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 أنس عمي صالح عمي الصميدعيم.د 
 اإلسالميةكمية العموم   /جامعة تكريت

 مقدمةال
كدددددداة إلزالددددددة باوشددددددريفنا  توفيقدددددد ، ووفيقنددددددا  ،الحمددددددد ذي اليدددددداي هدددددددانا   دايتدددددد  عدددددد  الدددددددر  لزي

ألحددددددوا ، وأنعددددددم عمينددددددا  دددددداكر  رفعددددددة لأل ددددددوا ، والصددددددالة وخصددددددنا بالعبددددددادات تزكيددددددة ل ،األمددددددوا 
دددددد اليددددداي وسدددددم الحدددددال  والحدددددراموالسدددددالم عمددددد   مدددددا طمعدددددت وعمددددد  ألددددد  وأصدددددحاب   ،سدددددييدنا محمي

 شمس وحل الظالم.
 :أما بعد    
فددددع  لعممدددداج اإلسددددالم ج ددددودا  خيددددرة كنيددددرة، فددددي شددددت  الميددددادي ، ومدددد  أ زرهددددا ج ددددودهم فددددي     

ي  تركددددوا بصددددمت م المميددددزة فددددي العمددددوم الشددددرعية اإلمددددام أ ددددو العمددددوم الشددددرعية، ومدددد  العممدددداج الددددا
، ومن دددددا كتدددددا  الحسددددد  عمدددددي  ددددد  الحسدددددي  السدددددفدي الحنكدددددي، مددددد  أنددددد  لدددددم يخمددددد  كتبدددددا  كنيدددددرة 

لدددد  خصااصدددد  التددددي ميزتدددد  مدددد   يددددر   تكاندددد، النتدددد  فددددي الكتدددداوت وهددددو كتددددا  متددددداو  مط ددددوع 
مدددد  وجدددد  الخصددددوص،  ا حصددددر مدددد  الكتدددد  المالكددددة فددددي الكقدددد  عمدددد  العمددددوم، والكقدددد  الحنكددددي ع

 األحكام الكق ية الكنيرة استوع  ا في كممات  ميمة.
ور بددددة فددددي التعريدددد    دددداا العددددالم الجميددددل، وهددددبعض ج ددددود  ارت يددددت تقددددديم هدددداا البحددددث 
عنددددد ، و سددددديما أندددددي لدددددم أ ددددد  عمددددد  دراسدددددات سدددددابقة تناولدددددت ج دددددود ، وأندددددرت أ  أدرس بعدددددض 

عمدددد   يددددت المددددا ، فكددددا  هدددداا البحددددث الموسددددوم  الجواندددد  ا  تصددددادية فددددي فكددددر ، فو دددد  اختيدددداري 
 (.السغدي في بيت المال آراء)

حرصددددددت فيدددددد  عمدددددد   يددددددا  أراادددددد  مدددددد   يددددددت المددددددا ، ومقا مددددددة هددددددا  ا راج بدددددد راج  يددددددر  مدددددد      
 .الكق اج  عيجاز لمحدودية حجم البحث

و ددددددد أحصدددددديت أ والدددددد ، ونظمت ددددددا عمدددددد  حسدددددد  المو ددددددوعات، وعرفددددددت   ددددددا و ا مت ددددددا مدددددد      
   الحنكي، نم م  أراج فق اج المااه  األخرت.أراج فق اج الماه

 مباحث:أرهعة و د اشتمل هاا البحث بعد ها  المقدمة الموجزة عم      
 المبحث األو : ترجمة اإلمام السفدي.

 تعري   يت الما .المبحث الناني: 
 موارد  يت الما .المبحث النالث: 

 السغدي في بيت المال آراء    
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 المبحث الراب : نكقات  يت الما .

 نم خاتمة البحث
 المصادر والمراج . و اامة

 أرجو أ  أكو   د وفقت بالتعري    اا العالم الجيل، وهبعض أراا .
 وهللا المستعا ، وهو حس ي ونعم الوكيل.

 وصم  هللا عم  سيدنا دمحم وعم  أل  وصحب  وسمم.
 ترجمة اإلمام السغدي :المبحث األول

لكي كتدددد  التددددراجم والطبقددددات لددددم يمددددا عممدددداج الحنكيددددة العنايددددة التددددي يسددددتحقون ا مدددد  مددددا 
الحنكيدددددددة أنكسددددددد م،  ا جددددددداجت تدددددددراجم م فدددددددي هدددددددا  الكتددددددد  مدددددددوجزة مختصدددددددرة   تشدددددددكي  ميدددددددل 
الباحددددث، ومقا مددددة كتدددد  تددددراجم الحنكيددددة مدددد   يرهددددا مدددد  كتدددد  تددددراجم المددددااه  األخددددرت تظ ددددر 

 حقيقة هاا القصو الك ير.
ة مددددددد  عممددددددداج لدددددددم يمقدددددددوا العنايدددددددة الالزمددددددد (1)زد عمددددددد  الدددددددو أ  عممددددددداج مدددددددا وراج الن دددددددر

المشدددددرال، ف دددددال  عددددد  أ  عممددددداج مدددددا وراج الن دددددر لدددددم يتركدددددوا لندددددا مالكدددددات معت دددددرة عددددد  عممددددداج 
بالدهددددددم    القميددددددل، ولعددددددل الموجددددددات ال مجيددددددة التددددددي تعر ددددددت ل ددددددا هددددددا  المنطقددددددة كانددددددت وراج 
 يدددددا  هدددددا  المالكدددددات كمدددددا فعدددددل المفدددددو  مددددد  تددددددمير التدددددراث الككدددددري لمدددددبالد التدددددي خ دددددعت 

  حتالل م الفاشم.
والسدددددفدي )رحمددددد  هللا( و ددددد  تحدددددت هددددداي  التددددد نيري ، فمدددددم يتدددددرجم لددددد     القرشدددددي فدددددي كتابددددد      

)الجددددددواهر الم ددددددية( ترجمددددددة مددددددوجزة   تتجدددددداوز السددددددطري ، تنا م ددددددا عندددددد  مالكددددددو كتدددددد  تددددددراجم 
الحنكيددددة، فددددي حددددي  لددددم يتددددرجم لدددد  أحددددد مدددد  مددددارخي المشددددرال منددددل ا دددد  خمكددددا  أو الدددداه ي أو 

الق ددددداة، و ددددد انت ددددت  ليدددد  رااسدددددة المدددداه  الحنكددددي فدددددي الصددددكدي مدددد  أندددد  السدددددفدي كددددا  مدددد  
 مدددددد ، ممدددددا ياكدددددد  صدددددور مدددددارخي المشدددددرال فدددددي التعريددددد  بعممددددداج وأعدددددالم مدددددا وراج الن دددددر،    

 م  خ ر من م  ل  بالد المشرال.
 وعم  العموم، ف ا  ترجمة السفدي )رحم  هللا(:

 

                                      
 دا  يددا وت الحمددوي فددي معجددم ال مددا  عدد  بددالد مددا وراج الن ددر: هيددراد بد  مددا وراج ن ددر جيحددو   خراسددا ، فمددا   (1)

بددالد ال ياطمددة وفددي اإلسددالم سددمو  مددا وراج الن ددر، ومددا كددا  فددي  رهييددة ف ددو خراسددا   كددا  فددي شددر ي  يقددا  لدد 
نظدر: معجدم ال مددا ، أ دو ع دد هللا شد ا  ي . وو يدة خدوارزم، وخدوارزم ليسدت مد  خراسدا   نمدا هدي   مديم  رأسد

  .5/45م: 1995(، دار صادر،  يروت،  ه626الدي  يا وت    ع د هللا الحموي الرومي البفدادي )ت
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 حياتو الشخصية: - 1

 أواًل ـ اسمو ونسبو وكنيتو ونسبتو:
 الحسي ، أ و القا ي السفدي، دمحم    الحسي     يهو هعم    
 .(2)، ولق   رك  اإلسالم(1)اإلسالمه شيخ الممق     
 أخرهددددا وفدددد  المعجمددددة الفددددي  وسددددكو   الم ممددددة السددددي  )ب ددددم والسددددفدي نسددددبة  لدددد  هالسددددفد    
 .(3)سمر نده نواحي م  واألشجار الميا  كنيرة ناحية م ممة( دا 
وادي السدددددددفد خمددددددد  ن دددددددر جيحدددددددو  عمددددددد  ال دددددددكة سدددددددمر ند: مديندددددددة تقددددددد  عمددددددد  جندددددددوهي و     

الجنوهيدددددة منددددد .  يدددددل  ن دددددا مددددد  أ نيدددددة اي القدددددرني  فتح دددددا سدددددعيد  ددددد  عنمدددددا  فدددددي ع دددددد معاويدددددة 
 . (4)هد( وتعد اليوم م  أهم المد  التابعة لجم ورية أوزهكستا 55سنة )
 

                                      
الجددواهر الم ددية فددي طبقددات الحنكيددة، أ ددو دمحم محيددي الدددي  ع ددد القددادر  دد  أ ددي الوفدداج دمحم  دد  أ ددي الوفدداج  ( 1)

تددداج التدددراجم فدددي وينظددر:  .1/361: (، ميدددر دمحم كتددد  خاندد ، كراتشدددي، بدددال تددداريخ ه775القرشددي الحنكدددي )ت
(، تحقيدا دمحم  ه879وني الجمدالي الحنكدي )تالجواهر الم ية، زي  الدي  أ ي الكداج  اسم  د   طموبفدا السدود

طبقات الحنكية، عالج الدي     أمر هللا ؛ 209: م1992-  ه1413خير رم ا  يوس ، دار القمم، دمشا، 
(، تحقيددا الدددكتور محيددي هددال  السددرحا ، مطبعددة ديددوا  الو دد   ه979الحميدددي المعددروب بددا   الحنددااي )ت

ألنمددار الجنيددة فددي طبقددات الحنكيددة، عمددي  دد  سددمطا  دمحم القدداري ا؛ 124: م2005-  ه1426السددني، بفددداد، 
 2/510: م2009(، تحقيا الدكتور محس  ع د هللا أحمد، ديوا  الو   السني، بفداد،  ه1014)ت

الكوااد ال  ية في تراجم الحنكية، أ و الحسنات دمحم ع دد الحدي  د  دمحم ع دد الحمديم  د  دمحم أمدي  المكندوي ينظر:  ( 2)
هديدة العدارفي  فدي أسدماج المدالكي  ؛ 51:  ه1324(، مطبعدة السدعادة، مصدر،  ه1304اري ال ندي )تاألنص

وأنددددار المصددددنكي ، إلسددددماعيل باشددددا  دددد  دمحم أمددددي   دددد  ميددددر سددددميم البابدددداني أصددددال والبفدددددادي مولدددددا ومسددددكنا 
ة فددي  سددتان و ، (، منشددورات دار  حيدداج التددراث العرهددي،  يددروت، بددال تدداريخ. عدد  المطبعددة ال  يدد ه1339)ت

 .1/691:م1951
سدددمم الوصدددو   لددد  طبقدددات الكحدددو ، مصدددطك   ددد  ع دددد هللا . وينظدددر: 2/316، 1/361الجدددواهر الم دددية:  ( 3)

(، تحقيدا أكمددل الددي   حسددا   ه1067القسدطنطيني الرومددي الحنكدي الشدد ير بحداجي خميكددة وبكاتد  جم ددي )ت
لح، منظمددة المدداتمر اإلسددالمي، مكتبددة  رسدديكا، أو مدد ، محمددود ع ددد القددادر األرنددااود، صددالح سددعداوي صددا

 .5/23: م2010 ستان و ، 
تقويم ال مدا ، أ و الكداج السمطا  الممو المايد عماد الدي   سماعيل    الممدو ؛  3/246ينظر: معجم ال مدا  ( 4)

األف دددل نورالددددي  عمددد   ددد  جمدددا  الددددي  محمدددود  ددد  دمحم  ددد  عمدددر  ددد  شاهنشدددا   ددد  أيدددو  صددداح  حمددداة 
معجم المد  التاريخية، أ دو ار ، 485 م:1840(، طب  في مدينة باريس  دار الطباعة السمطانية،  ه732ت)

 .1/345:م2009-هد1430الكا مي، منشورات بفدادي، الجزاار،



 333  
 

 أنس عمي صالح عمي م.د          سالميةمجمة العموم اإل              السغدي في بيت المال آراء
 (8( السنة )26)العدد  

 
 ثانيًا ـ مولده:

 . (1) هد(398) سنة فيالسفدي  ولد    
 مناصبو: ثالثًا:
 .(3)، وتصدر في ا لإلفتاجفي ا الق اج  ولي، و (2) خارته سك ه: ا  السمعاني    

الحنكيددددة، ورحددددل  ليدددد  فددددي النددددواز  والوا عددددات، تكددددرر اكددددر  فددددي )فتدددداوت  رياسددددة  ليدددد  انت ددددتو     
 .(4) ا يخا ( وساار مشاهير الكتاوت 

 وفاتو: رابعًا:
 .(6) هد(461) سنة ،(5)  خارت  توف     
 حياتو العلمية: - 2

 :تالميذهو  أوال ـ شيوخو
 .(7)هالعمماج م  جماعة سم ه: ا  السمعاني    
 أما تالمات ، فقد عرب من م:    

                                      
دمحم  ددد  مصدددطك  المدددتخمص  مطكدددي الشددد ير أسدددماج الكتددد  المدددتمم لكشددد  الظندددو ، ع دددد المطيددد   ددد  ينظدددر: ( 1)

  ه1403، 3سدورية، د -(، تحقيا الدكتور دمحم التونجي، دار الككدر، دمشدا  ه1078)ت رياض زاد  الحنكي 
 .305: م1983-

(، تحقيدددددددددا  ه562األنسدددددددددا ، أ دددددددددو سدددددددددعيد ع دددددددددد الكدددددددددريم  ددددددددد  دمحم  ددددددددد  منصدددددددددور التميمدددددددددي السدددددددددمعاني )ت( 2)
-  ه1382يحيددد  المعممدددي اليمددداني و يدددر ، مجمدددس داادددرة المعدددارب العنمانيدددة، حيددددر أبددداد،   ددد  الدددرحم  ع دددد

(، مطبعدة الزهدراج  ه968. وينظر: طبقات الكق اج، طاش ك ري زاد  أحمد    مصدطك  )ت7/146: م1962
 .73م:1961الحدينة، الموصل، 

(، دار العمدم لمماليدي ،  يدروت،  ه1396األعدالم، خيدر الددي  الزركمدي الدمشدقي )ت؛ 51ينظر: الكوااد ال  ية: ( 3)
 .4/279: م2002-  ه1423، 5د

 ينظر: المصدرا  نكس ما. ( 4)
وهدي أعظدم مدد  مدا وراج الن در وأجم دا  – خارت: ب م الباج الموحدة، وفتح الخاج المعجمة، والدراج بعدد األلد  ( 5)

تاريخ  ين ا وهي  جيحو  يوما ، وهين ا وهي  سمر ند سبعة أيام، تق  اليوم  م  جم ورية أوزهكستا . ينظر: 
هدددد(، عرهددد  مددد  الكارسدددية د. أمدددي   ددددوي، ونصدددر العدددرازي، دار 348)ت  خدددارت، لددددمحم  ددد  جعكدددر النرشدددخي

 1/48. معجم المد  التاريخية: 1/353؛ معجم ال مدا : 14:المعارب، مصر، بال تاريخ
الجددام  لألعددالم والمالكددات، الدددكتور صددالح دمحم أ ددو ؛ 1/361الجددواهر الم ددية: ؛ 7/146األنسددا : ينظددر: ( 6)

 .137: عالمي لمدراسات وتقنية المعمومات، بال مكا ، بال تاريخالحاج، مركز العمماج ال
 .7/146األنسا : ينظر: ( 7)



 331  
 

 أنس عمي صالح عمي م.د          سالميةمجمة العموم اإل              السغدي في بيت المال آراء
 (8( السنة )26)العدد  

 
 دمحم  ددددد  الحسدددددي   ددددد  عمددددد  الحسددددد  أبدددددا سدددددم ، (1)أ دددددو بكدددددر دمحم  ددددد  الك دددددل الحنكدددددي - 1

 .(2)السفدي و ير 
  ددددددددددا  :، (3)أخددددددددددا الكقدددددددددد  عدددددددددد  السددددددددددفدي وروت عندددددددددد  الشددددددددددرح الك يددددددددددره السرخسددددددددددي - 2

 .(4)عمي ه  راجة السفدي الحسي     عمي الحس  أ و قا يال ب  وأخ رنا ه:السرخسي
 مذىبو: ثانيًا:

  .(5)ل  ترجم م   رر كما الماه ، حنكي السفدي
  :مكانتو ـ خامساً 
 .(6)مناظرا ه فا ال    ماما   كا  ه:ع  مكانت  بقول  السمعاني ع ر
 مؤلفاتو: ـ سادساً 

 لمسفدي المالكات ا تية:
ـــ﴿أيدددة  تكسدددير فدددي رسدددالة ـــْت ي  ن  ـــْن آم  ـــْم ت  ت ـــا ل  ْفًســـا إبيم انتي  َت ن  ـــ ْنف  ـــع  ال  ي  يَب ـــاتب ر  ِْتبي ب ْعـــات آي  ـــ ْوم  ي 

ْيًرا ا خ  ب ْت فبي إبيم انبي  س  ْن ق ْبلت أ ْو ك       .(7)[158]األنعام: ﴾ مب
 .(8)شرح الجام  الك ير لإلمام دمحم    الحس  الشيباني

  .(9)الك ير السير شرح

                                      
ا  (1) ا في الرواية، مقمدد  ا جميال معتمد  هو دمحم    الك ل، أ و بكر الك مي الكماري ال خاري، كا   مام ا ك ير ا، شيخ 

وني، اشت ر بالكتيا، ل  كتا  )الكواادد(. تدوفي سدنة في الدراية، رحل  لي  أامة البالد، تكق  عم  ع د هللا الس ام
 .2/1294؛ كش  الظنو :184؛ الكوااد ال  ية: 2/107هد(. ينظر: الجواهر الم ية:  381)

المبا  في ت اي  األنسا ، عز الدي  أ و الحس  عمي    أ ي الكدرم دمحم  د  دمحم ؛ 10/229األنسا : ينظر: ( 2)
؛ 2/434: (، دار صادر،  يروت، بال تاريخ ه630ري المعروب با   األنير )ت   ع د الكريم الشيباني الجز 

 .2/334الجواهر الم ية: 
 .51الكوااد ال  ية: ( 3)
(، شدرح دمحم  د  أحمدد  د  أ دي سد ل السرخسدي الحنكدي  ه189شرح السير الك يدر لددمحم  د  الحسد  الشديباني )ت( 4)

 .1/361. وينظر: الجواهر الم ية: 1/5: م1971رة، (، الشركة الشر ية لإلعالنات، القاه ه483)ت
 .1/691:هدية العارفي ؛ 51: الكوااد ال  ية؛ 1/361ينظر: الجواهر الم ية: ( 5)
 .7/146األنسا : ( 6)
ف ددرس  -خزانددة التددراث مجددامي (. ينظددر:  540/19مخطددود فددي المكتبددة المركزيددة  جدددة فددي السددعودية  ددر م )( 7)

 .64594: الر م التسمسمي: ر  مركز الممو فيصل، السعودية، بال تاريخمخطوطات،  ام  عصدا
معجدم المدالكي  تدراجم مصدنكي الكتد  العرهيدة، عمدر ر دا ؛ 1/691؛ هديدة العدارفي :51الكوااد ال  ية: ينظر: ( 8)

 .7/79: م1957-  ه1376 يروت، دار  حياج التراث العرهي  يروت،  -مكتبة المنن   ،( ه1408كحالة )ت
 .305؛ أسماج الكت : 1/362الجواهر الم ية: ( 9)
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 .(1)يوس  أ ي لإلمامالقا ي  شرح كتا  أد 

 . وهو كتا  متداو  مط وع، وهو مصدر هاا البحث.(2)الكتاوي  في النت 
 تعريف بيت المال :المبحث الثاني

 الماسسددددة وهددددو يعددددد ،اإلسددددالمية أحددددد صددددور النشدددداد ا  تصددددادي لمدولددددة المددددا   يددددت يمنددددل    
 أدوار مدددددد  بدددددد  يقددددددوم مددددددا حيددددددث مدددددد  اإلسددددددالمي ا  تصددددددادي النظددددددام فددددددي األولدددددد  ا  تصددددددادية
 مراعددددددداة ا ختالفدددددددات مددددددد  المركدددددددزي، ال ندددددددو أدوار بعدددددددض مدددددددا حدددددددد    لددددددد  مشدددددددا  ة ا تصدددددددادية
 معقددددددة مصدددددرفية وتبددددداد ت واسدددددعة، ا تصدددددادية أنشدددددطة مددددد  حاليدددددا   متحقدددددا هدددددو عمدددددا الجوهريدددددة

  .عام  وج  المصرفي الج از   ا يقوم
 تخصدددددددص أ     ككدددددددايت م، ولمكقدددددددراج حددددددداجت م، لممحتددددددداجي  تدددددددام  أ  و  يمكددددددد  لمدولدددددددة     
 لمما .  يتا  
هددددو الماسسددددة التددددي تيشددددرب عمدددد  مددددا ي ددددرفدي مدددد  األمددددوا  ومددددا يخددددرج من ددددا فددددي   يددددت المددددا :     

أوجددددد  النكقدددددات المختمكدددددة؛ لتكدددددو  تحدددددت يدددددد الخميكدددددة أو الدددددوالي، ي دددددع ا فيمدددددا أمدددددر هللا بددددد  أ  
تيو   بما ييصمح شاو  األمة في السمم والحر 
(3). 

هددددا  الماسسددددة، فقددددد كددددا  فددددي  دايددددة ت سيسدددد  وهدددداا المك ددددوم هددددو حصدددديمة تطددددور واجبددددات      
، أي  نددددد  كدددددا  يدددددادي م مدددددة الخزيندددددة التدددددي (4)يطمدددددا عمددددد  المكدددددا  الددددداي تحكددددد  فيددددد  األمدددددوا 
 تحك  األموا  لحي   سمت ا أو اإلنكاال من ا.

 .(5)وأطما عمي  أي ا   يت ما  هللا    

                                      
 .7/79؛ معجم المالكي : 1/1كش  الظنو : ينظر:  ( 1)
 .1/362الجواهر الم ية:  ( 2)
هدد(، منيدر حسد  ع دد القدادر، رسدالة ماجسدتير، جامعدة 132د -ينظر: ماسسة  يت الما  في صدر اإلسالم ) ( 3)

 .47م: 2008النجاح الوطنية، 
(، دار  ه450األحكددام السددمطانية والو يددات الدينيددة، أ ددو الحسدد  عمددي  دد  دمحم  دد  ح يدد  المدداوردي )ت ينظددر: ( 4)

؛ الح ددارة العرهيدة اإلسددالمية ومدوجز عدد  الح دارات السددابقة، شدو ي أ ددو 297الحدديث، القداهرة، بددال تداريخ: 
 .331م: 2007خميل، دار الككر المعاصر،  يروت، 

-  ه1415(، دار الكتدددد  العمميددددة،  يددددروت،  ه179مالددددو  دددد  أنددددس األصددددبحي )ت ينظددددر: المدونددددة، اإلمددددام ( 5)
؛ السير، أ و  سدحاال   دراهيم  د  دمحم  د  الحدارث  د   أسدماج  د  خارجدة  د  حصد  الكدزاري 2/574م: 1994
؛ الطبقدات الك درت، أ دو ع دد هللا 192م: 1987هد(، تحقيا فاروال حمادة، ماسسدة الرسدالة،  يدروت، 188)ت

هدددد(، تحقيدددا دمحم ع دددد  القدددادر عطدددا، دار الكتددد  العمميدددة، 230سدددعد  ددد  منيددد  الزهدددري البصدددري )تدمحم  ددد  
 .5/296م: 1990هد د 1410 يروت، 
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 أصددددبح  حتدددد الددددو، عمدددد  لمد لددددة المددددا   يددددت بكممددددة اكتكددددي نددددم، (1)وهيددددت مددددا  المسددددممي      
 .(2) لي  ينصرب اإلطالال عند
 الج ددددددة يعنددددددي  دددددد كمددددددا المسدددددممي ، أمددددددوا  لحكدددددد  المخصدددددص المكددددددا  هدددددو ه:المددددددا  ف يدددددت    

نكا  ا ه العامة األموا  حك  ع  المساولة  .(3)وا 
و ددددد أطمددددا لكدددد  ديددددوا   يددددت المددددا  عمدددد  الماسسددددة التددددي تعندددد    يددددت المددددا  وشدددداون ،  ددددا      

 ومدددد  واألمددددوا ، األعمددددا  مدددد  السددددمطنة بحقددددوال  يتعمددددا امدددد لحكدددد  مو دددد  الددددديوا : ه:المدددداوردي
 .(4)والعما ه الجيوش م    ا يقوم
 أرهعدددددة دواويددددد  وهدددددو أحدددددد دددددد ر دددددي هللا عنددددد  د، وأو  مددددد  و دددددع  عمدددددر  ددددد  الخطدددددا     

 .(5)الما   يت وديوا  العما ، وديوا  األعما ، وديوا . الجيش أنااو: ديوا 
مدددد  سددددرال مدددد   يددددت المددددا   ه:لمددددا ، وهدددديواكددددر السددددفدي بعددددض األحكددددام المتعمقددددة   يددددت ا    
 .(6)ه   يقطفان  
 في  ، والشافعية(7)الحنكيةاج، فقد اه   ددقدد  الكدديددالب  دددد  خدددو ددة مددد لدددسددا  المدددوه    
 

                                      
هدد(، ا تدرح عميد  182؛ الخراج، أ و يوس  يعقو       راهيم  د  ح يد  األنصداري )ت2/36ينظر: المدونة:  ( 1)

؛ السددددير أل ددددي 145هددددد: 1382، 3السددددمكية، القدددداهرة، د نشدددداج  وتصددددنيك  الخميكددددة هددددارو  الرشدددديد، المطبعددددة 
 .157 سحاال: 

 .8/242:  ه1427ينظر: الموسوعة الكق ية، وزارة األو اب والشاو  اإلسالمية، الكويت،  ( 2)
م: 1986د  هد1406مددددخل لمككدددر ا  تصدددادي فدددي اإلسدددالم، سدددعيد سدددعد مرطدددا ، ماسسدددة الرسدددالة،  يدددروت،  ( 3)

148. 
 د  خمد   ؛ األحكام السمطانية، لمقا ي أ ي يعم  دمحم  د  الحسدي   د  دمحم297مطانية لمماوردي: األحكام الس ( 4)

، 2هددد(، تحقيددا دمحم حامددد أحمددد الكقددي، دار الكتدد  العمميددة،  يددروت، د458 دد  أحمددد  دد  الكددراج الحن مددي )ت
 .239م: 2000هد د 1421

ر األحكام في تد ير أهل اإلسالم،  در الدي  أ و ع د  ؛ تحري300د  297ينظر: األحكام السمطانية لمماوردي:  ( 5)
هددد(، تحقيددا د. فددااد ع ددد  المددنعم أحمددد، دار النقافددة 733هللا دمحم  دد    ددراهيم  دد  جماعددة الكندداني الحمددوي )ت

 . 140م: 1988هد د 1408، 3 تكويض م  رااسة المحاكم الشرعية بقطر، الدوحة، د
(، تحقيدددا الددددكتور صدددالح الددددي  النددداهي،  ه461ي   ددد  دمحم السدددفدي )تالنتددد  فدددي الكتددداوت، عمدددي  ددد  الحسددد ( 6)

 .2/649م: 1984-  ه1404، 2ماسسة الرسالة، ودار الكر ا ،  يروت، د
البحددر الرااددا شددرح كنددز الددد ااا، زيدد  الدددي   دد    ددراهيم  دد  دمحم  دد  دمحم  دد  بكددر الشدد ير بددا   نجدديم ينظددر:  ( 7)

 . 5/61: ، بال تاريخ2 يروت، ط(، دار الكتا  اإلسالمي،  ه970)ت
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 لددددد  عدددددم  طددددد  مددددد  سدددددرال مدددد   يدددددت المدددددا ، أل  فيددددد  شددددد  ة،  (2)والحنا مدددددة ،(1)الددددراجح عنددددددهم

 (4)ض الشدددددافعية وبعددددد، (3)اهددددد  المالكيدددددة ا    لمسدددددارال نصدددددي  فدددددي  يدددددت المدددددا .  فدددددي حدددددي  
 لدددد   طدددد  يددددد مدددد  سددددرال مدددد   يددددت المددددا ، واحتجددددوا بعمددددوم األدلددددة التددددي تشددددير  لدددد   طدددد  يددددد 

 السارال.
 موارد بيت المال :المبحث الثالث

د مصددددادر األمددددوا  التددددي تدددد تي وتدددددخل فددددي  يددددت مددددا  المسددددممي  وتكنددددر     وهددددي انددددواع  ,تتعدددددي
مددددددوا   لدددددد   يددددددت المددددددا ، وهددددددا  اكددددددر السددددددفدي بعددددددض الحددددددا ت التددددددي تدددددداو  فيدددددد  األكنيددددددرة ، 

 الحا ت هي:
 ميراث من ال وارث لو: - 1
رجدددددل مسدددددمم    رابدددددة لددددد  فدددددوال  رجدددددال جدددددااز عمددددد  مدددددا اكرندددددا فدددددعاا مدددددات  ه: دددددا  السدددددفدي    

رحمددددددا فدددددد   مالدددددد  لمدددددداي وا   وا  لددددددم يددددددوا  فددددددو ا   أوولددددددم يتددددددرو وارنددددددا مدددددد  عصددددددبة  المددددددوالي
 .(5)هلممسممي  ومال  ل يت الما 

دددددددا     و   ،و  اا رحدددددددم ،(6)و  عصدددددددبة ،سددددددد م اي ولدددددددم يتدددددددرو وارندددددددا   ،رجدددددددل مددددددداته:و دددددددا  أي  

                                      
(، تحقيددا عدداد  أحمددد ع ددد  ه450الحدداوي الك يددر، أ ددو الحسدد  عمددي  دد  دمحم  دد  ح يدد  المدداوردي )تينظددر: ( 1)

 . 13/305: م1999-  ه1419الموجود، وعمي دمحم معوض، دار الكت  العممية،  يروت، 
(، مكتبدة القداهرة،  ه620دمحم     دامدة المقدسدي )ت المفني، موفا الدي  ع د هللا    أحمد    أحمد   ينظر: ( 2)

 . 9/117: م1968-  ه1388
 دايددة المجت ددد ون ايددة المقتصددد، أ ددو الوليددد دمحم  دد  أحمددد  دد  دمحم  دد  رشددد القرط ددي  دد  اإلمددام دمحم  دد  ينظددر: ( 3)

 . 2/338: م2004-  ه1425(، دار الحديث، القاهرة،  ه595   رشد القرط ي الممق  با   رشد الحكيد )ت
 .25/548تكممة المجموع، دمحم نجي  المطيعي، مطبعة اإلمام، مصر، بال تاريخ:ينظر: ( 4)
 .1/432النت  في الكتاوت: ( 5)
فيدرث المدا     لدم يكد  معد  او فدرض،  ،هم كل م  لم يك  ل  س م مقدر م  المجم  عمد  تدورين م: العصبة (6)

م  األن ر بشرح ممتق  األبحر )في الكق  الحنكي المقار (، ع د الدرحم  مجأو ما ف ل بعد الكروض. ينظر: 
(، دار  حيددداج التدددراث العرهدددي، بدددال  ه1078 ددد  الشددديخ دمحم المعدددروب  دددداماد أفنددددي المعدددروب بشددديخ زاد  )ت

عقدددد الجدددواهر النميندددة فدددي مددداه  عدددالم المديندددة، جدددال  الددددي  ع دددد هللا  ددد  نجدددم  ددد  شددداس ؛ 2/747: تددداريخ
: م2003-  ه1423(، تحقيدددددددا الددددددددكتور حميدددددددد دمحم لحمددددددددر، دار الفدددددددر  اإلسدددددددالمي،  يددددددددروت،  ه616)ت
(،  ه926أسن  المطال  في شرح روض الطال ، أ و يحي  زكريا    دمحم األنصداري الشدافعي )ت ؛3/1247

 كشدداب القندداع عدد  مددت  اإل ندداع، منصددور  دد  يددونس  دد ؛ 3/6يخ : دار الكتددا  اإلسددالمي، القدداهرة، بددال تددار 
(، دار الكتدد  العمميددة،  ه1051صددالح الدددي   دد  حسدد   دد  أحمددد  دد  عمددي  دد   دريددس ال  ددوتي الحن مددي )ت

 . 4/425: م1997 يروت، 
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  مالدددد  ل يددددت عفدددد ؛و  موصدددد  لدددد  ،بدددد  و  مددددوا ة و  مقددددرا   ،مدددد  العمددددو والسددددكل (1)مددددول  عتا ددددة

 .(2)هالما 
 .(4)هكا  مال  ل يت الما  ،(3)لو مات المقيط ه:و ا  في مو   أخر    
فمالدددد  يصددددرب فددددي  ،مددددات و  وارث لدددد  معمددددوم و ددددد أجمدددد  الكق دددداج عمدددد  الددددو و ددددالوا: مدددد     

 .(5)ع  طريا  يت ما  المسممي  :مصالح المسممي ، أي
دددددد ي »أ  رسددددددو  هللا )صددددددمل  هللا عميدددددد  وسددددددمم(  ددددددا :      ن  قفددددددلي ع  دددددد      و ارفث  ل دددددد ي، أ ع  أ ن ددددددا و ارفثي م 

                                      
الو ج نوعدا : و ج نعمدة وو ج مدوا ة، فدو ج النعمدة هدو و ج العتا دة، وأكندر الحنكيدة يقولدو : سد   هداا الدو ج  (1)

فعتا عمي  كا  مول  ل ، و   عتاال هندا واألصدح أ  سد ب  العتدا  اإلعتاال ولكن   عي ، فع  م  ورث  ريب 
عمدد  ممكدد ، أل  الحكددم ي دداب  لدد  سدد ب . يقددا : و ج العتا ددةف، و  يقددا : و ج العتا ددة . وو ج المددوا ة مددا ن ددت 

و دد  بالعقد، فع  الموا ة عقد يجري  ي  انني  والحكم ي اب  ل  س ب ، والمطمو  بكل واحد من ما التناصدر،
كددانوا فددي الجاهميددة يتناصددرو  ب سددبا  من ددا: الحمدد  والمحالكددة. فالشددرع  ددرر حكددم التناصددر بددالو ج، ولمعندد  
التناصر أن ت الشرع حكم التعا د بالو ج، وهن  عم  الو حكدم اإلرث، وفدي حكدم اإلرث تكداوت  دي  السد  ي . 

(، دار  ه483السرخسدددي الحنكدددي )تالمبسدددود، شدددمس األامدددة أ دددي بكدددر دمحم  ددد  أحمدددد  ددد  أ دددي سددد ل ينظدددر: 
ا ختيدار لتعميدل المختدار، مجدد الددي  أ دو الك دل ع دد هللا  د  ؛ 8/81: م1993-  ه1414المعرفة،  يروت، 

(، مكتبدددة ومطبعدددة مصدددطك  البدددا ي الحم دددي وأو د ، مصدددر،  ه683محمدددود  ددد  مدددودود الموصدددمي الحنكدددي )ت
 . 4/43: م1937-  ه1356

 .2/843النت  في الكتاوت:  (2)
اسم لما يطرح عم  األرض م  األطكا  فرار ا م  ت مدة الزندا. أو المولدود طرحد  أهمد  خوف دا مد  العيمدة  :المقيط (3)

أو هددو كددل صدد ي  دداا    كافددل لدد ، يقددا  لمصدد ي ال دداا  الممقدد : لقدديط وممقددود  أو فددرار ا مدد  ت مددة الزنددا،
أو ي ددي  وي ددل بالخطدد ، أو يكددو    كافددل لدد   ومن ددوا لددم يكدد  لدد  أ  و  جددد و  وصددي، فرهمددا يمقيدد  أهمدد 

 دد  أحمددد  دد   ال نايددة شددرح ال دايددة، أ ددو دمحم محمددود. ينظددر: بسدد   فقددد  ألهمدد  واويدد  بسدد   جااحددة أو كارنددة
(، دار الكتدد  العمميددة،  يددروت،  ه855موسدد   دد  أحمددد  دد  الحسددي  المعددروب   دددر الدددي  العينددي الحنكددي )ت

 . 7/312: م2000-  ه1420
 .2/590النت  في الكتاوت:  ( 4)
(، تحقيدددا الددددكتور دمحم أحمدددد سدددراج،  ه428التجريدددد، أ دددو الحسددد  أحمدددد  ددد  دمحم البفددددادي القددددوري )تينظدددر: ( 5)

الدداخيرة، شدد ا  الدددي  ؛ 6/242: م2006 -  ه1427، 2والدددكتور عمددي جمعددة دمحم، دار السددالم، مصددر، د
(، تحقيددا دمحم حجددي، وسددعيد أعددرا ، ودمحم  ددو خ ددزة،  ه684تأ ددو العبدداس أحمددد  دد   دريددس المددالكي القرافددي )

الكدروع وتصدحيح الكدروع، أ دو ع دد ؛ 4/85: أسن  المطالد ؛ 7/33: م1994دار الفر  اإلسالمي،  يروت، 
(، وتصددحيح الكددروع أ ددو الحسدد  عددالج الدددي  عمددي  دد  سددميما  المددرداوي  ه762هللا دمحم  دد  مكمددح المقدسددي )ت

 .8/198: م2003-  ه1424المحس  التركي، ماسسة الرسالة،  يروت،  هللا ع د (، تحقيا ع د ه885)ت
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ي   ن  ي و  قفلي ع  ا ي و ارفثي م       و ارفث  ل  ي، ي ع   .(1)«رفني ي و أ رفني ي، و ال خ 

، أي: أجعددددل مالدددد  فددددي  يددددت المددددا  ،أنددددا وارث مدددد    وارث لدددد  : معندددد  الحددددديث:وجــــو الداللــــة
أي: وأعطددددددي لددددد  وأ  ددددددي  (،أعقدددددل لددددد . وروي  مكدددددد  )(2)أي: أعطددددددي عنددددد  الديدددددة ،أعقدددددل عنددددد و 

: روايددددةعندددد  مددددا يمددددزم بالجنايددددة الخطدددد  التددددي تحمم ددددا عا مت ددددا  اا لددددم يكدددد  لمجدددداني عا مددددة، وفددددي 
 .(3)( وهو الالاا هنا، يقا : عقمت ل  دم فال :  اا تركت القود لمدية)أعقل عن 

 :الواردات بسبب الوصية – 2
 ،  يكدددددو  لددددد  وارث  وجددددد  مددددد  الوجدددددو  رجدددددال   أ فمدددددو  ،الموصددددد  لددددد  وأمدددددا ه: دددددا  السدددددفدي    

حنيكددددة  أ ددددي ددددو   فددددي ويكددددو  المددددا  لمموصدددد  لدددد  جميعددددا   ،ندددد  جددددااز ف ؛ف وصدددد  بمالدددد  لرجددددل
  (6)واألوزاعيوف   و  مالو والشافعي . (5)وشريو (4) د هللاع وأ يوصاح ي  

                                      
(، تحقيدا شدعي  األرنداود، وعداد  مرشدد، ودمحم  ه273سن  ا   ماج ، أ و ع د هللا دمحم    يزيد القزويندي )ت (1)

  الددديات، : أ ددوام2009-  ه1430كامددل  ددر   ممددي، وع ددد المطيدد  حددرز هللا، دار الرسددالة العالميددة،  يددروت، 
(.  ددا  محققدد  شددعي  2635، ر ددم )3/653،  بددا  الديددة عمدد  العا مددة فددع  لددم يكدد  عا مددة فكددي  يددت المددا 

فيد  كدالم يحطد  عد   -وا   أخرج ل  مسدمم-حديث صحيح، وهاا  سناد جيد، عمي    أ ي طمحة  األرناود: ه
 دددو بكدددر أحمدددد  ددد  الحسدددي  ال ي قدددي ه؛ معرفدددة السدددن  وا ندددار، أرتبدددة النقدددة، ولكنددد  متددداب ، وبدددا ي رجالددد  نقدددات

باكسدتا (،  -المعطي أمي   معجي، الناشدرو  جامعدة الدراسدات اإلسدالمية )كراتشدي  (، تحقيا ع د ه458)ت
-  ه1412القدداهرة(،  -دمشددا(، دار الوفدداج )المنصددورة  - يددروت(، دار الددوعي )حمدد  -دار  تيبددة )دمشددا 

قد كا  يحي     معي  ي عك ، ويقو : ليس في  حديث ف(، و ا  ال ي قي:ه 12729، ر م )9/164م: 1991
 ه. وي 

(، نددور الدددي  أ ددي  ككايددة الحاجددة فددي شددرح سددن  ا دد  ماجدد  المعددروب  ددد)حاشية السددندي عمدد  سددن  ا دد  مدداج  (2)
 .2/139(، دار الجيل،  يروت، بال تاريخ:  ه1138الحس  دمحم    ع د ال ادي التتوي السندي )ت

دمحم  دد  عددز الدددي  ع ددد المطيدد   دد  ع ددد العزيددز  دد  أمددي  الدددي   دد  فرشددتا، الرومددي شددرح مصددا يح السددنة،  (3)
(، تحقيددا لجنددة مختصددة مدد  المحققددي   عشددراب نددور الدددي   ه854الكرمدداني الحنكددي المشدد ور بددا   الممددو )ت
 .3/521م: 2012-  ه1433طال ،  دارة النقافة اإلسالمية، الكويت، 

دا، لعددم وجدود مج و  لدم يعدرب، ولدم يقد  عميد ( 4)   الددكتور صدالح الددي  النداهي محقدا النتد  فدي الكتداوت أي  
 .1/4 رينة تد  عم  م  هو المقصود. ينظر: النت  في الكتاوت: 

ددا  (5) هدو شدريو  د  ع دد هللا  د  أ دي شدريو، القا دي أ ددو ع دد هللا النخعدي الكدوفي أحدد األامدة األعدالم، كدا   مام 
ددا ومحدددن ا مكنددر ا. تددوفي سدد تقريدد  الت دداي ، أ ددو الك ددل ؛ 6/355هددد(. ينظددر: الطبقددات الك ددرت: 177نة )فقي  

-  ه1406(، تحقيدا دمحم عوامدة، دار الرشديد، سدوريا،  ه852أحمد    عمي    حجر العسقالني الشافعي )ت
 .266:م1986

قي  الشام  مدام هد(، نقة جميل القدر، ف88هو ع د الرحم     عمرو األوزاعي    يحمد، أ و عمرو، ولد سنة ) (6)
م  أامة المسممي ، محدث، حجة، فقي ، مجت دد؛ فدي زماند  انت دت  ليد  رااسدة العمدم فدي الشدام، انتشدر ماهبد  
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 .(2)هيوص  ب كنر م  النمث والبا ي ل يت الما  أ ليس ل   ،(1)والشيخ
الكق ددددداج جميعدددددا  فدددددي هددددداا حدددددديث سدددددعد  ددددد  أ دددددي و ددددداص )ر دددددي هللا عنددددد (،  دددددا : ومرجددددد      

دددددا   النل فدددددي   دددددرفيض  )صدددددمل  هللا عميددددد  وسدددددمم( ك  نفي و أ ن دددددا م  دددددودي دددددي  ي عي دددددا   أيوصف : لفدددددي م  دددددتي م  دددددة ، ف قي بفم كل
 : ميفددددد ف    دددددا   دددددالفي كي : « »بفم  دددددط رف    دددددا   : ف الشل دددددتي م  : « »،  ي : ف الن ميدددددثف    دددددا   دددددتي م  ، و الن ميدددددثي »،  ي الن ميدددددثي

ددددو   النلدددد ال ددددة  ي ت ك كلكي م  ع  ع  ي دددد   أ    ت ددددد  ددددر  مف ي  ي دددداج ، خ  نف ن ت ددددو  أ    ر  ع  و  . أ    ت ددددد  نفيددددر  ددددا ك  م  م    ، و  ي فم  دددددف اس  ففددددي أ ي 
دددددو  ي ن ت كفددددد ي  ف عي دددددلل  ل  ي ر  ل ع  ، و  ر أ تفدددددو  دددددا ففدددددي ففدددددي ام  ف عي   دددددة  ت ر  م  تلددددد  الم ق  دددددد   ة ، ح  دددددو  ل دددددو  ص  دددددت  ف  ي ق  بفدددددو  أ ن ك 

و    ري ر  بفو  أخ  يي    .(3)«ن اس  و 
 واختم  الكق اج في هاا عم  ماه ي :    

ــــذىب األول د وارث لممتددددوف  حسددددبما سدددد ا، أو مقددددر لدددد  بالنسدددد  عمدددد  الفيددددر،  اا لددددم يوجدددد: الم
 .كانت تركت  كم ا لمموص  ل   جمي  الما 

لي  اه        .(5)والحنا مة (4)الحنكيةوا 
أل  عدددددددم تنكيددددددا الوصددددددية فيمددددددا زاد عدددددد  النمددددددث كددددددا  لحددددددا هنددددددا؛ الوصددددددية : جددددددازت حجــــــتيم

                                                                                                          
فددي الشددام و يددر  مدد  الددبالد اإلسددالمية ولكندد  اندددنر بمددوت أتباعدد ، كددا  رأسددا فددي الكقدد  والحددديث وكددا  حسدد  

وفيددات األعيددا  ؛ 7/339نظددر: الطبقددات الك ددرت: هددد( و يددل  يددر الددو. ي157تددوفي سددنة ) العبددارة وا عتقدداد،
(، تحقيدددا  ه681وأنبددداج أ نددداج الزمدددا ، أ دددو العبددداس شدددمس الددددي  أحمدددد  ددد  دمحم  ددد  أ دددي بكدددر  ددد  خمكدددا  )ت

 . 3/127: م1994الدكتور  حسا  عباس، دار صادر،  يروت، 
دا لدم يعدرب، ولدم يقد  عميد  الددكتور صدالح الددي  النداهي محقدا ا ( 1) دا، لعددم مج و  أي   لنتد  فدي الكتداوت أي  

 .1/234وجود  رينة تد  عم  م  هو المقصود. ينظر: النت  في الكتاوت: 
 .2/843النت  في الكتاوت:  (2)
(، تحقيددا دمحم زهيددر  ه256صددحيح ال خدداري، أ ددو ع ددد هللا دمحم  دد   سددماعيل ال خدداري الجعكددي )ت متكددا عميدد . (3)

: كتا  الوصايا، با  أ  يترو ورنتد  أ نيداج خيدر مد  أ   ه1422 ناصر الناصر، دار طوال النجاة،  يروت،
(، كتدا  منا د  األنصدار، بدا  2744، ر دم )4/3(، با  الوصية بالنمدث، 2742، ر م )4/3يتكككوا الناس، 

(، كتددددا  الحدددح، بددددا  حجدددة الددددوداع، 3936، ر دددم )5/68 دددو  الن ددددي   الم دددم أمددددض ألصدددحا ي هجددددرت م، 
(، كتدددددا  5354، ر ددددم )7/62(، كتددددا  النكقدددددات، بددددا  ف دددددل النكقددددة عمدددد  األهدددددل، 4409ر ددددم ) ،5/178

صدددحيح مسدددمم، أ ددو الحسدددي  مسدددمم  ددد  (؛ 5659، ر ددم )7/118المر دد ، بدددا  و ددد  اليددد عمددد  المدددريض، 
 (، تحقيا دمحم فااد ع د البدا ي، دار  حيداج التدراث العرهدي،  يدروت، بدال ه261الحجاج القشيري النيسا وري )ت

 .(. والمك  لم خاري 1628، ر م )1251، 3/1250: كتا  الوصية، با  الوصية بالنمث، تاريخ
(، دار  ه861شددرح فددتح القدددير، كمددا  الدددي  دمحم  دد  ع ددد الواحددد السيواسددي المعددروب بددا   ال مددام )تينظددر:  ( 4)

 د  420 - 8/417: الككر، القاهرة،  دو  تاريخ
 .56 – 6/51المفني: ينظر:  ( 5)
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 .(1)الورنة، فعاا لم يوجد أحد من م فقد زا  المان 

 .الوصية ب كنر م  النمثعدم جواز : لثانيالمذىب ا
لي  اه  المالكية      .(3)، والشافعية(2)وا 

 .(4)عدم وجود م  ل  حا اإلجازة: حجتيم
 :مصادرة سالح البغاة – 3
   ه: ددددددا  السددددددفدي عدددددد  مصددددددير سددددددالح وكددددددراع أهددددددل البفددددددي  اا حدددددداز  اإلمددددددام بعددددددد  تددددددال م    
وكدددددالو مددددا وجدددددد مددددد  سدددددالح ، تدددددوهت م  دددددل يحكظ ددددا عمدددددي م حتددددد  يددددد من م ويعمددددم ،أمدددددوال م ميفددددن

    لمكدددددراع ماندددددة باعددددد فددددد ؛ يدددددت المدددددا  حتددددد  تعمدددددم تدددددوهت م ندددددم يردهدددددا عمدددددي م  لددددد وكدددددراع دفعددددد  
يوسددددد   أ دددددوو دددددا  . حنيكدددددة ودمحم ومالدددددو وسددددداار النددددداس أ ددددديوهددددداا  دددددو   أنمانددددد ،عمدددددي م وحكددددد  
 .(5)هن  يخمس ويقسمعف ؛سالح أوما كا  م  كراع 

وجدددددد فدددددي أيددددددي البفددددداة مددددد  السدددددالح والكدددددراع فعنددددد  يقسدددددم : مدددددا ، فقدددددا أ دددددو يوسددددد وانكدددددرد     
 .(6)   تعا   ل   يرهما السالح والكراعوهاا خاص ب ،ويخمس

 :مصادرة ىدايا األمراء – 4
، تددددددرو   ددددددو  ال ديددددددة وفي ددددددا اخددددددتالب ه:عدددددد  ال دددددددايا التددددددي ت دددددددت لألمددددددراج،  ددددددا  السددددددفدي    

 يددددددت  فدددددديفجعموهددددددا  أخاوهاددددددد  عفدددددد ؛والحكددددددام لألمددددددراج  تحددددددل ال دددددددايا  :حنيكددددددة ودمحم أ ددددددوفقدددددا  
 أ     ،هددددددي لجماعددددددة المسددددددممي  :و ددددددا  مالددددددو والشددددددافعي. المددددددا  فتكددددددو  لجماعددددددة المسددددددممي 
                                      

 .8/418شرح فتح القدير: ينظر:  ( 1)
الشرح الصفير عم  أ ر  المسالو لماه  اإلمدام مالدو، أ دو ال ركدات أحمدد  د  دمحم  د  أحمدد الددردير ينظر:  ( 2)

 1972(، تحقيا الدكتور مصطك  كما  وصكي، مطبعدة دار المعدارب، مصدر،  ه1201العدوي المالكي )ت
 .4/579: م1974 -

ي فقددد  اإلمدددام الشدددافعي، أ دددو  سدددحاال   دددراهيم  ددد  عمدددي  ددد  يوسددد  الكيروزأبدددادي الشددديرازي الم دددا  فدددينظدددر:  ( 3)
 د 1/449: م1995-  ه1416(، دار الكت  العممية،  يروت،  ه476)ت

 .4/579الشرح الصفير: ينظر:  ( 4)
 .2/692النت  في الكتاوت:  ( 5)
  عنمددا   دد  عمددي  دد  محجدد  الزيمعددي الحنكددي ت يددي  الحقددااا شددرح كنددز الددد ااا، أ ددو عمددر فخددر الددديينظددر:  ( 6)

حاشية الدسدو ي عمد  الشدرح الك يدر، دمحم  د  ؛ 3/269:  ، بال تاريخ2(، دار الكتا  اإلسالمي، ط ه743)ت
(، تحقيدددا دمحم عمددديش، دار الككدددر لمطباعدددة والنشدددر،  يدددروت،  ه1230أحمدددد  ددد  عرفدددة الدسدددو ي المدددالكي )ت

ح المن اج، شمس الدي  دمحم    أ ي العباس ش ا  الدي  أحمدد  د  ن اية المحتاج  ل  شر ؛ 4/300 :م1996
(، دار الككدددر،  يدددروت،  ه1004حمدددزة الرممدددي المندددوفي المصدددري األنصددداري الشددد ير بالشدددافعي الصدددفير )ت

 د 7/385 :م1984-  ه1404
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 .(1)هبقدر  م  ما  نكس  فيجوز ويكافا فتكو  ل   ،الو لقرابة أو لمكاف ة أ يعمم 
لمددددا و والحقيقددددة لددددم يختمدددد  الكق دددداج فددددي كراهددددة مددددا ي دددددت لألمددددراج، وأن ددددا مدددد    يددددل الرشددددوة،     

يق م ددددا، فقددددا : )صددددمل  هللا عميدددد  وسددددمم( رد عمددددر  دددد  ع ددددد العزيددددز ال ديددددة،  يددددل لدددد : كددددا  الن ددددي 
كانددددت لددددد  هديددددة، وهدددددي لندددددا رشددددوة؛ ألنددددد  كدددددا  يتقددددر   ليددددد  لن وتددددد    لو يتدددد ، ونحددددد  يتقدددددر  ))

 .(2) ((  ا  لينا لو يتنا
كراهيددددة  يمدددداج فددددولددددم يختمدددد  العمومددددا ورد عدددد  المالكيددددة هددددو رفددددض   ددددو  ال ديددددة،  ددددالوا:ه     

الحكدددد م، أهددددداها  لدددددي م  أو ، لدددد  العمددددا  وجبدددداة المددددا  أو ،ال ديددددة  لدددد  السددددمطا  اإلمددددام   ك ددددر
عمم ددددددم، ويكددددددر    ول دددددا لمقا دددددد  ممدددددد  كددددددا  ي دددددددي ا  ليدددددد    ددددددل أ   امدددددد  مدددددد  أهددددددل أو ،مسدددددمم
 ، يدددددر  ولدددددو كافددددد   ب  دددددعاف ،    مددددد  الصدددددديا المالطددددد  أو ،صدددددديا أو ،، أومددددد   ريددددد ييمددددد

وا   دددد  وشدددد    مدددد  خاصددددة القرابددددة التدددد  تجمدددد  مدددد  خاصددددة القرهدددد  مددددا هددددو أخددددص  ومدددد  ا  
 .(3)ه و  مالو وم    م  م  أهل السنة وهو... م  ال دية

فددددددع   ؛وهددددددي التددددددي يقصددددددد   ددددددا التددددددودد واسددددددتمالة القمددددددو  ،وأمددددددا ال ديددددددة ه:و ددددددا  الشددددددافعية    
فدددع   ؛دة   دددل الو يدددةكاندددت ممددد  لدددم تقددددم لددد  عدددادة   دددل الو يدددة فحدددرام، وا   كاندددت ممددد  لددد  عدددا

وا   لدددم تكددد  لددد   ،فدددع  كاندددت لددد  خصدددومة لدددم يجدددز ؛وا   لدددم يدددزد ،زاد فكمدددا لدددو لدددم تكددد  لددد  عدددادة
والتشدددددديد عمدددددد   ،واألف دددددل أ    يق دددددل ،خصدددددومة جددددداز بقددددددر مدددددا كاندددددت عادتددددد    دددددل الو يدددددة

ألنددددد  نااددددد  عددددد   ؛القا ددددي فدددددي   دددددو  ال ديدددددة أكندددددر مددددد  التشدددددديد عمدددد   يدددددر  مددددد  و ة األمدددددور
 .(4)هفيحا ل  أ  يسير بسيرت  الشرع
 يظ ر أ  المالكية والشافعية لم يخالكوا الحنكية،    في نطاال  يا لمفاية. م  هاا    

                                      
 . 2/771النت  في الكتاوت:  ( 1)
أحمددددد  دددد  عنمددددا   دددد   ايمدددداز التركمدددداني الدددداه ي سددددير أعددددالم النددددبالج، أ ددددو ع ددددد هللا شددددمس الدددددي  دمحم  دددد   ( 2)

،  يددددروت، 3(، تحقيددددا مجموعددددة مدددد  المحققددددي   عشددددراب شددددعي  األرنددددااود، ماسسددددة الرسددددالة، ط ه748)ت
 دد   تبصدرة الحكددام فدي أصددو  األ  ددية ومنداهح األحكددام،  رهددا  الددي    ددراهيم؛ 5/140 :م1985-  ه1405

  ه1406(، مكتبة الكميات األزهرية، مصر،  ه799ي المدني )تعمي    أ ي القاسم    دمحم    فرحو  المالك
 .1/30: م1986-

النددوادر والزيددادات عمدد  مددا فددي المدونددة مدد   يرهددا مدد  األم ددات، أ ددو دمحم ع ددد هللا  دد  أ ددي زيددد ع ددد الددرحم   ( 3)
المي،  يددروت، (، تحقيدا ع دد الكتداح دمحم الحمدو وأخدري ، دار الفدر  اإلسد ه386النكدزي القيرواندي المدالكي )ت

 .3/401: م1999
(، دار المعددارب، مصددر، بددال  ه756فتداوت السددبكي، أ ددو الحسدد  تقددي الدددي  عمددي  دد  ع ددد الكددافي السددبكي )ت ( 4)

 .1/205: تاريخ
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 :قسمة الفرائا – 5
 .(1)ه اا زاد الما  ع  س ام الورنة فم يت الما  عم  ا ختالب ه: ا  السفدي    
عمدددددي م  اا  ا  فتكدددددو  رد ،يك دددددل عددددد  سددددد ام الكدددددرااض ف دددددل أ  ه:وفدددددي مو ددددد  أخدددددر  دددددا     

وفددددي  ددددو  ع ددددد هللا  دددد   ،طالدددد  عمدددد   دددددر سدددد ام م أ دددديلددددم يكدددد  عصددددبة فددددي  ددددو  عمددددي  دددد  
 ؛ يددددددت المددددددا   لدددددد الكددددددرااض يددددددرد  أصددددددحا ف ددددددل السدددددد ام عدددددد   أ عبدددددداس وزيددددددد  دددددد  نا ددددددت 
 .(2)ها رحام شياا  لاوي و   ضالكراا أصحا  ن ما   يريا  الرد عم  

 اختم  الكق اج في  عم  نالنة مااه :، و د الردوهاا ما يعرب عند الكر يي  ب    
ومددددددا ف ددددددل عدددددد  الكددددددروض  اا لددددددم يوجددددددد  ،:   يددددددرد عمدددددد  أحددددددد فددددددوال فر دددددد األولالمــــــذىب 

؛ أمدددددا  اا كدددددا   يدددددت المدددددا   يدددددر مندددددتظم فيدددددرد ا  عاصددددد  يكدددددو  ل يدددددت المدددددا   اا كدددددا  منتظمددددد
 . عم  أصحا  الكروض

لي  اه        .(5)حمدأورواية ع   ،(4)والشافعية ،(3)والمالكيةوا 
ــــذىب ا ــــانيلم : يددددرد عمدددد  أصددددحا  الكددددروض السددددتة وهددددم الددددزوج والزوجددددة وا نددددة ا  دددد  مدددد  الث

ال ندددددددت الصدددددددمي ية واألخدددددددت أل  مددددددد  األخدددددددت الشدددددددقيقة وأو د األم مددددددد  األم، والجددددددددة مددددددد  اوي 
 الس ام أيا  كا . 

 .(6)وهو رواية ع  أحمد    
ــــثالمــــذىب  المددددا  أو لددددم انددددتظم  ددددي   ،: يددددرد عمدددد  جميدددد  أصددددحا  الكددددروض    الددددزوجي الثال
ولدددددديس هندددددداو عصددددددبة مدددددد  ج ددددددة  ، اا ف ددددددل المددددددا  عدددددد  حقددددددوال اصددددددح  الكددددددرااض ،ينددددددتظم

                                      
 .2/843النت  في الكتاوت: ( 1)
 .2/848النت  في الكتاوت: ( 2)
طدددار فيمدددا ت دددمن  الموطددد  مددد  معددداني الدددرأي ا سدددتاكار الجدددام  لمددداه  فق ددداج األمصدددار وعممددداج األ ينظدددر: ( 3)

(، تحقيددا  ه463وا نددار، أ ددو عمددر يوسدد   دد  ع ددد هللا  دد  دمحم  دد  ع ددد ال ددر  دد  عاصددم النمددري القرط ددي )ت
؛ الددداخيرة: 5/366: م2000-  ه1421سدددالم دمحم عطدددا، ودمحم عمدددي معدددوض، دار الكتددد  العمميدددة،  يدددروت، 

13/54. 
 ايدددة ا ختصدددار، أ دددو بكدددر تقدددي الددددي   ددد  دمحم الحسددديني الدمشدددقي الشدددافعي ككايدددة األخيدددار فدددي حدددل ينظدددر: ( 4)

؛ 2/21: م1994(، تحقيدددا عمدددي ع دددد الحميدددد  مطجدددي ودمحم وه دددي سدددميما ، دار الخيدددر، دمشدددا،  ه829)ت
مفندددي المحتددداج  لددد  معرفدددة معددداني ألكددداي المن ددداج، شدددمس الددددي  دمحم  ددد  أحمدددد الشدددرهيني القددداهري الشدددافعي 

 .3/6: م1994-  ه1415(، دار الكت  العممية،  يروت،  ه977الخطي  )ت
 .6/185ينظر: المفني: ( 5)
 .9/49المصدر نكس : ينظر: ( 6)
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فاندددددد  يددددددرد مددددددا بقددددددي عمددددددي م عمدددددد   دددددددر أنصدددددد ت م    الدددددددزوج  ؛النسدددددد  و  مدددددد  ج ددددددة السدددددد  

  .والزوجة
ليدددددد  اهدددددد        ،(4)والزيديددددددة ،(3)واإلبا ددددددية ،(2)والحنا مددددددة عمدددددد  األصددددددح عندددددددهم ،(1)الحنكيددددددةوا 

 .(5)واإلمامية
مدددددا أورد  السدددددفدي مددددد  مدددددوارد  يدددددت المدددددا ، و  شدددددو أ  هنددددداو مدددددوارد أخدددددرت،    أ  هددددداا     

 ما اكر هي الموارد التي اكرها في كتاب .
 نفقات بيت المال :المبحث الرابَ

اة عمددددد  عددددداتا  يددددت المدددددا ، بع دددد ا واجبدددددات عامدددددة اكددددر السدددددفدي بعددددض الواجبدددددات الممقدددد    
ا واجبدددددات خاصدددددة تتعمدددددا   دددددا مصدددددمحة فدددددرد تتعمدددددا   دددددا مصدددددمحة عمدددددوم المسدددددممي ، وبع ددددد 

 من  أفراد المسممي ، وفيما ي تي  يا  ل ما:
 :أواًل: كري األنيار

...   وأمددددددا الن ددددددر العظدددددديم منددددددل دجمددددددة والكددددددرات والنيددددددل والن ددددددروا  ونحوهددددددا ه: ددددددا  السددددددفدي    
 .(6)هم   يت الما  دو  الناس جميعا   اإلمامهاا الن ر عم    صالح أ 
 .(7)مي   ي  الكق اجوهاا األمر متكا ع    

                                      
 .29/192ينظر: المبسود: ( 1)
 .6/185ينظر: المفني: ( 2)
(، مكتبدددة اإلرشددداد، جددددة،  ه1332شدددرح النيدددل وشدددكاج العميدددل، دمحم  ددد  يوسددد   ددد  عيسددد  أطكددديش )تينظدددر: ( 3)

 15/530 :م1914-  ه1423
(، ماسسدة  ه840البحر الزخار الجام  لمااه  عمماج األمصار، أحمد  د  يحيد  المرت د  الزيددي )تينظر: ( 4)

 .6/556: م1975الرسالة،  يروت، 
الرو دددة ال  يدددة شدددرح الممعدددة الدمشدددقية، زيددد  الددددي   ددد  ندددور الددددي  عمدددي  ددد  أحمدددد الجع دددي العددداممي ينظدددر: ( 5)

 .63 – 8/62:  ه1379(، دار العالم اإلسالمي   يروت سنة  ه965 يد الناني( )تالمعروب  د)الش
 .2/623النت  في الكتاوت: ( 6)
فتدداوت  ا دديخا  )الكتدداوت الخانيددة(، لكخددر الدددي  حسدد   دد  منصددور األوزجندددي المشدد ور بقا ددي خددا  ينظددر:  (7)

ي المالددو فددي الكتددوت عمدد  مدداه  اإلمددام فددتح العمدد؛ 3/114:  ه1393(، المكتبددة اإلسددالمية، تركيددا،  ه592)ت
(، شددركة مكتبددة ومطبعددة مصددطك  البددا ي  ه1299مالددو، أ ددو ع ددد هللا دمحم  دد  أحمددد  دد  دمحم الممقدد  بعمدديش )ت

الددرحم   دد  أ ددي بكددر السدديوطي  الحدداوي لمكتدداوي، أ ددو الك ددل ع ددد؛ 2/245:  ه1958الحم ددي وأو د ، مصددر، 
اإل ندداع لطالدد  ا نتكدداع فددي ؛ 1/165م: 2004-  ه1424 ،  يددروت،(، دار الككددر لمطباعددة والنشددر ه911)ت

(،  ه968 دد  موسدد   د  سددالم الحجددازي المقدسددي )ت فقد  اإلمددام أحمددد، شدرب الدددي  أ ددو النجدا موسدد   دد  أحمدد
 .2/2: م1980تحقيا ع د المطي  دمحم موس  السبكي، دار المعرفة،  يروت، 
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 :ثانيًا: دية القتيل
مو دددددد  مشددددددترو  ددددددي  المسددددددممي  منددددددل السددددددوال  ]أي القتيددددددل[ فددددددي اا وجددددددد  ه: ددددددا  السددددددفدي
ع ددددد  وأ ددددوحنيكددددة وصدددداحبا   أ ددددوو ددددا  . دمدددد  هدددددر :فقددددا  مالددددو والشددددافعي ،والمسددددجد والجددددام 

 . في  (1)دم  عم   يت الما  و   سامة :هللا
حنيكددددددة  أ ددددددي ددددددو   فددددددي  دمدددددد  عفدددددد ؛ن ددددددر عظدددددديم أوبحددددددر  اا وجددددددد فددددددي  :والسددددددادس عشددددددر

 . يت الما  في :وف   و  الشيخ ودمحم    صاح  دين  ،هدر وأصحاب 
 فددددددي   الي دددددا الندددددداس  ل  يصددددددمفدددددارة بعيدددددددة مدددددد  العمدددددرا   فددددددي اا وجدددددد  :والسددددداب  عشددددددر

وفددددد   ددددددو  الشدددددديخ ديتددددد  عمدددددد   يددددددت ، حنيكددددددة وصدددددداح ي  أ دددددي ددددددو   فدددددديفدمدددددد  هددددددر  ،الشددددداوا
 .(2)هالما 

والخالصدددددة: أندددددد     وجددددددد  تيددددددل فدددددي مكددددددا  عددددددام  يددددددر مخدددددتص بقددددددوم فديتدددددد  عمدددددد   يددددددت 
والديدددددة عمددددد   ،فدددددال  سدددددامة فيددددد  ،أو الشدددددارع األعظدددددم ،وا   وجدددددد فدددددي المسدددددجد الجدددددام المدددددا ،  
 . (3) ب  واحد من م ألن  لمعامة   يختصي  ؛ يت الما 

 .(4)وهاا القدر متكا عمي   ي  الكق اج
 :ثالثًا: نفقة األجنبي

 أ نيدددداجنددددم عمدددد   ،ف ددددي عمدددد   يددددت المددددا  ، اا عجددددزوا األجاندددد وأمددددا نكقددددة  ه:ا  السددددفدي دددد    
 .(5)هوفي  و  الكق اج ليست هي  واجبة ،ع د هللا أ يالناس في  و  

                                      
دعددوت القتددل، يقسددم   ددا أوليدداج القتيددل إلنبددات القتددل عمدد   فدديالمكددررة اصددطالح الكق دداج: األيمددا   فدديالقسددامة ( 1)

 ؛ 4/98أسدن  المطالد   ؛ 7/286 دداا  الصدناا  . ينظدر : المت م، أو يقسم   ا المت م عم  نكد  القتدل عند 
 .10/2المفن 

 .2/682النت  في الكتاوت:( 2)
ي  عمي    أ ي بكر    ع د الجميل المر يناني ينظر: ال داية شرح  داية الم تدي، أ و الحسي   رها  الد (3)

 .4/502حياج التراث العرهي،  يروت، بال تاريخ:  (، تحقيا طال  يوس ، دار  ه593الكر اني )ت
؛ المختصدددر الكق ددي، أ ددو ع دددد هللا دمحم  دد  دمحم ا دد  عرفدددة الددور مي التونسددي المدددالكي 4/502ينظددر: ال دايددة:  (4)

ف  ع ددد الددرحم  دمحم خيددر، ماسسددة خمدد  أحمددد الخ تددور لألعمددا  الخيريددة، (، تحقيددا الدددكتور حددا ه803)ت
؛ ككاية الن ي  شرح التن ي ، نجم الدي  أ و العباس أحمد  د  دمحم  د  عمدي 10/7م: 2014-  ه1435المفر ، 

ي  (، وهايم  كتا  ال دايدة  لد  أوهدام الككايدة لجمدا  الدد ه710   مرتك  األنصاري، المعروب با   الرفعة )ت
؛ المفنددي: 19/9م: 2009اإلسدنوي، تحقيددا الدددكتور مجددي دمحم سددرور باسددموم، دار الكتد  العمميددة،  يددروت، 

8/500. 
 .1/197النت  في الكتاوت:( 5)
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 .(1)و  خالب  ي  الكق اج في هاا

 :رابعًا: نفقة اللقيط
 .(2)هبميران  م   يت الما  أول وهو  ،جاز الو أحدا   اا وال  المقيط ه

 .(3)ما لمقيط    لم يك  وهاا األمر متكا عمي   ي  الكق اج 
 :خامسًا: تعويا من ملع المشركون أموالو

ولددددددم ي خددددددا  اإلسددددددالم،دار   لدددددد ويخددددددرج  ،يسددددددمم الرجددددددل أ والوجدددددد  األخددددددر  ددددددا  السددددددفدي:ه 
 ،  ددددل القسددددمة ف ددددي لدددد  جميعددددا   ،المشددددركو  أموالدددد  ولددددم يتممكوهددددا حتدددد  ظ ددددر المسددددممو  عمددددي م

والمتدددداع والعقددددار والحيددددوا  فددددي الددددو  ،الدددداي صددددار فددددي  سددددمت  مدددد   يددددت المددددا  إلمدددداماويعددددوض 
 .(4)هسواج

ا  .(5)وهاا ما  رر  فق اج المااه  أي  
 :سادسًا: فداء األسرى 
الككددددددار مدددددد   يددددددت  أيدددددددي فدددددديالمسددددددممي   أسددددددارت يكدددددددت  أ  اإلمددددددامعمدددددد   ددددددا  السددددددفدي:ه 

 .(6)هالما 
و  يدددددردهم  ،كدددددانوا ل يدددددت المدددددا  ،مددددد   يدددددت المدددددا  ماإلمدددددا اا فدددددداهم  واإلمددددداجالع يدددددد  ه:و دددددا 

 .(7)ه  العدو كانوا يممكون مأل ؛بالنم    موالي م   ل 
 

                                      
 . 2/387؛ كشاب القناع: 4/176؛ مفني المحتاج: 3/408؛ النوادر والزيادات: 3/1357ينظر: التجريد: ( 1)
 .2/588النت  في الكتاوت:( 2)
(، دار  ه587ينظددر:  ددداا  الصددناا  فددي ترتيدد  الشددراا ، أ ددو بكددر عددالج الدددي   دد  مسددعود أحمددد الكاسدداني )ت( 3)

المجمددوع شدددرح الم دددا ، أ دددو ؛ 9/87؛ الددداخيرة: 6/199: م1986-  ه1406، 2الكتدد  العمميدددة،  يدددروت، د
لمطباعدددة والنشددددر،  (، تحقيدددا محمددددود مطرحدددي، دار الككدددر ه676زكريدددا محيدددي الددددي   دددد  شدددرب الندددووي )ت

؛ 12/118؛ البحدر الزخدار: 15/141؛ شرح النيل: 6/116؛ المفني: 5/250: م1996-  ه1417 يروت، 
(، تحقيدددا دمحم البدددا ر  ه460المبسدددود فدددي فقددد  اإلماميدددة، أ دددو جعكدددر دمحم  ددد  الحسددد   ددد  عمدددي الطوسدددي )ت

 .7/132؛ المحم : 3/218:  ه1387ال   ودي، المكتبة المرت وية، 
 .2/717النت  في الكتاوت:( 4)
؛ شدددرح المحمدددي عمددد  المن ددداج، جدددال  الددددي  535/ 5؛ حاشدددية الدسدددو ي: 199/ 6ينظدددر:  دددداا  الصدددناا : ( 5)

هددد د 1375، 3هددد(، مطبعددة مصددطك  البددا ي الحم ددي، مصددر، د  864المحمددي دمحم  دد  أحمددد الشددافعي، )ت 
 .408/ 6؛ المفني: 126/ 3م:  1956

 .2/729:النت  في الكتاوت ( 6)
 .2/730المصدر نكس : ( 7)
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 .(1)عم  عاتا  يت الما  بال خالب في   ي  الكق اج وهاا م  الواجبات الممقاة

وهدددددو  ددددددو   ، دددددو  الشددددديخ فدددددييكددددددي م مدددددد   يدددددت المدددددا   اإلمدددددام  عفددددد ؛أهدددددل الامدددددة ه:و دددددا     
 .(2)ه و  بعض الكق اج فيو  يجوز  ،بعض المتقدمي 

 .  (4)، في حي  جوز  جم ور الكق اج(3)ولم يجوز الو ا   ع د ال ر    
 الخاتمة
 في ختام هاا البحث أاكر أهم النتااح التي تمخض عن ا:    

 .   يقطم  سرال م   يت الما  يرت السفدي أ  
المددددا ، وهددددا  الحددددا ت  اكددددر السددددفدي بعددددض الحددددا ت التددددي تدددداو  فيدددد  األمددددوا   لدددد   يددددت    
 هي:
 كل م    وارث ل ، فميران  ل يت الما . .1
 يرت السفدي جواز أ  يوصي الشخص لشخص أخر  جمي  مال . .2
 يرت السفدي جوزا مصادرة سالح وكراع البفاة، وفعد  ل   يت الما . .3
  .ايرت السفدي وجو  مصادرة هدايا األمراج، ودفع   ل   يت الم .4
 .ل يت الما  و ف ،الورنة اا زاد الما  ع  س ام  .5
    واجبات كري األن ار العامة، وكالو الخدمات العامة هي م  مساولية  يت الما . .6
 .عم   يت الما القتيل الاي يكو  في مو   مشترو، فديت   .7
 .ليست  واجبةولكن ا  ،ف ي عم   يت الما  ، اا عجزوا األجان نكقة     .8

                                      
(، تحقيدا وتعميددا دمحم خميددل  ه224؛ األمددوا ، أ دو ع يددد القاسدم  دد  سددالم )ت18ينظدر: الخددراج أل دي يوسدد :  ( 1)

؛ األحكدام السدمطانية لممداوردي: 358م: 1969هراس، مكتبة الكميات األزهرية، دار الشرال لمطباعة، القداهرة، 
(، وزارة  ه728الح الراعي والرعية، أحمد    ع د الحميم    تيمية الحراني )ت؛ السياسة الشرعية في  ص131

 .32:  ه1418الشاو  اإلسالمية واألو اب والدعوة واإلرشاد، السعودية، 
 .2/730النت  في الكتاوت: ( 2)
 .5/58 :ا ستاكارينظر:  ( 3)
 دد   لتعميددل لمسداال المسددتخرجة، أ دو الوليددد دمحمال يدا  والتحصدديل والشدرح والتوجيدد  وا؛ 2/443ينظدر: ال دايددة:  ( 4)

 يددروت، ، دار الفددر  اإلسددالمي، وأخددري  (، تحقيددا الدددكتور دمحم حجددي ه520 دد  رشددد الجددد، )  دد  أحمددد دمحم
رو ة الطال ي  وعمدة المكتي ، أ و زكريا محيي الدي     شدرب الندووي ؛ 2/561 :م1988-  ه1408، 2د
د دااا أولدي  ؛ 7/485: م1985-  ه1405اإلسالمي،  يروت، (،  شراب زهير الشاويش، المكت   ه676)ت

(، عدددالم الكتددد ،  يدددروت،  ه1051الن ددد  شدددرح منت ددد  اإلرادات، منصدددور  ددد  يدددونس  ددد   دريدددس ال  دددوتي )ت
 .111/ 2: م1993-  ه1414
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 .بميران  م   يت الما  ل أو وهو  ،جاز الو أحدا   اا وال  المقيط  .9
شددددددخص، ورحددددددل  لدددددد  دار اإلسددددددالم، وسدددددديطر المشددددددركو  عمدددددد  مالدددددد ، نددددددم اسددددددترد سددددددمم أ    .10

والمتددددداع والعقدددددار والحيدددددوا  فدددددي الدددددو  ،مددددد   يدددددت المدددددا  اإلمدددددام  يعو دددددالمسدددددمو  األمدددددوا ، 
 سواج

 .المسممي  م   يت الما  أسارت  اجفد    .11
 .كانوا ل يت الما  ،م   يت الما  اإلمام اا فداهم  واإلماجالع يد  .12

 وهللا ولي التوفيا.
 المصادر والمراجَ

(، تحقيا الدكتور محس  ع د هللا  ه1014األنمار الجنية في طبقات الحنكية، عمي    سمطا  دمحم القاري )ت .1
 .م2009أحمد، ديوا  الو   السني، بفداد، 

(، دار الحديث،  ه450ي  الماوردي )تاألحكام السمطانية والو يات الدينية، أ و الحس  عمي    دمحم    ح  .2
 القاهرة، بال تاريخ.

   خم     أحمد    الكراج الحن مي  األحكام السمطانية، لمقا ي أ ي يعم  دمحم    الحسي     دمحم .3
 م.2000هد د 1421، 2هد(، تحقيا دمحم حامد أحمد الكقي، دار الكت  العممية،  يروت، د458)ت
(،  ه683   مودود الموصمي الحنكي )ت د الدي  أ و الك ل ع د هللا    محمودا ختيار لتعميل المختار، مج .4

 م.1937-  ه1356مكتبة ومطبعة مصطك  البا ي الحم ي وأو د ، مصر، 
ا ستاكار الجام  لماه  فق اج األمصار وعمماج األ طار فيما ت من  الموط  م  معاني الرأي وا نار، أ و  .5

(، تحقيا سالم دمحم عطا،  ه463    ع د ال ر    عاصم النمري القرط ي )تعمر يوس     ع د هللا    دمحم
 .م2000-  ه1421ودمحم عمي معوض، دار الكت  العممية،  يروت، 

دمحم    مصطك  المتخمص  مطكي الش ير  رياض زاد  أسماج الكت  المتمم لكش  الظنو ، ع د المطي      .6
 م.1983-  ه1403، 3سورية، د -لتونجي، دار الككر، دمشا (، تحقيا الدكتور دمحم ا ه1078الحنكي )ت

(، دار الكتا   ه926أسن  المطال  في شرح روض الطال ، أ و يحي  زكريا    دمحم األنصاري الشافعي )ت .7
 .اإلسالمي، القاهرة، بال تاريخ

 .م2002-  ه1423، 5(، دار العمم لمماليي ،  يروت، ط ه1396األعالم، خير الدي  الزركمي الدمشقي )ت .8
   موس     سالم  اإل ناع لطال  ا نتكاع في فق  اإلمام أحمد، شرب الدي  أ و النجا موس     أحمد .9

 .م1980(، تحقيا ع د المطي  دمحم موس  السبكي، دار المعرفة،  يروت،  ه968الحجازي المقدسي )ت
هراس، مكتبة الكميات األزهرية،  (، تحقيا وتعميا دمحم خميل ه224األموا ، أ و ع يد القاسم    سالم )ت .10

 م.1969دار الشرال لمطباعة، القاهرة، 
(، تحقيا  ه562األنسا ، أ و سعيد ع د الكريم    دمحم    منصور التميمي السمعاني )ت .11

-  ه1382يحي  المعممي اليماني و ير ، مجمس داارة المعارب العنمانية، حيدر أباد،     الرحم  ع د
 .م1962
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(،  ه970شرح كنز الد ااا، زي  الدي       راهيم    دمحم    دمحم    بكر الش ير با   نجيم )تالبحر الرااا  .12

 .، بال تاريخ2دار الكتا  اإلسالمي،  يروت، د
(، ماسسة  ه840البحر الزخار الجام  لمااه  عمماج األمصار، أحمد    يحي  المرت   الزيدي )ت .13

 .م1975الرسالة،  يروت، 
   رشد القرط ي    اإلمام دمحم    أحمد      اية المقتصد، أ و الوليد دمحم    أحمد    دمحم داية المجت د ون .14

 .م2004-  ه1425(، دار الحديث، القاهرة،  ه595رشد القرط ي الممق  با   رشد الحكيد )ت
الكت  (، دار  ه587 داا  الصناا  في ترتي  الشراا ، أ و بكر عالج الدي     مسعود أحمد الكاساني )ت .15

 .م1986-  ه1406، 2العممية،  يروت، د
   الحسي  المعروب   در الدي  العيني     أحمد    موس     أحمد ال ناية شرح ال داية، أ و دمحم محمود .16

 .م2000-  ه1420(، دار الكت  العممية،  يروت،  ه855الحنكي )ت
   رشد الجد،     أحمد و الوليد دمحمال يا  والتحصيل والشرح والتوجي  والتعميل لمساال المستخرجة، أ  .17

 .م1988-  ه1408، 2 يروت، ط، دار الفر  اإلسالمي، وأخري  (، تحقيا الدكتور دمحم حجي ه520)
تاج التراجم في الجواهر الم ية، زي  الدي  أ ي الكداج  اسم     طموبفا السودوني الجمالي الحنكي  .18

 م.1992-  ه1413قمم، دمشا، (، تحقيا دمحم خير رم ا  يوس ، دار ال ه879)ت
هد(، عره  م  الكارسية د. أمي   دوي، ونصر العرازي، دار 348تاريخ  خارت، لدمحم    جعكر النرشخي )ت .19

 .المعارب، مصر، بال تاريخ
   عمي    أ ي القاسم    دمحم     تبصرة الحكام في أصو  األ  ية ومناهح األحكام،  رها  الدي    راهيم .20

 .م1986-  ه1406(، مكتبة الكميات األزهرية، مصر،  ه799المدني )تفرحو  المالكي 
   محج  الزيمعي الحنكي  ت يي  الحقااا شرح كنز الد ااا، أ و عمر فخر الدي  عنما     عمي .21

 .، بال تاريخ2(، دار الكتا  اإلسالمي، ط ه743)ت
الدكتور دمحم أحمد سراج، والدكتور  (، تحقيا ه428التجريد، أ و الحس  أحمد    دمحم البفدادي القدوري )ت .22

 .م2006 -  ه1427، 2عمي جمعة دمحم، دار السالم، مصر، د
     راهيم    جماعة الكناني الحموي  تحرير األحكام في تد ير أهل اإلسالم،  در الدي  أ و ع د هللا دمحم .23

محاكم الشرعية بقطر، هد(، تحقيا د. فااد ع د المنعم أحمد، دار النقافة  تكويض م  رااسة ال733)ت
 م.1988هد د 1408، 3الدوحة، د

(، تحقيا دمحم عوامة،  ه852تقري  الت اي ، أ و الك ل أحمد    عمي    حجر العسقالني الشافعي )ت .24
 م.1986-  ه1406دار الرشيد، سوريا، 

رالدي  عم        الممو األف ل نو  تقويم ال مدا ، أ و الكداج السمطا  الممو المايد عماد الدي   سماعيل .25
(، طب  في مدينة باريس  ه732جما  الدي  محمود    دمحم    عمر    شاهنشا     أيو  صاح  حماة )ت

 م.1840 دار الطباعة السمطانية، 
 تكممة المجموع، دمحم نجي  المطيعي، مطبعة اإلمام، مصر، بال تاريخ. .26
كز العمماج العالمي لمدراسات وتقنية الجام  لألعالم والمالكات، الدكتور صالح دمحم أ و الحاج، مر  .27

 .المعمومات، بال مكا ، بال تاريخ
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الجواهر الم ية في طبقات الحنكية، أ و دمحم محيي الدي  ع د القادر    أ ي الوفاج دمحم    أ ي الوفاج  .28

 .(، مير دمحم كت  خان ، كراتشي، بال تاريخ ه775القرشي الحنكي )ت
(، تحقيا دمحم  ه1230، دمحم    أحمد    عرفة الدسو ي المالكي )تحاشية الدسو ي عم  الشرح الك ير .29

 .م1996عميش، دار الككر لمطباعة والنشر،  يروت، 
(، تحقيا عاد  أحمد ع د الموجود،  ه450الحاوي الك ير، أ و الحس  عمي    دمحم    ح ي  الماوردي )ت .30

 .م1999-  ه1419وعمي دمحم معوض، دار الكت  العممية،  يروت، 
، (، دار الككر لمطباعة والنشر ه911الرحم     أ ي بكر السيوطي )ت الحاوي لمكتاوي، أ و الك ل ع د .31

 م.2004-  ه1424  يروت،
الح ارة العرهية اإلسالمية وموجز ع  الح ارات السابقة، شو ي أ و خميل، دار الككر المعاصر،  يروت،  .32

 م.2007
هد(، ا ترح عمي   نشاج  وتصنيك  الخميكة 182  األنصاري )تالخراج، أ و يوس  يعقو       راهيم    ح ي .33

 هد.1382، 3هارو  الرشيد، المطبعة السمكية، القاهرة، د
 .ف رس مخطوطات،  ام  عصدار  مركز الممو فيصل، السعودية، بال تاريخ -خزانة التراث  .34
(، عالم الكت ،  ه1051د ااا أولي الن   شرح منت   اإلرادات، منصور    يونس     دريس ال  وتي )ت .35

 .م1993-  ه1414 يروت، 
(، تحقيا دمحم حجي، وسعيد  ه684الاخيرة، ش ا  الدي  أ و العباس أحمد     دريس المالكي القرافي )ت .36

 .م1994أعرا ، ودمحم  و خ زة، دار الفر  اإلسالمي،  يروت، 
أحمد الجع ي العاممي المعروب     الرو ة ال  ية شرح الممعة الدمشقية، زي  الدي     نور الدي  عمي .37

 . ه1379(، دار العالم اإلسالمي   يروت سنة  ه965 د)الش يد الناني( )ت
(،  شراب زهير  ه676رو ة الطال ي  وعمدة المكتي ، أ و زكريا محيي الدي     شرب النووي )ت .38

 م.1985-  ه1405الشاويش، المكت  اإلسالمي،  يروت، 
، مصطك     ع د هللا القسطنطيني الرومي الحنكي الش ير بحاجي خميكة سمم الوصو   ل  طبقات الكحو  .39

(، تحقيا أكمل الدي   حسا  أو م ، محمود ع د القادر األرنااود، صالح  ه1067وبكات  جم ي )ت
 م.2010سعداوي صالح، منظمة الماتمر اإلسالمي، مكتبة  رسيكا،  ستان و ، 

(، تحقيا شعي  األرناود، وعاد  مرشد، ودمحم  ه273د القزويني )تسن  ا   ماج ، أ و ع د هللا دمحم    يزي .40
 -  ه1430المطي  حرز هللا، دار الرسالة العالمية،  يروت،  كامل  ر   ممي، وع د

(، وزارة  ه728السياسة الشرعية في  صالح الراعي والرعية، أحمد    ع د الحميم    تيمية الحراني )ت .41
 . ه1418لدعوة واإلرشاد، السعودية، الشاو  اإلسالمية واألو اب وا

سير أعالم النبالج، أ و ع د هللا شمس الدي  دمحم    أحمد    عنما      ايماز التركماني الاه ي  .42
،  يروت، 3(، تحقيا مجموعة م  المحققي   عشراب شعي  األرنااود، ماسسة الرسالة، ط ه748)ت

 .م1985-  ه1405
هد(، تحقيا 188   حص  الكزاري )ت    الحارث    أسماج    خارجة السير، أ و  سحاال   راهيم    دمحم .43

 م.1987فاروال حمادة، ماسسة الرسالة،  يروت، 
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(، شرح دمحم    أحمد    أ ي س ل السرخسي الحنكي  ه189شرح السير الك ير لدمحم    الحس  الشيباني )ت .44

 .م1971(، الشركة الشر ية لإلعالنات، القاهرة،  ه483)ت
صفير عم  أ ر  المسالو لماه  اإلمام مالو، أ و ال ركات أحمد    دمحم    أحمد الدردير العدوي الشرح ال .45

 - 1972(، تحقيا الدكتور مصطك  كما  وصكي، مطبعة دار المعارب، مصر،  ه1201المالكي )ت
 .م1974

عة مصطك  هد(، مطب 864شرح المحمي عم  المن اج، جال  الدي  المحمي دمحم    أحمد الشافعي، )ت  .46
 م. 1956هد د 1375، 3البا ي الحم ي، مصر، د 

-  ه1423(، مكتبة اإلرشاد، جدة،  ه1332شرح النيل وشكاج العميل، دمحم    يوس     عيس  أطكيش )ت .47
 .م1914

(، دار الككر،  ه861شرح فتح القدير، كما  الدي  دمحم    ع د الواحد السيواسي المعروب با   ال مام )ت .48
 .  تاريخالقاهرة،  دو 

شرح مصا يح السنة، دمحم    عز الدي  ع د المطي     ع د العزيز ا   أمي  الدي     فرشتا، الرومي  .49
(، تحقيا لجنة مختصة م  المحققي   عشراب نور الدي   ه854الكرماني الحنكي المش ور با   الممو )ت
 م.2012-  ه1433طال ،  دارة النقافة اإلسالمية، الكويت، 

(، تحقيا دمحم زهير ناصر  ه256ري، أ و ع د هللا دمحم     سماعيل ال خاري الجعكي )تصحيح ال خا .50
 . ه1422الناصر، دار طوال النجاة،  يروت، 

(، تحقيا دمحم فااد ع د البا ي،  ه261صحيح مسمم، أ و الحسي  مسمم    الحجاج القشيري النيسا وري )ت .51
 .دار  حياج التراث العرهي،  يروت، بال تاريخ

(، تحقيا الدكتور محيي  ه979بقات الحنكية، عالج الدي     أمر هللا الحميدي المعروب با   الحنااي )تط .52
 .م2005-  ه1426هال  السرحا ، مطبعة ديوا  الو   السني، بفداد، 

(، مطبعة الزهراج الحدينة، الموصل،  ه968طبقات الكق اج، طاش ك ري زاد  أحمد    مصطك  )ت .53
 م.1961

هد(، تحقيا دمحم ع د القادر 230لك رت، أ و ع د هللا دمحم    سعد    مني  الزهري البصري )تالطبقات ا .54
 م.1990هد د 1410عطا، دار الكت  العممية،  يروت، 

(، تحقيا  ه616عقد الجواهر النمينة في ماه  عالم المدينة، جال  الدي  ع د هللا    نجم    شاس )ت .55
 .م2003-  ه1423ر  اإلسالمي،  يروت، الدكتور حميد دمحم لحمر، دار الف

(، دار المعارب، مصر، بال  ه756فتاوت السبكي، أ و الحس  تقي الدي  عمي    ع د الكافي السبكي )ت .56
 .تاريخ

فتاوت  ا يخا  )الكتاوت الخانية(، لكخر الدي  حس     منصور األوزجندي المش ور بقا ي خا   .57
 . ه1393(، المكتبة اإلسالمية، تركيا،  ه592)ت

فتح العمي المالو في الكتوت عم  ماه  اإلمام مالو، أ و ع د هللا دمحم    أحمد    دمحم الممق  بعميش  .58
 . ه1958(، شركة مكتبة ومطبعة مصطك  البا ي الحم ي وأو د ، مصر،  ه1299)ت
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(، وتصحيح الكروع أ و الحس  عالج  ه762الكروع وتصحيح الكروع، أ و ع د هللا دمحم    مكمح المقدسي )ت .59

المحس  التركي، ماسسة الرسالة،  يروت،  (، تحقيا ع د هللا ع د ه885الدي  عمي    سميما  المرداوي )ت
 .م2003-  ه1424

 د الحي    دمحم ع د الحميم    دمحم أمي  المكنوي الكوااد ال  ية في تراجم الحنكية، أ و الحسنات دمحم ع .60
 . ه1324(، مطبعة السعادة، مصر،  ه1304األنصاري ال ندي )ت

   حس     أحمد    عمي     دريس  كشاب القناع ع  مت  اإل ناع، منصور    يونس    صالح الدي  .61
 م.1997(، دار الكت  العممية،  يروت،  ه1051ال  وتي الحن مي )ت

(،  ه829األخيار في حل  اية ا ختصار، أ و بكر تقي الدي     دمحم الحسيني الدمشقي الشافعي )تككاية  .62
 .م1994تحقيا عمي ع د الحميد  مطجي ودمحم وه ي سميما ، دار الخير، دمشا، 

(، نور الدي  أ ي  ككاية الحاجة في شرح سن  ا   ماج  المعروب  د)حاشية السندي عم  سن  ا   ماج  .63
 (، دار الجيل،  يروت، بال تاريخ. ه1138دمحم    ع د ال ادي التتوي السندي )تالحس  

ككاية الن ي  شرح التن ي ، نجم الدي  أ و العباس أحمد    دمحم    عمي    مرتك  األنصاري، المعروب با    .64
دكتور مجدي دمحم (، وهايم  كتا  ال داية  ل  أوهام الككاية لجما  الدي  اإلسنوي، تحقيا ال ه710الرفعة )ت

 م.2009سرور باسموم، دار الكت  العممية،  يروت، 
المبا  في ت اي  األنسا ، عز الدي  أ و الحس  عمي    أ ي الكرم دمحم    دمحم    ع د الكريم الشيباني  .65

 .(، دار صادر،  يروت، بال تاريخ ه630الجزري المعروب با   األنير )ت
(، دار المعرفة،  ه483   أحمد    أ ي س ل السرخسي الحنكي )ت المبسود، شمس األامة أ ي بكر دمحم .66

 م.1993-  ه1414 يروت، 
(، تحقيا دمحم البا ر  ه460المبسود في فق  اإلمامية، أ و جعكر دمحم    الحس     عمي الطوسي )ت .67

 . ه1387ال   ودي، المكتبة المرت وية، 
(، تحقيا دمحم البا ر  ه460  عمي الطوسي )تالمبسود في فق  اإلمامية، أ و جعكر دمحم    الحس    .68

 . ه1387ال   ودي، المكتبة المرت وية، 
الرحم     الشيخ دمحم المعروب  داماد  مجم  األن ر بشرح ممتق  األبحر )في الكق  الحنكي المقار (، ع د .69

 (، دار  حياج التراث العرهي، بال تاريخ. ه1078أفندي المعروب بشيخ زاد  )ت
(، تحقيا محمود مطرحي، دار  ه676ح الم ا ، أ و زكريا محيي الدي     شرب النووي )تالمجموع شر  .70

 .م1996-  ه1417الككر لمطباعة والنشر،  يروت، 
(، تحقيا الدكتور  ه803المختصر الكق ي، أ و ع د هللا دمحم    دمحم ا   عرفة الور مي التونسي المالكي )ت .71

 م.2014-  ه1435أحمد الخ تور لألعما  الخيرية، المفر ،  حاف  ع د الرحم  دمحم خير، ماسسة خم 
 م.1986د  هد1406مدخل لمككر ا  تصادي في اإلسالم، سعيد سعد مرطا ، ماسسة الرسالة،  يروت،  .72
 م.1994-  ه1415(، دار الكت  العممية،  يروت،  ه179المدونة، اإلمام مالو    أنس األصبحي )ت .73
(، دار  ه626 ا  الدي  يا وت    ع د هللا الحموي الرومي البفدادي )تمعجم ال مدا ، أ و ع د هللا ش .74

 م.1995صادر،  يروت، 
 م.2009-هد1430معجم المد  التاريخية، أ و ار الكا مي، منشورات بفدادي، الجزاار، .75
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 يروت، دار  -مكتبة المنن   ،( ه1408معجم المالكي  تراجم مصنكي الكت  العرهية، عمر ر ا كحالة )ت .76

 .م1957-  ه1376اج التراث العرهي  يروت،  حي
المعطي أمي   معجي،  (، تحقيا ع د ه458معرفة السن  وا نار، أ و بكر أحمد    الحسي  ال ي قي )ت .77

 يروت(، دار الوعي )حم  -باكستا (، دار  تيبة )دمشا  -الناشرو  جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي 
 م.1991-  ه1412القاهرة(،  -دمشا(، دار الوفاج )المنصورة  -
(، مكتبة القاهرة،  ه620المفني، موفا الدي  ع د هللا    أحمد    أحمد    دمحم     دامة المقدسي )ت .78

 .م1968-  ه1388
   أحمد الشرهيني القاهري الشافعي  مفني المحتاج  ل  معرفة معاني ألكاي المن اج، شمس الدي  دمحم .79

 .م1994-  ه1415ممية،  يروت، (، دار الكت  الع ه977الخطي  )ت
(،  ه476الم ا  في فق  اإلمام الشافعي، أ و  سحاال   راهيم    عمي    يوس  الكيروزأبادي الشيرازي )ت .80

 .م1995-  ه1416دار الكت  العممية،  يروت، 
هد(، منير حس  ع د القادر، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 132د -ماسسة  يت الما  في صدر اإلسالم ) .81

 م.2008الوطنية، 
 . ه1427الموسوعة الكق ية، وزارة األو اب والشاو  اإلسالمية، الكويت،  .82
(، تحقيا الدكتور صالح الدي  الناهي،  ه461النت  في الكتاوت، عمي    الحسي     دمحم السفدي )ت .83

 م.1984-  ه1404، 2ماسسة الرسالة، ودار الكر ا ،  يروت، د
ج، شمس الدي  دمحم    أ ي العباس ش ا  الدي  أحمد    حمزة الرممي ن اية المحتاج  ل  شرح المن ا .84

-  ه1404(، دار الككر،  يروت،  ه1004المنوفي المصري األنصاري الش ير بالشافعي الصفير )ت
 .م1984

النوادر والزيادات عم  ما في المدونة م   يرها م  األم ات، أ و دمحم ع د هللا    أ ي زيد ع د الرحم   .85
(، تحقيا ع د الكتاح دمحم الحمو وأخري ، دار الفر  اإلسالمي،  يروت،  ه386ي القيرواني المالكي )تالنكز 

 .م1999
ال داية شرح  داية الم تدي، أ و الحسي   رها  الدي  عمي    أ ي بكر    ع د الجميل المر يناني الكر اني  .86

 ، بال تاريخ.(، تحقيا طال  يوس ، دار  حياج التراث العرهي،  يروت ه593)ت
   دمحم أمي     مير سميم الباباني أصال  هدية العارفي  في أسماج المالكي  وأنار المصنكي ، إلسماعيل باشا .87

(، منشورات دار  حياج التراث العرهي،  يروت، بال تاريخ. ع  المطبعة  ه1339والبفدادي مولدا ومسكنا )ت
 .م1951ال  ية في  ستان و ، 

ج أ ناج الزما ، أ و العباس شمس الدي  أحمد    دمحم    أ ي بكر    خمكا  وفيات األعيا  وأنبا .88
  م.1994(، تحقيا الدكتور  حسا  عباس، دار صادر،  يروت،  ه681)ت


