػػػمؿ األبػػػماؿ بػػػل دار امػػػنة إٔب دار اإلبػػػبلـ   هػػػ 

بػل  خن جينا بل دار اإلببلـ إٔب دار امنةع  مياػاـ بػا  نػاؿ املطػ    بننػا 
بمى فه اا د  ، ا املط   ة  اماس ااطن،  هػم خعػاة انرع  ميااـ با  م

ااطػػػارع املم  ػػػل ف م ػػػاؿ اا  ػػػادع اػػػ ان  اكػػػت اامأػػػارة اخلارجييػػػد بم  بػػػد فاامأػػػار 
 ايح هنط  اا  ا،دة ذان مف األياػاـ ااطػن،يد املم  بػد فاامأػارة اخلارجييػد إةػا 

ا  م  ػل فػه بػل ك ات ُب يل ممػناد اإلكطػافع  اماػس ااػ ي كػ ؿ بم  بػاً فاملػاؿ إةػ
كاييػػد  مكػػه   م ػػاً ا ػػند ب ػػ  ال بػػل كاييػػد  مكػػه بػػاالً مبػػ ع مي فا،م ػػارا بػػاالً 
  م اً ا ند ب  ع ال فا،م ػارا جمػند بػاؿع   ػ ا  اكػت األياػاـ املم  بػد فاامأػارة 
اخلارجييد إةا ه  األيااـ املم  بد فاألمناد بل يي  ك ػن ااطػنع  ػس  ألبػما سع 

اب ُب يبنػػسع  بػػل ييػػ  ياػػس اب ُب مبػػما س امل  م ػػد مي بػػل ييػػ  ياػػس 
 سة  بل هنا  اكػت مياػاـ اامأػارة اخلارجييػد ايطػت بم  بػد فاملنطػ  فػا بم  بػد 

 فااماجينة
 مبا األبن ااثا  متف داي ه با  رد ُب يد   بػ ي اف فػل فن ػدة ،ػل مفيػه 

 ػػؤبننا ، ػػا  بػػمؿ ملػػل  ػػاف  ػػا   ُب  نػػيد اانبػػمؿ ألبػػناك اجليػػمش مف اانبػػمؿ 
ُهمْ  ،مِ اْدُعُهْم ِإَلى اإِلْسلةةة   »اجليش ُهْم وَُكبَّ َعنـْ ثُمَّ اْدُعُهـْم  ،عَِ ْن َأَجابُوَك عَاقْـَبْ  ِمنـْ

َلُهـْم َمـا  ،ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َدارِِىـْم ِإلَـى َداِر اْلُمَهـاِجرِينَ  َوَأْخبِـْرُىْم أَنَـُّهـْم ِإْن عـََعلُـوا َذلِـَ  عـَ
َهــا َعــَأْخِبْرُىْم أَنَـُّهــْم  ،رِيَن َوَعَلــْيِهْم َمــا َعَلــى اْلُمَهــاِجرِينَ ِلْلُمَهــاجِ  ــْوا َأْن يـََتَحوَّلُــوا ِمنـْ َعــِ ْن أَبـَ

 َوال ،ْلِري َعَلى اْلُمـْ ِمِنينَ َيُ ونُوَن َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِميَن َيْلِري َعَلْيِهْم ُحْ ُم اللَِّو الَِّذي يَ 
 َْ ة مخنجيػه بطػ س«  َأْن ُيَلاِىُدوا َمَع اْلُمْسِلِمينَ ِة َواْلَفْرِء َبْرٌء ِإالِنيمَ َيُ وُن َلُهْم ِعر اْل

ثُــمَّ اْدُعُهــْم ِإلَــى التََّحــوُِّل ِمـــْن »  جيػػه االبػػمدالؿ وػػ ا امػػد   مف قػػمؿ اانبػػمؿ  
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ـــاِجرِينَ  ـــى َداِر اْلُمَه ـــْم ِإَل ـــ ،َدارِِى ـــْم َم َلُه ـــَ  عـَ ـــوا َذِل َعُل ـــْم ِإْن عـَ ـــْرُىْم أَنَـُّه ـــاِجرِيَن َوَأْخِب ا ِلْلُمَه
ة هم ك   طرتط اام مؿ اياػمف  ػس بػا انػا  ، ػينس «َوَعَلْيِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجرِينَ 

ع مػػتف ٓب  م ماػػما م ػػيح مع يػػل ااد اػػد األياػػاـ ، ػػينس طػػ  نسيبػػا ، ينػػاع مي ا
ل ، ػػػينس األياػػػاـة  م  ػػػاً مػػػتف  َّ ػمػػػبل معػػػ ؛ ػػػس بػػػا انػػػا  اػػػيح ، ػػػينس بػػػا ، ينػػػا

اام ػػػػػمؿ إٔب دار املنػػػػػاجين ل شػػػػػن اً ُب ابػػػػػم باقنس بػػػػػل اا ػػػػػ ك اانبػػػػػمؿ ا،مػػػػػرب 
 ااغني دع  مباس ، ينا بائن األبماؿع ميامف بل ال  م مؿ ادار املناجين ل بػل 
يي  ياس املاؿ  غ  املط    بل كاييد ينباكه بنهع  ه ا   ػ  ،ػدـ مع يػل 

ن ل  اكػت دار األيااـ املاايد ، يه ألكػه ٓب  م ػمؿ اػدار املنػاجين لة  دار املنػاجي
اإلبػػػػبلـ  بػػػػا ،ػػػػداها دار   ػػػػنع  اػػػػ ان  ػػػػاف اانبػػػػمؿ  غػػػػ    ػػػػا ف ػػػػد غػػػػ  دار 
املناجين ل فا،م ارهػا دار يػنةة إال مكػه إف  ػاف بػاااا بطػ    ٓب  بػام نس  ٓب 
 بػػم نس  إةػػا د،ػػاهس ا ػػ هاة إٔب دار اإلبػػبلـة  إف  ػػاكما غػػ  بطػػ    قػػام نس  

يػػه م  ػػاً بػػا ر ي ،ػػل مكػػح قػػاؿ    ػػا  ػػدؿ ، ػػا ذاػػن هػػ ا امػػد  ع   ػػدؿ ، 
ِْْر َحتَّى ُيْصِبَف، عَِ ْن َسِمَع َأَذانًا َأْمَسَ ، َوِإْن   َكاَن َرُسوُل اللَّوِ » ِإَذا َلَزا قـَْوًما َلْم ُي

 ػػاف   مػػرب    ة ماانبػػمؿمخنجيػػه اا خػػاري «لَــْم َيْســَمْع َأَذانًــا َأَلــاَر بـَْعــَد َمــا ُيْصــِبفُ 
يػػػػػنةع  اػػػػػم  ػػػػػاف  طػػػػػاننا  دارَ  ار اإلبػػػػػبلـعع مي غػػػػػ  دغػػػػػ  دار املنػػػػػاجين ل

بط  مفع مي دار   نع  يا نػا ياػس دار ااا ػن بػل ييػ  مع يػل األياػاـ 
 بننػػػػا األياػػػػاـ املاايػػػػدة  ال   ػػػػنؽ املطػػػػ  مف مينػػػػا بػػػػل غػػػػ  املطػػػػ    إال فػػػػ ف 
املطػػػػػ    ال  بػػػػػام مف  ال  بم ػػػػػمف  ال مؤخػػػػػ  مبػػػػػما س  غػػػػػ  املطػػػػػ     بػػػػػام مف 

ا س  با ،دا ذان ماماس بػماكع  هػ ا هػم دايػا دار ااا ػن   بم مف  مؤخ  مبم 
 دار اإلببلـع م ػل  طػال دار ااا ػن م  دار امػنة  اكػت ماف يمػه ماف يػد   ػن 
ممع ػػل ، يػػه مياػػاـ دار ااا ػػن   نػػاع بػػماك م ػػاف بطػػ  اً مـ غػػ  بطػػ س بػػمى 
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  مف املطػػ س ب وػػػـم ااػػػدـ  املػػػاؿة  ، ػػػا هػػ ا مػػػتف اامػػػاجين امػػػنيب بطػػػ  اً م  غػػػ
َوِذمَّــــُة »بطػػػػ س ال  ػػػػدخا فبلدكػػػػا إال ف بػػػػافع ألكػػػػه يػػػػنيبع  ألف اانبػػػػمؿ قػػػػاؿ  

ع بم ػػل ، يػه بػػل  ن ػل ، ػػ  راػ  اب ،نػػه «اْلُمْسـِلِميَن َواِحــَدٌة َيْسـَعى ِبَهــا َأْدنَـاُىمْ 
 بم ػل ، يػه «قَـْد َأَجْرنَـا َمـْن َأَجـْرِت يَـا ُأمَّ َىـاِنبٍ   »ئألـ هػاك   قاؿ مي اانبػمؿ

مؿ امنيب إٔب دار اإلببلـ إٔب إ،عائه األبافة  بااه مػافا اػه  ػدخا مي ماج دخ
ُب مباكػػػهع  حيمػػػاج إٔب مبػػػاف خػػػاص فػػػه إف  ػػػاف  ػػػناد إدخااػػػه بن ػػػنداً ،نػػػهة  مبػػػا 

 م ػػػػػػػأب   امل اهػػػػػػػد ميطػػػػػػػار ب ػػػػػػػه يطػػػػػػػت ب اهدمػػػػػػػه ابػػػػػػػمؿ اب              

       ا املطػػ س  اااػامنع ألف  ػػبلً بنن ػػع  ال مػػنؽ ُب امل اهػد فػػ [ٗ]ااممفػد 
  مرب ينفياًع ألكه حي ػا ماف يػد   ػنع مي ابػا ُب امل اهػدة ب اب ػد امػنيب امل اهػدة 
 مبػػػا بػػػل حي ػػػا ااماف يػػػد اإلبػػػبلبيد بطػػػ  اً  ػػػاف م  ذبيػػػاً مػػػبل تنػػػا بػػػل إخػػػناج 
اا  ػػا،د ااػػػ   ن ػػدهاع  ال بػػػل إدخػػػاؿ اا  ػػا،د ااػػػ   ن ػػدهاع   ػػػ ان ال مؤخػػػ  

ـم مجػػػارؾة مبػػػا ،ػػػدـ بن ػػػه بػػػل إخػػػناج م ػػػد ف ػػػا،د  إدخػػػاؿ م ػػػد ف ػػػا،د بنػػػه ربػػػ
 م بماه م أب               منم ،ػاـ  طػ ا  ػا فيػا بػماك  [ٕ٘ٚ]اا بنة

م ػػاف ُب دار اإلبػػبلـ مـ ُب دار امػػنةع مي  طػػ ا اامأػػارة اخلارجييػػد  اامأػػارة 
ع م  تنػػػػا املطػػػػ س م  ااػػػػ ب  بػػػػل  ااداخ يػػػػدع  ٓب  ػػػػند كػػػػ   وػػػػ  هػػػػ ا اا  ػػػػـم

إخػػػناج بػػػاؿ م  إدخػػػاؿ بػػػاؿ إٔب دار اإلبػػػبلـع  م  ػػػاً هػػػم ،ػػػاـ  طػػػ ا املطػػػ س 
 ااػػػ ب ع  ٓب  ػػػند كػػػ  تنػػػا ااػػػ ب ع م   وػػػ  يػػػا اا يػػػا فاملطػػػ سع  مبػػػا ،ػػػدـ 

، ػػد ااػػن ل فػػل  ،ػػل مخنجيػػه مفػػم ، يػػد ُب األبػػماؿ مخػػ  ربػػـم مجػػارؾ بنػػه م  ػػا
م طػػػن فد قػػاؿ  "بػػا  نػػا ك طػػػن بػػل  نػػمس   بػػ ات ز ػػاد فػػػل يػػد نقػػاؿ   ب بػػا

بطػػ  اً  ال ب اهػػداًة ق ػػت  م ػػل  نػػمس م طػػن فد قػػاؿ   ػػار امػػنة   ػػا  ػػػاكما 
ة  اا اشن  بل   خ  اا طن ، ػا اا  ػا،د ااػ  مػدخا إٔب   طن كنا إذا مميناهس"
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دار اإلببلـ بل دار امنةة منػ ا األداػد ، ػا دار اإلبػبلـ  دار امػنة  ، ػا 
مـ  ػػػػػامناًع  بػػػػػماك م ػػػػػاف بطػػػػػ  اً  عاإلبػػػػػبلـ إال ف بػػػػػاف،ػػػػػدـ دخػػػػػمؿ امػػػػػنيب دار 

 ب اب د امل اهد يطت ب اهدمه  إفايػد اا يػا بع بػاً ا  طػ س  ااػ ب  هػ  مداػد 
 األبن ااثا  بل املادةة

 مبا األبن ااثاا  متف داي ه قا،دة هااط ك امل اح إذا  ػاف مػند بػل ممػنادا 
 ايػاً  املطػمن عد بػل بنػا  ؤدي إٔب اػنر تنػا ذاػن اا ػند    بػا ذاػن ااطػ ك ب

اانبمؿ اجليش بػل ااطػنة بػل فئػن هػمد  هػم ُب  ن بػه إٔب م ػمؾة ماػا ف ػا،د 
  مػػرب إخناجينػػا ب ػػناً فػػاا بلد  ااع ػػاـع م   ػػاف إخناجينػػا  مبػػمى فػػه اا ػػد  ، ػػا 
املط     ااطبلح   املماد االبرتاميأيدع تنػا إخػناج هػ ا اا  ػا،د  يػدهاع ال 

س م  ذبػػػػػ  م  ب اهػػػػػد م  يػػػػػنيبة   ػػػػػ ان إدخػػػػػاؿ مػػػػػنؽ فػػػػػ  مف  نجينػػػػػا بطػػػػػ 
اا  ػػػػا،د  طػػػػ  ، ػػػػا هػػػػ ا اابا،ػػػػدةة  إذا  اكػػػػت هػػػػ ا اا  ػػػػا،د ال  مجيػػػػد بػػػػل 
إخناجينػػا اػػنر ال تنػػا إخناجينػػا  ال تنػػا إدخا ػػا ، ػػا املطػػ س  ااػػ ب ة  نػػني 

 ا امنيب  امل اهد ياس  ا بنن اةمينا ، 

ــة الحــق عــر إنشــاء ٕٙٔالمــادة  المختبــرات العلميــة : للميــع أعــراد الرعي
المتعلقـــة ب اعـــة بـــ ون الحيـــاة، وعلـــى الدولـــة أن وقـــوم ىـــر 

 ب نشاء ىذه المختبرات.
إف املخمػػػػربات اا   يػػػػد ٓب  ػػػػنج ،ػػػػل  ماػػػػا ،  ػػػػاً  م   ػػػػه اإلكطػػػػافع  اب 

 بػػػ  اكه  م ػػػأب قػػػد مفػػػاح اا  ػػػس إفايػػػد بع بػػػدع قػػػاؿ م ػػػأب             

         ]قػػػاؿ   ]اا  ػػػل                   ]قػػػاؿ  ]اا  ػػػل 
ينِ »  اانػػػ   ـــُو ِعـــر الـــدّْ ـــًرا يـَُفقّْْه ـــِو َخيـْ ـــْن يُـــرِْد اللَّـــُو ِب بػػػل  ن ػػػل  ة بم ػػػل ، يػػػه«َم
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 قػاؿ امػامظ « َوِإنََّمـا اْلِعْلـُم بِـالتـََّعلُّمِ »فوػيغد اجلػـ   ع  ر ى اا خاري م  يبػاً ب ا  د
 ةا مح ه إةا اا  س فاام  س  هم يد   بنممع م  اً ُب ا

ه  ػػػػػػمبما بػػل ييػػ  هػػم ، ػػسة  اا  ػػس  إفايػػد ، ػػا   مػػدؿ  األداػػد  ا ػمنػػ
       ه  ػػػػػػػػ ػػػا شػػػػ كع  قما  بػػػػنم  مف   طػػػػ ا  ،ػػػاـ             

        ح د ػػػا ابػػػس جيػػػن «إنمـــا العلـــم» طػػػ ا  ػػػا ، ػػػسع  قػػػمؿ اانبػػػمؿ
ة  هػػ ا   ػػه  ػػدؿ ، ػػا إفايػػد ااػػم  س ألي  فػػاألاا  ااػػبلـ منػػم بػػل ما ػػاظ اا  ػػـم
ش كع  إفايد مي ، سة م  ـم األداد  دؿ ، ا إفايد اا  س بع باًة  ، ػا هػ ا 
مػػػتف ااػػػا مػػػند بػػػل ممػػػناد اان،يػػػد مف  ع ػػػت اا  ػػػس مي ، ػػػسع  مف  مخػػػ  اامبػػػائا 

ع م اػػػػا مػػػػند مف  بػػػػـم فتكطػػػػاك اابلزبػػػػد ا منػػػػمؿ إٔب امل ػػػػارؼ  امبػػػػائل اا   يػػػػد
 املخمرب اا ي  نااة  مف  طا،د بل  طاك ُب إكطاك املخمرباتة 

 هػػػػ ا املخمػػػػربات ب ايػػػػد مند ػػػػدع  ايطػػػػت هػػػػ  ب ايػػػػد ،ابػػػػد  ال ب ايػػػػد 
ااد اػػػدة إال مف هػػػ ا امل ايػػػد اا ند ػػػد نػػػمز ا د اػػػد مف ر انػػػا فمنػػػ نا شخوػػػيد 

 انػا مي مػندة  ب ايمنػا  ػا ب نم د   ا ر انا م د شخويد يبيبيدع مي   ا ت
إال مف بػػػا ر اػػػه ااد اػػػد  وػػػ ح  ةد ػػػد  نػػػا ب ايػػػد د اػػػد فػػػا م ػػػا ب ايػػػد من ال  

ب ايػػػػد  ػػػػا بػػػػل مببل نػػػػا بػػػػا  مكػػػػه ب ايػػػػد مند ػػػػدة  ااد اػػػػد يػػػػ  مبػػػػـم فتكطػػػػاك 
 بػػل فػػاة اابيػػاـ فػػاا نض  عاملخمػػربات إةػػا مبػػـم فػػ ان بػػل فػػاة ر،ا ػػد ااطػػؤ ف

 إناد اا  س  بنه املخمربات اا   يدةاا ي م جي ه اب ، ينا  هم 

يمنــع األعــراد مــن مل يــة المختبــرات التــر ونــتج مــواد وــ دي : ٖٙٔالمــادة 
 مل يتهم لها إلى ًرر على األمة أو على الدولة. 
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داي نا اابا،دة ااطن،يد  هااط ك امل اح إذا  اف مند بػل ممػنادا  ػؤدي إٔب 
ملخمربات اا  مؤدي ب ايػد األمػناد انر تنا ذان اا ند    با ااط ك ب اياً   ا

بثػػػا  مػػػربات ااػػػ رة  غ هػػػا  ػػػا  ػػػؤدي  ع ػػػا إٔب اػػػنر رنػػػا مينػػػا امل ايػػػد اا ند ػػػد
 ب ايد األمناد اه إٔب انرة

 ،: وــــوعر الدولــــة جميــــع الخــــدمات الصــــحية ملانــــاً لللميــــعٗٙٔالمــــادة 
 ول نها ال ومنع است لار األطباء وال بيع األدوية.

ّب  املنامػػػػل ااػػػػ  ال  طػػػػمغ  ،ننػػػػا اانػػػػاس منػػػػ  بػػػػل إف ااعػػػت بػػػػل املوػػػػا
َقـاَل: يَـا َرُسـوَل اللَّـِو، »فاامدا ي   اا ن ر اتة  قد مبن اانبمؿ  َجاَء َأْعَرابِـرّّ عـَ

َلُو أَنـََتَداَو ؟ قَاَل: نـََعْم، عَِ نَّ اللََّو َلْم يـُْنِزْل َداًء ِإالَّ أَنـَْزَل َلُو ِبَفاًء، َعِلَمُو َمْن َعِلَمُو َوَجهِ 
ـــوُ  ااعػػػربا  ُب  ُب ر ا ػػػد  ةمخنجيػػػه م ػػػد بػػػل  ن ػػػل مبػػػابد فػػػل شػػػن ن «َمـــْن َجِهَل

ُكنَّــا َمــَع َرُســوِل اللَّــِو »ع قَػػاَؿ   امل أػػس ااا ػػ  بػػل  ن ػػل مبػػابد فػػل شػػن ن  ػػ ان
، َقـاُلوا: يَـا َرُسـوَل اللَّـوِ ، ٌس ِمَن اأَلْعَراِب َعَسأَُلوهُ عَأَوَاُه نَا : نـََعـْم، ، أَنـَتَـَداَو ؟ قَـالَ عـَ

 ،نػػد اارتبػ ي ،ػػل مبػابد فػػل  ة«ِإنَّ اللَّـَو َعـزَّ َوَجــ َّ لَـْم يـُْنــِزْل َداًء ِإال أَنـْـَزَل لَــُو ِبـَفاءً 
يَا ِعَباَد اللَّـِو  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟ نـََتَداَو َأال ،ْعَراُب يَا َرُسوَل اللَّوِ قَاَلْ  األَ »  شن نع ف  ظ

ًََع َلُو َداًء ِإال اللََّو َلْم َيَنعْ  عَِ نَّ  ،َوَداَوْوا  :قَـاُلوا ، َداًء َواِحـًداَأْو قَـاَل َدَواًء ِإال ،ِبَفاءً  َو
ة َ َهػَ ا َيػِد ٌ  َيَطػٌل َنػِ يحٌ قػاؿ اارتبػ ي  «اْلَهـَرمُ  :قَـالَ  ؟َوَما ُىوَ  ،يَا َرُسوَل اللَّوِ 

مي مف ع  ػػبلؾااػػ ي  م ب ػػه املػػمت  اُهػػَم َاػػْ ُا اْاِاػػرَبِ فَِ ػػْمِح اْ َػػاِك َ ااػػنَّاِك  ا ػػـن 
 املمت ال د اك اهة

 هػػػ ا  ػػػدؿ ، ػػػا إفايػػػد اامػػػدا ية  فاامػػػدا ي جي ػػػت بن  ػػػد  دمػػػا ب ػػػنة 
  ة ، ا مف اا يادات  املطمط يات بنامل  نم ل وػا املطػ  مفمنم بو  دع ،بل
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ُب االبمطػػػ اك  اامػػػدا ية موػػػار ااعػػػت بػػػل ييػػػ  هػػػم بػػػل املوػػػاّب  املنامػػػلة 
مف مبػػػـم وػػػا ألاػػػا  ػػػا نػػػت ، ينػػػا ر،ا مػػػه  املوػػػاّب  املنامػػػل نػػػت ، ػػػا ااد اػػػد 

مخنجيػه اا خػاري  «َعْن َرِعيَِّتوِ  َوَمْسُ ولٌ اإِلَماُم رَاٍا َوُىَو »   ، بًل فبمؿ اانبمؿ
 اػػ ان  جيػػت ، ػػا ااد اػػد  ؛ هػػ ا بػػل بطػػؤ ايد اان،ا ػػد ،ػػل ، ػػد اب فػػل ، ػػنة

 ة  بل األداد ، ا ذان ممم ا ا ناس
ــَث َرُســوُل اللَّــِو »جيػػافن قػػاؿ    ن ػػل لبػػبطػػ س  مخػػنج ــِن   بـََع َــرّْ ْب ــى أُب ِإَل

 ة«َكْعٍ  طَِبيًبا، عـََقَطَع ِمْنُو ِعْرقًا ثُمَّ َكَواُه َعَلْيوِ 
بناػت ُب هاما س ُب املطمدرؾ ،ل ز د فل مب س ،ل مفيه قػاؿ   مخنج 

مػد،ا ٕب ، ػن   ي ػاً م  ػا  يػىت  نػت  عزبػاف ، ػن فػل اخلعػاة بناػاً شػد داً 
 ة ة ام يدمب  اانماة بل شد

 ؛جماكػػاً ا ااد اػػد مف مػػممن اامػػدا ي  االبمطػػ اك هااعػػت   جيػػت ، ػػ ، يػػه 
ألكػػػه بػػػل اان بػػػات ااماجي ػػػد ، ػػػا فيػػػت املػػػاؿ ، ػػػا  جيػػػه املوػػػ  د  اإلرمػػػاؽ د ف 

 ا ان  اف ، ينا مف مممن مجيػا اخلػدبات ااوػ يد د ف فػدؿة  هػ ا هػم  ؛فدؿ
فاةػػافة  مبػػا جيػػماز مف ااػػدايا ، ػػا مف ااعػػت  ػػا نػػت مف مػػممنا ااد اػػد ا نػػاس 

 ااطػبلـااوػبلة     طم جين ااع يت  مدما اه مجينة مؤلف املدا اة ب ايدع قاؿ ، يه
 ألاػػػػا مي املػػػدا اة بن  ػػػػد تاػػػػل  ة«يَـــا ِعبَــــاَد اللَّــــِو وَـــَداَوْوا  »ُب امػػػد   ااطػػػػافل

ا  طػػم جين ابػػمي ا ها مينع ػػل ، ينػػا م ن ػػا اإلجيػػارةع  ٓب  ػػند اػػ  ،ننػػاع  مػػمؽ 
ََاَعْيِن ِمْن َطَعاٍم وََكلََّم  ،َحَلَمُو أَبُو طَْيَبةَ  اْحَتَلَم َرُسوُل اللَِّو »ذان مبد  َوَأْعطَاُه 

 املػناد هماايػه  راػ  اب ،نػه مخنجيه اا خاري بل  ن ػل مكػح «َمَوالَِيُو َعَخفَُّفوا َعْنوُ 
دؿ ، ػػا ذاػػن ر ا ػػد بطػػ سة  ،ػػل افػػل ه ألكػػه  ػػاف   م ػػاً جل ا،ػػدع   ػػا مػػبػػادم
 «َوَأْعطَـى اْلَحلَّـاَم ُأْجـَرًة، َولَـْو َكـاَن ُسـْحتاً لَـْم يـُْعِطـوِ   اْحـَتَلَم النَّبِـرُّ »قاؿ   ، اس
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ة  قػػػد  مخنجيػػػه م ػػػد وػػػ ا اا  ػػػظع  مخػػػنج اا خػػػاري  بطػػػ س  ػػػما ف ا ػػػاظ  م  ػػػد
 اكت امأابد ُب ذان اامقت بػل األد  ػد ااػ   مع ػت وػاع مػدؿ مخػ  األجيػنة 

ع يػػتة  بثػػا مجيػػنة ااع يػػت فيػػا األد  ػػد ألاػػا شػػ ك ، ينػػا ، ػػا جيػػماز مػػ جي  اا
 ، ػػػػػػـم قماػػػػػػه   هب ػػػػػػاح  طػػػػػػ               ٓب  ػػػػػػند كػػػػػػ   [ٕ٘ٚ]اا بػػػػػػنة 

 فم نتهة

عـر الـبلد، كمــا  واسـتثمارىا يمنـع اسـتْلل األمـوال األجنبيــة ٘ٙٔالمـادة:
 يمنع منف االمتيازات ألي أجنبر.

غنفيػػػػافع مبػػػػا    ػػػػد  بلؿ" انػػػػعبليافاالبػػػػمث ار"  "االبػػػػمغإف    ػػػػ  "
االبػمث ار م  ناهػا جي ػػا املػاؿ ك طػػه  نػم  رحبػاًع  هػػم إ،عػا ا فاانفػػاة  مبػا    ػػد 
االبػػػػمغبلؿ م  ناهػػػػا مطػػػػغيا املػػػػاؿ فااوػػػػنا،دع م  اا را،ػػػػدع م  اامأػػػػارةع اي عػػػػ  

 رحباًة 
ألكػػه رفػػا  اانفػػا يػػناـة  ؛ فنػػاك ، ػػا هػػ ا امل نػػـم مػػتف االبػػمث ار   ػػه  نػػمع

  ب ػه فاانفػاـ االشػمغاؿ حيػن ا ك  ، ا ابمث ار األجين  م نياً ماػس مف امػنيب  إة
 م ػػػأب    قماػػه فطػػػماكع ا  ػػػـم    س بػػماكػ ااػػ ب    املطػػػ             

 ال   ووػػػنا مم ػػػا ،ابػػػدة نػػػ يح مي كػػ كػػػه ٓب  ػػػند  ييػػػ  إ ع[ٕ٘ٚ]اا بػػنة 
 ووناع  «يَن َوَأْىُ  اْلَحْرِب ِعر َداِر اْلَحْربِ اَل رِبًا بـَْيَن اْلُمْسِلمِ » باؿ إف يد   

قػػاؿ ااطػػام    عمنػػم بنبػػا ،ػػل با ػػمؿ كػػه يػػد   اػػ ياأل عال  بػػاؿ ذاػػن
مػػبل  ع،نػػه ُب األـ اػػيح فثافػػت  ال يأػػد ميػػهع  قػػاؿ افػػل ب  ػػح خػػرب جمنػػمؿةةة

ع مم بػػػػا ،ابػػػػد   اػػػػمف اانفػػػػا  ال ، ػػػػا  وػػػػي  اث ػػػػد ان ، ػػػػا ِيػػػػ  وػػػػ ح يأػػػػدً 
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بػػػػل اان،ا ػػػػا  ابػػػػمث ار األبػػػػماؿ ااػػػػ  ت انػػػػا   اً اؿ األجين يػػػػد ينابػػػػابػػػػمث ار األبػػػػم 
  اانفا يناـة  ألكه رفا ؛بط     ذبي  بماك فطماك

 مبػػػا ابػػػمغبلؿ األبػػػماؿ األجين يػػػد منػػػم يػػػناـ ألكػػػه  منػػػا إٔب يػػػناـ  مػػػل 
ع  غ  ػػػػد اا ػػػػل ما ػػػػ  ُب اام ػػػػنبع مايػػػػا اابا،ػػػػدة "اامبػػػػي د إٔب امػػػػناـ يػػػػناـ"

 ألجين يػػػػػد  منػػػػػا إٔب يػػػػناـ دبػػػػػلد مػػػػػتف ااثافػػػػػت ا طػػػػػمس ابػػػػمغبلؿ األبػػػػػماؿ ا
هػػم  ني مف ابػػمغبلؿ األبػػماؿ األجين يػػد ُب ااػػ بلداململػػمؽ فوػػ منا مُػػ  امل  مبػػات

  فط  ك مذهس ، ا اا بلد يناـة   ن ل ا ط  ك مذ ااا ار ، يناع
 مبػػا االبميػػازات متاػػا انػػعبلح غػػنيبع   ػػا ب نيػػاف  ميػػد ا  مف م عػػا 

ااػػ بلد يبمقػػاً ب ينػػد د ف بػػائن ااػػد ؿ فا،م ػػار ذاػػن مناػػاً  ػػ ا  د اػػد مجين يػػد ُب
ااد اػػد ، ػػػا ااد اػػػد اإلبػػػبلبيدع  ذاػػػن  االبميػػازات ااػػػ   اكػػػت م عينػػػا ااد اػػػد 

  االبميػازات ااػ   اكػت  عاإلببلبيد ُب اابنف اامابػا ،طػن يػ   اكػت اػ ي د
فبػاكمف فبلدهػس  ذان بثا مف حيا س اان،ا ا األجياكػت  عإل  رتا  منكطا ُب بون

 بثػػػا مف ال  اػػػمف ا د اػػػد بػػػ عاف ، ػػػا األجياكػػػتة منػػػ ا  عال فبػػػاكمف اإلبػػػبلـ
اػػػػػا  ػػػػػا فطػػػػػيادة ااد اػػػػػد إاأل ؿ    االبميػػػػػازات وػػػػػ ا امل ػػػػػي يػػػػػناـ بػػػػػل  جينػػػػػ 

اإلبػػػبلبيدع    ػػػا ا ػػػد ؿ اااػػػامنة بػػػ عاكاً ، ػػػا فػػػبلد اإلبػػػبلـع  ذاػػػن يػػػناـ 
مف  ع ل ، ا غ  املطػ    ُب فػبلد اا رنا ياس اإلببلـ بل إقع اًة  ااثا   

اإلبػػبلـع    ػػا ياػػس ااا ػػن هػػم ااػػ ي  ع ػػلع  ذاػػن يػػناـ قع ػػاًة   ػػ ا رنػػا 
االبميػػازات وػػ ا امل ػػية مبػػا امل ػػي ااثػػا  ابلبميػػازات منػػم إ،عػػاك مػػنخي  ف  ػػا 
بػػل األ، ػػاؿ امل ايػػدع ، ػػا مف تنػػا ،ػػل غػػ  امل عػػاع  هػػ ا  ػػ ان يػػناـ بػػماك 

طػخ  ب اح ب اح ا أ يػاع ممخويوػه فاغ  مجين ة ألف  ا م اف ألجين  مـ 
 بن ه بل غ ا هم  ػنب ا   ػاح ، ػا اانػاسة نػ يح مكػه نػمز ا د اػد مف مػن س 
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هػػ ا امل ػػاح ف بػػ مة تاػػل بػػل االكم ػػاع بنػػه ، ػػا ميطػػل  جيػػهع  ااػػل ال  وػػح 
امل ػي  ها ا متف االبميازات وػ ا  باً امل اح ، ا ميدةمف  امف ه ا اامن يس دنن 

  ، ػا األجينػ  ألف إ،عػاك االبميػاز  إةػا كُػ م  اً يناـ اؤلجين   غػ  األجينػ ع
اػػه  طػػ ت اػػنراً ألكػػه  ػػؤدي إٔب جي ػػا بػػيعنة اػػه ُب ااػػ بلدع   ػػا هػػ  امػػاؿ ُب 

 ابميازات اا رت ؿة 

: وصــدر الدولــة نقــداً خاَــاً بهــا ي ــون مســتقلً وال يلــوز أن ٙٙٔالمــادة 
 يروبط بأي نقد أجنبر.

بطػػس األ ؿ بننػػا داي ػػه بػػا جي ػػا ائلبػػاـ بػػل يػػل ر،ا ػػد ااطػػؤ ف فبماػػه اا
مخنجيػػػه اا خػػػاري بػػػل  ن ػػػل ، ػػػد اب فػػػل  «اإِلَمـــاُم رَااٍ »ااطػػػبلـ  ااوػػػبلة   ، يػػػه 
 بل ر،ا د ااطؤ ف من يس امل احع  جي ػا كبػد خػاص ا د اػد بػل امل ايػات  ، نة

ٓب  ذاػنة ماانبػمؿ نمز  ا مف   ا كبداً خاناًع  نمز  ا مف ال   ا  ػا 
  نة كبداً ب يناً ، ػا نػ د ب ينػد ال  م ػاع   اكػت ااد اػد ُب م ابػه بػل غػ  

ااطػبلـع   ػماؿ م ػاـ اخل  ػاك  ااوػبلة كبد ب  ع  ظ ت   ان  ماؿ م ابه ، يه
ااناشد ل األرف دع  ندر ف  مبيدع يىت جياك ، د امل ن فػل بػن اف مػنمى نػنؼ 

اا  ػػػػد بنبمشػػػػاً  غػػػػ  بنبػػػػمش إٔب اػػػػنة مجيػػػػا بػػػػا  م ابػػػػا فػػػػه بػػػػل ااػػػػ هت   
اإلبػػبلـ  كبطػػهع  موػػي ها  زكػػاً  ايػػداً ال  م ػػاع م ػػنة ، ػػد امل ػػن ااػػدراهس 
بػػل اا  ػػد  ااػػدكاك  بػػل ااػػ هتع  بنػػ  ذاػػن اامػػار ا  جيػػدت دراهػػس إبػػبلبيد 
 دكػػػاك  إبػػػبلبيد ب ػػػن فدع مبػػػا ق ػػػا ذاػػػن م ػػػس  اػػػل بمجيػػػمداًة  بػػػل هنػػػا  ػػػاف 

 اجي ػػاً ، ػػا ااد اػػدة إال مكػػه إذا منػػ ح ي ػػظ اقموػػاد  إنػػدار اانبػػد ب ايػػاً  اػػيح
متكػػػػه يينئػػػػ   حيمػػػاج إٔب إنػػػػدار اانبػػػد ااػػػ بلد بػػػػل اا ػػػياع   ا مػػػػه بػػػل األ،ػػػػداك
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 وػػ ح إنػػدارا  اجي ػػاً ، ػػبلً فاابا،ػػدة ااطػػن،يد  هبػػا ال  ػػمس ااماجيػػت إال فػػه منػػم 
  اجيت ة

اػػد باايػػاً  مبػػا اابطػػس ااثػػا  بػػل املػػادة مػػتف دايػػا  نتػػه هػػم مكػػه ن ػػا ااد  
ماف د ملل  نم   وس كبدها بل ااد ؿ اااامنة   ػا  اكػت امػاؿ بػا اا ػناؽ يػ   
 ػػاف ماف ػػاً ائلبػػرتاي ع  ماػػمف مػػمؽ ذاػػن  ػػت ر ػػد هػػ ا ااد اػػد اااػػامنة بػػل 
كاييػػػػد باايػػػػدع   بل ػػػػا يػػػػناـة  اابا،ػػػػدة ااطػػػػن،يد  "اامبػػػػي د إٔب امػػػػناـ يػػػػناـ"ة 

 بيد فاألجين  يناـة ا ان  اف ارم اط كبد ااد اد اإلببل

: نقـــود الدولـــة ىـــر الـــذى  والفنـــة منـــروبة كانـــ  أو ليـــر ٚٙٔالمـــادة 
منـــروبة، وال يلـــوز أن ي ـــون لهـــا نقـــد ليرىمـــا. ويلـــوز أن 
وصدر الدولة بدل الذى  والفنـة بـي اً آخـر علـى بـرط أن 
ي ــون لــو عــر خزانــة الدولــة مــا يســاويو مــن الــذى  والفنــة. 

ـــة نحاســـاً  ـــر  عيلـــوز أن وصـــدر الدول ـــزاً أو ورقـــاً أو لي أو برون
ذلـــ  وونـــربو باســـمها نقـــداً لهـــا إذا كـــان لـــو مقابـــ  يســـاويو 

 وماماً من الذى  والفنة.
اإلببلـ ي  قنر ميااـ اا يا  اإلجيػارة ٓب   ػ  مل اداػد ااطػ ا م  مل اداػد 
اجلنمد  املناما شيئاً ب يناً  ني امل اداد ، ا مبابػه مناػاًع  إةػا م  ػل ائلكطػاف 

نني امل اداد ف ي شػ ك بػا داـ اارتااػ  بمجيػمداً ُب هػ ا امل اداػدع ميأػمز مف مف 
 مػػػ  ج ابػػػنمة فم  ي نػػػا اخليا ػػػدع  نػػػمز مف  طػػػرتي بػػػيارة فاالشػػػمغاؿ ُب املوػػػنا 
شػػػنناًع  نػػػمز مف    ػػػا ،نػػػد شػػػخ  هبػػػدار ب ػػػ  بػػػل ااطػػػانع  هاػػػ ا م  ػػػل 

دايا ، ػػػـم مداػػػد اا يػػػا ااطػػػنع امل اداػػػد ا ػػػ  اإلكطػػػاف هػػػا  ن ػػػد ف بػػػل األشػػػياكة فػػػ
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  مداػػػػػػد اإلجيػػػػػػارة               ع ألي شػػػػػػ ك فػػػػػػ ي شػػػػػػ ك [ٕ٘ٚ]اا بػػػػػػنة
ْبــَ  َأْن َيِلــبَّ َعَرقُــوُ » امػػد     ع مي مفباجيػػهمخنجيػػه افػػل « َأْعطُــوا اأَلِجيــَر َأْجــَرُه قـَ

 ا م اً  اف كمع ه ا األجينة  م  ػاً مػتف هػ ابا إةا  مَب مجينا إذا ق ا ،  هعاا 
د م ػػػاالً يػػػىت  اػػػمف األنػػػا مينػػػا اامبي ػػػاألشػػػياك ااػػػ  نػػػني اام ػػػادؿ وػػػا ايطػػػت م

 مػػاج إفايمنػػا إٔب دايػػاع  إةػػا هػػ  مشػػياكة  األنػػا ُب األشػػياك اإلفايػػد بػػا ٓب مم
 إجيػػػػػناك ميأػػػػػمز  ، يػػػػػه هػػػػػ ا األشػػػػػياكع  ػػػػػند دايػػػػػا اام ػػػػػنبع  ٓب  ػػػػػند دايػػػػػا حيػػػػػـن

بػا  رد كػ  فم ػنب إال   ب اداػًدةةة ًدع ه ػ  شػناًكع في ػاً  ، ينػا ااطن،يد امل اببلت
اام ػػػادؿ ميػػػهة  فنػػػاك ، ػػػا هػػػ ا مػػػتف ب اداػػػد ااطػػػ  د فنبػػػد  اانبػػػد فطػػػ  د  ػػػ ان 
ب ايػػػد بع بػػػاً إال ب اداػػػد اانبػػػد فاانبػػػد م نػػػا مياػػػاـ خانػػػد منػػػ  ببيػػػدة فم ػػػن 
األيااـة   ػ ان ب اداػد اجلنػد فنبػد  اانبػد فنػد ب ايػد بع بػاًع إال ااطػ ا م  

 رد ك  فم نتناة  فناك ، ا ه ا مػتف ب اداػد ااطػ  د فميػدة ب ينػد  اجلنمد اا 
بػػل اانبػػد   ػػ ان ب اداػػد اجلنػػد فميػػدة ب ينػػد بػػل اانبػػد ب ايػػد م  ػػاً بع بػػاً م ػػاً  

 اكت هػ ا ااميػدة اػيح  ػا ببافػا بع بػاً  م مطماك  اكت ه ا ااميدة اانبد دة
افػػػا كطػػػ د ب ينػػػد بػػػل  اكػػػت هػػػ ا ااميػػػدة  ػػػا ببمـ   ع ػػػاانبمد اامرقيػػػد اإلا ابيػػػد

 اكػػت هػػ ا ااميػػدة  ػػا ببافػػا بػػل ااػػ هت مـ   عااػػ هت  ػػاانبمد اامرقيػػد اامليبػػد
مينػػا اام ػػادؿة  ع ما نػػا  وػػح اا  ػػد بطػػا  ابي منػػا رابػػاً  ػػاانبمد اامرقيػػد اانائ ػػد

وح ب اداد ااط  د م  اجلند ف  د  يدة ب يند بػل اانبػدة ميوػح ا  طػ س    ا م
 مف  اػػػمف  عطػػػرتي فػػػ ي كبػػػد  مف  طػػػم جين فػػػ ي كبػػػد مف   عمف   يػػػا فػػػ ي كبػػػد

 مجي اً ف ي كبدة
إال مف ااد اػػد إذا مرادت مف   ػػا ا ػػ بلد ااػػ   ا نػػا  يػػدة ب ينػػد بػػل 
اانبد من   األيااـ ااطن،يد املم  بد فاملاؿ بل ييػ  هػم بػاؿ  اا  ػاة  ااوػنؼ 
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 ػػد  ببػػدار م  األياػاـ املم  بػػد فااطػػخ  املااػن ا  ػػاؿ  ااد ع اانفػا  غػػ  ذاػػن
متاػػا ايطػػت بع بػػد اايػػد   ػػا م ػػد  يػػدة ب ينػػد بػػل اانبػػدع  عااطػػنقد  غػػ  ذاػػن

فميػدة ب ينػد بػل اانبػػد ال نػمز  ػا مف   ػا غ هػا  ال فمجيػه بػػل  ب  بػد فػا هػ 
اامجيػماة مػتف ااطػنع قػد ،ػ   يػدة ب ينػػد بػل اانبػد ُب جيػنح ب ػ  جيػاك ااػػن  

د اػػد مف موػػدر كبػػداً متاػػا ببيػػدة ، يػػه مال  هػػم ااػػ هت  اا  ػػدة مػػتذا مرادت اا
ف ف  امف ه ا اانبد هػم ااػ هت  اا  ػد اػيح غػ ة مااطػنع ٓب  ػرتؾ ا د اػد مف 
موػػدر اانبػػد ااػػ ي من ػػدا بػػل مي كػػمع مطػػاكع  إةػػا ،ػػ  ااميػػدات اانبد ػػد ااػػ  
ا د اد مف     نا كبداً  ا إذا مرادت مف مودر كبداً فميدات كبد ػد ب ينػد هػ  

ايح غ ة  اادايا ، ا ذان مف اإلبػبلـ رفػ  ااػ هت  اا  ػد اا هت  اا  د 
ف ياػػاـ لافمػػد ال ممغػػ ة م ػػ  مػػنض ااد ػػد ،ػػ   ػػا ببػػداراً ب ينػػاً بػػل ااػػ هتع 
 يػػ  م جيػػت اابعػػا ُب ااطػػنقد ،ػػ  املبػػدار ااػػ ي  بعػػا فطػػنقمه بػػل ااػػ هتع 

ْ ِمنَـِة ِمْائَـٍة ِمـَن َوَأنَّ ِعـر الـنـَّْفِس المُ »ُب  مافػه ااػ ي  م ػه إٔب مهػا ااػي ل   قاؿ 
، ا ر اا ، ن  فػل  ذ نا افل قدابد ُب املغ  «اإِلِبِ ، َوَعَلى َأْىِ  اْلَوَرِق أَْلُب ِديَنارٍ 

 ُب ر ا ػػد اانطػػائ  ،ػػل  مػػاة  إٔب مهػػا ااػػي لة يػػـ  بػػل  مػػاة ربػػمؿ اب 
فػػػدؿ همهػػػا  إٔب مهػػػا ااػػػي ل ه ، ػػػا مهػػػا ااػػػ هت ماػػػا د نػػػار  ربػػػمؿ اب 

ــِع ِديَنــاٍر َعَصــاِعًدا»    قػػاؿ ااػػمرؽ ة ــاِرِق ِإالَّ ِعــر رُْب مخنجيػػه «ة ال وـُْقطَــُع يَــُد السَّ
منػ ا اام د ػد ألياػاـ ب ينػد فااػد نار  راػ  اب ،ننػاة بل  ن ل ،ائطػدبط س 

 اادرهس  املثباؿ ن ا ااد نار فمزكه بل اا هت  اادرهس فمزكه بل اا  ػد  يػدة 
مماػمف هػػ ا ااميػدة اانبد ػػد هػ  اانبػػدع  كبد ػد مبػػاس وػا قػػيس األشػياك  اجلنػػمدة

 هػ  مبػاس اانبػدة ماػمف ااطػنع رفػ  األياػاـ ااطػن،يد فااػ هت  اا  ػد كوػػاً 
يػػ  ماػػمف هػػ ا األياػػاـ بم  بػػد فاانبػػد دايػػا ، ػػا مف اانبػػد إةػػا هػػم ااػػ هت 
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 اا  ػػػػد اػػػػيح غػػػػ ة  م  ػػػػاً مػػػػتف اب بػػػػ  اكه  م ػػػػأب يػػػػ  م جيػػػػت ز ػػػػاة اانبػػػػد 
د اػػػيح غػػػ ع  ،ػػػ   ػػػا كوػػػافاً بػػػل ااػػػ هت  اا  ػػػدة م جي نػػػا ُب ااػػػ هت  اا  ػػػ

 م  ػاً  ةما،م ار ز ػاة اانبػد فااػ هت  اا  ػد   ػ  مف اانبػد هػم ااػ هت  اا  ػد
متف مياػاـ ااوػنؼ ااػ  جيػاكت ُب ب ػاببلت اانبػد مبػ  إةػا جيػاكت فااػ هت 
 اا  ػػػد  يػػػد اع  مجيػػػا امل ػػػاببلت املاايػػػد ااػػػ   ردت ُب اإلبػػػبلـ إةػػػا جيػػػاكت 

 عهت  اا  ػدة  ااوػنؼ فيػا ،  ػد ف   ػدع إبػا فيػا ،  ػد فػن ح اا   ػد، ا اا 
 إبػػػا فيػػػا ،  ػػػد ف   ػػػد مخػػػنىع  ف  ػػػارة مخػػػنى ااوػػػنؼ فيػػػا كبػػػد فنبػػػدة مم يػػػ  
ااطنع ا ونؼ ػ  هػم ب اب ػد كبد ػد حبمػد ػ فااػ هت  اا  ػد  يػد ا د ف غ  ػا 

 ، يػػهقػػاؿ  عدايػػا نػػن ح ، ػػا مف اانبػػد نػػت مف  اػػمف ااػػ هت  اا  ػػد ال غػػ 
ــَب ِبــْ ُتمْ »ااطػػبلـ     ااوػػبلة ــَة بِالــذََّىِ  َكْي ــِة َواْلِفنَّ مخنجيػػه  «َوبِيُعــوا الــذََّىَ  بِاْلِفنَّ

 بػل  ن ػل ، ػادة فػل ااوػابتة ما بط س   مخنج اا خاري بل  ن ل ميب فانة 
بػػل  بم ػػل ، يػػه «الــذََّىُ  بِــاْلَوِرِق رِبــاً ِإالَّ َىــاَء َوَىــاءَ »ااطػػبلـ     ااوػػبلة  قػػاؿ ، يػػه

قػػػػد ،ػػػػ  ااػػػػ هت  اا  ػػػػد كبػػػػداً  ة  مػػػػمؽ ذاػػػػن مػػػػتف اانبػػػػمؿ  ن ػػػػل ، ػػػػن
 جي  ن ػػػا  يػػػد ا املبيػػػاس اانبػػػدي ااػػػ ي  نجيػػػا إايػػػه ببيػػػاس ااطػػػ ا  اجلنػػػمدة 
 ، ػػػا مبابػػػن ا  اكػػػت  ػػػني امل ػػػاببلتة  جي ػػػا املبيػػػاس  ػػػ ا اانبػػػد األ قيػػػدع 

ا ب ن مػػػػد  ااػػػػدرهسع  ااػػػػداكلع  اابػػػػ اطع  املثبػػػػاؿع  ااػػػػد نارة   اكػػػػت هػػػػ ا   نػػػػ
 ااوػػػػػبلة  م ابػػػػػا وػػػػػا اانػػػػاسة  ااثافػػػػػت مكػػػػػه ، يػػػػػه  بطػػػػنمرة ُب زبػػػػػل اانػػػػػ  

ااطػػبلـ مقنهػػاة   اكػػت مبػػا فااػػ هت  اا  ػػد مجيػػا اا يػػمع  األكا ػػد   ػػا ل ػػت   
  ػػػمف  عماػػػمف اانبػػػمؿ جي ػػػا اانبػػػد ااػػػ هت  اا  ػػػد عُب األياد ػػػ  ااوػػػ ي د

  ػػػاة اانبد ػػػػد ااطػػػنع قػػػد رفػػػ  ف ػػػع األياػػػاـ ااطػػػن،يد و ػػػا  يػػػد ا  جي ػػػا اا
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 ػػا ذاػػن دايػػا  ااػػح   ؛دوػػمرة و ػػاع  يوػػن ااوػػنؼ  امل ػػاببلت املاايػػد و ػػا
 ، ا مف كبد اإلببلـ إةا هم اا هت  اا  د ايح غ ة

غػػػ  مكػػػه نػػػت مف  اػػػمف  ااػػػ اً مف  ػػػمف ااطػػػنع قػػػد ،ػػػ  اانبػػػد ااػػػ ي 
موػػدرا ااد اػػد فميػػدة ب ينػػد بػػل اانبػػد هػػ  ااػػ هت  اا  ػػد ال   ػػ  مف ااد اػػد 

فػػػػا   ػػػػ  مف  عيػػػػد امل ػػػػادالت فػػػػ  اانػػػػاس ُب ااػػػػ بلد ااػػػػ   ا نػػػػا وػػػػ ا اانبػػػػدمب
األياػػػػاـ ااطػػػػن،يد ااػػػػ  ،ػػػػ  ااطػػػػنع مينػػػػا اانبػػػػد فميػػػػدة ب ينػػػػد ال  ػػػػني هػػػػ ا 
األياػػاـ إال حبطػػت هػػ ا اانبػػدة مبػػا امل ػػادالت مم بػػا ب ايػػد   ػػا جيػػاك ااطػػنع 

حيػػػا  ػػػا مبييػػػدها وػػػاة  ال حيػػػا مبييػػػدها بػػػل ق ػػػا ااد اػػػد فميػػػدة ب ينػػػدع مي ال 
فنبدها  ال فغ اة ألف ه ا اامبييد هػم  ػنب مل ػاحع  هػم ال نػمز  ال حيػا ا د اػد 
مف م   ػػػػػهع إال مكػػػػػه إذا رمت ااد اػػػػػد مف إفايػػػػػد كبػػػػػد غػػػػػ ا ُب ااػػػػػ بلد ااػػػػػ   ػػػػػت 
بػػػ عااا  ػػػؤدي إٔب اػػػنة كبػػػدها م  اػػػنة باايمنػػػا م  اػػػنة اقموػػػادهاع مي 

، ػػػبلً فبا،ػػػدة هاامبػػػي د إٔب امػػػناـ يػػػناـ   متاػػػا يينئػػػ  رن ػػػه ع ػػػؤدي إٔب اػػػنر
   ان إذا رمت كبداً ب يناً  ؤدي إٔب ذان متاا رنػا ذاػن اانبػد ، ػبلً فبا،ػدة 
ه ا مند بل ممناد ااط ك امل اح إذا  اف  ؤدي إٔب انر حيـن ذان اا ػند    بػا 
ااطػػػ ك ب ايػػػاً    ع ػػػل ذاػػػن م  ػػػاً ، ػػػا إخػػػناج كبػػػد ااد اػػػد بػػػل ااػػػ بلد  ، ػػػا 

 ؿ اانبد األجين   إخناجيه بثا با   ل ، ا اام ابا فه داخا اا بلدةإدخا

: الصـــرف بـــين عملـــة الدولـــة وبـــين عمـــلت الـــدول األخـــر  ٛٙٔالمـــادة 
ـــين عملتهـــا ىـــر ســـواء بســـواء، وجـــائز أن  جـــائز كالصـــرف ب
يتفاًــ  الصــرف بينهمــا إذا كانــا مــن جنســين مختلفــين علــى 

نسـي ة. ويسـمف برط أن ي ون يداً بيد، وال يصـف أن ي ـون 
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 .بتْيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام اللنسـان مختلفـين
ول   عرد من أعراد الرعية أن يشتري العملة التر يريدىا مـن 

وأن يشــتري بهــا دون أي حاجــة إلــى إذن  ،الــداخ  والخــارج
 عملة أو ليره.

ــذَّىَ   »داي نػػا قماػػه  ــَة بِال ــِة َواْلِفنَّ ــذََّىَ  بِاْلِفنَّ ــوا ال ــْ ُتمْ َوبِيُع ــَب ِب « ِ  َكْي
ر اا اا خػػػاري بػػػل  ن ػػػل ميب فاػػػنةة  َ،ػػػْل َبااِػػػِن فْػػػِل مَْ ِس فْػػػِل اْمَػػػَدلَاِف مَكَّػػػُه قَػػػاَؿ 

مَػَباَؿ  َْ َ ػُد فْػُل ُ، َػْيػِد اا َّػِه َ ُهػَم ِ،ْنػَد ُ،َ ػَن  دَبْل َ ْوَعِنُؼ اادَّرَاِهسَ   مَقْػ َػْ ُت مَُقمؿُ 
فْػُل ا اْئِمَنا ِإَذا جَيػاَك َخاِدُبنَػا كُػْ ِعػَن َ رِقَػَن مَػَبػاَؿ ُ،َ ػُن مَرِكَا َذَهَ َن ٍُبَّ   ْفِل اخلَْعَّاةِ 

قَػاَؿ   مَِتفَّ َرُبمَؿ اا َّػِه  عَ اا َِّه اَمُػْ ِعيَػنَُّه َ رَِقُه مَْ  اَمَػُندَّفَّ إِاَْيِه َذَهَ هُ    َ بلّ اخلَْعَّاةِ 
 بط سةمخنجيه « اْلَوِرُق بِالذََّىِ  رِبًا ِإالَّ َىاَء َوَىاءَ »

 ر ي مف اارباك فل ،ازة  ز د فل مرقس  اكا شن ا ع ماشرت ا م د فنبػد 
َأنَّ َمـا َكـاَن بِنَـْقـٍد عَـَأِجيُزوُه، َوَمـا َكـاَن »م بن ػا    كطيئدع م  ػ  ذاػن ربػمؿ اب 

ـــُردُّوهُ  ر اا م ػػػد بػػػل  ن ػػػل ميب املننػػػاؿع  مخػػػنج اا خػػػاري بػػػل  ن ػػػل « بَِنِســـيَ ٍة عـَ
س قػػػاؿ  بػػػ ات مفػػػا املننػػػاؿ ،ػػػل ااوػػػنؼ  ػػػداً فيػػػد مبػػػاؿ بػػػ ي اف فػػػل ميب بطػػػ 

اشػرت ت مكػػا  شػػن ن ٕب شػػيئاً  ػػداً فيػػد  كطػيئدع مأاككػػا ااػػرباك فػػل ،ػػازة مطػػ اناا 
َأنَّ »  ،ػل ذاػن مبػاؿ مباؿ  م  ت مكا  شػن ا  ز ػد فػل مرقػس  بػ انا اانػ  

ـــاَن  ـــا َك ـــُردُّوهُ  بِنَـْقـــدٍ َم ـــيَ ًة عـَ ـــا َكـــاَنِ َنِس ـــَأِجيُزوُه، َوَم مي  ػػػا  اكػػػا نػػػنام ة منػػػ ا   «َع
األياد ػػ  دايػػا ، ػػا جيػػماز ااوػػنؼة  هػػم نػػني ُب امل ػػاببلت ااداخ يػػد   ػػػا 
نػني ُب امل ػػاببلت اخلارجييػػدع ما ػا  طػػم دؿ ااػػ هت فاا  ػد  اا  ػػد فااػػ هت 
بل كبد اا  ػد ماػ ان  طػم دؿ اانبػد األجينػ  فنبػد اا  ػد بػماك م ػاف ُب داخػا 

فينن ػػا   اػػمف  م  مػػ  ،  مػػ  فػػ  ااوػػنؼ نينػػ  يػػ  خارجينػػاع ُب مـ ااػػ بلد
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مػنؽ  طػػ ا بػػ ن ااوػػنؼة مطػػ ن ااوػػنؼ هػػم اانطػػ د فػػ   زف ااػػ هت ااوػػاُب 
ُب ،  ػػػػد د اػػػػد   زف ااػػػػ هت ااوػػػػاُب ُب ،  ػػػػد د اػػػػد مخػػػػنىة   ػػػػ ا  ػػػػد بػػػػ ن 

 ااونؼ  مغ  م  اً امغ  ه ا اانط دع  م  اً امغ  ب ن اا هت ُب اا  دافة
فػػ  ااػػ هت  اا  ػػد ، ػػا اانبػػد ااػػمرق  امػػإب   منع ػػل مياػػاـ ااوػػنؼ

ألف ، ػػد هاانبد ػػد  ااث نيػػد  بمػػممنة ميػػه إلاػػ اـ قػػاكمف ااد اػػد اام ابػػا اانبػػدي فػػهة 
 ع ذاػػػػن ألف مياد ػػػػ  ااوػػػػنؼ قػػػػد  ردت ُب ااػػػػ هت  اا  ػػػػد    ػػػػاك جيػػػػنح

 هػ ا ال ب نػـم  ػا  ال  بػاس ، ينػاع   ػ ان  ردت ُب اانبػد امل ػن ة ااػد نار 
هػػ ا  طػػمن   بننػػا ، ػػد هاانبد ػػد  مي ابػػم  ا ا مهاكػػاً  مجيػػمراً ميبػػاس  ااػػدرهس   

 ع، ينػػػػػاة م ػػػػػ  يػػػػػد   بااػػػػػن فػػػػػل م س ااطػػػػػافل مكػػػػػه  ػػػػػاف  وػػػػػعنؼ ااػػػػػدراهس
 ااػػػدراهس ا ػػػظ ب نػػػس ا نبد ػػػدة  ، يػػػه م ػػػا  نع ػػػل ، ػػػا ااوػػػنؼ فػػػ  ااػػػ هت 

مف  اا  د بل يبلؿ  يناـ  نع ل ، ا ااونؼ ف  اانبمد اامرقيد اإلا ابيد فبػاك
ااد ؿ اماايدع مي مف ااونؼ ف  اجلنح اامايد بننا نت مف  اػمف هػاًك وػاك 
 بػػػثبلً هثػػػاع  ااوػػػنؼ فػػػ  اجلنطػػػ  املخم  ػػػ  بننػػػا نػػػت مف  اػػػمف هػػػاًك وػػػاك 

  اال  يا شئمس بل يي  ااط ن ف  اجلنط ة
 اماػػػس ااطػػػن،  ُب بػػػ ن ااوػػػنؼ مكػػػه ب ػػػاحع  ال  بيػػػد فػػػ ي قيػػػدع مػػػتف 

 ان بػػػ ن ااوػػػنؼ ب ػػػاحع  ااػػػا إكطػػػاف مف  طػػػرتي اا   ػػػد ااوػػػنؼ ب ػػػاحع   ػػػ
ااػػػ   ن ػػػدها فااطػػػ ن ااػػػ ي  ن ػػػداع   ػػػا ذاػػػن داخػػػا ُب دايػػػا إفايػػػد ااوػػػنؼة 

  ه ا هم دايا ه ا املادة بل إفايد ااونؼ  إفايد مغ  ب ناة

ــــاً، وال ي ــــون إال مصــــرف ٜٙٔالمــــادة  ــــتف المصــــارف منعــــاً باو ــــع ع : يمن
ي ون دائرة من دوائر بيـ  المـال. الدولة، وال يتعام  بالربا و 
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ـــ قراض األمـــوال حســـ  أح ـــام الشـــرا، وبتســـهي   ويقـــوم ب
 المعاملت المالية والنقدية.

 مظنن م، اؿ املونؼ لبللد ه  
ب ػػػػػػػػػاببلت اانفػػػػػػػػػا  ااطػػػػػػػػػندات  اال،م ػػػػػػػػػاداتع  ب ػػػػػػػػػاببلت اام م ػػػػػػػػػا  

  ااطيااتع  ب اب د األباكاتة
ا جيػػػائ ة شػػػن،اًع  داي نػػػا مبػػػا فاانطػػػ د مل ػػػاببلت اام م ػػػا  األباكػػػات متاػػػ

مداػػد اممااػػدع  مداػػد األباكػػدة ميأػػمز ا  طػػ س مف   ػػمح بوػػنماً  طػػغ ه ه ػػاببلت 
 عااوػػنؼ    ػػاببلت شػػن،اً  جيػػائ  هػػم بػػا  ػػا بػػل مشػػ ننا  بػػا  األباكػػات اام م ػػا

 يينئػػ  ال  اػػمف مػػمح بثػػا هػػ ا املوػػنؼ ينابػػاًع  امػػناـ إةػػا هػػم اا نػػن ااػػ ي 
امل ػاببلت ال مػ ٌب ف رفػاح   ػ ة م  مرفاينػا ال مطػا،د   م ابا فاانفاة  اال هػ ا

 اً  ال تال مف   مح املنك وا بوػنم عإال ، ا ممح با  ط ه دبلت ااونام  مب 
ألف مرفػاح اام م ػا  األباكػات  مرفػاح  ؛  ا ػدـ   ا ػد بػا  ػنفح بننػا ا م ػهاً هفنا

رفػاح ااا ػ ة إةػا ب اببلت ااونؼ مرفاح زهيدة جيداً إٔب جياكت مرفاح اانفػاع  األ
ه  األرفاح اا   طمث ن مينا املاؿ ه اببلت اانفاع مم ن ه  اا  مطػمث ن املػاؿ 
ابػػػػػػػمث اراً بنحبػػػػػػػاًع  اػػػػػػػ ان ال  مػػػػػػػ ما مف ما ػػػػػػػ  مرفػػػػػػػاح امػػػػػػػماالت  األباكػػػػػػػات 
 ب اببلت ااونؼ ا مح بوارؼ هفنمؾ  هدام ا   ا هم  اقا اايـم ُب اا ػآبع 

د دة اا  ػػا    ػػبلت ااوػػنام ع  هػػ ا ال  نع ػػل  إةػػا ما ػػ  ا ػػمح دػػبلت دػػ
، ينا  اقا اا نمؾ امل ن ؼة    ا ال  مػ ما مػمح املوػنؼ هاا نػن  إال ه ػاببلت 
اانفػػػاع  املوػػػنؼ هاا نػػػن  إةػػػا   ػػػمح مل ػػػاببلت اانفػػػاع  اانفػػػا يػػػناـ فػػػن  اابػػػن ف 

 اابع ػػػ              ؼ هاا نػػػن   اػػػ ان  ػػػاف مػػػمح املوػػػن  [ٕ٘ٚ ]اا بػػػنة
 هداماه امل ن ؼ يناباًة
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َمـا ِمـْن »  إال مكه ملا  اف اإلقناض ب اياً إفايد بع بد ابمؿ اانبػمؿ 
بػػل  باجيػػهمخنجيػػه افػػل  «ُمْســِلٍم يـُْقــِرُض ُمْســِلماً قـَْرًــاً َمــرَّوـَْيِن ِإالَّ َكــاَن َكَصــَدقَِتَها َمــرَّةً 

  ؿ ربػمؿ اب ع  ،ل مكح قػاؿ  قػارا  اب ،نه  ن ل ، د اب فل بط مد
ــْرُض » ــا، َواْلَق ــَدَقُة ِبَعْشــِر َأْمثَاِلَه ــًا: الصَّ ــاِب اْلَلنَّــِة َمْ ُتوب ــى َب ــر َعَل ــِرَي ِب ــَة ُأْس َل ــُ  لَيـْ رَأَْي

ُقْلـــُ : يَـــا ِجْبرِيـــُ ، َمـــا بَـــاُل اْلَقـــْرِض َأْعَنـــُ  ِمـــْن الصَّـــَدَقِة؟ قَـــاَل: أَلنَّ  بَِثَمانَِيـــَة َعَشـــَر، عـَ
ة باجيػهمخنجيػه افػل  «َوِعْنَدُه، َواْلُمْستَـْقِرُض ال َيْستَـْقِرُض ِإالَّ ِمْن َحاَجـةٍ  السَّاِئَ  َيْسَألُ 

   ملػػػػا  اكػػػػت اامدائػػػػا ب ايػػػػد  ػػػػ ان ابماػػػػه م ػػػػأب                  

            قاؿ   [ٛ٘]اانطاك                         

             قماه  [ٖٕٛ]اا بنة   « َأدّْ اأَلَمانََة ِإَلى َمـْن ائْـَتَمنَـَ ، َوال َوُخـْن
َـــ َ  ـــْن َخان مخنجيػػػه اارتبػػػ ي بػػػل  ن ػػػل ميب هن ػػػنة راػػػ  اب ،نػػػهع  قػػػاؿ هػػػ ا  «َم

ــ»ااطػػبلـ     ااوػػبلة  قػػد ر ي ،نػػه ، يػػه يػػد   يطػػل غن ػػتة َدُه أَنَّــُو َكانَــْ  ِعْن
ــاَوَدائِــعُ  ــى َأْىِلَه ــا َعَل ــاً َأْن يـَُردََّى ــَر َعِلّي ــَد ُأمّْ أَْيَمــَن، َوَأَم ــا ِعْن ــا َأرَاَد الِهْلــَرَة َأْوَدَعَه  «، عـََلمَّ

ااطػبلـ     ااوبلة ة  ملا  اكت اممااد ب ايد ابماه ، يهم ردا افل قدابد ُب املغ 
ــٌم، َوِإَذا أُْوِبــَع َأَحــ» َِْنــرّْ لُْل ْلَيْتَبــعْ َمْطــُ  اْل مخنجيػػه بطػػ س  مخنجيػػه  «دُُكْم َعَلــى َمِلــرٍء عـَ

َوَمــْن ُأِحيــَ  َعلَــى »  ػػظ  ف بطػػند م ػد ة  ُباا خػاري ف  ػػظ هَب ِػػ ٍّ  فػدؿ هَب ِػػ ٍك 
ْلَيْحَتــ ْ  ملػػا  اكػػت هػػ ا امل ػػاببلت ااػػثبلث ااػػ   بػػـم وػػا اا نػػن جيػػائ ة «ة َمِلــرٍء عـَ

ضع  اا نػػػن ال تاػػػل مف   ػػػمح شػػػن،اًع  ا ػػػـن مينػػػا إةػػػا هػػػم مخػػػ  رفػػػا ، ػػػا اابػػػن 
مم  ذاػػن ا نػػاس فػػد ف رفػػاة إذ قػػد   طػػمغا إال فاانفػػاع اػػ ان  ػػاف ال فػػد بػػل مػػ

ن ح بل بوػاّب اانػاسع  بػل هنػا  ػاف ، ػا ااد اػد مف م ػمح بوػنماً   ػنع بػل م
يطػػت رمي اإلبػػاـ  اجيمنػػاداع   يػػات ااػػثبلثمػػن ع فيػػت املػػاؿع  بػػـم وػػ ا اا  
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 عر،ا د ااطػؤ ف مينػا يطػت رمي اإلبػاـ  اجيمنػادا ألاا بل امل ايات اا   ني
 مااف ه ا دايبًل ، ا ممح ااد اد ملونؼ  بـم فب اك بواّب ااناسة
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 سياسة التعليم
: يل  أن ي ون األساس الـذي يقـوم عليـو مـنهج التعلـيم ىـو ٓٚٔالمادة 

ـــع مـــواد الدراســـة وطـــرق التـــدريس  العقيـــدة اإلســـلمية، عتًو
 يحــدث أي خــروج عــر التعلــيم جميعهــا علــى الوجــو الــذي ال

 عن ىذا األساس.
 باؿ ُب اا غد ، ػس اانجيػا ،  ػاً يوػ ت اػه يبيبػد اا  ػسع  ، ػس ااطػ ك 
،نمػػهة قػػاؿ ُب اابػػابمس ا ػػي   ه،  ػػه  طػػ  ه ،  ػػاً فاااطػػن ،نمػػهع  ، ػػس هػػم 
ُب ك طػػػهع  رجيػػػا ،ػػػآب  ، ػػػيس مج ػػػه ،  ػػػاك  ،ػػػبلـ ة  هػػػ ا امل ػػػي اا غػػػمي هػػػم 

، ػػس  بػػا اشػػمل بننػػا مينوػػنؼ إايػػه ب ػػي ا ػػظ ، ػػس  بػػا األنػػا ُب ب ػػي    ػػد 
اشػػمل بنػػه إذا ٓب ماػػل هنػػاؾ قن نػػد موػػنمه إٔب امل ػػي االنػػعبلي ة  يػػ   بػػاؿ 
بنن  اام  يس إةا  ناد بنه هػ ا امل ػي اا غػمي مي  ػا ب نمػدة  بػنن  اام  ػيس هػم 
، ػػػػػارة ،ػػػػػػل األبػػػػػػح ااػػػػػ  م ػػػػػػي ، ينػػػػػػا امل  مبػػػػػػات ااػػػػػ   ػػػػػػناد م  ي نػػػػػػاع  ،ػػػػػػل 

ملمام،ات اا  مط  نا م ن امل  مبات بل جيندع  اااي يػد ااػ  نػني حبطػ نا ا
إ،عػػػاك هػػػ ا امل  مبػػػات بػػػل جينػػػد مخػػػنىة منػػػم  طػػػ ا مبػػػن ل  ميػػػد ا  بػػػماد 
اادرابػػػػدع  األبػػػػن ااثػػػػا    ػػػػنؽ اامػػػػدر حة  ملػػػػا  اكػػػػت اا بيػػػػدة اإلبػػػػبلبيد هػػػػ  

بلقػات فػ  مباس يياة املط سع  ه  مبػاس ااد اػد اإلبػبلبيدع  هػ  مبػاس اا 
املطػػ   ع مي مبػػػاس اةم ػػػاع مػػػتف  ػػػا ب نمػػد  م باهػػػا املطػػػ س ال فػػػد مف  اػػػمف 

هػػػ ا امل نمػػػد بم  بػػػد حبيامػػػه هػػػم م  مبابػػػنا اا بيػػػدة اإلبػػػبلبيدع بػػػماك م اكػػػت 
   بػػػػد فماػػػػ ه ااطيابػػػػ  ُب ااد اػػػػدع مـ  اكػػػػتبم اكػػػػت  ف بلقمػػػػه بػػػػا غػػػػ اع مـ

 ػػاف   ي ػػا ف ػػدهاة  اانبػػمؿ  م  مي ػػا ق  نػػا بم  بػد فػػ ي شػػ ك ُب هػػ ا اميػػاة
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 طػػ  بػػا اانػػاس فػػد،مهتس ائلبػػبلـ م اًلع مي ال،منػػاؽ اا بيػػدة اإلبػػبلبيدة يػػىت 
نػػس مياػػاـ اإلبػػبلـع مااكػػت اا بيػػدة هػػ  األبػػاس ااػػ ي  إذا مبػػ  ما فػػدم    

نػػني ، يػػه م  ػػيس اانبػػمؿ ا  طػػ   ع  يػػ   طػػ ت ااطػػ ح ،نػػد  مػػاة  اػػدا 
مت إفػػػناهيسع مبػػػاؿ  ػػػس ، يػػػه ااوػػػبلة إفػػػناهيس قػػػاؿ اانػػػاس  طػػػ ت ااطػػػ ح ملػػػ

ــْمَس َواْلَقَمــَر آيـََتــاِن ِمــْن آيَــاِت اهلِل، ال يـَْنَ ِســَفاِن ِلَمــْوِت َأَحــٍد َوال »  ااطػػبلـ  ِإنَّ الشَّ
اس ا    مبػػػػػات ،ػػػػػل اااطػػػػػمؼ مأ ػػػػػا اا بيػػػػػدة األبػػػػػبم ػػػػػل ، يػػػػػهع « ِلَحَياوِـــــوِ 

ـــَع خَ »  اخلػػػدري قػػػاؿ ميب بػػػ يد اا خػػػاري بػػػل  ن ػػػل مخػػػنج   اخلطػػػمؼة ـــا َم َرْجَن
َنا  َرُســوِل اهلِل  ًيا ِمــْن َســْبِر اْلَعــَرِب، عَاْبــتَـَهيـْ َنا َســبـْ ــبـْ ََ ِعــر َلــْزَوِة بَِنــر اْلُمْصــطَِلِق، عََأ

ـــْزَل، َعَســـأَْلَنا َرُســـوَل اهلِل  ـــا اْلَع َن َـــُة َوَأْحَببـْ ـــا اْلُعْزب َن ـــا  النَّْســـاَء، عَاْبـــَتدَّْت َعَليـْ ـــاَل: َم َق عـَ
 ُب ر ا ػد  ة«ْفَعُلوا، َما ِمْن َنَسَمٍة َكائَِنٍة ِإلَـى يـَـْوِم اْلِقَياَمـِة ِإالَّ َوِىـَر َكائِنَـةٌ َعَلْيُ ْم َأْن اَل وَـ 

 اهللَ  نَّ  ِ عَــ َمـا َعلَــْيُ ْم َأْن اَل وـَْفَعلُـوا،»،ػػل اا ػ ؿ مبػػاؿ   ماػس بػػ اما اانػ   مخػنى
ـــإِ  قٌ الِ َخـــ وَ ُىـــ نْ َمـــ  َ َتـــكَ   دْ قَـــ ـــَل   ماانبػػػمؿة ما بطػػػ سع  مخػػػنج  ػػػ«ةِ اَمـــيَ قِ الْ  مِ وْ ى يـَ

مجياوس ، ا بؤا س ُب بط اد اا  ؿ بل يي   مكػه تنػا ام ػاع  جي ػا مبػاس 
جيمافػػػه اإلتػػػاف ف  ػػػس ابع مي فاا بيػػػدة اإلبػػػبلبيدة  هنػػػاؾ مياد ػػػ   ثػػػ ة مػػػدؿ 
، ػا ذاػػن  ػػا  ػػدؿ ، ػػا مف جي ػػا اا بيػػدة اإلبػػبلبيد مبابػػاً ملػػنن  اام  ػػيس مبػػن 

ف م ػػػنط ميػػػه بع بػػػػاًة إال مف جي  نػػػا مبابػػػػاً  اجيػػػت ، ػػػا ااد اػػػػدع ال حيػػػا  ػػػػا م
ملػػنن  اام  ػػيس ال   ػػ  مف ماػػمف  ػػا ب نمػػد بن ثبػػد ،ػػل اا بيػػدة اإلبػػبلبيدع ألف 
ذاػػن ٓب  ع  ػػه ااطػػنعة  هػػم م  ػػاً  ػػااا ااماقػػاع ماا بيػػدة اإلبػػبلبيد ال من ثػػل 
 ،ننػػا  ػػا ب نمػػدع ألاػػا خانػػد فاا بائػػد  األياػػاـع  ال ،بلقػػد  ػػا فغ  ػػاة  إةػػا

ب ػػي جي  نػػا مبابػػاً ملػػنن  اام  ػػيس هػػم مف امل ػػارؼ املم  بػػد فاا بائػػد  األياػػاـ 
مبػا غػ  اا بائػػد  ةنػت مف من ثػل ،ػػل اا بيػدة اإلبػبلبيدع ألاػػا إةػا جيػاكت و ػػا
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 األياػػػاـ بػػػل امل ػػػارؼ مػػػتف ب ػػػي جي ػػػا اا بيػػػدة اإلبػػػبلبيد مبابػػػاً  ػػػا هػػػم مف 
بػػػبلبيدع مي مف ممخػػػ  اا بيػػػدة م ػػػي هػػػ ا امل ػػػارؼ  األياػػػاـ ، ػػػا اا بيػػػدة اإل

 بػا ٓب  عاإلببلبيد ببياباًع م ػا كػاقع اا بيػدة اإلبػبلبيد ال ك خػ ا  ال ك مبػدا
 ناق ػػنا جيػػاز مخػػ اة منػػ  ببيػػاس بػػل ييػػ  األخػػ   اال،مبػػادة مبػػا بػػل ييػػ  

جيػاكت ُب امػ  ، ػا امل نمد  اام  س مبل  مجيد با تنػا بػل م   نػاع مػتف األداػد 
قػػاؿ اا ر طػػ  ُب اامػػ  نة   قػػاؿ « ةٌ يَنــرِ عَ  مِ ْلــعِ الْ   ُ َلــطَ »  قػػاؿ ع   ػػت اا  ػػس

 ا ػظ "اا  ػس"   امامظ مجاؿ ااد ل امل ي  ه ا ر ي بػل  ػنؽ م  ػ  رم ػد امطػلع
مخػنج مفػم دا د  م ػد  افػل ي ػاف  اا ينبػ  ُب ااطػ ت    ع،اـ ُب  ا ، ػس كػاما

ْلًما َسَلَ  اللَّـُو بِـِو َطرِيًقـا َمْن َسَلَ  َطرِيًقا َيْطُلُ  ِعيِو عِ » ،ل  ث  فل قيح قماه 
 ة  ع  ا ظ "،  اً" بع ل ُب  ا ، س كاما«ِمْن طُُرِق اْلَلنَّةِ 

  جيػػػػاك ُب اابػػػػن ف اااػػػػنب مماػػػػار  ،بائػػػػد منػػػػاقع اإلبػػػػبلـ بثػػػػا     

               غ هػػا  ػػا  ػػدؿ ، ػػا جيػػماز م  ػػس األماػػار ااػػ   [ٕٗ]اجلاليػػد 
دة اإلببلبيدة  ، يه متف م  س امل ارؼ بل غ  مخػ   ػا  ال ا،مبػاد مناقع اا بي

وػػا جيػػائ   ال شػػ ك ميػػهع  ااػػل امل نػػمع هػػم مخػػ  األماػػار ااػػ  منػػاقع اا بيػػدة 
ف اإلكطػػاف معػػمر ،ػػل اابػػندع بػػا مف مبػػمؿ  إ «دار ف»اإلبػػبلبيدة م ػػثبلً ك ن ػػد 

  بػػػمؿ   بػػػ  اكه اب                              

               ]معمر املادي ،ند ااطيم،ي  ع  ك ن د اا] ؿ ، ناف
ال  مجيػػد شػػ ك  خػػن  مرهػػا مػػبل ف املػػادة ممعػػمر بػػل ذاهتػػا معػػمراً يم يػػاً   مبػػمؿ إ

 مؿ  ػػػػػػػػػ ب هػب  اكػػػػػػ اػػػػػػهع بػػػػػػا مف اب مجيػػػػػػد إ                        

 مؿ  ػػػػػػػػػػمداع   بػػػػػػػػػػمي فمجي [ٖٙٔ]اانطػػػػػػػػاك                     

        ف قوػد إفػناهيس با  فػد   ماة األدة اجلػاه    بػمؿ إ ع[ٜ٘]اا نقػاف
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 قوػنا ال مباس  ا قػد اخرت،نػا ااػن اةع بػا مف قوػد إفػناهيس بػ  مرة ُب اابػن ف 
، ا ماا قود  ق ت يبيبدع متكاارهػا ماػ  ت ا بػن فة منػ ا امل ػارؼ  مبثا ػا 
ال مماػػا ُب بػػػنن  اام  ػػيس إذا  ػػػاف  اػػ نا  ػػػؤدي إٔب مخػػ ها  ا،مبادهػػػاع مػػػبل 

ألف م  ي نػػػػػا  رتمػػػػػت ، يػػػػػه مخػػػػػ هاة  ُب بػػػػػنن  اام  ػػػػػيس االفمػػػػػدائ  بػػػػػثبلً مماػػػػػا 
ارهػا يػىت ال حيوػا مخػ     ان إذا  ا ت مبل فد مف     ز  نػا  مػنبع مما

  ا  ا،مباد واة 
 فػػػػ ان ماػػػػمف اا بيػػػػدة اإلبػػػػبلبيد قػػػػد جي  ػػػػت مبابػػػػاً ملػػػػنن  اام  ػػػػيسع 
مأ  ػػت ببيابػػاً مبابػػياً ألخػػ  امل ػػارؼ بػػل ييػػ  موػػد بنا  اال،مبػػاد وػػا ال 

 بل يي  جمند ب نممناة

: سياســــة التعلــــيم ىــــر و ــــوين العقليــــة اإلســــلمية والنفســــية ٔٚٔالمــــادة 
ــع جميــع مــواد الدراســة التــر يــراد ودريســها اإلســلمي ة، عتًو

 على أساس ىذه السياسة.

: الْايــة مــن التعلــيم ىــر إيلــاد الشخصــية اإلســلمية ووزويــد ٕٚٔالمــادة 
النـــاس بـــالعلوم والمعـــارف المتعلقـــة بشـــ ون الحيـــاة. عتلعـــ  
طرق التعلـيم علـى الوجـو الـذي يحقـق ىـذه الْايـة وومنـع كـ  

 لْاية.طريقة و دي لْير ىذه ا
 اقػا هػام  املػادم  هػػم مف ب ػي بيابػد اام  ػػيس هػم اابا،ػدة م  اابما،ػػد 
اا  نني ، ػا مبابػنا إ،عػاك امل  مبػاتة  مبػا ااغا ػد بػل اام  ػيس منػ  ا ػدؼ 
ااػػػ ي  نبػػػ  إايػػػه إ،عػػػاك امل  مبػػػاتة مطيابػػػد اام  ػػػيس هػػػ  األبػػػح ااػػػ   ن ػػػ  
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ابيػػاـ فػػهة مطيابػػد اام  ػػيس ، ينػػاع  غا ػػد اام  ػػيس هػػ  اابوػػد ااػػ ي  بوػػد بػػل ا
مم  ػػػل هػػػماد اادرابػػػد  غا ػػػد اام  ػػػيس مم  ػػػل فعػػػنؽ اامػػػدر حة   اقػػػا اإلكطػػػاف مكػػػه 
 ػػدرؾ األشػػياك  األم ػػاؿ مػػي اس ، ينػػاع   ػػدرؾ األشػػياك  األم ػػاؿ مي يػػا إاينػػاع 
 ال  ػػنج ،ػػل هػػ  ل األبػػن لة   اقػػا امل نمػػد ماػػا ال   ػػم بػػل مف ماػػمف ب ػػارؼ 

، ػػػػا األم ػػػػاؿ  األشػػػػياكع  ب ػػػػارؼ ،ػػػػل ك ػػػػح األم ػػػػاؿ  امن يػػػػد اا بػػػػا اػػػػي اس
 األشػػياك اينم ػػا وػػاع  ال  ػػنج ،ػػل هػػ  ل األبػػن لة  اإلبػػبلـ قػػد جي ػػا اا بيػػدة 
اإلببلبيد مباباً مياة املط سع مأ  نا مباباً ألماػاراع  جي  نػا  ػ ان مبابػاً 

 ػأب  مليماهة    ػات اابػن فع  مياد ػ  اانبػمؿ ااػ  مثػ  اا اػنع بػل بثػا قماػه م
                        [ ؿ ، ػػػناف ٜٔٔ]   قػػػمؿ اانبػػػمؿ 
ــٌر ِمــْن ِعَبــاَدِة َســَنةٍ » ــْر َســاَعٍة َخيـْ اابػػن   ُب اام طػػ ع إةػػا مثػػ ا ائلتػػاف فػػابع « وـََف ُّ

    ات اابن ف  مياد   اانبمؿ اا  م  ن امليمؿ بل بثا قماػه م ػأب      

          إٔب قماػػػػػػػػه   [ٕٗ]ااممفػػػػػػػػد                    

اَل يـُــْ ِمُن َأَحـدُُكْم َحتَّــى َأُكـوَن َأَحــ َّ ِإلَْيــِو » قماػه ، يػػه ااوػبلة ااطػػبلـ   [ٕٗ]ااممفػد 
مكحع إةػا مػ  نها بيػمالً بم ل ، يه بل يد   « ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

ببيػػدة فاا بيػػدة اإلبػػبلبيدة   ػػ ا ال فػػد مف  اػػمف ياػػس املطػػ س ، ػػا األم ػػاؿ 
 األشػػػياك ب نيػػػاً ، ػػػا مبػػػاس اا بيػػػدة اإلبػػػبلبيدع   ػػػ ان ال فػػػد مف  اػػػمف بي ػػػه 
اؤلم اؿ  األشياك ب نياً ، ا مبػاس اا بيػدة اإلبػبلبيدة  ملػا  اكػت امل ػارؼ هػ  

 هػ  ااػ  ماػمف ك طػيمه بػل  عي  اماػس ، ػا األشػياكاا  مامف ،ب يمه بل ي
ييػػػ  امليػػػا اؤلشػػػياكع اػػػ ان ال فػػػد مف ماػػػمف هػػػ ا امل ػػػارؼ   نػػػا ب نيػػػد ، ػػػا 
اا بيػػػدة اإلبػػػبلبيدع بػػػماك امل ػػػارؼ ااػػػ  مؤخػػػ  امن يػػػد اا بػػػاع م  امل ػػػارؼ ااػػػ  
مؤخػػػػ  ابلكم ػػػػاع فاألم ػػػػاؿ  األشػػػػياكع مي ال فػػػػد مف ماػػػػمف امل ػػػػارؼ ااػػػػ  ماػػػػمف 
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املطػػ س ب نيػػد ، ػػا اا بيػػدة اإلبػػبلبيدع   ػػ ان ال فػػد مف ماػػمف امل ػػارؼ  ،ب يػػد
اس ال فػد مف ػبلبيدة  ، ػا هػ ا األبػػاا  مامف ك طيمه ب نيد ، ا اا بيدة اإلبػ

مامف بيابػد اام  ػيس ماػم ل اا ب يػد اإلبػبلبيد  اان طػيد اإلبػبلبيدة م ػل  اقػا 
 بد فػػػامليمؿ ػاا ان  املم ػػػامل نمػػػد بػػػل ييػػػ  هػػػ ع  بػػػل جم ػػػمع اث ػػػات املم  بػػػد فػػػ

ابػػػمن عت بيابػػد اام  ػػيسع  ُ اػػ ت املػػادة اامايػػػدة  منػػػ   نا ، ػػا  اقػػا امل نمػػد 
  ااط  مف  بائد فناك ، ا ه ا ااداياة

ُب    مف  بائػػد متاػػا مخػػ ت بػػل م ػػا اانبػػمؿ ػمبػػا املػػادة ااثاكيػػد  ااطػػ
ا أػػػنةع متكػػػه     ع بػػػماك ُب باػػػد ق ػػػا ا أػػػنة م  ُب املد نػػػد ف ػػػدػم  ي ػػػه ا  طػػػ

خويد ػ، يػػه ااوػػبلة  ااطػػبلـ  ػػاف  بوػػد بػػل م  ػػي نس مف  وػػ ح  ػػا بػػننس شػػ
يمهع مي ُب يا ػػه ، ػػا األم ػػاؿ  األشػػياكع  ُب بي ػػه ػبلبيد ُب ،ب يمػػه  ك طػػػإبػػ

إاينػػاة م ػػبل ة ، ػػا م  ػػػي نس األياػػاـ ااػػ  م ػػاِب شػػػؤ ف ييػػاهتس  ػػاف     نػػػس 
ثػا اا ػ ةع  بػل بثػا   ػا بطػؤ ايد اابيس اانمي دع بل بثا   ت راماف ابع  ب

كطػػػن ا ػػػدى ا نػػػاسع  هػػػدا منس إٔب اإلبػػػبلـع فعن بػػػد بػػػؤلنةع  ف بػػػاايت بنمأػػػد 
 قاؿ م أب                                               

         بػػػن ف      نػػػس مياػػػاـ اإلبػػػبلـ   ػػػاف حي  نػػػس اا [ٕ٘ٔ]اان ػػػا
  ػاف إٔب جياكػت ذاػن   ػيح  ػس مف  ع   خ هس فام اع األ ابن  اجيمنػاة اانػماه 

بل  ػارة  زرا،ػد  نػنا،دة ماػاف م ػا اانبػمؿ   م   ما با حيماجيمف إايه مل اشنس
 جي  نػػػا ممػػػ  د فامل ػػػارؼ ااػػػ  م  بنػػػا  ا ااػػػ ي  ػػػمف فػػػه ااطخوػػػيد اإلبػػػبلبيدهػػػ 

 ذان  ا هم دايا ه ا املادةة اطؤ ف امياة فتفايد
يلـــ  أن ولعـــ  حصـــص العلـــوم اإلســـلمية والعربيـــة أســـبوعياً، : ٖٚٔالمـــادة 
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 بمقدار حصص باقر العلوم من حيث العدد ومن حيث الوق .

امن يػػػد اا بػػػاع  ب ػػػارؼ ،  يػػػدبػػػماد اامػػػدر ح ال  ػػػنج ،ػػػل كػػػم،    إبػػػا 
ييػػػػػ   اق نػػػػػػا  اػػػػػي اس وػػػػػػا اإلكطػػػػػاف ، ػػػػػػا األقػػػػػماؿ  األم ػػػػػػاؿ  األشػػػػػياك بػػػػػػل

 اا  ػػن   اا ي  ػػاك  اااي يػػاك اإلكطػػافع ا عػػنة بماكبمنػػا ييػػ   بػػل  خمانػػناع
 اان اايات  غ ها بػل اا  ػـم اامأن  يػدة  هػ ا امل ػارؼ اػيح  ػا ،بلقػد ب اشػنة 

،ػل هػ ا األقػماؿ  األم ػاؿ  األشػياكع بػل  ب ػارؼ شػن،يدف ناك ااطخوػيدة  إبػا 
مـ  مـ ب ايػاً  مـ بنػد فاً  اع إف  ػاف  اجي ػاً مجيا فياف اماس ااطػن،  ااما ي ػ  مينػ

مـ  مـ شػػن اً  ع م  فيػػاف اماػػس ااطػػن،  ااماػػ   إف  ػػاف بػػ  اً مـ ينابػػاً  بان هػػاً 
ع  هػػػػ ا  اػػػػّمف اا ب يػػػػد  مابػػػػداً   فػػػػا بلً  ع مـ نػػػػ ي اً  ، تػػػػدً  ع مـ رخوػػػػدً باك ػػػػاً 

اإلبػػػبلبيدة مػػػتف اقرتكػػػت هػػػ ا األياػػػاـ ااطػػػن،يد وػػػدؼ ا ػػػاذ املطػػػ س املمقػػػا 
،  بػػل األشػػياك  األم ػػاؿ  األقػػماؿ فامليػػا  ،ػػدـ امليػػا  فاألخػػ   ااػػرتؾ ،نػػد ااطػػن 

قيابػه فاا  ػػا إلشػػ اع غنائػ ا  ياجيامػػه اا  ػػم د ماػمف اان طػػيد اإلبػػبلبيدة  بػػل 
اا ب يػػد اإلبػػبلبيد  اان طػػيد اإلبػػبلبيد مماػػّمف ااطخوػػيد اإلبػػبلبيدع ااػػ    ػػا 

 اا بيدة اإلببلبيد مبابا ام ا ها  مليم اة 
ماإلبػػػبلـ   ػػػا   ػػػت بػػػل املطػػػ س مف  م اػػػن ُب خ ػػػل اااػػػمف  اإلكطػػػاف 

  اميػػػػػاةع بػػػػػل بثػػػػػا قماػػػػػه م ػػػػػأب                          
 ع  قماػػػػػػػػػػػه  [ٜٔٔ، ػػػػػػػػػػػناف   ؿ]                       
 ع  قماػػػه  [ااغاشػػػيد]                                   

  [اا بػػػػنة] ًاالامػػػػ اـ ُب مياابػػػػه  مم ااػػػػه  بيماػػػػه  ع   ػػػػت بػػػػل املطػػػػ س م  ػػػػا
 فاألياػػػػػاـ ااطػػػػػن،يدع فبماػػػػػه م ػػػػػأب                      
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  [اانطػػػػػػاك]  ع  قماػػػػػػه م ػػػػػػأب                          

       [ ٚامطػػػػػػػػػػػػػػػن]  ع  قماػػػػػػػػػػػػػػػه                             

                    [ ٖٕااممفػػػد]  ع  قماػػػه              

                                             

             [ااممفد]ة 
   ا مكه بع مة بل املدربد مف مامف امااػند األ ٔب ا نػاك شخوػيات 
 إببلبيد بم ي ةع ُب ، س منمؿ اا بػه  اا غػد  اام طػ ع متكّػه بع ػمة بننػا م  ػاً 
مف ماػػػمف امااػػػند األ ٔب ا نػػػاك شخوػػػيات إبػػػبلبيد بم يػػػ ة فامل ػػػارؼ اا   يػػػد  

ماألبػػد اإلبػػبلبيد ااػػ  م  ػػت قػػادة ممػػ اذاً ُب     ػػس ااػػ رة  اا  ػػاك  ااا  يػػممنة
ااطيابػػد  اماػػس  اجلنػػاد  ػػ يب فاػػن  خااػػد  نػػبلح ااػػد لع هػػ  األبػػد ك طػػنا 

ُب اا بػه  اا  ػس  ااطػام    اا خػاري  اخلػمارزب   افػل  اا  م  ػت ،  ػاك ممػ اذاً 
 ا يػػػثسة ما ػػػدؼ بػػػل م  ػػػيس هػػػ ا امل ػػػارؼ مجي نػػػا ُب املني ػػػد املدربػػػيد هػػػم فنػػػاك

شخوػػيد ااعااػػت اإلبػػبلبيد  إ،ػػدادا خلػػمض ب ػػرتؾ اميػػاة اا   ػػ ع م  إ،ػػدادا 
ملماف ػػد م  ي ػػه اا ػػإب بػػل مجيػػا إنػػاد ااطخوػػيات املم يػػ ة اابلزبػػد انمػػا بطػػممى 
األبػػد اإلبػػبلبيد اا اػػني  اا   ػػ ع اماػػمف بؤه ػػد ابيػػادة اا ػػآبع امخػػنج اانػػاس  

اابػػػماك  ااماػػػ يد إٔب   امػػػد بػػػل ظ  ػػػػات ااا ػػػن إٔب كػػػمر اإلبػػػبلـع  بػػػل جيػػػمر
،دؿ األيااـ ااطػػن،يدع   ػ ان ام  ػا ، ػا مطػخ  بػا ُب ااطػ مات  األرض 

 أب  ػػػػه م ػػػابما   ابع ابمثػاالً ػملن ػ د اإلكطػاف  رماهيمػه مي ػا  ناػ         

                                      
 ة[ٚٚ]اابو  
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ع  ، يػػه مػػتف اموػػ  اادرابػػيد م ػػس امل ػػارؼ اا   يػػد  امل ػػارؼ ااطػػن،يد
اياػػمف املطػػ س قػػادراً  نػػت مف مػػمزع اموػػ  ام ػػ  همع  ػػات هػػ  ل اابطػػ   

، ا ، ارة ه ا األرض ااػ  ابػمخ  ه اب بػ  اكه مينػا ، ػا اامجيػه ااػ ي حي ػه 
 ةاب ب  اكه  ربماه 

هػػػػػ  امل ػػػػػارؼ ااػػػػػ  ايطػػػػػت  ػػػػػا ،بلقػػػػػد ااػػػػػ  ك نينػػػػػا  امل ػػػػػارؼ اا   يػػػػػد 
 عب اشػػػػػػػنة فمجينػػػػػػػد اان ػػػػػػػن ُب اميػػػػػػػاةع  غػػػػػػػ  بن ثبػػػػػػػد ،ػػػػػػػل اا بيػػػػػػػدة اإلبػػػػػػػبلبيد

 إةػػػػػػػا هػػػػػػػ  ب نيػػػػػػػد ، ينػػػػػػػاع  املنػػػػػػػارات  امل ػػػػػػػارؼ اابلزبػػػػػػػد بػػػػػػػل مجيػػػػػػػا إ،ػػػػػػػداد 
ااعااػػػػػػت خلػػػػػػػمض ب ػػػػػػػرتؾ اميػػػػػػاة اا   ػػػػػػػ ة مػػػػػػػ  ؿ بػػػػػػػا  ُ ػػػػػػدم فػػػػػػػه هػػػػػػػم مػػػػػػػدر ح 

 ابػػػػػػػا بػػػػػػػا فيئػػػػػػػمنس ااػػػػػػػ    يطػػػػػػػمف مينػػػػػػػاع  ااع  ػػػػػػػد بػػػػػػػا   ػػػػػػػ بنس بػػػػػػػل ، ػػػػػػػـم ا م
 امطػػػػػػػػػػػاة  امل ػػػػػػػػػػػارؼ اا ابػػػػػػػػػػػد ،ػػػػػػػػػػػل األد ات  اثالت ااػػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػػم   مااع  
 ػػػػػػاثالت اااننفائيػػػػػػد  اإلاارت كيػػػػػػػدع  مد ات املنػػػػػػػ ؿع   ػػػػػػػ ان قما،ػػػػػػد ااطػػػػػػػ  
 قماكينػػػػػػه ُب ااعنقػػػػػػات  ااطػػػػػػمارعع   نا،ػػػػػػا ُب م  ػػػػػػيس هػػػػػػ ا املػػػػػػماد اا يئػػػػػػد ااػػػػػػ  

نا،يد م  زرا،يػػػػػػػد م   ار ػػػػػػػدع  إف  اكػػػػػػػت   ػػػػػػػيش مينػػػػػػػا ااع  ػػػػػػػدع إف  اكػػػػػػػت نػػػػػػػ
هػػػػػػػػػ ا اا يئػػػػػػػػػد جي  يػػػػػػػػػد م  بػػػػػػػػػن يد م  بػػػػػػػػػاي يدع م   اكػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػارة م  فػػػػػػػػػاردةة 
مماػػػػمف ااغا ػػػػد بػػػػل م  ػػػػيس هػػػػ ا املػػػػماد يػػػػىت بػػػػل اا اشػػػػنة هػػػػ  راػػػػ  ااع  ػػػػد 
بػػػػػػل اام ابػػػػػػا بػػػػػػا األشػػػػػػياك ا يعػػػػػػد وػػػػػػس  بػػػػػػل االكم ػػػػػػاع وػػػػػػا يطػػػػػػت بػػػػػػّننس 

  ياجياهتسة
دم فم  ػػػػػػػػػػي نس اان ااػػػػػػػػػػيات ف ن ،نػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػّل اا اشػػػػػػػػػػنة ميػػػػػػػػػػػُ 

 ع   ػػػػػ ان اا  ػػػػػـم األخػػػػػنى  اا ي  ػػػػػاك  اااي يػػػػػاك  األييػػػػػاك  اان ااػػػػػد  فاامػػػػػدر 
اا  ػػػػػػمغ   ػػػػػػاؼ إٔب  اانام ػػػػػػد  ااطػػػػػػ ايد  ااب ػػػػػػ   إنػػػػػػافد ا ػػػػػػدؼة  ف ػػػػػػد بػػػػػػلن 
ٍب ممػػػػػػػػمٔب امل اهػػػػػػػػد  عاملنػػػػػػػػارات اامػػػػػػػػدر ت اا طػػػػػػػػاني  ػػػػػػػػت إشػػػػػػػػناؼ اجلػػػػػػػػيش
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ةاا اايد  اجلاب ات منا ؿ با  ن ا اإل  كطاف بل اا  ـم فاابدر اابلـز
: يلـــ  أن يفـــرق عــر التعلـــيم بـــين العلــوم التلريبيـــة ومـــا ىـــو ٗٚٔالمــادة 

ـــة. عتـــدرس  ـــين المعـــارف الثقاعي ملحـــق بهـــا كالرياًـــيات، وب
العلوم التلريبية وما يلحق بها حسـ  الحاجـة، وال وقيـد عـر 
أي مرحلــة مـــن مراحـــ  التعلـــيم. أمــا المعـــارف الثقاعيـــة ع نهـــا 

ة ال نــيوعــق سياســة مععــر المراحــ  األولــى قبــ  العاليــة و خــذ 
وتنــــاقض مــــع أع ــــار اإلســــلم وأح امــــو. وأمــــا عــــر المرحلــــة 
العالية عت خذ ىـذه المعـارف كمـا ي خـذ العلـم علـى بـرط أن 

 ال و دي إلى أي خروج عن سياسة التعليم ولايتو.

 عداي نػػػا ، ػػػـم األداػػػد ااػػػ  مفايػػػت م  ػػػس اا  ػػػسع متاػػػا مطػػػ ا  ػػػا ، ػػػس
ميأػػػػمز ا  طػػػػ س مف  ػػػػم  س  ػػػػا ، ػػػػسع إال مكػػػػه إذا  اكػػػػت ف ػػػػع اا  ػػػػـم  ػػػػؤدي 
م  ي نػػا إٔب ز ػػ  اا بائػػد م  إٔب اػػ ا ُب امل مبػػدات مػػتف هػػ ا اا  ػػـم فااػػ ات 

متذا مبدت م ل ها جيػاز م   نػا  ذاػن  عحيـن م  ي نا با دابت ممنا إٔب ذان
إذا م نػػا إٔب اػػنر ، ػػبلً فاابا،ػػدة ااطػػن،يد  ه ػػا مػػند بػػل ممػػناد ااطػػ ك امل ػػاح 

   ةيـن ذان اا ند  فب  ااط ك ب اياً 
ع هػ  مداػد هػ ا ، ـم األداد امل ي د ا م  س  اابا،دة ااطن،يدمتف  ع ، يه

 ة  املادة
األ  ػػاؿ فطػػنمادع    اا بائػػد    ػ ا امل مبػػدات  ػػؤلن ُبإف م  ػس بػػا    ػػ

كم ػػػدة مبػػػػا  اػػػ ان تنػػػػا م  ػػػي نس بثػػػػا هػػػ ا اا  ػػػػـم ُب املػػػني م  االفمدائيػػػػد  ااثا
املني ػػػد اا اايػػػػد مػػػػتف بثػػػػا هػػػػ ا اا  ػػػػـم  اا  طػػػػ د   مهػػػػا نػػػػمز مف م  ػػػػس  ااػػػػل 
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 إفعااػهة  كب ػه جياك ػه إٔب    ػس مف غػ  بػل بننا ش ك    س  ال  إفعا اع انب نا
مػػتف اابػػػن ف اااػػػنب قػػػد جيػػػاكت ميػػه مماػػػار  ،بائػػػد اثخػػػن لع  ااػػػل جيػػػاكت ُب 

ن ،نػػػدبا مماػػػا فػػػناب  اام  ػػػيس إةػػػا ب ػػػنض فيااػػػا إلفعا ػػػا  ااػػػند ، ينػػػاة   ػػػ ا
 مماا مينا بثا ه ا اا  ـم ُب املني د اا اايد ألجيا كب نا  فياف ز  ناة

: يلــ  وعلــيم الثقاعــة اإلســلمية عــر جميــع مراحــ  التعلــيم، ٘ٚٔالمــادة 
ــة عــروا لمختلــب المعــارف  وأن يخصــص عــر المرحلــة العالي

يــات اإلســلمية كمــا يخصــص عيهــا للطــ  والهندســة والطبيع
 وما باكلها.
متكه  ػاف    ػس مياػاـ اإلبػبلـ ا نجيػاؿ  اانطػاك  داي نا م ا اانبمؿ 

 ااطػػيمخ  ااطػػ افع  ػػا  ػػدؿ ، ػػا مف اإلبػػبلـ    ػػس  ػػا جييػػا بػػل اانػػاسع مػػي  س 
ُب مجيا بنايا اام  ػيسة  مبػا غػ  مياػاـ اإلبػبلـ بػل اا  ػـم  ااوػنا،ات متاػا 

ما اؿ  ائ ػػد بػػل امل ػػارؼ ال فػػد بننػػا  جيػػائ ةع إال مف  اق نػػا ماػػا م  ػػس ف ػػد ابػػ
   ايػػػػػات ا ػػػػػدخمؿ ُب ف ػػػػػع هػػػػػ ا اا  ػػػػػـم  ااوػػػػػنا،اتع  ااعػػػػػت  ا ندبػػػػػدع 
 اػػ ان جي ػػا م  ي نػػا ف ػػد ابػػما اؿ هػػ ا امل ػػارؼة مأ ػػا م  ي نػػا ُب املني ػػد 

ماػاف ذاػن  ؛اا اايدة  فناك ، ا  اقا امل ارؼ  م ا اانبمؿ  اػ ت هػ ا املػادة
 هم املمجيت  اة 

: الفنـــون والصـــناعات قـــد ولحـــق بـــالعلم مـــن ناحيـــة كـــالفنون ٙٚٔالمـــادة 
التلاريــة والملحــة والزراعــة وو خــذ دون قيــد أو بــرط، وقــد 
ولحـــق بالثقاعـــة عنـــدما وتــــأثر بوجهـــة نظـــر خاَـــة كالتصــــوير 
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 والنح  عل و خذ إذا ناقن  وجهة نظر اإلسلم.
اػػػػد ااػػػػ   بائػػػػد  هػػػػم ، ػػػػـم األد ثاكيػػػػد  ااطػػػػم داي نػػػػا هػػػػم دايػػػػا املػػػػادة اا

مفايت اا  سع  قا،دة بنا اا ند اامايد بل ااط ك امل اح إذا يوػا بنػه اػنرع 
ألف اا نػػػمف  ااوػػػنا،ات ب ػػػارؼ منػػػ  ب ايػػػد  طػػػ  نا ، ػػػـم مداػػػد اا  ػػػسة مػػػتذا 
م نػػػ ت إٔب اػػػنر يػػػ  ممػػػ لن فمجينػػػد ك ػػػن خانػػػد رنػػػاة هػػػ ا إذا ٓب  ػػػند كػػػ  

  ػػ  إكطػػاف  ييػػماف فم نتنػػاة مبػػا إذا  رد كػػ  فم نتنػػا  نبػػس ذي ر ح بػػل 
ألكػه يػناـ اؤلياد ػ  ااػماردة ُب ااننػ  ،ػل  ؛م   ت ذي ر ح متكه تنػا  غ ها

 ااموم ن اياً جيازباً  بث ه اان تة

: ي ون منهاج التعلـيم واحـداً، وال يسـمف بمنهـاج ليـر منهـاج ٚٚٔالمادة 
الدولــة. وال ومنــع المــدارس األىليــة مــا دامــ  مقيــدة بمنهــاج 

على أساس خطة التعليم، متحققـاً عيهـا سياسـة الدولة، قائمة 
التعلـــيم ولايتـــو علـــى أن ال ي ـــون التعلـــيم عيهـــا مختلطـــاً بـــين 
الذكور واإلنـاث ال عـر التلميـذ وال عـر المعلمـين، وعلـى أن 

 ال وختص بطائفة أو دين أو مذى  أو عنصر أو لون.
ت ااػ  جي ػا إا اـ اان،ا ا هنناج  ايد ا م  يس مبن ب احع ألكه بل امل ايا

ناع  قد م ا ذان ،ث اف فػل ، ػاف مبػد باـ مف   ـ  ااناس ف ب مة ب   ميائل
كطا املوايا  ف   وا إٔب اثماؽة ماا  ـم   نا جيػائ ةع   ػنؽ اام  ػيس   نػا 

م  ااػػ   اػػل اكم ػػاـ هػػ ا امل ػػارؼ ااػػ  م  ػػسب ايػػدع ألاػػا   نػػا بػػل امل ػػارؼة  ا
د هػػم مبػ مة امن ػيس اام  ػيسع بثػا مبػػ مة ُب فػناب  ب ينػ  ػيس حبطػ نانػني اام 
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من ػػيس د ائػػن ااد اػػدة م ئلبػػاـ مف  مخػػ  مبػػ مفاً ب ينػػاً  ػػا   ػػـ  اانػػاس فػػه ألكػػه  ػػا 
  دخا ُب ر،ا د ااطؤ فع معا،مه ُب ذان  اجي دة 

مبا بنا ااد اػد ا م  ػيس ااػ ي  طػ  ، ػا بنػاه  غػ  بناهأنػا مداي ػه مف 
نػػػمز اػػػه مف  مػػػار ا بيػػػاـ فػػػه  ا اجيمنػػػاد بػػػا جي ػػػا ائلبػػػاـ مف  موػػػنؼ ميػػػه فنم ػػػه

ف  ا،مػػػػه  ا،مػػػػه مناػػػػاًع   ػػػػـن  اا مػػػػهة إذ إ إذا اخمػػػػار  اكػػػػت  عمبػػػػ مفاً ب ينػػػػاً 
 املػػػػ  مرة ُب اابػػػػن ف اااػػػػػنب فبماػػػػه م ػػػػػأب                      

          املػػػػ  مرة ُب قماػػػػه  [ٜ٘]اانطػػػػاك   « َــــْد و َق ــــَر عـَ ــــْع اأَلِمي ــــْن يُِط َم
اْسـَمُعوا َوَأِطيُعـوا َوِإْن اْسـتُـْعِمَ  »بم ل ، يه بل يد   ميب هن ػنة  قماػه  « َأطَاَعِنر

 مي ػا إةػا هػ  ااعا،ػد اػه عاا خػاري ،ػل مكػح« َعَلْيُ ْم َعْبٌد َحَبِشرّّ َكَأنَّ رَْأَسُو زَبِيبَـةٌ 
هػػ   ا،ػػد  امػػاؿ هػػ ا ُب اػػه د ااعا،ػػ  اجيمنػػاداع فنم ػػه ميػػه  موػػنؼ مف اػػه جي ػػا

أل ٕب األبنة مبا األيااـ ااطػن،يد  املنػد فات  امل ايػات  ااماجي ػات  ا نبػات 
مػتف  ا،مػه مينػػا إذا مبػن وػػا هػ   ا،ػػد ب  ايطػت  ا،ػػد اػهع فػػدايا مكػه إذا مبػػن 

قَػػاَؿ   كػػاما َ،ػػْل َ،ْ ػػِد اا َّػػِه َرِاػػَ  اا َّػػُه َ،ْنػػُه َ،ػػْل اانَّػػِ ن ر ى ه وػػيد ال  عػػاع  
عَـِ َذا ُأِمـَر  ،السَّْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِعيَما َأَح َّ وََكرَِه َما َلْم يـُـْ َمْر ِبَمْعِصـَيةٍ »

 د فتبناد نػ يح  ،ػل م  مخنجمخنجيه اا خاريع « ِبَمْعِصَيٍة َعَل َسْمَع َواَل طَاَعةَ 
 يبه ميامف ع«َمْعِصَيِة اللَِّو وـََباَرَك َووـََعاَلى طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِعر ال»، ناف فل يو  

  ا،ػػد مبػػنا املػػ بمر ف وػػا هػػ    اجيمنػػاداع انم ػػه جي ػػا مي ػػا هػػم ااطػػؤ ف ر،ا ػػد ُب
ب ػػ   اب ٍ فنكػػ ُب هػػ ا األبػػمرع مػػتذا ر،ػػا شػػؤ ف امل ػػاح ، ػػا  جيػػه ب ػػ   ماػػاِ 

  اكت  ا،مه  اجي دة   ه ،ل خبلمها فه  ايِ  مبنِ 
نػػػاج اام  ػػػيسة مبػػػا بػػػل كاييػػػد إفايػػػد املػػػدارس هػػػ ا بػػػل ييػػػ  ممييػػػد بن

 ػػػاف  نبػػػا ب   ػػػ  ا نػػػاس     نػػػس اإلبػػػبلـع   ػػػاف   األه يػػػد مػػػتف اانبػػػمؿ 
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 طػػػ ح ا  طػػػ    مف    ػػػس ف  ػػػنس ف  ػػػاًع  ػػػا  ػػػدؿ ، ػػػا مف ااػػػا إكطػػػاف مف 
   ػػس بػػل  طػػػاك فػػ جينة  فغػػ  مجيػػػنةة  اػػه مف   ػػمح بدربػػػدع  اانػػه  طػػائن ممػػػناد 

ار بػػل د اػػدع مي فاملننػػاج ااػػ ي مبػػن فػػه اخل ي ػػدة ا ػػدايا املػػاان،يػػد ب ػػـ  هننػػاج اا
   ة ا،د اإلباـ مي ا   بن فه

 هػػا اا بػػد م الدهػػس د ػػننس إذا  اكػػت املػػدارسمػػتف قيػػا  يػػا إذف    ػػس م
نػػػت مف ماػػػمف  مػػػل بننػػػاج ااد اػػػد اإلبػػػبلبيدع  ػػػاف اجلػػػماة ماػػػس ال  األه يػػػد

ل ، ػادهتسع مي ُب غػ  اميػػاة تن ػمف بػل م  ػس د ػننس  ، ػػادهتس ُب فيػمهتس  مبػا 
مهػا  قد  ػاف م  ػس اا ابد  املدارسع من ا مطني ، ينا بيابد اام  يس ا د ادة 

 اخل  ػػػػػاك  اا بػػػػػد ا  ػػػػػاداهتس ُب  نائطػػػػػنس   نطػػػػػنس بمجيػػػػػمداً زبػػػػػل اانبػػػػػمؿ 
ــــر »قػػػػاؿ   ،ػػػػل ميب هن ػػػػنة ع  قػػػػد مخػػػػنج اا خػػػػاري ااناشػػػػد ل َنَمــــا َنْحــــُن ِع بـَيـْ

َنا َرُسوُل اللَِّو  اْلَمْسِلِد ِإْذ َخَرجَ  عـََقاَل: اْنطَِلُقوا ِإَلى يـَُهوَد، َعَخَرْجَنا َمَعُو َحتَّـى  َعَليـْ
َنا بـَْيَ  اْلِمْدرَاِس، عـََقاَم النَِّبرُّ  ع «عـََناَداُىْم: يَا َمْعَشَر يـَُهوَد، َأْسِلُموا َوْسَلُموا... ِج ـْ

اةع   ػػ ان نم  ػػمف ف ميػػه اامػػمر    هػػم بماػػا ، ػػادهتس ااػػ ي  ػػاكما  بػػن  املػػدراس 
ُب اابابمس ا ي   " املِْدراُس  املمِاُا  ُػْبػنَمُ ك ميه   و مف ُب م،يادهسع   ا جيا

ُب اطػاف ميه اابن ُفع  بنه ِبػْدراُس اايَػُنػمِد"ع مي ااػ ي  بػنم ااينػمد ميػه مػمراهتسع   
م  ػػػػمف إِايػػػػه ُب "ةةة مُػْنػػػػُن ااينػػػػمد فاا ػػػػس بماػػػػُا ِبْدراِبػػػػنس ااػػػػ ي ن  اا ػػػػنة
ال تن ػػػمف بػػػل مَػَ  ُػػػس  مي ماػػػس  ػػػاكما زبػػػل اانبػػػمؿ   ة"س  وػػػ مف ميػػػه،يػػػده

د ننس ُب  نائطنس  ُ ُنِطنسة  قد ابم ن ذاػن ُب ،نػد اخل  ػاك ااناشػد لع مبػد 
"مكػػػػه رمى قمبػػػػاً  مخػػػػنج ، ػػػػد ااػػػػنزاؽ ُب بوػػػػن ه ،ػػػػل ، ػػػػ  فػػػػل ميب  ااػػػػت 

منػػػنهس  "ع ق نػػػا ا  ػػػد ااػػػنزاؽ بػػػا ػػػ اس ااينػػػمد خنجيػػػما بػػػل منػػػنهس   بػػػدا  مبػػػاؿ
 نػػػػا ااػػػػ  ل ُ وػػػػ مف "بػػػػدا "  ػػػػااينمد  ع مي مف ، يػػػػاً قػػػػاؿ   نائطػػػػنس
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مي مف مهػػػا اا بػػػد  ااػػ  ل  نجيػػػمف بػػػل ُ ُنِطػػنس ف ػػػد مف  ػػػؤد ا ، ػػادهتس مينػػػاةةة 
م  ُب مبػػػا ل  ع ػػػاكما  م   ػػػمف د ػػػننس   بػػػمس ، ػػػادهتس ُب  نائطػػػنس  ُ ُنطػػػنس

  ع  ٓب مال  س بدارس خاند فامل ي امل ن ؼةب  بد وا
 مبػػا دايػػا بنػػا االخػػمبلط ُب املػػدارس األه يػػد   ػػا هػػم  نػػمع ُب بػػدارس 

 ااد اد منم 
  قَاَلْ  النَّْساُء ِللنَِّبرّْ »اا خاري ،ل ميب ب يد اخلدري  ر ى َلَلبَـنَـا :

ــَ  الرَّْجــاُل عَاْجَعــْ  لَنَــا يـَْوًمــا ِمــْن نـَْفِســَ ، عـََوَعــَدُىنَّ يـَْوًمــا َلِقــيَـُهنَّ ِعيــِو،  ــَوَعَظُهنَّ َعَلْي عـَ
ــا  ــِدَىا ِإال َكــاَن َلَه َــًة ِمــْن َوَل ُم َثلث ــَرَأٌة وـَُقــدّْ ــْنُ نَّ اْم ــا ِم ــاَل َلُهــنَّ: َم ــا َق َوَأَمــَرُىنَّ، َعَ ــاَن ِعيَم

ــْينِ  َنتَـ ــاَل: َواثـْ َق ــْيِن؟ عـَ َنتَـ ــَرَأٌة: َواثـْ ــْ  اْم ــْن النَّــاِر، عـََقاَل ًــا ِم مي مف م  ػػيس اانطػػاك   ة«ِحَلاب
ُب  ا ػػاكما  ؤد اػػااوػػبلة   يس اانجيػػاؿ  اػػيح  م عػػاًع يػػىت ػػاف ب وػػمالً ،ػػل م  ػػ

ع  ،نػػدبا  نجيػػػمف بػػل املطػػأد ال  نجيػػػمف ب ػػاً  م عػػ ع فػػػا  نػػ مؼ بن وػػ د
  يىت  نج اانطاك ٍب  نجيمفة  نم ن  من افه املو   اف اانبمؿ 

  َأنَّ النَّبِــرَّ »اا خػػاري ،ػػل مـ بػػ  د مخػػنج  ــاَن ِإَذا َســلََّم يَْمُ ــُث ِعــر  َك
ُفـــَذ َمـــْن يـَْنَصـــِرُف ِمـــْن  ـــَر ، َواهللُ َأْعَلـــُم، ِلَ ـــْر يـَنـْ َمَ انِـــِو َيِســـيرًا، َقـــاَل ابْـــُن ِبـــَهاٍب: عـَنُـ

ــْدُخْلَن »ة  ُب ر ا ػػد ،نػػدا م  ػػاً قااػػت  «النَّْســاءِ  َي َكــاَن ُيَســلُّْم، عـَيَـْنَصــِرُف النَّْســاُء عـَ
  ة« بـُُيووـَُهنَّ ِمْن قـَْبِ  َأْن يـَْنَصِرَف َرُسوُل اللَّوِ 

  ها ا متف اام  يس نت مف ال  امف  م عاًة
 مبػػػا ،ػػػدـ اخموػػػاص املػػػدارس األه يػػػد فعائ ػػػد م  د ػػػل م  بػػػ هت م   -

،نوػػن م  اػػمف مػػؤلف إقابػػد املػػدارس ، ػػا هػػ ا األبػػح بػػل شػػ اا مف مػػؤدي إٔب 
اامػػػػ ل  ُب  يػػػػدة ااد اػػػػد  من يػػػػ  اان ،ػػػػات االك وػػػػاايدع خومنػػػػاً  مف املػػػػدارس 

 اً ُب نياغد ،ب يات ااعبلة  ك طػياهتسة  قػد  اكػت بثػا هػ ا م  ت د راً بن
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املػػدارس ُب م اخػػػن ااد اػػد اا ث اكيػػػد ب ػػػمؿ هػػدـ ُب جيطػػػس ااد اػػدة  اػػػ ان رنػػػا 
هػػ ا املػػدارس ملػػا  نػػم  ،ننػػا بػػل اػػنر  بػػا مػػؤدي إايػػه بػػل يػػناـع مي مف ااػػدايا 

 قا،دة اا نر  قا،دة اامبي د إٔب امناـ دنبدةهم 
بػػػػل ااػػػػد،مة إٔب  رد ُب اابػػػػن ف اااػػػػنب  ااطػػػػند اان م ػػػػدهػػػػ ا م ػػػػبلً ، ػػػػا   

ةةةع ع  ،ػػػدـ "اام ييػػ " فطػػػ ت اا نوػػن م  اا ػػػمفم ػػارؼ اانػػاس  ك ػػػ  اا وػػ يات
  قػػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػ  اكه                                       

                                            

اا ي مخنجيه بط س بػل  ع  قاؿ ن مات اب  ببلبه ، يه ُب امد  ]امأنات[
 ،َمْن َخـَرَج ِمـْن الطَّاَعـِة َوعَـاَرَق اْلَلَماَعـَة َعَمـاَت َمـاَت ِميتَـًة َجاِىِليَّـةً »  ن ل ميب هن نةع

َْْنُ  ِلَعَصَبٍة َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة َأْو يـَْنُصـُر َعَصـَبًة عـَُقتِـَ  َوَمْن قَاَوَ  وَ  ْحَ  رَايٍَة ِعمّْيٍَّة يـَ
لَـٌة َجاِىِليَّـةٌ  م ػد فتبػناد نػ  ه ااػ  ل ،ػل ميب ك ػنة قػاؿ  يػػدل   مخػنج  ع«َعِقتـْ

مال إف  عُب  ب  م اـ اامطػن ل مبػاؿ  م نػا اانػاس بل  ا خع د ربمؿ اب 
مال ال م ػػا ا ػػنيب ، ػػا م،أ ػػ   ال ا أ ػػ   ع إف مفػػا س  ايػػد ع ايػػد رفاػػس

إال فػػاامبمىع مف غػػتد  ع ال أل ػػن ، ػػا مبػػمد  ال مبػػمد ، ػػا م ػػن ع، ػػا ،ػػنيب
 ة  ربمؿ اب قااما  ف َّ 

  ه ا   نا ه  مداد ه ا املادةة

: وعليم ما يلزم لإلنسـان عـر معتـرك الحيـاة عـرض علـى الدولـة ٛٚٔالمادة 
ـــــوعر  ـــــرد ذكـــــر أن و ـــــى عـــــر المـــــرحلتين   اً ه ل ـــــ  ع كـــــان أو أنث

هـــا أن وـــوعر ذلـــ  لللميـــع ملانـــاً، االبتدائيـــة والثانويـــة، ععلي
فســــف ملــــال التعلــــيم العــــالر ملانــــاً لللميــــع بأقصــــى مــــا وو
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 يتيسر من إم انيات.
داي نػا ماػا بػل املوػػاّب  املنامػل األبابػيد ا نػاسع مػػتف م  ػيس ممػناد اان،يػػد 

يػػػاة هػػػم بػػػل املوػػػاّب األبابػػػيد م يػػػه جي ػػػت بن  ػػػد  دمػػػا بػػػا   ػػػ بنس مل ػػػرتؾ ام
ب ػػنةع   ػػ ا نػػت ، ػػا ااد اػػد مف مػػممن هػػ ا املوػػاّب فبػػدر بػػا  مع ػػت ب ػػرتؾ 

ة  مػػممن بػػا   ػػـ  بػػل مفنػػاك اان،يػػد اابػػادر ل ، ػػا اابيػػاـ فػػ بن هػػ ا املوػػاّباميػػاةع 
ئ   هػػػػا مف اميػػػػاة ُب هػػػػ ا اا وػػػػن فػػػػ  األبػػػػس قػػػػد منػػػػ ح مينػػػػا اام  ػػػػيس االفمػػػػدا

 ااثػػاكمي اؤلبػػد هأ م،نػػا بػػل اا ػػن ر ات  اػػيح بػػل ااا اايػػاتع اػػ ان  ػػاف 
م  ػػػيس  ػػػا مػػػند بػػػل ممػػػناد اان،يػػػد بػػػا    بػػػه مل ػػػرتؾ اميػػػاة ُب املػػػني م  االفمدائيػػػد 

با داـ بل املواّب األبابيدع ممجيت ، ينا مف م ػمح  د منااً ، ا ااد اد ااثاكم 
  ااػػا بػػل  ن ػػد بػػل ممػػناد اان،يػػدع  بػػا بػػل املػػدارس االفمدائيػػد  ااثاكم ػػد بػػا  ا ػػ

مػداك األبػنى  بد جي ػا اانبػمؿ م جماكاً د ف فدؿع     ها   ـ  مل رتؾ امياة
بل ااا ار م  يس ،طنة بل مفناك املط   ع  فػدؿ اا ػداك هػم بػل ااغنػائسع  هػ  
 ػػا جي ػػا ا خ ي ػػد مف  ن بػػه ُب بوػػاّب املطػػ   ع  هػػم دايػػا ، ػػا مف  اإلك ػػاؽ 

 يس  امف د ف فدؿ، ا اام  
اا ػن ر ات   بػل بنػه  ػاف م ػا املوػاّبع بػل  ػ ان متكػه اا ػإب اام  يس  مبا

 جماكػػاً د ف فػػدؿ  ااعػػت  جيػػت ، ػػا ااد اػػد مػػمم ا  ػػاام  يس االفمػػدائ   ااثػػاكمي
 ػػاف   بػػا بػػام هػػم  ػػا م جي ػػه ااطػػنع ، ينػػاع    عألف ميػػه جي ػػت بن  ػػد  دمػػا ب ػػنة

 ف مممنا إف  جيد اد نا باؿة بنه بل ااا اايات  اثداة متف  ا م
 هاػػ ا مػػتف اام  ػػيس االفمػػدائ   ااثػػاكميع   ػػ ان بػػا هػػم بػػل اا ػػن ر ات 
اؤلبػػػد بػػػل اام  ػػػيس اا ػػػإبع   ػػػه  ُ ػػػد بػػػل املوػػػاّب ااماجي ػػػد ، ػػػا فيػػػت املػػػاؿ د ف 

 فدؿة
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: وهيــب الدولــة الم تبــات والمختبـرات وســائر وســائ  المعرعــة ٜٚٔالمـادة 
عـــر تم ـــين الـــذين يرلبـــون عـــر ليـــر المـــدارس واللامعـــات ل

مواَــلة األبحــاث عــر بــتى المعــارف مــن عقــو وأَــول عقــو 
وحــديث ووفســير، ومــن ع ــر وطــ  وىندســة وكيميــاء، ومــن 
اختراعـــات واكتشـــاعات وليـــر ذلـــ ، حتـــى يوجـــد عـــر األمـــة 

 حشد من الملتهدين والمبدعين والمخترعين.
« َعـْن َرِعيَّتِـوِ  َوَمْسـُ ولٌ  اإِلَمـاُم رَاٍا َوُىـوَ »داي نا قماه ، يػه ااوػبلة  ااطػبلـ  

اا خػػاري ،ػػل ، ػػػد اب فػػل ، ػػن  قا،ػػػدة  هبػػا ال  ػػمس ااماجيػػػت إال فػػه منػػػم ر اا 
 اجيػػت  مػػتف املام ػػات  املخمػػربات  بػػائن  بػػائا امل نمػػد هػػ  بػػل شػػؤ ف األبػػد 
ااػػ  نػػت ، ػػا اإلبػػاـ مف  ن،اهػػاة منػػم بطػػؤ ؿ ،ننػػاع  إذا قوػػن حيابػػت ، ػػا 

   نمػد إف  اكػت  ػا ال  مػ ما إنػاد االجيمنػاد ُب اا بػه مبو اة  ه ا اامبػائا ا
إال فمػمم اع م   ػا ال  مػػ ما إنػاد االخػػرتاع مي ػا   ػػـ  إل،ػداد اابػػمى إال فػهع مػػتف 

إال فػػػػه منػػػػم  بػػػػا ال  ػػػػمس ااماجيػػػػت"ممم هػػػػا مػػػػنض ، ػػػػا اخل ي ػػػػد ، ػػػػبلً فبا،ػػػػدة 
اع  ع  إف  اكػػػت  ػػػا  طػػػا،د ، ػػػا ذاػػػن   طػػػنا مبػػػن االجيمنػػػاد  االخػػػرت  اجيػػػت"

 اكػػػت داخ ػػػد ُب ر،ا ػػػد ااطػػػؤ ف  ػػػا هػػػم بػػػل جي ػػػت املنػػػاماع  يينئػػػ  ال ماػػػمف 
 اجي اًع مػتف  ػاف اػدى ااد اػد بػاؿ قابػت وػا  إال مػبلة  اػ ان   ػه  اكػت هتيئػد 
 املام ػػات  املخرت،ػػات  بػػائن  بػػائا امل نمػػد  ػػا ، ػػا اإلبػػاـ مف  ػػممناع مي ، ػػا

 ةااد اد مف هتيئه

وال يملــ   ،تــأليب للتعلــيم عــر جميــع مراحلــويمنــع اســتْلل ال: ٓٛٔالمــادة 
أحـــد م لفـــاً كـــان أو ليـــر م لـــب حقـــوق الطبـــع والنشـــر إذا طبـــع 
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ال تـــاب ونشـــره. أمـــا إذا كـــان أع ـــاراً لديـــو لـــم وطبـــع ولـــم ونشـــر 
 عيلوز لو أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.

 ػػػس ا نػػػاسة مبػػػا داي نػػػا هػػػم جيػػػماز مخػػػ  األجيػػػنة ، ػػػا اام  ػػػيسع  إفايػػػد اا 
ـــا »   جيػػػماز مخػػػ  األجيػػػنة ، ػػػا اام  ػػػيس مثافػػػت بػػػل قػػػمؿ اانبػػػمؿ ِإنَّ َأَحـــقَّ َم

مغػػ ا بػل فػػاة م ٔب  عاا خػاري ،ػػل افػل ، ػاس ر اا «َأَخـْذُوْم َعَلْيـِو َأْجــًرا ِكتَـاُب اهللِ 
مف مؤخػ  األجيػنة ، ػا م  ي ػهع  م  ػاً لافػت بػل جي ػا اانبػمؿ مػداك األبػ  بػل 

نة بل مفناك املط   ع منم ابمئأار ا م  يسة  اامػ ايا هػم مبنى فدر م  يس ،ط
 مافػػد اا  ػػػسع مي إ،عػػاك اا  ػػػس باممفػػاً منػػػم بثػػا إابائػػػه شػػ م اًة مػػػاا  س إبػػػا مف 

 امند  إبػػػا مف   عػػػا فااامافػػػدع  ُب   مػػػا امػػػاام   ػػػاف مخػػػ ػ  عػػػا ا نػػػاس فاملطػػػ
د نػارت امل نمػد ااػ  ابػ  ا  ػم  س شػ اهاً م   مافػاألجينة ، يه جيائ اًة  اانػه إذا م

مخ ها املم  س ب ااً اهة م ه امل ُب إاباك ه ا اا  ػس اغػ ا شػ اهاً م   مافػدع  اػه 
امػػل ُب مخػػ  األجيػػنة ، يػػهة مااػػ  ل م   ػػما اابػػناكة  ااامافػػد اػػدى مبػػنى فػػدر ٓب 
  ل مل   ينس مي يل اد نس بمى األجينة اا  مخ  هاع  نػار  ػؤالك املم   ػ  

س اابػػناكة  ااامافػػػد فػػ جينة بػػل غػػػ  إذف ب   ػػينسع  بػػل غػػػ  مف مف     ػػما غػػ ه
 امف مل   ػينس مي يػلة  م  ػاً مػتف اا  ػس بػل ييػ  هػم ب ػاحع  ب ػي إفايمػه 
هػػم مف  اػػمف مخػػ ا جيػػائ اً ااػػا اانػػاسع  ب ػػاح مخػػ  األجيػػنة ، يػػه بػػل  ػػا بػػل 

هع  اػػػيح بػػػل امل  ػػػس ااػػػ ي ،  ػػػه ُب األنػػػا م طػػػتة  بػػػل هنػػػا  ي ػػػ  اشػػػن م  
مل نمػد ب ػن اا ػآب وػاع  ايطػت هػ  ب ػن ااػ ي ،  نػا م طػتع  هػ   اكت ا

ب ػن اا ػػآب وػػا بػػا دابػػت ،نػػدا م ػػه مف   خػػ  مجيػػنة ، ػػا م  ي نػػا اغػػ اع  اػػه مف 
    نػػا اغػػ ا فاةػػافع مػػتذا خنجيػػت بنػػه فػػ ف ،  نػػا ا ػػند م  جل ا،ػػدع م   ػػدث 

اانػاس ، ػبلً  وا ُب ااعن لع م  م ن نا ا نػاس ف  ػد  بػي د نػارت ب ايػد جل يػا
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ف داػػػد إفايػػػػد اا  ػػػس اا ابػػػػدع  نػػػػار ملػػػل مخػػػػ ها مػػػػنداً م  مجا،ػػػد مف   عينػػػػا ملػػػػل 
بػػػماك مذف نػػػاي نا ااػػػ ي ،  نػػػا مـ ٓب  ػػػ ذفع بػػػخ  مـ راػػػ ة  هػػػ ا  ع طػػػاك

دايا مكه ال ت ن ميد يل اام ايا ألكه ، سع منم با داـ ،ندا اه مخػ  األجيػنة 
ف  ػػد  بػػي د بػػل اامبػػائا نػػار ب ايػػاً ، يػػهع مػػتذا م،عػػاا ا نػػاس شػػ اهاً م   مافػػد 

جل يػػا اانػػاسع  نػػار ب ايػػاً ااػػا  ايػػد مف     ػػه اغػػ ا  مف   خػػ  األجيػػنة ، ػػا 
 ػػػنب ا   ػػػس ُب بنػػػا   م  ي ػػػهة مأ ػػػا يػػػل اامػػػ ايا ا  ؤاػػػا هػػػم  ػػػنب ا   ػػػاح

 ؛مخػػػػ ا إال فػػػػتذفع   ػػػػنب ألخػػػػ  األجيػػػػنة ، يػػػػه ُب بنػػػػا م  ي ػػػػه فػػػػ جينة إال فػػػػتذف
  ن ميد يل اام اياة ا ان ال نمز مف ت
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 ارجيةـياسة الخـالس
: السياسة ىر رعاية ب ون األمة داخلياً وخارجياً، وو ون مـن ٔٛٔالمادة 

قبـــ  الدولـــة واألمـــة. عالدولـــة ىـــر التـــر وبابـــر ىـــذه الرعايـــة 
 عملياً، واألمة ىر التر وحاس  بها الدولة.

نػاسع إذ هػم  ه ا اام ن ا ،اـ ،ند مجيا اا عه ا املادة م ن ا ا طيابد
 نػػا اماقػػػا ااطيابػػػد بػػل ييػػػ  هػػػ ة منػػػم  م ن ػػا اا بػػػا  م ن ػػػا ااوػػػدؽ 
 م ن ا ااط عافع  غ  ذان بل امل ا  اا  ه   اقا بمجيمد ،ند مجيػا اا طػن 

ألكػه  اقػا بػدرؾع  إةػا  م  ػمف ُب مياابػهة  مػمؽ  ؛ه ي  ايد ال  م  ػمف ميػه
د ه ػي ر،ػا شػؤ كهع قػاؿ ذان منم ب ناها اا غمي ُب بادة باس  طمس بيابػ

ُب اابػػػابمس ا ػػػػي  ه بطػػػػت اان،يػػػػد بيابػػػػد مبنهتػػػا  ايمنػػػػا   هػػػػ ا هػػػػم ر،ا ػػػػد 
شػػػػؤ اا فػػػػاأل ابن  اانػػػػماه ة  م  ػػػػاً مػػػػتف األياد ػػػػ  ااػػػػماردة ُب ، ػػػػا امػػػػا سع 
 ااػػماردة ُب دابػػ د امػػا سع  ااػػماردة ُب االهم ػػاـ هوػػاّب املطػػ     طػػمن   بػػل 

ُب امػػد   املم ػػل ، يػػهع  اا  ػػظ ا  خػػاري   ماػػه جم م،نػػا هػػ ا اام ن ػػاع مب
َما ِمْن َعْبٍد َيْسـتَـْرِعيِو اهللُ َرِعيَّـًة عـَلَـْم ُيِحْطَهـا بُِنْصـِحِو ِإالَّ »بل  ن ل ب با فل  طار  

َما ِمـْن َواٍل يَِلـر َرِعيَّـًة ِمـَن اْلُمْسـِلِميَن عـََيُمـوُت »   قماػه  «ةِلْم َيِلْد رَاِئَحَة اْلَلنَّةِ 
َســـَتُ وُن ُأَمـــَراُء عـَتَـْعرِعُـــوَن »   قماػػػه « ُىـــَو َلـــاٌش َلُهـــْم ِإالَّ َحـــرََّم اهللُ َعَلْيـــِو اللَّنَّـــةَ وَ 

ــَل  ــاُلوا: َأَع ــاَبَع، َق ــَر َوَو ًِ ــْن َر ــِلَم، َوَلِ ــْن َم ــْن أَْنَ ــَر َس ــِرَئ، َوَم ــَرَف َب ــْن َع َووـُْنِ ــُروَن، َعَم
ََلَّْوا ـَبَف  َ »   قماػه  ةاا بطػ س ،ػل مـ بػ  در  « نـَُقاوُِلُهْم؟ قَاَل: ال َما  َْ َمـْن َأ

رُ  ُهمْ  َوَىمُُّو َليـْ ر اا « اهلِل عـََلْيَس ِمَن اهلِل ِعر َبْرٍء، َوَمْن َلْم يـَْهَتمَّ ِلْلُمْسـِلِميَن عـَلَـْيَس ِمـنـْ
 ،ػػل جين ػػن فػػل ، ػػد اب  ة،نػػه  املطػػمدرؾ ،ػػل افػػل بطػػ مد راػػ  ابامػػا س ُب



 

179 

 

ـــُ  َرُســـوَل اهللِ »قػػػاؿ   ـــاِة، َوالنُّْصـــِف ِلُ ـــ ّْ   بَايـَْع ـــاِء الزََّك ـــلِة، َوِإيَت ـــاِم الصَّ ـــى: ِإَق َعَل
قـُْلـُ : أُبَاِيُعـَ   أَوـَْيُ  النَِّبرَّ »بم ل ، يه  ،ل جين ن فل ، د اب قاؿ  « ُمْسِلمٍ 

: َوالنُّْصِف ِلُ  ّْ ُمْسِلمٍ     ر اا اا خارية منػ ا األياد ػ« َعَلى اإِلْسلِم، َعَشَرَط َعَلرَّ
بػػػا  م  ػػػل فاألبػػػد  ابػػػت  ـبػػػماك بػػػا  م  ػػػل فامػػػا س ُب ممايػػػد اماػػػسع م ع  نػػػا

بػػػػا  م  ػػػػل فاملطػػػػ    ف  ػػػػنس بػػػػا ف ػػػػع بػػػػل االهم ػػػػاـ فوػػػػامنس  ـامػػػػا سع م
 اانوػػػح  ػػػسع   نػػػا  طػػػمن   بننػػػا م ن ػػػا ااطيابػػػدع ف اػػػا ر،ا ػػػد شػػػؤ ف األبػػػد 

بطػػػمن عاً بػػػل  مياػػػمف م ن ػػػا ااطيابػػػد ااػػػ ي ،نممػػػه هػػػ ا املػػػادة م ن  ػػػاً شػػػن،ياً 
 األداد ااطن،يدة

: ال يلوز ألي عرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن و ـون ٕٛٔالمادة 
ــة مطلقــاً. والعلقــة  ــة مــن الــدول األجنبي ــأي دول لهــم علقــة ب
بالدول محصورة بالدولة وحـدىا، ألن لهـا وحـدىا حـق رعايـة 
ـــاً. وعلـــى األمـــة والت ـــتلت أن وحاســـ   بـــ ون األمـــة عملي

 على ىذه العلقة الخارجية.الدولة 
ر اا اا خاري ،ل « َعْن َرِعيَِّتوِ  َوَمْسُ ولٌ اإِلَماُم رَاٍا َوُىَو »  داي نا قماه 
 ااطػػػنع م،عػػػا ب اشػػػنة ر،ا ػػػد ااطػػػؤ ف ،  يػػػاً ر،ا ػػػد إا ابيػػػد  ة، ػػػد اب فػػػل ، ػػػن

مػػػػبل حيػػػػا ا ن،يػػػػد مف مبػػػػـم ف  ػػػػا امػػػػا س  ال حيػػػػا أليػػػػد بػػػػل  ؛ا  ػػػػا س  يػػػػدا
 بػـم ف  ػا امػػا س إال فممايػد شػن،يدع إبػا ف ي ػػد بػل اانػاس إف  ػػاف  املطػ    مف

خ ي دع  إبا فممايد بل اخل ي دع م  بل جي ا اه اخل ي ػد يػل ااممايػد بػل ب ػا ك  
ال فاا ي دع  ال فممايد خ ي دع مبل حيا مف  بػـم فطػ ك بػل    الةة مبا بل ٓب  مؿَّ 

 اخلارجة ب اشنة ر،ا د شؤ ف األبد ال ُب ااداخا  ال ُب
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 هنا ال فد بل ممايح ه ا اماس بل ييػ  ااػداياع  بػل ييػ  ااماقػا 
ااػػ ي  نوػػت ، يػػه ااػػداياة مبػػا ااػػدايا مػػتف ااطػػ عاف قػػد جي  ػػه ااطػػنع ا  ػػا س 

َمـْن َكـرَِه »   جي ا بيابد ااناس ا  ااـ م طتة  بمؿ اانبػمؿ  عم طت
ْلَيْصــِبْر َعَلْيــِو، عَِ نَّــُو  ًرا ِمــْن َأِميــرِِه َبــْيً ا عـَ ــْلطَاِن ِبــبـْ ــْيَس َأَحــٌد ِمــْن النَّــاِس َخــَرَج ِمــْن السُّ َل
ــًة َجاِىِليَّــةً  ــِو ِإالَّ َمــاَت ِميَت مأ ػػا  ةبم ػػل ، يػػه بػػل يػػد   افػػل ، ػػاس« َعَمــاَت َعَلْي

منػػػم إذف ااػػػ ي ت ػػػن ااطػػػ عاف ال غػػػ اة  عاخلػػػن ج ، يػػػه خن جيػػػاً بػػػل ااطػػػ عاف
ُسوُسُهْم األَنِْبيَـاُء، ُكلََّمـا َىلَـَ  نَبِـرّّ َخَلَفـُو نَبِـرّّ، َكاَنْ  بـَُنو ِإْسَرائِيَ  وَ »  بمؿ اانبمؿ  

 ب نػػاا  ةبم ػػل ، يػػه بػػل يػػد   ميب هن ػػنة« َوِإنَّــُو ال نَِبــرَّ بـَْعــِدي، َوَســَيُ وُن ُخَلَفــاءُ 
 بػػل  طػػمس املطػػ   ة  ب نػػـم إكاػػس م نػػا املطػػ  مف مطمبػػاس اخل  ػػاكة م ػػّ  

 مف غػ  اخل  ػاك ال  طمبػمفة منػ ا دايػا  عه ا مف غ  األبػ  ال  اػمف بػ عاكاً 
، ػػػا مف بيابػػػد اان،يػػػد إةػػػا هػػػ  ا  ػػػػا س  ال ماػػػمف اغػػػ اة  م  ػػػاً مػػػتف ، ػػػػا 

هػػػم مكػػػه  ػػػاف حيوػػػن ااطػػػ عاف  اابيػػػاـ فطيابػػػد اانػػػاس فػػػه فمنػػػ ه  اانبػػػمؿ 
رئػػيح د اػػدع   ػػاف هػػم ااػػ ي  ػػمٕب بػػل  بػػـم ف  ػػا بػػل م، ػػاؿ ااطػػ عاف م  بػػل 

بل  بـم ببابه ُب املد نػد يػ   ػاف  ػنج اغػ  ة بػل  م، اؿ بيابد اان،يدة ممٔب
ااغ  اتع   ٔب اامالة  ااب اة  جي ػاة األبػماؿ  بػل  بمبػمف هوػ  د بػل املوػاّب  
 ممز ػػا امليػػاا  خػػنص ااث ػػار  غػػ  ذاػػنة منػػ ا   ػػه دايػػا ، ػػا يوػػن ااطػػ عاف 
 يوػػػن بيابػػػد اانػػػاس فامػػػا سع مي فاخل ي ػػػد  بػػػل  مايػػػه اخل ي ػػػدع فػػػاألب   بػػػل 

مايػػه األبػػ ة  ااطػػ عاف هػػم ر،ا ػػد شػػؤ ف اانػػاس ر،ا ػػد إا ابيػػدع  بيابػػد اان،يػػد  
ااماردة ُب قمؿ اانبمؿ "مطمبنس" هػ  ر،ا ػد شػؤ ف اانػاس ر،ا ػد إا ابيػدة  فنػاك 
، ػػػا هػػػ ا مػػػتف ر،ا ػػػد شػػػؤ ف اانػػػاس ر،ا ػػػد إا ابيػػػدع مي اابيػػػاـ هطػػػؤ ايد امػػػا س 

بع بػػػػػاًة ألف ااطػػػػػنع م،عػػػػػا دوػػػػػمرة فامػػػػػا سع مػػػػػبل نػػػػػمز اغػػػػػ ا مف  بػػػػػـم وػػػػػا 
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ااطػػ عاف  م،عػػا بيابػػد اانػػاس ا خ ي ػػد  ملػػل  مايػػه اخل ي ػػدة مػػتذا قػػاـ ف ، ػػاؿ 
اماػػس  ااطػػ عاف  مػػمٔب بيابػػد اانػػاس مي مػػند غػػ  اإلبػػاـ  غػػ  بػػل  الا  ػػاف 
م  ه ه ا  اا اً ا طنع مااف فا بًلع   ا مونؼ فا ا متكه  امف ينابػاًع  بػل 

 ي دع  غ  بػل  مايػه اخل ي ػدع مي غػ  امػا س مف  بػـم هنا ال حيا أليد غ  اخل
فػػ ي ، ػػا بػػل م، ػػاؿ اماػػس  ااطػػ عافع مػػبل  بػػـم فن،ا ػػد شػػؤ ف اانػػاس ر،ا ػػد 
إا ابيدع مي ال  طمس ااناسع ألف ه ا هم ، ا اما س  ال نػمز اغػ ا مف  بػـم 

 فهة
هػػ ا بػػػل ييػػػ  ااػػداياع مبػػػا بػػػل ييػػ  ااماقػػػا مػػػتف اابيػػاـ فن،ا ػػػد ف ػػػع 

 ف بػػل ق ػػا مجا،ػػد ر،ا ػػد إا ابيػػد هػػم بػػل ب ػػاهيس اماػػس ااػػدتبنا  ة مػػتف ااطػػؤ 
اماػػس ااػػدتبنا   بؤبطػػاتع م،بلهػػا ااػػمزارة مي امامبػػدع  ااػػل  مجيػػد غ هػػا 
بل  بـم فن،ا د ف ع ااطؤ ف ر،ا د إا ابيدع مي بل  بـم فػاماس ُب كاييػد بػل 

فن،ا ػػد شػػؤ ف ا ػػاب  ُب اانػػماي ة مننػػاؾ اانبافػػات بػػثبًلة منبافػػد ا ػػاب  مبػػـم 
بنند ا اباة ر،ا د إا ابيد ميامف  ا ااط عاف ، ينس ُب شؤ ف ب يندع من  ااػ  

 ممقا ، ينس ،بمفاتع    ا  س نند ؽ مبا،ػدع  غػ   عم عينس إذكاً فا اباة
 مبنهػػا  عذاػػن بػػل م، ػػاؿ اماػػس  ااطػػ عاف ااػػ  مممالهػػا ااد اػػد ُب بننػػد ا ابػػاة

منػ ا هػم  ع   ان كبافد األ  اك  بائن اانبافػات عامزارة بماك فطماككام    بن ا
مػػػتف  عااماقػػػا ااػػػ ي  طػػػ   ، يػػػه ااػػػدايا فاانطػػػ د ا ػػػداخاة مبػػػا فاانطػػػ د ا خػػػارج

 عف ع ااد ؿ اادتبنا يد   ا ا  ػ ة امل ػارض يػل االموػاؿ فااػد ؿ األخػنى
م ػاؽ بػا    ا اه نػبلييد ب ا اػات م ػن ااػد ؿ  هػم خػارج اماػسع  اػه اال

ااد ؿ األخنى ، ا مبمر مم  ل فاا بلقات فينه  ف  د امه اين ػ ها يػ   طػم س 
 اماسة من ا م  اً هم ااماقا اا ي  ط   ، يه اادايا فاانط د ا خارجة
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من ا ااماقا  هم قياـ ف ع املؤبطات بل ااناس  اانبافػات بػثبلً فن،ا ػد 
ع املؤبطػػػات بػػػل اانػػػاس  ف ػػػع ااطػػػؤ ف ر،ا ػػػد إا ابيػػػد ُب ااػػػداخاع  قيػػػاـ ف ػػػ

د بػػػثبلً فن،ا ػػػد ف ػػػع ااطػػػؤ ف ر،ا ػػػد إا ابيػػػد ُب اخلػػػارجع ال ي ػػػاألي اة ااطيابػػػ
نػػػػػمز ُب اإلبػػػػػبلـ بع بػػػػػاًة ألف ااطػػػػػ عاف  اابيػػػػػاـ فطيابػػػػػد اانػػػػػاس إةػػػػػا م،عػػػػػ  
ا خ ي د م  اؤلب ع م  ملل  مايه اخل ي ػد م  األبػ ع مػبل حيػا اغػ ا مف   اشػنا  اػم 

 ا د ذان ا طنعةُب بط اد  ايدةع ملخا
 م  اً متف ب اشنة ر،ا د ااطؤ ف ر،ا د إا ابيد  ال د ، ػا اانػاسع  اامال ػد 
،بد ال فد مف  مس ف  الن ع إبا فػ  األبػد  اخل ي ػد م  فػ  األبػد  األبػ  ااػ ي 
مبنمػػهع  إبػػا فػػ  اخل ي ػػد  بػػل  مايػػه م  فػػ  األبػػ   بػػل  مايػػهة  بػػل   اشػػن ر،ا ػػد 

 ال ػد م  اشػنمه فا  ػدع   ػا موػنؼ فا ػا منػم يػناـ فػبل ااطؤ ف بل غػ  ،بػد 
خبلؼع مااكت ب اشنة ر،ا د ااطؤ ف ر،ا د إا ابيػد فا  ػدع  بػل هنػا حيػـن ، ػا 
األي اة ااطيابد  ، ا األمػناد ُب األبػد مف ماػمف  ػس ،بلقػد ف  ػد د اػد مجين يػد 

 ا هػم دايػا مينا  ا   مرب ب اشنة ان،ا د ش ف بل شؤ ف األبد ر،ا ػد إا ابيػدع  هػ
 ه ا املادةة

: الْايــة ال وبــرر الواســطة، ألن الطريقــة مــن جــنس الف ــرة عــل ٖٛٔالمــادة 
ــــى المبــــاح. والوســــيلة  ــــى الواجــــ  وال إل ــــالحرام إل ــــ  ب يتَو

 السياسية ال يلوز أن وناقض طريقة السياسة.
جي ػػػا مل اجلػػػد بطػػػا ا اانػػػاس مياابػػػاً  ػػػاا يا  اإلجيػػػارة إف اب م ػػأب قػػػد 

 ذاػػنع  جي ػػا امن يػػ  هػػ ا امل اجلػػات فػػ  اانػػاس مياابػػاً مخػػنىع   غػػ   ااطػػن د
  بػػػاة ااغػػػاش فػػػاا يا م   ػػػناًع  قعػػػا  ػػػد ااطػػػارؽ يػػػداًة   ػػػ ان جي ػػػا مل اجلػػػد 
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اااػػػامنة مياابػػػاً   ياػػػاـ  املطػػػا ا ااػػػ   وػػػا فػػػ  ااد اػػػد اإلبػػػبلبيد  ااػػػد ؿ
 جيػػػه  املطػػػم بلع  مياػػػاـ دار امػػػنةع  مياػػػاـ م  ػػػيغنس ااػػػد،مة ، ػػػا  امل اهػػػد

   ت اان نع  غ  ذاػنة  جي ػا امن يػ  هػ ا األياػاـ مياابػاً مخػنىع    ػظ 
ر ق ػػػػا  ػػػػادـ املطػػػم بل  بااػػػػه بثػػػػا ي ػػػظ دـ املطػػػػ س  بااػػػػهع   م ػػػنب قمػػػػاؿ ااا

م  ػػيغنس ااػػد،مة ، ػػا  جيػػه    ػػت اان ػػنع  هاػػ اة مااعن بػػد ُب اإلبػػبلـ مياػػاـ 
فػػػنبع اا نػػػدة شػػػن،يدة  اػػػ ان ال  ممنػػػا ا نوػػػن فااغػػػدرع  ال  ممنػػػا ا  ػػػمح 

ما ػػػا مف ااغا ػػػد نػػػت مف ماػػػمف  ػػػا ممػػػا فػػػه ااطػػػنع  ػػػ ان نػػػت مف  اػػػمف بػػػا 
 منػػا إٔب هػػ ا ااغا ػػد  ػػا مجيػػازا ااطػػنعة ألف ااغا ػػد  اامابػػعد  ػػا بنن ػػا م ػػا 
اا  ػػػدع  ااػػػ ي ن ػػػا هػػػ ا اا  ػػػا ب ايػػػاً م   نم،ػػػاً هػػػم ااػػػدايا ااطػػػن،   اػػػيح 

 إاينػا ألف اب  بػمؿ   اانمائ  ااػ  منػم  ،نػه  ال ااغا ػد ااػ   نػدؼ       

               هػػػا ممنػػػا إايػػػه ال هػػػا كػػػم  ،ػػػل األ، ػػػاؿع م [ٜٗ]املائػػدة  
هػػ ا األ، ػػاؿع مياػػمف ياػػس اامابػػعد   اػػس ااغا ػػد هػػم ااػػدايا ااطػػن، ع مي 

ف مف  ػػمف ااػػدايا ااطػػن،  هػػم ااػػ ي  بػػنر إفايػػد ااغا ػػد م   نتنػػا دايػػا ، ػػا م
مي ال    نػػا ب ايػػد إذا  ػػاف ااػػدايا ااطػػن،  قػػد جيػػاك  عااغا ػػد ال مػػربر اامابػػعد

ب ايػػػػد ألف غا منػػػػا ب ايػػػػد م   اجي ػػػػد م  اامابػػػػعد  فم نتنػػػػاة  اػػػػ ان ال   ػػػػا
فػا ماػمف ب ايػد إذا مفاينػا  عبند فدع م  ألف غا منا مينػا ك ػا م  خػ  م  كوػن

 ف ياػػاـ ااطػػنعة ألف  ػػػا طػػ َّ مُ ااطػػنع  دنبػػد إذا ينبنػػا ااطػػنعة مي نػػػت مف 
 م ػػا بػػل مم ػػاؿ املطػػ س نػػت مف  طػػ  فااطػػنعع  مف  اػػمف  مػػل ياػػس شػػن، ة

 مف اا  ادع ميأت ف م اؿ املم  ل ااطارع خعاة هم ااطن،  اماس م ن ا ألف

املطػ  مف   طػمنان ف   ناػن هنا  بل شن، ة ياس  مل املط س مم اؿ مجيا مامف
ح مف اإلبػػبلـ قػػد ابػػمن   بػػل مدامػػه قما،ػػػد قا،ػػدة ااغا ػػد مػػربر اامابػػعدة نػػ ي
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م،عػػت اامبػػي د املمنػػ د ا غا ػػد ياػػس ااغا ػػدع بثػػا قا،ػػدة  هاامبػػي د إٔب امػػناـ 
يناـ   بثا قا،ػدة  ه ػا مػند ب ػاح إذا م نػا إٔب اػنر يػـن ذاػن اا ػند  فبػ  

 ااػػل ااطػػ ك ب ايػػاً ة  بثػػا قا،ػػدة  هبػػا ال  ػػمس ااماجيػػت إال فػػه منػػم  اجيػػت  
ا ااغا ػػد ع م  مناػػاًع مبػػا إف  اكػػت ينابػػاً مػػبل   نػػاامبػػي د ب ايػػدهػػ ا إذا  اكػػت 

ع فػػػا م بػػػا ينابػػػاًة  بػػػل هنػػػا  اكػػػت ااغا ػػػد ال مػػػربر إف  اكػػػت مناػػػاً م  ب ايػػػد
اامابػػعدع مي ااغا ػػد ااماجي ػػد م  امل ايػػد ال   ػػا اامابػػعد ا نبػػد ب ايػػدة  ، ػػا 

 ه ا  ا ت ه ا املادة   اف ذان داي ناة

اورات السياسية ًرورية عـر السياسـة الخارجيـة، والقـوة : المنٗٛٔالمادة 
 عيها و من عر إعلن األعمال وإخفاء األىداف.

إف ه ا املادة بل امل ايات ااػ  جي  ػت اػنمي اإلبػاـ  اجيمنػاداع  املنػا رة 
ااطيابػػيد هػػ  م، ػػاؿ مبػػـم وػػا ااد اػػد قانػػدة غا ػػات غػػ  ااغا ػػات ااػػ  م نػػن 

م ػػل ذاػن ااطػنا ا ااػ  قػػاـ  عـم وػ ا املنػا رات بػ بػل اابيػاـ فاا  ػاع   ػػاف 
مػػتف هػػ ا ااطػػنا ا  ػػدؿ  عوػػا ُب م اخػػن ااطػػند األ ٔب  م ائػػا ااطػػند ااثاكيػػد ا نأػػنة

ظاهنهػػػا ، ػػػا مف اانبػػػمؿ  ػػػاف  ن ػػػد غػػػ   قػػػن شع ااػػػل امبيبػػػد مكػػػه  ػػػاف  ن ػػػد 
إرهاة قن شع  جي ا ق ائػا اا ػنة األخػنى مبػا دا ػدة ُب اخلوػاـ ااػدائن فينػه 

 قن شة  اادايا ، ا ذاػن هػم مف هػ ا ااطػنا ا  اكػت ق ي ػد اا ػددع بػم ع  ف 
م  بػػا م ع م  لبلهائػػدة  هػػ  ايطػػت م،ػػداداً  اميػػد ابمػػاؿ قػػن شع  مكػػه ٓب  بامػػا 
قن طػػاً مينػػا   نػػاع   ػػا بػػا كػػم  ،ننػػا ،بػػد ب اهػػدات بػػا ف ػػع ق ائػػا اا ػػنةع  

 ااطػػػػػند ُب فػػػػػه   اا مػػػػػه ا ػػػػػ  اػػػػػ نةع  بماد،مػػػػػه ا ػػػػػ  بػػػػػدِبة  بػػػػػل ذاػػػػػن ذها
 جيػػمد يااػػػد امػػػنة  بػػػا ذاػػػن  إ،بلكػػه امػػػ  قانػػػداً  باػػد إٔب ا نأػػػنة ادبػػدااط
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ااػػػ  فينػػػه  فػػػ  قػػػن ش ااػػػ  مبػػػا ااا  ػػػد  ػػػت بػػػ عاااة مػػػتف اابوػػػد بػػػل م ػػػن 
ااني ػد هػم اامنػػمؿ إٔب بنادكػد قػػن شع اي ػنة خيػربة إذ ف غػػه مف خيػرب  قػػن ش 

ا مف ه ا بنػا رة هػم مكػه راػ   م ا ااف ابلم اؽ ، ا غ   املد ندة  اادايا ، 
مف  نجيػػػا  ٓب حيػػػ  يػػػ  ظ ػػػن فا دكػػػدع  مكػػػه ف ػػػد رجيم،ػػػه ف بػػػ م،  غػػػ ا خيػػػرب 
 ق ػػا ، ينػػاة منػػ ا   نػػا بنػػا رات بيابػػيدة  اابػػمة ااػػ  ُب هػػ ا املنػػا رات مف 
األ، اؿ اا   باـ وا   نا رة مامف ب  نػد  ظػاهنةع  ااػل ااغا ػات بننػا ماػمف 

 األ، اؿ  إخ اك األهداؼة  خ يدع مبمهتا ُب إفناز

: اللــرأة عــر كشــب جــرائم الــدول، وبيــان خطــر السياســات ٘ٛٔالمــادة 
ووحطـــيم الشخصـــيات  ،الزائفـــة، وعنـــف المـــ امرات الخبيثـــة

 المنللة، ىو من أىم األسالي  السياسية.
قػد  طػا   اانبػمؿ  عه ا املادة بل األباايتع  هػ  بػل امل ايػات

 نػػػد  ػػػـم األيػػػ اةع  يػػػ  هامجمػػػه قػػػن ش ابيػػػاـ جينتػػد فػػػ  قن  ػػػد ُب كب ػػػنس اا
ف د ػداً قما  خن ُب ااطنن امناـع  قاات إ، د اب فل جي ش ف بن رجي  ع   

ع  مخػػ  ا األبػػماؿع  مبػػن ا  منػػ افه ابػػم  ما ااطػػنن امػػناـع  بػػ اما ميػػه ااػػدـ
يابمنا ػ  ػػات  نػػدد مينػػا فطػػيػػ  هامجمػػه قػػن ش فػػ ان مكػػ ؿ اب م ػػأب  اانجيػػاؿع

 ع قػاؿ م ػأب  ُب ممند املطػ    ،ػل د ػننس دػاا ائ                  

                                         

                                                       

 ة [ٕٚٔ]اا بنة 
 اي بػػما نػػخنة ، يػػه   يػػ  مػػ بن  نػػمد فػػ  اان ػػ  ، ػػا اانبػػمؿ 
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 بؤابناهتس ه اع  مجيبلهس جيػ اكً   مؿم ح اانب  هم جيااح إٔب جينت جيدار
ْســَتِعينُـُهْم ِعــر إلَـى بَنِــر الّنِنــيِر يَ  َخــَرَج َرُســوُل اللّــِو »قَػػاَؿ افْػػُل إْبػَ اَؽ   ، ينػاة

ِديَِة َذيِْن  اْلَقِتيَلْيِن ِمْن بَِنر َعاِمٍر الّلَذْيِن قـََتَ  َعْمُرو بْـُن ُأَميّـَة الّنـْمِرّي، ِلْلِلـَواِر الّـِذي  
، وََكـاَن بـَـْيَن بَنِـر الّنِنـير َعَقَد َلُهَما، َكَمـا َحـّدثَِنر يَزِيـُد بْـُن ُروَمـانَ  َكاَن َرُسوُل الّلِو 

َلّمـا أَوَـاُىْم َرُسـوُل اللّـِو َوبـَْيَن بَ  َيْسـَتِعينُـُهْم ِعـر ِديَـِة َذيْنِـ   ِنر َعاِمرٍ  َعْقٌد َوِحْلـٌب. عـَ
تَـَعْن  بِنَـا َعَلْيـِو ثُـّم نُِعينُـ  َعلَـى َمـا َأْحَبْبـ  ِمّمـا اْسـ ،نـََعـْم يَـا أَبَـا اْلَقاِسـمِ  :اْلَقِتيَلْيِن قَاُلوا

َوَرُسوُل الّلِو -إّنُ ْم َلْن َوِلُدوا الّرُجَ  َعَلى ِمْثِ  َحاِلِو َىِذِه  بـَْعُنُهْم بِبَـْعِض عـََقاُلوا: َخل
  ٌَعَمــْن رَُجــٌ  يـَْعُلــو َعَلــى َىــَذا اْلبَـْيــِ  عـَيُـْلِقــر  -إلَــى َجْنــِ  ِجــَداٍر ِمــْن بـُُيــووِِهْم قَاِعــد

ــُن  ــَذِلَ  َعْمــُرو ْب َتــَدَب ِل ــُو؟ عَانـْ ــْخَرًة عـَُيرِيُحَنــا ِمْن ََ ــِو  ــنُ َجّحــَعَلْي َــا  :عـََقــالَ  ،َكْعــ ٍ   اِش ْب أَن
ـــْخَرًة َكَمـــا قَـــالَ  ،لِـــَذِل َ  ََ اْلَخبَــــُر ِمـــْن  عَـــأََوى َرُســـوَل اللّـــِو  ...َعَصـــِعَد لِيُـْلِقـــَر َعَلْيـــِو 

ِ  بِالتّـَهيُّ  َوَأَمَر َرُسوُل الّلِو ... الّسَماِء ِبَما َأرَاَد اْلَقْوُم عـََقاَم َوَخَرَج رَاِجًعا إَلى اْلَمِديَنةِ 
 ة«ثم أجلىم  ...َحْرِبِهْم َوالّسْيِر إلَْيِهمْ لِ 

 قػػػاؿ م ػػػأب    هأػػػـم اابػػػن ف ، ػػػا ميب  ػػػت فا ػػػهع            

     ]مػػػػػرب بػػػػل  عػػػػػيس    ػػػػا ذاػػػػن ةةة خػػػػن ل فوػػػػػ اهتس  ، ػػػػا ]املطػػػػد  
 ااطخويات امل   دة 

    ه ا ه  مداد املادة

ة األع ـــار اإلســـلمية عـــر رعايـــة بـــ ون : يعتبـــر إلهـــار عظمـــٙٛٔالمـــادة 
 األعراد واألمم والدول من أعظم الطرق السياسية.

هػػ ا املػػادة  ػػا نػػت ، ػػا ااد اػػد مف مبػػـم فػػهع منػػم مػػنض  اػػيح ب ايػػاًة 
 ذان مف ااماجيت ، ا ااد اد مف م    ااػد،مة ، ػا  جيػه    ػت اان ػنع ألف اب 
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  بػػػػػػػمؿ                          ]ع     ػػػػػػػد ]اا نا ػػػػػػػمت
، ػػا  امل ػػ   نػػا ب نػػسع  اػػ ان ماػػمف قيػػداً ا م  يػػ ة  ال  مػػ ما م  يػػ  ااػػد،مة

إال فتظنػػار ،  ػػد األماػػار اإلبػػبلبيدة  بػػل ،  ػػد األماػػار   جيػػه    ػػت اان ػػن
اإلبػػبلبيد ب اب ػػد ااد اػػػد اإلبػػبلبيد ا ػػػ ب   املطػػم بل  امل اهػػػدع   ػػمف امػػػا س 

ا طنع ال بمط عاً ، ا ااناسع   مف األبد  ابت اما س فاك ػ اط مػاـة  بن  اً 
ما ا  ت ، ينػا دابػ مه  ػت ، ينػا  ا،مػه  اػم ظ ػسع  حيػـن ، ينػا مف معي ػه 
ُب ب وػػيدة  مم مػػػا حبػػػل ااثػػمرة رم ػػػاً مابػػػاًع  نػػت ، ينػػػا مف مثػػػمر إذا رمت   ػػػناً 

كع  مطػػػػام امػػػػا س   ػػػػا فمايػػػاًة   مطػػػػا ى مينػػػػا امػػػا س  ا اػػػػـم ُب  ػػػػا شػػػ 
مطػػام مي مػػند ُب امبػػمؽ مبػػاـ مي قػػاضع  مطػػاما ابااػػ  امل ػػآب إذا خػػااا 
ااطػنع ُب قيابػػه فػاماسع إٔب غػػ  ذاػػن بػل األماػػارع متكػػه نػت إظنارهػػا  إفػػناز 
اا   ػػد ااػػ  مينػػا يػػىت مػػربز ،  ػػد اإلبػػبلـع  يػػىت ماػػمفع فم  يغػػه ، ػػا  جيػػه 

ايت ااطيابػػػيد  إةػػػا هػػػم بػػػل ااعػػػػنؽ    ػػػت اان ػػػنة  إظنارهػػػا اػػػيح بػػػل األبػػػػا
 ااطيابيدة

، ػػػا مف اماػػػس ااطػػػن،  مف قمػػػاؿ ااا ػػػار قمػػػاالً م  يػػػاً ال نػػػمز إال ف ػػػد 
قَػػػاَؿ   املػػػنادي،ػػػل مػػػن ة فػػػل بطػػػين مخػػػنج ااعػػػربا  ُب ااا ػػػ  م  ػػػيغنس ااػػػد،مةع 
ــْوِمر َمـْن َأْدبـَــَر عـَُقْلـُ : يَـا َرُســوَل اللَّـِو ُأقَاوِـُ  ِبَمــْن َأقْـ  ،أَوـَْيـُ  َرُسـوَل اللَّــِو  بَـَ  ِمـْن قـَ

ُهْم؟ قَــــاَل: ــــ»ِمــــنـْ َقــــاَل: ا"نـََعــــْم"، عـََلمَّ ــــَر َدَعــــاُه، عـَ ــــْوا ْدُعُهــــْم ِإلَــــى اإِلْســــلا َأْدبـَ ِم عَــــِ ْن أَبـَ
  اهللِ  ولُ ُسـرَ   َ اوَـا قَ َمـ» ،ل افل ، اس قاؿ   ة مخنج  ما اارتب يع «عـََقاوِْلُهمْ 

، ػػػػا ارب   م ػػػػد  امػػػػا سة   ػػػػا هػػػػ ا دايػػػػا مخنجيػػػػه ااػػػػد«ة مْ اىُ َعــــى دَ تَّــــحَ  مــــاً وْ قَـ 
 جيػػمة ااػػد،مة إٔب اإلبػػبلـ ق ػػا اابمػػاؿة  يػػىت مػػمس ااػػد،مة إٔب اإلبػػبلـ ال فػػد 
بػػػػل م  ػػػػيغنس ااػػػػد،مة ، ػػػػا  جيػػػػه    ػػػػت اان ػػػػنة  بػػػػل هنػػػػا  ػػػػاف إظنػػػػار ،  ػػػػد 
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األماار اإلببلبيد منااً ألكه فه حيوا اام  ي  ، ا  جيه    ػت اان ػنة منػم بػل 
 يح بل األباايتةميااـ ااعن بد  ا

مــة ىــر اإلســلم عــر قــوة بخصــية دولتــو، القنــية السياســية لل: ٚٛٔالمــادة 
 وإحسان وطبيق أح امو، والدأب على حم  دعووو إلى العالم.

ب ي    د ااب يد ااطيابػيد هػم األبػن ااػ ي  ماجيػه ااد اػد  األبػد  حيػمس 
بػن ،ابػاً مياػمف هػم ، ينا اابياـ ها  مع  ه بل ر،ا د شؤ فة  قد  امف هػ ا األ

ااب ػػيد ااطيابػػيدع  قػػد  اػػمف خانػػاً مياػػمف  ػػ ان ق ػػيد بيابػػيد  قػػد  اػػمف 
جيػػػ كاً بػػػل مبػػػن مياػػػمف يينئػػػ  بطػػػ اد بػػػل بطػػػائا ااب ػػػيدة م ػػػثبلً األبػػػن ااػػػ ي 
 ماجيه األبد اإلببلبيد  حيمس ، ينا اابياـ ها  مع  ػه بػل ر،ا ػد شػؤ ف هػم إ،ػادة 

ااب ػػيد ااطيابػػيدع  بػػا ،ػػداا بػػل ق ػػػا ا  اخلبلمػػد إٔب اامجيػػمدع مياػػمف هػػ ا هػػم 
 ب ػػػػيد م طػػػػع   ق ػػػػيد فػػػػبلد ااب بػػػػاسع هػػػػ  بطػػػػائا ُب هػػػػ ا ااب ػػػػيدع  إف  
 اكت بل األبمر اا  مماجيػه األبػد اإلبػبلبيد   مػاج إٔب ر،ا ػد شػؤ فع  ااننػا 
جي ك بل إ،ادة اخلبلمدة  ي  مبـم ااد اد اإلببلبيد متف ق يمنا ااطيابيد هػ  

ااداخاع   ػا د،ممػه ا خػارجع مػتذا ابػمبن  ػا املبػاـ نػارت  مع يل اإلببلـ ُب
ق ػيمنا ااطيابػػيد هػ  بػػا ذ ػػن ُب املػادةع مػػتذا ميطػػنت مع يػل اإلبػػبلـ  قم ػػت 
شخوػػيمنا د ايػػاً موػػ ح ااب ػػيد ااطيابػػيد  ػػا هػػ   ػػا ااػػد،مة اإلبػػبلبيد إٔب 

بػػػا اا ػػػآبع يػػػىت   نػػػن اب اإلبػػػبلـ ، ػػػا ااػػػد ل   ػػػهة مااب ػػػيد ااطيابػػػيد هػػػ  
 ػد ااػػ   مجيػػت ااطػنع اابيػػاـ وػػاة ن ماجيػه ااد اػػد  األبػػد بػل األبػػمر األبابػػيد امل

ميأػػت مف م  ػػا ااد اػػد ا بيػػػاـ وػػا يطػػت بػػا  مع  ػػػه ااطػػنع فطػػ ااع  هػػػ ا ال 
حيمػػاج إٔب دايػػا ألكػػه بػػل مج ػػد مع يػػل مياػػاـ ااطػػنع ، ػػا األبػػمر ااػػ   ػػدثة 
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ا   دثة  قد  اكت ااب ػيد    ا  م ا ااب يد ااطيابيد فاخمبلؼ األبمر ا
 هػػػػػم ُب باػػػػػد ُب د ر ااػػػػػد،مة هػػػػػ  إظنػػػػػار اإلبػػػػػبلـع  ااطيابػػػػػيد ا نبػػػػػمؿ 

"إف قمبن قد جيػاك   مبػااما ٕب     ا ان متف مفا  اات ي  قاؿ ا نبمؿ
فل ،    ، ا ك طػنع  ال    ػ  بػل األبػن م  ع  ا    اع ا  ي  اكما قااما اه

ا  ػػه بػػا فػػداع  مكػػه خاذاػػه  بطػػ  هع  مكػػه  بػػا ال م يػػل" ظػػل اانبػػمؿ مكػػه قػػد فػػدا
ــْمَس »  اػػ ا ،ػػل كوػػنمهع مبػػاؿ اػػه ربػػمؿ اب  ــُعوا الشَّ ًَ يَــا َعــمُّ، َواهلِل لَــْو َو

ِعر يَِميِنر َواْلَقَمَر ِعر َيَساِري َعَلى َأْن أَوْـُرَك َىَذا اأَلْمَر َحتَّى يُْظِهَرُه اهللُ َأْو َأْىلَـَ  ُدونَـُو 
افل هطاـة من ا ااابلـ  دؿ ، ا مف ااب يد ااطيابػيد ا نبػمؿ  ب ة« َما وـَرَْكُتوُ 
  اكػػت ُب هػػ ا اامقػػت إظنػػار اإلبػػبلـة  يػػ   ػػاف ُب املد نػػد  مقػػاـ ااد اػػد 

بػػػا اا ػػػد  اانئيطػػػ  رمس ااا ػػػن يينئػػػ  قػػػن ش ظ ػػػت  ،ػػػدة  اشػػػم ن ُب ب ػػػارؾ
إٔب  ُب  ن بػػه نػػار اإلبػػبلـع  اػػ ان متكػػه هػػ  إظ ااب ػػيد ااطيابػػيد اػػه 

مبػػد  عق ػػا مف  وػػا إٔب امد  يػػد ف غػػه مف قن طػػاً   ػػت فػػه  خنجيػػت منفػػه امػػ 
قػػػاؿ اػػػه رجيػػػا بػػػل فػػػ    ػػػت  "قػػػد   ػػػت هطػػػ ؾ مخنجيػػػما  قػػػد ا طػػػما جي ػػػمد 
اان ػػمر  ك اػػػما فػػػ ي  ػػػمى   اهػػػد ف اب ال مػػدخ نا ، ػػػينس مفػػػداً" مبػػػاؿ اانبػػػمؿ 

  « َُهْم اْلَحـْرُب، َمـاذ ا َعلَـْيِهْم لَـْو َخلَّـْوا بـَْينِـر َوبـَـْيَن َسـائِِر يَا َوْيَف قـَُرْيٍش! َلَقْد َأَكلَـتـْ
َعَماَذا َوظُـنُّ قـُـَرْيٌش؟ َواللَّـِو، ِإنْـّر ال َأزَاُل ُأَجاِىـُدُىْم َعلَـى الَـِّذي »إٔب مف قاؿ  « النَّاسِ 

ــاِلَفةُ  َفــرَِد َىــِذِه السَّ ــُو َأْو وـَنـْ ــُو َحتَّــى يُْظِهــَرُه اللَّــُو َل م ػػد ،ػػل املطػػمر ر اا « بـََعثَِنــر اللَّــُو َل
 بػػػػن اف  ااطػػػػاا د نػػػػ  د اا نػػػػل   ػػػػي فاك نادهػػػػا ،ػػػػل املػػػػمت مي يػػػػىت مبػػػػمتة 
مااب ػػيد ااطيابػػيد ُب امػػاام   ايػػدةع إال مكػػه ُب امااػػد األ ٔب مظنػػن ااموػػ يس 
، ػػػا ااػػػد،مة ائلبػػػبلـ يػػػىت   نػػػنا ابع  ُب هػػػ ا امااػػػد مي  قػػػت قيػػػاـ ااد اػػػد 

إٔب  ابة  ف ػػد مف ممنػػا اانبػػمؿ مظنػػن ااموػػ يس ، ػػا اجلنػػاد يػػىت   نػػنا 
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ااوػػػ ح بػػػا قػػػن شع   ػػػاف فػػػ ان اا ػػػمح األ ػػػربع ألكػػػه هيػػػ  ا ػػػمح باػػػدع  جي ػػػا 
 ػػػػدخ مف ُب د ػػػػل اب ممماجيػػػػاًع يينئػػػػ  نػػػػارت   اا ػػػػنة  ػػػػ ممف إٔب اانبػػػػمؿ

ااب يد ااطيابيد ا نبمؿ اػيح إظنػار اإلبػبلـ م طػت فػا إظنػارا ، ػا ااػد ل  
ألخػػػنىع  ػػػاانـ   مػػػارسة  اػػػ ان ك اػػػت   ػػػه ُب غػػػ  ا د ؿ منػػػ اة األد ػػػاف ا

 ، يػػه بػػمرة اا ػػمح  كػػ ؿ مينػػا قماػػه م ػػأب                       

                           ة  ، يػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػتف ااد اػػػػػػػػػػػػد [ٕٛ]اا ػػػػػػػػػػػػمح
ا د ايػػػػػاًع موػػػػػ ح اإلبػػػػػبلبيد إذا ميطػػػػػنت مع يػػػػػل اإلبػػػػػبلـع  قم ػػػػػت شخوػػػػػيمن

د ؿ  ذاػػػػن فنػػػػاد ااب ػػػػيد ااطيابػػػػيد  ػػػػا إظنػػػػار اإلبػػػػبلـ ، ػػػػا ااػػػػد ل   ػػػػهع 
 ة اد  األخنى انطن اإلببلـ مينامن اة األد اف  امل

  بل هنا مخ ت ه ا املادةة
حمـــ  الـــدعوة اإلســـلمية ىـــو المحـــور الـــذي وـــدور حولـــو : ٛٛٔالمـــادة 

لـة بلميـع السياسة الخارجية، وعلى أساسها وبنى علقـة الدو 
 الدول.

ه ا املادة ب خمذة بل  مت اانبػمؿ ا   ػمؾع  بػل  نيػ ا جيػيش مبػابد 
ع  إنػػنارا ، ػػا ذهػػاة  إٔب  ػػـم اا  بػػاك  ااػػدارـ  بػػل مرض م طػػع  اغػػ   ااػػنـ 
اجليش رغػس بناػه األخػ  ااػ ي بػات ميػهة مػتف ذاػن  ػدؿ ، ػا مف ااػد،مة إٔب 

 فػ  مي د اػد ُب اا ػآبع  مف  اإلببلـ ه  مباس اا بلقػد فػ  ااد اػد اإلبػبلبيد
ه ا اا بلقد مبم    ني  اجليمشع  اإل،ػداد ا بمػاؿع يػىت إذا بػن ت اا ننػد 
ابماؿ بل ٓب  طمأي ما اد،مة اإلببلـ ف د م  يغنس إ اها ، ا  جيه    ػت اان ػن 
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 اكت ه ا اابمة ب دة ا أنادة مااد،مة إٔب اإلببلـ ه  األبػاس ااػا ،بلقػد 
 اس ااطيابد اخلارجييدةمن  مب عبا مي د اد

: علقة الدولة بْيرىا من الدول القائمـة عـر العـالم وقـوم علـى ٜٛٔالمادة 
 اعتبارات أربعة:

الدول القائمة عر العالم اإلسلمر وعتبر كأنها قائمـة أحدىا: 
عــــــر بــــــلد واحــــــدة، عــــــل وــــــدخ  ًــــــمن العلقــــــات 
ــــر العلقــــات معهــــا مــــن السياســــة  ــــة، وال وعتب الخارجي

يلــ  أن يعمــ  لتوحيــدىا كلهــا عــر دولــة الخارجيــة، و 
 واحدة.

ــــا وبينهــــا معاىــــدات اقتصــــادية، أو ثانيهــــا:  ــــدول التــــر بينن ال
معاىـــــدات ولاريـــــة، أو معاىـــــدات حســـــن جـــــوار، أو 
معاىـــــــدات ثقاعيـــــــة، وعامـــــــ  وعـــــــق مـــــــا وـــــــنص عليـــــــو 
المعاىدات. ولرعاياىا الحق عر دخول البلد بالهويـة 

اىــدة وــنص دون حاجــة إلــى جــواز ســفر إذا كانــ  المع
على ذل ، علـى بـرط المعاملـة بالمثـ  ععـًل. وو ـون 
العلقات االقتصـادية والتلاريـة معهـا محـدودة بأبـياء 
فات معينة على أن و ون ًرورية، وممـا ال  معينة، َو

 ي دي إلى وقويتها.
ـــا وبينهـــا معاىـــدات، والـــدول ثالثهـــا:  الـــدول التـــر لـــيس بينن

وعرنســــا والــــدول االســــتعمارية ععــــلً كــــ ن لترا وأميركــــا 
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التـــر وطمـــع عــــر بلدنـــا كروســــيا، وعتبـــر دوالً محاربــــة 
ح مـــاً، عتتخـــذ جميـــع االحتياطـــات بالنســـبة لهـــا، وال 
يصـف أن ونشـأ معهـا أيــة علقـات ديبلوماسـية. ولرعايــا 
ىـــذه الـــدول أن يـــدخلوا بلدنـــا، ول ـــن بلـــواز ســـفر 
وبتأبــــــيرة خاَــــــة ل ــــــ  عــــــرد ول ــــــ  ســــــفرة، إال إذا 

 .أَبح  محاربة ععلً 
ـــة ععـــلً )ك ســـرائي (رابعهـــا:  ـــدول المحارب مـــثلً يلـــ  أن  ال
تخـــذ معهـــا حالـــة الحـــرب أساســـاً ل اعـــة التصـــرعات. ن

ســـواء أكانـــ   ،ووعامـــ  كأننـــا وإياىـــا عـــر حـــرب ععليـــة
بيننــــا وبينهــــا ىدنــــة أم ال. ويمنــــع جميــــع رعاياىــــا مــــن 

 دخول البلد.
ن  بػل مياػاـ ا ػب خمذة بل ميااـ دار اإلبػبلـ  دار ااه ا املادة  إف

   امل اهد  املطم بل 
بم  ل فاا بلد اإلبػبلبيد ااػ   اكػت  اػس فاإلبػبلـ  ا نػد  ماا ند األ ؿ

بنػػػ  هػػػدـ م   اكػػػت م ثن منػػػا بطػػػ       نػػػاف بػػػثبًلة مػػػاا بلد اإلبػػػبلبيد  عبػػػثبلً 
ألف  ؛دار   ػػنع   نػػا فػػتذف اب هػػػ  يػػىت إقابمنػػا بػػل جيد ػػدٕٖٗٔبػػند  اخلبلمػػد

ع  بننػا بػا مباكػه مباكه اخلػارجي  فغػ  مبػاف اإلبػبلـ اإلببلـ   بننا با حياس فغ 
فػبلد   هػا مف ؛ف باف املطػ     اانػه حياػس فغػ  اإلبػبلـع    نػا م مػرب دار   ػن

 اكػػػت دار إبػػػبلـ مػػػبل فػػػد بػػػل اا  ػػػا إل،ادهتػػػا ألف موػػػ ح دار املطػػػ    اايػػػـم  
مبػاف اإلبػبلـ متاػا إببلـع  ااننا با دابت  اس فغػ  اإلبػبلـ م  مبااػا فغػ  
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 ال م   دار ااا ن مف  ا مه نا   ارع  ال م ػ  دار اإلبػبلـ مف  ػا  دار   نع
مه نػا بطػ  مفع فػا إف ب ػػي ااػدار هنػا هػم انػػعبلح شػن،   "يبيبػد شػػن،يد" 
مي مف ااطنع هم اا ي م،عاها ه ا امل يع راباً    ػظ ااوػبلة  ااوػياـ   مهػا 

 بل امبائل ااطن،يدة
متكه  ع ل ، ػا ف ػد جيػا مه نػا كوػارى بػثبلً  ااننػا  اق ػد اػ ل  ، يه 

ااد اػػػػػػد اإلبػػػػػػبلبيد  ع ػػػػػػل ، ينػػػػػػا دار إبػػػػػػبلـ؛ ألف األياػػػػػػاـ املع بػػػػػػد مياػػػػػػاـ 
 اإلببلـع  مباف اا  د ف باف اإلببلـع با دابت ا ل ااد اد اإلببلبيدة

  ػػ ان فاانطػػ د ا  ػػد ب  ػػس مه نػػا بطػػ  مف  ااننػػا مبػػا اػػ ل د اػػد ال 
بػػبلـ  ال   ػظ مبننػػا فػيش املطػػ    فػا فػػيش ااا ػارع متكػػه  ع ػػل  اػس فاإل

، ػػا هػػ ا اا  ػػد دار   ػػن بػػا مف ب  ػػس مه نػػا بطػػ  مفة م  ػػي ااػػدار هنػػا هػػم 
يبيبد شن،يد  ال ا،م ػار ااثػنة املطػ    م  ق ػمنس ،نػد إ ػبلؽ ا ػظ ااػدارع فػا 

ااػػدار  ؤخػػ   اال،م ػػار اؤلياػػاـ املع بػػد  اؤلبػػاف املم بػػل أله نػػاة مي مف ب ػػي
بل اانومص ااطن،يد ااػ  فينػت هػ ا امل ػيع رابػاً   ػا  ؤخػ  ب ػي ااوػبلة بػل 
اانومص ااطن،يد اا  فينت ب ناهاة  ها ا  ا امبػائل ااطػن،يد  ؤخػ  ب ناهػا 

 بل اانومص ااطن،يد  ايح بل امل ي اا غمي اؤلا اظة
ـة  اػػدار ااا ػػن مياػػاـ  م ػػا  ػػا االخػػمبلؼ ،ػػل مياػػاـ دار اإلبػػبل

  م نا مي ادار ااا ن ميااـ خاند وا
ال  طػػػمعيا إظنػػػار شػػػ ائن  طػػػ س ااػػػ ي   ػػػيش ُب دار ااا ػػػنمػػػتف  ػػػاف امل

 عإظنػار شػ ائن د نػهمينا م  يه مف  نمبا إٔب دار   ن مخنى  طمعيا  عد نه مينا
  دايا ذان قماه م أب                                  
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                                 ة[ٜٚ]اانطاك 
ة    ه ا إف ٓب  ال هناؾ دار إببلـ مبا إف  ػاف هنػاؾ  ا هم اماؿ اايـم

، ػػػا  بػػػل دار ااا ػػػن إٔب دار اإلبػػػبلـ ماػػػمف ع مػػػتف مياػػػاـ ا أػػػنةدار إبػػػبلـ
   اان م اامإب 

بػػػل  ػػػاف قػػػادراً ، ػػػا ا أػػػنةع  ٓب  طػػػمعا إظنػػػار د نػػػه ُب ف ػػػداع  ال  -ٔ
اابيػػاـ ف ياػػاـ اإلبػػبلـ املع مفػػد بنػػهع مػػتف ا أػػنة إٔب دار اإلبػػبلـ مػػنض ، يػػهع 

ع فػػا نػػت االبػػميعاف ُب دار امػػنة مي دار ااا ػػنُب هػػ ا امااػػد  ، يػػه  حيػػـن
  ، يػػػه ا أػػػنة إٔب دار اإلبػػػبلـع  دايػػػا ذاػػػن اث ػػػد ااطػػػافبد           

                                             

                                                   
   من  مو ح ابلبػمدالؿ هنػا  ػ انة  م  ػاً  ػدؿ ، ػا ذاػن  [ٜٚ]اانطاك

ٌء ِمـــْن ُكـــ ّْ أَنَـــا بَـــِري»قػػػاؿ   بػػػل  ن ػػػل جين ػػػن مف ربػػػمؿ اب اارتبػػػ ي  بػػػا ر اا
 ة« وـََرايَـا نَـارَاُىمَ ال :قَـالَ  ؟َولِـمَ  ،َرُسوَل اللَّوِ  يَا :قَاُلوا ،ُمْسِلٍم يُِقيُم بـَْيَن َأْلُهِر اْلُمْشرِِكينَ 

 ما   ر ى«ة ال وـََراَء  نَارَاُىَما :قَالَ  ؟ِلمَ  ،يَا َرُسوَل اللَّوِ  :قَاُلوا» دا د يب ُب ر ا د م
ال  امف هماا  نى كػارهس   ػن ف كػارا إذا هس مي اكار اانطائ ع  ب ي ال مناكى 

   ةة  نا د ،ل ،دـ اا يش ُب دارهسة م قدتة
 دَ ْعـــبَـ  ةَ رَ ْلـــىِ  الَ » مبػػا بػػػا ر ى اا خػػاري بػػػل قماػػه ، يػػػه ااوػػػبلة  ااطػػبلـ  

ــمَ  فِ تْ عـَــ  نْ ِ ـــلَ وَ  ةُ رَ ْلــهِ الْ   ْ َعــطَ قَ انْـ  دْ قَــ» قماػػه  « فِ تْ َفــالْ  دَ ْعــبَـ  ةَ رَ ْلــىِ  الَ » قماػػه  « ةَ  َّ
ـــجِ  ال د ػػػل ملػػػل ٓب    بػػػا ُر ي مف نػػػ ماف فػػػل مبيػػػد ملػػػا مبػػػ س قيػػػا اػػػه« يَّـــةٌ نِ وَ  ادٌ َه

 وُ نَـّإِ  يـ َ : قِ الَ قَـ ؟ ٍ ْىـا وَ بَـأَ   َ بِـ اءَ ا َجـمَ »  مباؿ اه اان   عم ما املد ند ع ناجين
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 مْ  ُ نِ  َ ْسـى مَ لَـوا عَ رُّ َقـ، عَـ ةَ  َّـمَ  فِ اطِ بَـى أَ لَـإِ   ٍ ىْ ا وَ بَ أَ  عْ جِ : ارْ الَ ، قَ رْ اجِ هَ يُـ  مْ لَ  نْ مَ لِ  ينَ دِ  الَ 
 ةر اا افػل ،طػا ن« وارُ فِ انْ عَـ مْ ـُــورْ فِ ـنـْ تـُ اسْ  نْ  ِ عَ  ،ةٌ يَّ نِ وَ  ادٌ هَ جِ  نْ  ِ لَ وَ  ةُ رَ لْ هِ الْ   ْ عَ طَ قَ انْـ  دْ قَ عَـ 

إال مف هػ ا اان ػ  ب  ػا ف  ػد شػن،يد  ةمتف ذان   ه ك   ا نأػنة ف ػد مػمح باػد
جيػاك ، ػا  جيػه  م ػ ل « ةَ  َّـمَ  فِ تْ عـَـ دَ ْعـبَـ »مطمن   بل امد   ك طػهع إذ قماػه  

 هػػ ا   ػػ  مف هػػ ا اا  ػػد  ةاا  يػػدع منػػم   ػػ  مف مػػمح باػػد هػػم ، ػػد ك ػػ  ا أػػنة
مد ر با امل  ػمؿ  جيػمداً  ،ػدباً  ال  ػم  هاػد فػا مػمح مي ف ػدع فػدايا اان ا ػد 

  ؤ ػػػد ذاػػػن بػػػا ر اا اا خػػػاري ،ػػػل ،ائطػػػدع «ة فِ تْ َفـــالْ  دَ ْعـــبَـ  ةَ رَ ْلـــىِ  الَ »األخػػػنى  
ـــالْ  ةَ رَ ْلـــىِ  الَ »،ػػػل ا أػػػنة مبااػػػت    بػػػئ ت ـــدِ بِ  رُّ ِفـــيَ  نُ مِ  ْ ُمـــالْ  انَ َكـــ  ،مَ وْ يَـ ـــإِ  وِ يِن  ى اهللِ َل

 ثُ ْيـحَ  وُ بَـّرَ  دُ بُـعْ يَـ  نُ مِ  ْ ُمـالْ ، وَ لمَ سْ اإلِ  اهللُ  رَ هَ لْ أَ  دْ قَ عَـ  مَ وْ يَـ ا الْ مَّ أَ عَ  .نَ تَ فْ يُـ  نْ أَ  ةَ اعَ خَ مَ  وِ ولِ سُ رَ وَ 
املطػ س ق ػا اا ػمح مػناراً فد نػه  امػد مف  ا  دؿ ، ا مف ا أنة  اكػت بػل « اءَ بَ 

  ػػػنع  ك يػػػت ف ػػػد اا ػػػمح ألكػػػه نػػػار قػػػادراً ، ػػػا إظنػػػار د نػػػه  اابيػػػاـ ف ياػػػاـ 
ميامف اا مح اا ي  رتمت ، يه ذان هػم ، ػد ك ػ  ا أػنة  اػيح مػمح  ةاإلببلـ

 ة ، يػػه مػػتف ذاػػن  ػػناد فػػه ال هأػػنة ف ػػد اا ػػمح بػػل ف ػػد قػػد مػػمح ةباػػد  يػػدها
ة  ااطػػػػبلـ اوػػػػ ماف قػػػػد اكبع ػػػػت   ػػػػ  بػػػػل باػػػػد ف ػػػػد مف  قماػػػػه ، يػػػػه ااوػػػػبل

ألف ا أػػػنة اخلػػػن ج بػػػل ف ػػػد ااا ػػػار  بػػػل دار ااا ػػػنع مػػػتذا مػػػمح اا  ػػػد  ؛مم ػػػت
 نار دار إببلـ ٓب   ل ف ػد ااا ػار  ال دار   ػن مػبل م بػا ميػه هأػنةع   ػ ان  

  ؤ ػػد ذاػػن بػػا ر ى م ػػد بػػل  ن ػػل ب ا  ػػد  ة ػػا ف ػػد مػػمح ال   بػػا بنػػه هأػػنة
َقِطُع اْلِهْلَرُة َما وـُُقبـَّْلْ  التـَّْوبَُة، َوال وـَـَزاُل » بػمؿ     ت ربمؿ اب قاؿ   ال وـَنـْ

ْْــِربِ  ــْمُس ِمــْن اْلَم   ر ى م ػػد م  ػػاً ،ػػل اانػػ  « التـَّْوبَــُة َمْقُبولَــًة َحتَّــى َوْطلُــَع الشَّ
َقِطـُع َمـا َكـاَن اْلِلَهـادُ »مكه قاؿ   َقِطـُع »وايـة أخـر  عنـو وعـر ر « ِإنَّ اْلِهْلَرَة ال وـَنـْ ال وـَنـْ
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مػػػػدؿ ذاػػػػن ، ػػػػا مف ا أػػػػنة بػػػػل دار ااا ػػػػن إٔب دار « اْلِهْلــــَرُة َمــــا ُقووِــــَ  اْلَعــــُدوُّ 
 ةاإلببلـ فاقيد ٓب منبعا

 بػػل  ػػاف قػػادراً ، ػػا ا أػػنةع  اانػػه  طػػمعيا إظنػػار د نػػه ُب ف ػػداع  -ٕ
د فػد  ايطػت  اابياـ ف ياػاـ ااطػنع املع مفػد بنػهع مػتف ا أػنة ُب هػ ا امػاؿ بن

ت ُب ا أنة بل باد ق ػا اا ػمح  اف  ُنغن   مف اانبمؿ   دايا ذان منااًةةة
م ػػأب    ماػػهق بننػػا ييػػ   اكػػت دار   ػػنع  قػػد جيػػاكت   ػػات نػػنحيد ُب ذاػػن 

                                          

                 [ ٕٛٔاا بػػنة]  ه بػػ  اكهاػػ قم           

                                          

                 [ ٕٓااممفػػد] مبػػا   ة  ػػت ا أػػنة هػػ ا   ػػه نػػن ح ُب ع 
 ةقػػد مقػػن بػل فبػػ  ُب باػد بػػل املطػػ     ماػا ايطػػت مناػاً مػػؤلف اانبػمؿ 

  مبد ُر ي مف كُ يس اان َّػاـ يػ  مراد مف  نػاجين جيػاكا قمبػه فنػم ،ػدي مبػااما اػه
مقػػس ،نػػدكا  مكػػت ، ػػا د نػػنع   ػػل ةن ػػن ، ػػل  ن ػػد مذاؾع  ا  نػػا بػػا  نػػت 

راب نػػػس ممخ ػػػا ،ػػػل ا أػػػنة بػػػدة ٍب   ػػػاف  بػػػـم فيمػػػابا فػػػ  ،ػػػدي  م ةما ينػػػا
ــْوِمر »  هػػاجين ف ػػدع مبػػاؿ اػػه اانػػ   ــر، قـَ ــْوِمر ِل ــْن قـَ ــَ  ِم ــراً َل ــَ  َكــانُوا َخْي قـَْوُم

 ةذ نا افل يأن ُب اإلنافد« َوقـَْوُمَ  َحِفُظوَك َوَمنَـُعوكَ  ،َأْخَرُجوِنر َوَأرَاُدوا قـَْتِلر
غػ  بعااػت وػاع مبا ااػ ي ٓب  بػدر ، ينػاع مػتف اب ، ػا ،نػهع  هػم  -ٖ

   إبػػػػا ا ػػػػ ا ع ذاػػػػن ا أػػػػ ا ،ػػػػل ا أػػػػنةع إبػػػػا ملػػػػنض م  إ ػػػػناا ، ػػػػا اإلقابػػػػد
    اانطػػػػاك  ااماػػػػداف  شػػػػػ ننسع  دايػػػػا ذاػػػػػن قماػػػػه م ػػػػػأب           

                                  ة 
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 اابيػػػػاـ ف ياػػػػاـ ااطػػػػنع  ُب ف ػػػػدا  طػػػػمعيا إظنػػػػار د نػػػه مبػػػا ااػػػػ ي  -ٗ
ت ن اابدرة ، ا  م ا دار ااا ػن ااػ   طػاننا إٔب  ع  ُب اامقت ك طهاملع مفد

دار إبػػػبلـع متكػػػه حيػػػـن ، يػػػه ُب هػػػ ا امااػػػد مف  نػػػاجين بػػػل دار ااا ػػػن إٔب دار 
املطػػػػ    ااػػػػ  ل ُب اإلبػػػػبلـع بػػػػماك م ػػػػاف ت ػػػػن اابػػػػدرة ف امػػػػه مـ فمام ػػػػه بػػػػا 

فػػػػػػبلداع مـ فاالبػػػػػػم اكد هطػػػػػػ    بػػػػػػل خػػػػػػارج فػػػػػػبلداع مـ فاام ػػػػػػا ف بػػػػػػا ااد اػػػػػػد 
بل اامبائاع متكه نت ، يه مف    ػا جل ػا بطن ،د اإلببلبيدع مـ ف  د  بي د 

ع  دايػػا ذاػػن مف اا  ػػا دار ااا ػػن دار إبػػبلـع   ػػـن ، يػػه يينئػػ  ا أػػنة بننػػا
 هػم قػادر ، ػا  مي مػنضع مػتذا ٓب  ػؤدا  ا س ف ػدا إٔب دار اإلبػبلـ هػم مػنض

   رتؾ مي منضةمبد مٍب   ع هاجينمدائهع مرتؾ اا  ا ا  سع 
االبػػػميعاف ُب دار ااا ػػػن  ع مػػػتفه إف  اكػػػت هنػػػاؾ دار إبػػػبلـ ، يػػػه متكػػػ

يػػناـة  مػػمؽ ذاػػن مػػتف االبػػميعاف ُب دار ااا ػػن ملػػل  جي ػػت ، يػػه ا أػػنة هػػم 
 ييػػػ  ه مياػػػاـ دار ااا ػػػن بػػػلن ػػػا املطػػػ س بػػػل مهػػػا دار ااا ػػػنع ممع ػػػل ، يػػػ

اا بلقػات فااد اػد اإلبػبلبيدع  بػػل ييػ  اا بلقػات فغػ ا بػػل األمػنادة مػبل  بػػاـ 
، يػػه امػػدع  ال مطػػممَب بنػػه اا  ػػاةع  ال  ػػنث غػػ ا  ػػل هػػم ُب دار اإلبػػبلـع  ال 
 ػت اػػه اان بػد ، ػػا بػػل هػم ُب دار اإلبػػبلـ  ػل  ػػت ، يػػه اػه اػػم  ػػاف ُب دار 

دار ااا ػػػن ال مع ػػػل ، ػػػينس مياػػػاـ ااطػػػنعع م ػػػيح  ػػػس بػػػا  اإلبػػػبلـع ألف مهػػػا
ا  ط     ايح ، ينس با ، ا املط    مبل مط  نس األياػاـة  ااػدايا ، ػا 

اإلبػػػػبلـَ م طػػػػتع فػػػػا    ع  ػػػػمف  ػػػػل ُب دار ااا ػػػػنال ذاػػػػن هػػػػم مف املطػػػػ    
مف  دخ ما  ت ب عاف اإلببلـة مبد ر ى بػ ي اف فػل فن ػدة ،ػل مفيػه    ان
ــِتِو  اَن َرُســوُل اللَّــِو َكــ»قػػاؿ   ََّ ــاُه ِعــر َخا ََ ِإَذا َأمَّــَر َأِميــًرا َعَلــى َجــْيٍش َأْو َســرِيٍَّة َأْو

بِتَـْقــَو  اللَّــِو َوَمــْن َمَعــُو ِمــْن اْلُمْســِلِميَن َخْيــرًا، ثُــمَّ قَــاَل: اْلــُزوا بِاْســِم اهلِل ِعــر َســِبيِ  اهلِل، 
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ــاهلِل، اْلــُزوا َوالَ  ــَر ِب ــْن َكَف ــاوُِلوا َم ــدًا، َوِإَذا  َق ــوا َولِي ــوا َواَل وـَْقتُـُل ــِدُروا َواَل َوْمثـُُل ْْ ُْلُّــوا َواَل وـَ وـَ
َلِقيَ  َعُدوََّك ِمْن اْلُمْشرِِكيَن عَاْدُعُهْم ِإَلى َثَلِث ِخَصـاٍل َأْو ِخـلٍل، عَـأَيَـّتُـُهنَّ َمـا َأَجـابُوَك 

ُهْم، ثُــمَّ اْدُعُهــْم ِإَلــى ا ُهْم وَُكــبَّ َعــنـْ ُهْم وَُكــبَّ عَاقْـَبــْ  ِمــنـْ إِلْســَلِم َعــِ ْن َأَجــابُوَك عَاقْـَبــْ  ِمــنـْ
ُهْم، ثُمَّ اْدُعُهْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َدارِِىْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجرِيَن َوَأْخِبْرُىْم أَنَـُّهْم ِإْن عـََعُلو  ا َعنـْ

َلُهــْم َمــا ِلْلُمَهــاِجرِيَن َوَعَلــْيِهْم َمــا َعَلــى اْلُمَهــاِجرِي َهــا َذِلــَ  عـَ ــْوا َأْن يـََتَحوَّلُــوا ِمنـْ َن، َعــِ ْن أَبـَ
عََأْخِبْرُىْم أَنَـُّهْم َيُ ونُوَن َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِميَن َيْلِري َعَلْيِهْم ُحْ ُم اهلِل الَِّذي َيْلـِري َعلَـى 

َِْنيَمـــــــِة َواْلَفـــــــْرِء َبـــــــْرٌء ِإالَّ َأْن ُيَلاِىـــــــُدو  ا َمـــــــَع اْلُمْســـــــِلِميَن َوال َيُ ـــــــوُن َلُهـــــــْم ِعـــــــر اْل
ثُـــمَّ اْدُعُهـــْم ِإلَـــى التََّحـــوُِّل ِمـــْن » بػػػمؿ   ر اا بطػػػ سع ماانبػػػمؿ « ...اْلُمْســـِلِمينَ 

 َدارِِىْم ِإَلى َداِر اْلُمَهاِجرِيَن َوَأْخِبْرُىْم أَنَـُّهْم ِإْن عـََعُلوا َذِلَ  عـََلُهْم َما ِلْلُمَهاِجرِيَن َوَعَلْيِهمْ 
سع منػػ ا كػػ   طػػرتط اام ػػمؿ اياػػمف  ػػس بػػا انػػا ر اا بطػػ « َمــا َعَلــى اْلُمَهــاِجرِينَ 

َعُلــوا »مي امطػػ  نس األياػػاـة مػػتف قماػػه   ع ، ػػينس بػػا ، ينػػا َوَأْخِبــْرُىْم أَنَـُّهــْم ِإْن عـَ
ــمْ  َلُه ــَ  عـَ ب نمبػػه ماػػس إف ٓب     ػػما ذاػػن م ػػيح  ػػس بػػا ا  نػػاجين ل  اػػيح  «َذِل

اطػنطع مػتذا ، ينس با ، ا املنػاجين لة ألف يوػمؿ اجلػ اك ب  ػل ، ػا يوػمؿ ا
ٓب حيوا ااطنط ال حيوا اجل اكة متف ٓب  م ماػما ٓب  اػل  ػس بػا ا  طػ    ُب 

ــــــَأْعَراِب »   دار اإلبػػػػػػبلـة ٍب إف قػػػػػػمؿ اانبػػػػػػمؿ ُــــــوَن َك ــــــْم َيُ ون ــــــَأْخِبْرُىْم أَنَـُّه َع
كاييػػد هػػ ا بػػل « اْلُمْســِلِميَن َيْلــِري َعَلــْيِهْم ُحْ ــُم اهلِل الَّــِذي َيْلــِري َعَلــى اْلُمْســِلِمينَ 

،ػػدـ قػػػم نس  ،ػػػدـ مخػػػ  مبػػػما س غنػػػائس ال بػػػل كاييػػػد األياػػػاـة إذ إف بماػػػمع 
بطػ اد املػاؿ إ  ػاياً   األيااـ ااطنط ااطافل نن ح ميناة  قد زاد اانبمؿ

َِْنيَمِة َواْلَفْرِء َبْرءٌ   »ك طه مباؿ ُب امد    ما،مرب اانبمؿ« َوال َيُ وُن َلُهْم ِعر اْل
 طػػػبعاً مبنػػػس ُب اا ػػػ ك  ااغني ػػػدع  مبػػػاس ، ػػػا ابمنػػػا،نس ،ػػػل اام ػػػمؿ ب

اا  ك  ااغني د بائن األبماؿع مي بػبعت يبػمقنس املم  بػد فاملػاؿة مياػمف بػل 



 

199 

 

ال  م ػػمؿ إٔب دار املنػػاجين ل بػػل ييػػ  ياػػس املػػاؿ  غػػ  املطػػ    بػػل ييػػ  
بػا  ع م يح اه با ا  ط     ايح ، يهينباكه بل يبمقه ميه مي امبمؽ املاايد

   ع  ه ا   ػ  ،ػدـ مع يػل األياػاـ املاايػد ، يػه ألكػه ٓب  م ػمؿ إٔب ، ا املط
دار املنػاجين لة منػ ا م  يػػد ا  بػمؽ املاايػد  إف  اكػػت مجيػا األياػاـ ال مع ػػل 

ــى »   ، يػػه ابػػمؿ اانبػػمؿ ــْيِهْم َمــا َعَل ــا ِلْلُمَهــاِجرِيَن َوَعَل ــْم َم َلُه ــَ  عـَ َعُلــوا َذِل ِإْن عـَ
   اكػػت هػػ   يػػدها ُب ذاػػن اامقػػتار املنػػاجين ل هاملد نػػد ف دإٍب «ة اْلُمَهــاِجرِينَ 

 دار إببلـع  با ،ػداها  ػاف دار يػنة مي دار   ػنع  اػ ان  ػاف اانبػمؿ 
 غ    ا ف ػد غػ  دار املنػاجين ل فا،م ارهػا دار يػنةع فػدايا بػا ر ي ،ػل مكػح 

ِْــْر َحتَّــى ُيْصــ َكــاَن َرُســوُل اللَّــِو »قػػاؿ   ِبَف، عَــِ ْن َســِمَع َأَذانًـــا ِإَذا لَــَزا قـَْوًمــا لَــْم ُي
ــا ُيْصــِبفُ  ــَد َم ــاَر بـَْع ــا َأَل ــْم َيْســَمْع َأَذاًن  بػػا ر ي ،ػػل  ةر اا اا خػػاري« َأْمَســَ ، َوِإْن َل

ــُتْم َمْســِلًدا َأْو »إذا ف ػػ  بػػن د  بػػمؿ   ،وػػاـ املػػ   قػػاؿ   ػػاف اانػػ   ِإَذا رَأَيـْ
 قػاؿ اارتبػ ي يطػل  باجيػهاخل طػد إال افػل ر اا « َسِمْعُتْم ُمَناِديًا َعل وـَْقتُـُلوا َأَحًدا

 ػػػاف   مػػػرب غػػػ  دار    غن ػػػتع مػػػتف هػػػ  ل امػػػد ث   ػػػدالف ، ػػػا مف اانبػػػمؿ
املناجين ل دار ينةع مي دار   ن  ام  اف  طاننا بط  مفع  يا نػا ياػس 
دار ااا ػػػنة  ال   ػػػنؽ مينػػػا فػػػ  املطػػػ     غػػػ  املطػػػ    إال فػػػ ف املطػػػ    ال 

 ال مؤخػػػ  مبػػما س غنػػػائسع  غػػػ  املطػػ     بػػػام مف   بم ػػػمف  بػػام مف  ال  بم ػػػمف 
 مؤخػػػػ  مبػػػػما س غنػػػػائسع  بػػػػا ،ػػػػدا ذاػػػػن مػػػػاماس بػػػػماكة ماػػػػا فػػػػبلد غػػػػ  دار 
اإلبػػبلـ م مػػرب دار يػػنةع  م خػػ  مياػػاـ دار امػػنةة منػػ ا   ػػه  ػػدؿ ، ػػا مف 

بطػػ  اً  بػماٌك م ػػاف عاماػس ا ػػدارع  مف بػل ابػػمم ل دار امػنة مي دار ااا ػػن
منع ػػػل ، يػػػه مياػػػاـ دار امػػػنةع  عبػػػا  جيػػػمد دار اإلبػػػبلـ  طػػػمم ننا عامناً مـ  ػػ

 املط س  اااامن ُب ذاػن بػماكع بػمى مف املطػ س ُب يػاؿ مم نػا ،نػمة ال  بمػا 
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 ال مؤخػػ  مبمااػػه غنػػائسع   ػػا مف بػػل ابػػمم ل دار اإلبػػبلـ منع ػػل ، يػػه مياػػاـ 
ر مرتمػػػػت ، يػػػػه  املطػػػػ س  ااػػػ ب  ُب ذاػػػػن بػػػماكة مػػػػاخمبلؼ ااػػػدا عدار اإلبػػػبلـ

 بع بػػاً  مياػػاـة م ػػل ابػػمم ل دار ااا ػػن بطػػ  اً  ػػاف م  غػػ  بطػػ س ال مطػػ  ه
ُب يػػػد     ابػػػمؿ اانبػػػمؿ ااػػػ  مع بنػػػا ااد اػػػد اإلبػػػبلبيد مياػػػاـ اإلبػػػبلـ

ــا َعلَــى »فن ػػدة   فػػل بػػ ي اف ــاِجرِيَن َوَعلَــْيِهْم َم ــْم َمــا ِلْلُمَه َلُه ــوا َذلِــَ  عـَ َعُل أَنَـُّهــْم ِإْن عـَ
مي ٓب  م ماػػػػػػما إٔب دار  عمػػػػػػتف ب نمبػػػػػػه ماػػػػػػس إف ٓب     ػػػػػػما ذاػػػػػػن« رِينَ اْلُمَهــــــاجِ 

مي ال  عم ػػيح  ػػس بػػا ا  نػػاجين ل  اػػيح ، ػػينس بػػا ، ػػا املنػػاجين ل عاملنػػاجين ل
املع بػػد ُب ااد اػػد اإلبػػبلبيد هدار اإلبػػبلـ  ألاػػس ال  مطػػ  نس مياػػاـ اإلبػػبلـ

 ،وػػػ د د دبنػػس  ال  طػػػ  نس إال يا ػػاف النػػػاف  ػػا  ،وػػػ حي  ػػمف ماف يمنػػاع 
 ألاا بطمثناة فبمؿ اانبػمؿ ،ند ممح دار ااا ن اا    يطمف ميناع  ذان با س
   بل  ن ل ، ػد اب فػل ، ػن قػاؿ  قَػاَؿ َرُبػمُؿ اا َّػِه  «  َُأِمـْرُت َأْن ُأقَاوِـ
َة َويـُْ وُـوا يُِقيُمـوا الصَّـلوَ   اللَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَّوِ نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَو ِإالال

َعُلــوا َعَصــُموا ِمنّْــر دِ  ،الزََّكــاةَ  «  ِبَحقَّْهــا َوِحَســابـُُهْم َعَلــى اللَّــوِ َمــاَءُىْم َوَأْمــَواَلُهْم ِإالعَــِ َذا عـَ
ة  مبػا  غػ هس  اا  ػظ ملطػ س ، ػن  ميب هن ػنة  افػل ، ػن بػل يػد   بم ل ، يػه

 مطػػ  ه مجيػػا مياػػاـ اإلبػػبلـمذبيػػاً  بػػل ابػػمم ل دار اإلبػػبلـ بطػػ  اً  ػػاف م 
طػػػػػػ     إال بػػػػػػا ابػػػػػػمثناا ااطػػػػػػنع اغػػػػػػ  امل ااػػػػػػ  مع بنػػػػػػا ااد اػػػػػػد ُب دار اإلبػػػػػػبلـ

    اداهتسةة
 هػػػ ا اال،م ػػػار ا ػػػدار بػػػل ييػػػ   ماػػػا دار   ػػػن م  دار إبػػػبلـ هػػػم بػػػا 
 ع ل ، يه ابس ااماف يدة م ل  اف  طػمم ل دار اإلبػبلـ بطػ  اً  ػاف م  ذبيػاًع  

ة ممع ػػػػل ، يػػػػه مياػػػػاـ هماف يػػػػد دار اإلبػػػػبلـ  ا ماف يػػػػد اإلبػػػػبلبيد  ػػػػاف يػػػػاببلً 
اإلبػػبلـ بػػل ق ػػا ااد اػػدع  بػػل  ػػاف  طػػمم ل دار ااا ػػن بطػػ  اً  ػػاف م   ػػامناًع  
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ا ن مػبل مع ػل ، يػه مياػاـ اإلبػبلـ بػل ق ػا ااد اػدة اا دار  اف ياببًل اماف يد
مف بطػػ  اً  طػػمم ل  اػػ ان مػػتف اا ػػربة فاالبػػميعاف  اػػيح فاإلقابػػد املؤقمػػدع م ػػم 

دار اإلبػػبلـ  ذهػػت اػػدار ااا ػػن ا مأػػارة م  ا مػػدا ي م  اع ػػت اا  ػػس م  ا  ػػارة 
مقارفه م  ا نػ هد م  ألي غنض  مقاـ هناان مشنناً م  بػنمات  اانػه  ػاف حي ػا 

متكػػػه   مػػػرب  عااماف يػػػد اإلبػػػبلبيدع مي  ػػػاف  طػػػمم ل دار اإلبػػػبلـ  بػػػ جيا إاينػػػا
اف بػا ناً ُب دار ااا ػنة  اػم مف بطػ  اً  طػمم ل بل مها دار اإلبػبلـع  اػم  ػ

دار ااا ػػػن  جيػػػاك اػػػدار اإلبػػػبلـ ا مأػػػارة م  ا مػػػد اي م  اع ػػػت اا  ػػػس م  ا  ػػػارة 
مقارفػػه م  ا نػػػ هد م  ألي غػػنض  مقػػاـ ُب دار اإلبػػبلـ  مبػػاً م  شػػنناً م  بػػند م  

ااا ػػن  دَ ماف يػػ ا ماف يػػد ااد اػػد اإلبػػبلبيد فػػا ابػػم ن ُب   ػػه ػػٓب حي م ثػػن  اانػػه
مي  ػػػػاف  طػػػػمم ل دار ااا ػػػػن  بػػػػ جيا إاينػػػػا متكػػػػه   مػػػػرب بػػػػل مهػػػػا دار ااا ػػػػن 
ممع ل ُب يبه ميااـ املطم بل مبل  ػدخا دار اإلبػبلـ إال ف بػاف مي إال فػتذف 
بل ااد اػدع ماملماػمع اػيح اإلقابػد املؤقمػد بن ػا  ااػت فػا املماػمع االبػميعاف 

 مي  ا ااماف يدة
جيػػدت اخلبلمػػدع نػػػارت ااد اػػد اإلبػػػبلبيد ممُ  ، ػػا هػػ ا متكػػػه إذا قابػػت 

ااػػ بلد ااػػ   ا نػػا فطػػ عاف املطػػ     ف بػػاف اإلبػػبلـ دار إبػػبلـع  بػػا ،ػػداها 
مػػتف  ػػاف ال حياػػس فاإلبػػبلـع م   ػػاف مباكػػه ف بػػاف ااا ػػنع  ػػاف دار   ع ن ػػن ميػػه

  ػػن مي دار يػػنةع  اػػم  ػػاف مجيػػا مه ػػه بطػػ   ع  منع ػػل ، يػػه مياػػاـ دار 
ف  ػػاف حياػػس فاإلبػػبلـع  مباكػػه ف بػػاف اإلبػػبلـع  اانػػه ٓب  ن ػػس امػػنةة  مبػػا إ

إٔب اخلبلمػػػدع متكػػػه  اػػػمف دار إبػػػبلـع  منع ػػػل ، يػػػه مياػػػاـ اإلبػػػبلـة   اػػػػمف 
  وػػح   ااػػمالةع ا ب ػػاة كوػػ نس   وػػح ،بػػمدهسع موػػح اا غػػاة   اػػس يا نػػس

 ِإَذا»ياس ق اهتس   الهتسع  ااػل  بػام مف ا ػدخمؿ ُب في ػد اخل ي ػدع مػد    
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ـــَع  ـــْينِ بُوِي ـــا ِلَخليفتَـ ُهَم ـــَر ِمنـْ ـــاقْـتُـُلوا اآلَخ ر اا بطػػػ س ،ػػػل ميب بػػػ يدع مي قػػػام ماة « َع
قابػػت ااد اػػد اإلبػػبلبيد ُب قعػػن بػػل مقعػػار املطػػ     ػػاا ناؽ م ػػىت  ، ػػا هػػ ا 

 من يا  بمر د بثبًلع متكه  امف ياس املط س اا ي  طػمم ل إ  ػرتا م  مب  ػا م  
اا ػػن  فػػػبلد ااا ػػار هػػػم   اػػس بػػػل  اػػػمف ُب دار ر بػػيا م  غ هػػػا بػػل د ػػػار ا

بػػمى ف وػػ د  دبػػػه  بااػػه ،نػػػد مػػمح م ػػػن  امػػنة ال مػػنؽ فػػػ  املطػػ س  اااػػػامن
ة  مبػػا املطػػ  مف ااػػ  ل  امكػػمف ُب فػػبلد بطػػ  د مػػتاس إف   بػػما اإلبػػبلـ ااػػ بلد

مبػػا   اخلبلمػػد  اكػػت فبلدهػػس دار إبػػبلـع  يا نػػس ياػػس اا غػػاةة ٓب  ػػدخ ما ُب
ما اإلببلـ متاا مامف دار   نة   ػ ان  ػا قعػن بػل فػبلد اإلبػبلـ إف ٓب  ع ب

إذا ظػػا غػػ  بع ػػل ائلبػػبلـع م   ػػاف مباكػػه اخلػػارجي  فغػػ  مبػػاف املطػػ   ع متكػػه 
  مػػػػػرب دار   ػػػػػنع  مع ػػػػػل ُب يبػػػػػه مياػػػػػاـ دار امػػػػػنةع  اػػػػػم  ػػػػػاف مجيػػػػػا مه ػػػػػه 

د ااػػػػ  بطػػػػ   ة  ال مػػػػنؽ فػػػػ  مف  اػػػػمف جمػػػػا راً ا د اػػػػد اإلبػػػػبلبيدع مي ا ػػػػ بل
حيا نا خ ي د املط   ع م   اف غػ  جمػا ر  ػاة مااد اػد اإلبػبلبيد م مػرب مجيػا 
اا بلد اإلببلبيد اا   اكػت  اػس فاإلبػبلـع م   اكػت م ثن منػا بػل املطػ   ع 

  ػػػػػا ا نا ػػػػػد  مف  ع ػػػػػس ا د اػػػػػد اإلبػػػػػبلبيدمُ  مف فػػػػػبلداً إبػػػػػبلبيد  ايػػػػػدة نػػػػػت
 خ ي دةاإلببلبيدع  مف مامف ُب ،نبنا في د ا 

    ػد مبػاف  ع    د مبػاف اإلبػبلـ املػناد بننػا مف  ػ بل فطػ عاف اإلبػبلـ
ااا ػػػن املػػػناد بننػػػا مف  ػػػ بل فطػػػ عاف ااا ػػػنة قػػػاؿ ُب اابػػػابمس ا ػػػي   هاألبػػػل 

 مباكػاً ف م ن ػا   مخػنج مفػم دا د  ت اد اخلمؼ مبل   نح مبنػاً اي اثبل  و
ـ»،ل ب د قاؿ   النَّـاَس ِإالَّ َأْربـََعـَة نـََفـٍر  َة َأمَّـَن َرُسـوُل اللَّـِو َلمَّـا َكـاَن يـَـْوُم عـَـْتِف َم َّ
 :يـَـْوُم اْلَفـْتِف قَـاَل رَُجـٌ  ال يـُْعـَرفُ عـََلمَّـا َكـاَن »  ،ل ميب فل   ت« َواْمَرأَوـَْيِن َوَسمَّاُىمْ 

بـْـَيُض ِإال ُعلنًـا َأِمـَن اأَلْسـَوُد َواألَ  عـَنَـاَد  ُمنَـاِدي َرُسـوِل اللَّـِو  ، قـَُرْيَش بـَْعَد اْليَـْومِ ال
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امػا س  مخػنج  ػما  عمخنجيه م ػد ُب املطػند فتبػناد يطػل« نًا نَاًسا َسمَّاُىمْ َوُعل
 ةرا  اب ،نػه فل   تا،ل ميب   افل ي اف ُب ن ي هع  بل ا ُب بطمدر ه

منػػ ا هػػم ب ػػي األبػػافة  إاػػاممه إٔب اإلبػػبلـ م  إٔب ااا ػػن إةػػا هػػ  إاػػامد إٔب 
بلع ألف األبػػاف ُب ااد اػد إةػا هػػم ا طػ عافة م بػاف اإلبػػبلـ ااطػ عاف ااػ ي  ػؤ 

 هم األباف فط عاف املط   ع  مباف ااا ن هم األباف فط عاف ااا ارة
 األبػػاف ااػػداخ   هػػم مف  ػػ بل  ػػا  ايػػد بػػل اان،يػػد ، ػػا ،ناػػه  دبػػه 
 بااػػػػه ف بػػػػاف ااطػػػػ عافع  مبػػػػا األبػػػػاف اخلػػػػارجي  منػػػػم مف ماػػػػمف ااد اػػػػد يابيػػػػد 

 اغارة ، ينا فط عااا ه  ال فط عاف غ هاة يد دها بل ا
 مبػػا اا نػػد ااثػػا  بػػل املػػادة مػػتف داي ػػه مف اإلبػػبلـ مجيػػاز ،بػػد امل اهػػدات 

 بػػػػػػػػا ااػػػػػػػػد ؿ قػػػػػػػػاؿ م ػػػػػػػػأب                                 

  قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ   [ٜٓ ]اانطػػػػػػػػػػػػػػػاك                            

               قػػاؿ   [ٕٜ]اانطػػاك                       

                            امليثاؽ ُب ه ا اث ات  [ٕٚ]األك اؿ 
  ػػػدع مينػػػد فػػػل ر فػػػد نػػػايت م،بػػػد ب اهػػػدة بػػػا    مؿهػػػم امل اهػػػدةة  اانبػػػ

 ،بد ب اهدة با ف  ا نةة  مع ل ُب ه ا امل اهػدات ااطػن ط ااػ  مم ػ ننا 
ــــــى »   نػػػػػػت مف  مبيػػػػػػد املطػػػػػػ  مف وػػػػػػ ا ااطػػػػػػن ط ابماػػػػػػه  َواْلُمْســــــِلُموَن َعَل

، ػا مف ال  اػمف هػ ا ااطػنط  ع قاؿ يطل نػ يح اارتب يمخنجيه  «ُبُروِطِهمْ 
ُب  ئلبػػػػػبلـع مػػػػػتف  ػػػػػاف بناق ػػػػػاً ائلبػػػػػبلـ رمػػػػػع ابػػػػػمؿ اانبػػػػػمؿ بناق ػػػػػاً ا
َمــا َكــاَن »   ابماػػه  «ِإالَّ َبــْرطًا َحــرََّم َحــَلاًل َأْو َأَحــ َّ َحَراًمــا  »اارتبػػ ييػػد   

را  اب  بم ل ، يه بل يد   ،ائطد« ِمْن َبْرٍط لَْيَس ِعر ِكَتاِب اللَِّو عـَُهَو بَاِط ٌ 
 يػػػػ  هػػػػ ا ااطػػػػن ط يطػػػػت بػػػػا  ردت ُب كوػػػػمص ع ميبػػػػـم املطػػػػ  مف فمن،ننػػػػا
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امل اهػػػدات إف  اكػػػت ال  ػػػااا اإلبػػػبلـة مػػػدايا هػػػ ا اا بػػػنة هػػػم دايػػػا جيػػػماز 
 امل اهداتع  دايا  جيمة اامماك فااطن طة

 مبػػػػػػا اابطػػػػػػس ااثػػػػػػا  بػػػػػػل هػػػػػػ ا اا بػػػػػػنة املم  ػػػػػػل فاا بلقػػػػػػات االقموػػػػػػاد د 
اػػنر ، ػػا  بػػل وػػاد د اامأار ػػدع متكػػه ك ػػناً ملػػا تاػػل مف  نطػػ  بػػل امل اهػػدة االقم

األبػػد  ػػ ف  اكػػت  ػػنج املػػماد اخلػػاـ بػػل ااػػ بلدع م   اكػػت مطػػ ت إق ػػاؿ بوػػاكا 
متاػػػا  ػػػدد هػػػا ال اػػػنر بنػػػه  رنػػػا بػػػل  ػػػا بػػػا ميػػػه  عااػػػ بلد م  بػػػا شػػػا ا ذاػػػن

، ػػػبلً فبا،ػػػدة ه ػػػا مػػػند بػػػل ممػػػناد امل ػػػاح إذا  ػػػاف  ػػػؤدي إٔب اػػػنر تنػػػا  ؛اػػػنر
 ن اماؿ ُب امل اهدات اامأار دةذان اا ند    با ااط ك ب اياً     ا

د الً دارفػػػػػد يا ػػػػػاًع  ذاػػػػػن ألف  ػػػػػماس   ػػػػػاراً ٓب   م مػػػػػرب هػػػػػ ا ااػػػػػد ؿ
 بػػػػمؿ     ػػػػ ما اطػػػػ عاف اإلبػػػػبلـع مػػػػتاس   مػػػػرب ف دػػػػارف ع ألف اانبػػػػمؿ 

منػم « ُسـوُل اهللِ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رَ  نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإَلَو ِإال اهللُ ُأِمْرُت َأْن ُأقَاِوَ  ال»
ع مي فاانطػػػػػ د اؤلياػػػػػاـع متكػػػػػه فطػػػػػ ت يا ػػػػػاً    ػػػػػماس   مػػػػػرب ف دػػػػػارف ،ػػػػػاـع 

        ة امل اهدات اا  فيننا  فيننس
 مبػػػا اا نػػػد ااثااػػػ  مداي ػػػه هػػػػم دايػػػا مياػػػاـ دار امػػػنة ُب يػػػاؿ ،ػػػػدـ 

مػتف دايػا  ع مبػا ااػد ؿ ااػ  كػ  ، ينػا ُب املػادة ة جيمد بيثاؽ فيننػا  فػ  مه نػا
إنػػػػاد ،بلقػػػػات د   مبابػػػػيد ب نػػػػػا  ػػػػمف بػػػػ اراهتا إذا  جيػػػػدت ُب ااػػػػػ بلد  ،ػػػػدـ

ألف هػػػ ا ااطػػػ ارات ملثػػػا هػػػ ا  ؛اخلااػػػ د اطػػػ عاف اإلبػػػبلـ حيوػػػا بننػػػا اػػػنر
ااػػد ؿ ،  نػػا هػػم دا اػػد فطػػ  بػػيعنة د  ػػا ، ػػا ااػػ بلد ااػػ  ماػػمف مينػػا هػػ ا 

 ػػاف  منػػا  اػػ ان رنػػا ، ػػبلً فبا،ػػدة بنػػا مػػند بػػل ممػػناد امل ػػاح إذا   ؛ااطػػ ارات
إٔب اػػنرة إال مكػػه ال تنػػا ر،ا اهػػا بػػل دخػػمؿ ااػػ بلد إال بػػل  ػػاف دخماػػه  منػػا 
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إٔب اػػػػنرة  ال تنػػػػػا اانبػػػػػمؿ املؤقػػػػػت بػػػػػل دخػػػػػمؿ ااػػػػػ بلد إال إذا  ػػػػػاف شػػػػػخ  
 اانبمؿ املنبا ال ربم س بع باً  ؤدي دخماه إٔب انرة

  مبػا مف هػ ا ااػد ؿ م مػرب دارفػد يا ػاً مؤلاػس  ػدخ مف  ػت قماػه 
ِـــَ  النَّـــاَس َحتَّـــى َيْشـــهَ » ـــْرُت َأْن ُأقَاو ـــَو ِإال اهللُ ُأِم ـــوُل اهللِ  ُدوا َأْن ال ِإَل ـــًدا َرُس « َوَأنَّ ُمَحمَّ

مؤلكػػه ال نػػني قمػػاؿ  ؛ال م ػػبلً  ييػػ  إاػػس   ػػارع  مبػػا ا،م ػػارهس دػػارف  يا ػػاً 
 نػػا م  ػ  فيننػػا  فيػننسع  ألكػػه ٓب م  ػل فيننػػا  فيػننس يااػػد امػنة اا   يػػد ال بػل ق 

  نػػا م  ف  ػػنا ُب يااػػد يػػنة   ع مبػػا إذا منػػ  ت هػػ ا ااػػد ؿ  ال بػػل قػػ  نسة
متاػػا م ابػػا ب اب ػػد امػػنة اا   يػػد ُب  ع مي ا،مػػدت ، ػػا فػػبلد املطػػ   عم ػػبلً 

اا ند اانافاع  ا ان متف مبن اا  فن عاكيا ف د ،د اا ا ، ػا اا ػناؽ  ممغاكطػماف 
 ػػػد بػػػل فػػػبلد املطػػػ    متاػػػا   ػػػ ان م ػػػد د اػػػد مخػػػنى م  ػػػل امػػػنة ، ػػػا مي ف

ع  مع ػل ، ينػا مياػاـ امػنة اا   يػد بػا دابػت يااػد امػنة مو ح دارفد م ػبلً 
 ةه ا قائ ًد فيننا  فيننس

 مبػػا اا نػػد اانافػػا مداي ػػه هػػم دايػػا اجلنػػاد بػػل األبػػن فبمػػاؿ ااا ػػارع  مداػػد 
ؿ م ػأب  ابم بلؿ دباك  مبماؿ غ  املط    بننسع  مداد اابمػاؿ ُب امل ن ػدع قػا

                       ااوػػػبلة ع  قػػػاؿ ، يػػػه[ٖٕٔ]ااممفػػػد 
َوَأنَّ ُمَحمَّـًدا َرُسـوُل  نَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإلَـَو ِإال اهللُ ُأِمْرُت َأْن ُأقَاِوَ  ال»ااطبلـ    
     مف ابػػمؿ اانبػػمؿع   طػػمثي بػػننس املطػػ اا  ػػظ ملطػػ س بم ػػل ، يػػه« اهللِ 
  قماه م ػأب  «  ِبَحقَّْهاَماَءُىْم َوَأْمَواَلُهْم ِإالعَِ َذا عـََعُلوا َعَصُموا ِمنّْر دِ »        

                                                   

   ع  ابػػمؿ اانبػػمؿ[ٙٔألك ػػاؿ ]ا   « ِــْبَع اْلُموِبَقــات ــوا السَّ دها  ،ػػدّ « اْجَتِنُب
 بم ل ، يه بل يد   ميب هن نةع « َوالتـََّولّْر يـَْوَم الزَّْحبِ »إٔب مف قاؿ  
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 غػػػ  ذاػػػن بػػػل مياػػػاـ اابمػػػاؿ  مياػػػاـ امل ن ػػػد  بػػػائن مداػػػد دار امػػػنة 
  مداد امل ن دة 
ع مي  قػػا اابمػػاؿ ا ارفػػد م ػػبلً  ااػػد ؿ  ح ااػػدائس بػػا هػػ اػمز ااوػػػ ال نػػ

ااػػدائس م  ا دكػػد اادائ يػػد ألف هػػ ا  ُ عػػا اجلنػػادع  هػػم بػػاض إٔب  ػػـم اابيابػػدع  
  ا مف ا دكػد اادائ يػد رنػا كطػن اإلبػبلـ يػىت   نػنا اب بػ  اكه ، ػا ااػد ل  

   ػػػػػػػهة  بػػػػػػػمؿ اب بػػػػػػػ  اكه                         

        ع   بمؿ اانبمؿ [ٜٖ]األك اؿ  « َواْلِلَهاُد َماٍض ُمْنُذ بـََعثَِنر اللَّـُو
 ة را  اب ،نهمخنجيه مفم دا د بل  ن ل مكح « ِإَلى َأْن يـَُقاِوَ  آِخُر ُأمَِّتر الدَّجَّالَ 

مبػػا ،ػػل ااوػػ ح املؤقػػت بػػا هػػ ا ااػػد ؿع  اامقػػا املؤقػػت مااػػد امػػنةع 
 كه  ن ن  مت

رض غػ  م  ا عفيننا  فيننا امنة اا   يدني اا    عإذا  اكت ااد اد -م
إببلبيد  بـم  يااا ، ينا متكه نػمز ااوػ ح ب نػا ودكػد بؤقمػدع مي  قػا يااػد 

 عإذا  ػػاف ذاؾ اامقػػا ُب بوػػ  د اإلبػػبلـ  املطػػ    عامػػنة ب نػػا بػػدة بؤقمػػد
  فطن ط  بنها ااطنعة 

مد  يػػد منػم  ػػاف فػ  ااد اػػد اإلبػبلبيدع ااد اػػد ااػػ   دايػا ذاػػن نػ ح ا
ُب املد نػدع  فػػ  د اػد قػن ش اابػػائس  يااػا ، ػا مرض  ػػا ٓب  مقابنػا اانبػمؿ 

   م نا اإلببلـ ف دع مي ٓب مال مرااً إببلبيدة 
مبػا إذا  اكػػت ااد اػدع ااػػ   ػػني فيننػا  فيننػػا امػنة اا   يػػدع قائ ػػاً   -ة

إبػػػػػبلبيدع مي ال   ػػػػػس  يااػػػػػا مراػػػػػاً  ػػػػػا ٓب   م نػػػػػا ، ػػػػػا مرض   ػػػػػه  يااػػػػػا  
د اػػػد  نػػػمد املغموػػػ د ا  طػػػع ع متكػػػه ال نػػػمز   إبػػػنائياهاملطػػػ  مف ف ػػػدع بثػػػا 

ااوػ ح ب نػا   ػ  منػازالً  ألف  قيػاـ هػ ا ااد اػد فا ػا شػن،اًع ااو ح ب ناع ألف
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ع  هػػػ ا يػػػناـ  جينتػػػد ُب اإلبػػػبلـع فػػػا نػػػت مف  ػػػا ،ػػػل مرٍض إبػػػبلبيد  ال فػػػدّ 
مطم ن يااد امنة اا   يد ب نا قائ دع بماك م اكت هنػاؾ هدكػد ،بػدها ب نػا 

 امااـ غ  ااطن،ي  ُب  فبلد املط    مـ ٓب مالة 
هػم يػناـ   ها ا متف مي ن ح با د اد  نمد  ام ، ا شرب بػل األرض

ألاػػا بغموػػ د  ب مد ػػدع   يااػػا قػػائٌس   ػػه ، ػػا مرض املطػػ   ع  ااوػػ ح  شػػن،اً 
 ، ػا  رايننػا بػل ر انػا  بػل ااطػيعنة عمنػازؿ  ػا ،ػل مرض إبػبلبيد ب نا هم
 دارفمنػاع املطػ    مجي ػاً  ، ػا حيمس  اإلببلـ شن،اًة نمز ال  ه ا عمينا املط   

جييمشنس ا بماؿع    ا اابادر ل جينمداً ميناع   طم ن ذان يىت ااب ػاك  ممن ن
 اؿ م ػػػأب  قػػػ ع ابػػػمنباذ فػػػبلد املطػػػ    بننػػػا ، ػػػا د اػػػد  نػػػمد         

                     ]ع  قػػػاؿ بػػػ  اكه  ]اانطػػػاك         

                                    ع  قػاؿ م ػأب[ٜٗٔ]اا بػنة  
                      ة[ٜٔٔ]اا بنة 

: ومنـع منعـاً باوـاً المعاىـدات العسـ رية، ومـا ىـو مـن جنسـها، ٜٓٔالمادة 
أو ملحـــــق بهـــــا كالمعاىـــــدات السياســـــية، واوفاقيـــــات وـــــأجير 
القواعــد والمطــارات. ويلــوز عقــد معاىــدات حســن اللــوار، 
ــــة، والماليــــة، والثقاعيــــة،  والمعاىــــدات االقتصــــادية، والتلاري

 عاىدات الهدنة.وم
م ن ػػػا امل اهػػػدات هػػػم ماػػػا ام اقػػػات م بػػػدها ااػػػد ؿ مي ػػػا فيننػػػا فغػػػنض 
من ػػػيس ،بلقػػػد ب ينػػػد   د ػػػد اابما،ػػػد  ااطػػػن ط ااػػػ    ػػػا  ػػػا هػػػ ا اا بلقػػػػدة 
  طػػ ينا مبنػػاك املطػػ    املماد،ػػاتع  ااػػدايا ، ػػا جيػػماز ،بػػد امل اهػػدات فػػ  
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  ار قماػػػػػػػه م ػػػػػػػأب  ػ     اااػػػػػػػػاملطػػػػػػ                             

      قماػػػه   [ٜٓ]اانطػػػاك                          

                   قماػػػػػػػػػػػػػه   [ٕٜ]اانطػػػػػػػػػػػػػاك                 

                                   ع  امليثػػػاؽ ُب [ٕٚ]األك ػػػاؿ
ب اهػدات  ثػ ة بػا ااا ػارة  ه ا اث ات هم امل اهدات  قد ،بد اانبمؿ 

إال مكػػػػه  طػػػػرتط اوػػػػ د اك بػػػػاد امل اهػػػػدة مف  اػػػػمف بماػػػػمع اام اقػػػػد قػػػػد مجيػػػػازا 
اػػامد اغ هػػا بػػل األياػػاـ ااطػػن،يد ذات ع  ػػ ف ماػػمف دػػددة املػػدةع فاإلااطػػنع

ة  امل اهػػػػدات مكػػػػماع بننػػػػا امل اهػػػػدات غػػػػ  ااطيابػػػػيد  بننػػػػا امل اهػػػػدات اا بلقػػػد
 ااطيابيدة 

مبا امل اهدات غ  ااطيابيد من  االم اقات اا  م    ي يد اا بلقد فػ  
ااػػد ام  بػػل ييػػ  شػػ ف خػػاص بػػل شػػؤ ف  ػػا  ايػػدة بننػػا  اا بلقػػات املاايػػد 

اد د  اامأار ػػػد  ااوػػػنا،يد  ااثباميػػػد  بػػػا شػػػا ا ذاػػػنة منػػػ ا  ن ػػػن  ػػػا  االقموػػػ
شػػن،اً يطػػت بماػػم،ناع  مع ػػل ، ينػػا األياػػاـ ااطػػن،يد املم  بػػد هماػػم،ناة 
 اػػ ان  اكػػت امل اهػػدات االقموػػاد د جيػػائ ةع ألكػػه مع ػػل مينػػا مياػػاـ األجيػػ ع 

كػػه مع ػػل مينػػا  مياػػاـ اامأػػارة اخلارجييػػدع   اكػػت امل اهػػدات اامأار ػػد جيػػائ ةع أل
مياػػاـ اا يػػاع  مياػػاـ اامأػػارة اخلارجييػػدع   اكػػت امل اهػػدات املاايػػد جيػػائ ةع ألكػػه 
مع ػػل مينػػا مياػػاـ ااوػػنؼع   اكػػت امل اهػػدات ااثباميػػد جيػػائ ة ألكػػه مع ػػل مينػػا 

م يػػد م  مياػاـ ااػم  س  اام  ػػيس بػل ييػػ  املػادة اا   يػػدع  بػل ييػػ  اانمػائ  ام
 م  ي ناةنا     اا نيد اا  منم  ،ل م 

 مبا امل اهدات ااطيابيد من  لبللد مقطاـ    
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 يػػػاف   ؤلن ُب هػػػ  امل اهػػػدات ااػػػ  ال مػػػ بننػػػا ب اهػػػدات بيابػػػيد جيػػػائ ة
ااد ادع  ال منب  بل ب عااا ااػداخ   م  اخلػارجي ع  ال   ػا ا اػامن بػ عاكاً 

  ، ينػػػاة  ذاػػػن بثػػػا ب اهػػػدات ااوػػػ حع  ب اهػػػدات ا دكػػػدع مػػػتف اانبػػػمؿ
 ااوػػػػػ ح بػػػػػا قػػػػػن ش ُب نػػػػػ ح امد  يػػػػػدع  بثػػػػػا ب اهػػػػػدات ،ػػػػػدـ ،بػػػػػد ا دكػػػػػد 

،بػػد ب اهػػدة ،ػػدـ ا،مػػداك بػػا فػػ  اػػ نة  فػػ  بػػدِبع  اال،مػػداكع ماانبػػمؿ 
،بػػد ب اهػػدة يطػػل     ػػ ان ب اهػػدات يطػػل اجلػػمار جيػػائ ة ألف اانبػػمؿ

 جيمار با ااينمدع  ها اة 
ل اػػػد  جيػػػمد ااد اػػػد ُب يااػػػد اػػػيُب يا  بننػػػا ب اهػػػدات جيػػػائ ة ااػػػعناراً 

ُب   امل اهدة با د اد ألخ  جي  د بننا  إفبائنا  اػس فن ػاـ ااا ػنع م   عة شد
إخناجينػػا  امل اهػػدة بػػا د اػػد إل،عائنػػا بػػاالً ببافػػايااػػد   ػػا األ،ػػداك منفنػػا  

   بل ي ا األ،داك ا ارف  اناة
بثػػا ب اهػػدة ام ا ػػدع  ب اهػػدة اميػػاد ااػػدائسع  بننػػا ب اهػػدات  نم،ػػد  

مػد د اادائ ػدع  ب اهػدة مػ جي  املعػاراتع  اابما،ػد اا طػان د  ب اهدة  د د ا
منػػ ا امل اهػػدات غػ  جيػػائ ةع ألف بماػم،نا غػػ  جيػػائ ع ألف  ع بػا شػػا ا ذاػن

ام ا ػػػد   ػػػا ا اػػػامن بػػػ عاكاً ، ػػػا املطػػػ   ع    ػػػا املطػػػ     ػػػ بنمف ف بػػػاف 
د ػػد ااا ػػنة  اميػػاد ااػػدائس غػػ  جيػػائ ع ألكػػه  ػػنب  بػػل بػػ عاف املطػػ   ع   

امػد د اادائ ػد غػ  جيػائ ع ألكػه   ػ  ،ػدـ  ػا ااػد،مة  إ بػاؼ ياػس اجلنػػادع 
 مػػػ جي  املعػػػارات غػػػ  جيػػػائ ع ألكػػػه ن ػػػا ا ا ػػػار بػػػ عاكاً ، ػػػا دار اإلبػػػبلـع 

    ان اابما،د اا طان دة 
ـــــــاِر   » مبػػػػػػػا امل اهػػػػػػػدات اا طػػػػػػػان د م ػػػػػػػناـ ابماػػػػػػػه  ال َوْسَتِنـــــــيُ وا بَِن

د  اانطائ ع  كار اابػـم  نا ػد ،ػل  يػااس ُب امػنةع  ابماػه ر اا م « اْلُمْشرِِكينَ 
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راػ  اب  ر اا بط س ،ل ،ائطػد ة«عـََلْن َأْسَتِعيَن ِبُمْشِركٍ »ااطبلـ     ااوبلة ، يه
 ينُ عِ تَ ْســــــا ال نَ نَّــــــإِ   »،ننػػػػػػا راػػػػػػ  اب ،ننػػػػػػا باجيػػػػػػه ،نػػػػػػد ميب دا د  افػػػػػػل  ع،ننػػػػػػا

ــاِر َعَلــى اْلُمْشــرِِكينَ اَل َنْســَتِعيُن بِاْل ُ »   قماػػه  ع«كٍ رِ ْشــمُ بِ  افػػل ميب شػػي د  ر اا« فَّ
 ،ل ب يد فل املن رة

  مبػا بػػا ر اا م ػػد  مفػم دا د ،ػػل ذي   ػػن قػاؿ    ػػت ربػػمؿ اب 
ــمْ »  بػػمؿ  ــُتْم َوُىــْم َعــُدوِّا ِمــْن َورَائِِه ــُزوَن أَنـْ ْْ ــا، َووـَ ــْلًحا آِمًن َُ متكػػه « ُوَصــاِلُحوَن الــرُّوَم 

ـــُزوَن أَ » حي ػػػا قماػػػه  ْْ ـــمْ وـَ ـــْن َورَائِِه ـــُدوِّا ِم ـــُتْم َوُىـــْم َع ع ال ، ػػػا « نـْ ، ػػػا ممػػػناد ااػػػنـ 
ْْــُزونَ »د اػػمنسع  ذاػػن ألكػػه قػػاؿ   ــْلًحا آِمًنــا، َووـَ َُ  ااوػػ ح فػػ  « ُوَصــاِلُحوَن الــرُّوَم 

املط     ااا ار إةا  امف ،ند ق ػم س اجل  ػد  دخػم س  ػت ياػس املطػ   ع 
 ا ااا ػػػار ااػػػ  ل حيػػػارفماس فػػػ  لػػػبلث   ن ألف اإلبػػػبلـ قػػػد مبػػػن املطػػػ    مف  ػػػ

اإلبػػػبلـ م  اجل  ػػػد م  امػػػنةع مػػػتذا يوػػػا ااوػػػ ح  هػػػس   ػػػار ال  اػػػمف إال ُب 
ياؿ دما اجل  دع  دخم س  ت اانا د اإلببلبيدة مبماه بموامماس قن ند ، ػا 
ة  ماس  ت را د املط    منس يينئ  ممنادع   ؤ د ه ا  اقا بػا يوػا بػا ااػنـ 

املطػػػػ    يػػػػػارفمهس  ه بػػػػمهس  ايم ػػػػػما فبلدهػػػػسع  قػػػػد يػػػػػارة ااػػػػنـ  بػػػػػا مػػػػتف 
بػػػا ااد اػػػد اإلبػػػبلبيد ،ػػػد اً بػػػل   ااػػػل د اػػػد ااػػػنـ  ٓب  ػػػارة املطػػػ    ممػػػناداًع

 نت   ه ، ػا  عاانـ  ممناداًع ال  د ادهم  رائنسع  ا  ؤ د مف املناد فامد   
ؼ ُب منػػمؿ اا بػػه بػػل مف مج ػػاً فػػ  األداػػدع  إ، ػػاالً  ػػاع   ػػا هػػم ب ػػن   هػػ اع

إ، ػػػاؿ ااػػػػداي   م ٔب بػػػل إ ػػػػاؿ ميػػػػد اع  ال    ػػػد إٔب اارتجيػػػػيح إال إذا م ػػػػ ر 
 فػػ ان  م ػػ  مكػػه ال  مجيػػد دايػػا  ػػدؿ ، ػػا جيػػماز االبػػم اكد فاملطػػن     اجل ػػاة

  د ادع فا األداد ننحيد ُب ،دـ جيماز ذان بع باًة
 ة ه ا ه  مداد املادة
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وقــوم علــى ليــر أســاس اإلســلم، أو وطبــق : المنظمــات التــر ٜٔٔالمــادة 
ـــة أن وشـــترك  ـــر أح ـــام اإلســـلم، ال يلـــوز للدول أح امـــاً لي
عيها، وذلـ  كالمنظمـات الدوليـة مثـ  ىي ـة األمـم، ومح مـة 
ـــندوق النقـــد الـــدولر، والبنـــ  الـــدولر.  العـــدل الدوليـــة، َو

 وكالمنظمات اإلقليمية مث  اللامعة العربية.
ن  ػػػات ااد ايػػػد  املن  ػػػات ا  يػػػد حينبػػػه املماػػػمع ااػػػ ي قابػػػت ، يػػػه امل

ااطػػنعة منيئػػد األبػػس مبػػـم ، ػػا مبػػاس اان ػػاـ اانم ػػإب  هػػم ك ػػاـ   ػػنع ،ػػبل ة 
، ػػا ماػػا مداة ُب  ػػد ااػػد ؿ اااػػربى  ال بػػي ا مب  ػػا امطػػخنها بػػل مجيػػا مػػنض 
بػػػػيعنهتا ، ػػػػا ااػػػػد ؿ ااوػػػػغنىع  بننػػػػا ااػػػػد ؿ اابائ ػػػػد ُب اا ػػػػآب اإلبػػػػبلب ة 

ااد ايػػد  اػػس فن ػػاـ ااا ػػنع  االيماػػاـ إاينػػا ايماػػاـ اغػػ  بػػا  دا ػػد اا ػػدؿ 
مكػػػ ؿ ابع  نػػػند ؽ اانبػػػد ااػػػد ٕب  بػػػـم ، ػػػا إقػػػناض اا  ػػػبلت ااوػػػ  د فاانفػػػاع 
 ، ػػػا مبػػػاس ااوػػػنؼ امػػػناـ شػػػن،اًة منػػػ  ال م عػػػ  ،  ػػػد نػػػ  د ببافػػػا ،  ػػػد 

ااوػػ  د  اا  ػد  ػػداً فيػػدة  إةػػا م عػػ  ،  ػػد نػػ  د ا د اػػد ا ماجيػػد إٔب هػػ ا اا   ػػد
ببافا مف مطممُب بننا مي ا ف د ب  غاً  البلً بل ،  منا فنفا ب  ة من  نػنؼ 
يناـ بل جيندع ألكه بل ااونؼ املنن  ،نه ألف ااونؼ إةا  اػمف  ػداً فيػد  ال 

مػتف  ػاف كطػيئد منػم يػناـ   ػا  رد ُب امػد  ة  ميػه  ػ ان رفػا  ع اػمف كطػيئد
شػػمغاؿ فاانفػػػا  ػػ ي فنػػػن بػػل اا نػػػمؾة منػػم يػػناـة  اا نػػػن ااػػد ٕب  بػػػـم ، ػػا اال

 اجلاب ػػػػد اا نفيػػػػد مبػػػػـم ، ػػػػا مبػػػػاس اان ػػػػاـ اانم ػػػػإبع  مػػػػن  ُب بيثاقنػػػػا ، ػػػػا 
مي ا ام ػػد ، ػػا االك وػػاؿ    ئػػد فػػبلد  عا ام ػػد ، ػػا ابػػمببلؿ ااػػد ؿ اا نفيػػد

 ػ ا  بثا اجلاب د اا نفيد بن  د املػؤرن اإلبػبلب   مبثا ػاة اإلببلـ  هم يناـة 
  اة   نا حيـن ، ا ااد اد اإلببلبيد االشرتاؾ و ا املن  اتةاألب
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عيهــا أدلـة األح ــام التــر  ور، أو األســباب الموجبــة. وقـد بيَّنــاىـذه ىــر مقدمــة الدسـت
ــين أن ىــذا الدســتور  ناونــمنتها مــواد الدســتور، وبــرح عيهــا مــا ال بــد مــن بــرحو، ومنهــا يتب
مــن ال تــاب والســنة  ن األدلــة الشــرعية:بــرعية مســتنبطة مــدســتور إســلمر، أي ىــو أح ــام 

 وإجماا الصحابة والقياس. ولذل  ع ن العم  بو عرض على المسلمين.
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