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 ج ألبي يوسفاكتاب الخر
 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري

 هـ(111-181)
اإلمام أبو يوسف أبرز تالميذ اإلمام أبي حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي، الذين قاموا بجهد هائل في 

 نشر مذهب الحنفية ووضع أصوله.
 نبذة عن الكتاب :

ستجابة لرسالة من الرشيد إلى قاضيه أبي يوسف في أن من أعظم كتب الفقه اإلسالمي، كان ايعد الكتاب 
يضع له كتابا في مالية الدولة وفق أحكام الشرع الحنيف، وقد تضمن الكتاب بيانا بموارد الدولة على 

اختالفها، حسبما جاءت به الشريعة، ومصارف تلك األموال، وتطّرق إلى بيان الطريقة المثلى لجمع تلك 
 لواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها.. وهو ما أغفله بعض الوالة.األموال، وتعرض لبعض ا

والكتاب وثيقة تاريخية مهمة في تصوير بعض األحوال المالية واالجتماعية في هذا العصر، فهو يندد 
ببعض ممارسات بعض الوالة مع أهل الخراج، حيث يطالبونهم بما ليس واجبا عليهم من أموال، 

 ها.ويشتطون في تحصلي

ويقترح أبو يوسف في "الخراج" على الخليفة أن يجلس للنظر في مظالم الرعية مجلسا واحدا في الشهر 
أو الشهرين، يسمع فيه من المظلوم، وينكر على الظالم؛ حتى ينتهي الوالة عن ظلم رعيتهم، كما حثّه 

األنهار. ويلتزم بيت على أن يجيب مطالب المزارعين وأهل الخراج في كل ما فيه مصلحة لهم، كحفر 
المال باإلنفاق على تلك المشروعات.. وخالصة القول إن أبا يوسف وضع نظاما شامال للخراج يتفق مع 

 أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 

 

 
َهاُروُن  كيير املوك األرض ِف  عصره اقترح علفه إيشاءه و تصيفةه اما  بي  حيفة صاحب اإل

ِشْيدَباِمْيُر اْلاُمْؤاِمِيْينَ   الرَّ

)/( 
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 ترجام  اإلاما ، القاض ،بي  يوسف
 )للذهي (

 
 ]اسامه ويسبه[

 (، العالام  الامحدث، قاض  القضاة، بيو يوسف، فعقوب ين إيراهف  ين حييب1هو االاما  الامجتهد )
 ين حيفش ين سعد ين يجير ين امعاوف  االيصاري الكوف .

 وسعد ين يجير له صحب ، وهو سعد اين حيت ، وه  بامه، وهو يجل 
__________ 
 امصادر ترجامته:

، الامعارف: 116، 118/  1، التاريخ الصغير: 193/  8، التاريخ الكيير: 086التاريخ الين امعين: 
، 489، االستفعاب: 161، الةهرست الين اليدف : 9/  1، و 111/  1، الامعرف  والتاريخ: 999

، طبقات 994، 999، تاريخ جرجان للسهام : 101 - 191/  19، تاريخ بغداد، 131االيتقاء: 
 9، اميزان االعتدال: 191/  1، تذكرة الحةاظ: 196 - 138/  0، وففات االعفان: 119الشيرازي: 

، 101/  1، بلةف  العراق : 188 - 181/  1 ، امرآة الجيان:184 - 189/  1، العير: 193/ 
، شذرات 116/  1، الجواهر الامضف : 163 - 166/  1، امةتاح السعادة: 163/  1اليجو  الزاهرة: 

، الةوائد اليهف : 1/  11، طبقات الحيةف : 149/  1، بخبار القضاة: 161 - 198/  1الذهب: 
، تراج  191/  1امياقب االاما  بي  حيفة : ، 06، تاج التراج : 410/  1، هدف  العارفين: 114

 .1/  144االعاج : 
( بي امجتهدا امطلقا صاحب املك  كاامل  ف  الةقه واليباه  وفرط البصر، والتامكن امن االستيباط 1)

الامستقل به امن بدلته كأي  حيفة  امالك والشافع  بحامد والثوري واالوزاع  ال كاما زع  بحامد ين 
ه، وتابعه علفه غير واحد امن علاماء  996ن كامال باشا الامتوفى سي  سلفامان الروام  الامعروف باي

الحيةف  اميه  اين عايدين صاحب " رد الامحتار " امن كويه امجتهدا ف  الامذهب، خالف إاماام  ف  
 بعض االحكا ، ولكن قلده ف  قواعد االصول.

 1160الامتوف  سي  )فقد رد علفه هذه الدعوى، وببان عن بطاليها العال  الةاضل الشهاب الامرجاي  
، 110، 161هـ( ف  كتابه " ياظورة الحق " ويقله عيه العالام  الكوثري ف  " حسن التقاض  " ص 

  فايظره فإيه غاف  ف  اليةاس .

)/( 
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 امن حلةاء االيصار، شهد الخيدق وغيرها.
 امولد بي  يوسف:

 ف  سي  ثالث عشرة وامئ .
 ]شيوخه[

 حدث عن:
 هشا  ين عروة،
 يد االيصاري،وفحيى ين سع

 وعطاء ين السائب،
 ويزيد ين بي  زياد،

 وبي  إسحاق الشيباي ،
 وعييدهللا ين عامر،

 واألعامش،
 وحجاج ين برطاة،

 وبي  حيفة ، ولزامه وتةقه به، وهو بييل تالامذته، وبعلامه .
 تخرج به بئام  كـ:
 امحامد ين الحسن،

 وامعلى ين اميصور،
 وهالل الربي،
 واين ساماع ،

 وعدة.
 و الرواة عيه[]تالامذته 

 وحدث عيه:
 فحيى ين امعين،
 وبحامد ين حييل،
 وعل  ين الجعد،
 وبسد ين الةرات،
 وبحامد ين اميفع،

 وعل  ين امسل  الطوس ،
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 وعامرو ين بي  عامرو الحراي ،
 وعامرو الياقد،
 وعدد كثير.

 ]يشأته و طلبه للعل [
 بالدراه ، امائ  بعد امائ .وكان بيوه فقيرا، له حايوت ضعيف، فكان بيو حيفة  يتعاهد ببا يوسف 

فروى عل  ين حرامل  التفام  عيه، قال: كيت بطلب العل  وبيا امقل، فَجاَء بي  فقال: فا يي  ال تامدن 
رجلك امع بي  حيفة ، فأيت امحتاج، فآثرت طاع  بي ، فأعطاي  بيو حيفة  امائ  دره ، وقال: الز  

 الحلق ، فإذا يةذت هذه، فأعلامي .
 ائ .ث  بعد بفا  بعطاي  ام

 وفقال: إيه رب  يتفاما، فأسلامته بامه قصارا.
وعن امحامد ين الحسن قال: امرض بيو يوسف، فعاده بيو حيفة ، فلاما خرج، قال: إن فامت هذا الةتى، 

 فهو بعل  امن عليها.
  قال بحامد ين حييل: بول اما كتيُت الحديث اختلةُت ِإَلى بي  يوسف،

)/( 

 

 ]وصةه و ثياء العلاماء علفه[
 ِإَلى الامحدثين امن بي  حيفة  وامحامد. كان باميلَ 

 قال إيراهف  ين بي  داود اليرلس : َساِمْعُت اين اَمعيٍن فقول:
 اما ربيت ف  بصحاب الربي بثيت ف  الحديث، وال بحةظ، وال بصح رواف  امن بي  يوسف.

 وروى عباس، عن اين امعين: بيو يوسف صاحب حديث، صاحب سي .
 يوسف، وبقل اما ففه الةقه، وقد امأل بةقهه الخاِفَقْين.وعن فحيى اليرامك  قال: قد  بيو 

 قال بحامد: كان بيو يوسف اميصةا ف  الحديث.
 وعن بي  يوسف قال: صحيت ببا حيفة  سبع عشرة سي .

وعن هالل الربي قال: كان بيو يوسف فحةظ التةسير، وفحةظ الامغازي، وبفا  العرب، كان بحد علوامه 
 الةقه.

 ن ورد بي  يوسف ف  اليو  امئت  ركع .وعن اين ساماع  قال: كا
 قال اين الامديي : اما بخذ َعَلى بي  يوسف إال حديثه ف  الحجر، وكان صدوقا.

قال فحيى ين فحيى التامفام : َساِمْعُت ببا يوسف عيد وفاته فقول: كل اما بفتيت به فقد رجعت عيه إال 
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 لفه الامسلامون.اما وافق الكتاب والسي ، وف  لةظ: إال اما ف  القرآن، واجتامع ع
قال بشر ين الوليد: َساِمْعُت ببا يوسف: امن طلب الامال بالكفامفاء بفلس، وامن طلب الدين بالكال  

  تزيدق، وامن تتبع غريب الحديث، كذب.

)/( 

 

 قال اين عدي: ال بأس به.
 وقال اليسائ  ف  طبقات الحيةف : وبيو يوسف ثق .

 وقال بيو حات : فكتب حديثه.
َساِمْعُت ببا الوليد قال: لاما قد  بيو يوسف البصرة امع الرشيد، اجتامع الةقهاء بكار ين قتيب : 

 والامحدثون َعَلى بابه، فأشرف عليه ، وقال: بيا امن الةريقين جامفعا، وال بقد  فرق  َعَلى فرق .
 قال: وكان قاض  اآلفاق، ووزير الرشيد، وزاميله ف  حجه.

اِمْعُت ببا يوسف فقول: ال يصل  خلف امن قال: امحامد ين شجاع: حدثيا الحسن ين بي  امالك، سَ 
 القرآن امخلوق، وال فةلح امن استحلى شيئا

 امن الكال .
 قلت: يلغ بيو يوسف امن رئاس  العل  اما ال امزيد علفه، وكان الرشيد يبالغ ف  إجالله.

شيد قال امحامد ين سعدان: حدثيا بيو سلفامان الجوزجاي ، َساِمْعُت ببا يوسف فقول: دخلت َعَلى الر 
 وف  يده درتان فقليهاما، فقال: هل ربيت بحسن اميهاما ؟ قلت: يع ، فا بامير الامؤاميين.

 قال: واما هو ؟ قلت: الوعاء الذي هاما ففه.
 فرامى يهاما إل ، وقال: شأيك يهاما.

 قال بشر ين الوليد: توف  بيو يوسف يو  الخامفس خاامس ربفع االول سي  اثيتين وثامايين وامئ .
 غرة ربفع اآلخر، وعاش تسعا وستين سي . وقال غيره: امات ف 

 (.1]قال الذهي :[وقد بفردت له ترجام  ف  كراس )
__________ 

  ( طبعت امع ترجام  بي  حيفة ، وامحامد ين الحسن، يتحقيق العالام  الكوتري.1)

)/( 
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 واما بييل قوله الذي رواه جاماع  عن بشر ين الوليد، َساِمْعُت ببا يوسف فقول: العل  بالخصوام 
 والكال  جهل.

 والجهل بالخصوام  والكال  عل .
شكاالت امن يتائج بفكار بهل الكال ، تورد ف  الجدال َعَلى آفات الصةات  قلت: امثاله شبه وا 
 (1وبحاديثها، ففكةر هذا هذا، وييشأ االعتزال، والتجه ، والتجسف  وكن بالء.يسأل هللا العافف .)

__________ 
-8/414ا بوردت يين الامعقوفتين] [ ف  :سير بعال  اليبالء للذهي  (ايظر الترجامه ييصها إال ام1)

  191رق  الترجام :419

)/( 
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 ]امتن الكتاب[
 ِبْسِ  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 

 )هذا اما كتب به بيو يوسف َرِحاَمُه هللُا ِإَلى بامير الامؤاميين هارون الرشيد(
عز ِف  تاما  امن اليعام  , ودوا  امن الكراام  , وجعل اما بيع  بطال هللا بقاء بامير الامؤاميين , وبدا  َلُه ال

 به علفه اموصوال ييعف  اآلخرة الذي ال ييةذ وال يزول , وامرافق  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  .
إن بامير الامؤاميين بيده هللا تعالى سألي  بن بضع َلُه كتابا جاامعا فعامل به ِف  جباف  الخراج , 

ياما براد يذلك رفع والعشور وا لصدقات والجوالى , وغير ذلك اماما يجب علفه اليظر ففه والعامل به , وا 
 الظل  عن رعيته , والصالح ألامره  .

وفق هللا تعالى بامير الامؤاميين , وسدده وبعايه َعَلى اما تولى امن ذلك , وسلامه اماما يخاف وفحذر , 
 وبفسره وبشرحه . وطلب بن بيين َلُه اما سألي  عيه اماما يريد العامل به ,

 وقد فسرت ذلك وشرحته .
فا بامير الامؤاميين، إن هللا وله الحامد قد قلدك بامرًا عظفامًا: ثوابه بعظ  الثواب، وعقابه بشد العقاب. 
قلدك بامر هذه األام  فأصبحت وبامسيت وبيت تيي  لخلق كثير قد استرعاكه  هللا وائتاميك عليه ، 

الييفان ـ ِإَذا بسس َعَلى غير التقوى ـ بن فأتفه هللا امن القواعد وايتالك يه  ووالك بامره ، ولفس يليث 
فيهدامه َعَلى امن يياه وبعان علفه. فال تضفعينَّ اما قلدك هللا امن بامر هذه األام  والرعف ، فإن القوة ِف  

 العامل يإذن هللا.
ادر األجل ال تؤخر عامل اليو  ِإَلى غد، فإيك ِإَذا فعلت ذلك بضعت، إن األجل دون األامل، فب
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 بالعامل، فإيه ال عامل بعد األجل.
إن الرعاة امؤدون ِإَلى ربه  اما يؤدي الراع  ِإَلى ربه. فأق  الحق ففاما والك هللا وقلدك ولو ساع  امن 

  يهار، فإن بسعد الرعاة عيد هللا يو  القفاام  راع سعدت به رعيته، وال تزغ فتزيغ رعيتك.

(1/1) 
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فاك واألامر بالهوى واألخ  ذ بالغضب.وا 
ذا يظرت ِإَلى بامرين بحدهاما لآلخرة واآلخر للديفا، فاختر بامر اآلخرة َعَلى بامر الديفا، فإن اآلخرة  وا 

 تبقى والديفا تةيى.
وكن امن خشف  هللا َعَلى حذر، واجعل الياس عيدك ِف  بامر هللا سواء القريب والبعيد، وال تخف ِف  

 هللا لوام  الئ .
 ولفس باللسان، واتق هللا فإياما التقوى بالتوق ، وامن يتق هللا فقه.واحذر فإن الحذر بالقلب 

واعامل ألجل امةضوض، وسييل امسلوك، وطريق امأخوذ، وعامل امحةوظ، واميهل امورود؛ فإن ذلك 
الامورد الحق والاموقف األعظ  الذي تطير ففه القلوب، وتيقطع ففه الحجج لعزة املك قهره  جيروته، 

ه ييتظرون قضاءه، ويخافون عقوبته وكأن ذلك قد كان. فكةى بالحسرة والخلق َلُه داخرون يين يدف
واليداام  يوامئذ ِف  ذلك الاموقف العظف  لامن عل  ول  فعامل، يوٌ  تزل ففه األقدا ، وتتغير ففه األلوان، 

نَّ َيْوامًا ِعيَد َرب ِ  َك َكَأْلِف وفطول ففه القفا ، وفشتد ففه الحساب. فقول هللا تبارك وتعالى ِف  كتابه:}َواِ 
وَن]الحج : امَّا َتُعدُّ  {93َسَيٍ  امِ 

ِليَن]الامرسالت :   {18وَقاَل َتَعاَلى:}َهَذا َيْوُ  اْلَةْصِل َجاَمْعَياُكْ  َواأْلَوَّ
 {96وَقاَل َتَعاَلى:}ِإنَّ َيْوَ  اْلَةْصِل اِمفَقاُتُهْ  َبْجاَمِعيَن ]الدخان : 

 {14اَما ُيوَعُدوَن َلْ  َيْلَيُثوا ِإالَّ َساَعً  امِ ن يََّهاٍر]األحقاف :  وَقاَل َتَعاَلى:}َكَأيَُّهْ  َيْوَ  َيَرْونَ 
{ ففالها امن عثرة ال ُتقال، وفالها 90وَقاَل:}َكَأيَُّهْ  َيْوَ  َيَرْوَيَها َلْ  َيْلَيُثوا ِإالَّ َعِشفًَّ  َبْو ُضَحاَها]اليازعات:

ياما هو اختالف الليل واليهار يي لفان كل جديد، وفقربان كل بعيد، وفأتفان بكل امن يداام  ال تيةع، وا 
 اموعود، ويجزي هللا كل يةس باما كسيت إن هللا سريع الحساب.

فاهلَل هللَا فإن البقاء قليل والخطب خطير والديفا هالك  وهالك امن فيها، واآلخرة ه  دار القرار. فال 
 ا يدين العبادتلق هللا غدًا وبيت سالك سييل الامعتدين، فإن دفان يو  الدين إيام

ن هللا  بأعاماله  وال يدييه  باميازله . وقد حذرك هللا فاحذر، فإيك ل  تخلق عيثًا، ولن تترك سدى. وا 
 !سائلك عاما بيت ففه وعاما عاملت به، فايظر اما الجواب؟
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 واعل  بيه لن تزول غدًا قداما عيد يين يدي هللا تبارك وتعالى إال امن بعد الامسأل  فقد َقاَل َصلَّى هللاُ 
َعَلْفِه َوَسلََّ : )ال تزول قداما عيد يو  القفاام  َحتَّى فسأل عن بربع: عن علامه اما عامل ففه، وعن عامره 

  فف  بفياه، وعن اماله امن بين اكتسبه وفف  بيةقه،
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 وعن جسده ففاما بباله(
ب، فاذكر كشف فأعدد فا بامير الامؤاميين للامسأل  جوايها، فإن اما عاملت فأثيتَّ فهو علفك غدا فقر 

 قياعك ففاما يييك وبين هللا ِف  امجامع األشهاد.
ي  بوصفك فا بامير الامؤاميين بحةظ اما استحةظك هللا، ورعاف  اما استرعاك، وبن ال تيظر ِف  ذلك  وا 
إال إلفه وله. فإيك إن ال تةعل تتوعر علفك سهول  الهدى، وتعامى ِف  عييك وتتعةى رسوامه وفضيق 

ا تعرف، وتعرف اميه اما تيكر، فخاص  يةسك خصوام  امن يريد الةَلج لها علفك رحبه، وتيكر اميه ام
ال عليها، فإن الراع  الامضفع فضامن اما هلك َعَلى يدفه اماما لو شاء رده عن باماكن الهلك  يإذن هللا، 

ن تشاغل بغيره كايت الهلك  علفه بسرع وبه  وبورده باماكن الحفاة واليجاة، فإذا ترك ذلك بضاعه وا 
ذا   بصلح كان بسعد امن هيالك يذلك، ووفاه هللا بضعاف اما وفى له.بضر، وا 

ياما يدع  الييفان قيل  فاحذر بن تضفع رعيتك ففستوف  ربها حقها اميك وفضفعك باما بضعت بجرك، وا 
 بن ييهد .

ياما لك امن عاملك اما عاملت ففامن والك هللا بامره، وعلفك اما ضفعت اميه، فال تيس القفا  بأامر امن  وا 
 فلست ُتيسى. والك هللا بامره

 وال تغةل عيه  وعاما فصلحه  فلفس ُفغةل عيك.
وال فضفع حظك، امن الديفا ِف  هذه األفا  واللفال ، امن كثرة تحريك لسايك ِف  يةسك يذكر هللا 
اما  الهدى َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ .  تسيفحًا وتهلفاًل وتحاميدًا، والصالة َعَلى رسوله يي  الرحام  وا 

ن هللا ب اميه ورحامته جعل والة األامر خلةاء ِف  برضه، وجعل له  يورًا فض ء للرعف  اما بظل  عليه  وا 
 امن األامور ففاما يييه  وبين اما اشتبه امن الحقوق عليه .

ضاءة يور والة األامر إقاام  الحدود، ورد الحقوق ِإَلى بهلها بالتثيت  وا 
حفاء السين الت  سيها القو  الصالحون بع ظ  اموقعًا، فإن بحفاء السين امن الخير واألامر اليين. وا 

 الذي فحفا وال فاموت.
وجور الراع  هالك الرعف ، واستعايته بغير بهل الثق  والخير هالك للعاام . فاستت َّ اما آتاك هللا فا 
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بامير الامؤاميين امن اليع  بحسن امجاورتها، والتامس الزيادة بالشكر عليها، فإن هللا تبارك وتعالى فقول 
 {.3لعزيز:}َلِئن َشَكْرُتْ  أَلِزيَديَُّكْ  َوَلِئن َكَةْرُتْ  ِإنَّ َعَذاِي  َلَشِديٌد]إيراهف  : ِف  كتابه ا

  ولفس ش ء بحب ِإَلى هللا امن اإلصالح، وال ببغض إلفه امن الةساد، والعامُل بالامعاص  كةر
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  سليوا عزه ، وسلط هللا عليه  عدوه .اليع . وقلَّ امن كةر قو  قط اليعام  ُث َّ ل  فةزعوا ِإَلى التوب  إال
ي  بسأل هللا فا بامير الامؤاميين الذي امنَّ علفك بامعرفته ففاما بوالك بن ال فكلك ِف  ش ء امن بامرك  وا 

 ِإَلى يةسك، وبن يتولى اميك اما تولى امن بولفائه وبحبائه؛ فإيه ول ُّ ذلك والامرغوب إلفه ففه.
فتةقْهُه وتديره وردد قراءته َحتَّى تحةظه، فإي  قد اجتهدت وقد كتيت لك اما بامرت به وشرحته وبييته، 

 لك ِف  ذلك ول  آُلك والامسلامين يصحًا ايتغاء وجه هللا وثوابه وخوف عقابه.
ي  ألرجو ـ إن عاملَت باما ففه امن اليفان ـ بن يوفر هللا لك خراجك امن غير ظل  امسل  وال امعاَهد،  وا 

دود عليه ، ورفع الظل  عيه  والتظال  ففاما اشتبه امن وفصلح لك رعيتك فإن صالحه  يإقاام  الح
الحقوق عليه ، وكتيت لك بحاديث حسي ، فيها ترغيب وتحضفض َعَلى اما سألت عيه، اماما تريد 

 العامل به إن شاء هللا. فوفقك هللا لاما يرضفه عيك، وبصلح بك، َوَعَلى يدفك.
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا :

َثِي 1] فحيى ين سعيد عن بي  الزبير عن طاوس عن امعاذ ين جيل َقاَل: َقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى  [َحدَّ
هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " اما عامل اين آد  امن عامل بيجى َلُه امن اليار امن ذكر هللا " . قالوا : َفا َرُسْوَل هللِا 

هللا , ولو بن تضرب بسفةك َحتَّى ييقطع , ُث َّ وال الجهاد ِف  السييل هللا ؟ َقاَل: " وال الجهاد ِف  سييل 
 تضرب به َحتَّى ييقطع , ُث َّ تضرب به َحتَّى ييقطع ) قالها ثالثا (.
 وبن فضل الجهاد فا اامير الامؤاميين لعظف  وبن الثواب علفه لجزيل .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض بشفاخيا عن يافع عن اين عامر بن ببا بكر ال1] صديق َرِضَ  هللُا َعْيُه بعث يزيد ين [َحدَّ

بي  سةفان ِإَلى الشا  فامشى امعه  يحوا امن اميلين . فقيل َلُه فا خلفة  َرُسْول هللِا , لو ايصرفت؟ َفَقاَل: 
ال , إي  َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول : " امن اغيرت قداماه ِف  سييل هللا حرامهاما هللا 

 َلى اليار " .عَ 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  امحامد ين عجالن عن بي  حاز  عن بي  هريرة َقاَل: َقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه 1] َثِي  َحدَّ [َحدَّ
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َوَسلََّ  : " غدوة بو روح  ِف  سييل هللا خير امن الديفا واما فيها " وبلغيا عن امكحول ِف  تةسير قوله 
   َعَلْفِه َوَسلََّ  " غدوة بو روح  ِف  سييل هللا " إياما هو غدوةَصلَّى هللاُ 
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 بوروح  تخرج فيها ييةسك خير امن الديفا واما فيها تيةقها وال تخرج ييةسك.
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  ببان ين بي  عفاش عن بيس َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلفْ 9] ِه َوَسلََّ  : " امن صلى [وَحدَّ
 عل  صالة واحدة صلى هللا علفه عشر صلوات , وحط عيه عشر سيئات " .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض اشفاخيا عن عيد هللا ين السائب عن عيد هللا 4] فعي  اين امسعود َرِضَ  هللُا َعْيُه  -[وَحدَّ
ْفِه َوَسلََّ  : " إن هلل امالئك  سفاحين ِف  األرض ييلغوي  عن بامت  َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ  -

 السال  " .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  األعامش عن بي  صالح عن بي  سعيد عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل:كيف 0] [وَحدَّ
عه ييتظر امتى يؤامر " . قليا َفا َرُسْوَل هللِا بيع  وصاحب القرن قد التق  القرن وحيا جيهته وبصغى سام

 كيف يقول ؟ َقاَل: قولوا : " حسييا هللا ويع  الوكيل علفه توكليا ".
 َقاَل:

َثَيا يزيد ين سيان عن عائذ هللا ين إدريس َقاَل: خطب شداد ين بوس الياس فحامد هللا وبثيى 3] [وَحدَّ
ي  َساِمْعُت َرسُ  ْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول : " إن الخير بحذافيره ِف  علفه , ُث َّ َقاَل: بال وا 

ن اليار حةت بالشهوات :  ن الجي  حةت بالامكاره , وا  ن الشر بحذافيره ِف  اليار . بال وا  الجي  , وا 
 فامتى اما كشف للرجل حجاب كره

ى وشهوة بشرف َعَلى فصير بشرف َعَلى الجي  وكان امن بهلها , وامتى اما كشف للرجل حجاب هو 
 اليار وكان امن بهلها . بال فاعاملوا بالحق ليو  ال فقضى ففه إال بالحق ؛ تيزلوا اميازل الحق " .

 َقاَل:
َثَيا األعامش عن يزيد الرقاش  عن بيس َقاَل: لاما بسري باليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وديا امن 8] [وَحدَّ

جيريل اما هذا " ؟ َقاَل: حجر قذف به امن شةير جهي  فهو يهوي فيها  الساماء سامع دوفا , َفَقاَل: " فا
 سبعين خريةا , فاآلن حين ايتهى ِإَلى قعرها " .
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 َقاَل:
َثَيا األعامش عن يزيد الرقاش  عن بيس ين امالك َقاَل: قال9]  [وَحدَّ

فيبكون َحتَّى تيقطع الداموع,ث  يبكون َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  :"يرسل َعَلى بهل اليار البكاء 
 َحتَّى فكون امن وجوهه  كهيئ  األخدود".

 َقاَل:
َثِي  عيد هللا ين الامغيرة عن سلفامان ين16] َثِي  امحامد ين إسحاق َقاَل: َحدَّ   [ وَحدَّ
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 َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول : " عامر عن بي  سعيد الخدري َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ 
يوضع الصراط يين ظهراي  جهي  علفه حسك كحسك السعدان ُث َّ فستجيز الياس : فياج امسل  , 

 وامخدوش ُث َّ ياج , وامحتبس اميكوس فيها " .
 َقاَل:

َثِي  سعيد ين امسل  عن عاامر عن عيد هللا ين الزبير عن عوف ين الحارث عن عائش  11] [ وَحدَّ
هللُا َعْيُها قالت : َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  :فا عائش , إفاك وامحقرات األعامال فإن  َرِض َ 

 لها امن هللا طالبا " .
 َقاَل:

َثِي  عيد هللا ين واقد عن امحامد ين امالك عن اليراء ين عازب َقاَل: كيا اَمَع اليي  َصلَّى هللُا 11] [ وَحدَّ
لََّ  ِف  جيازة , فلاما ايتهييا ِإَلى القير جثا اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فاستدرت فاستقيلته فبكى َعَلْفِه َوسَ 

 َحتَّى يل الثرى , ُث َّ َقاَل: " إخواي  , لامثل هذا اليو  فأعدوا " .
 َقاَل:

َثَيا امالك ين امغول عن الةضل عن عييد ين عامير َقاَل: إن القير لف11] قول : فا اين آد  اماذا [ وَحدَّ
 بعددت ل  ؟ بل  تعل  بي  ييت الغرب  , وبيت الدود , وبيت الوحدة .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين عامرو عن بي  سلام  عن اي  هريرة عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: 19] [ وَحدَّ

بذن َساِمْعُت وال خطر َعَلى قلب  فقول هللا عز وجل : " بعددت لعبادي الصالحين اما ال عين رات وال
بشر . اقرءوا إن شئت :} َفاَل َتْعَلُ  َيْةٌس امَّا ُبْخِةَ  َلُه  امِ ن ُقرَِّة بَْعُيٍن َجَزاء ِباَما َكاُيوا َفْعاَمُلوَن 

ن شئت :}َوِظلٍ  13]السجدة: { وبن ِف  الجي  لشجرة فسير الراكب ِف  ظلها امائ  عا  ال فقطعها وا 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

اْمُدوٍد ]ال {ولاموضع سوط ِف  الجي  خير امن الديفا واما فيها , اقرءوا إن شئت :}َفاَمن ُزْحِزَح 16واقع  : امَّ
ْيَفا ِإالَّ اَمَتاُع اْلُغُروِر]آل عامران :   {.184َعِن اليَّاِر َوُبْدِخَل اْلَجيََّ  َفَقْد َفاَز َواما اْلَحَفاُة الدُّ

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  الةضل ين 14] امرزوق عن عطف  ين سعد عن بي  سعيد َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا [ وَحدَّ

ن ابغض  َعَلْفِه َوَسلََّ  : " إن امن بحب الياس إل  وبقربه  امي  امجلسا يو  القفاام  إاما  عادل , وا 
 الياس إل  يو  القفاام  وبشده  عذابا إاما  جائر " .

 َقاَل:
َثَيا هشا  ين سعد عن 10]   الضحاك ين امزاح  عن عيد هللا ين عباس َقاَل:[ وَحدَّ
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َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " ِإَذا اراد هللا بقو  خيرا استعامل عليه  الحلاماء , وجعل بامواله  
ذا براد هللا بقو  بالء استعامل عليه  السةهاء , وجعل بامواله  ِف  بيدي اليخالء  ِف  بيدي السامحاء . وا 

. بال امن ول  امن بامر بامت  شيئا فرفق يه  ِف  حوائجه  رفق هللا به يو  حاجته وامن احتجب عيه  
 دون حوائجه  احتجب هللا عيه دون خلته وحاجته " .

 َقاَل:
َثِي  عيد هللا ين عل  عن بي  الزياد عن األعرج عن بي  هريرة عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا 13] [ وَحدَّ

َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل:" إياما اإلاما  جي  فقاتل امن ورائه ويتقى به , فإن بامر يتقوى هللا وعدل فإن َلُه يذلك 
ن بتى بغيره فعلفه إثامه " .  بجرا , وا 

 َقاَل:
َثِي  فحيى ين سعيد عن الحارث ين زياد الحاميري بن ببا ذر سأل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه 18] [وَحدَّ

اإلامرة , َفَقاَل: " بيت ضعيف وه  باماي  وه  يو  القفاام  خزي ويداام  إال امن بخذها بحقها  َوَسلَّ َ 
 ,وبدى اما علفه فيها ".

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  إسرائيل عن بي  إسحاق عن فحيى ين الحصين عن جدته ب  الحصين قالت : ربيت 19] [وَحدَّ

لََّ  املتحةا يثوبه قد جعله تحت إبطه وهو فقول : " بيها الياس اتقوا هللا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوسَ 
ن بامر علفك  عيد حبش  بجدع فاسامعوا َلُه وبطفعوا " .  واسامعوا وبطفعوا , وا 

 َقاَل:
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َثَيا األعامش عن بي  صالح عن بي  هريرة َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 16] : " امن  [وَحدَّ
بطاعي  فقد بطاع هللا , وامن بطاع اإلاما  فقد بطاعي ،وامن عصاي  فقد عصى هللا,وامن عصى 

 اإلاما  فقد عصاي  ".
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا عن حييب فعي  اين بي  ثايت عن بي  اليختري عن حذفة  َقاَل: لفس 11] [ وَحدَّ
 امن السي  بن تشهر السالح َعَلى إاماامك.

 ُيْوُسَف:َقاَل َبُيْو 
َثِي  امطرف ين طريف عن بي  الجه  عن خالد ين وهبان عن بي  ذر : َقاَل: َقاَل َرُسْوُل 11] [وَحدَّ

 هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  :" امن فارق الجاماع  واإلسال  شيرا فقد خلع ربق  اإلسال  امن عيقه " .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن عيد السال11]     عن الزهري عن امحامد ين جيير[ وَحدَّ
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اين امطع  عن بيفه َقاَل: قا  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بالخيف امن اميى َفَقاَل: " يضر هللا اامرءا 
سامع امقالت  فأداها كاما سامعها فرب حاامل فقه غير فقفه , ورب حاامل فقه ِإَلى امن هو بفقه اميه . 

ليهن قلب امؤامن : إخالص العامل هلل , واليصفح  لوالة الامسلامين , ولزو  جاماعته  ثالث ال فغل ع
 فإن دعوته  تحفط امن ورائه " .

 َقاَل:
َثِي  غفالن ين قفس الهامداي  عن بيس ين امالك َقاَل: بامريا كيراؤيا امن بصحاب امحامد 19] [وَحدَّ

 غشه  , وال يعصيه  , وبن يتق  هللا ويصير .َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن ال يسب بامراءيا , وال يام
 َقاَل:

َثِي  إساماعيل ين إيراهف  ين امهاجر عن وائل ين بي  بكر َقاَل: َساِمْعُت الحسن البصري 14] [وَحدَّ
فقول : َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " ال تسيوا الوالة , فإيه  إن بحسيوا كان له  األجر 

ياما ه  يقام  ييتق  هللا يه  امامن فشاء , وعل ن بساءوا فعليه  الوزر وعلفك  الصير , وا  فك  الشكر , وا 
 فال تستقيلوا يقام  هللا بالحامف  والغضب , واستقيلوها باالستكاي  والتضرع".

 َقاَل:
َثِي  األعامش عن زيد ين وهب عن عيد الرحامن ين عيد رب الكعب  َقاَل: ايتهيت ِإلَ 10] ى عيد [ وَحدَّ
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هللا ين عامر , وهو جالس ِف  ظل الكعب  والياس علفه امجتامعون , فَساِمْعُته فقول : َقاَل َرُسْوُل هللِا 
َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " امن بافع إامااما فأعطاه صةق  يده وثامرة قلبه فلفطعه اما استطاع , فإن َجاَء 

 آخر ييازعه فاضربوا عيق اآلخر" .
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا عن امكحول عن امعاذ ين جيل َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  [وحَ 13] دَّ
 : " فا امعاذ بطع كل بامير , وصل خلف كل إاما  , وال تسب بحدا امن بصحاي  " .

 َقاَل:
َثِي  إساماعيل ين بي  خالد عن قفس َقاَل: قا  بيو بكر َرِضَ  هللاُ 18]  َعْيُه فحامد هللا وبثيى علفه [وَحدَّ

لَّ ُث َّ َقاَل: بيها الياس , إيك  تقرؤون هذه اآلف :}َفا َبيَُّها الَِّذيَن آاَمُيوْا َعَلْفُكْ  َبيُةَسُكْ  اَل َفُضرُُّك  امَّن َض 
ل : " إن الياس ِإَذا ربوا {وبيا سامعيا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقو 164ِإَذا اْهَتَدْيُتْ  ]الامائدة : 

  الاميكر فل  فغيروه بوشك بن فعامه  هللا بعقابه ".
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 َقاَل:

َثِي  فحيى ين سعيد عن إيراهف  عن إساماعيل ين بي  حكف  عن عامر ين عيد العزيز َقاَل: 19] [وَحدَّ
 العقوب  جامفعا . إن هللا ال يؤاخذ العاام  بعامل الخاص  , فإذا ظهرت الامعاص  فل  تيكر استحقوا

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف :
َثِي  إساماعيل ين بي  خالد عن زبيد ين الحارث بو اين سابط َقاَل: لاما حضرت الوفاة ببا 16] [وَحدَّ

 بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه برسل ِإَلى عامر فستخلةه.
ول لربك ِإَذا لقيته وقد فَقاَل:الياس : بتخلف علييا فظا غلفظا , لو قد املكيا كان بفظ بغلظ ؟ فاماذا تق

استخلةت علييا عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه ؟ َقاَل: بتخوفوي  يرب  ؟ بقول : الله  بامرت عليه  خير بهلك . 
ُث َّ برسل ِإَلى عامر َفَقاَل: إي  بوصفك يوصف  إن حةظتها ل  فكن ش ء بحب غلفك امن الاموت وهو 

ن ضفعتها ل  فكن ش ء ببغض إلفك امن ال  اموت ولن تعجزه .امدركك , وا 
يها ال تقيل يافل   إن هلل علفك حقا ِف  الليل ال فقيله ِف  اليهار , وحقا ِف  اليهار ال فقيله ِف  الليل , وا 

ياما خةت اموازين امن خةت اموازييه يو  القفاام  باتباعه  الباطل ِف  الديفا  َحتَّى تؤدى فريض  , وا 
ياما ثقلت اموازين امن ثقلت وخةته عليه  وحق لاميزان ال يوضع ففه إال الباط ل بن فكون خةفةا . وا 

اموازييه يو  القفاام  باتباعه  الحق ِف  الديفا وثقله عليه  وحق لاميزان ال يوضع ففه إال الحق بن 
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فكون ثقفال . فإن بيت حةظت وصيت  هذه فال فكوين غائب بحب إلفك امن الاموت , وال يد لك اميه . 
ن بيت ضفعت وصيت  هذه فال فكوين   غائب ببغض إلفك امن الاموت , ولن تعجزه.وا 

 وَقاَل:اموسى ين عقب : قالت بساماء ييت عامفس:
وَقاَل َلُه: فا اين الخطاب إي  إياما استخلةتك يظرا لاما خلةت ورائ  وقد صحيت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا 

إن كيا ليظل يهدي ِإَلى بهله امن  َعَلْفِه َوَسلََّ  فربيت امن بثرته بيةسيا َعَلى يةسه وبهليا َعَلى بهله َحتَّى
فضول اما فأتييا عيه , وقد صحيتي  فربيتي  إياما اتبعت سييل امن كان قيل ،وهللا اما يامت فحلامت وال 

ن بول اما بحذرك فا عامر! يةسك , إن لكل يةس  ي  لعلى السييل اما زغت . وا  توهامت فسهوت وا 
ر امن بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه شهوة فإذا بعطيتها تامادت ِف  غيرها . واحذر هؤالء الية

  َوَسلََّ  الذين
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ن له  لحيرة عيد زل  واحد اميه   قد ايتةخت بجوافه  وطامحت ببصاره  وبحب كل اامرئ اميه  ليةسه وا 
 , فإفاك بن تكويه .

قتك . هذه وصيت  واعل  بيه  لن يزالوا اميك خائةين اما خةت هللا , ولك امستقفامين اما استقاامت طري
 وبقرب علفك السال  .

 َقاَل:
َثَيا عيد الرحامن ين إسحاق عن عيد هللا القرش  عن عيد هللا ين حكف  َقاَل: خطييا بيو بكر 11] [وَحدَّ

 َرِضَ  هللُا َعْيُه َفَقاَل:
تجامعوا باما بعد فإي  بوصفك  يتقوى هللا ,وبن تثيوا علفه باما هو بهله , وبن تخلطوا الرغب  بالرهب  و 

اإللحاف بالامسئل  فإن هللا تعالى بثيى َعَلى زكريا وبهل ييته فَقاَل َتَعاَلى :}ِإيَُّهْ  َكاُيوا ُفَساِرُعوَن ِف  
 {.96اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَيَيا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُيوا َلَيا َخاِشِعيَن]األييفاء : 

بيةسك  وبخذ َعَلى ذلك امواثفقك  واشترى اميك  القليل ث  اعلاموا عباد هللا بن هللا تعالى قد ارتهن بحقه 
الةاي  بالكثير الباق ، وهذا كتاب هللا ففك  ال تةيى عجائبه وال فطةأ يوره , فصدقوا بقوله , 

واستيصحوا كتابه , واستبصروا اميه ليو  الظلام  فإياما خلقت  للعبادة ووكل بك  الكرا  الكاتيون فعلامون 
 اما تةعلون .

عباد هللا بيك  تغدون وتروحون ِف  بجل قد غيب عيك  علامه , فإن استطعت  بن تيقض   ث  اعلاموا
اآلجال وبيت  ِف  عامل هلل فافعلوا , ولن تستطفعوا ذلك إال باهلل . فسابقوا ِف  ذلك اُمهل آجالك  قيل بن 
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فأيهاك  بن تكويوا  تيقض  فيردك  ِإَلى بسوب بعامالك  , فإن بقوااما جعلوا آجاله  لغيره  ويسوا بيةسه  ,
 بامثاله  . فالوحا الوحا، اليجا اليجا , فإن وراءك  طالبا حثيثا بامره سريع .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف :
َثِي  َبُيْو َبْكِر ْيُن عيد هللا الهزل  عن الحسن البصري بن رجال َقاَل ِلُعاَمَر ْيِن اْلَخطَّاِب : اتق 11] [ وَحدَّ

فَقاَل له قائل : اسكت فقد بكثرت َعَلى بامير الامؤاميين . فَقاَل َلُه ُعاَمُر :  هللا فا عامر ) وبكثر علفه (
 دعه , ال خير فيه  إن ل  فقولوها ليا , وال خير فييا إن ل  يقيل . وبوشك بن يرد َعَلى قائلها .

 َقاَل:
َثِي  عييد هللا ين بي  حاميد عن بي  الاملفح ين بي  اساام  الهزل  َقاَل: خ11] طب عامر ين [ وَحدَّ

الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه َفَقاَل: بيها الياس إن لك  علييا حق اليصفح  بالغيب والامعوي  َعَلى الخير . 
  بيها الرعاء إيه لفس امن حل  بحب ِإَلى هللا وال بع  يةعا امن
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يه امن فأخذ حل  إاما  ورفقه , ولفس امن جهل ببغض ِإَلى هللا وبع  ضررا امن جهل إاما  وخرقه,و  ا 
 بالعافف  ففاما يين ظهرايفه فعط العافف  امن فوقه .

 َقاَل:
َثِي  داود ين بي  هيد عن عاامر َقاَل: َقاَل َعْيُد هللِا ْيُن عباس : دخلت َعَلى عامر حين طعن 19] [وَحدَّ

ى هللُا فقلت : ببشر بالجي  فا بامير الامؤاميين بسلامت حين كةر الياس , وجاهدت اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّ 
َعَلْفِه َوَسلََّ  حين خزله الياس , وقبض َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وهو عيك راض , ول  يختلف 

 ِف  خالفتك اثيان , وقتلت شهيدا .
 َفَقاَل: بعد عل  . فأعدت علفه .

اء ل  الفتديت به امن فَقاَل ُعاَمُر : وهللا الذي ال إله غيره لو بن اما ِف  األرض امن صةراء وبفض
 هول الامطلع .

 َقاَل:
َثِي  بعض بشفاخيا عن عيد الاملك ين امسل  عن عثامان ين عطاء الكالع  عن بيفه َقاَل: 14] [وَحدَّ

خطب عامر الياس فحامد هللا وبثيى علفه ُث َّ َقاَل: " باما بعد فإي  بوصفك  يتقوى هللا الذي يبقى ويهلك 
لفاؤه وبامعصيته فضر بعداؤه , فإيه لفس لهالك هلك امعذرة ِف  تعامد امن سواه , الذي بطاعته ييتةع بو 

 ضالل  حسيها هدى , وال ِف  ترك حق حسبه ضالل  .
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 وبن بحق اما تعهد الراع  امن رعيته تعهده  بالذي هلل عليه  ِف  وظائف دييه  الذي هداه  هللا َلُه.
ياما علييا بن يأامرك  باما بامرك  هللا به امن طاعته وبن يي هاك  عاما يهاك  هللا عيه امن امعصيته , وبن وا 

 يقف  بامر هللا ِف  قريب الياس وبعيده  وال يبال  َعَلى امن كان الحق.
ن هللا فرض الصالة وجعل لها شروطا , فامن شروطها : الوضوء والخشوع والركوع والسجود .  بال وا 

امن خلطاء السوء . واعلاموا بيه  واعلاموا بيها الياس بن الطامع فقر وبن الفأس غيى , وف  العزل  راح 
 امن ل  يرض عن هللا ففاما كره امن قضائه ل  يؤد إلفه ففاما فحب كيه شكره .

ُيوا َفَرِغُيوا وُرهِ ُيوا َفَرِهُيوا , إن خافوا  واعلاموا بن هلل عبادا فاميتون الباطل يهجره وفحيون الحق يذكره ُرغِ 
خلصوا باما ل  يزايلوا . بخلصه  الخوف فهجروا اما فال فأاميوا , ببصروا امن الفقين اما ل  فعاييوا ف

  ييقطع عيه  لاما يبقى عليه  , الحفاة عليه  يعام  والاموت له  كراام  .
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 َقاَل:

َثَيا إساماعيل ين بي  خالد عن زبيد الفاام  َقاَل: لاما بوصى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: " 10] [ وَحدَّ
 وى هللا . وبوصفه بالامهاجرينبوص  الخلفة  امن بعدي يتق

 األولين بن فعرف له  حقه  وكراامته  .
 وبوصفه باأليصار الذين تيوءوا الدار واإلفامان امن قيُل، بن فقيل امن امحسيه  ويتجاوز عن امسيئه  .
وبوصفه بأهل األامصار , فإيه  ردء اإلسال  وغفظ العدو وجباة الامال , بن ال فأخذ اميه  إال فضله  

   .عن رض  اميه
وبوصفه باألعراب فإيه  بصل العرب وامادة اإلسال  , بن فأخذ امن حواش  بامواله  فيرد َعَلى فقرائه  

. 
وبوصفه يذام  هللا وذام  رسوله َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن يوف  له  بعهده  , وبن فقاتل امن ورائه  , وال 

 فكلةوا فوق طاقته  " .
 َقاَل:

َثَيا سعيد 13] ين بي  عروب  عن قتادة عن سال  ين بي  الجعد عن امعدان ين بي  طلح  [ وَحدَّ
الفعامري بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه قا  ِف  يو  الجامع  خطيبا , فحامد هللا وبثيى علفه , ُث َّ 

َقاَل: الله  إي  بشهدك ذكر يي  هللا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , وببا بكر الصديق َرِضَ  هللُا َعْيُه . ُث َّ 
َعَلى بامراء األامصار فإي  إياما بعثته  لفعلاموا الياس دييه  وسي  يييه  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وفقساموا 
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 فيه  فيئه  وفعدلوا عليه  , فامن بشكل علفه ش ء رفعه إل  .
 َقاَل:

َثِي  عيد هللا ين عل  عن الزهري َقاَل: َجاَء رجل إِ 18] َلى عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه, [ وَحدَّ
فَقاَل َلُه: فا بامير الامؤاميين ال ببال  ِف  هللا لوام  الئ  خير ل  , ب  بقيل َعَلى يةس  ؟ َفَقاَل: باما امن 
ول  امن بامر الامؤاميين شيئا فال يخف ِف  هللا لوام  الئ  , وامن كان خلوا امن ذلك فلفقيل َعَلى يةسه 

 ولييصح لول  بامره.
 َل:َقا
َثِي  عيد هللا ين عل  عن الزهري َقاَل: َقاَل ُعاَمُر: َرِضَ  هللُا َعْيُه : ال تعترض ففاما ال 19] [وَحدَّ

فعيفك , واعتزل عدوك , واحتةظ امن خليلك إال األامين فإن األامين امن القو  ال فعادله ش ء . وال 
 رك الذين يخشون هللا .تصحب الةاجر ففعلامك امن فجوره. وال تةش إلفه سرك . واستشر ِف  بام

 َقاَل:
َثِي  إساماعيل ين بي  خالد عن سعيد ين بي  يردة َقاَل: كتب عامر91]    [وَحدَّ
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 اين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ِإَلى بي  اموسى :
 باما بعد!

ن بشقى الرعاة امن شقيت به رعيته .  فإن بسعد الرعاة عيد هللا امن سعدت به رعيته , وا 
فاك  بن تزيغ فتزيغ عامالك،ففكون امثلك عيد هللا امثل اليهفام  يظرت ِإَلى خضرة امن األرض فرتعت وا 

ياما حتةها ِف  ساميها . والسال  .  فيها تيتغ  يذلك السامن , وا 
 َقاَل:

َثَيا امسعر عن رجل عن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: ال فقف  بامر هللا إال رجل ال فضارع , وال 96] [ وَحدَّ
, وال يتبع الامطاامع . وال فقف  بامر هللا إال رجل ال ُييَتَقص غربه وال فكظ  ِف  الحق َعَلى حزبه  فصايع

. 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  بعض بشفاخيا عن هايئ امولى عثامان ين عةان َقاَل: كان عثامان َرِضَ  هللُا َعْيُه ِإَذا 91] [ َحدَّ
 وقف َعَلى قير بكى َحتَّى ييل لحيته .

 اَل: فقيل َلُه : تذكر الجي  واليار وال تبك  ؛ وتبك  امن هذا ؟قَ 
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َفَقاَل: إن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " القير بول اميزل امن اميازل اآلخرة فإن يجا اميه فاما 
ن ل  ييج اميه فاما بعده بشد اميه " .  بعده بفسر اميه ؛ وا 

 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " اما ربيت اميظًرا إال والقير بفظع اميه " .وَقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

[ وَساِمْعُت ببا حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول: َقاَل عل  لعامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما حين استخلف : إن 91]
, وارقع الخف , وقصر األامل  بردت بن تلحق صاحبك فارقع القامفص , ويكس اإلزار واخصف اليعل

 , وكل دون الشبع .
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا عن عطاء ين بي  رباح َقاَل: كان عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه 91] [ وَحدَّ
ِإَذا بعث سري  ولى بامرها رجال ُث َّ َقاَل َلُه: بوصفك يتقوى هللا الذي ال يد لك امن لقائه وال اميتهى لك 

وهو فاملك الديفا واآلخرة . وعلفك بالذي بعثت َلُه , وعلفك بالذي فقربك ِإَلى هللا عز وجل فإن دويه , 
 ففاما عيد هللا خلةا امن الديفا .

 َقاَل:
َثِي  رجل امن 99] َثِي  إساماعيل ين إيراهف  ين الامهاجر اليجل  عن عيد الاملك ين عامير َقاَل:َحدَّ [وَحدَّ

وبهل األرض -بي  طالب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َعَلى عكيراء فَقاَل:ل ثقيف , َقاَل: استعاملي  عل  ين 
فاك بن -امع  فسامعون  فاك بن ترخص له  ِف  ش ء , وا  : ايظر بن تستوف  اما عليه  امن الخراج . وا 

 يروا اميك ضعةا.
  كث  َقاَل: رح إل  عيد الظهر , فرحت إلفه عيد الظهر فَقاَل:ل  : إياما بوصفك بالذي بوصيت
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به قدا  بهل عاملك أليه  قو  خدع , ايظر ِإَذا قدامت عليه  فال تيفعن له  كسوة شتاء وال صفةا , وال 
رزقا فاكلويه , وال داب  فعاملون عليها , وال تضربن بحدا اميه  سوطا واحدا ِف  دره  , وال تقامه َعَلى 

امن الخراج , فإيا إياما بامريا بن يأخذ اميه  رجله ِف  طلب دره  , وال تبع ألحد اميه  عرضا ِف  ش ء 
ن يلغي  عيك خالف ذلك عزلتك .  العةو . فإن بيت خالةت اما بامرتك به فأخذك هللا به دوي  وا 

 َقاَل: قلت: إذن برجع إلفك كاما خرجت امن عيدك .
ن رجعت كاما خرجت .  َقاَل: وا 

 خراج شيئا .َقاَل: فايطلقت فعاملت بالذي بامري  به , فرجعت ول  بيتقص امن ال
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض بشفاخيا عن امحامد ين كعب القرظ  َقاَل: لاما استخلف عامر ين عيد العزيز 94] [وَحدَّ

َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بعث إل  وبيا ِف  الامديي  فقدامُت علفه , َقاَل: فلاما دخلت علفه جعلت بيظر 
 إلفه يظرا ال بصرف يظري عيه تعجبا .

 َفَقاَل: فا اين كعب إيك لتيظر إل  يظرا اما كيت تيظره إل  امن قيل . َقاَل:قلت : تعجبا!
 َقاَل: واما عجبك ؟

َقاَل:قلت : اما حال امن لويك , ويحل امن جسامك , وعةا امن شعرك . َقاَل: فكيف لو ربيتي  بعد 
ا وداما , لكيَت ل  ثالث وقد دليت ِف  حةرت  , وسالت حدقتاي َعَلى وجيت  , وسال اميخراي صديد

 بشد يكرة !
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا عن عامر ين ذر َقاَل: ل  تكن هام  عامر ين عيد العزيز إال رد الامظال  90] [ وَحدَّ
 والقس  ِف  الياس .

 َقاَل:
َثِي  شيخ امن بهل الشا  َقاَل: لاما استخلف عامر ين عيد العزيز امكث شهرين امقبال َعَلى يثه 93] [وَحدَّ

لاما ايتل  به امن بامر الياس .ث  بخذ ِف  اليظر ِف  باموره  ورد الامظال  ِإَلى بهلها , َحتَّى كان وحزيه 
 هامه بالياس بشد امن هامه بأامر يةسه , فعامل يذلك َحتَّى ايقضى بجله َرِحاَمُه هللُا تعالى .
ل اإلسال  فلاما هلك َجاَء الةقهاء ِإَلى زوجته فعزويها ويذكرون عظ  الامصيب  الت  بصيب يها به

 لاموته . فقالوا لها : بخيرييا عيه , فإن بعل  الياس بالرجل بهله .
َقاَل:فقالت : وهللا اما كان بأكثرك  صالة وال صفااما , ولكن وهللا اما ربيت عيدا هلل كان بشد خوفا هلل 

 امن عامر . كان َرِحاَمُه هللُا قد فرَّغ يديه
  -وعلفه بقف  امن حوائجه   -سى ويةسه للياس فكان فقعد لحوائجه  يوامه فإذا بام
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وصله يليلته .فأامسى يواما وقد فرغ امن حوائجه  فدعا بامصباح قد كان فستصبح به امن اماله , ُث َّ 
صلى ركعتين ُث َّ بقعى واضعا يده تحت ذقيه تسيل داموعه َعَلى خده,فل  يزل كذلك َحتَّى يرق الةجر 

 فأصبح صائاما.
 لامؤاميين , لش ء اما كان اميك اما ربيت الليل  ؟فقلت َلُه : فا بامير ا
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َقاَل: بجل , إي  قد وجدتي  وليت بامر هذه األام  بسودها وبحامرها فذكرت الغريب القايع الضائع , 
والةقير الامحتاج , واألسير الامقهور وبشباهه  ِف  بطراف األرض , فعلامُت بن هللا تعالى سائلي  عيه  

ِه َوَسلََّ  حجيج  فيه  , فخةت بن ال يثيت ل  عيد هللا عذر , وال فقو  ل  وبن امحامدا َصلَّى هللُا َعَلفْ 
 اَمَع امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  حج  , فخةت َعَلى يةس  .

ووهللا إن كان عامر لفكون ِف  الامكان الذي ييته  إلفه سرور الرجل اَمَع بهله فيذكر الش ء امن بامر 
ور قد وقع ِف  الاماء , ُث َّ يرتةع بكاؤه َحتَّى بطرح اللحاف عي  هللا ففضطرب كاما فضطرب العصة

 وعيه رحامً  َلُه .
 ث  قالت :وهللا لوددت لو كان ييييا وبين هذه اإلامارة بعد امايين الامشرقين.

 َقاَل:
َثِي  بعض بشفاخيا الكوفيين َقاَل:َقاَل ل  شيخ بالامديي  : ربيت عامر ين عيد العزيز بالامديي98]   [وَحدَّ

وهو امن بحسن الياس لباسا , وبطييه  ريحا , وامن بخيله  ِف  امشيته , ُث َّ ربيته بعد بن ول  الخالف  
 فامش  امشف  الرهبان.َقاَل:فامن حدثك بن الامشف  سجف  فال تصدقه بعد عامر ين عيد العزيز .

 َقاَل:
َثِي  بعض بشفاخيا عن إساماعيل ين بي  حكف  , َقاَل: غضب عامر ين99] عيد العزيز يواما  [وَحدَّ

وعيد الاملك اييه حاضر . فلاما سكن غضبه َقاَل له : فا بامير  -وكان ففه حدة  -فاشتد غضبه 
الامؤاميين ِف  قدر يعام  هللا عيدك واموضعك الذي وضعك هللا به واما والك امن بامر عباده بن ييلغ بك 

 الغضب اما برى ؟
 َقاَل: كيف قلَت ؟ فأعاد علفه كالامه .

 : باما تغضب بيت فا عيد الاملك ؟ فَقاَل له عامر
  َقاَل: اما فغي  عي  جوف  إن ل  برد الغضب ففه َحتَّى ال فظهر اميه ش ء .
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 باب ِف  قسام  الغيائ  ِإَذا بصييت امن العدو
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: باما اما سألَت عيه فا بامير الامؤاميين امن قسامت الغيائ  ِإَذا بصييت امن العدو وكيف 

 س  ذلك؟فق
فإن هللا تبارك وتعالى قد بيزل يفان ذلك ِف  كتابه فَقاَل ففاما بيزل َعَلى رسوله َصلَّى هللُا َعَلْفِه 

 َواْلاَمَساِكيِن َواْينِ  َوَسلََّ :}َواْعَلاُموا َبيَّاَما َغِياْمُت  امِ ن َشْ ٍء َفَأنَّ ّلِلَِّ ُخاُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتااَمى
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ِييِل ِإن ُكيُتْ  آاَميُتْ  ِباّلِلَِّ َواَما َبيَزْلَيا َعَلى َعْيِدَيا َيْوَ  اْلُةْرَقاِن َيْوَ  اْلَتَقى اْلَجاْمَعاِن وَ  َّللاَُّ َعَلى ُكلِ  َشْ ٍء السَّ
 {.91َقِديٌر]األيةال:

تاع ففاما فصيب الامسلامين امن عساكر بهل الشرك , واما بجليوا به امن الام -وهللا بعل   -فهذا 
والسالح والكراع ) والخيل والسالح ( فإن ِف  ذلك الخامس لامن سامى هللا عز وجل ِف  كتابه العزيز , 

بربع  بخاماس يين الجيد الذين بصايوا ذلك؛ امن بهل الديوان وغيره ،فضرب للةارس اميه  ثالث  
ثار وال فةضل الخيل بسه ؛سهامان للةرس , وسه  َلُه , وللراجل سه  َعَلى اما َجاَء ِف  األحاديث واآل

 {8بعضها َعَلى بعض بقوله تعالى ِف  كتابه :} َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحاِميَر ِلَتْرَكُيوَها َوِزيَيً ]اليحل : 
َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُيوَن ِبِه َعْدوَّ َّللا ِ  وْا َلُه  امَّا اْسَتَطْعُت  امِ ن ُقوٍَّة َواِمن رِ  ُكْ ]األيةال  ولقوله تعالى :} َوبَِعدُّ َوَعُدوَّ

 :06.} 
والعرب تقول هذه الخيل , وفعلت الخيل , ال فعيون يذلك الةرس دون اليرذون وَلَعاامَّ  اليراذين بقوى 
امن كثير امن الخيل وبوفق للةرسان ول  يخص اميها ش ء دون ش ء وال فةضل الةرس القوي َعَلى 

َعَلى الرجل الجبان الذي ال سالح امعه إال الةرس الضعيف وال فةضل الرجل الشجاع التا  السالح 
 سفةه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا الحسن ين عل  ين عامارة عن الحك  ين عتيب  عن امقس  عن عيد هللا ين عباس َرِضَ  46] [َحدَّ

 جل سه  .هللُا َعْيُهاما بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قس  غيائ  يدر للةارس سهامان وللرا
 َقاَل:

َثَيا 41] َثَيا قفس ين الربفع عن امحامد ين عل  عن إسحاق ين عيد هللا عن بي  حاز  َقاَل: َحدَّ ]َوَحدَّ
بيو ذر الغةاري َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل:شهدت بيا وبخ  اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  حيين 

  ليا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ست وامعيا فرسان ليا , فضرب 
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 بسه  بربع  لةرسين وسهامين ليا فبعيا الست  إال سه  بحيين يبكرين .
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: كان الةقفه الامقد  بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا تعالى فقول : للرجل سه  وللةرس سه  

 ى رجل امسل  . وفحتج باما:.وَقاَل:ال بفضل يهفام  َعلَ 
َثَيا عن زكريا ين الحارث عن الاميذر ين بي  خامفص  الهامداي  بن عاامال لعامر ين الخطاب 41] [ َحدَّ

َرِضَ  هللُا َعْيُه قس  ِف  بعض الشا  للةارس سه  وللراجل سه  , فرفع ذلك ِإَلى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه 
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 فسلامه وبجازه.
الحديث ويجعل للةرس سهاما وللراجل سهاما واما َجاَء امن األحاديث واآلثار  فكان بيو حيفة  فأخذ يهذا

بن للةرس سهامين وللراجل سهاما بكثر امن ذلك وبوثق والعاام  علفه لفس هذا َعَلى وجه التةضيل ولو 
كان َعَلى وجه التةضيل اما كان ييبغ  بن فكون للةرس سه  وللراجل سه  أليه قد سوى يهفام  يرجل 

ذا َعَلى بن فكون عدة الرجل بكثر امن عدة اآلخر , وليرغب الياس ِف  ارتباط الخيل ِف  امسل  إياما ه
 سييل هللا. بال ترى بن سه  الةرس إياما يرد َعَلى صاحب الةرس فال فكون للةرس دويه.

والامتطوع وصاحب الديوان ِف  القسام  سواء فخذ فا بامير الامؤاميين بأي القولين ربيَت واعامل باما ترى 
بفضل وبخير للامسلامين فإن ذلك اموسع علفك إن شاء هللا تعالى. ولست برى بن تقس  للرجل إيه 

 بكثر امن فرسين .
 َقاَل:

َثَيا فحيى ين سعيد عن الحسن ِف  الرجل فكون ِف  الغزو وامعه األفراس .َقاَل:ال فقس  َلُه امن 41] [َحدَّ
 الغيفام  ألكثر امن فرسين .
َثَيا امحامد ين إسحا  ق عن يزيد ين يزيد ين جاير عن امكحول َقاَل:َقاَل:وَحدَّ
 ال فقس  ألكثر امن فرسين.

 وباما الخامس الذي يخرج امن الغيفام :
َثَيا بي  صالح عن عيد هللا ين عباس بن الخامس كان ِف  عهد 49] [ فإن امحامد ين السائب الكلي  َحدَّ

وللرسول سه  ولذي القربى سه  ولليتاامى  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى خامس  بسه  هلل
والامساكين واين السييل ثالث  بسه . ُث َّ قسامه بيو بكر وعامر وعثامان َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما َعَلى 
ثالث  بسه ، وسقط سه  الرسول وسه  ذي القربى،وقس  َعَلى الثالث  الباق . ُث َّ قسامه عل  ين بي  

 َعَلى اما قس  علفه بيو بكر وعامر وعثامان َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه . طالب َرِضَ  هللُا َعْيهُ 
  وقد روي ليا عن عيد هللا ين عباس رض  هللا تعالى

(1/19) 

 
16 

عيهاما بيه َقاَل:عرض علييا عامر ين الخطاب بن يزوج امن الخامس بفِ اَميا ويقض  اميه عن امغراميا 
 فأيييا إالبن فسلامه ليا وبيى ذلك علييا.

 اَل:قَ 
[وبخيريا امحامد ين إسحاق عن بي  جعةر َقاَل:قلت َلُه: اما كان ربي َعَلى كر  هللا وجه ِف  44]
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 الخامس ؟ َقاَل:كان ربفه ففه ربي بهل ييته , ولكيه كره بن يخالف ببا بكر وعامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاَما .
 َقاَل:

َثَيا امغيرة عن إيراهف  ِف  قوله تعالى :}َفَأنَّ 40] {َقاَل: هلل كل ش ء , 91ّلِل ِ ُخاُمَسُه]األيةال : [وَحدَّ
{ امةتاح الكال  .  وقوله:}ّلِل 

 َقاَل:
َثَيا بشعث ين سوار عن بي  الزبير عن جاير ين عيد هللا بيه كان فحامل امن الخامس ِف  43] [ وَحدَّ

 السييل . سييل هللا وفعط  اميه يائبه امن القو  فلاما كثر الامال جعل ِف  اليتاامى والامساكين واين
 َقاَل:

َثَيا امحامد ين إسحاق عن الزهري عن سعيد ين الامسيب عن جيير ين امطع  بن َرُسْول هللِا 48] [ وَحدَّ
 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قس  سه  ذي القربى َعَلى يي  هاش  وبي  الامطلب .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن بيفه َقالَ 49]  : َساِمْعُت علفًّا رض [ وَحدَّ

هللا عيه فقول : قلت: َفا َرُسْوَل هللِا , إن ربيت بن توليي  حقيا امن الخامس فاقسامه ِف  حفاتك ك  ال 
 ييازعيا بحد بعدك فافعل . َقاَل:فةعل .

اته ُث َّ واليفه َقاَل: فوالي  َرُسْول هللِا فقسامته ِف  حفاته ُث َّ واليفه بيو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه فقسامته ِف  حف
عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه فقسامته ِف  حفاته َحتَّى ِإَذا كان آخر سي  امن سي  عامر فأتاه امال كثير فعزل 

حقيا.ث  برسل إل  فَقاَل:خذه فاقسامه فقلت: فا بامير الامؤاميين ييا عيه العا  غيى وبالامسلين إلفه حاج  
بعد عامر َحتَّى قامت امقاام  هذا .فلقيي  العباس ين  . فرده عليه  تلك السي  ُث َّ ل  يدعيا إلفه بحد

عيد الامطلب بعد خروج  امن عيد عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه َفَقاَل: فا عل  لقد حرامتيا الغداة شيئا ال يرد 
 علييا بيدا ِإَلى يو  القفاام .

 َقاَل:
َثِي  امحامد ين إسحاق عن الزهري بن يجدة كتب ِإَلى اين عباس َرِض َ 06] هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما  [وَحدَّ

فسأله عن سه  ذوي القربى : لامن هو ؟ فكتب إلفه اين عباس : كتيَت إل  تسألي  عن سه  ذوي 
ن عامر ين الخطاب   القربى : لامن هو؟وهو ليا , وا 
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يا . فأيييا إال َرِضَ  هللُا َعْيُه دعايا ِإَلى بن ييكح اميه بفِ اَميا ويقض  اميه عن امغراميا , ويخد  اميه عائلت
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 بن فسلامه ليا , وبيى ذلك علييا .
 َقاَل:

َثِي  قفس ين امسل  عن الحسن ين امحامد ين الحيةف  :01]  [وَحدَّ
َقاَل: اختلف الياس بعد وفاة َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  هذين السهامين : سه  الرسول علفه 

بى . فَقاَل قو  :سه  الرسول للخلفة  امن بعده . وَقاَل آخرون : ) الصالة ( والسال  , وسه  ذوي القر 
 سه  ذوي القربى لقراب  الرسول علفه ) الصالة ( والسال  .
 وقالت طائة  : سه  ذوي القربى لقراب  الخلفة  امن بعده .

 فأجامعوا َعَلى بن جعلوا هذين السهامين ِف  الكراع والسالح .
 َقاَل:

َثِي  عطاء ي01] ن السائب بن عامر ين عيد العزيز بعث بسه  الرسول وسه  ذوي القربى ِإَلى [وَحدَّ
 يي  هاش  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وكان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا تعالى وبكثر فقهائيا يرون بن
 فقسامه الخلفة  َعَلى اما قسامه علفه بيو بكر وعامر وعثامان وعل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه  .

َبُيْو ُيْوُسَف: فعلى هذا تقس  الغيفام  فاما بصاب الامسلامون امن عساكر بهل الشرك واما بجليوا به َقاَل 
امن الامتاع والسالح والكراع وغير ذلك , وكذلك كل اما بصيب ِف  الامعادن امن الذهب والةض  

 -ِف  برض العرب كان بو ِف  برض العج   -واليحاس والحديد والرصاص , فإن ِف  ذلك الخامس 
 خامسه الذي يوضع ففه امواضع الصدقات .و 

وففاما فستخرج امن البحر امن حلف  وعيير فالخامس يوضع ِف  امواضع الغيائ  َعَلى اما َقاَل هللا عز 
ااَمى وجل ِف  كتابه:}َواْعَلاُموا َبيَّاَما َغِياْمُت  امِ ن َشْ ٍء َفَأنَّ ّلِلَِّ ُخاُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَ 

ِييِل]األيةال:وَ   {.91اْلاَمَساِكيِن َواْيِن السَّ
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ِف  كل اما بصيب امن الامعادن امن قليل بو كثير: الخامس. ولو بن رجال بصاب ِف  
امعدن بقل امن وزن امائت  دره  فض  بو بقل امن وزن عشرين امثقاال ذهبا فإن ففه الخامس , لفس هذا 

ى اموضع الغيائ  ولفس ِف  تراب ذلك ش ء،إياما الخامس ِف  الذهب َعَلى اموضع الزكاة إياما هو َعلَ 
الخالص وف  الةض  الخالص  والحديد واليحاس والرصاص , وال فحسب لامن استخرج ذلك امن يةقته 

  علفه ش ء , وقد تكون 
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لفال كان اليةق  تستغرق ذلك كله فال يجب ِإَذا ففه خامس علفه وففه الخامس حين فةرغ امن تصةيته ق
امثل  -بو كثيرا وال فحسب َلُه امن يةقته ش ء . و اما استخرج امن الامعادن سوى ذلك امن الحجارة 

فال خامس ِف  ش ء امن ذلك , إياما ذلك باميزل   -الفاقوت والةيروج والكحل والذئيق والكيريت والامغرة 
 الطين والتراب .

ديد بو الرصاص بو اليحاس كان علفه َقاَل: ولو بن الذي بصاب شيئا امن الذهب بو الةض  بو الح
 دين فادح ل  يبطل ذلك الخامس عيه .

بال ترى لو بن جيدا امن األجياد بصايوا غيفام  امن بهل الحرب خامست ول  ييظر بعليه  دين ب  ال 
 ولو كان عليه  دين ل  فاميع ذلك امن الخامس .

األرض يو  خلقت , ففه بفضا َقاَل: وباما الركاز فهو الذهب والةض  الذي خلقه هللا عز وجل ِف  
فإن  -ففه ذهب بو فض  بو جوهر بو ثفاب  -الخامس , فامن بصاب كيزا عادفا ِف  غير املك بحد 

ِف  ذلك الخامس وبربع  بخاماسه للذي بصابه وهو باميزل  الغيفام  فغيامها القو  فتخامس واما بق  فله  
. 

خل بأامان يزع ذلك كله اميه وال فكون َلُه اميه َقاَل: ولو بن حربفا وجد ِف  دار اإلسال  ركازا وكان قد د
ن كان ذامفا بخذ اميه الخامس كاما يؤخذ امن الامسل  , وسل  َلُه بربع  بخاماسه .  ش ء , وا 

 كذلك الامكاتب يجد ركازا ِف  دار اإلسال  ِف  َلُه بعد الخامس وكذلك العيد وب  الولد والامدير,
ذا وجد الامسل  ركازا ِف  دار الحرب فإن كان د خل بغير بامان فهو َلُه وال خامس ِف  ذلك , حيث اما وا 

وجد كان ِف  املك إيسان امن بهل الحرب بو ل  فكن ففه املك إيسان فال خامس ففه ألن الامسلامين ل  
ن كان إياما دخل بأامان فوجده ِف  املك إيسان اميه  فهو لصاحب  يوجةوا علفه يخيل وال ركاز , وا 

ن وجده ِف  غير املك إيسان ام  يه  فهو للذي وجده .الاملك , وا 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  عيد هللا ين سعيد ين بي  سعيد الامقرب  عن جده َقاَل: كان بهل الجاهلف  ِإَذا عطب 01] [وَحدَّ
ذا قتله امعدن جعلوه عقله .  ذا قتلته دابه جعلوها عقله , وا  الرجل ِف  قليب جعلوا القليب عقله , وا 

لَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن ذلك َفَقاَل: " العجاماء جبار والامعدن جبار واليئر فسأل سائل َرُسْول هللِا َص 
جبار , وف  الركاز الخامس . فقيل َلُه : اما الركاز َفا َرُسْوَل هللِا ؟ َفَقاَل: " الذهب والةض  الذي خلقه 

صة  امن كل غيفام  فصطةفه : إاما هللا ِف  األرض يو  خلقت , وقد كان لليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  
اما جاري  . اما سيف , وا    فرس , وا 

(1/11) 

 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

11 
فكايت صةى يو  خيير صةف  , وكان َلُه يصيب ِف  الخامس اما قس  ِف  بزواجه امن ذلك الخامس , 
وكان َلُه سهامه اَمَع الامسلامين . فكان سهامه ِف  قس  خيير اَمَع عاص  ين عدي امائ  سه  , وكان 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فيها , والذي جعل هللا لرسوله امن الخامس فكان فكون َلُه امن  يييه  َرُسْول
ثالث  وجوه : ِف  القسام  الصة  وسهامه اَمَع الامسلامين ِف  األربع  األخاماس واما جعله هللا َلُه امن 

ل , وكان الصة  يو  الخامس , وكان القس  ِف  خيير َعَلى ثامايف  عشر سهاما كل امائ  سه  اَمَع رج
 يدر سفةا .

 َقاَل:
َثِي  بشعث ين سوار عن امحامد ين سوار عن امحامد ين سيرين َقاَل: كان لَرُسْول هللِا َصلَّى 09] [وَحدَّ

 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امن كل غيفام  صة  فصطةفه فكان الصة  يو  خيير: صةف  ييت حي  .
 َقاَل:

َثِي  بشعث ين سوار عن ب04]  ي  الزياد َقاَل: كان الصة  يو  يدر سيف عاص  ين اميبه .[وَحدَّ
 فصل: ِف  الة ء والخراج

فأاما الة ء فا بامير الامؤاميين فهو الخراج عيديا خراج األرض , وهللا بعل  . ألن هللا تبارك وتعالى 
ِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتااَمى فقول ِف  كتابه:} اَما َبَفاَء َّللاَُّ َعَلى َرُسوِلِه اِمْن بَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه وَ 

ِييِل َكْ  اَل َفُكوَن ُدوَلً  َيْيَن اأْلَْغِيَفاِء اِميُكْ ]الحشر:  { َحتَّى فرغ امن هؤالء.3َواْلاَمَساِكيِن َواْيِن السَّ
اِلِهْ  َيْيَتُغوَن َفْضاًل امِ َن َّللاَِّ َوِرْضَواًيا ث  َقاَل عز وجل:}ِلْلُةَقَراِء اْلاُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُبْخِرُجوا اِمن ِدفاِرِهْ  َوَباْموَ 

اِدُقوَن]الحشر:  {8َوَييُصُروَن َّللاََّ َوَرُسوَلُه ُبوَلِئَك ُهُ  الصَّ
فاَماَن اِمن َقْيِلِهْ  ُفِحيُّوَن اَمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْ  َواَل َيِجدُ  اَر َواإْلِ ِف  ُصُدوِرِهْ  وَن ث  َقاَل تعالى:} َوالَِّذيَن َتَيوَُّءوا الدَّ

ُهُ  َحاَجً  امِ امَّا ُبوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َبيُةِسِهْ  َوَلْو َكاَن ِيِهْ  َخَصاَصٌ  َواَمن ُيوَق ُشحَّ َيْةِسِه َفُأوَلِئَك 
 {9اْلاُمْةِلُحوَن]الحشر:

فاَماِن َواَل َتْجَعْل ث  َقاَل َتَعاَلى:}َوالَِّذيَن َجاُءوا اِمن َبْعِدِهْ  َفُقوُلوَن َربََّيا اْغِةْر َليَ  ْخَواِيَيا الَِّذيَن َسَبُقوَيا ِباإْلِ ا َوإِلِ
 {16ِف  ُقُلوِبَيا ِغالًّ لِ لَِّذيَن آاَمُيوا َربََّيا ِإيََّك َرُءوٌف رَِّحفٌ ]الحشر:

 فهذا وهللا بعل  لامن َجاَء امن بعده  امن الامؤاميين ِإَلى يو  القفاام  .
  َرِضَ  هللاُ  وقد سأل بالل وبصحابه عامر ين الخطاب
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َعْيُه قسام  اما بفاء هللا عليه  امن العراق والشا  , وقالوا: اقس  األرضين يين الذين افتتحوها كاما تقس  
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غيفام  العسكر . فأيى عامر ذلك عليه  , وتال عليه  هذه اآلفات , وَقاَل: قد بشرك هللا الذين فأتون 
ييق لامن بعدك  ش ء . ولئن بقيُت لييلغن الراعَ  بصيعاء  امن بعدك  ِف  هذا الة ء , فلو قسامته ل 
 يصيُبه امن هذا الة ء ودامه ِف  وجهه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض امشايخيا عن يزيد ين بي  حييب بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه كتب ِإَلى سعد حين 00] [وَحدَّ

 افتتح العراق :
 باما بعد!

 ن الياس سألوك بن تقس  يييه  امغايامه  , واما بفاء هللا عليه  .فقد يلغي  كتابك تذكر ففه ب
فإذا بتاك كتاي  هذا فايظر اما بجلب الياس علفك به ِإَلى العسكر امن كراع وامال , فاقسامه يين امن 
حضر امن الامسلامين واترك األرضين واأليهار لعااملها لفكون ذلك ِف  بعطفات الامسلامين , فإيك إن 

   فكن لامن بعده ش ء .قسامتها يين امن حضر ل
وقد كيت بامرتك بن تدعو امن لقيت ِإَلى اإلسال  قيل القتال فامن بجاب ِإَلى ذلك قيل القتال فهو رجل 
امن الامسلامين َلُه اما له  وعلفه اما عليه  , وله سه  ِف  اإلسال  وامن بجاب بعد القتال وبعد الهزيام  

 بحرزوه قيل إسالامه فهذا بامري وعهدي إلفك .فهو رجل امن الامسلامين واماله ألهل اإلسال  أليه  قد 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  غير واحد امن علاماء بهل الامديي  قالوا : لاما قد  َعَلى عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 03] [ وَحدَّ
ى هللُا َعْيُه جفُش العراق اِمْن ِقَيِل سعد ين بي  وقاص َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه شاور بصحاَب امحامد َصلَّ 

 َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  تدوين الدواوين.
وقد كان اتبع ربي بي  بكر ِف  التسوف  يين الياس. فلاما َجاَء فتح العراق شاور الياَس ِف  التةضيل 

 وربى بيه الربي. فأشار علفه يذلك امن رآه.
ا  فتكل  قو  ففه وشاوره  ِف  قسام  األرضين الت  بفاء هللا َعَلى الامسلامين امن برض العراق والش

وبرادوا بن فقساموا له  حقوقه  واما فتحوا؛ فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه: فكيف بامن فأت  امن 
الامسلامين فيجدون األرض بعلوجه  قد اقتسامت وورثت عن اآلباء وحيزت، اما هذا يربي. فَقاَل له عيد 

  بي؟ اما األرض والعلوج إال اماماالرحامن ين عوف َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه: فاما الر 
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بفاء هللا عليه . فَقاَل عامر: اما هو إال كاما تقول ولست برى ذلك وهللا ال فةتح بعدي يلدا ففكون فيها 
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كيير ييل يل عسى بن فكون كال َعَلى الامسلامين فإذا قسامت برض العراق بعلوجها وبرض الشا  
للذري  واألراامل يهذا اليلد وبغيرها امن برض الشا  والعراق. بعلوجها فاما فسد به الثغور واما فكون 

 استشار عامر الصحاب  ِف  قسام  األرض الامةتوح  .
فأكثروا َعَلى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وقالوا: بتقف اما بفاء هللا علييا وبأسفافيا َعَلى قو  ل  فحضروا 

فحضروا فكان عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه ال يزيد َعَلى بن فقول: ول  فشهدوا وأليياء القو  وأليياء بييائه  ول  
 هذا ربي .

 قالوا: فاستشر.
َقاَل:فاستشار الامهاجرين األولين،فاختلةوا؛ فأاما عيد الرحامن ين عوف َرِضَ  هللُا َعْيُه فكان ربفه بن 

 امر .تقس  له  حقوقه  وربى عثامان وعل  وطلح  واين عامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاما ربي ع
فأرسل ِإَلى عشرة امن األيصار : خامس  امن األوس وخامس  امن الخزرج امن كيرائه  وبشرافه  فلاما 

 اجتامعوا حامد هللا وبثيى علفه باما هو بهله ُث َّ َقاَل:
إي  ل  بزعجك  إال ألن تشتركوا ِف  بامايت  ففاما حاملت امن بامورك  فإي  واحد كأحدك  وبيت  اليو  

الةي  ووافقي  امن وافقي . ولست بريد بن تتبعوا هذا الذي هواي، امعك  تقرون بالحق خالةي  امن خ
 امن هللا كتاب ييطق بالحق فوهللا لئن كيت يطقت بأامر بريده اما بريد به إال الحق .

 قالوا : قل يسامع فا بامير الامؤاميين.
ي  بعوذ با ُُ كالَ  هؤالء القو  الذين زعاموا بي  بظلامه  حقوقه  وا  هلل بن بركب َقاَل: قد َساِمْعُت

ظلاما،لئن كيت ظلامته  شيئا هو له  وبعطيته غيره  لقد شقيت، ولكن ربيت بيه ل  ييق شيئ فةتح بعد 
برض كسرى وقد غياميا هللا بامواله  وبرضه  وعلوجه  فقسامُت اما غياموا امن باموال يين بهله وبخرجُت 

ْهُته َعَلى وجهه وبيا ِف  توجيهه.  الخامَس فوجَّ
رضين بعلوجها وبضع عليه  فيها الخراج وف  رقايه  الجزي  يؤدويها فتكون وقد ربيت بن بحبس األ

 فيئًا للامسلامين؛الامقاتل  والذري  ولامن فأت  امن بعده  .
كالشا  والجزيرة والكوف   -بربيت  هذه الثغور اليد لها امن رجال يلزامويها ، بربيت  هذه الامدن العظا  

درار العطاء عليه  . فامن بين فعطى هؤالء اليد لها امن بن تشحن بال -والبصرة وامصر  جيوش ، وا 
 ِإَذا قسامت األرضون والعلوج؟ .

  فقالوا جامفعًا : الربي ربفك ، فيع  اما قلَت واما ربيَت ، إن ل 
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 تشحن هذه الثغور وهذه الامدن بالرجال وتجري عليه  اما يتقوون به رجع بهل الكةر إل  امديه  .

األامر فامن رجل َلُه جزال  وعقل فضع األرض امواضعها ، وفضع َعَلى العلوج اما َفَقاَل: قد بان ل  
 فحتاملون ؟

 فاجتامعوا َلُه َعَلى عثامان ين حييف وقالوا : تبعثه ِإَلى بهل ذلك ، فإن َلُه بصرًا وعقاًل وتجرب  .
ِضَ  هللُا فأسرع إلفه عامر فواله امساح  برض السواد فأدت جباف  سواد الكوف  قيل بن فاموت عامر رَ 

َتَعاَلى َعْيُه بعا  امائ  بلف بلف دره  ، والدره  يوامئذ دره  ودايقان ، ويصف ، وكان وزن الدره  
 يوامئذ وزن الامثَقاِل.

 َقاَل:
َثِي  الليث ين سعد عن حييب ين بي  ثايت َقاَل: إن بصحاب َرُسْول هللِا صل  هللا علفه 08] [وَحدَّ

عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه بن فقس  الشا  كاما قس  َرُسْول وسل  وجاماع  امن الامسلامين برادوا 
هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  خيير ، وبيه كان بشد الياس علفه ِف  ذلك الزبير ين العوا  وبالل ين رباح 

. 
. ُث َّ َقاَل: الله  فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : إذن بترك امن بعدك  امن الامسلامين ال شئ له  

 اكةي  بالاًل وبصحابه .
 َقاَل: فربى الامسلامون بن الطاعون الذي بصايه  بعامواس كان عن دعوة عامر.

 َقاَل: وتركه  عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه ذام  يؤدون الخراج للامسلامين .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن الزهري بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا تَ 09] َعاَلى َعْيُه استشار الياس [وَحدَّ
ِف  السواد حين افتتح , فربى عاامته  بن فقسامه, وكان بالل ين رباح امن بشده  ِف  ذلك وكان ربي 

 عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بن يتركه وال فقسامه .
 فَقاَل:الله  اكةي  بالال وبصحابه"

 وامكثوا ِف  ذلك يوامين بو ثالث  بو دون ذلك .
عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : إي  قد وجدت حج  , َقاَل هللا تعالى ِف  كتابه:}َواَما َبَفاَء َّللاَُّ  ث  َقالَ 

َفَشاُء َوَّللاَُّ َعَلى  َعَلى َرُسوِلِه اِمْيُهْ  َفاَما َبْوَجْةُتْ  َعَلْفِه اِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب َوَلِكنَّ َّللاََّ ُفَسلِ ُط ُرُسَلُه َعَلى اَمن
{ َحتَّى فرغ امن شأن يي  اليضير فهذه عاام  ِف  القرى كلها . ُث َّ َقاَل:} امَّا 0لِ  َشْ ٍء َقِديٌر]الحشر:كُ 

ِييِل َكْ  اَل  َبَفاَء َّللاَُّ َعَلى َرُسوِلِه اِمْن بَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتااَمى َواْلاَمَساِكينِ   َواْيِن السَّ
  َفُكونَ 
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 ِإنَّ َّللاََّ َشِديُد ُدوَلً  َيْيَن اأْلَْغِيَفاِء اِميُكْ  َواَما آَتاُكُ  الرَُّسوُل َفُخُذوُه َواَما َيَهاُكْ  َعْيُه َفايَتُهوا َواتَُّقوا َّللاََّ 
 {.3اْلِعَقاِب]الحشر:

ِدفاِرِهْ  َوَباْمَواِلِهْ  َيْيَتُغوَن َفْضاًل امِ َن َّللاَِّ َوِرْضَواًيا َوَييُصُروَن  ث  َقاَل:}ِلْلُةَقَراِء اْلاُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُبْخِرُجوا اِمن
اِدُقوَن] الحشر:  {.8َّللاََّ َوَرُسوَلُه ُبوَلِئَك ُهُ  الصَّ

فاَماَن اِمن َقْيِلِهْ  ُفحِ  اَر َواإْلِ يُّوَن اَمْن َهاَجَر ث  ل  يرَض َحتَّى خلط يه  غيره  , َفَقاَل:}َوالَِّذيَن َتَيوَُّءوا الدَّ
ٌ  َواَمن ِإَلْيِهْ  َواَل َيِجُدوَن ِف  ُصُدوِرِهْ  َحاَجً  امِ امَّا ُبوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َبيُةِسِهْ  َوَلْو َكاَن ِيِهْ  َخَصاَص 

 { .9ُيوَق ُشحَّ َيْةِسِه َفُأوَلِئَك ُهُ  اْلاُمْةِلُحوَن]الحشر: 
 خاص  . لأليصار -وهللا بعل -فهذا ففاما يلغيا

ْخَواِيَيا الَِّذيَن  ث  ل  يرض َحتَّى خلط يه  غيره  َفَقاَل:}َوالَِّذيَن َجاُءوا اِمن َبْعِدِهْ  َفُقوُلوَن َربََّيا اْغِةْر َلَيا َوإِلِ
فاَماِن َواَل َتْجَعْل ِف  ُقُلوِبَيا ِغالًّ لِ لَِّذيَن آاَمُيوا َربََّيا ِإيََّك َرُءوٌف رَّحِ   {.16فٌ ]الحشر:َسَبُقوَيا ِباإْلِ

 فكايت هذه عاام  لامن َجاَء امن بعده  .
فقد صار هذا الة ء يين هؤالء جامفعا فكيف يقسامه لهؤالء ويدع امن تخلف بعده  بغير قس  , فأجامع 

 َعَلى تركه وجامع خراجه .
فتتحها َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: والذي ربى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه امن االامتياع امن قسام  األرضين يين امن ا

عيد اما عرفه هللا اما كان ِف  كتابه امن يفان ذلك توففقا امن هللا كان َلُه ففاما صيع , وففه كايت الخيرة 
لجامفع الامسلامين وففاما رآه امن جامع خراج ذلك وقسامته يين الامسلامين عامو  اليةع لجاماعته  , ألن 

الثغور ول  تقو الجيوش َعَلى هذا لو ل  فكون اموقوفا َعَلى الياس ِف  األعطفات واألرزاق ل  تشحن 
السير ِف  الجهاد , ولاما بامن رجوع بهل الكةر ِإَلى امديه  ِإَذا خلت امن الامقاتل  وامن الامرتزق  , وهللا 

 بعل  بالخير حيث كان .
  )آخر الجزء األول(

(1/13) 

 
18 
 (ِبْسِ  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 1)

 اما عامل به ِف  السواد
ُسَف: باما اما سألَت عيه فا بامير الامؤاميين امن بامر السواد واما الذي كان بهله عواملوا به ِف  َقاَل َبُيْو ُيوْ 
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خراجه  وجزي  رؤوسه  واما كان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه فرضه عليه  ِف  ذلك وهل يجري 
 ِف  ش ء اميه صلح واما الحك  ِف  الصلح اميه والعيوة؟.

َقاَل:افتتح عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه العراق كلها إال  َقاَل امحامد ين إسحاق عن الزهري 
فريقف  فافتتحتا ِف  زامن عثامان ين  خراسان والسيد وافتتح الشا  كلها وامصر إال إفريقف  وباما خراسان وا 

وبهل عةان َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه. وافتتح عامر السواد واألهواز فأشار علفه الامسلامون بن فقس  السواد 
األهواز واما افتتح امن الامدن. فَقاَل له : واما فكون لامن َجاَء امن الامسلامين؟ فترك األرض وبهلها 

 وضرب عليه  الجزي  وبخذ الخراج امن األرض .
 َقاَل:

َثِي  امجالد عن الشعي  بيه سئل عن بهل السواد؟36]  [وَحدَّ
 َفَقاَل: ل  فكن عهد، فلاما رض  اميه  بالخراج صار له  عهد.

اما غيره امن الةقهاء فقالوا: لفس له  عهد إال ألهل الحيرة , وبهل عين التامر وبلفس , وبايقفا. فأاما فأ
بهل بايقفا فإيه  دلوا جريًرا َعَلى امخاض  وباما بهل بلفس فإيه  بيزلوا ببا عييدة ودلوه َعَلى ش ء امن 

 وبهل بلفس .غرة العدو. وبهل الحيرة صالحه  خالد ين الوليد وصالح عين بهل التامر 
 َقاَل:

ه 31] َثِي  إساماعيل ين بي  خالد َقاَل:لاما استخلف عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وجَّ [وَحدَّ
بَباعييدين امسعود ِإَلى امهران ِف  بول السي  وكايت القادسف  آخر السي  فَجاَء رست  صاحب العج  

  يو  القادسف  فَقاَل:إياما كان
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 ران فعامل عامل الصيفان.امه

َثِي  قفس بن ببا عييد الثقة  عير ِإَلى امهران الةرات فقطعوا الجسر خلةه فقتلوه  َقاَل إساماعيل: فَحدَّ
وبصحابه فأوصى ِإَلى عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وول  بامر الياس بعد بي  عييد جرير 

 ان فرفع جرير ربسه َعَلى رامح.فلق  امهران فهزامه هللا والامشركين وقتل امهر 
ث  وجه عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِف  آخر السي  سعَد ين امالك ِإَلى رست  فالتقوا 

 بالقادسف .
 َقاَل:

َثِي  حصين عن بي  وائل َقاَل:َجاَء سعد ين بي  وقاص َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َحتَّى يزل 31] [وَحدَّ
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عه الياس. َقاَل:فاما بدري لعليا كيا ال يزيد َعَلى سبع  آالف بو ثامايف  آالف يين بالقادسف  وام
 ذلك،والامشركون يوامئذ ستون بلف بو يحو ذلك امعه  الةيول.

 َقاَل:فلاما يزلوا قالوا ليا: ارجعوا فإيا ال يرى لك  عددا وال يرى لك  قوة وال سالحا فارجعوا.
 فضحكون ييباليا وفقولون: دوس فشيهويها بالامغازل. َقاَل:فقليا: اما يحن يراجعين فجعلوا

َقاَل:فلاما بيييا عليه  الرجوع قالوا: ابعثوا إلييا رجال عاقال يخيريا اما الذي َجاَء بك  امن بالدك ؟ فإيا ال 
 يرى لك  عددا وال عدة.

 َقاَل:فَقاَل الامغيرة: بيا له 
حين جلس امعه َعَلى السرير فَقاَل الامغيرة: فعير إليه  فجلس اَمَع رست  َعَلى السرير فيخر ويخروا 
 وهللا اما زادي  امجلس  هذا رفع  وال يقص صاحبك .

 فَقاَل له رست : بييئوي  اما َجاَء بك  امن بالدك ؟ فإيا ال يرى لك  عددا وال عدة .
فه فكان ففاما فَقاَل له الامغيرة: كيا قواما ِف  شقاء وضالل فبعث هللا فييا ييفا فهدايا هللا ورزقيا َعَلى يد

رزقيا حب  زعاموا بيه تيبأت ِف  هذه األرض فلاما بكليا اميها وبطعاميا بهلييا قالوا: ال صير ليا َحتَّى 
 تيزلويا هذه البالد فيأكل هذه الحب .

 َقالَ رست : ِإًذا،يقتلك .
ال فأعطويا الجزي . ذا قتلياك  دخلت  اليار وا   فَقاَل:إن قتلتامويا دخليا الجي  وا 

 اما َقاَل:بعطويا الجزي " صاحوا ويخروا وقالوا: ال صلح ييييا وبييك .َقاَل:فل
 فَقاَل الامغيرة: بتعيرون إلييا ب  يعير إلفك ؟

 فَقاَل رست : يعير إلفك . امدال.
 َقاَل:فاستأخر عيه  الامسلامون َحتَّى عير اميه  امن عير ُث َّ حاملوا عليه  فقتلوه  وهزاموه  .

 امن بذربيجان. َقاَل حصين: وكان املكه  رست 
  َقاَل:فَقاَل عيد هللا ين جحش: لقد ربيتيا يامش  َعَلى ظهور
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 الرجال، يعير الخيدق اما امسه  سالح قد قتل بعضه  بعضا.
 َقاَل:ووجديا جرابا ففه كافور.

َقاَل:فحسيياه املحا وطيخيا لحاما فطرحيا فيها اميه فل  يجد لها طعاما فامر ييا عبادي امعه قامفص 
اَل: فا امعشر الامتعيدين ال تةسدوا طعاامك  فإن املح هذه األرض ال خير ففه. فهل لك  بن بعطفك  فقَ 
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به هذا القامفص؟ َقاَل:فأعطايا به قامفصا , فأعطيياه صاحبا ليا فلبسه , فإذا ثامن القامفص حين 
 عرفت الثفاب: درهامان.

تحته ِف  قير امن تلك القيور ,  َقاَل: ولقد ربيتي  بشرت ِإَلى رجل وعلفه سواران امن ذهب وسالحه
 فخرج إلييا فاما كلاميا وال كلامياه َحتَّى ضربيا عيقه , فهزامياه  َحتَّى يلغوا الةرات .

 َقاَل: فركييا وطليياه  فايهزاموا َحتَّى ايتهوا ِإَلى سوار .
لامدائن فيزلوا كوثى , َقاَل: وطليياه  فايهزاموا َحتَّى بتوا الصراة, فطليياه  فايهزاموا َحتَّى ايتهوا ِإَلى ا

وبها امسلح  للامشركين يدير الامسالح فأتته  خيليا فقاتلْته  , فايهزامت امسلح  الامشركين , َحتَّى لحقوا 
بالامدائن , وسريا َحتَّى يزليا َعَلى شاطئ دجل  فعيرت طائة  اميا امن علو الوادي بو امن بسةل الامدائن 

ياييره  , فتحاملوا ِف  ليل  َحتَّى بتوا جلوالء , فسار فحصرياه  َحتَّى اما وجدوا طعااما إال كاليه  وس
إليه  سعد ِف  الياس َوَعَلى امقدامته  هاش  ين عتب . َقاَل: فه  الوقع  الت  كايت , فأهلكه  هللا 

 وايطلق يهزامه  ِإَلى يهاويد .
 َقاَل: فكان كل بهل امصر فسيرون ِإَلى حدوده  وبالده 

ركين يجلوالء ولحقوا ييهاويد , رجع فبعث عامار ين فاسر فسار َقاَل حصين : فلاما هز  سعد الامش
َحتَّى يزل بالامدائن , فأراد بن ييزلها بالياس فاجتواها الياس وكرهوها , فيلغ عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى 
َعْيُه ذلك ، فسأل :هل فصلح يهااإليل؟قالوا: ال.ألن يها البعوض، فقال عامر رض  هللا عيه: إن 

صلح بأرض ال تصلح يها اإليل .ارجعوا , فلق  سعد عبادفا َفَقاَل: بيا بدلك  َعَلى برض العرب ال ت
 ارتةعت عن البق 

 وتطأطأت عن السيخ  وتوسطت الريف وطعيت ِف  بيف اليري  .
 قالوا: هات :

 َقاَل:برض يين الحيرة والةرات .
 فاختط الياس الكوف  ويزلوها .

 عالى :َقاَل بيو يوسف َرِحاَمُه هللُا ت
َثِي  امسعر عن سعد ين إيراهف  َقاَل: امروا َعَلى رجل يو  القادسف  وقد قطعت يداه ورجاله , 31] [َحدَّ

  وهو فةحص وفقول:}اَمَع الَِّذينَ 
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اِلِحيَن َوَحُسَن ُبولَ  َهَداِء َوالصَّ فِقيَن َوالشُّ دِ  َن اليَِّييِ يَن َوالصِ   {09ِئَك َرِففًقا]اليساء:َبْيَعَ  َّللاَُّ َعَلْيِه  امِ 
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 فَقاَل له رجل : امن بيت فا عيد هللا ؟
 َفَقاَل: رجل امن األيصار .

 َقاَل:
َثِي  عامرو ين امهاجر عن إيراهف  ين امحامد ين سعد عن بيفه بن ببا امحجن بت  به ِإَلى 39] [وَحدَّ

يخرج يوامئذ ِإَلى الياس  سعد وقد شرب خامرا يو  القادسف , فأامر به ِإَلى القيد. وكايت بسعد جراح  فل 
 , فصعدوا به فوق العذيب لييظر ِإَلى الياس .

 َقاَل: واستعامل سعد يوامئذ َعَلى الخيل خالد ين عرفط  , فلاما التقى الياس َقاَل بيو امحجن :
 كةى حزيا بن ترتدي الخيل بالقيا... وبترك امشدودا عل  وثاقفا

ن  ث  َقاَل الامربة سعد : بطلقيي  , فلك هللا عل  إن سلامي  هللا بن برجع َحتَّى بضع رجل  ِف  القيد وا 
 بيا قتلت استرحت  امي .

 َقاَل: فأطلقته حين التقى الياس .
َقاَل: فركب فرسا لسعد بيثى ُفَقاُل لها: اليلقاء , وبخذ رامحا وخرج فجعل ال فحامل َعَلى ياحف  امن 

 , لاما يرويه فصيع.العدو إال هزامه  , فجعل الياس يتعجيون وفقولون : هذا املك 
وجعل سعد ييظر إلفه وفقول : الصير صير اليلقاء والطعن طعن بي  امحجن , وبيو امحجن ِف  القيد 

. 
فلاما هز  هللا العدو ورجع بيو امحجن َحتَّى وضع رجله ِف  القيد فأخيرت اامربة سعدا بالذي كان امن 

 بامره.
 امين َعَلى يدفه اما بيلى. َقاَل:فخلى سييله .َفَقاَل: ال وهللا ال بضرب اليو  رجال بيلى هللا الامسل

 فَقاَل بيو امحجن : قد كيت بشربها حيث كان الحد فقا  عل  وبطهر اميها , وباما اليو 
 فوهللا ال بشربها بيدا .

 َقاَل:
َثِي  إساماعيل ين بي  خالد عن قفس ين بي  حاز  َقاَل: كايت يجيل  يو  القادسف  ربع الياس 34] [وَحدَّ
. 

 ولحق رجل امن ثقيف بالةرس يوامئذ فَقاَل له  : إن بأس الياس هاهيا ليجيل .َقاَل:
 َقاَل:فوجهوا إلييا ست  عشر ففال وغلى سائر الياس فيلين.

َقاَل: وهللا إن عامرو ين امعدفكرب فحرض الياس , وهو فقول : فا امعشر الامهاجرين كويوا بسدا 
 اَل: وبسوار امن بساورته  ال تقع َلُه يشاب .عيابس  فإياما الةارس  تفس بعد بن يلقى ييزكه . قَ 

  فقلت : اتقاء فا ببا ثور , وراماه الةارس  فأصاب فرسه , وحامل
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علفه عامرو فاعتيقه , وذبحه كاما تذبح الشاة وبخذ سلبه سوارين امن ذهب وقباء ديباج واميطق  
 بالذهب .

وادفأكلوه ثالث سيين. ُث َّ وفد جرير ِإَلى عامر ين َقاَل:فلاما هز  هللا الامشركين بعطيت يجيل  ربع الس
الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فَقاَل له : فا جرير إي  قاس  امسئول , لوال ذلك لسلامت لك  اما قسامت 

لك  , ولكي  برى بن يرد َعَلى الامسلامين , فرده جرير فأجازه عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما يثامايين 
 .دييارا 
 َقاَل:

َثِي  حصين بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه كان قد استعامل اليعامان ين امقرن 30] [وَحدَّ
 َعَلى كسكر .

 فكتب ِإَلى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه :
ي  بيشدك  فا بامير الامؤاميين إن امثل  وامثل كسكر امثل رجل شاب عيده اموامس  تتلون وتتعطر , وا 

 ا عزلتي  عن كسكر وبعثتي  ِف  جفش امن جيوش الامسلامين .هللا لام
 -وهذا حين ايهزامت الةرس امن جلوالء  -فكتب إلفه عامر: بن سر ِإَلى الياس ييهاويد فأيت عليه  

 فائت يهاويد .
َقاَل:فسار إليه  اليعامان فالتقوا فكان بول قتيل وجد سويد ين امقرن]وكان على[ الراف  فةتح هللا له  , 

 الامشركين فل  تق  له  جاماع  بعدوهز  
 يوامئذ .

َثِي  بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه لاما شاور الهرامزان ِف  فارس 33] [وباما غير حصين فَحدَّ
وبصيهان وبذربيجان فَقاَل له الهرامزان : إن بصيهان الربس، وفارس وآذربيجان الجياحان , فايدب 

د فإذا هو باليعامان ين امقرن فصل  , فقعد ِإَلى جيبه , فلاما بالربس بوال . فدخل عامر ِإَلى الامسج
 قضى صالته؛َقاَل: ال براي  إال امستعاملك .

 َقاَل:باما جايًفا فال , ولكن غازيا .
 َقاَل: فإيك غاز .

بن فامدوه , وامع اليعامان ين  -وذلك بعد ان اختط الياس يها ويزلوا -فوجهه , وكتب ِإَلى بهل الكوف  
ن امعدفكرب وحذفة  ين الفامان وعيد هللا ين عامرو واألشعث ين قفس َرِضَ  هللُا َتَعاَلى امقرن، عامرو ي

َعْيُه  . فسار اليعامان بالامسلامين . فلاما صاروا ِإَلى يهاويد برسل الامغيرة ين شعب  ِإَلى املكه  , وهو 
 إذ ذاك ذو الجياحين , فقطع إليه  الامغيرة يهره  .

  العرب هاهيا.فشاور بصحابه وامن امعه َفَقاَل: بترون فقيل لذي الجياحين : إن رسول 
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 بن بقعد َلُه ِف  يهج  الاملك وهييته بوبقعد َلُه ِف  هيئ  الحرب؟
 فقالوا : اقعد َلُه ِف  يهج  الاملك وهييته.

ة فقعد َعَلى سريره , ووضع تاجا َعَلى ربسه , وبجلس بيياء الاملوك عن فامييه وعن فساره عليه  بسور 
 الذهب والقرط  امن الذهب والديباج .

ث  بذن للامغيرة , فلاما دخل بخذ بضبعفه رجالن , وامع الامغيرة سفةه ورامحه فجعل فطعن يرامحه ِف  
 بسطه  يخرقها ليتطيروا امن ذلك , َحتَّى قا  يين يدفه , فجعل فكلامه والترجامان يترج  يييهاما .

 والجهد جئت  إلييا , فإن شئت  بامريا لك  ورجعت  .فَقاَل:إيك  امعشر العرب لاما بصابك  امن الجوع 
فتكل  الامغيرة فحامد هللا وبثيى علفه ُث َّ َقاَل: إيا امعشر العرب كيا بذل  , فطؤيا الياس وال يطؤه  , 

يه  فبعث هللا اميا ييفا ِف  شرف امن بوسطيا حسبا وبصدقيا حديثا , فأخيريا بأشفاء وجدياها كاما َقاَل, وا 
َوَعَدَيا بن سياملك اما هاهيا ويغلب علفه , وبرى هاهيا بثرة وهيئ  اما اَمْن خلة  يتاركيها  وَعَدَيا ففاما

 َحتَّى فصييوها .
َقاَل الامغيرة: وقالت ل  يةس : لو جامعت جرااميَزك فوثيت وقعدت اَمَع العلج َعَلى السرير َحتَّى 

 يتطيروا .
 َقاَل: فوثيت فإذا بيا امعه َعَلى السرير .

 فطأوي  بأرجله  وييحوي  بأيديه  . َقاَل:فجعلوا
َقاَل:فقلت : إيا ال يةعل هذا يرسلك  , فإن كيت  عجزت  فال تؤاخذوي  , فإن الرسل ال فةعل يها هذا . 

 َقاَل: فكةوا عي  .
ن شئت  قطعت  إلييا .  َقاَل:فَقاَل الاملك : إن شئت  قطعيا إلفك  وا 

 َقاَل:فَقاَل الامغيرة : يل يقطع إلفك  .
 : فقطعيا إليه  .َقالَ 

 َقاَل:فتسلسلواكل خامس  وسبع  وثامايف  وعشرة ِف  سلسل  َحتَّى ال فةروا.
َقاَل: فعير الامسلامون إليه  فصافوه  فرشقويا َحتَّى بسرعوا فييا . َقاَل:فَقاَل الامغيرة لليعامان :إيه قد 

وقد شهدُت اَمَع َرُسْول هللِا بسرع ِف  الياس وقد جرحوا فلو حاملت! فَقاَل له اليعامان: إيك لذو امياقب 
َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فكان ِإَذا ل  فقاتل ِف  بول اليهار ايتظر َحتَّى تزول الشامس وتهب الرياح وييزل 

 اليصر .
ث  َقاَل: إي  هاز الراف  ثالث هزات , فأاما بول هزة فلفقض الرجل حاجته وليجدد وضوءا , وباما 
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َلى شسعه وير  امن سالحه , فإذا هززت الثالث  فاحاملوا , وال يلوين بحد َعَلى الثايف  فلييظر الرجل إِ 
ي  داع هللا يدعوة فأقسامت َعَلى كل اامرئ اميك  لاما  ن قتل اليعامان فال يلوين علفه بحد , وا  بحد , وا 

 بامَّن عليها .
  ث  َقاَل: الله  ارزق اليعامان شهادة اليو  ِف  يصر وفتح

(1/11) 

 
19 

 لامين .على الامس
 َقاَل: فأامن القو  .

 َقاَل: فهز الراف  ثالث هزات.
 َقاَل: ُث َّ حامل وحامل الياس فكان اليعامان بول صريع

َقاَل: فامر علفه بعضه  وهو صريع , َقاَل: فأسْةُت علفه ُث َّ ذكرت عزيامته فل  بلو علفه وبَُعلِ ُ  َعَلاًما 
 َحتَّى فعرف امكايه .

قتل الرجل شغل عيه بصحابه , ووقع ذو الجياحين عن بغل  َلُه شهباء َقاَل: فجعل الامسلامون ِإَذا 
فايشق بطيه فةتح هللا َعَلى الامسلامين , فأتى امكان اليعامان فإذا به رامق , وبتوه يإداوة امن اماء فغسل 

 وجهه؛
 ث  َقاَل: اما فعل الياس ؟

 َقاَل:فقيل َلُه : فتح هللا عليه  .
 ِإَلى عامر . وقضى يحبه َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ورحامه . َفَقاَل: الحامد هلل , اكتيوا يذلك

 َقاَل:
َثِي  امن قرب كتاب عامر ِإَلى اليعامان ين امقرن َرِضَ  38] َثِي  إسرائيل عن بي  إسحاق َقاَل: َحدَّ [وَحدَّ

 هللُا َعْيُهاما ييهاويد :
ذا غيامت  فال تغلوا .  ِإَذا لقيت  العدو فال تةروا وا 

َحتَّى فصعد بامير الامؤاميين  -وذلك ِف  يو  جامع   -عدو َقاَل ليا اليعامان : ال تواقعوه  فلاما لقييا ال
 ففستيصر.

 قال : ُث َّ واقعياه  فكان اليعامان بول صريع
 َفَقاَل: سجوي  ثوبا وبقيلوا َعَلى عدوك  وال بهوليك  .

 ِإَلى الياس. َقاَل:فةتح هللا علييا ُث َّ بتى عامر الخير فصعد الاميير فيعى اليعامان
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وقد كان خير يهاويد والامسلامين ببطأ َعَلى عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فكان فستيصر 
 وكان الياس اماما يرون امن استيصاره لفس له  ذكر إال يهاويد واين امقرن .

َثِي  بعض علاماء بهل الامديي 39] :اما يلغك  عن َقاَل: قد  بعراي  الامديي  فَقالَ  -شيخ قدف -[فَحدَّ
 يهاويد واين امقرن ؟
 فقيل َلُه :واما ذاك؟

 َقاَل: ال ش ء .
 َقاَل: فأتى عامر كليب الجرام  فخيره يخير األعراي  , فأرسل إلفه

 َفَقاَل: اما ذكرك يهاويد واين امقرن إال وعيدك خير , بخيريا .
لى رسوله علفه  َفَقاَل: فا بامير الامؤاميين بيا فالن ين فالن الةالي  خرجت امهاجرا ِإَلى هللا جل ثياؤه وا 

 السال  بأهل  وامال  فيزليا اموضع كذا وكذا فلاما ارتحليا فإذا رجل َعَلى جامل بحامر ل  بر امثله
 َقاَل: فقليا َلُه: امن بين بقيلَت؟

 َقاَل: امن العراق .
 قليا : فاما خير الياس؟

 دري اما يهاويد وال اين امقرن .َقاَل: التقوا فهز  هللا العدو ؛ وقتل اين امقرن , وال وهللا اما ب
 َقاَل: بتدري بأي يو  ذلك امن الجامع  ؟

  َقاَل: ال وهللا اما بدري , لكي  بدري 
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 امتى فعل ذلك
 -فعد اميازله  -َقاَل: ارتحليا يو  كذا فيزليا اموضع كذا 

 د الجن , فإن له  يردا.َقاَل:فَقاَل ُعاَمُر : ذاك يو  كذا هو الجامع . ولعلك بن تكون لقيت يريدا امن ير 
َقاَل: فامضى اما شاء هللا ُث َّ َجاَء الخير بيه  التقوا يوامئذ , فلاما بتى عامر ييع  اليعامان ين امقرن 

 وضع يده َعَلى ربسه وجعل يبك  .
 َقاَل:

َثِي  إساماعيل عن قفس عن امدرك ين عوف األحامس  , َقاَل: يييا بيا عيد عامر َرِضَ  هللُا 86] [وَحدَّ
ى َعْيُه إذ بتاه رسول اليعامان ين امقرن , فجعل عامر فسأل عيه الياس , فجعل الرجل يذكر امن َتَعالَ 

بصيب امن الياس ييهاويد , ففقول : فالن ين فالن وفالن ين فالن , ُث َّ َقاَل الرسول : وآخرون ال 
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 يعرفه  .
 َقاَل:فَقاَل عامرَرِضَ  هللُا َعْيُه: لكن هللا فعرفه 

فَقاَل امدرك ين عوف: ذاك  -فعي  عوف ين بي  حف  ببا شيل األحامس   -يةسه َقاَل: ورجل شرى 
 وهللا خال  فا بامير الامؤاميين , يزع  الياس بيه بلقى ييده ِإَلى التهلك .

فَقاَل ُعاَمُر : كذب بولئك, ولكيه رجل امن الذين اشتروا اآلخرة بالديفا . َقاَل إساماعيل : وكان بصيب 
 امق فأيى بن فشرب الاماء َحتَّى امات َرِحاَمُه هللُا تعالى .وهو صائ  فاحتامل وبه ر 

َقاَل بيو يوسف َرِحاَمُه هللُا تعالى : فلاما افتتح السواد شاور عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه الياَس ففه فربى 
عاامته  بن فقسامه , وكان بالل ين رباح امن بشده  ِف  ذلك وكان ربي عيد الرحامن ين عوف بن 

وكان ربي عثامان وعل  وطلح  ربي عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه . وكان ربي عامر َرِضَ  هللُا فقسامه، 
َتَعاَلى َعْيُه بن يتركه وال فقسامه َحتَّى َقاَل عيد إلحاحه  علفه ِف  قسامته : الله  اكةي  بالال وبصحابه 

ُه له  : قد وجدت حج  ِف  تركه وبن ال . فامكثوا يذلك بفااما َحتَّى َقاَل عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعيْ 
امِ َن َّللاَِّ  بقسامه قول هللا تعالى :} ِلْلُةَقَراِء اْلاُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُبْخِرُجوا اِمن ِدفاِرِهْ  َوَباْمَواِلِهْ  َيْيَتُغوَن َفْضاًل 

 {8َوِرْضَواًيا]الحشر:
{ َقاَل: فكيف بقسامه لك  16ُؤوا اِمن َبْعِدِهْ  ]الحشر:فتال عليه  َحتَّى يلغ ِإَلى قوله تعالى:} َوالَِّذيَن َجا

قراره ِف  بيدي بهله ووضع الخراج َعَلى  وبدع امن فأت  بغير قس  ؟ فأجامع َعَلى تركه وجامع خراجه وا 
  براضه  والجزي  َعَلى رءوسه  .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  السري ين إساماعيل عن عاامر الشع81] ي  بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه [فَحدَّ

امسح السواد فيلغ ست  وثالثين بلف بلف جريب وبيه وضع َعَلى جريب الزرع درهاما وقةيزا َوَعَلى 
الكر  عشر دراه  َوَعَلى الرطب خامس  دراه  َوَعَلى الرجل اثيى عشر درهاما ، وبربع  وعشرين درهاما 

 ، وثامايف  وبربعين درهاًما .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  سعيد ين بي  عروب  عن قتادة عن بي  امجلز َقاَل: بعث عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 81] [وَحدَّ
 َتَعاَلى َعْيُه عامار ين فاسر َعَلى الصالة والحرب

وبعث عيد هللا ين امسعود َعَلى القضاء وبيت الامال وبعث عثامان ين ُحَييٍف َعَلى امساح  األرضين 
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شطرها وبطيها لعامار ين فاسر ، وربعها لعيد هللا ين امسعود ، والربع  -عل يييه  شاة كل يو  وج
فاك  امن هذا الامال باميزل  ول  اليتف  ، فإن هللا  -اآلخر لعثامان ين حييف  وَقاَل: إي  بيزلت يةس  وا 

 {0ًرا َفْلَفْأُكْل ِباْلاَمْعُروِف]اليساء: تبارك وتعالى َقاَل:}َواَمن َكاَن َغِيفًّا َفْلَفْسَتْعِةْف َواَمن َكاَن َفِقي
 وهللا اما برى برًضا فأخذ اميها شاة ِف  كل يو  إال استسرع خرايها .

َقاَل: فامسح عثامان األرضين ، وجعل َعَلى جريب العيب عشرة دراه  ، َوَعَلى جريب اليخل ثامايف  
ربع  دراه  ، َوَعَلى جريب الشعير دراه  ، َوَعَلى جريب القصب ست  دراه  ، َوَعَلى جريب الحيط  ب

ا ، وعطل امن  ًُ درهامين ، َوَعَلى الربس اثي  عشر درهاًما وبربع  وعشرين درهاما وثامايف  وبربعين درهً 
 ذلك اليساء والصيفان .

َقاَل سعيد: وخالةي  بعض بصحاي  َفَقاَل: َعَلى جريب اليخل عشرة دراه  َوَعَلى جريب العيب ثامايف  
 دراه  .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن حارث  ين امضرب عن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه 81] [وَحدَّ
بيه براد بن فقس  السواد يين الامسلامين فأامر يه  بن فحصوا , فوجد الرجل فصيب االثيين والثالث  امن 

ل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : دعه  الةالحين , فشاور بصحاَب امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فَقاَل ع
 فكويوا امادة للامسلامين .

فبعث عثامان ين حييف فوضع عليه  ثامايف  وبربعين درهاما و بربع  و عشرين درهاًما، واثي  عشر 
 درهاًما .

 َقاَل:
[وبلغيا عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: لوال بن فضرب بعضك  وجوه بعض 89]

  تلقسام
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 السواد يييك  .
وشكا بهل السواد إلفه فبعث امائ  فارس فيه  ثعلب  ين يزيد الحاماي ،فلاما رجع ثعلب  َقاَل:هلل عل  بن 

 ال برجع ِإَلى السواد بيدا لاما ربى ففه امن الشر .
 َقاَل:

َثِي  األعامش عن إيراهف  ين امهاجر عن عامرو ين امفامون َقاَل:بعث84]  [وَحدَّ
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ِضَ  هللُا َعْيُه حذفة  ين الفامان َعَلى اما وراء دجل  , وبعث عثامان ين حييف َعَلى اما دويه عامر رَ 
 فأتفاه فسألهاما : كيف وضعتاما َعَلى األرض لعلكاما كلةتاما بهل عاملكاما اما ال فطفقون ؟

 فَقاَل حذفة : لقد تركت فضال .
 وَقاَل عثامان: لقد تركت الضعف ولو شئت ألخذته .

 يد ذلك: باما وهللا لئن بقيت ألراامل بهل العراق ألدعيه  ال فةتقرون ِإَلى بامير بعدي .فَقاَل عامر ع
 َقاَل:

َثِي  السري عن الشعي  بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فرض َعَلى الكر  عشرة 80] [وَحدَّ
ل درهاما وامختواما ) َقاَل دراه  َوَعَلى الرطب  خامس  َوَعَلى كل برض ييلغها الاماء عاملت بو ل  تعام

عاامر : هو الحجاج  , وهو الصاع ( َوَعَلى اما سقت الساماء امن اليخل العشر َوَعَلى اما سق  بالدلو 
 يصف العشر واما كان امن يخل عاملت برضه فلفس علفه ش ء .

 َقاَل:
َثِي  حصين ين عيد الرحامن عن عامرو ين امفامون األودي َقاَل: شهدت عامر ين الخط83] اب [ وَحدَّ

َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه قيل بن فصاب يثالث بو بربع واقةا َعَلى حذفة  ين الفامان وعثامان ين حييف 
وهو فقول لهاما : لعلكاما حاملتاما األرض اما ال تطيق . وكان عثامان عاامال َعَلى شط الةرات, وحذفة  

 َعَلى اما وراء دجل  امن جوخى واما سقت .
 ا ه  َلُه امطفق  ولوشئت ألضعةت برض .فَقاَل عثامان:حاملت األرض بامرً 

وَقاَل حذفة  : وضعت عليها بامرا ه  َلُه امحتامل  , واما فيها كثير فضل . فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه 
: ايظرا ال تكويا حاملتاما األرض اما ال تطيق , باما لئن بقيت ألراامل بهل العراق ألدعهن ال فحتجن 

 ِإَلى بحد بعدي .
 خت  األعياق . -ى خت  جوخى وعثامان ين حييف َعَلى خت  بسةل الةرات وكان حذفة  َعلَ 

َقاَل:وبوصى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه ِف  وصيته بأهل الذام : بن يوف  له  بعهده  وال فكلةوا فوق 
 طاقته  وبن فقاتل امن ورائه  .

 َقاَل:
َثَيا الامجالد ين سعيد عن عاامر الشعي  َقاَل:لاما براد ع88]   امر ين الخطاب[وَحدَّ
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 َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بن فامسح السواد برسل ِإَلى حذفة  : بن ابعث إل  يدهقان امن جوخى .
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 وبعث ِإَلى عثامان ين حييف : بن ابعث إل  يدهقان امن قيل العراق.
َرِضَ  هللُا َتَعاَلى فبعث إلفه كل واحد اميهاما يواحد وامعه ترجامان امن بهل الحيرة فلاما قداموا َعَلى عامر 

 َعْيُه َقاَل: كيف كيت  تؤدون ِإَلى األعاج  ِف  برضه  ؟
 قالوا: سبع  وعشرين درهاما .

فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : ال برضى يهذا اميك  , ووضع َعَلى كل جريب عاامر بو غاامر 
َعَلى ذلك , فكايت امساحتهاما امختلة  يياله الاماء قةيزا امن حيط  بو قةيزا امن شعير ودرهاما , فامسحا 

. 
كان عثامان عالاما بالخراج فامسحها امساح  الديباج؛ وباما حذفة  فكان بهل جوخى قواما امياكير فلعيوا 
به ِف  امساحته . وكايت جوخى يوامئذ عاامرة فخربت بعد ذلك وغارت امفاهها وقلت اميافعها وصارت 

   ِف  امساحته .وظفةتها يوامئذ هيي  لاما كايوا عاملوا َعَلى حذفة
 َقاَل:

َثِي  الحسن ين عل  ين عامارة عن الحك  ين عتيب  عن عامرو ين امفامون وحارث  ين 89] [وَحدَّ
امضرب َقاَل: بعث عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه عثامان ين حييف َعَلى السواد وبامره بن 

ا وقةيزا وبلغى الكر  واليخل فامسحه فوضع َعَلى كل جريب عاامر بو غاامر اماما فعامل امثله درهام
والرطاب وكل ش ء امن األرض وجعل َعَلى كل ربس ثامايف  وبربعين درهاما وضفاف  ثالث  بفا  لامن 

 امر يه  امن الامسلامين .
وجباه  عثامان ثالث سيين ُث َّ رفعه ِإَلى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وَقاَل: إيه  فطفقون بكثر امن 

 ذلك.
 َقاَل:

َثِي  الحجاج ين برطاة عن اين عوف بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه امسح [وَحدَّ 96]
السواد اما دون جيل حلوان , فوضع َعَلى كل جريب عاامر بو غاامر يياله الاماء يدلو بو بغيره زرع بو 

شرين عطل درهاما وقةيزا واحدا , وامن كل ربس اموسر ثامايف  وبربعين درهاما وامن الوسط بربع  وع
درهاما وامن الةقير اثي  عشر درهاما , وخت  َعَلى بعياقه  رصاصا وبلغى له  اليخل عويا له  وبخذ 

امن جريب الكر  عشرة دراه  , وامن جريب السامس  خامس  دراه  , وامن الخضر امن غل  الصيف امن 
  كل جريب ثالث  دراه  , وامن جريب القطن خامس  دراه  .
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 َقاَل:

َثِي  عيد هللا ين سعيد ين بي  سعيد عن جده بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه [ وَحدَّ 91]
كان ِإَذا صالح قواما اشترط عليه  بن يؤدوا امن الخراج كذا وكذا , وبن فقروا ثالث  بفا  , وبن يهدوا 

اميون َعَلى دامائه  ويسائه  الطريق وال فامالئوا علييا عدوا وال يؤووا ليا امحدثا , فإذا فعلوا ذلك فه  آ
وبييائه  وبامواله  , وله  يذلك ذام  هللا وذام  رسوله َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , ويحن يراء امن امعرة 

 الجفش .
 فصل : ِف  برض الشا  والجزيرة

وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين امن بامر الشا  والجزيرة وفتوحهاما , واما كان جرى علفه الصلح 
فاما صولح علفه بهله اميهاما ؛ فإي  كتيت ِإَلى شيخ امن بهل الحيرة َلُه عل  بأامر الجزيرة والشا  ِف  ف

 فتحهاما بسأله عن ذلك فكتب إل  :
حةظك هللا وعافاك , قد جامعت لك اما عيدي امن عل  الشا  والجزيرة ولفس بش ء حةظته عن الةقهاء 

بسأل عن إسياده بحدا اميه  .إن الجزيرة كايت . ولكيه حديث امن حديث امن يوصف بعل  ذلك , ول  
 قيل اإلسال  طائة  اميها للرو  , وطائة  لةارس , ولكل ففاما ِف  يده اميها جيد وعامال .

فكايت ربس العين فاما دويها ِإَلى الةرات للرو  , ويصييين واما وراءها ِإَلى دجل  لةارس , وكان سهل 
لى اليري  لة ارس , وجيل اماردين ودارا وطور عيدين للرو  , وكايت اماردين ودارا ِإَلى سيجار وا 

 امسلح  اما يين الرو  وفارس حصيا فَقاُل له حصن سرج  يين دارا وبين يصييين .
 امن فتح الشا ؟

فلاما توجه بيو عييدة ين الجراح َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وامن امعه ِإَلى الشا  ؛ وكان بيو بكر َرِضَ  هللُا 
قد بعث امعه شرحييل ين حسي  وسامى َلُه والف  األردن , ويزيد ين بي  سةفان وسامى َلُه  َتَعاَلى َعْيهُ 

 دامشق , وخالد ين الوليد بامده به امن الفاماام  وسامى َلُه حامص , وبامده بعداما شارف الشا  بعامرو ين
 العاص .

يد ين بي  سةفان فلاما فتح هللا عليه  بقا  بيو عييدة بأطراف الشا  وامضى شرحييل ِإَلى األردن ويز 
 ِإَلى دامشق وخالد ين الوليد ِإَلى حامص .

  فلاما ايتظ  له  األامر واستقا  وجه بيو عييدة
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 شرحييل ِإَلى قيسرين فةتحها .
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ووجه عفاض ين غي  الةهري ِإَلى الجزيرة وامديي  املك الرو  يوامئذ الرها فعامد لها عفاض ين غي  ول  
القرى والرساتيق ول  يلق كيدا وال جيدا َحتَّى يزل الرها فأغلق بصحايها يتعرض لش ء اماما امر به امن 

 بيوايها وبقا  عفاض عليها لييا ل  فس  ل  .
فلاما ربى صاحيها الحصار ويئس امن الامدد فتح لها بابا ِف  الجيل لفال فهرب , وبكثر امن كان امعه 

 ن ل  يرد الهرب امن الرو  وه  قليل .امن الجيد وبق  ِف  الامديي  بهلها امن األيباط وه  كثير , وام
فأرسلوا ِإَلى عفاض ين امغي  فسألويه الصلح َعَلى ش ء ساموه فكتب عفاض يذلك ِإَلى بي  عييدة ين 

الجراح فلاما بتاه الكتاب بعث به ِإَلى امعاذ ين جيل فأقربه إفاه , فَقاَل له امعاذ : إيك إن بعطيته  
كن لك بن تقتله  ول  تجد يدا امن إبطال اما اشترطت الصلح َعَلى ش ء امسامى فعجزوا عيه ل  ف

ن بفسروا بدوه َعَلى غير الصغار الذي بامر هللا به فيه  , فاقيل اميه  الصلح  عليه  امن التسامف  , وا 
وبعطه  إفاه َعَلى بن يؤدوا الطاق  , فإن بفسروا بو بعسروا ل  فكن لك عليه  إال اما فطفقون , وت  لك 

 شرطك ول  يبطل .
 ذلك بيو عييدة وكتب ِإَلى عفاض ين امغي . فقيل

فلاما بتى عفاض ين امغي  الكتاب بعلامه  اما َجاَء ففه , فاختلف علفه ِف  هذا الاموضع , فَقاَل قائل : 
قيلوا الصلح َعَلى قدر الطاق  . وَقاَل آخر : بيكروا ذلك وعلاموا بن ِف  بيديه  بامواال وفضوال تذهب 

شيئا امسامى . فلاما ربى عفاض إباءه  وحصاي  امدييته  وبفس امن فتحها إن بخذوا بالطاق  وبيوا إال 
 عيوة صالحه  َعَلى اما سألوا.

وهللا بعل  بي ذلك كان إال بن الصلح قد وقع وفتحت علفه الامديي  ال شك ِف  ذلك , ُث َّ سار عفاض 
ويةر فسير امن الرو  ين غي  ِإَلى حران بو بعث وكايت بقرب الامدائن إلفه فأغلقها بهلها امن األيباط 

وكايوا يها فعرض عليه  اما بعطى بهل الرها . فلاما ربوا امديي  املكه  قد فتحت بجايوا ِإَلى ذلك 
 بجامعون .

فأاما القرى والرساتيق فإن بحدا اميه  ل  يدع ول  فامتيع إال بن بهل كل كورة كايوا ِإَذا فتحت امدييته  
 فقولون: يحن بسوة بهل امدييتيا ورؤسائيا.

 ييلغي  بن عفاضا بعطاه  ذلك وال بباه عليه  .ول  
فأاما امن ول  امن خلةاء الامسلامين بعد فتحها فإيه  قد جعلوا بهل الرساتيق بسوة بهل الامدائن إال ِف  

  برزاق الجيد فإيه 
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 حاملوها عليه  دون بهل الامدائن .

وا ذلك ألن بهل الرساتيق بصحاب وَقاَل بعض بهل العل  امامن زع  بن َلُه علاما يذلك : إياما فعل
األرضين والزرع , وبن بهل الامدائن لفسوا كذلك فأهل العل  بالحج  فقولون : حقيا ِف  بيدييا حامليا 

علفه امن كان قيلك  وهو ثايت ِف  دواوييك  وقد جهلت  وجهليا كيف كان بول األامر . فكيف 
يت وتيقضون هذا األامر الثايت ِف  بيدفك  تستجيزون بن تحدثوا علييا اما ل  فكن اماما لفس لك  به ث

 الذي ل  يزل علفه؟!.
وباما اما كان ِف  بيدي فارس امن الجزيرة فإيه ل  ييلغي  ففه ش ء بحةظه , إال بن بهل فارس لاما 

هزامت يو  القادسف  وبلغ ذلك امن كان هيالك امن جيوده  تحاملوا يجاماعته  وعطلوا اما كايوا ففه إال 
وا به امسلح  يذيون عن سهلها وسهل اماردين ودارا , فأقااموا ِف  امدييته , فلاما بهل سيجار فإيه  وضع

هلكت فارس وبتاه  امن يدعوه  ِإَلى اإلسال  بجايوا وبقااموا ِف  امدييته  , ووضع عفاض ين امغي  
الةهري َعَلى الجاماج  الجزي  َعَلى كل جامجام  دييارا وامدين قامحا وقسطين زيتا وقسطين خال , 

فعا طبق  واحدة , فل  ييلغي  بن هذا َعَلى صلح وال َعَلى بامر بثيته , وال يرواف  عن وجعله  جام
 الةقهاء , وال يإسياد ثايت .

فلاما ول  عيد الاملك ين امروان بعث الضحاك ين عيد الرحامن األشعري فاستقل اما يؤخذ اميه  
ل سيته كلها ُث َّ طرح فأحصى الجاماج  , وجعل الياس كله  عاماال بأيديه  , وحسب اما فكسب العاام

امن ذلك يةقته ِف  طعاامه وبدامه وكسوته وحذائه وطرح بفا  األعفاد ِف  السي  كلها , فوجد الذي 
فحصل بعد ذلك ِف  السي  لكل واحد بربع  ديايير فألزامه  ذلك جامفعا وجعلها طبق  واحدة. ُث َّ حامل 

زرع اماما قرب دييارا , َوَعَلى كل بلف  األاموال َعَلى قدر قربها وبعدها فجعل َعَلى كل امائ  جريب
بصل كر  اماما قرب دييارا , َوَعَلى كل بلة  بصل اماما بعد دييارا , َوَعَلى الزيتون َعَلى كل امائ  شجرة 
اماما قرب دييارا , َوَعَلى كل امائت  شجرة اماما بعد دييارا , وكان غاف  البعد عيده امسيرة اليو  واليوامين 

 ليو  فهو ِف  القرب .وبكثر امن ذلك , واما دون ا
  وحاملت الشا  َعَلى امثل ذلك , وحاملت الاموصل َعَلى امثل ذلك.
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 فصل)كيف كان فرض عامر ألصحاب اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ورض  عيه (
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا تعالى :

َثِي  اين بي  يجفح َقاَل: قد  َعَلى91] بي  بكر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه امال , َفَقاَل: امن كان َلُه  [وَحدَّ
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عيد اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِعَدٌة فلفأت . فَجاَءه جاير ين عيد هللا َفَقاَل: َقاَل ل  َرُسْول هللِا َصلَّى 
ا فشير بكةفه . فَقاَل:له بيو بكر هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : لو َجاَء امال البحرين بعطيتك هكذا وهكذا وهكذ

َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : خذ . فأخذ بكةفه ُث َّ عده فوجده خامسامائ  َفَقاَل: خذ إليها بلةا . فأخذ بلةا ُث َّ 
بعطى كل إيسان كان َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وعده شيئا , وبقيت بقف  امن الامال فقسامها يين 

س بالسوف  َعَلى الصغير والكيير , والحر والاماملوك , والذكر واأليثى . فخرج َعَلى سبع  دراه  اليا
 وثلث لكل إيسان .

فلاما كان العا  الامقيل َجاَء امال كثير هو اكثر امن ذلك , فقسامه يين الياس فأصاب كل إيسان 
ْول هللِا , إيك قسامت هذا الامال عشرين درهاما . َقاَل:فَجاَء ياس امن الامسلامين فقالوا : فا خلفة  َرسُ 

فسويت يين الياس , وامن الياس بياس له  فضل وسوايق وقد  . فلو فضلت بهل السوايق والقد  
 والةضل بةضله  .

ياما ذلك ش ء ثوابه َعَلى هللا  َقاَل:َفَقاَل: باما اما ذكرت  امن السوايق والقد  والةضل فاما بعرفي  يذلك . وا 
 سوة خير امن األثرة .جل ثياؤه , وهذا امعاش فاأل

فلاما كان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه , وَجاَءت الةتوح فضل وَقاَل: ال بجعل امن قاتل 
َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كامن قاتل امعه . فةرض ألهل السوايق والقد  امن الامهاجرين 

ف , ولامن ل  فشهد يدرا بربع  آالف بربع  آالف , واأليصار امامن شهد يدرا خامس  آالف خامس  آال
 وفرض لامن كان َلُه إسال  كإسال  بهل يدر دون ذلك , بيزله  َعَلى قدر اميازله  امن السوايق .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  امولى عامرة وغيره َقاَل: لاما َجاَءت عامر ين الخطاب َرِضَ  هللاُ 91] َثِي  بيو امعشر َقاَل: َحدَّ  [وَحدَّ

  َتَعاَلى َعْيُه الةتوح وَجاَءت األاموال َقاَل: إن ببا بكر
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َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ربى ِف  هذا الامال ربفا ول  ففه ربي آخر , ال بجعل امن قاتل َرُسْول هللِا َصلَّى 
 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كامن قاتل امعه.

ا خامس  آالف خامس  آالف , وفرض لامن كان إسالامه فةرض للامهاجرين واأليصار امامن شهد يدر 
كإسال  اهل يدر بربع  آالف بربع  آالف , وفرض ألزواج اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  اثي  عشر بلةا 

اثي  عشر بلةا إال صةف  وجويري  فإيه فرض لهاما ست  آالف , فأيفا ان فقبال . فَقاَل:لهاما : إياما 
فقالتا : ال إياما فرضت لهن لامكايهتن امن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وكان  فرضت لهن للهجرة .
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 ليا امثله . فعرف ذلك عامر فةرض لهاما اثي  عشر بلةا .
وفرض للعباس ع  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  اثي  عشر بلةا , وفرض ألساام  ين زيد بربع  

 ثالث  آالف . -اييه  -يد هللا ين عامر آالف , وفرض لع
َفَقاَل: فا بيت , ل  زدته عل  بلةا , اما كان أليفه امن الةضل اما ل  فكن ألي  , واما كان َلُه اما ل  فكن 

 ل  ,
َفَقاَل: إن ببا بساام  كان بحب لَرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امن بيفك , وكان بساام  بحب لَرُسْول 

 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  اميك. هللاِ 
وفرض للحسن والحسين خامس  آالف , بلحقهاما بأييهاما لامكايهاما امن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  

. 
 وفرض أليياء الامهاجرين واأليصار بلةين بلةين , فامر عامر ين بي  امسلام  َفَقاَل: زيدوه بلةا

  ين جحش : اما كان أليفه اما ل  فكن آلبائيا , واما كان َلُه اما ل  فكن ليا .فَقاَل له امحامد ين عيد هللا
َفَقاَل: إي  فرضت َلُه بأيفه بي  سلام  بلةين وزدته بأامه ب  سلام  بلةا ,فإن كان لك ب  امثل ب  سلام  

 زدتك بلةا .
ان فةرض َلُه وفرض ألهل امك  والياس ثامايامائ  ثامايامائ  , فَجاَء طلح  ين عييد هللا بأخفه عثام

 ثامايامائ  فامر به اليضر ين بيس
 فَقاَل ُعاَمُر : افرضوا َلُه بلةين .

فَقاَل َلُه طلح  : جئتك بامثله فةرضت َلُه ثامايامائ  وفرضت لهذا بلةين . َفَقاَل: إن ببا هذا لقيي  يو  
 بحد

ه إال قد قتل . فسل سفةه وكسر غامده , َفَقاَل: اما فعل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقلت : اما برا 
وَقاَل: إن كان َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قد قتل فإن هللا ح  ال فاموت , فقاتل َحتَّى قتل , وبيو 

 هذا يرعى الشاء ِف  امكان كذا وكذا . فعامل عامر يهذا امدة خالفته .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن بي  99]   جعةر بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه لاما براد[وَحدَّ
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 ق -وكان ربفه خيرا امن ربيه   -بن فةرض للياس 
 الوا َلُه : ايدب ييةسك ,
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 َقاَل: ال
فيدب باألقرب امن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فةرض للعباس ُث َّ لعل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما 

 ى والى يين خامس قبائل َحتَّى ايتهى ِإَلى يي  عدي ين كعب .َحتَّ 
 َقاَل:

َثَيا الامجالد ين سعيد عن الشعي  عامن شهد عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: 94] [وَحدَّ
َقاَل: اما لاما فتح هللا علفه وفتح فارس والرو  جامع بياسا امن بصحاب رسول َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فَ 

 ترون , فإي  برى بن بجعل عطاء الياس ِف  كل سي  وبجامع الامال فإيه بعظ  لليرك  .
 قالوا : اصيع اما ربيت , فإيك إن شاء هللا اموفق .

 َقاَل: فةرض األعطفات , فدعا باللوح
 َفَقاَل: بامن بيدب ؟

 فَقاَل له عيد الرحامن ين عوف : ايدب ييةسك .
ن بيدب ييي  هاش  رهط اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . فكتب امن شهد يدرا امن يي  َفَقاَل: ال وهللا , ولك

لكل رجل اميه  خامس  آالف خامس  آالف وفرض للعباس ين عيد  -امن امولى بو عرب   -هاش  
الامطلب اثي  عشر بلةا ُث َّ فرض لامن شهد يدرا امن يي  بامف  ين عيد شامس ُث َّ األقرب فاألقرب ِإَلى 

خامس  آالف خامس  آالف وفرض لأليصار  -عربيه  وامواله   -يي  هاش  وفرض لليدريين بجامعين 
بربع  آالف بربع  آالف فكان بول بيصاري فرض َلُه امحامد ين امسلام  وفرض ألزواج اليي  َصلَّى 

وفرض لامهاجرة  هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عشرة آالف عشرة آالف لعائش  َرِضَ  هللُا َعْيُها اثي  عشر بلةا ,
 الحبش  بربع  آالف لكل رجل اميه  , وفرض لعامر ين بي  سلام  لامكان ب  سلام  بربع  آالف .

فَقاَل امحامد ين عيد هللا ين جحش : ل  تةضل عامر علييا بلهجرة بيفه ؟ فقد هاجر آباؤيا وشهدوا يدرا 
. 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فلفأت الذي  فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : بفضله لامكايه امن َرُسْول
 فستعتب بأ  امثل بامه بعتبه .

 وفرض للحسن والحسين خامس  آالف خامس  آالف لامكايهاما امن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  .
ء الامهاجرين ث  فرض للياس ثالثامائ  ثالثامائ  وبربعامائ  بربعامائ  , للعرب  والامولى . وفرض ليسا

  واأليصار ستامائ  ستامائ  وبربعامائ  بربعامائ  وثالثامائ  ثالثامائ  وامائتين امائتين وفرض
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 ألياس امن الامهاجرين واأليصار بلةين بلةين , وفرض للامرَقال حين بسل  بلةين.

 وَقاَل له : دع برض  ِف  يدي بعامرها وبؤدي عيها الخراج اما كايت تؤدى . فةعل .
َل امجالد : فكاليت عام  ل  بعطاها امائتين , فلاما بامر سعيد ين العاص َعَلى الكوف  بلغى بحدهاما َقا

 . فلاما قد  عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه دخل عل   عائد لجدي فكلامته فيها فأثيتها ل  .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  امحامد ين عامرو ين علقام  عن بي  سلام  ين عيد الرحامن ي90] ن عوف عن بي  هريرة [وَحدَّ
َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل:قدامت امن البحرين يخامسامائ  بلف دره  فأتيت عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 

 َعْيُه امامسفا فقلت : فا بامير الامؤاميين اقبض هذا الامال .
 َقاَل: وك  هو ؟

 قلت : خامسامائ  بلف دره  .
 َقاَل: وتدري ك  خامسامائ  بلف ؟

 : يع  امائ  بلف , وامائ  بلف خامس امرات .َقاَل:قلت 
َقاَل: َبْيَت ياعس , اذهب فيت الليل  َحتَّى تصبح . فلاما بصبحت بتيته فقلت : اقبض امي  هذا الامال 

. 
 َقاَل: وك  هو ؟

 قلت خامسامائ  بلف دره  .
 َقاَل: بامن طيب هو ؟

 َقاَل:قلت : ال بعل  إال ذاك .
ن شئت  فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه .  بيها الياس إيه قد َجاَء امال كثير فإن شئت  بن يكيل لك  كليا , وا 

ن شئت  إن يزن لك  وزيا لك .  بن يعد لك  عدديا , وا 
 فَقاَل رجل امن القو  : فا بامير الامؤاميين دون للياس دواوين فعطون عليها . فاشتهى عامر ذلك .

  آالف ثالث  آالف , وألزواج اليي  فةرض للامهاجرين خامس  آالف خامس  آالف , ولأليصار ثالث
َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  اثي  عشر بلةا اثي  عشر بلةا َقاَل: فلاما بتى زييب ايي  جحش امالها قالت : 

 غةر هللا ألامير الامؤاميين لقد كان ِف  صواحبات  امن هو بقوى َعَلى قسام  هذا الامال امي  .
فصب وغطته يثوب ُث َّ قالت لبعض امن عيدها : بدخل  يدك فقيل لها : إن هذا كله لك , فأامرت به 

آلل فالن وآل فالن . فل  تزل تعط  آلل فالن وآل فالن َحتَّى قالت لها الت  تدخل يدها: ال براك 
 تذكريي  ول  علفك حق .

  فقالت : لك اما تحت الثوب
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َقاَل: ُث َّ رفعت يدها فقالت : الله  ال يدركي  َقاَل: فكشةت الثوب فإذا ُث َّ هياك خامس  وثامايون درهاما 
 عطاء عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه بعد عاام  هذا بيدا .

َقاَل: فكايت َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُها بول بزواج اليي  لحوقا به علفه السال  . وذكر ليا بيها كايت 
 وبعطاهن .بسخى بزواج اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  

وجعل عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ِإَلى زيد ين ثايت عطاء األيصار فيدب بأهل العوال  , فيدب 
ييي  عيد األشهل , ُث َّ األوس لبعد اميازله  , ُث َّ الخزرج َحتَّى كان هو آخر الياس , وه  ييو امالك 

 ين اليجار , وه  حول الامسجد .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  عيد هللا ين الوليد الامدي  عن اموسى ين يزيد َقاَل: حامل بيو اموسى األشعري ِإَلى عامر 93] [وَحدَّ
 ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُهاما بلف بلف .

 فَقاَل ُعاَمُر : بك  قدامت ؟
 فَقاَل:بألف بلف .

 َقاَل:فأعظ  ذلك عامر , وَقاَل: هل تدري اما تقول؟
 وامائ  بلف َحتَّى عد عشر امرات .َقاَل: يع  , قدامت بامائ  بلف 

 فَقاَل ُعاَمُر : إن كيت صادقا لفأتين الراع  يصيبه امن هذا الامال وهو بالفامن ودامه ِف  وجهه .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  شيخ امن بهل الامديي  عن إساماعيل ين امحامد ين السائب عن زيد عن بيفه َقاَل: َساِمْعُت 98] [وَحدَّ
: وهللا الذي ال إله إال هو اما بحد إال وله ِف  هذا الامال حق بعطفه بو باميعه  عامر ين الخطاب فقول

, واما بحد بحق به امن بحد إال عيد اماملوك , واما بيا ففه إال كأحدك  , ولكيا َعَلى اميازليا امن كتاب 
اإلسال  , والرجل هللا عز وجل وقساميا امن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . فالرجل وتالده ِف  

وقدامه ِف  اإلسال  , والرجل وغياه ِف  اإلسال  , والرجل وحاجته ِف  اإلسال  . وهللا لئن بقيت لفأتين 
 الراع  يجيل صيعاء حظه امن هذا الامال وهو امكايه قيل بن فحامر وجهه فعي  ِف  طلبه .

ى ِف  العطاء اما يين تسع  َقاَل: وكان ديوان حامير َعَلى حده , وكان فةرض ألامراء الجيوش والقر 
 آالف وثامايف  آالف وسبع  آالف َعَلى قدر اما فصلحه  امن الطعا  واما فقوامون به امن األامور .

 َقاَل: وامان للاميةوس ِإَذا طرحته بامه امائ  دره  , فإذا ترعرع يلغ به امائتين , فإذا يلغ زاده .
ليل  امن قايل أللحقن بخرى الياس بأواله  َقاَل: ولاما ربى الامال قد كثر َقاَل:لئن عشت ِإَلى هذه ال

 َحتَّى فكويوا ِف  العطاء سواء .
  َقاَل: فتوف  َرِحاَمُه هللُا قيل ذلك .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  عل  ين عيد هللا عن الزهري عن سعيد ين الامسيب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: لاما قد  99] [وَحدَّ

امر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بأخاماس فارس َقاَل: وهللا ال يجيها سقف دون الساماء َحتَّى بقسامها َعَلى ع
يين الياس . َقاَل: فأامر يها فوضعت يين صةى الامسجد وبامر عيد الرحامن ين عوف وعيد هللا ين 

امر بالجالليب فكشةت عيها برق  فباتا عليها , ُث َّ غدا عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بالياس علفه فأ
 فيظر عامر ِإَلى ش ء ل  تر عيياه امثله امن الجوهر واللؤلؤ والذهب والةض  فبكى .

فَقاَل له عيد الرحامن ين عوف : هذا امن اموقف الشكر , فاما يبكفك ؟ َفَقاَل: بجل , ولكن هللا ل  فعط 
 ه  ب  يكيل له  بالصاع ؟قوا هذا إال بلقى يييه  العداوة والبغضاء . ُث َّ َقاَل: بيحثوا ل

 َقاَل: ُث َّ بجامع ربفه َعَلى بن فحثوا له  فحثا له 
 َقاَل: وهذا قيل بن يدون الدواوين .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  األعامش عن بي  إسحاق عن جاري  ين امضرب بن عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه سأل 166] [وَحدَّ

 : ك  فكة  العيل ؟
 يجريب فكون سبع  بقةزة فخيز وجامع علفه ثالثين امسكييا فأشبعه  وفعل بالعش  امثله َقاَل: وبامر

 َقاَل: فامن ُث َّ جعل للعيل جرييين ِف  الشهر .
 َقاَل:

َثِي  بشفاخ  قالوا : كان لعامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه 161] َثِي  شيخ ليا قدف  َقاَل:َحدَّ [وَحدَّ
وسوام  ِف  سييل هللا تعالى فإذا كان ِف  عطاء الرجل خة  بو كان امحتاجا بعطاه بربع  آالف فرس ام

ن قاتلت علفه فأصيب بو  الةرس وَقاَل له : إن بعييته بو ضفعته امن علف بو شرب فأيت ضاامن , وا 
 بصيت فلفس علفك ش ء.

 فصل ) اما ييبغ  بن فعامل به ِف  السواد (
 ى علفه :َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف رحام  هللا تعال

يظرت ِف  خراج السواد وف  الوجوه الت  يجيى عليها وجامعت ِف  ذلك بهل العل  بالخراج وغيره  
  وياظرته  ففه فكل قد َقالَ 
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ففه باما ال فحل العامل به , فياظرته  ففاما كان وظف عليه  ِف  خالف  عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 
واحتامال برضه  إذ ذاك لتلك الوظفة  , َحتَّى َقاَل ُعاَمُر لحذفة  وعثامان  َتَعاَلى َعْيُه ِف  خراج األرض

ين حييف َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه  : لعلكاما حاملتاما األرض اما ال تطيق وكان عثامان عاامله إذ ذاك 
 َعَلى شط الةرات وحذفة  عاامله َعَلى اما وراء دجل  امن جوخى واما سقت .

 ض بامرا ه  َلُه امطفق  , ولو شئت ألضعةت .فَقاَل عثامان : حاملت األر 
وَقاَل حذفة  : وضعت عليها بامرا ه  َلُه امحتامل  واما فيها كثير فضل . وان براضيه  كايت تحتامل 
ذلك الخراج الذي وظف عليها إذ كان صاحبا لَرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بخيرا يذلك , ول  فأتيا 

 ه اختالف .عن بحد امن الياس فف
فذكروا بن العاامر كان امن األرضين ِف  ذلك الزامان كثيرا وبن الامعطل اميها كان فسيرا , ووصةوا 

كثرة العاامر الذي ال فعامل وقل  العاامر الذي فعامل وقالوا: لو بخذيا بامثل ذلك الخراج الذي كان َحتَّى 
رة اما هو الساع  غاامر وال يحرثه يلز  للعاامر الامعطل امثل اما يلز  للعاامر الامعتامل ُث َّ يقو  بعاما

 لضعةيا عن بداء الخراج اما ل  يعامله وقل  ذات بيدييا .
فأاما اما تعطل اميذ امائ  سي  وبكثروبقل فلفس فامكن عامارته وال استخراجه ِف  قريب ولامن فعامر ذلك 

  امن حاج  ِإَلى امؤي  ويةق  ال تامكيه , فهذا عذريا ِف  ترك عامارة اما قد تعطل , فربيت بن وظفة
ففه دخل َعَلى السلطان َوَعَلى ييت  -كفال امسامى بو دراه  امساماة توضع عليه  امختلةا  -الطعا  

 الامال , وففه امثل ذلك َعَلى بهل الخراج بعضه  امن بعض .
باما وظفة  الطعا  فإن كان رخصا فاحشا ل  فكتف السلطان بالذي وظف عليه  ول  فطيب يةسا 

جيود ول  تشحن به الثغور , وباما غالء فاحشا ال فطيب السلطان يةسا بالحط عيه  . ول  فقو يذلك ال
 يترك اما فستةضل بهل الخراج امن ذلك , والرخص والغالء ييد هللا تعالى ال فقوامان َعَلى بامر بحد.
وكذلك وظفة  الدراه  اَمَع بشفاء كثيرة تدخل ِف  ذلك تةسيرها فطول , ولفس للرخص والغالء حد 

  فه إياما هو بامر امن الساماء ال يدري كيف هو . ولفس الرخصفعرف وال فقا  عل
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امن كثرة الطعا  وال غالؤه امن قلته , إياما ذلك بامر هللا وقضاؤه , وقد فكون الطعا  كثيرا غالفا , وقد 
 فكون قلفال رخفصا .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن ال161] حك  ين عتيب  عن رجل حدثه بن السعر [َحدَّ

غال ِف  زامن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فَقاَل الياس لَرُسْول هللِا إن السعر قد غال فوظف 
 وظفة  يقو  عليها .

 َفَقاَل: " إن الرخص والغالء ييد هللا لفس ليا بن يجوز بامر هللا وقضاءه " .
 :َقاَل َبُيْو ُيْوُسفَ 

َثِي  ثايت بيو حامزة الفاماي  عن سال  ين بي  الجعد . َقاَل:َساِمْعُته فقول : َقاَل:الياس 161] [وَحدَّ
لَرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : إن السعر قد غال , فسعر ليا سعرا . َفَقاَل: " إن السعر غالؤه 

ي  بريد بن بلقى هللا ولفس ألح  د عيدي امظلام  فطليي  يها ".ورخصه ييد هللا , وا 
 َقاَل:

َثِي  سةفان ين عييي  عن بيوب عن الحسن , َقاَل: غال السعر َعَلى عهد َرُسْول هللِا َصلَّى 169] [وَحدَّ
 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ,

 فَقاَل الياس : َفا َرُسْوَل هللِا بال تسعر ليا ؟
ي  وهللا فَقاَل َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " إن هللا  هو الامسعر , إن هللا هو القابض , إن هللا هو الباسط , وا 

ي  ألرجو بن  اما بعطفك  شيئا وال باميعكاموه , ولكن إياما بيا خازن بضع هذا األامر حيث بامرت , وا 
 بلقى هللا ولفس بحد فطليي  بامظلام  ظلامتها إفاه ِف  يةس وال د  وال امال " .

يدخل َعَلى بهل الخراج ففاما يييه  فال يد لهاتين الطبقتين امساح  بو طرادة . َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وباما اما 
وبي ذلك كان غلب علفه بهل القوة بهل الضعف واستأثروا به وحاملوا الخراج َعَلى غير بهله َوَعَلى 
 اإليكار اَمَع بشفاء كثيرة تدخل ِف  ذلك لوال بن تطول لةسرتها , ولكي  قد يييت لك امن ذلك اما برجو
 بن فكتةى به ِف  جباف  الخراج والعشور والصدقات والجوال  وف  العامل ففاما سوى ذلك إن شاء هللا .

  ول  بجد شيئا بوفر َعَلى ييت الامال وال بعةى ألهل الخراج امن التظال  ففاما
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  خةفة  يييه  وحامل بعضه  َعَلى بعض , وال بعة  له  امن عذاب والته  وعاماله  امن امقاسام  عادل
فيها للسلطان رضا وألهل الخراج امن التظال  ففاما يييه  وحامل بعضه  َعَلى بعض راح  وفضل , 

بعلى يذلك عييا وبحسن ففه يظرا للاموضع الذي وضعه هللا به  -بطال هللا بقاءه  -وبامير الامؤاميين 
وحسن الامعوي  َعَلى  امن دييه وعباده , وهللا بسأل ألامير الامؤاميين التوفيق ففاما يوى امن ذلك وبحب ,
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 الرشاد , وصالح الدين والرعف  .
ربيت ببقى هللا بامير الامؤاميين بن فقاس  امن عامل الحيط  والشعير امن بهل السواد جامفعا َعَلى 

خامسين للسفح اميه , وباما الدوال  فعلى خامس ويصف , وباما اليخل والكر  والرطاب والبساتين فعلى 
ع وال يؤخذ بالخرص ِف  ش ء امن ذلك وال فحزر عليه  ش ء الثلث وباما غالل الصيف فعلى الرب

اميه يباع امن التجار ُث َّ تكون الامقاسامات ِف  بثامان ذلك بو فقو  ذلك قفام  عادل  ال فكون فيها حامل 
َعَلى بهل الخراج وال فكون َعَلى السلطان ضرر ُث َّ يؤخذ اميه  اما يلزامه  امن ذلك , بي ذلك كان 

ن كان اليفع وقسام  الثامن يييه  وبين السلطان بخف فعل  بخف َعَلى بهل الخراج فعل ذلك يه  , وا 
 ذلك يه  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا امسل  الحزاام  عن بيس ين امالك بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  دفع خيير ِإَلى 164] [َحدَّ

ين رواح  فيخرص عليه  ُث َّ يخيره  بي اليصةين  اليهود امساقاة باليصف , وكان يبعث إليه  عيد هللا
 شاءوا , بو فقول له  : اخرصوا بيت  وخيروي  ففقولون : يهذا قاامت الساماوات واألرض .

 َقاَل:
َثَيا الحجاج ين ارطأة عن يافع عن عيد هللا ين عامر بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  160] [وَحدَّ

بهل خيير باليصف فكايت ِف  بيديه  ِف  حفاة َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وحفاة  دفع خيير ِإَلى
 بي  بكر وعاام  والف  عامر , ُث َّ كان عامر هو الذي يزعها امن بيديه  .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين السائب الكلي  عن بي  صالح عن عيد هللا ين العباس َقاَل: لاما فتح 163] َرُسْول [وَحدَّ

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  خيير قالوا : فا امحامد إيا برباب األاموال ويحن بعل  يها اميك  فعااملويا يها . 
  فعاامله  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى اليصف َعَلى إيا ِإَذا شئيا بن يخرجك 
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خيير سامع يذلك بهل فدك فبعث إليه  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   بخرجياك  . فلاما فعل ذلك بهل
امحفص  ين امسعود فيزلوا َعَلى اما يزل علفه بهل خيير َعَلى بن فصويه  وفحقن دامائه  , فأقره  

ل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى امثل امعاامل  بهل خيير فكايت فدك لَرُسوْ 
 َوَسلََّ  وذلك بيه ل  يوجف عليها الامسلامون يخيل وال ركاب .

 َقاَل:
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َثِي  امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن الحك  ين عتيب  عن امقس  عن عيد هللا ين 168] [وَحدَّ
لََّ  افتتح خيير فَقاَل له بهلها : يحن بعل  العباس َرِضَ  هللُا َعْيُهاما بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوسَ 

 بعاملها اميك  فأعطاه  إفاها باليصف.
ث  بعث عيد هللا ين رواح  فقس  يييه وبييه  فأهدوا غلفه فرد هديته  وَقاَل: ل  يبعثي  اليي  َصلَّى هللُا 

ياما بعثي  ألقس  يييك  وبييه.  َعَلْفِه َوَسلََّ  آلكل باموالك  وا 
 شئت  علامت وعالجت وكلت لك  اليصف .ث  َقاَل: إن 

 فقالوا : يهذا قاامت الساماوات واألرض .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن يافع عن عيد هللا ين عامر َقاَل: قا  عامر خطيبا فَقاَل:َقاَل:اليي  169] [وَحدَّ
يه  عدوا َعَلى عيد هللا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : إيا صالحيا بهل خيير َعَلى بن يخرجه  امتى برديا  وا 

ين عامر اَمَع عدوه  َعَلى األيصاري قيله فال يعل  ليا ُث َّ ] هياك [ عدوا غيره  فامن كان َلُه يخيير 
 امال فليلحق به فإي  امخرجه  .

دلو َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا َتَعاَلى : فأاما القطائع فاما كان اميها سفحا فعلى العشر واما سق  اميها بال
 والغرب والسايف  فعلى يصف العشر لامؤي  الدالف  والغرب والسايف  .

ياما العشر والصدق  ِف  الثامار والحرث امن برض العشر فاما َجاَءت به اآلثار والسي  العشر امن  وا 
ذلك َعَلى اما سق  سفحا ويصف العشر َعَلى اما سق  بالغرب والدالف  والسايف  , فهذا الامجامع علفه 

 دركيا امن علامائيا واما َجاَءت به اآلثار.امن قول امن ب
ولست برى العشر إال َعَلى اما يبقى ِف  بيدي الياس , لفس َعَلى الخضر الت  ال بقاء لها وال َعَلى 
األعالف وال َعَلى الحطب عشر , والذي ال يبقى ِف  بيدي الياس هو امثل البطيخ والقثاء والخفار 

 لرياحين وبشباه هذا فلفس ِف  هذا عشر .والقرع والباذيجان والجزر والبقول وا
  وباما اما يبقى ِف  بيدي الياس اماما فكال بالقةيز ويوزن باألرطال فهو
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امثل الحيط  والشعير والذرة واألرز والحيوب والسامس  والشهدايج واللوز والييدق والجوز والةستق 
 ن والبصل والثو  واما بشبه ذلك .والزعةران والزيتون والقرط  والكزبرة والكراوفا والكامو 

فإذا بخرجت األرض امن ذلك خامس  بوسق بو بكثر فةفه العشر ِإَذا كان ِف  برض تسقى سفحا بو 
ذا يقص  ذا كايت ِف  برض تسقى بغرب بو دالف  بو سايف  فةفه يصف العشر , وا  سقتها الساماء , وا 
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 عن خامس  بوسق ل  فكن ففه ش ء .
ذا بخرجت األرض يصف خامس   بوسق حيط  ويصف خامس  بوسق شعيرا كان فيها العشر , وا 

وكذلك لو بخرجت قدر وسق امن حيط  وقدر وسق امن شعير وقدر وسق امن برز وقدر وسق امن 
 تامر وقدر وسق امن زبيب وت  ذلك خامس  بوسق كان ِف  ذلك العشر .

ن يقص عن خامس  بوسق وسق بو بقل بو بكثر ل  فكن ِف  العشر اما خال الزعةرا ن فإيه ِإَذا كان وا 
ِف  برض العشر وبخرج هللا اميه اما فكون قفامته قفام  خامس  بوسق امن بديى اما تخرج األرض امن 
ذا سق  بغرب بو  الحيوب اماما علفه العشر فةفه العشر ِإَذا كان فسقى سفحا بو تسقفه الساماء , وا 

ذا كان ِف  برض الخراج فةفه الخراج َعَلى هذه الص ذا ل  تيلغ قفام  دالف  فيصف العشر , وا  ة  , وا 
 ذلك قفام  خامس  بوسق فال ش ء ففه .

ن ل  تخرج األرض  وكان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول : ِإَذا كان الزعةران ِف  برض العشر فةفه العشر وا 
ن كان ِف  برض الخراج فةفه الخراج .  اميه إال رطال واحدا , وا 

 , فَقاَل بيو حيفة  : ِف  القليل اميه والكثير .واختلف بصحاييا ِف  وقت بداء اما بخرجت األرض 
وَقال غيره: َحتَّى ييلغ بديى اما يخرج امن األرض خامس  بوسق , فال صدق  ففاما ل  ييلغ خامس  بوسق 

. 
وكان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول : ِف  كل اما بخرجت األرض امن قليل بو كثير: العشر ِإَذا كان ِف  

ويصف العشر ِإَذا سق  بغرب بو دالف  بو سايف  والخراج ِإَذا كان ِف  برض العشر وسق  سفحا , 
برض الخراج امن الحيط  والشعير والتامر والزبيب والذرة والحيوب وبيواع البقول وغير ذلك امن 

بصياف غالت الشتاء والصيف اماما فكال وال فكال , فإذا بخرجت األرض شيئا امن ذلك قلفال بو 
حسب اميه بجرة العامال وال يةق  البقر ِإَذا كان فسقى سفحا بو تسقفه الساماء , كثيرا فةفه العشر وال ت

ن كان فسقى بغرب بو دالف  بو   وا 
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 سايف  فةفه يصف العشر .
َثَيا يذلك عن حاماد عن إيراهف  اليخع  بيه َقاَل: اما بخرجت األرض امن قليل بو كثير امن 116] [وَحدَّ

ن ل  يخ رج إال دستج  بقل , فكان بيو حيفة  فأخذ يهذا وفقول : ال تترك برضا ش ء فةفه العشر وا 
تعتامل ال يؤخذ اميها اما يجب عليها امن الخراج ِإَذا كان ِف  برض الخراج واما يجب عليها امن العشر 
ِإَذا كان ِف  برض العشر قلفال بخرجت ب  كثيرا . وَقاَل:غيره : ال صدق  ففاما تخرج األرض َحتَّى ييلغ 
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 بوسق لاما َجاَء ِف  ذلك عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . خامس 
َثَيا ببان ين بي  عفاش عن الحسن البصري عن بيس ين امالك عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه 111] [َحدَّ

ق  , وال ففاما َوَسلََّ  بيه َقاَل: " لفس ففاما دون خامس  بوسق امن الير والشعير والذرة والتامر والذييب صد
 دون خامس بواق صدق  , وال ففاما دون خامس امن اإليل صدق  " .

 َقاَل:
َثَيا فحيى ين بي  بيفس  عن بي  الزبير عن جاير ين عيد هللا َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما عن 111] [وَحدَّ

 " . اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل:" لفس ففاما دون خامس  بوسق صدق 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: والقول عيديا َعَلى هذا .

 والوسق ستون صاعا بصاع اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فالخامس  بوسق ثالثامائ  صاع .
والصاع خامس  برطال وثلث , وهو امثل قةيز الحجاج وامثل الربع الهاشام  والامختو  الهاشام  , 

 األول اثيان وثالثون رطال .
ا بخرجت األرض ثالثامائ  صاع امن هذه األيواع فأكل رب األرض امن ذلك شيئا بو بطع  بهله بو فإذ

جاره بو صدفقه فصار اما بق  ييقص عن ثالثامائ  صاع كان ففاما بق  العشر ِإَذا كان فسقى سفحا 
ا لو ويصف العشر ِإَذا كان فسقى بغرب بو سايف  بو دالف  ول  فكن علفه ففاما بطع  وبكل ش ء , وكذ

 سرق بعضه كان علفه ففاما بق  العشر بو يصف العشر . فهذا جامفع اما َجاَء ففاما بخرجت األرض .
 وهذه بصول ذلك فاما تةرع امن ذلك فعلى هذا فحامل وبه فشبه .

 وهذه عبارة الذي يوزن به وفامثل علفه .
 حييت .فخذ ِف  ذلك باما ربيت إيه بصلح للرعف  واوفر َعَلى ييت الامال وبأي القولين ب

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن عامرو ين شعيب بيه َقاَل: العشر ِف  الحيط  111] [َحدَّ

والشعير والتامر والزبيب , اما سق  امن ذلك سفحا العشر واما سق  بغرب بو دالف  بو سايف  فيصف 
  العشر .
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 َقاَل:

َثَيا سةفا119] ن ين عييي  عن عامرو ين دييار بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل:" ففاما [وَحدَّ
 سقت الساماء العشر واما سق  بالرشاء يصف العشر " .



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 َقاَل:
َثَيا الحسن ين عامارة عن بي  إسحاق عن عاص  ين ضامرة عن عل  ين بي  طالب 114] [وَحدَّ

 فاما سقت الساماء بو سق  سفحا العشر وففاما سق  بالغليل يصف العشر .َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: ف
 َقاَل:

َثَيا إسرائيل ين يويس عن بي  إسحاق عن عاص  ين ضامرة عن عل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى 110] [وَحدَّ
َعْيُه بيه َقاَل: اما سقت الساماء فة  كل عشرة واحد , واما سق  بالغرب فة  كل عشرين واحد . وَقاَل 

   اموضع عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " اما سق  بالدوال  " .فِ 
 َقاَل:

َثَيا امحامد ين سال  عن عاامر الشعي  عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " ففاما سقت 113] [وَحدَّ
 الساماء بو سق  سفحا فةفه العشر واما سق  يدالف  بو سايف  بو غرب فيصف العشر " .

 َقاَل:
َثَيا عامرو ين عثامان عن اموسى ين طلح  بيه كان ال يرى صدق  إال ِف  الحيط  والشعير 118] [وَحدَّ

 واليخل والكر  والذييب .
 َقاَل: وعيديا كتاب كتبه اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  لامعاذ ,بو َقاَل:يسخ  بووجدت يسخ  هكذا.

 َقاَل:
َثَيا ببان ين ع119] فاش عن بيس ين امالك عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل:" ففاما سقت [وَحدَّ

 الساماء بو سق  سفحا العشر , وففاما سق  بالغرب بو السواي  بو اليضوح يصف العشر " .
 َقاَل:

َثَيا عامرو ين فحيى ين عامارة ين بي  الحسن عن بيفه عن بي  سعيد الخدري َرِضَ  هللاُ 116]  [وَحدَّ
َعْيُه عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل:" لفس ففاما دون خامس  ذود صدق  وال ففاما دون 

 خامس بواق صدق  ولفس ففاما دون خامس  بوسق صدق  "
 َقاَل عامرو : والوسق عيديا ستون صاعا .

 َقاَل:
َثِي  فحي111] َثِي  عيد الرحامن ين امعامر َقاَل:َحدَّ ى ين عامارة ين بي  الحسن الامازي  عن بي  [َحدَّ

سعيد الخدري عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امثله . وزاد ففه : وخامس  بوسق يوامئذ وسقان اليو  
.  
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 َقاَل:

َثَيا عيد هللا ين عل  عن إسحاق ين عيد هللا ين بي  بكر عن عباد ين تامف  عن رجا111] ل امن [وَحدَّ
عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   -فيه  بيو بيوب  -بصحاب َرُسْول هللِا علفه الصالة والسال  

 َقاَل: " الصدق  ِف  خامس  بوسق امن الحيط  والتامر والزبيب فصاعدا " .
 َقاَل:

َثَيا ليث ين بي  سلف  عن امجاهد عن اين عامر َقاَل: لفس ِف  الخ111]  ضر زكاة .[وَحدَّ
 َقاَل:

َثَيا الوليد ين عفسى َقاَل: َساِمْعُت اموسى ين طلح  فقول : ال صدق  ف  الخضر الرطب  119] [وَحدَّ
والبطيخ والقثاء والخفار . وَقاَل: إياما الصدق  ِف  اليخل والحيط  والشعير والكر  . وفعي  بالصدق  

 ِف  هذه العشر .
 َقاَل:

َثِي  قفس ين الربف114] ع األسدي عن بي  إسحاق عن عاص  ين ضامرة عن عل  َرِضَ  هللُا [وَحدَّ
 َعْيُه بيه َقاَل: لفس ِف  الخضر زكاة : البقل والقثاء والخفار والبطيخ وكل ش ء لفس َلُه بصل .

 َقاَل:
َثِي  ببان عن بيس ين امالك َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: لفس ِف  البقول زكاة .110]  [وَحدَّ

 :َقالَ 
َثَيا بشعث ين سوار عن عطاء ين بي  رباح وعن الحك  ين عتيب  عن إيراهف  اليخع  113] [وَحدَّ

 بيهاما قاال : ِف  كل اما بخرجت األرض صدق  .
 َقاَل:

َثَيا امحامد ين عيد هللا عن الحك  ين عتيب  عن اموسى ين طلح  عن عامر ين الخطاب 118] [وَحدَّ
اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل:" ال زكاة إال ِف  بربع  :التامر والزبيب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه عن 

 والحيط  والشعير".
ذا كان ِف   فأاما العسل والجوز واللوز وبشباه ذلك فإن ِف  العسل العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر , وا 

ذا كان ِف  الامةاوز والجبال عَ  َلى األشجار وف  الكهوف فال ش ء برض الخراج فلفس ففه ش ء , وا 
 ففه وهو باميزل  الثامار تكون ِف  الجبال واألودف  ال خراج عليها وال عشر .

َثَيا بعض بصحاييا عن عامرو ين شعيب َقاَل: كتب بعض بامراء الطائف ِإَلى عامر ين 119] [َحدَّ
 الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه :

اما كايوا يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ,وفسألون اَمَع ذلك بن بصحاب اليحل ال يؤدون إلييا 
 بن يحام  بوديته , فاكتب إل  يربفك ِف  ذلك.
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 فكتب إلفه عامر :
  إن بدوا إلفك اما كايوا يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فاح  له 
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ن ل  يؤدوا إلفك ام ا كايوا يؤدون إلفه فال تح  له  . َقاَل: وكايوا يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا بوديته  وا 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  امن كل عشر قرب قرب  .

َثِي  فحيى ين سعيد عن عامرو ين شعيب بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه كتب 116] [وَحدَّ
 ِف  العسل : امن كل عشر قرب قرب  .

 َقاَل:
َثِي  األحوص ين حكف  عن بيفه بيه َقاَل: ِف  كل عشرة برطال رطل.111]  [وَحدَّ

 َقاَل:
َثِي  عيد هللا ين الامحرر عن الزهري يرفعه َقاَل:َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : ِف  111] [وَحدَّ

 العسل العشر .
ةفه العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر , والخراج ِإَذا فأاما الجوز واللوز والييدق والةستق وبشباه ذلك ف

 كان ِف  برض الخراج أليه فكال .
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا تعالى : ولفس ِف  القصب وال ِف  الحطب وال ِف  الحشفش وال ِف  التين وال 

 ِف  العسف عشر وال خامس وال خراج .
ذا كان ِف  برض الخراج فةفه الخراج , فأاما قصب الذريرة فإذا كان ِف  برض ا لعشر فةفه العشر , وا 

وباما قصب السكر فةفه العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر , والخراج ِإَذا كان ِف  برض الخراج أليه اماما 
ن ل  يؤكل فله ثامن واميةع  .  يؤكل , وقصب الذريرة وا 

ذلك عين ِف  األرض ش ء يعلامه ِإَذا كان ولفس ِف  اليةط والقير والزئيق والاموامفا ِإَذا كان لش ء امن 
 ِف  برض عشر بو برض خراج .

 َقاَل:
َثَيا الحجاج ين برطأة عن الحك  ين عتيب  عن امقس  عن عيد هللا ين عباس ِف  قول هللا 111] [وَحدَّ

 عز وجل : ) وآتوا حقه يو  حصاده ( َقاَل: العشر ويصف العشر .
 َقاَل:

َثَيا بشعث ين سو 119] ار عن امحامد ين سيرين عن عيد هللا ين عامر ِف  قول هللا عز وجل : ) [وَحدَّ
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 وآتوا حقه يو  حصاده ( َقاَل: هذا سوى اما ففه امن الصدق  .
 َقاَل:

َثَيا الامغيرة عن ساماك عن إيراهف  ِف  قوله تبارك وتعالى : ) وآتوا حقه يو  حصاده ( َقاَل: 114] [وَحدَّ
 لعشر فلاما سن العشر ويصف العشر ترك .كان هذا قيل بن فسن العشر ويصف ا

 َقاَل:
َثَيا بعض بشفاخيا عن بي  رَجاَء عن الحسن ِف  قوله تعالى :}َوآُتواْ 110]   [وَحدَّ
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 {191َحقَُّه َيْوَ  َحَصاِدِه]األيعا  :
 َقاَل: ه  الصدق  امن الحب والثامار .

 َقاَل:
َثَيا قفس ين الربفع عن سال  األ113] فطس عن سعيد ين جيير ِف  قول هللا تعالى : }َوآُتوْا َحقَُّه [وَحدَّ

 {191َيْوَ  َحَصاِدِه ]األيعا  :
 َقاَل: فضفةك الضيف فتعلف دايته , وفأتفك السائل فتعطفه , ُث َّ فقع ففه العشر ويصف العشر .

 فصل ) ِف  ذكر القطائع (
امن برض العراق فكل اما كان لكسرى وامرازبته وبهل ييته  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا : فأاما القطائع

 اماما ل  فكن ِف  يد احد .
َثِي  عيد هللا ين الوليد الامدي  عن رجل امن يي  بسد 118] َقاَل:ول  بر بحدا كان بعل  بالسواد  -[َحدَّ

  ُفَقاُل َلَها: َقاَل: يلغت الصواف  َعَلى عهد عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه بربع  آالف بلف , وه  الت -اميه 
صواف  األثامار , وذلك بيه كان بصةى كل برض كايت لكسرى بو ألهله بو لرجل قتل ِف  الحرب بو 

 لحق بأرض الحرب بو امغفض اماء بو دير يريد .
 َقاَل: وذكر ل  خصلتين ل  بحةظهاما .

 َقاَل:
َثِي  عيد هللا ين الوليد عن عيد هللا ين بي  حرة َقاَل: بصةى119] عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا  [وَحدَّ

َعْيُه امن بهل السواد عشرة بصياف : برض امن قتل ِف  الحرب , وبرض امن هرب , وكل برض 
 كايت لكسرى وكل برض كايت ألحد امن بهله وكل امغفض اماء وكل دير يريد .

 َقاَل: ويسيت بربع خصال كايت لألكاسرة ,
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َعْيُه سبع  آالف بلف فلاما كايت الجاماج  بحرق الياس َقاَل: وكان خراج اما استصةاه عامر َرِضَ  هللُا 
 الديوان فذهب ذلك األصل ودرس ول  فعرف .

 َقاَل:
َثِي  بعض بهل الامديي  امن الامشيخ  القداماء َقاَل: وجد ِف  الديوان بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه 196] [وَحدَّ

  بصةى باموال كسرى وآل كسرى وكل امن فر عن برضه وقتل
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 ِف  الامعرك  وكل امغفض اماء بو بجام  فكان عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه فقطع امن هذه لامن اقطع .
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وذلك باميزل  الامال الذي ل  فكن ألحد وال ِف  يد وارث فلإلاما  العادل بن يجيز اميه 

 ذلك ِف  هذه األرض.وفعط  امن كان َلُه غياء ِف  اإلسال  وفضع ذلك اموضعه وال فحاي  به , فك
 فهذا سييل القطائع عيدي ِف  برض العراق .

والذي صيع الحجاج ُث َّ فعل عامر ين عيد العزيز , فإن عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بخذ ِف  ذلك 
 بالسي  ألن امن بقطعه الوالة الامهديون فلفس ألحد بن يرد ذلك .

ياما صارت فأاما امن اخذ امن واحد وبقطع آخر فهذا باميزل   امال غصبه واحد امن واحد وبعطى واحدا وا 
ياما ذلك َعَلى اإلاما  إن ربى بن فصير عليها عشرا  القطائع يؤخذ اميها العشر أليها باميزل  الصدق  وا 

ن ربى بن فصير عليها عشرين فعل وغن ربى بن فصيرها خراجا  ِإَذا كايت تشرب امن  -فعل , وا 
ياما يؤخذ اميها العشر لاما يلز  فعل ذلك اموسعا علفه فِ  -بيهار الخراج    برض العراق خاص  , وا 

صاحب اإلقطاع امن الامؤي  ِف  حةر األيهار وبياء الييوت وعامل األرض وف  هذا امؤي  عظفام  
َعَلى صاحب اإلقطاع, فامن ُث َّ صار علفه العشر لاما يلز  امن الامؤي  . واألامر ِف  ذلك إلفك اما ربيت 

  .بيه بصلح , فاعامل به إن شاء هللا
 فصل

 وباما برض الحجاز وامك  والامديي  وبرض الفامن وبرض العرب الت  افتتحها
َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فال يزاد عليها وال ييقص اميها , أليه ش ء قد جرى علفه بامر َرُسْول 

 َلى غير ذلك .هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وحكامه , فال فحل لإلاما  بن فحوله إِ 
وقد يلغيا بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  افتتح فتوحا امن األرض العربف  فوضع عليها العشر ول  

 يجعل َعَلى ش ء اميها خراجا.
 وكذلك قول بصحاييا ِف  تلك األرضين .
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الامجرى وبجرى البحران بال ترى بن امك  والحر  ل  فكن فيها خراج فأجروا األرض العربف  كلها هذا 
والطائف كذلك بو ال ترى بن العرب امن عيدة األوثان حكامه  القتل بو اإلسال  وال تقيل اميه  الجزي  

 , وهذا خالف الحك  ِف  غيره  فكذلك ارض العرب .
  وقد جعل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى قو 
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الكتاب الخراج َعَلى رقايه  لقول هللا عز وجل ِف  كتابه:}َواَمن  امن بهل الفامن يرى بيه  امن بهل
يُكْ  َفِإيَُّه اِمْيُهْ ]الامائدة :   { وجعل َعَلى كل حال  وحالام  دييارا بو عدله امعافريا .41َيَتَولَُّه  امِ 

ياما جعل العشر ِف  السفح ويصف العشر ِف  الدالف  لامؤي   فأاما األرض فل  يجعل عليها خراجا وا 
 لدالف  والسايف  .ا

 فصل
وباما الخوارج فإيه  بخطأوا الامحج  وجعلوا قرى عربف  باميزل  قرى عجامف  ول  فأخذوا باما اجتامع علفه 

بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وقول عامر وعل  , وامن اجتامع امن بصحاب َرُسْول هللِا 
 تأوفال وتوففقا امن الخوارج , والحامد هلل رب العالامين فصلَصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ه  بحسن 

وباما برض البصرة وخراسان فإيهاما عيدي باميزل  السواد اما افتتح امن ذلك عيوة فهو برض خراج واما 
صولح علفه بهله فعلى اما صولحوا علفه وال يزاد عليه  واما بسل  علفه بهله فهو عشر ولست بفرق 

ء امن بامرها ولكن قد جرت عليها سي  وبامضى ذلك امن كان امن الخلةاء يين السواد وبين هذه ِف  ش 
 فَرَبْيت بن تقرها َعَلى حالها , وذلك األامر وعلفه العامل .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وكل برض امن برض العراق والحجاز والفامن والطائف وبرض العرب وغيرها عاامرة 
ث  وال عليها بثر عامارة فأقطعها اإلاما  رجال فعامرها ولفست ألحد وال ِف  يد بحد وال املك ألحد وال ورا

فإن كايت ِف  برض الخراج بدى عيها الذي بقطعها الخراج , والخراج اما افتتح عيوة , امثل السواد 
ن كايت امن برض العشر بدى عيها الذي بقطعها العشر .  وغيره , وا 

  وبرض العشر كل برض بسل  عليها
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 ر .اهلها فه  برض عش

وارض الحجاز والامديي  وامك  والفامن وبرض العرب كلها برض عشر فكل ارض بقطعها اإلاما  اماما 
 فتحت عيوة فةيها الخراج إال بن فصيرها اإلاما  عشري .

وذلك ِإَلى اإلاما  ِإَذا بقطع بحدا برضا امن برض الخراج فإن ربى بن فصير عليها عشرا , بو عشرا 
 خراجا فاما ربى بن فحامل عليها بهلها فعل.ويصةا , بو عشرين بو بكثر بو 

وبرجو بن فكون ذلك اموسعا علفه فكفةاما شاء امن ذلك فعل , إال امن كان امن برض الحجاز والامديي  
وامك  والفامن فإن هيالك ال فقع خراجا وال فسع اإلاما  وال فحل َلُه بن فغير ذلك وال فحوله عاما جرى 

 َلْفِه َوَسلََّ  وحكامه .علفه بامر َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا عَ 
فقد يييت لك فخذ بأي القولين بحييت , واعامل باما ترى بيه بصلح للامسلامين وبع  يةعا لخاصته  

 وعاامته  وبسل  لك ِف  دييك إن شاء هللا تعالى .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  الامجالد ين سعيد عن عاامر الشعي  بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللاُ 191] َعْيُه بعث عتب   [َحدَّ
فدخلها ويزلها قيل بن ييزل سعد ين بي   -وكايت تسامى برض الهيد  -ين غزوان ِإَلى البصرة 

وقاص الكوف  وبن زياد ين بيفه هو الذي ييى امسجدها وقصرها وهو اليو  ِف  اموضعه , وبن ببا 
اص امحاصر اموسى األشعري افتتح تستر وبصيهان وامهرجان قذق واماه ذيفان وسعد ين بي  وق

 الامدائن .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وكل امن بقطعه الوالة الامهديون برضا امن ارض السواد وارض العرب والجبال امن األصياف الت  
ذكريا بن لإلاما  بن فقطع اميها فال فحل لامن فأت  بعده  امن الخلةاء بن يرد ذلك وال يخرجه امن يدي 

ذ الوال  امن يد واحد برضا وبقطعها آخر فهذا باميزل  امن هو ِف  يده وارثا بو امشتريا فأاما عن بخ
الغاصب غصب واحدا وبعطى آخر فال فحل لإلاما  وال فسعه بن فقطع بحدا امن الياس حق امسل  وال 

امعاهد وال يخرج امن يده امن ذلك شيئا إال بحق يجب َلُه علفه ففأخذه يذلك الذي وجب َلُه علفه 
 ُه .ففقطعه امن بحب امن الياس فذلك جائز لَ 

واألرض عيدي باميزل  الامال فلإلاما  بن يجيز امن ييت الامال امن كان َلُه غياء ِف  اإلسال  وامن فقوى 
  به َعَلى العدو وفعامل
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 ِف  ذلك بالذي يرى بيه خير للامسلامين وبصلح ألامره .

رضا ال وكذلك األرضون فقطع اإلاما  اميها امن بحب امن األصياف الت  ساميت وال برى بن يترك ب
املك ألحد فيها وال عامارة َحتَّى فقطعها اإلاما  فإن ذلك بعامر للبالد وبكثر للخراج . فهذا حد اإلقطاع 

 عيدي َعَلى اما بخيرتك .
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وقد بقطع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وتألف َعَلى اإلسال  بقوااما وبقطع الخلةاء 

 ربوا بن ِف  إقطاعه صالحا .امن بعده امن 
َثِي  اين بي  يجفح عن عامرو ين شعيب عن بيفه بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بقطع 191] [َحدَّ

ألياس امن امزيي  بو جهيي  برضا فل  فعامروها فخاصامه  الجهييون بو الامزييون ِإَلى عامر ين 
َقاَل: لو كايت امي  بو امن بي  بكر لرددتها ولكيها قطفع  امن الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه . فَ 

َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . ُث َّ َقاَل: امن كايت َلُه برض ُث َّ تركها ثالث سيين فل  فعامرها فعامرها 
 قو  آخرون فه  بحق يها .

 َقاَل:
َثَيا هشا  ين عروة عن بيفه َقاَل: بقطع191] َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الزبير برضا فيها  [وَحدَّ

يخل امن باموال يي  اليضير , وذكر بيها كايت برضا ُفَقاُل َلَها: الجرف , وذكر بن عامر ين الخطاب 
َرِضَ  هللُا َعْيُه بقطع العقيق بجامع للياس َحتَّى جازت قطفع  برض عروة ين الزبير . َفَقاَل: بين 

طعون اميذ اليو  فإن فكن فيه  خير فتحت قدام  . َقاَل خوات ين جيير : بقطعيفه . فأقطعه الامستق
 إفاه .
 َقاَل:

َثِي  سةفان ين عييي  عن عامرو ين دييار َقاَل: لاما قد  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الامديي  199] [وَحدَّ
 بقطع ببا بكر وبقطع عامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاما .

 َل:َقا
َثَيا بشعث ين سوار عن حييب ين بي  ثايت عن صلت الامك  عن بي  رافع َقاَل: بعطاه  194] [وَحدَّ

اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  برضا , فعجزوا عن عامارتها فباعوها ِف  زامن عامر ين الخطاب َرِضَ  
بامواله  عيد عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه يثامايف  آالف دييار بو يثامايامائ  بلف دره  , فوضعوا 

 هللُا َعْيُه , فلاما بخذوها وجدوها تيقص .
 فقالوا : هذا ياقص.
 َقاَل: احسيوا زكاته ؛

 َقاَل: فحسيوه فوجدوه واففا .
  َفَقاَل: بحسيت  بي  بامسك اماال ال بزكفه .
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 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا امن بهل الامديي  َقالَ 190] : بقطع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بالل ين [وَحدَّ
الحارث الامزي  اما يين البحر والصخر , فلاما كان زامن عامر ين الخطاب َقاَل له : إيك ال تستطفع 

 بن تعامل هذا , فطيب َلُه بن فقطعها اما خال الامعادن فإيه استثياها .
 َقاَل:

َثِي  األعامش عن إيراهف  193] ين الامهاجر عن اموسى ين طلح  َقاَل: بقطع عثامان ين عةان [وَحدَّ
لعيد هللا ين امسعود َرِضَ  هللُا َعْيُه تعالى عيهاما ِف  اليهرين , ولعامار ين فاسر استييفا , وبقطع خبابا 

 صيعاء , وبقطع سعد ين امالك قري  هرامزان.
 َقاَل: فكل جار .

 هاما بالثلث والربع .َقاَل: فكان عيد هللا ين امسعود وسعد فعطفان برض
 وَقاَل:

َثَيا بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َعْيُه عامن حدثه َقاَل: كان لعيد هللا ين امسعود برض خراج , وكان 198] [وَحدَّ
لخباب برض خراج , وكان للحسين ين عل  ، برض خراج ولغيره  امن الصحاب  َرِضَ  هللُا َعْيُه  , 

 الخراج . وكان لشريح برض خراج فكايوا يؤدون عيها
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فقد َجاَءت هذه اآلثار بأن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بقطع بقوااما وبن الخلةاء امن 
بعده بقطعوا , وربى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الصالح ففاما فعل امن ذلك إذ كان ففه تألف 

وكذلك الخلةاء إياما بقطعوا امن ربوا بن َلُه غياء ِف  اإلسال  ويكاف   َعَلى اإلسال  وعامارة األرض ,
 للعدو وربوا بن األفضل اما فعلوا , ولوال ذلك ل  فأتوه ول  فقطعوا حق امسل  وال امعاهد .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه عن سعيد ين زيد َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َص 199] لَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : [وَحدَّ

 امن بخذ شيرا امن برض بغير حق طوقه امن سبع براضين " .
 فصل:ف  إسال  قو  امن بهل الحرب وبهل البادف  َعَلى برضه  وبامواله 

  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وسألت فا بامير الامؤاميين عن قو  امن بهل الحرب بسلاموا
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 ك  ِف  ذلك ؟على بيةسه  وبرضه  اما الح

فإن دامائه  حرا  واما بسلاموا علفه امن بامواله  فله  وكذلك برضوه  له  وه  برض عشر باميزل  
الامديي  حيث بسل  بهلها اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وكايت برضه  برض عشر وكذلك 

 الطائف والبحران .
ه  وبالده  فله  اما بسلاموا علفه وهو ِف  بيديه  ولفس ألحد وكذلك بهل البادف  ِإَذا بسلاموا َعَلى امفاه

امن بهل القبائل بن ييي  ِف  ذلك شيئا فستحق به اميه شيئا , وال فحةر ففه يئرا فستحق به شيئا , 
ولفس له  بن فاميعوا الكأل وال فاميعوا الرعاء وال الامواش  امن الاماء وال حافرا وال خةا ِف  تلك اليلدة , 

 عشر ال يخرجون عيها ففاما بعد ويتوارثويها ويتبافعويها .وبرضه  برض 
 وكذلك كل بالد بسل  عليها بهلها فه  له  واما فيها .

وبفاما قو  امن بهل الشرك صالحه  اإلاما  َعَلى بن ييزلوا َعَلى الحك  والقسط وبن يؤدوا الخراج فه  
 بهل ذام  وبرضه  برض خراج ويؤخذ

 وال يزاد عليه  . اميه  اما صولحوا علفه ويوفى له 
وبفاما برض افتتحها اإلاما  عيوة فقسامها يين الذين افتتحوها فإن ربى بن ذلك بفضل فهو ِف  سع  امن 
ن ل  ير قسامتها وربى الصالح ِف  إقرارها ِف  بيدي بهلها كاما فعل عامر ين  ذلك وه  برض عشر وا 

لفس َلُه بن فأخذها بعد ذلك اميه  , الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ِف  السواد فله ذلك وه  برض خراج و 
 وه  املك له  يتوارثويها ويتبافعويها وفضع عليه  الخراج , وال فكلةوا امن ذلك اما ال فطفقون .

 فصل :ف  اموات األرض ِف  الصلح والعيوة وغيرها
وسألت فا بامير الامؤاميين عن األرض  الت  افتتحت عيوة بو صولح عليها بهلها , وف  بعض قراها 

 كثيرة ال يرى عليها بثر زراع  وال يياء ألحد , اما الصالح فيها ؟برض 
فإذا ل  فكن ِف  هذه األرضين بثر يياء وال زرع ول  تكن فيئا ألهل القرى وال امسرحا وال اموضع امقيرة 

وال اموضع امحتطيه  وال اموضع امرعى دوايه  وبغياامه  , ولفست باملك ألحد وال ِف  يد بحد فه  
  بو بحفا اميهااموات فامن بحفاها 
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 شيئا فه  َلُه .
ولك بن تقطع ذلك امن بحييت وربيت وتؤاجره وتعامل ففه باما ترى بيه صالح . وكل امن بحفا برضا 

 امواتا فه  َلُه .
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وقد كان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول : امن بحفا برضا امواتا فه  َلُه ِإَذا بجازه اإلاما  , وامن بحفا برضا 
ر إذن اإلاما  فلفست َلُه ولإلاما  بن يخرجها امن يده وفصيع فيها اما ربى امن إجارة واإلقطاع امواتا بغي

 وغير ذلك .
قيل ألي  يوسف: اما ييبغ  ألي  حيفة  بن فكون قد َقاَل هذا إال امن ش ء ألن الحديث قد َجاَء عن 

ه  َلُه " فيين ليا ذلك الش ء فإيا يرجو اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل:" امن بحفا برضا امواتا ف
 بن تكون قد َساِمْعُت اميه ِف  هذا شيئا فحتج به .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: حجته ِف  ذلك بن فقول : اإلحفاء ال فكون إال يإذن اإلاما  .
بربيت رجلين براد كل واحد اميهاما بن يختار اموضعا واحدا وكل واحد اميهاما اميع صاحبه , بيهاما بحق 

ه ؟ بربيت إن براد رجل بن فحي  برضا اميت  بةياء رجل وهو امقر بن ال حق َلُه فيها َفَقاَل: ال تحيها ب
 فإيها بةيائ  وذلك فضري  .

فإياما جعل بيو حيفة  إذن اإلاما  ِف  ذلك هاهيا فصال يين الياس , فإذا بذن اإلاما  ِف  ذلك إليسان 
ذا اميع اإلاما  بحدا كان ذلك الاميع جائزا ول  فكن كان َلُه بن فحيها,وكان ذلك اإلذن جائزاامستق فاما. وا 

 يين الياس التشاح ِف  الاموضع الواحد وال الضرار ففه اَمَع إذن اإلاما  واميعه .
ن بحفاها يإذن اإلاما  فلفست َلُه . فأاما  ولفس اما َقاَل بيو حيفة  يرد األثر إياما رد األثر بن فقول : وا 

ثر ولكن يإذن اإلاما  لفكون إيه فصال ففاما يييه  امن خصواماته  امن فقول ه  َلُه فهذا اتباع األ
ضرار بعضه  يبعض.  وا 

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: باما بيا فأرى ِإَذا ل  فكن ففه ضرر َعَلى بحد وال ألحد ففه خصوام  بن إذن َرُسْول هللِا 
فهو َعَلى الحديث " ولفس لعرق ظال   َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  جائز ِإَلى يو  القفاام  فإذا َجاَء الضرر

 حق " .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه عن عائش  َرِضَ  هللُا َعْيُها عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه 146] [َحدَّ
 َوَسلََّ  َقاَل: " امن بحفا برضا اميت  فه  َلُه ولفس لعرق ظال  حق " .

 َقاَل:
َثَيا الحجاج ين برطأة عن عامرو ين شعيب عن بيفه عن جده عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه [وَحدَّ 141]

 َوَسلََّ  َقاَل:" امن بحفا برضا امواتا فه  َلُه " .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن فحيى ين عروة عن بيفه عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 141]   [وَحدَّ

(1/09) 

 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

04 
َثِي  امن ربى ذلك  بيه َقاَل: " امن بحفا برضا اميت  فه  َلُه , ولفس لعرق ظال  حق " . َقاَل:عروة : فَحدَّ

 اليخل فضرب ِف  بصله بالةئوس .
 َقاَل:

َثِي  ليث عن طاوس َقاَل:َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : عادي األرض هلل وللرسول 141] [وَحدَّ
 لك  امن بعد , فامن بحفا برضا اميت  فه  َلُه , ولفس لامحتجر حق بعد ثالث سيين " . ُث َّ 

 َقاَل:
َثِي  امحامد ين إسحاق عن الزهري عن سال  ين عيد هللا بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 149] [وَحدَّ

ث سيين " وذلك َعْيُه َقاَل:على الاميير : " امن بحفا برضا اميت  فه  َلُه , ولفس لامحتجر حق بعد ثال
 بن رجاال كايوا فحتجرون امن األرض اما ال فعلامون .

 َقاَل:
َثِي  الحسن ين عامارة عن الزهري عن سعيد ين الامسيب َقاَل:َقاَل ُعاَمُر: ين الخطاب 144] [وَحدَّ

 َرِضَ  هللُا َعْيُه " امن بحفا برضا اميت  فه  َلُه , ولفس لامحتجر حق بعد ثالث سيين " .
 َقاَل:

َثِي  سعيد ين بي  عروب  عن قتادة عن الحسن عن سامرة ين جيدب َقاَل: امن بحاط حائطا [وحَ 140] دَّ
 َعَلى برض فه  َلُه .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: امعيى هذا الحديث عيديا َعَلى األرض الاموات الت  ال حق ألحد فيها وال املك , فامن 
فكري اميها األيهار وفعامرها باما ففه بحفاها وه  كذلك فه  َلُه : يزرعها ويزارعها ويؤاجرها و 

ن كايت ِف  برض الخراج بدى عيها  امصلحتها , فإن كايت ِف  برض العشر بدى عيها العشر , وا 
ن احتةر لها يئرا بو استيبط لها قياة كايت برض عشر .  الخراج , وا 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ضوه  امعطل  وال فعرف بيها ِف  يد بحد وبفاما قو  امن بهل الحرب بادوا فل  ييق اميه  بحد وبقيت بر 

وال بن بحدا يدع  فيها دعوى وبخذها رجل فعامرها وحرثها وغرس فيها وبدى عيها الخراج والعشر 
 فه  َلُه .

  وهذه الاموات ه  الت  وصةت لك ِف  بول الامسأل  ولفس لإلاما  بن يخرج شيئا امن يد بحد إال بحق
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 ثايت امعروف .
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فقطع كل اموات وكل اما كان لفس ألحد ففه املك ولفس ِف  يد بحد وفعامل ِف  ذلك بالذي  ولإلاما  بن
 يرى بيه خير للامسلامين وبع  يةعا .

وامن بحفا برضا امواتا اماما كان الامسلامون افتتحوه اماما كان ِف  بيدي بهل الشرك عيوة وقد كان اإلاما  
ه حين قسامها يين الامسلامين صارت قسامها يين الجيد الذين افتتحوها وخامسها فه  برض عشر ألي

 برض عشر , فيؤدي عيها الذي بحفا اميها شيئا العشر , كاما يؤدي هؤالء الذين قسامها اإلاما  يييه  .
ن كان اإلاما  حين افتتحها تركها ِف  بيدي بهلها ول  فكن قسامها يين امن افتتحها كاما كان عامر ين  وا 

يدي بهله فه  برض خراج يؤدي عيها الذي بحفا اميها شيئا الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ترك السواد ِف  ب
 الخراج كاما يؤدي الذي كان اإلاما  بقرها ِف  بيديه  .

امن برض الحجاز بو برض العرب الت  بسل  بهلها عليها  -وبفاما رجل بحفا برضا امن برض الاموات 
ن كايت امن األرضين الت  افتتحها الامسلامون اماما -وه  برض عشر  ِف  بيدي بهل  فه  َلُه وا 

الشرك , فإن بحفاها وساق إليها الاماء امن الامفاه الت  كايت ِف  بيدي بهل الشرك فه  برض خراج, 
ن بحفاها بغير ذلك الاماء   فه  برض عشر . -ييئر احتةرها فيها بو عين استخرجها اميها  -وا 

ن كان فستطفع بن فسوق الاماء إليها امن األيهار الت  كايت ِف  بيدي األعا ج  فه  برض خراج وا 
 ساقه بو ل  فسقه .

وبرض العرب امخالة  ألرض العج  امن قيل بن العرب إياما فقاتلون َعَلى اإلسال  ال تقيل اميه  الجزي  
ن قسامها اإلاما  ول  يدعها  وال فقيل اميه  إال اإلسال  فإن عة  له  عن بالده  فه  برض عشر وا 

الحك  ِف  العج  أليه  فقاتلون َعَلى اإلسال   له  فه  برض عشر , ولفس فشبه الحك  ِف  العرب
َوَعَلى إعطاء الجزي  والعرب ال فقاتلون إال َعَلى اإلسال  , فإاما بن فسلاموا وغاما بن فقتلوا , وال يعل  
بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وال بحدا امن الصحاب  وال بحدا امن الخلةاء امن بعده بخذوا امن 

 األوثان امن العرب جزي  , إياما هو اإلسال  بو القتل .عيدة 
فإذا ظهر عليه  سي  اليساء والذراري كاما سي  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  يو  حيين ذراري 

 هوازن ويساءه  ُث َّ عةا عيه  بعد وبطلق عيه  .
ياما فعل ذلك بأهل األوثان اميه  .  وا 

عرب فه  باميزل  األعاج  تقيل اميه  الجزي  كاما بضعف عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه فأاما بهل الكتاب امن ال
  َعَلى يي 
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الصدق  عوضا امن الخراج وكاما وضع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى كل حال  دييار بو  تغلب

 ا صالح بهل يجران َعَلى فدف  .عدله امعافريا ِف  بهل الفامن , فهذا عيديا كأهل الكتاب وكام
 وباما العج  فتقيل الجزي  امن بهل الكتاب اميه  والامشركين وعيدة األوثان والييران امن الرجال اميه  .
وقد بخذ َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الجزي  امن امجوس بهل هجر والامجوس بهل شرك ولفسوا 

 ال تيكح يسائه  وال تؤكل ذبائحه  .بأهل كتاب وهؤالء عيديا امن العج  و 
ووضع عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه َعَلى امشرك  العج  بالعراق الجزي  َعَلى رءوس الرجال َعَلى 

 الطبقات الامعسر والاموسر والوسط .
وبهل الردة امن العرب والعج  الحك  فيه  كالحك  ِف  عيدة األوثان امن العرب : ال فقيل اميه  إال 

 ال  بو القتل , وال توضع عليه  الجزي  .اإلس
 فصل: الحك  ِف  الامرتدين ِإَذا حاربوا واميعوا الدار

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولو بن الامرتدين اميعوا الدار وحاربوا سي  يسائه  وذراريه  وبجيروا َعَلى اإلسال  كاما 
 حيفة  وغيره .سيى بيو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه ذراري امن ارتد امن العرب امن يي  

 وكاما سيى عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه يي  ياجف  اموافق  ألي  بكر وال يوضع عليه  الخراج .
ن بسلاموا قيل القتال وقيل ان فظهر عليه  حقيوا دامائه  وبامواله  واامتيعوا امن السباء .  وا 

ن ظهر عليه  فأسلاموا حقيوا الداماء وامضى فيه  حك  السباء َعَلى ا لصيفان واليساء . فأاما الرجال وا 
 فأحرار ال فسترقون .

وقد فدى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  األسارى يو  يدر فل  فكويوا رقفقا , وبطلق بيو بكر َرِضَ  
 هللُا َعْيُه األشعث ين قفس وعييي  ين حصن فل  فكويا رقفقا ول  فكويا اموال  لامن حقن دامائه  .

َلى الرجال امن بهل الردة وال امن عيدة األوثان سي  وال جزي  إياما هو القتل بو اإلسال  , ولفس عَ 
وكل امن كان علفه القتل بو اإلسال  فظهر اإلاما  َعَلى داره  سي  الذراري وقتل الرجال وقسامت 

  الغيفام  َعَلى امواضع قسام  الخامس لامن سامى هللا ِف  كتابه
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 شهد الوقع  امن الامسلامين , فهذا جائز .وبربع  بخاماسه لامن 
ن ترك اإلاما  السباء وبطلقه  وعةا عيه  وترك األرض وبامواله  فهو ِف  سع  , وهذا امستقف  جائز  وا 

 . وبرضه  برض عشر ال تشبه برض الخراج ألن حك  هذا امخالف لحك  الخراج .
غير دار امن امشرك  العرب فتركها َعَلى حالها , امن وقد ظهر َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى 
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 ذلك البحران والفاماام  وغيرهاما امن بالد غطةان وتامف  .
وباما اما جليوا به ِف  عسكره  فلفس يترك َعَلى حاله وبربع  بخاماسه يين الذين غياموه والخامس لامن 

 سامى هللا تعالى ِف  كتابه .
القرى , والحك  ِف  هذا غير الحك  ِف  تلك الغيائ  , تلك  وغيفام  العسكر امخالة  لاما بفاء هللا امن بهل

غيائ  الامشركين امن عيدة األوثان امن العرب والعج  وبهل الكتاب سواء : الخامس يين امن سامى هللا 
 تعالى ِف  كتابه وبربع  بخاماسه يين الذين قاتلوا علفه وغياموه .

 فصل:]بهل القرى واألرضين والامدائن وبهلها واما فيها[
باما بهل القرى واألرضين والامدائن وبهلها واما فيها فاإلاما  بالخفار : إن شاء تركه  ِف  برضه  و 

ودوره  واميازله  وسل  له  بامواله ووضع عليه  الجزي  والخراج اما خال الرجال امن عيدة األوثان امن 
 العرب خاص  , فإيه ال فقيل اميه  الجزي  إياما هو اإلسال  بو القتل .

ا بفاء هللا امن بهل القرى , بال ترى ِإَلى قوله عز وجل ِف  كتابه ) امَّا َبَفاَء َّللاَُّ َعَلى وال خامس ففام
ِييِل (  [  3] الحشر : َرُسوِلِه اِمْن بَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتااَمى َواْلاَمَساِكيِن َواْيِن السَّ

[ ُث َّ َقاَل:)َوالَِّذيَن  8َقَراِء اْلاُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُبْخِرُجوا اِمن ِدفاِرِهْ  َوَباْمَواِلِهْ  ( ] الحشر : ُث َّ َقاَل:تعالى ) ِلْلةُ 
فاَماَن اِمن َقْيِلِهْ  ( ] الحشر :  اَر َواإْلِ [ ُث َّ َقاَل:تعالى ) َوالَِّذيَن َجاُءوا اِمن َبْعِدِهْ  ( ] الحشر  9َتَيوَُّءوا الدَّ

فصار ِف  القرى هؤالء جامفعا وهذا ِف  غير غيفام  العساكر , وقد ترك َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا [  16: 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  امن القرى اما ل  فقس  .

وقد ظهر َعَلى امك  عيوة وفيها باموال فل  فقسامها وظهر َعَلى قريظ  واليضير َوَعَلى غير دار امن 
ير خيير فلذلك كان اإلاما  بالخفار إن قس  كاما قس  َرُسْول دور العرب فل  فقس  شيئا امن األرض غ

  هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 
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ن ترك كاما ترك َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  غير خيير فحسن .  فحسن . وا 
الشا  وامصر وبكثر امن ذلك إياما افتتح وقد ترك عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه السواد وهذه اليلدان امن 

ياما كان الصلح امن ذلك ِف  بهل الحصون فأاما اليلدان فحازوها وظهروا عليها عيوة فتركها  عيوة وا 
 عامر لجامفع الامسلامين يوامئذ ولامن يج ء امن بعده  وربى الةضل ِف  ذلك .
 .وكذلك اإلاما  فامض  َعَلى اما ربى امن ذلك بعد بن فحتاط للامسلامين والدين 

 فصل: حد برض العشر امن برض الخراج
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َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: َرِحاَمُه هللُا : فأاما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين امن حد برض العشر امن حد برض 
الخراج فكل برض بسل  بهلها عليها وه  امن برض العرب بو ارض العج  فه  له  وه  ارض 

اميزل  الفامن , وكذلك كل امن ال تقيل اميه الجزي  وال عشر , باميزل  الامديي  حين بسل  عليها بهلها وب
ن ظهر عليها  فقيل اميه إال اإلسال  بو القتل امن عيدة األوثان امن العرب فأرضه  برض عشر , وا 

اإلاما  ألن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قد ظهر َعَلى برضين امن برض العرب وتركها فه  برض 
 . عشر َحتَّى الساع 

 َقاَل:
ن  وبفاما دار امن دور األعاج  قد ظهر عليها اإلاما  وتركها ِف  بيدي بهلها فه  برض خراج , وا 

 قسامها يين الذين غياموها فه  برض عشر .
بال ترى بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ظهر َعَلى برض األعاج  وتركها ِف  بيديه  فه  برض 

 خراج .
    صالح عليها بهلها وصاروا ذام  فه  برض خراج .وكل برض امن براض  األعاج
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 فصل: ففاما يخرج امن البحر
وسألت فا بامير الامؤاميين عاما يخرج امن البحر امن حلف  وعيير , فإن ففاما يخرج امن البحر امن 

 الحلف  والعيير الخامس , فأاما غيرهاما فال ش ء ففه . وقد كان بيو حيفة  واين بي  ليلى رحامهاما هللا
 فقوالن : لفس ِف  ش ء امن ذلك ش ء أليه باميزل  السامك .

وباما بيا فإي  برى ِف  ذلك الخامس وبربع  بخاماسه لامن بخرجه أليا قد روييا ففه حديثاعن عامر َرِضَ  
 هللُا َعْيُه ووافقه علفه عيد هللا ين عباس فاتبعيا األثر ول  ير خالفه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا :
َثِي  الحسن ين عامارة عن عامرو ين دييار عن طاوس عن عيد هللا ين عباس بن عامر ين 143] [َحدَّ

الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه استعامل فعلى ين بامف  َعَلى البحر فكتب إلفه ِف  عييرة وجدها رجل َعَلى 
 الساحل فسأله عيها وعاما فيها .

 فكتب إلفه عامر:
فاما بخرج هللا جل ثياؤه امن البحر الخامس " َقاَل:وَقاَل عيد هللا ين " إيه سيب امن سيب هللا فيها وف

 عباس : " وذلك ربي  " .
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 فصل: ِف  العسل والجوز واللوز
ذا كان ِف   وباما العسل والجوز واللوز وبشباه ذلك فإن ِف  العسل العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر وا 

ذا كان ِف  الامةاوز والجبال َعَلى األشجار بو ِف  الكهوف فال ش ء  برض الخراج فلفس ففه ش ء , وا 
 ففه وهو باميزل  الثامار تكون ِف  الجبال واألدوف  ال خراج عليها وال عشر .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا بعض بشفاخيا عن عامرو ين شعيب َقاَل: كتب بامير الطائف ِإَلى عامر ين الخطاب 148] [َحدَّ

  ليحل ال يؤدون إلييا اما كايواَرِضَ  هللُا َعْيُه بن بصحاب ا

(1/36) 

 
31 

يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وفسألون اَمَع ذلك بن يحام  له  بوديته  , فاكتب إل  يربفك ِف  
 ذلك .

 فكتب إلفه عامر:
ن ل  يؤدوا إلفك " إن بدوا إلفك اما كايوا يؤدويه ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فاح  له   بوديته  , وا 

 اما كايوا يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فال تح  له  ".
 َقاَل: وكايوا يؤدون ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امن كل عشر قرب قرب  .

 َقاَل:
َثِي  فحيى ين سعيد عن عامرو ين شعيب بن عامر كتب ِف  ا149] لخالفا : امن كل عشر قرب [وَحدَّ

 قرب  .
 َقاَل:

َثِي  األحوص ين حكف  عن بيفه بيه َقاَل: " ِف  كل عشرة برطال رطل " .106]  [وَحدَّ
 َقاَل:

َثِي  عيد هللا ين الامحرر عن الزهري يرفعه َقاَل:َقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " ِف  101] [وَحدَّ
 العسل العشر " .

وباما اللوز والجوز والييدق والةستق وبشباه ذلك فةفه العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر , والخراج ِإَذا 
 كان ِف  برض الخراج أليه فكال .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولفس ِف  القصب وال ِف  الحطب وال ِف  الحشفش وال ِف  التين وال ِف  العسف 
 عشر وال خامس وال خراج .
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ن كان ِف  برض الخراج فةفه الخراج .وباما قصب ا  لذريرة فإذا كان ِف  برض العشر فةفه العشر , وا 
وباما قصب السكر فةفه العشر ِإَذا كان ِف  برض العشر , والخراج ِإَذا كان ِف  برض الخراج أليه 

ن ل  يؤكل فله ثامرة واميةع  .  ثامر يؤكل . وقصب الذريرة وا 
إن كان لش ء امن ذلك عين ِف  األرض  -اليةط والقير والزئيق والاموامفا َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولفس ِف  

 ش ء يعلامه , كان ِف  برض عشر بو برض خراج . -
 فصل: قص  يجران وبهلها

 وسألت فا بامير الامؤاميين عن يجران وبهلها وكيف كان الحك  جرى فيه  وفيها .
 وِلَ  بخرجوا اميها بعد الشرط الذي كان شرط عليه  ؟

 لسيب ِف  ذلك ؟واما ا
  فإن اليي 
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َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كان بقر بهلها فيها َعَلى شروط اشترطها عليه  واشترطوها ه  , وكتب له  
 يذلك كتابا , قد ذكرت يسخته لك , وبعث إليه  عامرو ين حز  وغلى غيره  , وكتب له  عهدا .

َثِي  امحامد ين إسحاق بن 101] اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كتب لعامرو ين حز  حين بعثه ِإَلى [فَحدَّ
 يجران:

 {.1هذا بامان امن هللا ورسوله:}َفا َبيَُّها الَِّذيَن آاَمُيوْا َبْوُفوْا ِباْلُعُقوِد]الامائدة : -" ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْفِ  
الفامن , آامره يتقوى هللا ِف  بامره كله , وبن فةعل عهد امن امحامد اليي  لعامرو ين حز  حين بعثه ِإَلى 

 وفةعل وفأخذ امن الغيائ  خامس هللا جل ثياؤه واما كتب َعَلى الامؤاميين ِف  الصدق  امن الثامار " .
ن يسخ  كتاب اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  له  الت  ِف  بيديه  :  وا 

 ِبْسِ  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 
ِف  كل  -إذ كان عليه  حكامه  -تب امحامد َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ألهل يجران هذا اما ك

ثامرة وف  كل صةراء وبفضاء ورقيق . فأفضل ذلك عليه  وترك ذلك كله له  َعَلى بلة  حل  امن 
فاما  حلل األواق  ِف  كل رجب بلف حل  وف  كل صةر بلف حل  اَمَع كل حل  بوقف  امن الةض  ,

زادت َعَلى الخراج بو يقصت عن األواق  فبالحساب , واما قضوا امن دروع بو خيل بو ركاب بو 
عروض بخذ اميه  بالحساب . َوَعَلى يجران امؤي  رسل  وامتعته  اما يين عشرين يواما فاما دون ذلك , 

كان كيد بالفامن وال تحبس رسل  فوق شهر وعليه  عاري  ثالثين درعا وثالثين فرسا وثالثين بعيرا ِإَذا 
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 وامعرة .
واما هلك اماما بعاروا رسل  امن دروع بو خيل بو ركاب بو عروض فهو ضامين َعَلى رسل  َحتَّى 

 يؤدوه إليه  .
وليجران وحاشيتها جوار هللا وذام  امحامد اليي  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى بامواله  وبيةسه  

ده  وعشيرته  وبفعه  وكل اما تحت بيديه  امن قليل بو كثير , ال فغير وبرضه  واملته  وغائيه  وشاه
بسقف امن بسقةيته وال راهب امن رهباييته وال كاهن امن كهايته ولفس علفه ديف  . وال د  جاهلف  وال 
يخسرون وال فعسرون وال فطأ برضه  جفش . وامن سأل اميه  حقا فيييه  اليصف غير ظالامين وال 

 امظلوامين .
  الربا امن ذي قيل فذامت  اميه يريئ  . وال يؤخذ رجل اميه وامن بكل 
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بظل  آخر َوَعَلى اما ِف  هذا الكتاب جوار هللا وذام  امحامد اليي  َرُسْول هللِا بيدا َحتَّى فأت  هللا بأامره , 
 اما يصحوا وبصلحوا اما عليه  غير امتةرقين بظل  .
 ين عوف امن يي  يصر شهد بيو سةفان ين حرب وغفالن ين عامرو وامالك

 واألقرع ين حابس الحيظل  والامغيرة ين شعب  .
 وكتب له  هذا الكتاب عيد هللا ين بي  بكر .

 َقاَل: ُث َّ َجاَءوا امن بعد َعَلى بي  بكر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فكتب له  :
 " ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْفِ  .

خلفة  امحامد اليي  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ألهل يجران ,  هذا اما كتب به عيد هللا بيو بكر
بجاره  يجوار هللا وذام  امحامد اليي  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى بيةسه  وبرضيه  واملته  

ل اما تحت بيديه  امن وبامواله  وحاشيته  وعبادته  وغائيه  وشاهده  وبساقةته  ورهبايه  وبفعه  وك
قليل بو كثير ال يخسرون وال فعسرون , وال فغير بسقف امن بسقةيته وال راهب امن رهباييته وفاء له  
بكل اما كتب له  امحامد اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َوَعَلى اما ِف  هذه الصحفة  جوار هللا وذام  اليي  

 ه  اليصح واإلصالح ففاما عليه  امن الحق.َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيداوعلي
 شهد الامستورد ين عامرو بحد يي  القين وعامرو امولى بي  بكر وراشد ين حذفة  والامغيرة , وكتب " .

ث  َجاَءوا امن بعد بن استخلف عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه إلفه وقد كان عامر بجاله  عن يجران 
 فه  َعَلى الامسلامين , فكتب له  :الفامن وبسكيه  ييجران العراق أليه خا
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 ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْفِ  .
هذا اما كتب به عامر بامير الامؤاميين ألهل يجران امن سار اميه  آامن بأامان هللا ال فضره بحد امن 

 ُه .الامسلامين , وفاء له  باما كتب له  امحامد اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وبيو بكر َرِضَ  هللُا َعيْ 
 ) باما بعد (

فامن امروا به امن بامراء الشا  وبامراء العراق فليوسقه  امن حرث األرض , فاما اعتاملوا امن ذلك فهو 
 له  صدق  لوجه هللا وعقب  له  امكان برضه  ال سييل عليه  ففه ألحد وال امغر  .

 ) باما بعد (
ام  وجزيته  عيه  امتروك  فامن حضره  امن رجل امسل  فلييصره  َعَلى امن ظلامه  فإيه  بقوا  له  الذ

  بربع  وعشرين شهرا بعد بن فقداموا وال فكلةوا إال
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 امن صيعه  الير غير امظلوامين وال امعتدى عليه  . شهد عثامان ين عةان وامعفقيب , وكتب " .
 -قب  فلاما قبض عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه واستخلف عثامان بتوه ِإَلى الامديي  فكتب له  ِإَلى الوليد ين ع

 : -وهو عاامله 
 " ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 

امن عيد هللا عثامان بامير الامؤاميين ِإَلى الوليد ين عقب  , سال  هللا علفك , فإي  بحامد هللا الذي ال إله 
 إال هو .

) باما بعد ( فإن األسقف والعاقب وسراة بهل يجران الذين بالعراق , بتوي  فشكوا إل  وبروي  شرط 
ي  قد خةةت عيه  ثالثين حل  امن جزيته  تركتها  عامر له  وقد علامت اما بصايه  امن الامسلامين , وا 
ي  وفيت له  بكل برضه  الت  تصدق عليه  عامر عقيى امكان برضه   لوجه هللا تعالى جل ثياؤه , وا 

 بالفامن فاستوص يه  خيرا فإيه  بقوا  له  ذام  , وكايت ييي  وبييه  امعرف  .
ذا قربت صحفةته  فارددها عليه . وايظر صحفة   كان عامر كتيها له  فأوفه  اما فيها , وا 

 والسال  .
 وكتب حامران ين ببان , لليصف امن شعبان سي  سبع وعشرين " .

 -فلاما استخلف عل  رضوان هللا علفه وقد  العراق بتوه 
َثِي  األعامش عن سال  ين بي  الجعد َقاَل: بتى بسقف يجران علف101] ا َرِضَ  هللُا َعْيُه وامعه [ فَحدَّ

 كتاب ِف  بدف  بحامر .
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َقاَل:فأيى  -فعي  لاما رددتيا ِإَلى بالديا  -َقاَل: بسألك فا بامير الامؤاميين خط يدك وشةاع  لسايك 
 عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بن يرده  وَقاَل: وفحك إن عامر كان رشيد األامر .

يه خافه  َعَلى الامسلامين وقد كايوا اتخذوا الخيل والسالح َقاَل:وكان عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه بجاله  أل
 ِف  يلده  فأجاله  عن يجران الفامن وبسكيه  يجران العراق .
 َقاَل: وكايوا يرون بن علفا لو كان امخالةا لسيرة عامر لرده  .

 ث  كتب له  عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه :
 " ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 

عيد هللا عل  ين بي  طالب بامير الامؤاميين ألهل اليجرايف  , إيك  بتيتاموي  بكتاب امن  هذا كتاب امن
ي  وفيت لك  باما كتب لك  امحامد  يي  هللا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ففه شرط لك  َعَلى بيةسك  وباموالك  وا 

امين َفْلَيِف، له  وال فضااموا وال َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وبيو بكر وعامر , فامن بتى عليه  امن الامسل
 فظلاموا وال ييتقص حق امن حقوقه  .

وكتب عيد هللا ين بي  رافع , لعشر خلون امن جامادى اآلخرة سي  سبع وثالثين , اميذ ولج َرُسْول هللِا 
  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الامديي  " .
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ة ه  الواجب  َعَلى برضه  َوَعَلى جزي  رءوسه  تقس  َعَلى رءوس َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وهذه الحلل الامساما
ن كان بعضه  قد باع برضه بو  الرجال الذين ل  فسلاموا َوَعَلى كل برض امن براض  يجران , وا 

   .تغليبعضها امن امسل  بو ذام  بو 
 والامربة والصي  ِف  ذلك سواء ِف  برضه  .
يفان ش ء ولفس عليه  اليو  ليجران هذه ضفاف  وال يائب  فأاما جزي  رءوسه  فلفس َعَلى اليساء والص

للرسل وال للوال  إياما كان ذلك َعَلى عهد اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وه  ييجران الفامن باما اليو  فال 
. 

َقاَل: ولو اشترى يجراي  برضا امن برض الخراج كان علفه فيها الخراج ول  فاميع الخراج الذي يجب 
ه ِف  األرض اليجرايف  واما يجب علفه يجزيه ربسه واألرض إن كايت َلُه ييجران خاص  امن الحلل علف

 إياما تجب عليه  لجزي  رءوسه  ِف  برض يجران خاص  .
وقد ييبغ  بن يرفق يه  وفحسن إليه  ويوفى له  يذامته  وال فحاملوا فوق طاقته  وال فظلاموا وال 

  وال يائب  وبن يبعث إليه  امن يجييه  ِف  بالده  وال يلز  يساءه  فعسروا وال يخسروا وال فكلةوا امؤي
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 وال صيفايه  ِف  رءوسه  جزي  امن الحلل وال امن غيرها .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  الحسن ين عامارة عن امحامد ين عييد هللا عن عيد الرحامن ين سابط عن فعلى ين بامف  109] [َحدَّ
فعي  يجران الت  قرب  -طاب َرِضَ  هللُا َعْيُه َعَلى خراج برض يجران َقاَل: لاما بعثي  عامر ين الخ

كتب إل  بن ايظر كل برض جال بهلها عيها , فاما كان امن برض يفضاء تسقى سفحا بو  -الفامن 
تسقيها الساماء , فاماكان فيها امن يخيل بو شجر فادفعه إليه  فقوامون علفه وفسقويه فاما بخرج هللا امن 

 سلامين اميه الثلثان وله  الثلث.ش ء فلعامر وللام
واما كان اميها فسقى بغرب فله  الثلثان ولعامر وللامسلامين الثلث . وادفع إليه  اما كان امن برض 

 يفضاء يزرعويها فاما كان اميها فسقى سفحا بو تسقفه الساماء فله  الثلث ولعامر وللامسلامين الثلثان .
  وللامسلامين الثلث . واما كان امن برض يفضاء تسقى بغرب فله  الثلثان ولعامر
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 فصل: ِف  الصدقات
وسألت فا بامير الامؤاميين عاما يجب ففه الصدق  , ِف  اإليل والبقر والغي  والخيل , وكيف ييبغ  بن 

 فعاامل امن وجب علفه ش ء امن الصدق  ِف  كل صيف امن هذه األصياف ؟
وجب َلُه وعلفه والعامل ِف  ذلك باما  فامر فا بامير الامؤاميين العااملين عليها بأخذ الحق وا عطائه امن

 سيه َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ُث َّ الخلةاء امن بعده .
واعل  بيه امن سن سي  حسي  كان َلُه اجرها وامثل بجر امن عامل يها امن غير بن ييتقص امن بجوره  

ن ييتقص امن بوزاره  ش ء , وامن سن سي  سيئ  كان علفه وزرها ووزر امن عامل يها امن غير ا
 ش ء .

هكذا روي ليا عن ييييا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , وبيا بسأل هللا بن يجعلك امامن استن بةعله ورض  
 عامله , وبعظ  علفه ثوابه , وبن فعييك َعَلى اما والك , وفحةظ لك اما استرعاك .

الصدقات وعلفه بدركت فقهائيا,  وقد ذكرت اما يلغيا بيه بوجب َعَلى كل صيف امن هذه األصياف امن
حديثا عن الزهري عن سال  عن اين  -وهو الامجامع علفه عيديا , وهو بحسن اما سامعيا ِف  ذلك 

-عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُهاما بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كتب كتابا ِف  الصدق  فقريه بسفةه
َحتَّى قبض َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فعامل به بيو بكر َحتَّى هلك ُث َّ عامل  فل  يخرجه -بو َقاَل:يوصيته

 به عامر .
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 َقاَل: فكان ففه:
" ِف  كل بربعين شاة شاة , ِإَلى امائ  وعشرين , فإذا زادت فشاتان , ِإَلى امائتين , فإذا زادت فثالث 

 . ولفس فيها ش ء َحتَّى تيلغ الامائ  . شفاة ِإَلى ثالثامائ  , فإذا زادت فة  كل امائ  شاة شاة
وف  خامس امن اإليل شاة وف  عشر شاتان وف  خامس  عشر ثالث شفاة وف  عشرين بربع شفاه 
وف  خامس  وعشرين ييت امخاض , ِإَلى خامس وثالثين , فإن زادت فةيها ايي  ليون , ِإَلى خامس  

 وبربعين,
 فإن زادت فةيها حق  ِإَلى ستين ,

 جزع  ِإَلى خامس  وسبعين , فإن زادت فةيها
 فإن زادت فةيها ييتا ليون ِإَلى تسعين ,

 فإن زادت فةيها حقتان ِإَلى عشرين وامائ  ,
 فإن زادت َعَلى امائ  وعشرين فة  كل خامسين حق 

  وف  كل بربعين ييت ليون .
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 اجعان بالسوف  " .وال يجامع يين امتةرق وال فةرق يين امجتامع , واما كان امن خلفطين فإيهاما يتر 
وقد يلغيا عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: ِإَذا زادت اإليل َعَلى امائ  وعشرين 

 فبحساب تستقيل يها الةريض .
 وهو قول إيراهف  اليخع  وبه َقاَل بيو حيفة .

 ة : شاة .فإذا كثرت اإليل فة  كل خامسين حق  , وكذلك الغي  ِإَذا كثرت فة  كل امائ  شا
ولفس ِف  بقل امن ثالثين بقرة امن البقر السائام  ش ء فإذا كايت ثالثين فةيها تيفع جذع , ِإَلى تسع 

 وثالثين ,
 فإذا كايت بربعين فةيها امسي  ,

 فإذا كثرت فة  كل ثالثين تيفع جذع وف  كل بربعين امسي  .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا األعامش عن إيراهف  عن104] امسروق َقاَل: لاما بعث َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امعاذا  [َحدَّ
 ِإَلى الفامن بامره بن فأخذ امن كل ثالثين امن البقر تيفعا بو تيفع  وامن كل بربعين امسي  .

 وقد يلغيا امثل ذلك عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه .
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 ن امشيختيا يختلةون فيها:باما الخيل فإي  بدركت امن بدركت ام
 فَقاَل بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا :

ِف  الخيل السائام  الصدق  دييار ِف  كل فرس , وروي ليا ذلك عن حاماد عن إيراهف  وقد يلغيا يحو 
 ذلك عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه .

ي عيه بو ال يرفعه ِإَلى وقد يلغيا عن عل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بفضا ِف  حديث آخر يخالف اما رو 
 َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل: " قد عةوت ألامت  عن الخيل والرقيق " .

وقد روييا عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  اما يقله إلييا رجال امعروفون بيه َقاَل:" تجاوزت ألامت  
 عن الخيل والرقيق " .

َثَيا سةفان ين عييي  عن بي  إسحاق عن الحارث عن عل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى [و 100] امن ذلك اما َحدَّ
 َعْيُه عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " تجاوزت لك  عن صدق  الخيل والرقيق " .

وهو قول َعَلى َرِضَ  فأاما اإليل العواامل والبقر العواامل فلفس فيها صدق  ل  فأخذ امعاذ اميها شيئا , 
 هللُا َتَعاَلى َعْيُه . َقاَل: والجواامفس واليخت باميزل  اإليل والبقر وه  كامعز الشاة وضأيها .

  فأاما اما يؤخذ ِف  الصدق  امن الغي  فال تؤخذ إال الثي  فصاعدا , وال تؤخذ ِف 
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ل الغي  وال الامخاض وال الحواامل وال الصدق  هرام  وال عامفاء وال عوراء وال ذات عوار فاحش وال فح
وال  -وه  الت  فساميها صاحب الغي  لفأكلها  -وال األكيل   -وه  الت  امعها ولد تربفه  -الربى 

 جذع  فاما دويها فإن كايت فوق الجذع ودون هذه األربع بخذها الامصدق .
وال امن دويها ولكن  ولفس لصاحب الصدق  بن يتخير الغي  ففأخذ امن خفارها وال فأخذ امن شرارها

فأخذ الوسط امن ذلك َعَلى السي  واما َجاَء فيها . وال ييبغ  لصاحب الصدق  بن يجلب الغي  امن يلد 
 َعَلى يلد .

وال تؤخذ الصدق  امن اإليل والبقر والغي  َحتَّى فحول عليها الحول فإذا حال عليها حول بخذ اميها 
ن َجاءَ  يها الراع  َعَلى يده فحاملها ِإَذا كايت قيل الحول ,  وفحتسب ِف  العدد بالصغير وبالسخل  وا 

ن  فأاما اما كان امن يتاج بعد الحول ل  فحتسب به ِف  السي  األولى وفحتسب به ِف  السي  الثايف  وا 
 بق  َحتَّى فحول علفه الحول , والامعز والضأن ِف  الصدق  سواء .

فة  َرِحاَمُه هللُا كان فقول : ال ش ء فيها , فإن كان َلُه بربعون جامال فحال عليها الحول فإن ببا حي
وباما بيا فأرى بن فأخذ الامصدق اميها واحدا , وكذلك العجاجيل والةصالن ِف  قول بي  حيفة  وبي  
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 يوسف رحامهاما هللا تعالى .
 فإن كايت َلُه شاة امسي  وتسع  وثالثون جامال فحال عليها الحول

َذا كان فيها امسن يؤخذ ِف  الصدق  وجيت فيها الصدق  فإن فيها امسي  , وبذلك َقاَل بيو حيفة  إِ 
 وكذلك هذا ِف  اإليل والبقر .

 فإن هلكت الشاة بعد الحول فال ش ء فيها َعَلى قول بي  حيفة  .
وَقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فيها تسع  وثالثون جزءا امن بربعين جزءا امن جامل . فإن حال الحول َلُه َعَلى 

ا عشرون قيل بن فأت  الامصدق ُث َّ بتى فإن فيها يصف امسي  , فإن كان إياما بربعين بقرة فهلك اميه
ن هلك ربع األربعين بق  فيها ثالث   هلك بقل فبحسابه , إن هلك ثلث األربعين بق  فيها ثلث امسي  وا 

 برباع امسي  ال فحول اما يجب ِف  امسي  َعَلى تيفع .
ال عليها الحول وجيت فيها ييت امخاض , فإن وكذلك اإليل لو كان َلُه خامس وعشرون امن اإليل فح

ن كان  هلكت كلها إال بعيرا فإن ِف  ذلك البعير جزءا امن خامس  وعشرين جزءا امن ييت امخاض , وا 
  هلك اميها عشرون وبق  خامس  ل 
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 يؤخذ امن صاحيها ش ء وكان للامصدق اميها خامس ييت امخاض .
ا إال امسي  لفس ففاما يزيد َعَلى الثالثين امن البقر ش ء إال ولو كان َلُه خامسون امن البقر ل  فكن فيه

تيفع َحتَّى تيلغ بربعين , فإذا يلغت بربعين فةيها امسي  , ُث َّ لفس ففاما يزيد َعَلى األربعين ش ء إال 
 الامسي  َحتَّى تيلغ ستين , فإذا يلغت ستين فةيها تيفعان , ُث َّ ث  ِإَذا صارت سبعين فةيها تيفع وامسي  ,

 فإن زادت البقر وكثرت فة  كل بربعين امسي  وف  كل ثالثين تيفع بو تيفع  جزع .
فإذا حال الحول للرجل َعَلى خامسين بقرة ُث َّ هلك اميها عشرة فإن فيها امسي  َعَلى حالها أليه قد بق  

 اما يجب ففه امسي  .
اماما كايت تجب ففه  فإن كان الذي هلك اميها عشرون فإن علفه فيها ثالث  برباع امسي  أليه ذهب

 الامسي  .
ولو كان َلُه خامسون امن اإليل فحال عليها الحول فعلفه فيها حق  , فإن هلك اميها ثالث بو بربع قيل 
بن فأت  الامصدق وبق  ست  وبربعون بخذ اميه الامصدق حق  ألن الذي يجب علفه ِف  ست  وبربعين 

 حق  . ول  فحتسب باما هلك .
  وبربعين قسامت الحق  َعَلى ست  وبربعين جزءا ُث َّ يظرت ك  يصيب ولو كان إياما بق  بقل امن ست
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 الذي بق  امن تلك األجزاء امن الحق  فكان علفه فيها كذلك .
 وكذلك الغي  لو كايت َلُه امائ  وعشرون شاة

فإن فيها شاة واحدة اليه لفس ِف  الغي  ش ء اما ل  ييلغ اربعين فإذا يلغت بربعين فةيها شاة ِإَلى 
ن وامائ  , فإن هلك امن الامائ  والعشرين الشاة عشرون بو بربعون بو ثامايون كان علفه ِف  عشري

األربعين الباقف  شاة اليه قد بق  اميها اما تجب ففه الصدق  , ولو هلك اميها امائ  وبق  عشرون فعلفه 
وال فحتسب بالةضل الذي يجاوز األربعين ,  -يصف اما كان يجب ِف  األربعين  -يصف شاة 

 حتسب َلُه باما يقص عن األربعين .وف
حدى وعشرين شاة فةيها شاتان . فإن هلك اميها قيل بن فأت   ولو حال َلُه الحول َعَلى امائ  وا 

 الامصدق ش ء سقط عيه بحسابه , إن هلك سدس سقط سدس شاتين وكذلك خامس .
حدى وعش رين جزءا امن ولو هلك اميها شاتان فقط كان علفه امائ  جزء وتسع  عشر جزءا امن امائ  وا 

 شاتين .
  َوَعَلى هذا جامفع هذا الوجه امن اإليل والبقر والغي  . وهللا بعل  .
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 باب ِف  الزيادة واليقصان والضفاع
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا : ال فحل لرجل يؤامن باهلل واليو  اآلخر اميع الصدق  وال غخراجها امن املكه 

ه لفةرقها يذلك فتبطل الصدق  عيها بأن فصير لكل واحد اميه  امن اإليل والبقر ِإَلى املك جاماع  غير 
 والغي  اما ال يجب ففه الصدق  وال فحتال ِف  إبطال الصدق  يوجه وال سيب .

يلغيا عن عيد هللا ين امسعود َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: " اما امايع الزكاة بامسل  , وامن ل  يؤدها فال 
 صالة َلُه "

يو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه فقول : " لو اميعوي  عقاال اماما بعطوه لَرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وب
 لجاهدته  " حين اميعوه الصدق  وربى قتاله  حال طلقا َلُه .

صدق عيك  حين وجرير َرِضَ  هللُا َعْيُه يروي عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " لفصدر الام
 فصدر وهو راض " .

وامر فا بامير الامؤاميين باختفار رجل بامين ثق  عةيف ياصح امأامون علفك َوَعَلى رعيتك فوله جامفع 
 الصدقات ِف  اليلدان .

وامره فليوجه فيها بقوااما يرتضيه  وفسأل عن امذاهيه  وطرائقه  وباماياته  يجامعون إلفه صدقات 
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فيها باما بامر هللا جل ثياؤه به فأيةذه وال تولها عامال الخراج . فإن اليلدان , فإذا جامعت إلفه بامرته 
 امال الصدق  ال ييبغ  بن يدخل ِف  امال الخراج .

وقد يلغي  بن عامال الخراج يبعثون رجاال امن قيله  ِف  الصدقات ففظلامون وفعسةون وفأتون اما ال 
 فحل وال فسع .

ياما ييبغ  بن يتخير للصدق  بهل العةاف والصال ح . فإذا وليتها رجال ووجه امن قيله امن يوثق وا 
 يدييه وبامايته بجريت عليه  امن الرزق بقدر اما ترى , وال يجر عليه  اما فستغرق بكثر الصدق  .
وال ييبغ  بن يجامع امال الخراج ِإَلى امال الصدقات والعشور ألن الخراج ف ء لجامفع الامسلامين 

 والصدقات لامن سامى هللا عز وجل ِف  كتابه .
 -فإذا اجتامعت الصدقات امن اإليل والبقر والغي  جامع ِإَلى ذلك اما يؤخذ امن الامسلامين امن العشور 

 واما فامر به َعَلى العاشر امن امتاع وغيره , ألن اموضع ذلك كله اموضع الصدق  . -عشور األاموال 
 ففقس  ذلك بجامع لامن سامى هللا تبارك وتعالى ِف  كتابه .

  فاماَقاَل هللا تعالى ِف  كتابه ف
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َدَقاُت ِلْلُةَقَراِء َواْلاَمَساِكيِن َواْلَعااِمِليَن  َعَلْيَها بيزل َعَلى ييفه امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : ) ِإيَّاَما الصَّ
ِييِل ( َقاِب َواْلَغاِراِميَن َوِف  َسِييِل َّللاَِّ َواْيِن السَّ  [ 06] التوب  :  َواْلاُمَؤلََّةِ  ُقُلوُبُهْ  َوِف  الرِ 

ن كان بقل امن الثامن بو بكثر  فالامؤلة  قلوبه  قد ذهيوا والعااملون عليها فعطيه  اإلاما  اما فكةيه  , وا 
بعطى الوال  اميها اما فسعه وفسع عاماله امن غير سرف وال تقتير , وقسامت بقف  الصدقات يييه  , 

سه  , وف  بيياء  -َعَلى قضاء ديويه   وه  الذين ال فقدرون  -فللةقراء و الامساكين سه  , وللغارامين 
السييل الاميقطع يه  سه  فحاملون به وفعايون , وف  الرقاب سه  وف  الرجل فكون َلُه الرجل الاماملوك 
بو بب اماملوك بو بخ بو بخت بو ب  بو ايي  بو زوج  بو جد بو جدة بو ع  بو عام  بو خال بو خال  

وفعان اميه الامكاتيون , وسه  ِف  إصالح طرق الامسلامين  واما بشبه هؤالء ففعان هذا ِف  شراء هذا ,
وهذا يخرج بعد إخراج برزاق العااملين عليها , وفقس  سه  الةقراء والامساكين امن صدق  اما حول كل 
امديي  ِف  بهلها وال يخرج اميها فيتصدق به َعَلى بهل امديي  بخرى , وباما غيره ففصيع به اإلاما  اما 

ن صيرها ِف  صيف واحد امامن سامى هللا بحب امن هذه الوجوه الت  س امى هللا تعالى ِف  كتابه وا 
 تعالى ذكره بجزب .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
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َثَيا الحسن ين عامارة عن حكف  ين جيير عن بي  وائل عن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 103] [َحدَّ
 َتَعاَلى َعْيُه,بيه بت  بصدق  فأعطاها كلها ِف  ييت واحد.

 َقاَل:
َثَيا الحسن ين عامارة عن الحك  ين عتيب  عن امجاهد عن اين عباس َرِضَ  هللُا َتَعاَلى 108] [وَحدَّ

 َعْيُهاما بيه َقاَل:" ال بأس بأن تعطى الصدق  ِف  صيف واحد " .
 َقاَل:

َثِي  الحسن ين عامارة عن الاميهال ين عامرو عن زر ين حيفش عن حذفة  َرِضَ  هللُا 109] [وَحدَّ
 ْيُه بيه َقاَل:" ال بأس بأن تعطى الصدق  ِف  صيف واحد " .َتَعاَلى عَ 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  امحامد ين إسحاق عن عاص  ين عامر عن قتادة عن امحامود ين لييد عن رافع ين 136] [وَحدَّ

: العاامل َعَلى الصدق  بالحق  خديج َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 
 كالغازي ِف  سييل هللا " .

 َقاَل:
[وحدثيا بعض بشفاخيا عن طاوس , َقاَل: بعث اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عبادة ين الصاامت 131]

  َعَلى الصدق  , فَقاَل له " اتق هللا فا ببا الوليد ال تج ء يو  القفاام  يبعير تحامله
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على رقيتك َلُه رغاء بو بقرة لها خوار بو شاة لها ثؤاج " َقاَل: َفا َرُسْوَل هللِا , إن هذا لهكذا ؟ َقاَل:" 
 بي والذي يةس  ييده , إال امن رح  هللا " َقاَل:والذي بعثك بالحق ال بتأامر َعَلى اثيين بيدا.

 َقاَل:
َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه عن بي  حاميد الس131] اعدي , َقاَل: استعامل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه [وَحدَّ

َوَسلََّ  رجال ُفَقاُل:له اين اللتيف  َعَلى صدقات يي  سلف  , فلاما قد  َقاَل: هذا لك  وهذا بهدي إل  , 
 َقاَل: فقا  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى الاميير فحامد هللا وبثيى علفه , ُث َّ َقاَل:

عاامل ببعثه ففقول : هذا لك  وهذا بهدي ِإَلى . بفال قعد ِف  ييت بيفه وبيت بامه َحتَّى ييظر اما بال 
بيهدى إلفه ب  ال ؟ والذي يةس  ييده ال فأخذ اميها شيئا إال َجاَء به يو  القفاام  فحامله َعَلى رقيته , 

َفَقاَل:  -ى رؤي يفاض إبطفه ُث َّ رفع يدفه َحتَّ  -إاما بعير َلُه رغاء بو بقرة لها خوار بو شاة تعير 
 الله  هل يلغت ؟ " .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن عكرام  ين بي  خالد عن بشر ين عاص  عن 131] [وَحدَّ

عيد هللا ين سةفان عن بيفه عن جده , بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه بعثه ساعفا , فرآه ِف  
 الامديي  فَقاَل:بعض 

 " باما فسرك بن تكون ِف  امثل الجهاد ؟ َفَقاَل: امن بين , وه  يزعامون بي  بظلامه  ؟
 َقاَل: كيف ؟

 َقاَل: فقولون تأخذ اميا السخل  .
ن َجاَء يها الراع  فحاملها َعَلى كتةه , وبخيره  بيك تدع له  الربى واألكيل   َقاَل: بجل , خذ اميه  وا 

 . وفحل الغي  والاماخض "
 َقاَل:

َثَيا عطاء ين عجالن عن الحسن َقاَل:139]  [وَحدَّ
بعث عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه سةفان ين امالك ساعفا بالبصرة , فامكث حييا ُث َّ 

 استأذيه ِف  الجهاد ,
 َفَقاَل: بو لست ِف  الجهاد ؟

 َقاَل: امن بين , والياس فقولون هو فظلاميا ؟
 َقاَل: وفف  ؟

 َقاَل:فقولون : فعد علييا السخل  .
ن َجاَء يها الراع  فحاملها َعَلى كتةه ,  َقاَل: فعدها وا 

 َقاَل: بو لفس تدع له  الربى واألكيل  والامخاض وفحل الغي  ؟
 َقاَل:

َثِي  فحيى ين سعيد عن امحامد ين فحيى ين حبان عن رجلين امن بشجع بن عامر ين 134] [وَحدَّ
  َعاَلى َعْيُه بعث امحامد ين امسلام  ساعفا عليه  . قاال :الخطاب َرِضَ  هللُا تَ 
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 فكان فقصد فاما بتيياه به امن شاة ففه وفاء امن حقه بخذها.
 َقاَل:

َثِي  فحيى ين سعيد عن امحامد ين فحيى عن القاس  ين امحامد بن عامر ين الخطاب َرِضَ  130] [وَحدَّ
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 يها شاة ذات ضرع عظف  َفَقاَل عامر : اما هذه ؟هللُا َتَعاَلى َعْيُه امرت به غي  الصدق  ف
 قالوا : امن غي  الصدق  .

فَقاَل ُعاَمُر : اما بعطى هذه بهلها وه  طائعون , فال تغصيوا الياس وال تأخذوا حرزات الياس , فعي  
 بحرزات خفار باموال الياس .

 َقاَل:
َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه بن اليي  َصلَّى هللُا عَ 133] َلْفِه َوَسلََّ  بعث ِف  بول اإلسال  امصدقا [وَحدَّ

 , َفَقاَل: " خذ الشارف والبكر ذات العيب , وال تأخذ امن حزرات الياس شيئا " .
 َقاَل:

َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بعث رجال فصدق الياس حين 138] [وَحدَّ
الصدق  , فَقاَل له َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " ال تأخذ امن حزرات بامره هللا جل ثياؤه بن فأخذ 

 بيةس الياس شيئا , خذ الشارف والبكر وذات العيب "
كره اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن ييةر الياس َحتَّى فةقهوا وفحتسيوا , فذهب فأخذ ذلك َعَلى اما بامره 

 َعَلْفِه َوَسلََّ  بن فأخذ , َحتَّى َجاَء ِإَلى رجل امن بهل البادف  فذكر َلُه بن هللا تعالى بامر اليي  َصلَّى هللاُ 
رسوله َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن فأخذ الصدق  امن الياس يزكيه  يها وفطهره  يها فَقاَل له الرجل : ق  

 فخذ , فذهب فأخذ الشارف والبكر وذات العيب .
َقاَل له الرجل : وهللا اما قا  ِف  إيل  بحد قط فأخذ شيئا هلل قيلك , وهللا لتختارن . فرجع ِإَلى َقاَل: ف

 َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فذكر ذلك لليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فدعا َلُه اليي  َصلَّى هللاُ 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  .

 َقاَل:
َثِي  سةفان ين عييي  عن عيد الكري  الجزري عن زياد ين بي  امري  " بن اليي  َصلَّى هللُا [وحَ 139] دَّ

 َعَلْفِه َوَسلََّ  بعث امصدقا فَجاَءه يإيل امسان , فَقاَل له َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  هلكت وبهلكت ,
 َفَقاَل: إي  كيت بعط  البكرين بالجامل الامسن .

 َل: فال ِإَذا " .َقا
 َقاَل:

َثَيا داود ين بي  هيد عن عاامر الشعي  َقاَل: كان ُفَقاُل:" الامعتدي ِف  الصدق  كامايعها " .186]   [وَحدَّ
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 َقاَل:

َثَيا عييدة ين بي  رائط  عن بي  حاميد عن وهيل ين عوف الامجاشع  َقاَل: جئت ببا هريرة 181] [وَحدَّ
َلى َعْيُه فقلت : فا ببا هريرة , إن بصحاب الصدق  قد ظلامويا وتعدوا علييا وبخذوا َرِضَ  هللُا َتَعا

 بامواليا ,
 َقاَل:" ال تاميعه  شيئا وال تسيه  وتعوذ باهلل امن شره  " .

 َقاَل:
َثَيا بعض بشفاخيا عن إيراهف  ين امفسرة , َقاَل: " سأل رجل ببا هريرة : ِف  بي الامال 181] [وَحدَّ

 صدق  ؟
 َل: ِف  الثلث األوسط , فإن بيى فأخرج َلُه الثيف  والجذع  . فإن بيى فدعه وقل َلُه قوال امعروفا " .َقا

 َقاَل:
َثَيا الحسن ين عامارة عن بي  إسحاق عن عاص  ين ضامرة عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه 181] [وَحدَّ

 َقاَل: لفس ففاما دون بربعين امن الغي  ش ء .
ربيت بن فقاس  بهل الخراج اما بخرجت األرض امن صيوف الغالت , واما بثامر  قيل ألي  يوسف : ل 

اليخل والشجر والكر  َعَلى اما قد وضعته امن الامقاسامات ول  تردده  ِإَلى اما كان عامر ين الخطاب 
 َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وضعه َعَلى برضه  ويخله  وشجره  وقد كايوا يذلك راضين وله امحتاملين؟.

َبُيْو ُيْوُسَف: إن عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ربى األرض ِف  ذلك الوقت امحتامل  لاما وضع عليها  فَقالَ 
, ول  فقل حين وضع عليها اما وضع امن الخراج بن هذا الخراج الز  ألهل الخراج وحت  عليه  وال 

اَل لحذبة  وعثامان حين يجوز ل  ولامن بعدي امن الخلةاء بن ييقص اميه وال يزيد ففه , يل كان ففاما قَ 
بتفاه يخير اما كان استعاملهاما علفه امن برض العراق " لعلكاما حاملتاما األرض اما ال تطيق " دليل 

َعَلى بيهاما لو بخيراه بيها ال تطيق ذلك الذي حاملته امن بهلها ليقص اماما كان جعله عليه  امن الخراج 
اليقص اميه وال الزيادة ففه اما سألهاما عاما , وبيه لو كان اما فرضه وجعله َعَلى األرض حتاما ال يجوز 

سألهاما عيه امن احتامال بهل األرض بو عجزه  . وكيف ال يجوز اليقصان امن ذلك والزيادة ففه 
وعثامان ين حييف فقول امجيبا لعامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه: حاملت األرض بامرا ه  َلُه امطفق  , ولو 

 شئت ألضعةت برض  .
قد ترك فضال لو شاء بن فاخذه ؟ وحذفة  فقول امجيبا لعامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى بو لفس قد ذكر بيه 

  َعْيُه بفضا : وضعت َعَلى األرض بامرا ه  َلُه امحتامل  واما
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 فيها كثير فضل .

ياما سألهاما لفعل  ن كان فسيرا قد تركه له  , وا   فقوله هذا يدل وهللا بعل  َعَلى بيه قد كان فيها فضل وا 
 فيزيد بو ييقص َعَلى قدر الطاق  وبقدر اما ال يجحف ذلك بأهل األرض .

فلاما ربييا اما كان جعل َعَلى برضه  امن الخراج فصعب عليه  وربييا برضه  غير امحتامل  َلُه وربييا 
بخذه  يذلك داعفا ِإَلى جالئه  عن برضه  وتركه  لها , وقد كان عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وهو 

 ذي جعل الخراج عليه  سأبل عيه  : بفطفقون ذلك ب  ال ؟ال
وتقد  بن ال فكلةوا فوق طاقته  , اتبعيا اما بامر به وتقد  ففه ورجويا بن فكون الرشد ِف  اامتثال بامره . 

 فل  يحامله  اما ال فطفقون ول  يأخذه  امن الخراج إال باما تحتامله برضه  .
ففاما يوظةه امن الخراج َعَلى بهل األرض َعَلى قدر اما  واماما يدل َعَلى بن لإلاما  بن ييقص ويزيد

فحتاملون وبن فصير َعَلى كل برض اما شاء بعد بن ال يجحف ذلك بأهلها امن امقاسام  الغالت بو امن 
دراه  َعَلى امساح  جربايها بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه جعل َعَلى بهل السواد َعَلى كل جريب عاامر بو 

َلى الجريب امن اليخل ثامايف  دراه  وقد قالوا: إيه بلغى اليخل عويا ألهل غاامر قةيزا ودرهاما , َوعَ 
 األرض , وقالوا: إيه جعل ففاما سق  اميه سفحا العشر وففاما سق  بالدالف  يصف العشر .

واما كان امن يخل عاملت برضه فل  يجعل علفه شيئا , وجعل َعَلى الكر  والرطاب وغير ذلك اماما قد 
 ذكرياه .

ن بامف  ِإَلى برض يجران , فكتب إلفه فأامره بن فقاس  بهل األرض َعَلى الثلث والثلثين ووجه فعلى ي
اماما بخرج هللا اميها امن غل  , وبن فقاسامه  ثامر اليخل اما كان اميه فسقى سفحا فللامسلامين الثلثان 

 وله  الثلث واما كان فسقى بغرب فله  الثلثان وللامسلامين الثلث .
  برض السواد وف  برض يجران اما يدل َعَلى بن لإلاما  بن يختار فة  هذين الةعلين امن عامر فِ 

فيجعل َعَلى كل برض امن الخراج اما فحتامل وفطيق بهلها , بو ال ترى بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه 
 َوَسلََّ  قد افتتح خيير عيوة ول  يجعل عليها خراجا ودفعها ِإَلى اليهود امساقاة باليصف ؟

ِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه لاما افتتح السواد ياظر بعض دهاقين العراق وسأله  : ك  كيت  تؤدون وبن عامر رَ 
  ِإَلى األعاج  ف  برضك  ؟ فقالوا : سبع  وعشرين . َفَقاَل: ال برضى يهذا اميك  .
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ردا وزيادة  فربى بن تامسح البالد وجعل عليها الخراج , وكان ذلك عيده بصلح ألهل الخراج وبحسن
 ِف  الة ء امن غير بن فحامله  اما ال فطفقون .
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فلإلاما  بن ييظر ففاما كان عامر جعله َعَلى بهل الخراج , فإن كايوا فطفقون ذلك اليو  وكايت برضه  
ال وضع عليه  اما تحتامله األرض وفطفقه بهلها .  َلُه امحتامل  وا 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف :
َثَيا عيد الرحامن 189]  ين ثايت ين ثوبان عن بيفه َقاَل:[وَحدَّ

 كتب عامر ين عيد العزيز ِإَلى عيد الحاميد ين عيد الرحامن:
بن ايظر األرض وال تحامل خرابا َعَلى عاامر وال عاامرا َعَلى خراب , وايظر الخراب فإن بطاق شيئا , 

امن العاامر  فخذ اميه اما بطاق وبصلحه َحتَّى فعامر , وال تأخذ امن عاامر ال فعتامل شيئا , واما بجدب
 امن الخراج فخذه ِف  رفق وتسكين ألهل األرض .

وآامرك بن ال تأخذ ِف  الخراج إال وزن سبع  لفس فيها تير وال بجور الضرايين وال إذاب  الةض  وال 
هدف  الييروز والامهرجان وال ثامن الصحف وال بجور الةيوج وال بجور الييوت وال دراه  اليكاح , وال 

 امن بهل األرض . خراج َعَلى امن بسل 
َقاَل بيو يو سف : وال فحل لوال  خراج بن يهب لرجل امن خراج برضه شيئا إال بن فكون اإلاما  قد 

 فوض ذلك إلفه فَقاَل له : هب لامن ربيت بن ِف  هيتك َلُه صالحا للرعف  واستدعاء للخراج .
قيول ذلك وال فحل َلُه َحتَّى  -بغير إذن اإلاما   -وال فسع امن يهب َلُه وال  الخراج شيئا امن الخراج 

يؤدي جامفع اما يجب علفه امن الخراج ألن الخراج صدق  األرض , وهو ف ء لجامفع الامسلامين , وال 
فحل لوال  الخراج بن يهب شيئا امن الخراج إال بن فكون الوال  امتقبال للخراج فتجوز َلُه الهب  , 

الصالح ِف  تةوفضه خراج برض صاحب وفسع الاموهوب َلُه بن فقيل , بو فكون اإلاما  قد ربى 
 األرض إلفه فيجوز َلُه وفسعه بن فقيله .

لفس يجوز هب  ش ء امن الخراج إال لإلاما  بو لامن فطلق َلُه اإلاما  ذلك ِإَذا كان يرى بن ِف  ذلك 
صالحا , وال فحل ألحد بن فحول برض خراج ِإَلى برض عشر وال برض عشر ِإَلى برض خراج , 

لى جاييها برض خراج ففشتريها ففصيرها اَمَع برضه ويؤدي عيها وذلك بن فكون  للرجل برض عشر وا 
لى جاييها برض عشر ففشتريها ففصيرها اَمَع برضه ويؤدي  العشر , بو فكون للرجل برض خراج وا 

  عيها الخراج فهذا حد اما ال فحل ِف  األرض والخراج .
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 فصل ) ِف  يفع السامك ِف  اآلجا  (
لت فا بامير الامؤاميين عن يفع السامك ِف  اآلجا  وامواضع امستيقع الاماء . فال يجوز يفع السامك وسأ
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 ِف  الاماء أليه غرر وهو للذي فصيده فإن كان يؤخذ باليد امن غير بن فصاد فال بأس ييفعه.
ال فإذا كان ال يؤخذ إال بصيد فامثله كامثل  وامثله ِإَذا كان يؤخذ بغير صيد كامثل سامك ِف  حب وا 

 ظي  ِف  اليري  بو طير ِف  الساماء وال يجوز يفع ذلك أليه غرر وهو للذي صاده .
 وقد رخص ِف  يفع السامك ِف  اآلجا  بقوا  فكان الصواب عيديا وهللا بعل  ِف  قول امن كرهه .

َثَيا العالء ين الامسيب ] ين رافع [ عن الحارث العكل  عن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 184] [َحدَّ
 اَلى َعْيُه َقاَل: " ال تبافعوا السامك ِف  الاماء فإيه غرر".َتعَ 
َثَيا يزيد ين بي  زياد عن الامسيب ين رافع عن عيد هللا ين امسعود بيه َقاَل: " ال تيفعوا 180] [وَحدَّ

 السامك ِف  الاماء فإيه غرر " .
 َقاَل:

َثَيا عيد هللا ين عل  عن إسحاق ين عيد هللا عن بي  الز 183] ياد َقاَل:كتيت ِإَلى عامر ين عيد [وَحدَّ
 العزيز ِف  بحيرة يجتامع فيها السامك بأرض العراق :

 بيؤاجرها ؟ فكتب بن افعلوا .
 َقاَل:

َثَيا بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه عن حاماد َقاَل: طليت ِإَلى عيد الحاميد ين عيد الرحامن 188] [وَحدَّ
عن يفع صيد اآلجا  فكتب إلفه عامر : بن ال بأس به وساماه  فكتب ِإَلى عامر ين عيد العزيز فسأله

 الحبس.
 َقاَل:

َثَيا الحسن ين عامارة عن الحك ]ين عتيب  [عن إيراهف  َقاَل:إن اشتريته صيدا امحصورا 189] [وَحدَّ
 وربيت بعضه فال بأس .

  وقد يلغيا عن عل  ين اي  طالب
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ضع َعَلى بجام  يرس بربع  آالف دره  ,وكتب له  كتابا ِف  قطع  آد  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بيه و 
ياما دفعها إليه  َعَلى امعاامل  ِف  قصيها .  .وا 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا ين بي  ليلى عن عاامر الشعي  َقاَل: يهى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن يفع الغرر .196]  [َحدَّ

 ض اليفضاء وذات اليخل (فصل) ِف  إجارة األر 
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وسألت فا بامير الامؤاميين عن الامزارع  ِف  األرض اليفضاء باليصف والثلث فإن بصحاييا امن بهل 
فساده . وفقولون الراض اليفضاء امخالة  لليخل والشجر وال  الحجاز وبهل الامديي  َعَلى كراه  ذلك وا 

 اكثر.يرون بأس بالامساف  ِف  اليخل والشجر بالثلث والربع وبقل و 
 وباما بصحاييا امن بهل الكوف  فاختلةوا ِف  ذلك:

 فامن بجاز الامساقاة ِف  اليخل والشجر اميه  بجاز الامزارع  ِف  األرض اليفضاء باليصف والثلث؛
 وامن كره الامساقاة اميه  ِف  اليخل والشجر كره الامزارع  ِف  األرض اليفضاء باليصف والثلث .

ويها سواء : امن بفسد الامساقاة فسد األرض , وامن بجاز الامساقاة والةريقان جامفعا امن بهل الكوف  ير 
 بجاز األرض .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فأحسن اما سامعياه ِف  ذلك وهللا بعل  بن ذلك كله جائز امستقف  صحفح , وهو عيدي 
باميزل  امال الامضارب  , قد يدفع الرجل ِإَلى الرجل الامال امضارب  باليصف والثلث فيجوز وهذا 

 جهول ال فعل  اما اميلغ ربحه لفس ففه اختالف يين العلاماء ففاما علامت .ام
 وكذلك األرض عيدي ه  باميزل  الامضارب  : األرض اليفضاء اميها واليخل والشجر سواء .

َقاَل: وكان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا امامن فكره ذلك كله ِف  األرض اليفضاء , وف  اليخل والشجر بالثلث 
 ثر.والربع وبقل واك

  وكان ين بي  ليلى امامن ال يرى يذلك بأسا.
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واحتج بيو حيفة  وامن كره ذلك بحديث بي  حصين عن ] اين [ رافع ين خديج عن بيفه عن َرُسْول 
 هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه امر َعَلى حائط فسأل : لامن هو ؟

 فَقاَل رافع ين خديج : ل  , استأجرته .
 َل:" ال تستأجره بش ء اميه ".فَقا

 فكان بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه.
 وامن كره الامساقاة فحتج يهذا الحديث وفقول : هذه إجارة فاسدة امجهول  .

وكايوا فحتجون بفضا ِف  الامزارع  بالثلث والربع بحديث جاير عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه 
 امزارع  بالثلث والربع .كره ال

وباما بصحاييا امن بهل الحجاز فأجازوا ذلك َعَلى اما ذكرت لك وفحتجون ِف  ذلك باما عاامل علفه 
َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بهل خيير ِف  التامر والزرع , وال بعل  بحدا امن الةقهاء اختلف ِف  
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 ن وصةت لك .ذلك خال هؤالء الرهط امن بهل الكوف  الذي
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فكان بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  بن ذلك جائز امستقف  اتبعيا األحاديث الت  
َجاَءت عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  امساقاة خيير أليها بوثق عيديا وبكثر وبعل  اماما َجاَء 

 ِف  خالفها امن بحاديث .
 َقاَل:

َثَيا يافع عن عيد هللا ين عامر عن عامر عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , بيه عاامل بهل 191] [ وَحدَّ
خيير بشطر اما يخرج امن زرع وتامر , وكان فعط  بزواجه لكل واحدة كل عا  امائ  وسق ثامايين 

قس  خيير وخير بزواج اليي   تامرا وعشرين شعيرا , فلاما قا  عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيهُ 
َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن فقطع لهن امن األرض بو فضامن لهن الامائ  وسق كل عا  , فاختلةن علفه 
فاميهن امن اختار بن فقطع لهن واميهن امن اختار األوسق , وكايت عائش  وحةص  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى 

 َعْيُهاما امامن اختار األوسق .
 َقاَل:

َثَيا عامرو ين دييار َقاَل: جلسيا ِإَلى بي  جعةر فسأله رجل امن القو  عن قبال  االرض [191] َحدَّ
واليخل والشجر َفَقاَل: كان َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقيل خيير امن بهلها باليصف فقوامون 

يد الرحامن ين رواح  فخرص َعَلى اليخل فحةظويه وفسقويه و يلقحويه فإذا يلغ بديى صراامه بعث ع
عليه  اما ِف  اليخل فيتولويه ويردون َعَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الثامن بحص  اليصف امن 

  الثامرة , فأتوه ِف  بعض تلك األعوا  , َفَقاُلوا: إن عيد هللا
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هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ : يحن ياخذه يخرص عيد ين رواح  قد جار علييا ِف  الخرص فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى 
: هذا  -وعقد يين دور ثالثين  -هللا ويرد علفك  الثامن بحصتك  امن اليصف " فقالوا: بأيديه  , هكذا 

الحق , يهذا قاامت الساماوات واألرض . ال يل يحن يأخذه فتولوا اليخل , وتولوا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا 
 الثامن بحص  اليصف . َعَلْفِه َوَسلَّ َ 

 َقاَل:
َثَيا الحجاج عن بي  جعةر عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّاَمأيه بعطى خيير باليصف َقاَل: 191] [وَحدَّ

 فكان بيو بكر وعامر وعثامان َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه  فعطون برضه  بالثلث .
 َقاَل:
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َثَيا األعامش عن إيراهف  ين الامه199] اجر عن اموسى ين طلح  َقاَل: َرَبْيت سعد ين بي  وقاص [وَحدَّ
 وعيد هللا ين امسعود فعطفان برضهاما بالثلث والربع .

 َقاَل:
َثَيا الحجاج ين برطأة عن بي  جعةر عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه بعطى خيير 194] [وَحدَّ

َ  وبيو بكر وعامر وعثامان َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه  فعطون باليصف , فكان اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ 
 برضه  بالثلث .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فهذا بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  , وهو الامأخوذ به عيديا .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

خاه برضا يزرعها وال والامزارع  عيديا َعَلى وجوه : اميها عاري  لفست فيها إجارة وهو الرجل فعير ب
فشترط علفه إجارة فيزرعها الامستعير ييذره وبقره ويةقته,فالزرع َلُه والخراج َعَلى رب األرض , فإن 

 كايت امن برض العشر فالعشر َعَلى الزارع وبه فقول بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه .
ا جامفعا واليةق  واليذر عليهاما يصةان ووجه آخر : تكون األرض للرجل فيدعو الرجل ِإَلى بن يزرعه

ن كايت برض خراج  فهذا امثل األول الزرع يييهاما والعشر ِف  الزرع إن كايت برض عشر , وا 
 فالخراج َعَلى رب األرض .

ووجه آخر : إجارة برض يفضاء يدراه  امساماة سي  بو سيتين فهذا جائز والخراج َعَلى رب األرض 
ن كايت برض عشر فالعشر َعَلى رب األرض .ِف  قول بي  حيفة  َرِضَ  هللاُ    َعْيُه وا 

  وكذلك َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف ِف  اإلجارة الخراج , وباما العشر فعلى صاحب الطعا  .
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ووجه آخر : الامزارع  بالثلث والربع . فَقاَل:بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِف  هذا : إيه فاسد َعَلى 
 جر بجر امثلها , والخراج َعَلى رب األرض والعشر َعَلى رب األرض .الامستأ

وقلت : الامزارع  جائزة َعَلى شروطها والخراج َعَلى رب األرض والعشر عليهاما جامفعا ِف  الزرع . 
 فهذا الوجه الرابع .

 ووجه آخر : بن فكون للرجل برض وبقر وبذر فيدعو بكارا فيدخله
السدس بو السبع فهذا فاسد ِف  قول بي  حيفة  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه وامن فيها ففعامل ذلك وفكون َلُه 

وافقه والزرع ِف  قوله  لرب األرض ولألكار بجر امثله والخراج َعَلى رب األرض والعشر ِف  الطعا  
. 
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 وَقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
اَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولو بن رجال دفع وهو عيدي جائز َعَلى اما اشترطا علفه َعَلى اما َجاَءت به اآلثار قَ 

ِإَلى رجل رحى اماء فقو  عليها ويؤاجرها وفطحن الياس فيها باألجرة َعَلى اليصف فهذا فاسد ال يجوز 
وكذلك الرجل يدفع ِإَلى الرجل ييوت قري  بو دار بو دواب بو سةيي  يؤاجرها وفكتسب عليها فاما بخرج 

 هللا امن ش ء فيييهاما يصةان .
 ال يجوز ِف  قول بي  حيفة  وقول  , ولفس هذا باميزل  اما ذكريا امن الامعاامل  والامزارع  .فهذا 

لألجير ِف  هذا الوجه الةاسد بجر امثله َعَلى امالك ذلك . واما كان امن غل  الرحى والسةيي  فه  
 لصاحيها .

 فصل ) ِف  الجزائر ِف  دجل  والةرات والغروب (
هللُا : وسألت فا بامير الامؤاميين عن الجزائر الت  تكون ِف  دجل  والةرات  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: َرِحاَمهُ 

ييضب عيها الاماء فَجاَء رجل وه  جزيرة برض َلُه فحصيها امن الاماء وزرع فيها بو ِإَذا يضب الاماء 
  عن جزيرة دجل  بو الةرات فَجاَء رجل امالصق تلك
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رع فيها فه  َلُه وهذا امثل األرض الاموات ِإَذا كان ذلك ال الجزيرة بأرض َلُه فحصيها امن الاماء وز 
ن كان فضر بحدا اميع امن ذلك ول  يترك فحصيها وال يزرع فيها وفحدث فيها حدثا  فضر بأحد , وا 

 إال يإذن اإلاما .
امثل هذه الجزيرة الت  بحذاء بستان اموسى وهذه الجزيرة  -فأاما ِإَذا يضب الاماء عن جزيرة ِف  دجل  

فلفس ألحد بن فحدث فيها شيئا ال يياء وال زرعا , ألن امثل هذه الجزيرة  -ن الجايب الشرق  الت  ام
 ِإَذا حصيت وزرعت كان ذلك ضررا َعَلى بهل الاميازل والدور .

 َقاَل: وال فسع اإلاما  بن فقطع شيئا امن هذا , وال فحدث ففه حدثا .
لاميت  فحييها الرجل ويؤدي عيها حق السلطان , َقاَل: وباما اما كان خارج الامديي  فهو باميزل  األرض ا

ولو بن رجال ِف  طائة  امن البطفح  اماما لفس ففه املك ألحد غلب علفه الاماء فضرب عليها الامسياة 
 واستخرجها وبحفاها وقطع اما فيها امن القصب فإيها باميزل  األرض الاميت  .

ن ففه املك إليسان فاستخرجه وكذلك كل اما عالج امن بجام  بو امن بحر بو امن ير بعد بن ال فكو 
رجل وعامره فهو َلُه وهو باميزل  الاموات , ولو بن رجال بحفا امن ذلك شيئا قد كان َلُه امالك قيله رددت 

ذلك ِإَلى األول ول  بجعل للثاي  ففه حقا , فإن كان الثاي  قد زرع ففه فله زرعا وهو ضاامن لاما 
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قصيها. وكذلك لو كايت هذه األرض ِف   يقصت األرض ولفس علفه بجرة وهو ضاامن لاما قطع امن
 اليري  فيها يبات أليها باميزل  القصب .

َقاَل: ولو بن رجال حظر حظيرة ِف  البطفح  وكرى لها يهرا فَجاَء رجل َفَقاَل: بيا بدخل امعك ِف  هذه 
ن كان ل  ييضب  األرض وبشركك فيها فإن كان يضب الاماء عيها حين دخل امعه فالشرك  باطل  , وا 

 يها فالشرك  جائزة .ع
وكذلك ِإَذا كان ِف  يري  فأتاه رجل َفَقاَل: بيا بدخل امعك , فإن كان قد حةر فيها يرك  بو يئرا بو يهرا 

ن كان ل  فحةر ول  فكر فالشرك  جائزة امثل األول .  وساق غليها الاماء فالشرك  ِف  هذا فاسدة , وا 
ذا يضب الاماء عن جزيرة ِف  دجل  بو ال ةرات وكايت بحذاء اميزل رجل وفيائه فأراد بن َقاَل: وا 

  فصيرها ِف  فيائه ويزيدها ففه , فلفس َلُه ذلك وال يترك ذلك .
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فإن َجاَء رجل فحصيها امن الاماء وزرع فيها وبدى عيها حق السلطان فه  باميزل  برض الاموات 
 فحييها الرجل .

ويؤدي عيها حق السلطان فهو بحق يها وه  َلُه ,  فإن براد هذا الذي ه  بحذاء فيائه بن فعتاملها
ن كايت هذه الجزيرة الت  يضب عيها الاماء ِإَذا حصلت وضرب عليها الامسياة بضر ذلك بالسةن  وا 

 الت  تامر يدجل  والةرات
وخاف الامارة ِف  السةن الغرق امن ذلك بخرجت امن يد هذا وردت ِإَلى حالها األولى ألن هذه الجزيرة 

ق الامسلامين اماما فضره  , وال يجوز لإلاما  بن فقطع شيئا امن طريق الامسلامين اماما ففه باميزل  طري
 الضرر عليه  , وال فسعه ذلك .

ن براد اإلاما  بن فقطع طريقا امن طرق الامسلامين الجادة رجال ييي  علفه وللعاام  طريق غير ذلك  وا 
ل ذلك وكذلك الجزائر الت  ييضب قريب بو بعيد اميه ل  فسعه إقطاع ذلك ول  فحل َلُه وهو آث  إن فع

عيها الاماء ِف  امثل الةرات ودجل  فلإلاما  بن فقطعها ِإَذا ل  فكن ِف  ذلك ضرر ل  فقطعها , وامن 
 بحدث فيها حدثا وكان ففه ضرر ردت ِإَلى حالها األولى .

ر , وسألت عن الغروب الت  تتخذ ِف  دجل  وف  امامر السةن الت  تامر َعَلى دجل  وفيها يةع وضر 
فإن كايت تضر بالسةن الت  تامر ِف  دجل  يحيت ول  يترك بصحايها وبعادتها ِإَلى ذلك الاموضع , 

ن ل  فكن فيها ضرر تركت َعَلى حالها .  وا 
 فقيل ألي  يوسف فيها امن الضرر بن السةيي  رباما حاملها الاماء عليها فايكسرت ؟
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الغرب  ضاامن لذلك وال يترك اإلاما  شيئا امن  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: اما ايكسر عليها امن السةن فصاحب
ذلك إال بامر به فهد  ويح  فإن ِف  ذلك ضررا عظفاما , فالةرات ودجل  إياما هاما باميزل  طريق 

الامسلامين لفس ألحد بن فحدث ففه شيئا فامن بحدث ففه شيئا فعطب يذلك عاطب ضامن , وقد برى 
 يدع امن هذه الغروب شيئا ِف  دجل  والةرات ِف  بن يوكل يذلك رجال ثق  بامييا َحتَّى يتتبع ذلك وال

اموضع فضر بالسةن ويتخوف عليها اميه إال يحاه وتوعد بهله َعَلى إعادة ش ء اميه , فإن ِف  ذلك 
  بجرا عظفاما .
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 فصل) ِف  القيى واآلبار واأليهار والشرب (
 تاه صارا كبسا علىَقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وسألت فا بامير الامؤاميين عن يهر حاف

طريق العاام  , َحتَّى بضر ذلك باميازل قو  امن فعل وال بو بامير بو امن غير فعله , وبضر ذلك 
 بغير واحد ِف  اميازله  , ِف  حال بيه  يدخلون اميازله  ِف  هيوط وشدة , اما القول ِف  ذلك ؟

 بفكون لإلاما  بن فأامره  بط  هذا ويقضه ِإَذا رفع إلفه ؟
 َقاَل:
ن كان امحدثا امن فعل وال بو غيره يظر ِف  ذلك إن كا ن هذا اليهر قدفاما فإيه يترك َعَلى حاله , وا 

ن كان ضرره بكثر بامرت يهدامه  لى ضرره , فإن كايت اميةعته بكثر ترك َعَلى حاله , وا  ِإَلى اميةعته وا 
عرض َلُه , وكل وطامه وتسويته باألرض , وكل يهر َلُه اميةع  بكثر فال ييبغ  لإلاما  بن يهدامه وال يت

يهر امضرته بكثر امن اميةعته فعلى اإلاما  ان يهدامه وفطامه وفسوفه باألرض إال اما كان للشةه , فإن 
ن تعرض َلُه قو  فسدوه بو طاموه  كان ففه ضرر َعَلى قو  وصالح آلخرين ِف  الشةه ل  يتعرض َلُه وا 

عوا عقوب  ألن شرب الشةه غير شرب بغير إذن اإلاما  فييبغ  لإلاما  بن فاامر يرده ِإَلى حاله وبن يوج
األرضين شرب الشةه يرى القتال علفه وألصحاب الشةه امن هذا اليهر بن فاميعوا رجال بن فسق  

 زرعه امن ذلك ويخله وشجره وكرامه ِإَذا كان فضر بأصحابه .
حةر وسألت عن يهر يين قو  خاص  فأخذ امن دجل  بو الةرات , برادوا بن فكروه بو فحةروه , فكيف ال
عليه  فإيه  يجتامعون جامفعا ففكرويه امن بعاله ِإَلى بسةله فكاما جازوا برض رجل رفع عيه الكرى 

 وكرى بقيته  كذلك َحتَّى ييته  ِإَلى بسةله.
وقد َقاَل بعض الةقهاء : فكرى اليهر امن بعاله ِإَلى بسةله فإذا فرغ امن ذلك حسب اجر جامفع حةر 

  امن األرض فلز  كل إيسان امن بهله ذلك اليهر َعَلى جامفع اما فشرب اميه
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بقدر اماله . فخذ فا بامير الامؤاميين بأي القولين بحييت , فإي  برجو إن ال فضيق علفك األامر إن 
 شاء هللا تعالى .

ذا خاف بهل هذا اليهر بن ييشق عليه  فأرادوا تحصييه امن ذلك  َقاَل: وا 
كان ِف  ذلك ضرر عا  بجيره  جامفعا َعَلى بن  فاامتيع بعض بهله امن الدخول امعه  ففه , فإن

فحصيوه بالحصص , وغن ل  فكن ففه ضرر عا  ل  يجيروا َعَلى ذلك واامرت كل إيسان اميه  بن 
فحصن يصيب يةسه , ولفس ألهل هذا اليهر بن فاميعوا بحدا بن فشرب اميه للشة  , وله  ان فاميعوا 

 امن سق  األرض .
و يئر بو قياة فلفس َلُه بن فاميع اين السييل امن بن فشرب اميها وفسق  َقاَل: وكل امن كايت َلُه عين ب

 دايته وبعيره وغيامه اميها .
ولفس َلُه بن ييفع امن ذلك شيئا للشة  , والشة  عيديا الشرب ليي  آد  واليهائ  واليع  والدواب , وله 

ذلك إال يإذيه , فإن بن فاميع السق  لألرض والزرع واليخل والشجر , ولفس ألحد بن فسق  شيئا امن 
ن باعه ذلك ل  يجز اليفع ول  فحل للبائع والامشتري أليه امجهول غرر ال فعرف.  َلُه فال بأس يذلك وا 

وكذلك لو كان ِف  امصيعه يجتامع فيها الاماء امن السيول فال خير ِف  يفعه بفضا , ولو سامى َلُه كفال 
 ي َجاَء ِف  ذلك السي  .امعلواما بو عدد بفا  امعلوام  ل  يجز ذلك بفضا للحديث الذ

َقاَل: وال بأس ييفع الاماء ِإَذا كان ِف  األوعف  , هذا اماء قد بحرز , فإذا بحرزه ِف  وعائه فال باس 
ن هفأ َلُه امصيع  فاستقى فيها باوعيته َحتَّى جامع فيها اماء كثير ُث َّ باع امن ذلك فال باس  ييفعه . وا 

طاب يفعه . فإذا كان إياما يجتامع امن السيول فال خير ِف  يفعه ِإَذا وقع ِف  األوعف  , فقد بحرزه وقد 
 , ولو باعه ل  يجز اليفع .

وامن استقى اميه شيئا فهو َلُه ول كان يجوز يفعه اما طاب للذي فستقفه َحتَّى فستطيب يةس صاحبه 
 , بال ترى بيه ال فطيب لرجل بن فأخذ اماء امن سقاء صاحبه إال يإذيه وطيب يةسه غال بن فكون 

 حال ضرورة يخاف فيها َعَلى يةسه .
  َقاَل: ولفس لصاحب العين والقياة واليئر واليهر بن فاميع الاماء امن اين السييل
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 لاما َجاَء ِف  ذلك امن الحديث واآلثار .

وله بن فاميع سق  الزرع واليخل والشجر والكر  امن قيل بن هذا ل  يج ء ففه حديث وهو فضر 
 بصاحبه .

لحيوان الامواش  واإليل والدواب فلفس َلُه بن فاميع امن ذلك . بال ترى لو عن رجال صرف يهر فأاما ا
رجل ِإَلى برضه فاختصاما قضيت به لرب اليهر واميعت الذي قهره امن صرف امائه ِإَلى برضه امن 

 يهر كان بو قياة بو عين يئر بو امصيعه .
قطعه عن حرث برضه وعن سق  بال ترى بن هذا يهلك حرث صاحب الاماء ِف  يهر الغاصب ف

زرعه ويخله وشجره وان شرب الشة  ال فقطع عن ذلك وال فضر , وفصل اما يين هذين األحاديث 
 الت  َجاَءت ِف  ذلك والسي  .

َثِي  امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليلى عن عامرو ين شعيب عن بيفه عن جده َقاَل:190]  [َحدَّ
 هللا ين عامر : كتب غال  لعيد هللا ين عامر ِإَلى عيد

 باما بعد!
فقد بعطيت بةضل امائ  ثالثين بلةا بعد اما برويت زرع  ويخل  وبصل  . فإن ربيت بن بيفعه 

 وبشتري به رقفقا بستعين يه  ِف  عاملك فعلت . فكتب إلفه :
ي  َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوسَ  لََّ  فقول : " قد َجاَءي  كتابك وفهامت اما كتيت به إل  , وا 

 امن اميع فضل اماء لفاميع به فضل كأل اميعه هللا فضله يو  القفاام  ".
فإذا َجاَءك كتاي  هذا فاسق يخلك وزرعك وبصلك , واما فضل فاسق جيرايك األقرب فاألقرب . 

 والسال .
 َقاَل:

َثِي  جرير ين عثامان الحامص  عن زيد ين حبان الشرع  َقاَل: كان اميا رجل ب193] أرض الرو  [وَحدَّ
 يازال , وكان قو  يزرعون حول خبائه فطرده  , فيهاه رجل امن الامهاجرين عن ذلك وزجره , فاامتيع .

فَقاَل الرجل : لقد غزوت اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ثالث غزوات بسامعه فيها فقول: 
سامع الرجل ذكر اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الامسلامون شركاء ِف  ثالث : الاماء والكأل واليار " فلاما 

  رق فأتى الرجل فاعتيقه , واعتذر إلفه
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َثَيا العالء ين كثير عن امكحول َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : ال تاميعوا كأل 198] [وَحدَّ
 امقوين , وقوة للامستضعةين".وال اماء وال يارا , فإيه امتاع لل

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين إسحاق عن عيد هللا ين بي  بكر عن عامرة عن عائش  قالت : َيَهى َرُسْوُل 199] [وَحدَّ

 هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن يفع الاماء.
ز , واإلحراز ال فكون بيه يهى عن يفعه قيل بن فحر  -وهللا اعل -َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وتةسير هذا عيديا

 إال ِف  األوعف  واآليف  , فأاما األبار واألحواض فال .
 َقاَل:

َثَيا الحسن ين عامارة عن عدي ين ثايت عن بي  حاز  عن بي  هريرة عن َرُسْول هللِا 166] [وَحدَّ
 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل: " ال فاميعن بحدك  الاماء امخاف  الكأل " .

بن صاحب اليهر بو العين بو اليئر بو القياة اميع اين السييل امن الشرب اميها بو بن فسق  دايته ولو 
بن بعيره بو شاته َحتَّى يخاف َعَلى يةسه فإن بصحاييا كايوا يرون القتال َعَلى الاماء ِإَذا خاف الرجل 

 َعَلى يةسه بالسالح ِإَذا كان ِف  الاماء فضل عامن هو امعه .
  الطعا  . ويرون ففه األخذ والغصب امن غير قتال , فأاما الاماء خاص  فإيه  كايوا وال يرون ذلك فِ 

يرون ففه ِإَذا خيف َعَلى اليةس قتال الامايع اميه وهو ِف  األوعف  عيد اإلضرار ِإَذا كان ففه فضل 
 عامن هو ِف  يده .

بن يدلوه  َعَلى اليئر فل   وفحتجون ِف  ذلك بحديث عامر ِف  القو  السةر الذين وردوا اماء فسألوا بهله
 يدلوه  عليها .

فقالوا : إن بعياقيا وبعياق امطافايا قد كادت تيقطع امن العطش فدلويا َعَلى اليئر وبعطويا دلوا يستق  
 به

 فل  فةعلوا فذكروا ذلك لعامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ,
 َفَقاَل: هال وضعت  فيه  السالح؟ .

عا شركاء ِف  دجل  والةرات وكل يهر عظف  يحوها بو واد فستقون اميه وفسقون الشة  والامسلامون جامف
والحافر والخف , ولفس ألحد بن فاميع . ولكل قو  شرب برضه  ويخله  وشجره  , وال فحبس الاماء 
ن براد رجل بن فكري يهرا ِف  برضه امن هذا اليهر األعظ  فإن كان ِف  ذلك  عن بحد دون بحد , وا 

ن ل  فكن ففه ضرر ترك فكريه , َوَعَلى ضرر فِ    اليهر األعظ  ل  فكن َلُه ذلك ول  يترك فكريه , وا 
 اإلاما  كرى هذا اليهر األعظ  الذي لعاام  الامسلامين إن احتاج ِإَلى كرى .

  وعلفه بن فصلح امسياته إن خيف اميه , ولفس اليهر األعظ  الذي لعاام  الامسلامين كيهر خاص
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 فس ألحد بن يدخل عليه  .لقو  ل
بال ترى بن بصحاب هذا اليهر ففه شةعاء لو باع بحده  برضا َلُه , وله  بن فاميعوا امن بن فسقى 

بحد امن يهره  برضه بو شجره بو يخله ولفس الةرات ودجل  كذلك فإن الةرات ودجل  فسقى اميهاما امن 
 شربه .شاء وتامر فيهاما السةن وال فكويون فيهاما شةعاء لشركته  ِف  

 فصل
ولو بن رجال اتخذ امشرع  ِف  برضه َعَلى شاطئ الةرات بو دجل  فستقى اميها السقاءون وفأخذ اميه  

 فيها األجرة إن ذلك ال يجوز وال فصلح أليه ل  يبعه  شيئا ول  يؤاجره  برضا .
جائزا  ولو قيل هذه الامشرع  الت  ِف  برضه كل ش ء بشهر امسامى تقو  فيها اإليل والدواب كان ذلك

, فهذا قد بجر برضا لعامل امسامى . ولو استأجر رجل قطع  اميها فقف  فيها بعيرا بو داب  يواما جاز 
ذا كايت هذه الامشرع  ال فاملكها الذي اتخذها فلفس ييبغ  َلُه ذلك وال فصلح َلُه . ولو كايت  ذلك . وا 

ا امن ذلك الامكان بغير ِف  اموضع ال حق ألحد ففه فاتخذه اميعته امن ذلك وكان للامسلامين بن فسقو 
 بجر .

ياما بجزت َلُه ِإَذا كايت األرض َلُه فاملك رقيتها .  وا 
فإذا ل  تكن َلُه باملك وال يتصيير امن اإلاما  املكها َلُه ل  يترك بن فكريها وال يؤاجرها وال فحدث فيها 

ن كايت األرض َلُه فأراد الامسلامون بن فامروا ِف  تلك األرض لفستقوا الاماء  فاميعه  امن ذلك حدثا , وا 
فإن اإلاما  ييظر ِف  ذلك : فإن ل  فكن له  طريق فستقون اميه الاماء غيره ل  فكن َلُه بن فاميعه  

 وامروا ِف  برضه وامشرعته بغير بجر وال كرى أليه ال فستطفع بن فاميع الشة  .
ن كان له  طريق غير ذلك كان َلُه بن فاميعه  امن الامامر . وال يجوز ألحد بن يتخذ امشرع   ِف  وا 

 امثل الةرات ودجل  ويؤاجرها إال بن تكون 
له األرض بو فكون اإلاما  صيرها َلُه فحدث فيها اما شاء , ألن الةرات ودجل  لجامفع الامسلامين فه  

 فيهاما شركاء .
 فإن بحدث رجل امشرع  بو غيرها ل  فكن لهذ لك إال بن فكون جعلها للياس فيجوز ذلك .

ذا اتخذ بهل الامحل  امش   رع  أليةسه  فستقون اميها فلفس له  بن فاميعواَقاَل: وا 
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بحدا امن الياس فستق  اميها . فإن كان ِف  ذلك ضرر عليه  امن قفا  الدواب واإليل اميعوه  امن ذلك 

 , فأاما غيره  فال فاميعوه  .
ةجر وسألت فا بامير الامؤاميين عن الرجل فكون َلُه اليهر الخاص ففسق  اميه حرثه ويخله وشجره فيي

 امن اماء يهره ِف  برضه ففسيل الاماء امن برضه ِإَلى برض غيره ففغرقها , هل فضامن ؟
َقاَل: لفس َعَلى رب اليهر ِف  ذلك ضامان امن قيل بن ذلك ِف  املكه , وكذلك لو يزت برض هذا امن 

الاماء فةسدت ل  فكن َعَلى رب األرض األولى ش ء َوَعَلى صاحب األرض الت  غرقت ويزت بن 
رضه , وال فحل لامعل  بن يتعامد برضا لامسل  بو ذام  يذلك ليهلك حرثه فيها , يريد يذلك فحصن ب

 اإلضرار به .
فقد َيَهى َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن الضرار , وقد َقاَل:" املعون امن ضار امسلاما بو غيره 

 املعون ".
ب ِإَلى بي  عييدة ين الجراح فأامره بن فاميع الامسلامين امن وعامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه كت

 ظل  بحد امن بهل الذام  .
ن عرف بن صاحب اليهر يريد بن فةتح الاماء ِف  ارضه لإلضرار يجيرايه والذهاب بغالته  وتيين  وا 
ذلك فييبغ  بن فاميع امن اإلضرار يه  , ولو اجتامع ِف  برض هذا الثاي  السامك امن الاماء فصاده 

 ان للذي صاده ول  فكن لرب األرض .رجل ك
بال ترى بن رجال لو صاد ظيفا ِف  ارض رجل كان َلُه , فكذلك السامك . ولصاحب األرض بن فاميعه 

 امن العود ِإَلى ذلك وان يدخل برضه فإن عاد فصاد فهو َلُه , ولفس علفه ففه ش ء .
 لرب األرض . وباما الامحظور علفه امن السامك الذي يؤخذ باليد فإن صاده رجل فهو

ولو بن رجال َلُه يهر ِف  برض رجل يجري فأراد رب األرض بن ال يجري اليهر ِف  برضه فلفس َلُه 
ن ل  فكن  ذلك , ِإَذا كان جاريا فيها جعلته َعَلى حاله جاريا فيها كاما هو أليه ِف  يدفه َعَلى ذلك , وا 

ن ل  فكن َلُه  ِف  يدفه ول  فكن جاريا سألته الييي  بن هذا اليهر َلُه , فإن َجاَء يييي  قضيت َلُه به , وا 
ييي  َعَلى بصل اليهر وَجاَء يييي  َعَلى بيه قد كان امجريا ِف  هذا اليهر فسوق الاماء ففه ِإَلى برضه 

  َحتَّى فسقيها بجزت
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فصلحه فاميعه له ذلك و كان له اليهر وحريامه امن جاييفه لكريه , فإذا براد بن فعالج يهره لكريه و 
صاحب األرض ل  فكن َلُه اميعه امن ذلك , وفطرح ترابه َعَلى حافت  يهره ِف  حريامه , وال يدخل 
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 علفه ِف  برضه امن ذلك اما فضر به.
وكذلك لو كان يهره ذلك فصيب ِف  برض بخرى فاميعه صاحب األرض السةل  الامجرى فأقا  ييي  

 اؤه ِف  برضه .َعَلى بصل اليهر بيه َلُه بجزت ذلك , وبجرى ام
َقاَل: ولو بن رجال احتةر يئرا بو يهرا بو قياة ِف  برض لرجل بغير إذيه فله بن فاميعه امن ذلك وان 
فأخذ بط  اما بحدث امن الحةر ِف  برضه , فإن كان ذلك بضر بأرضه ضامن قفام  الةساد وهو اما 

 يقص امن برضه بالحةر .
فأجراها امن تحتها بو امن فوقها كان لصاحب القياة بن َقاَل: ولو بن رجال َلُه قياة فاحتةر رجل قياة 

فاميعه امن ذلك وفأخذه بطامها , فإن كان بذن َلُه ِف  احتةارها فحةرها فله بن فاميعه بعد ذلك إن شاء 
وال غر  علفه ِف  اإلذن اما خال خصل  واحدة : بن فكون بذن َلُه ووقت َلُه وقتا ُث َّ اميعه امن ذلك قيل 

 بن يج ء الوقت .
 إذا كان َعَلى هذا ضامن َلُه قفام  اليياء ول  فضامن َلُه قفام  الحةر .ف

َقاَل: وسالت فا بامير الامؤاميين عن حري  اما احتةر امن اآلبار والقيى والعيون للحرث والاماشف  والشة  
 ِف  الامةاوز.

راعا ِإَذا فإذا احتةر رجل يئرا ِف  امةازة ِف  غير حق امسل  وال امعاهد كان َلُه اماما حولها بربعون ذ
 كايت للاماشف  .

ن كايت عييا فلها امن الحري  خامسامائ  ذراع .  فإن كايت للياضح فلها امن الحري  ستون ذراعا وا 
 وتةسير يئر الياضح بيها الت  فسقى اميها الزرع باإليل .

 وبئر العطن ه  يئر الاماشف  الت  فسق  اميها الرجل الاماشف  وال فسق  اميها الزرع .
 يها الزرع باإليل فه  يئر ياضح .وكل يئر فسقى ام

[روى بيو يوسف عن الحسن ين عامارة عن الزهري َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : 161]
حري  العين خامسامائ  ذراع وحري  يئر الياضح ستون ذراعا وحري  يئر العطن بربعون ذراعا , عطيا 

  للاماشف  " .
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 اَل:قَ 
َثَيا إساماعيل ين امسل  عن الحسن بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل:"امن حةر يئرا 161] [وَحدَّ

 كان َلُه اماما حولها بربعون ذراعا عطيا للاماشف ".
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 َقاَل:
َثَيا بشعث ين سوار عن الشعي  بيه َقاَل: حري  اليئر بربعون ذراعا امن ههيا وهه161] يا , وال [وَحدَّ

 يدخل علفه بحد ِف  حريامه وال ِف  امائه .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وبجل للقياة امن الحري  اما ل  فسح َعَلى األرض امثل اما بجعل لآلبار , ولفس ألحد بن يدخل ِف  
حري  يئر هذا الحافر وال ِف  حري  عييه وال ِف  قياته وال فحةر ففه يئرا فإن حةر ل  فكن َلُه ذلك , 

ان لصاحب اليئر والعين بن فاميعه امن ذلك وفط  اما حةر الثاي  , ألن َلُه اميعه امن حري  يئره وك
 وعييه.

وكذلك لو ييى الثاي  ِف  ذلك الاموضع يياء بو زرعا بو بحدث ففه شيئا كان لألول بن فاميعه امن 
  ضاامن , ذلك كله , واما عطب ِف  يئر األول فال ضامان علفه , واما عطب امن عامل الثاي  فالثاي

 وذلك أليه بحدثه ِف  غير املكه .
وايظر ِف  ذلك ِإَلى اما ال فضر به فاجعل اميتهى الحري  إلفه . فإذا ظهر الاماء وساح َعَلى وجه 

 األرض جعلت حريامه كحري  اليهر .
 َقاَل:

ولو بن الثاي  حةر يئرا ِف  غير حري  األول وه  قريب  اميه فذهب اماء األول وعرف بن ذهابه امن 
 ةر هذه اليئر الثايف  ل  يجب َعَلى اآلخر ش ء أليه ل  فحدث ِف  حري  األول شيئا .ح

بال ترى بي  بجعل لآلخر حرياما امثل حري  األول وحقا امثل حق األول ؟ وكذلك العين افضا امثل يئر 
 العطن والياضح .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا الحسن ين عامارة عن الزهري عن سعيد 169] ين الامسيب عن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا [َحدَّ
 َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: امن بحفا برضا اميت  فه  َلُه , ولفس لامحتجر حق بعد ثالث سيين .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
فأخذ امن حديث عامر امن فحتجر حقا بعد ثالث سيين ول  فعامل به فال حق َلُه . والامحتجر هو بن 

ففحظر عليها حظيرة وال فعامرها وال فحييها فهو بحق يها ِإَلى ثالث  يج ء الرجل ِإَلى برض اموات
  سيين , فإن ل  فحييها بعد ثالث سيين
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 فهو ِف  ذلك والياس شرع واحد فال فكون بحق به بعد ثالث سيين .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا امحامد ين إسحاق عن بي  بكر ين امحامد عن عامرو ين164] حز  َقاَل:سألته عن األعطان  [َحدَّ

َفَقاَل: باما الجاهلف  اميها فكايت خامسين خامسين . فلاما كان اإلسال  جعل يين يين اليئرين خامسون 
 لكل يئر خامس  وعشرون امن يواحيها .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين عيد هللا ين عامرو ين شعيب عن بيفه عن جده َقاَل: امن حةر يئرا فله اما 160] [ وَحدَّ

 خامسون ذراعا فحفطها , لفس ألحد بن يدخل عليها فيها .حولها 
 َقاَل:

َثَيا قفس ين الربفع عن بالل ين فحيى العبس  رفعه ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " 163] [وَحدَّ
 ال حامى إال ِف  ثالث : اليئر , وطول الةرس , وحلق  القو  ِإَذا جلسوا " .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين إسحاق رفعه ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " ِإَذا يلغ الوادي الكعيين ل  [وحَ 168] دَّ

 فكن ألهل األعلى بن فحبسوه َعَلى بهل األسةل " .
 َقاَل:

َثَيا بيو عامفس عن القاس  ين عيد الرحامن عن عيد هللا ين امسعود بيه َقاَل: " بهل األسة169] ل [وَحدَّ
 امن الشرب بامراء َعَلى بعاله َحتَّى يرووا".

 َقاَل:
َثَيا بيو امعشر عن بشفاخه رفعه ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه " قضى ِف  الشراج امن 116] [وَحدَّ

 اماء الامطر ِإَذا يلغ الكعيين بن ال فحبسه جاره " و الشراج السواق  .
 فصل) الكأل والامروج (

 ْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا َتَعاَلى :َقاَل َبيُ 
ولوبن بهل قري  له  امروج يرعون فيها وفحتطيون اميها قد عرف بيها له  فه  له  َعَلى حالها 

 يتبافعويها ويتوارثويها وفحدثون فيها اما فحدث الرجل ِف  املكه.
روج وفستقوا امن تلك ولفس له  بن فاميعوا الكأل وال الاماء , وألصحاب الامواش  بن يرعو ِف  تلك الام

 الامفاه .
وال يجوز ألحد بن فسوق ذلك الاماء ِإَلى امزرع  َلُه إال يرضى امن بهله ولفس شرب الامواش  والشة  

  كسق 
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 الحرث لاما قد ذكرته لك .
ولفس ألحد بن فحدث امرحبا ِف  املك غيره وال يتخذ ففه يهرا وال يئرا وال امزرع  إال يإذن صاحبه , 

 احبه بن فحدث ذلك كله .ولص
ذا كان امرجا فصاحبه وغيره ففه سواء  فإذا بحدثع ل  فكن ألحد بن يزرع فيها زرع وال فحتجره , وا 

 امشتركون ِف  كلئه وامائه .
 َقاَل:

ن صاد  ولفست اآلجا  كالامروج , لفس ألحد بن فحتطب امن بجام  بحد إال يإذيه فإن فعل ضامن , وا 
فهو َلُه امن قيل بن رب األجام  ال فاملك ذلك , بال ترى بن رجال لو  فيها شيئا امن السامك بو الطير

صاد ِف  دار رجل بو بستايه شيئا امن الوحش بو الطير بن َلُه ذلك , ولفس لصاحب الدار املك علفه 
ذا كان  وله بن فاميعه امن دخول داره وبستايه , فإن دخل بغير إذيه فقد بساء , واما صاد فهو َلُه , وا 

ر علفه فإن كان ال يؤخذ إال بصيد فالامحظور علفه وغيره الامحظور سواء ال يجوز السامك قد حظ
ن صاد غيره  ن كان يؤخذ باليد بغير صيد فهو لصاحبه الذي حظر علفه , وا  يفعه َحتَّى فصاد , وا 
ن باعه صاحبه قيل بن فأخذه فإن يفعه هذا باميزل  يفع اما بحرزه ِف  إيائه .  ضامن الذي فصيده , وا 

ولو بن صاحب بقر رعى بقره ِف  بجام  غيره ول  فكن َلُه ذلك وضامن اما رعى وبفسد بال ترى  َقاَل:
 بي  بيفع قصب األجام  وادفعها امعاامل  ِف  قصيها ؟

هذا عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه عاامل بهل بجام  يرس َعَلى بربع  آالف دره  وكتب 
 له  كتابا ِف  قطع  بدف  .

ال يباع وال يدفع امعاامل  . ولو ل  فكن ألهل هذه القري  الذين تكون له  هذه الامروج وف  املكه   والكأل
اموضع امسرح وامرعى لدوايه  وامواشيه  غير غير هذه الامروج كاما الهل كل قري  امن قرى السهل 
والجيل , فإن لكل قري  امن قرى السهل والجيل اموضع امامرح وامرعى وامحتطب ِف  بيديه  وييسب 

يه  وترعى ففه امواشيه  ودوايه  وفحتطيون اميه , وكايوا امتى بذيوا للياس ِف  رع  تلك الامروج إل
واالحتطاب اميها وبضر ذلك يه  وبامواشيه  ودوايه  كان له  بن فاميعوا امن براد بن يرعى فيها 

 وفحتطب اميها.
ن كان له  امرعى واموضع احتطاب حوله    وا 
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  ييبغ  له  وال فحامل له  بن فاميعوا االحتطاب والرع  امن الياس .لفس َلُه امالك فإيه ال

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا بيو إسحاق الشيباي  عن بشر ين عامرو السكوي  عن بي  امسعود االيصاري بو سهل 111] [َحدَّ

 ن , إيها حر  آامن " .ين حييف بيه سامع اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول ِف  الامديي  " إيها حر  آام
 َقاَل:

َثَيا امالك ين بيس بيه يلغه عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه حر  عضاه الامديي  واما 111] [وَحدَّ
 وحر  الصيد فيها بربع  بامفال حولها بي جييها . -بي جييها  -حولها اثي  عشر امفال 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
إن تةسير هذا إياما هو الستبقاء العضاه أليها رع  الامواش  امن اإليل والبقر وقد َقاَل بعض العلاماء: 

ياما كان قوت القو  اللين وكايت حاجته  ِإَلى القوت بفضل امن حاجته  ِإَلى الحطب .  والغي  وا 
ذا كان الحطب ِف  الامروج وه  املك إيسان فلفس ألحد بن فحتطب اميها إال يإذيه , فإن احتطب  وا 

  ذلك لصاحبه , فإن ل  فكن ِف  تلك ألحد املك فال بأس بن فحتطب اميه جامفع اميها ضامن قفام
 الياس , وال بأس بن فحتطب اما ل  فعل  بن َلُه امالكا.

 وكذلك الثامار ِف  الجبال والامروج واألودف  امن الشجر اما ل  فغرسه الياس.
كذلك العسل يوجد ِف  وال بأس بن فأكل امن ثامارها ويتزود اما ل  فعل  بن ذلك ِف  املك إيسان. و 

الجبال اماما فكون ِف  املك إيسان امن قيل بن الذي يتخذه للياس فكون ِف  الكوارات فاما ل  فحرز اميها 
 فهو امباح كةراخ الصيد امن الطير وبفضه فكون ِف  الغفاض .

َقاَل: ولو بن رجال احرق كال ِف  برضه فذهيت اليار فأحرقت امال غيره ل  فضامن رب األرض ألن 
 بن يوقد ِف  برضه. َلهُ 

وكذلك لو بحرق حصائد ِف  برضه كان امثل ذلك , وكذلك صاحب األجام  فحرق اما فيها امن 
القصب فتحرق اليار امال غيره فال ضامان علفه , وهاما امثل الذي فسق  برضه ففغرق الاماء برض 

 رجل ِإَلى جيبه بو تيز فلفس علفه ِف  ذلك ضامان.
لجاره وال القصد لتغريق برضه وال لتحريق زرعه بش ء فحدثه ِف  وال فحل لامسل  بن يتعامد اإلضرار 

 برض يةسه .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا هشا  ين سعيد عن زيد ين بسل  عن بيفه َقاَل: ربيت111]   [َحدَّ
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وفحك فا هي  اضام  عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه استعامل امولى َلُه َعَلى الحامى فَقاَل َلُه:

َريام  وَربَّ الُغَيْفاَمِ   جياحك عن الياس , واتق دعوة الامظلو  فإن دعوته امجاب  . بدخل ل  َربَّ الصُّ
ودعي  امن َيَعِ  عثامان ين عةان واين عوف فإن اين عةان واين عوف إن هلكت اماشيُتُهاما رجعا ِإَلى 

ن هذا الامسكين إن هلكت اماش يته َجاَءي  فصفح : فا بامير الامؤاميين , فا الامديي  ِإَلى يخل وزرع وا 
بامير الامؤاميين والاماء والكأل بهون عل  امن بن بغر  َلُه ذهبا بو ورقا , وهللا وهللا إن هذه لبالده  , 
قاتلوا عليها ِف  الجاهلف  وبسلاموا عليها ِف  اإلسال  , ولوال هذا اليع  الذي بحامل علفه ِف  سييل هللا 

 بالده  شيئا " . اما حاميت َعَلى الياس
 فصل) ِف  تقييل السواد واختفار الوالة له  والتقد  إليه  (

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
وربيُت بن ال ُتَقيِ َل شيئا امن السواد امن البالد فإن الامتقيل ِإَذا كان ِف  قبالته فضل عن الخراج عسف 

يه  لفسل  اماما دخل ففه .  بهل الخراج وحامل عليه  اما ال يجب عليه  وظلامه  وبخذه  باما يجحف
 وف  ذلك وبامثاله خراب البالد وهالك الرعف  .

والامتقيل ال يبال  يهالكه  بصالح بامره ِف  قبالته , ولعله بن فستةضل بعد اما يتقيل به فضال كثيرا , 
قاامته له  ِف  الشامس , وتعليق  ولفس فامكيه ذلك إال بشدة اميه َعَلى الرعف  وضرب له  شديد , وا 

رة ِف  األعياق , وعذاب عظف  ييال بهل الخراج اماما لفس يجب عليه  امن الةساد الذي يهى الحجا
 هللا عيه .

 إياما بامر هللا عز وجل بن يؤخذ اميه  العةو , ولفس فحل بن فكلةوا فوق طاقته  .
ياما بكره القبال  ألي  ال آامن بن فحامل هذا الامتقيل َعَلى بهل الخراج اما لفس يجب عليه  ففعاام له  وا 

 باما وصةت لك ففضر ذلك يه  فيخربون اما عامرا ويدعوه فييكسر الخراج .
ولفس يبقى َعَلى الةساد ش ء ولن فقل اَمَع الصالح ش ء . إن هللا قد يهى عن الةساد . َقاَل عز 

  وجل:
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 {40}َواَل ُتْةِسُدوْا ِف  اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها]األعراف : 
َذا َتَولَّى َسَعى ِف  اأَلْرِض ِلُفْةِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َواليَّْسَل َوَّللا ُ اَل ُفِحبُّ الَةَساَد ]البقرة : وَقاَل:} َوا ِ 

164} 
ظهاره  الظل  َحتَّى فةتدي اميه  .  ياما هلك امن هلك امن األام  بحبسه  الحق َحتَّى فشتري اميه  وا  وا 
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 ب عليه  امن الظل  الظاهر الذي ال فحل وال فسع .والحامل َعَلى بهل الخراج اما لفس يواج
ن َجاَء بهل طسوج بو امصر امن األامصار وامعه  رجل امن اليلد الامعروف اموسر َفَقاَل: بيا بتضامن  وا 

يظر  -ورضوا ه  يذلك فقالوا : هذا بخف علييا  -عن بهل هذا الطسوج بو بهل هذا اليلد خراجه  
يلد والطسوج قيل وضامن وبشهد علفه وصير امعه باميرا امن ِف  ذلك : فإن كان صالحا ألهل هذا ال

قيل اإلاما  يوثق يدييه وبامايته , ويجري علفه امن ييت الامال . فإن براد ظل  بحد امن بهل الخراج بو 
 الزيادة علفه بو تحاميله شيئا ال يجب علفه , اميعه األامير امن ذلك بشد الاميع .

واما برى بيه بصلح ألهل الخراج وبوفر َعَلى ييت الامال  وبامير الامؤاميين بعلى عييا باما ربى اميذ لك ,
عامل علفه امن القبال  والوالف  بعد االعذار والتقد  ِإَلى الامتقيل والوال  يرفع الظل  عن الرعف  والوعيد 
َلُه إن حامله  اما ال طاق  له  به بو باما لفس يواجب عليه  , فإن فعل فةوا َلُه باما بوعد به لفكون ذلك 

 ياهفا لغيره إن شاء هللا .زاجرا و 
وربيت ) ببقى هللا بامير الامؤاميين ( بن تتخذ قواما امن بهل الصالح والدين واألاماي  فتوليه  الخراج . 

وامن وليت اميه  فلفكن فقيها عالاما امشاورا ألهل الربى عةفةا ال فطلع الياس اميه َعَلى عورة وال يخاف 
باماي  احتسب به الجي  واما عامل به امن غير ذلك ِف  هللا لوام  الئ  , اما حةظ امن حق وبدى امن 

 خاف عقوب  هللا ففاما بعد الاموت , تجوز شهادته إن شهد , وال يخاف اميه جور ِف  حك  إن حك  .
فإيك إياما تولفه جباف  األاموال وبخذها امن حاملها وتجيب اما حر  اميها يرفع امن ذلك اما فشاء وفحتجن 

 اميه اما فشاء .
 بامييا فال يؤتامن َعَلى األاموال .فإذا ل  فكن عدال ثق  

إي  قد براه  ال فحتاطون ففامن يولون الخراج , ِإَذا لز  الرجل اميه  باب بحده  بفااما واله رقاب 
  الامسلامين وجباف  خراجه  ولعله بن ال فكون عرفه بسالام  ياحف  وال بعةاف وال باستقاام 
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 طريق  وال بغير ذلك .
ففامن يولى شيئا امن بامر الخراج والبحث عن امذاهيه  والسؤال عن طرائقه  كاما  وقد يجب االحتفاط

 يجب ذلك ففامن بريد للحك  والقضاء.
وتقد  ِإَلى امن وليت بن ال فكون عسوفا ألهل عامله وال امحتقرا له  وال امستخةا يه  , ولكن يلبس له  

لاموا بو فحاملوا اما ال يجب جلبابا امن اللين فشوبه بطرف امن الشدة واالستقصاء امن غير بن فظ
يصاف الامظلو  , والشدة  عليه  , واللين للامسل  , والغلظ  َعَلى الةاجر , والعدل َعَلى بهل الذام  وا 
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 َعَلى الظال  والعةو عن الياس . فإن ذلك يدعوه  ِإَلى الطاع  .
اواة يييه  ِف  امجلسه وبن تكون جبايته للخراج كاما يرس  َلُه , وترك االيتداع ففاما فعاامله  به , والامس

ووجهه َحتَّى فكون القريب والبعيد والشريف والوضفع عيده ِف  الحق سواء , وترك اتباع الهوى , فإن 
 هللا اميز امن اتقاه وآثر طاعته وبامره َعَلى امن سواهاما .

ي  ألرجوا إن بامرت يذلك وعل  هللا امن قيلك إيثارك ذلك َعَلى غيره ُث َّ يدل اميه اميدل بو خا لف اميه وا 
 امخالف بن فأخذه هللا به دويك وبن فكتب لك بجرك واما يويت إن شاء هللا .

ولتصير اَمَع الوال  الذي وليته قواما امن الجيد امن بهل الديوان ِف  بعياقه  يفع  َعَلى اليصح لك , 
 فإن امن يصحك بن ال تظل  رعيتك .

عليه  امن الخراج درهاما ففاما سواه , وتأامر يإجراء برزاقه  عليه  امن ديوايه  شهرا بشهر وال تجري 
 فإن َقاَل بهل الخراج يحن يجري َعَلى والييا وحده امن عيديا ل  فقيل ذلك اميه  ول  فحاملوه.

فإيه قد يلغي  بيه قد فكون ِف  حاشف  العاامل والوال  جاماع  : اميه  امن َلُه به حرام  , واميه  امن َلُه 
فستعين يه  ويوجهه  ِف  بعاماله فقتض  يذلك الذاماامات , إلفه وسيل  , لفسوا بأيرار وال صالحين , و 

فلفس فحةظون اما يوكلون بحةظه وال ييصةون امن فعااملويه , إياما امذهيه  بخذ ش ء امن الخراج كان 
 بو امن باموال الرعف .

ث  إيه  فأخذون ذلك ففاما ييلغي  بالعسف والظل  والتعدي , ُث َّ ال يزال الوال  وامن امعه قد يزل بقري  
فأخذ بهلها امن يزله باما ال فقدرون علفه وال يجب عليه  َحتَّى فكلةوا ذلك فيجحف يه  , ُث َّ قد بعث 

  رجال امن هؤالء الذين وصةت لك بيه  امعه ِإَلى رجل امامن َلُه علفه الخراج
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د يلغي  بيه رباما لفأت  به ففأخذ اميه الخراج ففقول َلُه قد جعلت لك بن تأخذ اميه كذا وكذا َحتَّى لق
وظف َلُه بكثر اماما فطلب به الرجل امن الخراج فإذا بتاه ذلك الاموجه إلفه َقاَل َلُه: بعطي  جعل الذي 

 جعله ل  الوال  فإن جعل  كذا وكذا .
فإن ل  فعطه ضربه وعسةه وساق البقر والغي  وامن بامكيه امن ضعةاء الامزارعين َحتَّى فأخذ ذلك 

ا كله ضرر َعَلى بهل الخراج ويقص للة ء اَمَع اما ففه امن اإلث  , فامره اميه  ظلاما وعدوايا , وهذ
 بحس  هذا واما بشيهه

بو فكون اما يؤخذ لك امن وترك التعرض لامثله َحتَّى ال فكون اَمَع الوال  امن هؤالء الذين ساميت بحد 
 الامال امن باب حله وال يوضع إال ِف  حقه .
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وتقد  ِف  اختفار هؤالء الجيد الذين تصيره  اَمَع الوال  ولفكويوا امن صالح  الجيد وامن َلُه الةه  
 والفسر واليعام  اميه  إن شاء هللا تعالى .

الحصاد إال بقدر اما فامكن  وتقد  بن فكون حصاد الطعا  ودفاسه امن الوسط وال بحبس الطعا  بعد
 الدفاس فإذا بامكن الدفاس رفع ِإَلى اليفادر .

وال يترك بعد إامكايه للدفاس يواما واحدا , فإيه اما ل  فحرز ِف  اليفادر يذهب به األكرة والامارة والطير 
 والدواب , إياما يدخل ضرر ذلك ِف  الخراج.

يه ففاما يلغي  وهو سييل قيل الحصاد ِإَلى فأاما َعَلى صاحب الطعا  فال ألن صاحب الطعا  فأكل ام
ذا رفع ِإَلى اليفادر  بن ييلغ الامقاسام  فحبس الطعا  ِف  الصحراء واليفادر ضرر َعَلى الخراج , وا 

 وصير بكداما بخذ ِف  دفاسه .
وال فحبس الطعا  ِإَذا صار ِف  اليفادر الشهر والشهرين والثالث  ال يداس فإن ِف  حبسه ِف  اليفار 

 ا َعَلى السلطان َوَعَلى بهل الخراج وبذلك تتأخر العامارة والحرث .ضرر 
وال يخرص عليه  اما ِف  اليفادر وال فحرز عليه  حرزا ُث َّ فأخذوا ييقائص الحرز , فإن هذا هالك 

 ألهل الخراج وخراب للبالد .
لك السيب بكثر ولفس ييبغ  للعاامل وال فسعه بن يدع  َعَلى بهل الخراج ضفاع غل  ففأخذ يذلك يذ

ذا دفس الطعا  وذرى قاسامه  وال فكيله عليه  كيل يزيهاب ُث َّ يدعه ِف  اليفادر   امن الشرط وا 
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الشهر والشهرين ُث َّ فقاسامه  ففكيله ثايف  فإن يقص عن الكيل األول َقاَل: بوفوي  , وبخذ اميه  اما 
 لفس َلُه .

يز قاسامه  وبخذ حقه وال فحبسه وال فكيل للسلطان كيل يزيهار ولكن ِإَذا دفس الطعا  ووضع ففه القة
 ولألكار كيل السرد يل فكون كفال واحدا يين الةريقين سردا امرسال .

وال يؤخذ بهل الخراج يرزق عاامل وال بجر امدى وال احتةان وال يزل  وال حامول  طعا  السلطان وال 
ن صحف وال قراطفس وال بجور الةيوج وال بجور يدعى عليه  ييقفص  فتؤخذ اميه  , وال يؤخذ اميه  ثام

الكفالين وال امؤي  ألحد عليه  ِف  ش ء امن ذلك وال قسام  وال يائب  سوى الذي وصيةا امن الامقاسام  , 
وال ؤخذوا بأثامان االتبان وفقاساموا االتبان َعَلى امقاسام  الحيط  والشعير كفال بو تباع ففقس  ثاميها 

 الامقاسام  . َعَلى اما وصف امن القطفع  ِف 
وال يؤخذ اميه  اما قد فسامويه رواجا لدراه  يؤدويها ِف  الخراج , فإيه يلغي  بن الرجل اميه  فأت  
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 بالدراه  ليؤديها ِف  خراجه ففقتطع اميها طائة  وُفَقاُل:هذا رواجها وصرفها .
لخراج ِف  وال فضربن رجل ِف  دراه  خراج وال ُفَقاُل:على رجل , أليه يلغي  بيه  فقفامون بهل ا

الشامس وفضربويه  الضرب الشديد وفطلقون عليه  الجرار وفقيدويه  باما فاميعه  امن الصالة , وهذا 
 عظف  عيد هللا شيفع ِف  اإلسال  .

وربيت بن تأامر عامال الخراج ِإَذا بتاه  قو  امن بهل خراجه  فذكروا له  بن ِف  بالده  بيهارا عادف  
ه  إن استخرجوا له  تلك األيهار واحتةروها وبجرى الاماء فيها قدفام  ووبرضين كثيرة غاامرة , وبي

عامرت هذه األرضون الغاامرة وزاد ِف  خراجه  كتب يذلك إلفك فأامرت رجال امن بهل الخير والصالح 
يوثق يدييه وبامايته فتوجه ِف  ذلك َحتَّى ييظر ففه وفسأل عيه بهل الخيرة والبصيرة به وامن يوثق 

  ذلك اليلد , وفشاور ففه غير بهل ذلك اليلد امامن َلُه بصيرة وامعرف  وال يجر يدييه وبامايته امن بهل
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إلى يةسه يذلك اميةع  وال يدفع عيها به امضرة . فإذا اجتامعوا َعَلى بن ِف  ذلك صالحاوزيادة ِف  
بهل اليلد فإيه  الخراج بامرت بحةر تلك األيهار وجعلت اليةق  امن ييت الامال , وال تحامل اليةق  َعَلى 

ن فةروا خير امن بن يذهب اماله  وفعجزوا.  إن فعامروا خير امن بن يخربوا , وا 
وكل اما ففه امصلح  ألهل الخراج ِف  برضيه  وبيهاره  وطليوا إصالح ذلك له  بجييوا إلفه ِإَذا ل  

 فكن ففه ضرر َعَلى غيره  امن بهل طسوج آخر ورستاق آخر اماما حوله  .
 رر َعَلى غيره  وذهاب بغالته  وكسر للخراج ل  يجايوا إلفه .فإن كان ِف  ذلك ض

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ذا احتاج بهل السواد ِإَلى كرى بيهاره  العظا  الت  تأخذ امن دجل  والةرات كريت له  وكايت اليةق   وا 

 امن ييت الامال وامن بهل الخراج , وال فحامل ذلك كله َعَلى بهل الخراج .
لت  يجرويها ِإَلى برضه  وامزارعه  وكروامه  ورطايه  وبساتييه  وامباقله  واما بشبه ذلك وباما األيهار ا

 فكريها عليه  خاص  لفس َعَلى ييت الامال امن ذلك ش ء.
فأاما اليثوق والامسيفات واليريدات الت  تكون ِف  دجل  والةرات وغيرهاما امن األيهار العظا  فإن اليةق  

فحامل َعَلى بهل الخراج امن ذلك ش ء ألن امصلح  هذا َعَلى اإلاما   َعَلى هذا كله امن ييت الامال ال
خاص  أليه بامر عا  لجامفع الامسلامين , فاليةق  علفه امن ييت الامال ألن عطب األرضين امن هذا 

ياما يدخل الضرر امن ذلك َعَلى الخراج .  وشيهه , وا 
علفه هلل , عرفت بامايته وحامد  وال يول  اليةق  َعَلى ذلك إال رجل يخاف هللا فعامل ِف  ذلك باما يجب
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امذهبه , وال تول امن يخويك وفعامل ِف  ذلك باما ال فحل وال فسعه فأخذ الامال امن ييت الامال ليةسه 
وامن امعه , بو يدع الامواضع الامخوف  ويهاملها وال فعامل عليها شيئا فحكامها به َحتَّى تيةجر فتغرق اما 

 للياس امن الغالت وتخرب اميازله  وقراه  .
لفك َعَلى هذه الامواضع الامخوف  اميها واما فامسك امن العامل عليها  ث  وجه امن يتعرف اما فعامل به وا 

اماما قد فحتاج امن العامل واما تةجر واما السيب ِف  ايةجاره ول  امت علفه بجر العامل علفه وبحكاامه 
  َحتَّى
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يكار وتأديب .ايةجر ُث َّ عاامله َعَلى حسب اما فأتفك به الخير عيه امن حامد ألامره ب  و ذ  وا 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وبيا برى بن تبعث قواما امن بهل الصالح والعةاف امامن يوثق يدييه وبامايته فسألون عن سيرة العامال 
واما عاملوا به ِف  البالد وكيف جيوا الخراج َعَلى اما بامروا به َوَعَلى اما وظف َعَلى بهل الخراج 

خذوا باما استةضلوا امن ذلك بشد األخذ َحتَّى يؤدوه بعد العقوب  واستقر , فإذا ثيت ذلك عيدك وصح ب
الاموجع  واليكال َحتَّى ال يتعدوا اما بامروا به واما عهد إليه  ففه , فإن كان اما عامل به وال  الخراج 

ن بحللت يواحد اميه  العقوب   امن الظل  والعسف فإيه فحامل بيه قد بامر به , وقد بامر بغيره , وا 
ن ل  تةعل هذا يه  تعدوا َعَلى بهل الخراج واجترؤا َعَلى ظلامه  الاموجع  ايتهى  غيره واتقى وخاف وا 

ذا صح عيدك امن العاامل والوال  تعد بظل  وعسف وخفاي   وتعسةه  وبخذه  باما ال يجب عليه  , وا 
لك ِف  رعيتك واحتجان ش ء امن الة ء بو خيث طعامته بو سوء سيرته فحرا  علفك استعاماله 

 به وبن تقلده شيئا امن بامور رعيتك بو تشركه ِف  ش ء امن بامرك .واالستعاي  
فاك ودعوة الامظلو   يل عاقبه َعَلى ذلك عقوب  تردع غيره امن بن يتعرض لامثل اما تعرض َلُه . وا 

 فإيها دعوة امجاب  .
َثِي  امسعر عن عامرو ين امرة عن عيد هللا ين سلام  َقاَل: َقاَل:امعاذ " صل وي  وبطع  119] [َحدَّ
فاك ودعوات وا  الامظلو  " . -بو دعوة  -كتسب حالال وال تأث  , وال تاموتن إال وبيت امسل  : وا 

 َقاَل:
َثِي  اميصور عن بي  وائل عن بي  الدرداء َقاَل: إي  آلامرك  باألامر وال بفعله ولكي  برجو 114] [وَحدَّ

ن ببغض الياس إل  بن بظلامه الذي ال فستعين عل َّ إال باهلل   .ففه الخير , وا 
يصاف الامظلو  وتجيب الظل  اَمَع اما ِف  ذلك امن األجر يزيد به الخراج وتكثر به عامارة  إن العدل وا 
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البالد واليرك  اَمَع العدل تكون وه  تةقد اَمَع الجور , والخراج الامأخوذ اَمَع الجور تيقص البالد به 
 وتخرب .

يصافه له  هذا عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه كان يجي  ا لسواد اَمَع عدله ِف  بهل الخراج وا 
 ورفعه الظل  عيه  امائ  بلف بلف , والدره  إذ ذاك وزيه وزن الامثَقال.

  فلو تقربت ِإَلى هللا عز وجل فا بامير الامؤاميين بالجلوس
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لظال  رجوت لامظال  رعيتك ِف  الشهر بو الشهرين امجلسا واحدا تسامع ففه امن الامظلو  وتيكر َعَلى ا
بن ال تكون امامن احتجب عن حوائج رعيته , ولعلك ال تجلس إال امجلسا بو امجلسين َحتَّى فسير ذلك 
ِف  األامصار والامدن فيخاف الظال  وقوفك وفأامل الضعيف الامقهور جلوسك ويظرك ِف  بامره ففقوى 

 قلبه وفكثر دعاؤه.
حضر امن الامتظلامين يظرت ِف  بامر فإن ل  فامكيك االستاماع ِف  الامجلس الذي تجلسه امن كل امن 

طائة  اميه  ِف  بول امجلس وف  بامر طائة  بخرى ِف  الامجلس الثاي  وكذلك ِف  الامجلس الثالث , 
وال تقد  ِف  ذلك إياسيا َعَلى إيسان , امن خرجت قصته بوال دع  بول وكذلك امن بعده اَمَع بيه امتى 

يواما ِف  السي  لفس يواما ِف  الشهر تياهوا يإذن  عل  العامال والوالة بيك تجلس لليظر ِف  بامور الياس
ي  ألرجو لك يذلك بعظ  الثواب , إيه امن يةس عن امؤامن  هللا عن الظل  وبيصةوا امن بيةسه  , وا 

 كرب  امن كرب الديفا يةس هللا عيه كرب  امن كرب اآلخرة .
َثَيا األعامش عن بي  صالح عن بي  هريرة َقاَل:َقاَل َرُسْوُل هللاِ 110]  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : امن [َحدَّ

يةس عن امؤامن كرب  يةس هللا عيه كرب  امن كرب يو  القفاام  , وامن ستر امسلاما ِف  الديفا ستر هللا 
 زلته يو  القفاام  "

 َقاَل:
َثِي  ليث عن اين عجالن عن عون َقاَل: كان ُفَقاُل:امن بحسن هللا ورته وجعله ِف  اميصب 113] [وَحدَّ

 ُث َّ تواضع هلل كان امامن خالص هللا .صالح 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا إساماعيل ين بي  خالد عن قفس ين بي  حاز  َقاَل:َساِمْعُت عدي ين عدي فقول: 118] [وَحدَّ
ن َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول: امن بعثياه َعَلى عامل فليبح بقليله وبكثيره فامن خا

 خفطا فاما سواه فإياما هو غلول فأت  به يو  القفاام  " .
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 َقاَل:
َثَيا هشا  عن القاس  عن بي  عيد الواحد عن عيد هللا ين امحامد ين عقيل عن جاير ين 119] [وَحدَّ

العباد عيد هللا عن عيد هللا ين بيفس َقاَل: َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول : " فحشر 
يو  القفاام  حةاة غرال يهاما.َقاَل: فيياديه  بصوت فسامعه امن بعد كاما فسامعه امن قرب : بيا الاملك بيا 

  الدفان , ال ييبغ  ألحد امن بهل اليار بن
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يدخل اليار وألحد امن بهل الجي  بن يدخل الجي  وعيده امظلام  , وال ييبغ  ألحد امن بهل الجي  بن 
 ألحد امن بهل اليار بن يدخل اليار عيده امظلام  َحتَّى بقصه عيه " .يدخل الجي  و 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا الامجالد ين سعيد عن عاامر الشعي  َقاَل: كتب عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه 116] [وَحدَّ

لى بهل البصرة  لى بهل الشا  ِإَلى بهل الكوف  يبعثون إلفه رجال امن بخيره  وبصلحه  وا  كذلك , وا 
 كذلك ,

َقاَل:فبعث إلفه بهل الكوف  عثامان ين فرقد , وبعث إلفه بهل الشا  امعن ين يزيد , وبعث إلفه بهل 
 البصرة الحجاج ين عالط كله  سلاميون .

 َقاَل:فاستعامل كل واحد اميه  َعَلى خراج برضه .
 َقاَل:

َثيَ 111] َثِي  امحامد ين بي  حاميد َقاَل:َحدَّ ا بشفاخيا بن ببا عييدة ين الجراح َقاَل:لعامر ين الخطاب [وَحدَّ
َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : ديست بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . فَقاَل له عامر : فا ببا عييدة 

بالعامال  عن  ِإَذا ل  بستعن بأهل الدين َعَلى سالام  ديي  فبامن بستعين ؟ َقاَل: باما إن فعلت فأغيه 
 الخفاي  . فقول : ِإَذا استعاملته  َعَلى ش ء فأجزل له  ِف  العطاء والرزق ال فحتاجون .

 َقاَل:
َثِي  امحامد ين عيد الرحامن ين بي  ليل  عامن حدثه َقاَل:َقاَل عيد هللا ين العباس :111]  [وَحدَّ

ين عباس إن عاامل حامص هلك , وكان بعث إل  عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه فأتيته َفَقاَل: فا ا
امن بهل الخير , والخير قليل , وقد رجوت بن تكون اميه  فدعوتك ألستعاملك عليها , وف  يةس  

اميك ش ء بخافه ول  بره اميك وبيا اخشاه علفك , فاما ربفك ِف  العامل ؟ َقاَل:قلت : فإي  ال برى بن 
 بعامل لك عامال َحتَّى تخيري 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 باما ِف  يةسك .
 واما تريد ِإَلى ذلك ؟َقاَل: 

ن كيت امامن بخشى َعَلى يةس   َقاَل: بريد إن كيت يريئا امن امثله عرفت بي  لست امن بهله , وا 
 خشيت عليها امثل الذي خشيت عل  , فقلاما ربيتك ظيت شيئا إال َجاَء علفه الوح  .
ي  خشيت علفك بن تأت  َعَلى  َفَقاَل: فا اين عباس إي  بطامح حالك بيك ال تجدي  إال قريب الجد وا 

الة ء الذي هو آت وبيك ِف  عاملك , فُفَقاُل لك: هل  إلييا وال هل  إلفك  دون غيرك  , إي  ربيت 
 َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  استعامل الياس وتركك  .

 َقاَل:قلت : وهللا لقد ربيت الذي ربيت , ول  تراه فعل ذلك ؟
  صرفك  عن العامل وبرفعك  عيه وبيت  بهلَفَقاَل: وهللا اما بدري ب
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ذلك , ب  بخشى بن تعاويوا لامكايك  اميه ففقع العتاب علفك  وال يد امن عتاب , فقد فرغت ل  وفرغت 
 لك فاماربفك ؟

 قلت : ال برى بن بعامل لك .
 َقاَل: ل  ؟

 ك .قلت : ألي  إن عاملت لك وف  يةسك اما ِف  يةسك ل  بيرح قذاة ِف  عيي
 َقاَل: فأشر عل  .

 َقاَل:قلت : بشير علفك بن تستعامل صحفحا اميك صحفحا علفك .
 َقاَل:

َثِي  الامجالد ين سعيد عن عاامر عن الامحرر ين بي  هريرة عن بيفه بن عامر ين الخطاب 111] [وَحدَّ
َفَقاَل: ِإَذا ل  تعييوي  فامن فعييي   َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه دعا بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 

 ؟
 قالوا : يحن يعييك .

 َفَقاَل: فا ببا هريرة ائت البحرين وهجر بيت العا  .
 َقاَل: فذهيت فجئته ِف  آخر السي  بغرارتين فيهاما خامسامائ  بلف .

امظلو  بو امال يتف  فَقاَل له عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه : اما ربيت اماال امجتامعا قط بكثر امن هذا , ففه دعوة 
 بو برامل  ؟
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 َقاَل:قلت: ال وهللا , يئس وهللا الرجل بيا إذن إن ذهيت بيت بالامهيا وبيا بذهب بالامؤي  .
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا َقاَل:119]  [وَحدَّ
كتب عامر ين عيد العزيز ِإَلى رجل امن بقافا بهل الشا  قد ايقطع ِإَلى الشا  يذكر َلُه اماما وقع اماما 

   به امن بامر الامسلامين وقل  األعوان َعَلى الخير , وفسأله الامعاوي  َعَلى اما هو ففه .ايتل
 َقاَل: فكتب إلفه الرجل :

يلغي  كتاب بامير الامؤاميين , يذكر ففه اما ايتلى به امن بامور الامسلامين وقل  األعوان َعَلى الخير , 
  دارس , خاف العال  فل  ييطق , وفطلب امي  الامعاوي  , واعل  بيك إياما بصبحت ِف  خلق بال ورس

 وجهل الجاهل فل  فسأل , وتسألي  الامعاوي  ففاما بيع  هللا عل  . فلن بكون ظهيرا للامجرامين .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  بعض بشفاخيا َقاَل: َساِمْعُت امفامون ين امهران فحدث بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 114] [وَحدَّ
اق كل سي  امائ  بلف بلف ُث َّ يخرج إلفه عشرة امن بهل الكوف  وعشرة امن بهل َعْيُه كان يجي  العر 

 البصرة فشهدون بربع شهادات باهلل إيه امن طيب , اما ففه ظل  امسل  وال امعاهد.
 َقاَل:

َثِي  عن امفامون ين امهران بيه كتب ِإَلى عامر ين عيد العزيز فشكو شدة الحك  والجيل  110] [وَحدَّ
 ة َوَعَلى خراجها . َقاَل:فكتب إلفه عامر :وكان قاض  الجزير 

  إي 
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ل  بكلةك اما فعييك , اجتن الطيب واقض باما استبان لك امن الحق , فإذا التبس علفك بامر فارفع إل  
 , فلو بن الياس ِإَذا ثقل عليه  بامر تركوه اما قا  دين وال ديفا .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بيو113]  حصين َقاَل:َقاَل ُعاَمُر ْيُن اْلَخطَّاِب َرِضَ  هللُا َعْيُه : ظهر الامؤامن حامى . [وَحدَّ

 َقاَل:
َثِي  طارق ين عيد الرحامن عن حكف  ين جاير َقاَل: ضرب عامر رجال فَقاَل له الرجل : 118] [وَحدَّ

 إياما كيت بحد رجلين : رجال جهل فعل  , بو بخطأ فعة  عيه .
 صدقت , دويك فاامتثل .َقاَل:فَقاَل له عامر : 
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 َقاَل: فعةا عيه .
 َقاَل:

َثِي  إسرائيل عن ساماك ين حرب عن بي  سالام  َقاَل: ضرب عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا 119] [وَحدَّ
 َعْيُه رجاال ويساء ازدحاموا َعَلى حوض , َقاَل:فلقفه عل  فسأله َفَقاَل: إي  بخاف بن بكون قد هلكت .

ن كيت ضربته  َعَلى  فَقاَل عل  َرِضَ  هللاُ  َعْيُه : إن كيت ضربته  َعَلى غش وعداوة فقد هلكت , وا 
صالح فال بأس , إياما بيت راع , إياما بيت امؤدب .  يصح وا 

 َقاَل:
َثِي  امسعر ين كدا  عن القاس  َقاَل: كان عامر ِإَذا بعث عاماله َقاَل:116]  [وَحدَّ

ربوا الامسلامين فتذلوه  , وال تحامدوه  فتةتيويه  , وال إي  ل  ببعثك  جبايرة ولكن بعثتك  بئام  , فال تض
 تاميعوه  فتظلاموه  , وبدر لقح  الامسلامين .

 َقاَل:
َثِي  بعض الامشيخ  عن عامرو ين امفامون َقاَل: خطب عامر ين الخطاب الياس َفَقاَل: إي  111] [وَحدَّ

, ولكي  ببعثه  إلفك  لفعلاموك  وهللا اما ببعث إلفك  عامال  لفضربوا ببشارك  , وال لفأخذوا امن باموالك  
 دييك  وسي  ييفك  . فامن فعل به سوى ذلك فليرفعه إل , فو الذي يةس  ييده ألقصيه اميه .

فوثب عامرو ين العاص َفَقاَل: فا بامير الامؤاميين بربيت إن كان رجل امن الامسلامين والفا َعَلى رعف  
 فأدب بعضه  إيك لتقصه اميه ؟

ه ألقصيه اميه , وقد ربيت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقص امن يةسه , َفَقاَل: بي والذي يةس  ييد
 بال ال تضربوا الامسلامين فتذلوه  , وال تاميعوه  حقوقه  فتكةروه  , وال تيزلوا يه  الغفاض فتضفعوه  .

 َقاَل:
َثِي  عيد الاملك ين سلفامان عن عطاء َقاَل:111]  [وَحدَّ

  كتب عامر َرِضَ  هللاُ 
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 َعْيُه ِإَلى عاماله بن يوافوه بالاموس  , فوافوه ,
َقاَل:َفَقاَل: فا بيها الياس إي  بعثت عامال  هؤالء والة بالحق علفك  ول  بستعامله  لفصييوا امن ببشارك  

 وال امن دامائك  وال امن باموالك  فامن كايت َلُه امظلام  عيد بحد اميه  فلفق  .
 ياس يوامئذ إال رجل واحد َفَقاَل: فا بامير الامؤاميين , عااملك , ضربي  امائ  سوطَقاَل: فاما قا  امن ال
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 فَقاَل ُعاَمُر : بتضربه امائ  سوط ؟ ق  فاستقد اميه :
فقا  إلفه عامرو ين العاص فَقاَل له : فا بامير الامؤاميين إيك إن تةتح هذا َعَلى عامالك كير عليه  

 وكايت سي  فأخذ يها امن بعدك .
 : بال بقيده اميه وقد ربيت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقيد امن يةسه ؟ ق  فاستقد . فَقاَل ُعاَمرُ 

 فَقاَل عامرو : دعيا ِإًذا فليرضه .
 َقاَل:َفَقاَل: دويك  .

 َقاَل: فأرضوه بأن اشتريت اميه بامائت  دييار , كل سوط يدييارين .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثيِ 111]   عيد هللا ين الوليد عن عاص  ين بي  اليجود عن عامارة ين خزيام  ين ثايت َقاَل: كان [وَحدَّ
 عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه ِإَذا استعامل رجال بشهد رهطا امن األيصار وغيره  , واشترط علفه بربعا :

 بن ال يركب يرذويا ,
 وال يلبس ثوبا رقفقا ,

 وال فأكل يقفا ,
 لياس , وال يتخذ حاجبا .وال فغلق بابا دون حوائج ا

َقاَل: فييياما هو فامش  ِف  بعض طرق الامديي  إذ هتف به رجل : فا عامر بترى هذه الشروط تيجفك 
 امن هللا تعالى وعااملك عفاض ين امغي  َعَلى امصر وقد لبس الرقيق واتخذ الحاجب ؟

 الحال الت  تجده عليها . فدعا امحامد ين امسلام  وكان رسوله ِإَلى العامال فبعثه وَقاَل: ائتي  به َعَلى
 َقاَل:فأتاه فوجد َعَلى بابه حاجبا فإذا علفه قامفص رقيق .

 َقاَل: بجب بامير الامؤاميين .
 َفَقاَل: دعي  بطرح عل  قبائ  .
 َفَقاَل: ال , إال َعَلى حالك هذه .

ي  وعصا َقاَل: فقد  به علفه , فلاما رآه عامر َقاَل: ايزع قامفصك . ودعا بامدرع  صوف وبريض  امن غ
َفَقاَل: البس هذه الامدرع  وخذ هذه العصا وارع هذه الغي  وبشرب واسق امن امر بك واحةظ الةضل 

 علييا.بَساِمْعُت؟ َقاَل: يع  , والاموت خير امن هذا .
 فجعل يرددها علفه ويردد للاموت خير امن هذا .

ياما سامى بيوك غياما أليه كان يرعى الغي    , بترى فكون عيدك خير ؟فَقاَل ُعاَمُر : ول  تكره هذا وا 
  َقاَل: يع  فا بامير الامؤاميين . َقاَل: ايزع , ورده َعَلى عامله . فل  فكن َلُه عاامل فشيهه .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا األعامش عن إيراهف  َقاَل:كان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِإَذا يلغه بن عاامله 119] [َحدَّ
 ال فعود الامريض وال يدخل َعَلى الضعيف يزعه .

 َقاَل:
َثِي  عييد هللا ين بي  حاميد عن بي  الاملفح َقاَل:114]  [وَحدَّ

 كتب عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِإَلى بي  اموسى األشعري:
ف ِف  حفةك بن سو يين الياس ِف  امجلسك وجاهك , َحتَّى ال يفأس ضعيف امن عدلك وال فطامع شري

. 
 َقاَل:

َثِي  شيخ امن علاماء بهل الشا  قد بدرك الياس عن عروة ين روف  َقاَل: كتب عامر ين 110] [وَحدَّ
 الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِإَلى بي  عييدة ين الجراح وهو بالشا :

 باما بعد!
ييك وتحظى بأفضل فإي  كتيت إلفك بكتاب ل  آلك ويةس  خيًرا ، الز  خامس خالل فسل  لك د

حظفك: ِإَذا حضرك الخصامان فعلفك باليييات العدول واألفامان القاطع  . ُث َّ بدن الضعيف ؛ َحتَّى 
ن  تبسط لسايه ويجترئ قلبه ، وتعهد الغريب فإيه ِإَذا طال حبسه ترك حاجته وايصرف ِإَلى بهله ، وا 

 ن لك القضاء . والسال  (.الذي ببطل امن ل  يرفع به ربسا واحرص عهلى الصلح اما ل  فستي
 َقاَل:

َثِي  امن سامع طلح  ين امعدان العامري َقاَل: خطييا عامر ين 113] َثِي  امحامد ين إسحاق َقاَل:َحدَّ [وَحدَّ
الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه فحامد هللا وبثيى علفه ُث َّ صلى َعَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وذكر ببا بكر 

 ُث َّ َقاَل:فاستغةر َلُه 
ي  ال بجد هذا الامال فصلحه  )بيها الياس إيه ل  ييلغ ذو حق ِف  حقه بن فطاع ِف  امعصف  هللا ، وا 

 إال خالل ثالث : بن يؤخذ بالحق وفعطى ِف  الحق وفاميع امن الباطل .
ن افتقرت بكلت بالامعروف ، ولست بدع بحدً  ياما بيا وامالك  كول  اليتف  إن استغييت استعةةت ، وا  ا وا 

فظل  بحًدا وال فعتدى علفه َحتَّى بضع خده َعَلى األرض ، وبضع قدام  َعَلى الخد اآلخر َحتَّى يذعن 
 للحق.

 ولك  عل  بيها الياس خصال بذكرها لك  فخذوي  يها:
 لك  عل  بن ال بجتي  شيئا امن خراجك  وال اماما بفاء هللا علفك  إال امن وجهه.

 يخرج امي  إال ِف  حقهولك  عل  ِإَذا وقع ِف  يدي بن ال 
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ولك  عل  بن بزيد بعطيتك  وبرزاقك  إن شاء هللا وبسد ثغورك  , ولك  عل  بن ال بلقفك  ِف  الامهالك 
  وال بجامرك 
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 ِف  ثغورك  .
وقد اقترب اميك  زامان قليل األامياء كثير القراء قليل الةقهاء كثير األامل , فعامل ففه بقوا  لآلخرين 

ه ديفا عريض  تأكل دين صاحيها كاما تأكل اليار الحطب بال كل امن بدرك ذلك اميك  فليتق فطليون ب
 هللا به ولفصير .

فا بيها الياس , إن هللا عظ  حقه فوق حق خلقه فَقاَل ففاما عظ  امن حقه:}َواَل َفْأاُمَرُكْ  َبن َتتَِّخُذوْا 
 {86  ِباْلُكْةِر َبْعَد ِإْذ َبيُت  امُّْسِلاُموَن ]آل عامران : اْلاَماَلِئَكَ  َواليِ ِييِ ْيَن َبْرَبابًا َبَفْأاُمُركُ 

ي  ل  ببعثك  بامراء وال جبارين , ولكن بعثتك  بئام  الهدى يهتدى بك  فأدروا َعَلى الامسلامين  بال وا 
حقوقه  , وال تضربوه  , وال تحامدوه  فتةتيوه  , وال تغلقوا األيواب دويه  , ففاكل قويه  ضعفةه  , 

أثروا عليه  فتظلاموه  , وال تجهلوا عليه  , وقاتلوا يه  الكةار طاقته  , فإذا ربيت  يه  كالل  وال تست
 فكةوا عن ذلك فإن ذلك بيلغ ِف  جهاد

عدوك  بيها الياس إي  بشهدك  َعَلى علاماء األامصار بي  ل  ببعثه  إال لفةقهوا الياس ِف  دييه  
 بشكل عليه  ش ء رفعوه إل  ( .وفقساموا عليه  فيئه  وفحكاموا يييه  , فإن 

َقاَل:وكان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه فقول : ال فصلح هذا األامر إال بشدة ِف  غير تجير , 
 ولين ِف  غير وهن .

 َقاَل:
َثِي  بعض علاماء بهل الكوف  بن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه كتب ِإَلى كعب ين 118] [وَحدَّ

 ه:امالك وهو عاامل
" باما بعد فاستخلف َعَلى عاملك واخرج ِف  طائة  امن بصحابك َحتَّى تامر بأرض السواد كورة كورة 
فتسأله  عن عاماله  وتيظر ِف  سيرته  َحتَّى تامر بامن كان اميه  ففاما يين دجل  والةرات , ُث َّ ارجع 

 ِإَلى اْلِيْهُقَباذات فتول امعويتها , واعامل بطاع  هللا ففاما والك اميها .
واعل  بن الديفا فايف  وبن اآلخرة آتف  , وبن عامل اين آد  امحةوظ علفه وبيك امجزى باما بسلةت وقاد  

 َعَلى اما قدامت امن خير . فاصيع خيرا تجد خيرا " .
 َقاَل:
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َثِي  امن سامع عطاء ين بي  رباح َقاَل: كان عل  ين بي  طالب كر  هللا تعالى وجهه ِإَذا 119] [وَحدَّ
  رها رجال وبوصاه فَقاَل له:) بوصفك يتقوى هللابعث سري  ولى بام
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 الذي ال يد لك امن لقائه , وعلفك بالذي فقربك ِإَلى هللا فإن اما عيد هللا خلف امن الديفا ( .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  داود ين هيد عن رباح ين عييد َقاَل: كيت اَمَع عامر ين عيد العزيز فقلت لَ 196] ُه : إن ل  [وَحدَّ
بالعراق ضفع  وولدا فأذن ل  فا بامير الامؤاميين بتعاهده  َقاَل: لفس َعَلى ولدك بأس وال َعَلى 

ضفعتك ضفع  . فل  بزل به َحتَّى بذن ل  فلاما كان يو  ودعته قلت : فا بامير الامؤاميين حاجتك 
 بوصي  يها .

 ورضاه  عيه  ؟َقاَل: حاجت  بن تسأل عن بهل العراق وكيف سيرة الوالة فيه  
 فلاما قدامت العراق سألت الرعف  عيه  فأخيرت بكل خير عظف  .

فلاما قدامت علفه سلامت علفه وبخيرته بحسن سيرته  ِف  العراق وثياء الياس عليه  , فَقاَل:" الحامد هلل 
َعَلى ذلك . لو بخيرتي  عيه  بغير هذا عزلته  ول  بستعن يه  بعدها بيدا إن الراع  امسئول عن 

ته فال يد َلُه امن بن يتعهد رعيته بكل اما ييةعه  هللا به وفقربه إلفه , فإن امن ايتلى بالرعف  فقد رعي
 ايتلى بأامر عظف  " .

 َقاَل:
َثِي  عيد الرحامن ين ثايت ين ثوبان عن بيفه َقاَل:191]  [َحدَّ

 إلفه: -عاامل كان لعامر ين عيد العزيز  -كتب عدي ين برطاة 
 يليا ال يؤدون اما عليه  امن الخراج َحتَّى فامسه  ش ء امن العذاب"." باما بعد فإن اياسا ق

 فكتب إلفه عامر:
" باما بعد فالعجب كل العجب امن استئذايك إفاي ِف  عذاب البشر كأي  جي  لك امن عذاب هللا وكأن 

ال فأحلةه , فوهللا أل ذا بتاك كتاي  هذا فامن بعطاك اما قيله عةوا وا  ن رضاي ييجفك امن سخط هللا . وا 
 يلقوا هللا يجيافاته  بحب إل  امن بن بلقاه بعذايه  . والسال  " .

َقاَل: وبتى عامر رجل َفَقاَل: فا بامير الامؤاميين زرعت زرعا فامر به جفش امن بهل الشا  فأفسدوه . 
  َقاَل: فعوضه عشرة آالف.
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 وسائر بهل الذام  واما فعااملون به ( تغلبفصل) ِف  شأن يصارى يي  
, ول  ضوعةت عليه  الصدق  , ِف  بامواله   تغلبسألت فا بامير الامؤاميين عن يصارى يي  و 

 وبسقطت الجزي  عن رءوسه  ؟
 وعاما ييبغ  بن فعاامل به بهل الذام  جامفعا ِف  جزي  الرءوس والخراج واللباس والصدقات والعشور "؟

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض الامشايخ عن السةاح191]   بيه َقاَل تغليعن داود ين كردوس عن عبادة ين يعامان ال [َحدَّ

 لعامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه :
يه  يإزاء العدو فإن ظاهروا علفك العدو  تغلبفا بامير الامؤاميين إن يي   امن قد علامت شوكته  وا 

 واشتدت امؤيته  فإن َرَبْيت بن تعطيه  شيئا فافعل .
  فغامسوا بحدا امن بوالده  ِف  اليصرايف  وفضاعف عليه  الصدق  .َقاَل: فصالحه  عامر َعَلى بن ال

َقاَل: وكان عبادة فقول : قد فعلوا فال عهد له  . َوَعَلى بن فقسط الجزي  عن رءوسه  , فكل يصراي  
َلُه غي  سائام  فلفس فيها ش ء َحتَّى تيلغ بربعين شاة فإذا يلغت بربعين سائام  فةيها  تغلبامن يي  
 َلى عشرين وامائ  فإذا زادت شاة فةيها بربع امن الغي  .شاتان إِ 

 َوَعَلى هذا الحساب تؤخذ صدقاته  .
  امثله امرتين ويسائه  تغليوكذلك البقر واإليل ِإَذا وجب َعَلى الامسل  ش ء ِف  ذلك فعلى اليصراي  ال

 كرجاله  ِف  الصدق  .
 فأاما الصيفان فلفس عليه  ش ء .

 أيديه  يو  صالحوا فيؤخذ اميه  ضعف اما يؤخذ امن الامسل  .وكذلك برضوه  الت  كايت ب
وباما الصي  والامعتوه فأهل العراق يرون بن يؤخذ ضعف الصدق  امن ارضه وال يؤخذ امن اماشيته , 
وبهل الحجاز فقولون يؤخذ ذلك امن اماشيته , وسييل ذلك سييل الخراج أليه يدل امن الجزي  , وال 

 قه  .ش ء عليه  ِف  بقف  بامواله  ورقف
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا بيو حيفة  عامن حدثه عن عامر ين الخطاب بيه بضعف الصدق  َعَلى يصارى يي  191] [َحدَّ
 عوضا امن الخراج . تغلب
 َقاَل:

َثَيا إساماعيل ين إيراهف  ين الامهاجر َقاَل:َساِمْعُت بي  يذكر َقاَل: َساِمْعُت زياد ين حدير 199] [وَحدَّ
  امن بعث عامر ين الخطاب َعَلى العشور ِإَلى ههيا بيا , َقاَل:َقاَل: إن بول 
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فأامري  بن ال بفتش بحدا واما امر عل  امن ش ء بخذت امن حساب بربعين درهاما درهاما امن 
 الامسلامين وبخذت امن بهل الذام  امن عشرين واحدا وامامن ال ذام  َلُه العشر .

 لبتغَقاَل:وبامري  بن بغلط َعَلى يصارى يي  
 َقاَل:إيه  قو  امن العرب ولفسوا امن بهل الكتاب فعله  فسلامون .

 بن ال ييصروا بوالده . تغلبَقاَل:وكان عامر قد اشترط َعَلى يصارى يي  
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

  فإن العشر فضاعف علفه كاما فضاعف عليه  تغليوكل برض امن برض العشر اشتراها يصراي  
 يها ِف  التجارات . ِف  بامواله  الت  يختلةون 

   اثيان .تغليوكل ش ء يجب َعَلى الامسل  ففه واحد فعلى اليصراي  ال
ن اشترى رجل امن بهل الذام   برضا امن برض العشر فإن ببا  - تغلبسوى يصارى يي   -َقاَل:وا 

 حيفة  َقاَل:بضع عليها الخراج ُث َّ ال بحولها عن ذلك .
ن باعها امن امسل  امن قيل بيه ال زكاة فأحولها ِإَلى الخراج وبيا بقول  -والعشر زكاة  -َعَلى الذام   وا 

: بن يوضع عليها العشر امضاعةا فهو خراجها , فإذا رجعت ِإَلى امسل  بشراء بو اسل  اليصراي  
 بعدتها ِإَلى العشر الذي كان عليها ِف  األصل .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض بشفاخيا بن الحسن وعطا194]  ء قاال: ِف  ذلك العشر امضاعةا .[َحدَّ

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فكان قول الحسن وعطاء بحسن عيدي امن قول بي  حيفة  , بال ترى بن الامال فكون 
للامسل  للتجارة ففامر به َعَلى العاشر فيجعل علفه ربع العشر فإذا اشتراه ذام  فامر به َعَلى العاشر 

ى الامسل  فإن عاد ِإَلى امسل  جعلت ففه ربع العشر , لتجارة جعل علفه يصف العشر ضعف اما َعلَ 
فهذا امال واحد يختلف الحك  ففه َعَلى امن فاملكه فكذلك األرض امن برض العشر , بال ترى لو بن 
ذامفا اشترى برضا امن برض العرب حيث ل  فقع خراج قط بامك  بو الامديي  بو اما بشيهها ل  بضع 

 عليها خراجا ؟
 ؟ وهل فكون خراج ِف  الحر 

ولكيه تضاعف علفه الصدق  كاما تضاعف ِف  بامواله  الت  يختلةون يها ِف  التجارات وامن اسل  
  اميه  فأرضه برض عشر أليه ل  يوضع علفه خراج .
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 فصل) ففامن تجب علفه الجزي  (
ن بهل الحيرة وسائر َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: والجزي  واجب  َعَلى جامفع بهل الذام  امامن ِف  السواد وغيره  ام
وبهل يجران  تغلباليلدان امن اليهود واليصارى والامجوس والصايئين والساامرة اما خال يصارى يي  

 خاص .
ياما تجب الجزي  َعَلى الرجال اميه  دون اليساء والصيفان : َعَلى الاموسر ثامايف  وبربعون درهاما  وا 

اامل ييده اثيا عشر درهاما يؤخذ ذلك اميه  ِف  َوَعَلى الوسط بربع  وعشرون َوَعَلى الامحتاج الحراث الع
ن َجاَءوا بعرض قيل اميه  امثل الدواب والامتاع وغير ذلك .  كل سي  , وا 

ويؤخذ اميه  بالقفام  وال يؤخذ اميه  ِف  الجزي  اميت  وال خيزير وال خامر فقد كان عامر ين الخطاب 
ولوها بربايها فلييفعوها وخذوا اميه  بثامايها  َرِضَ  هللُا َعْيُه ييهى عن بخذ ذلك اميه  ِف  جزيته . وَقاَل:

 هذا ِإَذا كان هذا برفق بأهل الجزي  .
وقد كان عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه ففاما يلغيا فأخذ اميه  ِف  جزيته  اإلير والامسال وفحسب 

 له  امن خراج رءوسه  .
والامقعد والزامن ِإَذا كان لهاما فسار  وال تؤخذ الجزي  امن الامسكين الذي يتصدق علفه , وال امن امقعد .

ن كايوا إياما ه  امساكين يتصدق عليه  بهل الفسار اميه  ل  يؤخذ اميه  .  بخذ اميه  وا 
ن كايوا قد صيروا اما كان له  لامن ييةقه َعَلى  وكذلك بهل الصواامع إن كان له  غيى وفسار , وا 

يؤخذ يها صاحب الدير فإن بيكر الدفارات وامن فيها امن الامترهيين والقوا  بخذت الجزي  اميه  
صاحب الدير الذي ذلك الش ء ِف  يده وحلف َعَلى ذلك باهلل وباما فحلف به امثله امن بهل دييه اما 

 ِف  يده ش ء امن ذلك ترك ول  يؤخذ اميه ش ء .
وال يؤخذ امن امسل  جزي  ربسه إال بن فكون بسل  بعد خروج السي  , فإيه ِإَذا بسل  بعد خروجها فقد 

ن بسل  قيل تاما  السي  ييو  كايت  الجزي  وجيت علفه وصارت خراجا لجامفع الامسلامين فتؤخذ اميه , وا 
  بو يوامين بو شهر بو شهرين بو بكثر بو بقل ل  يؤخذ بش ء
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ن وجيت علفه الجزي  فامات قيل بن تؤخذ اميه بو بخذ  امن الجزي  ِإَذا كان بسل  قيل ايقضاء السي  وا 

لبعض ل  يؤخذ يذاك ورثته ول  تؤخذ امن تركته ألن ذلك لفس يدين علفه , وكذلك عن بعضها وبق  ا
 بسل  وقد بق  علفه ش ء امن جزي  ربسه ل  يؤخذ يذلك .

وال تؤخذ الجزي  امن الشيخ الكيير الذي ال فستطفع العامل وال ش ء َلُه , وكذلك الامغلوب َعَلى عقله 
 ال يؤخذ اميه ش ء .

 لذام  امن اإليل والبقر والغي  زكاة , والرجال واليساء ِف  ذلك سواء .ولفس ِف  امواش  بهل ا
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا سةفان عن عيد هللا ين طاوس عن بيفه عن عيد هللا ين عباس َقاَل: لفس ِف  باموال بهل 190] [َحدَّ
 الذام  إال العةو .

اميه  واليساء زكاة إال اما اختلةوا به ِف  تجارته  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولفس ِف  ش ء امن بامواله  الرجال 
 فإن عليه  يصف العشر.

ذ وال يؤخذ امن امال َحتَّى ييلغ امائت  دره  بو عشرين امثقاال امن الذهب بو قفام  ذلك امن العروض 
للتجارة وال فضرب بحد امن بهل الذام  ِف  استيدائه  الجزي  , وال فقااموا ِف  الشامس وال غيرها , وال 

عليه  ِف  بيدايه  ش ء امن الامكاره ولكن يرفق يه  , وفحبسون َحتَّى يؤدوا اما عليه  وال يجعل 
 يخرجون امن الحبس َحتَّى تستوفى اميه  الجزي  .

وال فحل للوال  بن يدع بحدا امن اليصارى واليهود والامجوس والصايئين والساامرة إال بخذ اميه  الجزي  
ذلك , وال فحل بن يدع واحدا وفأخذ امن واحد وال فسع , وال يرخض ألحد اميه  ِف  ترك ش ء امن 

ذلك ألن دامائه  وبامواله  إياما بحرزت بأداء الجزي  , والجزي  باميزل  امال الخراج . فأاما بامر األامصار 
فإي  برى بن فصيره اإلاما  ِإَلى رجل امن بهل  -امثل امديي  السال  والكوف  والبصرة واما بشيهها  -

بهل الخير والثق  امامن يوثق يدييه وبامايته وفصير امعه بعوايا يجامعون الصالح ِف  كل امصر وامن 
إلفه بهل األدفان امن اليهود واليصارى والامجوس والصايئين والساامرة ففأخذ اميه  َعَلى الطبقات َعَلى 

اما وصةت : ثامايف  وبربعين درهاما َعَلى الاموسر امثل الصيرف  واليزاز وصاحب الضفع  والتاجر 
  يب وكل امن كان اميه  ييده صياع  وتجارة فحترف يها بخذ امنوالامعالج الطي
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بهل كل صياع  وتجارة َعَلى قدر صياعته  وتجارته  : ثامايف  وبربعون درهاما َعَلى الاموسر وبربع  
امن احتاملت صياعته ثامايف  وبربعين درهاما بخذ اميه ذلك , وامن  -وعشرون درهاما َعَلى الوسط 
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واثيا عشر درهاما َعَلى العاامل ييده امثل الخفاط  -عشرين درهاما بخذ ذلك اميه احتاملت بربع  و 
 والصباغ واإلسكاف والخراز وامن بشيهه  .

 فإذا اجتامعت ِإَلى الوالة عليها حاملوها ِإَلى ييت الامال .
أتون القري  وباما السواد فتقد  ِإَلى والتك َعَلى الخراج بن يبعثوا رجاال امن قيله  ييقون يدييه  وبامايته  ف
 ففأامرون صاحيها يجامع امن كان فيها امن اليهود واليصارى والامجوس والصايئين والساامرة .

فإذا جامعوه  إليه  بخذوا اميه  َعَلى اما وصةت لك امن الطبقات , وتقد  إليه  ِف  اامتثال اما رسامته 
ه بش ء , وال فقصدوا بظل  ووصةته َحتَّى ال يتعدوا ِإَلى سواه , وال فأخذوا امن ل  تر الجزي  واجب  علف

 وال تعسف .
فإن َقاَل صاحب القري : بيا بصالحك  عيه  وبعطفك  ذلك ل  يجييوه ِإَلى اما سأل ألن ذهاب الجزي  

امن هذا بكثر , لعل صاحب القري  فصالحه  َعَلى خامسامائ  دره  وفيها امن بهل الذام  امن ِإَذا بخذت 
 اميه  الجزي  يلغت بلف دره  بو بكثر .

ا اماما ال فحل وال فسع اَمَع اما ييال الخراج اميه امن اليقصان لعله بن يجي  امن بضفعته بهل الذام  وهذ
ففصيب الواحد اميه  بقل امن اثي  عشر درهاما وال فحل بن ييقص امن ذلك يل لعل فيه  امن 
يه ف ء الامفاسير امن تلزامه ثامايف  وبربعون درهاما وفحاملها والة الخراج اَمَع الخراج ِإَلى ييت الامال أل

 للامسلامين .
وكل اما بخذ امن بهل الذام  امن بامواله  الت  يختلةون يها ِف  التجارة وامامن دخل إلييا بأامان واما بخذ 

امن بهل الذام  امن برض العشر الت  صارت ِف  بيديه  وكل ش ء يؤخذ امن امواش  يصارى يي  
راج فقس  ففاما فقس  ففه ويؤخذ اميها اما يجب عليها ِف  دارها فإن سييل ذلك بجامع كسييل الخ تغلب

الخراج ولفس هذا كامواضع الصدق  وال كامواضع الخامس قد حك  هللا عز وجل ِف  الصدق  حكا 
قسامها علفه , فه  َعَلى ذلك , وقس  الخامس قساما بق  علفه فلفس للياس بن يتعدوا ذلك وال يخالةوه 

. 
  بن تتقد  ِف  الرفق بأهل َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وقد ييبغ  فا بامير الامؤاميين بيدك هللا
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ذام  ييفك واين عامك امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  والتقد  له  َحتَّى ال فظلاموا وال يؤذوا وال فكلةوا فوق 
 طاقته  وال يؤخذ ش ء امن بامواله  إال بحق يجب عليه  .

بيه َقاَل: " امن ظل  امعاهدا بو كلةه فوق طاقته فأيا  فقد روي عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 
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 حجيجه ".
وكان ففاما تكل  به عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه عيد وفاته " بوص  الخلفة  امن بعدي يذام  
 " . َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن يوف  له  بعهده  وبن فقاتل امن ورائه  وال فكلةوا فوق طاقته 

 َقاَل:
َثَيا هشا  ين عروة عن بيفه عن سعيد ين زيد بيه امر َعَلى قو  قد بقفاموا ِف  الشامس ِف  193] [وَحدَّ

 بعض برض الشا  , َفَقاَل: اما شأن هؤالء ؟ فقيل َلُه : بقفاموا ِف  الشامس ِف  الجزي  .
َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقول " امن  َقاَل: فكره ذلك ودخل َعَلى باميره  وَقاَل: إي  َساِمْعُت َرُسْوَل هللاِ 

 عذب الياس عذبه هللا " .
 َقاَل:

َثَيا بعض بشفاخيا عن عروة عن هشا  ين حكف  ين حزا  بيه وجد عفاض ين امغي  قد بقا  198] [وَحدَّ
ْفِه َوَسلََّ  بهل الذام  ِف  الشامس ِف  الجزي  َفَقاَل: فا عفاض اما هذا ؟ فإن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعلَ 

 َقاَل:" إن الذين فعذيون الياس ِف  الديفا فعذيون ِف  اآلخرة " .
 َقاَل:

َثَيا هشا  ين عروة عن بيفه بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه امر بطريق الشا  وهو 199] [وَحدَّ
َفَقاَل: اما بال  راجع ِف  امسيره امن الشا  َعَلى قو  قد بقفاموا ِف  الشامس فصب َعَلى رءوسه  الزيت

 هؤالء ؟
 فقالوا: عليه  الجزي  ل  يؤدوها , فه  فعذيون َحتَّى يؤدوها .
 فَقاَل ُعاَمُر : فاما فقولون ه  واما فعتذرون به ِف  الجزي  ؟

 قالوا : فقولون: ال يجد ,
ْفِه َوَسلََّ  فقول : " ال َقاَل: فدعوه  , ال تكلةوه  اما ال فطفقون , فإي  َساِمْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ 

 تعذيوا الياس فإن الذين فعذيون الياس ِف  الديفا فعذيه  هللا يو  القفاام  " وبامر يه  فخلى سييله  .
 َقاَل:

َثِي  بعض الامشايخ الامتقدامين يرفع الحديث ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه ولى عيد 146] [وَحدَّ
جزي  بهل الذام  فلاما ولى امن عيده ياداه فَقاَل: بال امن ظل  امعاهدا بو كلةه فوق هللا ين برق  َعَلى 

 طاقته بو ايتقصه بو بخذ اميه شيئا بغير طيب يةس فأيا حجيجه يو  القفاام  .
 َقاَل:

َثِي  حصين ين عامرو ين امفامون عن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: " بوص  الخلفة  امن 141] [وَحدَّ
  ل الذام  خيرا ، بن يوفى له  بعهده  وبن فقاتل امن ورائه  وبن ال فكلةوا فوق طاقته  " .بعدي بأه
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 َقاَل:

َثَيا ورقاء األسدي عن بي  ظيفان َقاَل: كيا اَمَع سلامان الةارس  ِف  غزاة ، فامر رجل وقد 141] [وَحدَّ
 َلى سلامان وهو ال فعرفه .جيى فاكه  فجعل فقسامها يين بصحابه، فامر بسلامان فسبه فرد عَ 

 َقاَل:فقيل له: هذا سلامان .
 َقاَل: فرجع فجعل فعتذر إلفه ُث َّ َقاَل له الرجل : اما فحل ليا امن بهل الذام  فا ببا عيد هللا ؟

ذا صبحت الصاحب اميه  تأكل امن  َقاَل: ثالث امن عاماك ِإَلى هداك ، وامن فقرك ِإَلى غياك ، وا 
 ب دايتك وتركب دايته وبن ال تصرفه عن وجه يريده.طعاامه وفأكل امن طعاامك ويرك

 َقاَل:
َثِيْ  ُعاَمُر ْيُن َياِفٍع َعْن َبِيْ  َبْكٍر َقاَل: اَمرَّ ُعاَمُر ْيُن اْلَخطَّاِب َرِضَ  هللُا َعْيُه ِيَباِب َقْو ٍ 141]  [َوَحدَّ

َب َعُضَدُه اِمْن َخْلِةِه َوَقاَل: اِمْن َبيِ  بَْهِل اْلِكَتاِب َوَعَلْفِه َساِئٌل َفْسَأُل ، َشْيٌخ َكِيْيٌر َضِرْيُر اْلَبَصِر ، َفَضرَ 
 َبْيَت ؟

 َفَقاَل: َيُهْوِديٌّ .
 َقاَل: َفاَما َبْلَجَأَك ِإَلى اَما َبَرى ؟

نُّ .  َقاَل: َبْسَأُل اْلِجْزَيَ ، َواْلَحاَجُ  َوالسِ 
َن اْلاَمْيِزِل . ُث َّ َبْرَسَل ِإَلى َخاِزِن َيْيِت َقاَل: َفَأَخذ ُعاَمُر ِيَيِدِه َوَذَهَب ِبِه ِإَلى اَمْيِزِلِه  َفَرَضَخ َلُه ِبَشْ ٍء امِ 

 اْلاَماِل؛
َدَقاُت  َفَقاَل: ايظر هذا وضرباءه ، فوهللا اما بيصةياه بن بكليا شيييته ُث َّ يخذله عيد الهر :}ِإيَّاَما الصَّ

 {06ِلْلُةَقَراء َواْلاَمَساِكيِن]التوب  : 
 ون ، وهذا امن الامساكين امن بهل الكتاب، ووضع عيه الجزي  وعن ضربائه.والةقراء ه  الامسلام

 َقاَل:َقاَل بيو بكر: بيا شهدت ذلك امن عامر وربيت ذلك الشيخ.
 َقاَل:

َثَيا اسرائيل ين يويس عن ايراهف  ين عيد األعلى َقاَل:َساِمْعُت سويد ين غةل  فقول : 149] [وَحدَّ
 ْيُه وقد اجتامع إلفه عاماله؛حضرت عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا عَ 

َفَقاَل: فا هؤالء ، إيه يلغي  بيك  تأخذون ِف  الجزي  الاميت  والخيزيروالخامر. فَقاَل بالل: بجل إيه  
 فةعلون ذلك .

  فَقاَل ُعاَمُر : فال تةعلوا ، ولكن ولوا بربايها يفعها ُث َّ خذوا الثامن اميه .
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  (فصل)ف  لباس بهل الذام  وزيه
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وييبغ  اَمَع هذا بن تخت  رقايه  ِف  وقت جباف  رءوسه  َحتَّى فةرغ امن عرضه  ُث َّ تكسر الخواتف  
كاما فعل يه  عثامان ين حييف إن سألوا كسرها ، وبن يتقد  ِف  بن ال يترك بحد اميه  يتشبه 

امثل  -وا بأن يجعلوا ِف  بوساطه  الزيارات بالامسامين ِف  لباسه وال ِف  امركبه وال ِف  هيئته ، ويؤخذ
وبأن تكون قاليسه  امضرب  ، وبن يتخذوا َعَلى  -الخفط الغلفط فعقده ِف  وسطه كل واحد اميه  

سروجه  ِف  اموضع القرايفس امثل الراماي  امن خشب ، وبأن يجعلوا شراك يعاله  امثيف  ، وال فحذوا 
 َعَلى حذو الامسلامين.

 الرحائل.وتاميع يساؤه  امن ركوب 
وفاميعوا امن بن فحدثوا يياء يفع  بو كيفس  ِف  الامديي  إال اما كايوا صولحوا علفه وصاروا ذام  وه  

 يفع  له  بو كيفس  ، فاما كان كذلك تركت له  ول  تهد  ، وكذلك ييوت الييران.
 را.ويتركون فسكيون ِف  بامصار الامسلامين وبسواقه  ييفعون وفشترون وال ييفعون خامرا وال خيزي

 وال فظهرون الصلبان ِف  األامصار ، ولتكن قاليسه  طواال امضرب .
 فامر عامالك بن فأخذوا بهل الذام  يهذا الزي .

هكذا كان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه بامر عاماله بن فأخذوا بهل الذام  يهذا الزي وَقاَل: َحتَّى 
 فعرف زيه  امن زي الامسلامين.

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  عيد الرحامن ين ثايت ين ثوبان عن بيفه ان عامر ين عيد العزيز كتب ِإَلى عاامل َلُه : 144] [وَحدَّ

 باما بعد ، فال تدعن صليبا ظاهرا إال كسر
وامحق ، وال يركين يهودي وال يصراي  َعَلى سرج ، وليركب َعَلى إكاف ، وال تركين اامربة امن يسائه  

كاف . وتقد  ِف  ذلك تقداما يلفغا، وااميع امن قيلك فال يلبس يصراي  َعَلى رحال  ولفكن ركوبها َعَلى إ
  قباء وال ثوب خز وال عصب
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وقد ذكر ل  بن كثيرا امامن قيلك امن اليصارى قدر راجعوا لبس العامائ  وتركوا الامياطق َعَلى 
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ففاما قيلك ، إن ذلك  بوساطه  واتخذوا الجاما  والوفر وتركوا التقصفص ، ولعامري لئن كان فصيع ذلك
بك لضعف وعجز وامصايع  ، وايه  حين يراجعون ذلك ففاما قيلك ، إن ذلك بك لضعف وعجز 

وامصايع  ، وايه  حين يراجعون ذلك لفعلاموا اما بيت ، فايظر كل ش ء يهيت عيه فاحس  عيه امن 
 فعله والسال  .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  عييد هللا عن يافع عن 140] بسل  امولى عامر عن عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بيه كتب ِإَلى [َحدَّ
 عاماله بن يختاموا رقاب بهل الذام .

 َقاَل:
َثِي  كاامل ين العالء عن حييب ين بي  ثايت بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه 143] [وَحدَّ

عاامر بو غاامر  -ل جريب برض بعث عثامان ين حييف َعَلى امساح  برض السواد ، فةرض َعَلى ك
درهاما وقةيزا ، وخت  َعَلى علوج السواد ، فخت  خامسامائ  بلف علج َعَلى الطبقات : ثامايف  وبربعين  -

 ، وبربع  وعشرين ، واثيى عشر .
 فلاما فرغ امن عرضه  دفعه  ِإَلى الدهاقين وكسر الخواتف .

 َقاَل:
َثِي  عييد هللا عن يافع عن بسل  امو 148] لى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َقاَل: كتب عامر ين [وَحدَّ

الخطاب ِف  الكةار بن اقتلوا امن جرت علفه الامواس  وال تأخذوا امن اامربة وال صي  ، وال تأخذوا 
الجزي  إال بربع  ديايير بو بربعين درهاما ، واجعل َعَلى كل واحد امدى حيط  ، وبامر بن يخت  ِف  

 بعياقه  .
 َقاَل:

َثَيا األعامش عن عامارة ين عامير بو امسل  ين صيفح بي  الضحى عن امسروق عن امعاذ [و 149] َحدَّ
 ين جيل َقاَل:بامري  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  حين بعثي  َعَلى الفامن بن آخذ امن كل حال  دييارا .

 فصل)ف  الامجوس وعيدة األوثان وبهل الردة(
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

الشرك امن الامجوس وعيدة األوثان وعيدة الييران والحجارة والصايئين والساامرة تؤخذ اميه   وجامفع بهل
  الجزي  اما خال بهل الردة امن بهل اإلسال 
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ال قتل الرجال اميه   وبهل األوثان امن العرب فإن الحك  فيه  بن فعرض عليه  اإلسال  فإن بسلاموا وا 

 وسي  اليساء والصيفان .
: ولفس بهل الشرك امن عيدة األوثان وعيدة األوثان وعيدة الييران والكجوس ِف  الذبائح والامياكح  َقالَ 

َعَلى امثل اما علفه بهل الكتاب ، لاما َجاَء عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  ذلك وهو الذي علفه 
 الجاماع  والعامل ، ال اختالف ففه .

 َقاَل:
َثَيا قفس ي106] ن الربفع األسدي عن قفس ين امسل  الجدل  عن الحسن ين امحامد َقاَل: صالح [َحدَّ

َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امجوس بهل هجر َعَلى بن فأخذ اميه  الجزي  غير امستحيل امياكح  
 يسائه  وال بكل ذبائحك .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين السائب الكلي  عن بي  صالح عن اي101] ن عباس بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه [َحدَّ

 َوَسلََّ  بخذ الجزي  امن امجوس بهل هجر .
 َقاَل:

َثِي  بعض بشفاخيا عن جاير الجعة  عن عاامر الشعي  َقاَل: بول امن فرض الخراج 101] [وَحدَّ
ذكر بو بيثى ، فلاما كان  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ، فرض َعَلى بهل هجر َعَلى كل امحتل 

 عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فرض َعَلى بهل السواد .
 َقاَل:

َثَيا الحجاج ين برطأة عن عامرو ين دييار عن يجال  ين عيدة العييري بيه كان كاتبا لجزء 101] [وَحدَّ
ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى  ين امعاوف  وكان والفا َعَلى امياذر ودست امفسان. َقاَل: وكتب إلفه عامر

 َعْيُه:
بن خذ امامن قيلك امن الامجوس الجزي  ، فإن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بخذ الجزي  امجوس 

 هجر.
 َقاَل:

َثَيا سةفان ين عييي  عن يصر ين عاص  الليث  عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه 109] [وَحدَّ
 هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وببا بكر وعامر بخذوا الجزي  امن الامجوس . بن َرُسْول

َقاَل َعِل ٌّ َرِضَ  هللُا َعْيُه : وبيا بعل  الياس يه  ، كايوا بهل كتاب فقربويه ، وعل  يدرسويه ، فيزع امن 
  صدوره .
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 َقاَل:

َثَيا بعض الامشيخ  عن جعةر ين امح104] امد عن بيفه َقاَل: ذكر لعامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا [وَحدَّ
 َتَعاَلى َعْيُه قو  فعيدون اليار لفسوا يهودا وال يصارى وال بهل كتاب .

 فَقاَل ُعاَمُر : اما بدري اما بصيع يهؤالء ؟
َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه  فقا  عيد الرحامن ين عوف َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فَقاَل:بشهد َعَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللاُ 

 َقاَل: " سيوا يه  سي  بهل الكتاب " .
 َقاَل:

َثَيا قطر ين خلفة  بن فروة ين يوفل األشجع  َقاَل: إن هذا األامر عظف  ، يؤخذ امن 100] [وَحدَّ
 الامجوس الجزي  ولفسوا بأهل كتاب ؟

ال َقاَل: فقا  إلفه الامستورد ين األحيف َفَقاَل: طعيَت َعَلى َرُسْول  هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ، فتب وا 
 قتلتك وهللا .

َقاَل: قد بخذ َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امن امجوس هجر الجزي  َقاَل: فارتةعا ِإَلى عل  ين بي  
 طالب َرِضَ  هللُا َعْيهُ 

وس كايوا بام  له  كتاب فقربويه ، َفَقاَل: سأحدثكاما بحديث ترضفايه جامفعا عن الامجوس : إن الامج
ن املكا له  شرب َحتَّى سكر فأخذ ييد بخته فأخرجها امن القري  وبتبعه بربع  رهط فوقع عليها وه   وا 
ييظرون إلفه . فلاما بفاق امن سكره قالت َلُه بخته إيك صيعت كذا وكذ وفالن وفالن وفالن وفالن 

 ييظرون إلفك .
 َفَقاَل: اما علامت يذلك .

 : فإيك امقتول وال يجاة لك إال بن تطفعي .فقالت 
 َقاَل: فإي  بطفعك ،

قالت : فاجعل هذا دييا وقل هذا دين آد  ، وقل حواء امن آد  ، وادع الياس إلفه وبعرضه  َعَلى 
 السيف فامن تابعك فدعه وامن بيى فاقتله ، فةعل ، فل  يتابعه بحد فقتله  يوامئذ َحتَّى الليل .

الياس قد اجترؤا َعَلى السيف وه  َعَلى اليار لكع فأوقد له  يارا ُث َّ بعرضه   فقالت َلُه : إي  برى 
 عليها ، فةعل ،

 فهاب الياس اليار فتابعوه .
َقاَل عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه : فأخذ َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الخراج ألجل 

   وذبائحه  لشركه .كتايه  ، وحر  امياكحته
 َقاَل:
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َثِي  شيخ امن علاماء البصرة عن عوف ين بي  جاميل  َقاَل:103]  [وَحدَّ
 كتب عامربن عيد العزيز ِإَلى عدي ين برطأة كتابا فقرؤه َعَلى امييرالبصرة:

 باما بعد!
  فاسأل الحسن ين بي  الحسن : اما اميع امن قيليا امن األئام  بن فحولوا يين الامجوس
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وبين اما يجامعون امن اليساء الالت  ل  يجامعهن بحد امن بهل الاملل غيره  ؟ فسأل عدي الحسن 
فأخيره بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قد قيل امن امجوس بهل البحرين الجزي  وبقره  َعَلى 

ين الحضرام  ، ُث َّ بقره  بيو بكر ، ُث َّ  امجوسيته  ، وعاامل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  العالء
 بقره  عامر بعد بي  بكر ، وبقره  عثامان بعد عامر .

 َقاَل:
َثَيا عيد الرحامن ين عيد هللا عن قتادة عن بي  امجلز عن بي  عييدة ، َقاَل: كتب َرُسْول 108] [وَحدَّ

 هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَلى الاميذر ين ساوي :
امن صلى صالتيا واستقيل قيلتيا وبكل ذيفحتيا فذلك الامسل  َلُه ذام  هللا وذام  رسوله ، فامن بحب  " ان

 ذلك امن الامجوس فه  آامن . وامن بيى فعلفه الجزي  " .
 َقاَل:

َثِي  شيخ امن بهل الامديي  عن عامرو ين دييار َقاَل: كتب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  109] [وَحدَّ
 ِإَلى الاميذر ين ساوى:

"ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْفِ  . امن امحامد َرُسْول هللِا َعَلى الاميذر ين ساوى . سال  هللا علفك فإي  بحامد 
 إلفك هللا الذي ال إله إال هو .

 باما بعد!
عله فعلفه دييار فامن استقيل قيلتيا وبكل ذيفحتيا فذلك الامسل  الذي َلُه اماليا وعلفه اما علييا ، وامن ل  فة

 امن قفام  الامعافري . والسال  ورحام  هللا ، فغةر هللا لك " .
 َقاَل:

َثَيا ببا يين بي  عفاش عن الحسن البصري عن بي  هريرة عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  136] [وَحدَّ
سوله َلُه اما للامسلامين َقاَل:" امن صلى صالتيا وبكل ذيفحتيا فذلك الامسل  الذي َلُه ذام  هللا وذام  ر 

 وعلفه اما عليه  " .



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 َقاَل:
َثِي  شيخ امن علاماء بهل الكوف  َقاَل: َجاَء كتاب امن عامر ين عيد العزيز َرِضَ  هللُا َتَعاَلى 131] [وَحدَّ

 َعْيُه ِإَلى عيد الحاميد ين عيد الرحامن:
اليهود واليصارى والامجوس " كتيت ِإَلى إل  تسألي  عن بياس امن بهل الحيرة فسلامون امن اليهود امي  

ن هللا جل ثياؤه بعث امحامدا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   وعليه  جزي  عظفام  وتستأذيي  ِف  بخذ اميه  ، وا 
داعفا ِإَلى اإلسال  ول  يبعثه جايفا؛ فامن بسل  امن اهل تلك الاملل فعلفه ِف  اماله الصدق  وال جزي  

ن ل  فكن َلُه وارث علفه ، واميراثه لذوي رحامه ِإَذا كان  اميه  يتوارثون كاما يتوارث بهل اإلسال  ، وا 
  فاميراثه ِف  ييت امال الامسلامين الذي فقس  يين الامسلامين ، واما بحدث امن حدث فة 
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 امال هللا الذي فقس  يين الامسلامين فعقل عيه اميه . والسال  " .
 َقاَل:

َثَيا اساماعيل ين بي  خالد عن ا131] لشعي  بيه سئل عن امسل  بعتق عيدا يصرايفا ، فَقاَل [وَحدَّ
 الشعي  : لفس علفه خراج ، ذامته ذام  امواله .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فسألت ببا حيفة  عن ذلك ، َفَقاَل: علفه خراج ، وال يترك ذام  ِف  دار اإلسال  بغير 
 خراج ربسه .

 ا ِف  ذلك .وهللا بعل َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وقول بي  حيفة  بحسن اما ربيي
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  عيد الرحامن ين ثايت ين ثوبان عن بيفه َقاَل: قلت لعامر ين عيد العزيز : فا بامير 131] [َحدَّ
 الامؤاميين ، اما بال األسعار غالف  ِف  زامايك وكايت ِف  زامان امن كان قيلك رخفص  ؟

ل الذام  فوق طاقته  ، فل  فكويوا يجدون يدا امن ان ييفعوا َقاَل: إن الذين كايوا قيل  كايوا فكلةون به
 وفكسد اما ِف  بيديه  ، وبيا ال بكلف بحدا إال طاقته ، فباع الرجل كيف شاء .

 َقاَل:فقلت : لو بيك سعرت ،
 َقاَل: لفس إلييا امن ذلك ش ء . إياما السعر ِإَلى هللا .

 فصل ِف  العشور
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

ر فربيت بن توليها قواما امن بهل الصالح والدين وتأامره  بن ال يتعدوا َعَلى الياس ففاما باما العشو 
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فعااملويه  به فال فظلاموه  وال فأخذوا اميه  بكثر اماما يجب عليه  وبن فامتثلوا اما رسامياه له  ، ُث َّ تتةقد 
 بعد بامره  واما فعااملون به امن فامر يه  وهل تجاوزون اما قد بامروا به ؟

قد فعلوا ذلك عزلت وعاقيت وبخذته  باما فصح عيدك عليه  لامظلو  بو امأخوذ اميه بكثر  فإن كايوا
 اماما يجب علفه

ن كايوا قد ايتهوا ِإَلى اما بامروا به وتجييوا ظل  الامسل  والامعاهد بثيته  َعَلى ذلك األامر وبحسيت  وا 
 إليه .

تعدي لاما تأامر به ِف  الرعف  يزيد فإيك امتى بثيت َعَلى حسن السيرة واألاماي  وعاقيت َعَلى الظل  وال
 الامحسن ِف  إحسايه ويصحه وارتدع الظال  عن امعاودة الظل  والتعدي .

 وبامرته  بن فضفةوا األاموال بعضها ِإَلى بعض بالقفام .
ث  يؤخذ امن الامسلامين ربع العشر وامن بهل الذام  يصف العشر وامن بهل الحرب العشر امن كل اما 

  امر به َعَلى العاشر وكان
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ن كايت قفام  ذلك بقل امن امائت   للتجارة وبلغ قفام  ذلك امائت  دره  فصاعدا بخذ اميه العشر ، وا 
 دره  ل  يؤخذ اميه ش ء .

وكذلك ِإَذا يلغت القفام  عشرين امثقاال بخذ اميها العشر ، فإن كايت قفام  ذلك بقل ل  يؤخذ اميها ش ء 
ذا اختلف علفه يذلك امرات كل امرة ال ف  ساوي امائت  دره  ل  يؤخذ اميه ش ء .، وا 

ن بضاف بعض الامرات ِإَلى بعض وكايت قفام  ذلك تيلغ بلةا فال ش ء ففه ، وال فضاف بعض  وا 
 ذلك ِإَلى بعض .

ذا امر علفه بامائت  دره  امضروب  بو عشرين امثقاال تيرا بو امائت  دره  تيرا بو عشرين امثقاال  وا 
  ويصف العشر امن الذام  والعشر امن الحرب  ُث َّ ال امضروب  بخذ امن ذلك ربع العشر امن الامسل

ن امر يها غيره امرة.  يؤخذ اميها ش ء ِإَلى امثل ذلك الوقت امن الحول .وا 
وكذا ِإَذا امر بامتاع قد اشتراه للتجارة ، فإن كان الامتاع فساوي امائت  دره  بو عشرين امثقاال بخذ اميه 

ن كان ال فساوي وكايت قفامته تيقص عن امائت  در   ه  بو عشرين امثقاال ل  يؤخذ اميه ش ء .، وا 
فأاما الحرب  خاص  فإذا بخذ اميه العشر وعاد ودخل ِف  دار الحرب ُث َّ خرج بعد شهر اميذ بخذ اميه 
العشر فامر َعَلى العاشر فإيه فأخذ اميه ِإَذا كان اما امعه فساوي امائت  دره  بو عشرين امثقاال امن قيل 

ن كان امعه بقل امنبيه حيث عاد ِإَلى دار الحرب فقد سقط  ت عيه بحكا  اإلسال  وا 
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امائت  دره  بو عشرين امثقاال ل  يؤخذ اميه ش ء ، إياما السي  ِف  الامائت  دره  بو عشرين امثقاال ، 
فعلى الامسل  ِف  الامائت  خامس  دراه  ، َوَعَلى الذام  ِف  الامائتين عشرة دراه  ، َوَعَلى الحرب  ِف  

 هذا الحساب الذي وصةت لك يؤخذ ِف  الذهب ِإَذا وجب : الامائتين عشرون درهاما ، َوَعَلى
 على الامسل  يصف امثَقالَ 

 َوَعَلى الذام  امثَقالَ 
 َوَعَلى الحرب  امثقاالن

ذا امر بهل الذام  َعَلى  واما ل  فكن امن امال التجارة وامروا به َعَلى العاشر فلفس يؤخذ اميه ش ء ، وا 
   ، فقوامه اهل الذام  ُث َّ يؤخذ اميه  يصف العشر.العاشر يخامر بو خيازير قو  ذلك َعَلى بهل الذام

ذا امر  وكذلك بهل الحرب ِإَذا امروا بالخيازير والخامور فإن ذلك فقو  عليه  ُث َّ يؤخذ اميه  العشر ، وا 
الامسل  َعَلى العاشر بغي  بو بقر بو إيل فَقاَل:إن هذه لفس سائام  بحلف َعَلى ذلك ، فإذا حلف كف 

  امر بهعيه . وكذلك كل طعا  ف
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علفه فَقاَل:هو امن زرع  ، وكذلك التامر فامر به ففقول هو امن تامر يخل  ، فلفس علفه ِف  ذلك 
 عشر ، إياما العشر ِف  الذي اشترى للتجارة . وكذلك الذام  ، فأاما الحرب  فال فقيل اميه ذلك .

امن بهل الكتاب ِف  بخذ يصف   والذام  امن بهل يجران كسائر بهل الذام  تغليَقاَل: وفعشر الذام  ال
 العشر اميه  . والامجوس والامشركون ِف  ذلك سواء.

ذا امر التاجر َعَلى العاشر بامال بو بامتاع وَقاَل:قد بديت زكاته وحلف َعَلى ذلك فإن ذلك فقيل  َقاَل: وا 
يياها ، اميه وفكف عيه ، وال فقيل ِف  هذا امن الذام  وال امن الحرب  أليه ال زكاة عليهاما فقوالن قد بد

وامن امر بامال فادعى بيه امضارب  بو بضاع  ل  فعشر بعد بن فحلف َعَلى ذلك. وكذلك العيد فامر 
 بامال سيده وبامال يةسه فهو سواء ولفس علفه عشر َحتَّى فحضر امواله.

 وكذلك الامكاتب لفس َعَلى اماله عشر.
ذا امر علفه التاجر بالعيب بو بالرطب بو بالةاكه  الرطب  قد اشتراها للتجارة وه  تساوي امائت   وا 

ن كان حربفا  ن كان ذامفا فيصف العشر وا  دره  فصاعدا بخذ اميه ربع العشر إن كان امسلاما وا 
 فالعشر.

ن اختلف علفه يذلك امرارا وكل ذلك ال  ن كان قفام  ذلك بقل امن امائت  دره  ل  يؤخذ اميه ش ء وا  وا 
 فساوي امائت  دره  ولو بضاف بعض
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فام  ذلك ِإَذا جامع تيلغ بلةا فال زكاة ففه بفضا ، وال ييبغ  بن فضاف الامرات ِإَلى بعض فكايت ق
 بعض الامرار ِإَلى بعض .

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فإن عامر ين الخطاب وضع العشور فال بأس بأخذها ِإَذا ل  يتعد فيها َعَلى الياس 
 ويؤخذ بأكثر اماما يجب عليه  .

ييل الصدق  وسييل اما يؤخذ امن بهل الذام  جامفعا وكل اما بخذ امن الامسلامين امن العشور فسييله س
 وبهل الحرب سييل الخراج .

فإن سييل  تغلبوكذلك اما يؤخذ امن بهل الذام  جامفعا امن جزي  رءوسه  واما يؤخذ امن امواش  يي  
 ذلك كله سييل الخراج ، فقس  ففاما فقس  ففه الخراج .

ا علفه فه  َعَلى ذلكك ، وحك  ِف  ولفس هو كالصدق  ، قد حك  هللا ِف  الصدق  حكاما قد قسامه
 الخامس حكاما فهو َعَلى ذلك . فتلك الوجوه الت  عليها الصدقات ِف  الامواش  واألاموال .

  َوَعَلى هذا العامل عيديا . وهللا بعل .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  إساماعيل ين إيراهف  ين امهاجر َقاَل:َساِمْعُت بي  يذك139] ر َقاَل:َساِمْعُت زياد ين حدير َقاَل: [َحدَّ

 بول امن بعث عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َعَلى العشور بيا ،
َقاَل:فأامري  بن ال افتش بحدا ، واما امر َعَلى امن ش ء بخذت امن حساب بربعين درهاما درهاما واحدا 

 ام  َلُه العشر .امن الامسلامين ، وامن اهل الذام  امن كل عشرين واحدا ، وامامن ال ذ
 ، تغلبَقاَل:وبامري  بن بغلظ َعَلى يصارى يي  

 وَقاَل: إيه  قو  امن العرب ولفسوا بأهل كتاب ، فلعله  فسلامون .
 بن ال ييصروا بيياءه . تغلبَقاَل: وكان عامر قد اشترط َعَلى يصارى يي  

 َقاَل:
َثَيا بيو حيفة  عن القاس  عن بيس ين سيرين عن بيس 134] ين امالك َقاَل: بعثي  عامر ين [وَحدَّ

الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه َعَلى العشور وكتب ل  عهدا بن آخذ امن الامسلامين اماما اختلةوا ِف  
 لتجاراته  ربع العشر ، وامن بهل الذام  يصف العشر ، وامن بهل الحرب العشر.

 َقاَل:
َثَيا عاص  ين سلفامان عن الحسن َقاَل: كتب بيو130]  اموسى األشعري إلى [وَحدَّ
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 عامر ين الخطاب " إن تجارا امن قيليا امن الامسلامين فأتون برض الحرب ففأخذون اميه  العشر "
 َقاَل:فكتب إلفه عامر:

" خذ بيت اميه  كاما فأخذون امن تجار الامسلامين ، وخذ امن بهل الذام  يصف العشر ، وامن الامسلامين 
ن ش ء ، فإذا كان امائتين فةيها خامس  دراه  ، امن كل بربعين درهاما درهاما ، ولفس ففاما دون الامائتي

 واما زاد فبحسابه " .
 َقاَل:

َثَيا عيد الاملك ين جريج عن عامرو ين شعيب بن بهل امييج 133] وراء  -امن اهل الحرب  -[وَحدَّ
 البحر كتيوا ِإَلى عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه: " دعيا يدخل برضك تجارا وتعشريا " .

:فشاور عامر بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  ذلك ، فأشاروا علفه به ، فكايوا بول َقالَ 
 امن عشر امن بهل الحرب.

 َقاَل:
َثَيا السري ين إساماعيل عن عاامر الشعي  عن زياد ين حدير األسدي بن عامر ين 138] [وَحدَّ

َلى عشور العراق والشا  وبامره بن فأخذ امن الامسلامين ربع الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه بعثه عَ 
 تغلبالعشر ، وامن بهل الذام  يصف العشر ، وامن بهل الحرب العشر ، فامر علفه رجل امن يي  

  امن يصارى العرب وامعه فرس فقواموها
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 بعشرين بلةا .
ي  بلةا ، َقاَل: فأعطاه بلةا َفَقاَل: بعطي  الةرس وخذ امي  تسع  عشر بلةا بو بامسك الةرس وبعط

 وبامسك الةرس .
 َقاَل: ُث َّ امر علفه راجعا ِف  سيته فَقاَل له : بعطي  بلةا بخرى .

   : كلاما امررت بك تأخذ امي  بلةا ؟تغليفَقاَل له ال
 َقاَل: يع  .

   ِإَلى عامر ين الخطاب فوافاه بامك  وهو ِف  ييت ، فاستأذن علفه ،تغليَقاَل: فرجع ال
 اَل: امن بيت ؟َفقَ 

 َفَقاَل: رجل امن يصارى العرب ، وقص علفه قصته .
 فَقاَل له عامر : كةيت ، ول  يزده َعَلى ذلك .
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  ِإَلى زياد ين حدير ، وقد وطن يةسه َعَلى بن فعطفه بلةا بخرى ، فوجد كتاب تغليَقاَل: فرجع ال
ِإَلى امثل ذلك اليو  امن قايل  عامر قد سيق إلفه : امن امر علفك فأخذت اميه صدق  فال تأخذ اميه شيئا

ي   ، إال بن تجد فضال . َقاَل:فَقاَل الرجل : قد وهللا كايت يةس  طيب  بن بعطفك بلةا ، وا 
ي  َعَلى دين الرجل الذي كتب إلفك هذا الكتاب.  بشهد هللا بي  يريء امن اليصرايف  وا 

 َقاَل:
َثَيا عيد الرحامن ين عيد هللا الامسعودي عن جاام139] ع ين شداد عن زياد ين حدير بيه امد حبال [وَحدَّ

َعَلى الةرات فامر علفه رجل يصراي  فأخذ اميه ، ُث َّ ايطلق فباع سلعته فلاما رجع امر علفه فأراد بن 
 فأخذ اميه.

 َفَقاَل: كلاما امررت علفك تأخذ امي  ؟
 فَقاَل: يع  .

بال إن هللا جعل الييت فرحل الرجل ِإَلى عامر ين الخطاب فوجده بامك  يخطب الياس وهو فقول : " 
امثاب  ] فعي  ال فأخذن امن حر  هللا جل وعال شيئا فظل  به بحدا بو فحامل شيئا امن الحر  يرده َعَلى 

 ييته ِف  الحل [ فال بعرفن امن ايتقص بحدا امن امثاب  هللا ِإَلى ييته "
فأخذ امي  ، ُث َّ  َقاَل: فقلت َلُه : فا بامير الامؤاميين إي  رجل يصراي  امررت َعَلى زياد ين حدير

 ايطلقت فبعت سلعت  ُث َّ براد بن فأخذ امي  .
َقاَل: لفس َلُه ذلك ، لفس َلُه علفك ِف  امالك ِف  السي  إال امرة واحدة . ُث َّ يزل فكتب إلفه ِف   ، 

 وامكثت بفااما ُث َّ بتيته فقلت َلُه : بيا الشيخ اليصراي  الذي كلامتك ِف  زياد .
 الحيفة  ، قد قضيت حاجتك.َفَقاَل: وبيا الشيخ 

 َقاَل:
َثِي  فحيى ين سعيد عن زريق ين حفان وكان َعَلى امكس امصر فذكر186]   [وَحدَّ
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بن عامر ين عيد العزيز َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه كتب إلفه بن ايظر امن امر علفك امن الامسلامين فخذ 
امن كل اربعين دييارا دييارا ، واما يقص فبحساب اماما ظهر امن بامواله  الين واماما ظهر امن التجارات 

 ذلك َحتَّى ييلغ عشرين دييارا .
ذا امر علفك بهل الذام  فخذ اماما يديرون امن  فإن يقصت تلك الديايير فدعها وال تأخذ اميها شيئا ، وا 
 تجاراته  امن كل عشرين دييارا دييارا فاما يقص فبحساب ذلك َحتَّى تيلغ عشرة ديايير ُث َّ دعها فال
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 تأخذ اميها شيئا واكتب له  كتابا باما تأخذ اميه  ِإَلى امثلها امن الحول.
 َقاَل:

َثَيا عامرو ين امفامون ين امهران عن بيفه عن جدته قالت : امررت َعَلى امسروق بالسلسل  181] [وَحدَّ
 وه  امكاتب  عظفام  فَقاَل لها: اما بيت ؟

 -وكايت بعجامف  وكلامها الترجامان  -فقالت : امكاتب  
 َلُه بالةارسف  : امكاتب  . فأخيره. فقالت

 َفَقاَل: لفس َعَلى امال اماملوك زكاة : فخلى سييلها.
 َقاَل:

َثَيا بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  بيه َقاَل: ِإَذا امر بهل الذام  بالخامر للتجارة بخذ امن 181] [وَحدَّ
ن بهل الذام  فقوامايها علفه قفامتها يصف العشر وال فقيل قول الذام  ِف  قفامتها َحتَّى يؤتى يرجلين ام

 ففأخذ يصف العشر امن الثامن.
 َقاَل:

َثَيا قفس ين الربفع عن بي  فزارة عن يزيد ين األص  عن بي  الزبير بيه َقاَل: إن هذه 181] [وَحدَّ
 الامآصر والقياطر سحت ال فحل بخذها .

ا ، فقداموا فاستقل الامال وبعث عاماال ِإَلى الفامن ويهاه  بن فاخذوا امن امأصرة بو قيصرة بو طريق شيئ
 ، فقالوا : يهيتيا . َفَقاَل: خذوا كاما كيت  تأخذون .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين عيد هللا عن بيس ين سيرين ، َقاَل: برادوا بن فستعلوي  َعَلى عشور األيل  189] [وَحدَّ

 فأييت ، فلقيي  بيس ين امالك ،
 َفَقاَل: اما فاميعك ؟

 فه الياس .فقلت : العشور بخيث اما عامل عل
َقاَل: فَقاَل ل : ال تةعل ، عامر صيعه ، فجعل َعَلى بهل اإلسال  ربع العشر َوَعَلى بهل الذام  يصف 

  العشر َوَعَلى الامشركين امامن لفس َلُه ذام  العشر .
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 فصل )ف  الكيائس واليفع والصلبان(
تركت له  اليفع والكيائس ِف  الامدن  وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين امن بامر بهل الذام  وكيف
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 واألامصار حين افتتح الامسلامون اليلدان ول  تهد  ، وكيف تركوا يخرجون بالصلبان ِف  بفا  عيده  ؟.
فإياما كان الصلح جرى يين الامسلامين وبهل الذام  ِف  بداء الجزي  وفتحت الامدن َعَلى بن ال تهد  

ا َوَعَلى بن فحقيوا له  داماءه  َوَعَلى بن فقاتلوا امن ياوبه  يفعه  وال كيائسه  داخل الامديي  وال خارجه
امن عدوه  ويذيوا عيه  ، فأدوا الجزي  إليه  َعَلى هذا الشرط وجرى الصلح يييه  علفه وكتيوا يييه  
الكتاب َعَلى هذا الشرط َعَلى بن ال فحدثوا يياء يفع  وال كيفس  ، فافتتحت الشا  كلها والحيرة إال 

 َلى هذا .بقلها عَ 
 فلذلك تركت اليفع والكيائس ول  تهد  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  بعض بهل العل  عن امكحول الشاام  بن ببا عييدة ين الجراح صالحه  بالشا  واشترط 184] [َحدَّ

 عليه  حين دخلها َعَلى بن تترك كيائسه  وبفعه  َعَلى بن ال فحدثوا يياء يفع  وال كيفس  ، َوَعَلى بن
عليه  إرشاد الضال وبياء القياطر َعَلى األيهار امن بامواله  ، وبن فضفةوا امن امر يه  امن الامسلامين 
ثالث  بفا  َوَعَلى بن ال فشتاموا امسلاما وال فضربوه ، وال يرفعوا ِف  يادي بهل اإلسال  صليبا وال يخرجوا 

زاة ِف  سييل هللا ، وال يدلوا للامسلامين خيزيرا امن اميازله  ِإَلى بفيف  الامسلامين ، وبن يوقدوا الييران للغ
َعَلى عورة ، وال فضربوا يواقفسه  قيل بذان الامسلامين وال ِف  بوقات بذايه  وال يخرجوا الرافات ِف  بفا  

 عيده  ، وال يلبسوا السالح يو  عيده  وال يتخذوه ِف  ييوته  .
 فإن فعلوا امن ذلك شيئا عوقيوا وبخذ اميه  .

هذا الشرط فقالوا ألي  عييدة : اجعل ليا يواما ِف  السي  يخرج ففه صلباييا بال  فكان الصلح َعَلى
 رافات ، وهو يو  عيديا األكير .

  فةعل ذلك له  وبجايه  إلفه ، فل  يجدوا يدا امن بن فةوا له  باما شرطوا
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يرة فيه  صاروا بشداء َعَلى فةتحت الامدن َعَلى هذا فلاما ربى بهل الذام  وفاء الامسلامين له  وحسن الس
عدو الامسلامين وعويا للامسلامين َعَلى بعدائه  فبعث بهل كل امديي  امامن جرى الصلح يييه  وبين 

الامسلامين رجاال امن قيله  يتجسسون األخبار عن الرو  وعن املكه  واما يريدون بن فصيعوا ، فأتى 
 بهل كل امديي  رسله  يخيرويه  بأن الرو  قد جامعوا

 امثله. جامعا ل  ير
 فأتى رؤساء بهل كل امديي  ِإَلى األامير الذي خلةه بيو عييدة عليه  فأخيروه يذلك.
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فكتب وال  كل امديي  امامن خلةه بيو عييدة ِإَلى بي  عييدة يخيره يذلك ، وتتابعت الخبار َعَلى بي  
ِف  الامدن الت  عييدة ، فاشتد ذلك علفه َوَعَلى الامسلامين ، فكتب بيو عييدة ِإَلى كل واٍل امامن خلةه 

صالح بهلها فأامره  بن يردوا عليه  اما جي  اميه  امن الجزي  والخراج ، وكتب إليه  بن فقولوا له  : 
إياما ردديا علفك  باموالك  أليه قد يلغيا اما جامع ليا امن الجاموع وبيك  اشترطت  علييا بن ياميعك  وبيا ال 

لك  َعَلى الشرط واما كتييا ييييا وبييك  إن  يقدر َعَلى ذلك ، وقد ردديا علفك  اما بخذيا اميك  ويحن
يصريا هللا عليه  ، فلاما قالوا ذلك له  ، وردوا عليه  األاموال الت  جيوها اميه  ؛ قالوا : ردك  هللا 

علييا ويصرك  عليه  ، فلو كايوا ه  ل  يردوا علييا شيئا وبخذوا كل ش ء بق  ليا َحتَّى ال يدعوا ليا 
 ش ء .

ياما كان بيو ع ييدة يجييه  ِإَلى الصلح َعَلى هذه الشرائط وفعطيه  اما سألوا يريد يذلك تألةه  ولفسامع وا 
 يه  غيره  امن بهل الامدن الت  ل  فطلب بهلها الصلح ففسارعوا ِإَلى طلب الصلح .

واما كان بيو عييدة بخذه امن القرى الت  حول الامدن امن األاموال والسي  والامتاع فل  يرده عليه  
 الامسلامين بعد بن بخرج الخامس اميه وقس  األربع  األخاماس يين الامسلامين .وقسامه يين 

والتقى الامسلامون والامشركون فاقتتلوا قتاال شديدا وقتل امن الةريقين خلق كثير ، ُث َّ يصر هللا الامسلامين 
 َعَلى الامشركين واميح بكتافه  وهزامه  وقتله  الامسلامون قتال ل  ير الامشركون امثله .

الامدن الت  ل  فصالح عليها بيو عييدة امالقى بصحايه  امن الامشركين امن القتل بعثوا  فلاما ربى بهل
  ِإَلى بي  عييدة فطليون الصلح فأعطاه  الصلح َعَلى امثل اما بعطى األولين
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إال بيه  اشترطوا علفه إن كان عيده  امن الرو  الذين َجاَءوا لقتال الامسلامين وصاروا عيده  فإيه  
يون يخرجون بامتاعه  وبامواله  وبهله  ِإَلى الرو  وال فعترض له  ِف  ش ء امن ذلك ، فأعطاه  آام

 ذلك بيو عييدة
فأدوا إلفه الجزي  وفتحوا َلُه بيواب الامدن ، وبقيل بيو عييدة راجعا. فكلاما امر بامديي  اماما ل  فكن 

اما بعطى األولين ، وكتب صالحه بهلها بعث رؤساؤها فطليون الصلح فأجايه  إلفه وبعطاه  امثل 
يييه وبييه  كتاب الصلح ، وكلاما امر َعَلى الامديي  اماما كان صالح بهلها وكان والفه فيها قد رد عليه  

اما كان بخذ اميه  تلقوه باألاموال الت  كان ردها عليه  اماما كايوا صولحوا علفه امن الجزي  والخراج 
 ذي كان قد شرط له  ، ل  فغيره ول  ييقصه.وتلقوه باألسواق واليفاعات فتركه  َعَلى الشرط ال

وكتب بيو عييدة ِإَلى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه يهزيام  الامشركين وباما بفاء هللا َعَلى الامسلامين واما 
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بعطى بهل الذام  امن الصلح واما سأله الامسلامون امن بن فقس  يييه  الامدن وبهلها واألرض واما فيها 
 لك عليه  َحتَّى كتب إلفه ففه لفكتب إلفه يربفه ففه.امن شجر بو زرع وبيه بيى ذ

 فكتب إلفه عامر :
إي  يظرت ففاما ذكرت اماما بفاء هللا علفك والصلح الذي صالحت علفه بهل الامدن واألامصار 

ن ربي  تبع  وشاورت ففه بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فكل قد َقاَل ِف  ذلك يربفه .وا 
َكاٍب هللا تعالى ، َقاَل هللا تعالى:}َواَما َبَفاء َّللاَُّ َعَلى َرُسوِلِه اِمْيُهْ  َفاَما َبْوَجْةُتْ  َعَلْفِه اِمْن َخْيٍل َواَل رِ  لكتاب

وِلِه اِمْن بَْهِل [امَّا َبَفاء َّللاَُّ َعَلى َرسُ 0َوَلِكنَّ َّللاََّ ُفَسلِ ُط ُرُسَلُه َعَلى اَمن َفَشاُء َوَّللاَُّ َعَلى ُكلِ  َشْ ٍء َقِديٌر ]
ِييِل َكْ  اَل َفُكوَن ُدوَل ً  َيْيَن اأْلَْغِيَفاء  اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتااَمى َواْلاَمَساِكيِن َواْيِن السَّ

[ {ِلْلُةَقَراء 3 ِإنَّ َّللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب]اِميُكْ  َواَما آَتاُكُ  الرَُّسوُل َفُخُذوُه َواَما َيَهاُكْ  َعْيُه َفايَتُهوا َواتَُّقوا َّللاََّ 
َن َّللاََّ َوَرُسوَلُه اْلاُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُبْخِرُجوا اِمن ِدفاِرِهْ  َوَباْمَواِلِهْ  َيْيَتُغوَن َفْضاًل امِ َن َّللاَِّ َوِرْضَوايًا َوَييُصُرو 

اِدُقوَن ]  ولون ([ ) ه  الامهاجرون األ8ُبْوَلِئَك ُهُ  الصَّ
فاَماَن اِمن َقْيِلِهْ  ُفِحيُّوَن اَمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْ  َواَل َيِجُدوَن ِف  ُصُدورِ  اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ ِهْ  َحاَجً  امِ امَّا }َوالَِّذيَن َتَيوَّ

َلِئَك ُهُ  اْلاُمْةِلُحوَن ُبوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َبيُةِسِهْ  َوَلْو َكاَن ِيِهْ  َخَصاَصٌ  َواَمن ُيوَق ُشحَّ َيْةِسِه َفُأوْ 
 { ) فإيه  األيصار (9]الحشر:

  }َوالَِّذيَن َجاُؤوا اِمن
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{ ) ولد آد  األحامر واألسود ، فقد بشرك هللا الذين امن بعده  ِف  هذا الة ء ِإَلى 16َبْعِدِهْ ]الحشر : 
 يو  القفاام  .

 ي  عليه  بقدر طاقته فأقر اما بفاء هللا علفك ِف  بيدي بهله واجعل الجز 
تقسامها يين الامسلامين وفكويون عامار األرض فه  بعل  يها وبقوى عليها ، وال سييل لك عليها وال 

للامسلامين امعك بن تجعله  فيئا وتقسامه  للصلح الذي جرى يييك وبييه  وألخذك الجزي  اميه  بقدر 
اُموَن طاقته  وقد يين هللا ليا ولك  فَقاَل ِف  كتابه:}َقاِتُلوْا الَّ  ِذيَن اَل ُيْؤاِمُيوَن ِباّلِل ِ َواَل ِباْلَيْوِ  اآلِخِر َواَل ُفَحرِ 

 َعن َيٍد َوُهْ  اَما َحرََّ  َّللا ُ َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُيوَن ِديَن اْلَحقِ  اِمَن الَِّذيَن ُبوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُفْعُطوْا اْلِجْزَي َ 
 {19َصاِغُروَن ]التوب  : 

 اميه  الجزي  فال ش ء لك عليه  وال سييل .فإذا بخذت 
بربيت لو بخذيا بهلها فاقتسامياه  اما كان فكون لامن فأت  بعديا امن الامسلامين ؟ وهللا اما كايوا يجدون 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 إيسايا فكلامويه وال ييتةعون بش ء امن ذات يده .
ن هؤالء فأكله  الامسلامون اما دااموا بحفاء ، فإذا هلكيا وهلكوا بكل بيياؤيا بييا ءه  بيدا اما بقوا فه  وا 

عييد ألهل دين اإلسال  اما دا  دين اإلسال  ظاهرا ، فاضرب عليه  الجزي  وكف عيه  السي  وااميع 
الامسلامين امن ظلامه  واإلضرار يه  وبكل بامواله  إال بحلها ووف له  بشرطه  الذي شرطت له  ِف  

 جامفع اما بعطيته  .
عه  امن ذلك خارج الامديي  بال رافات وال ييود َعَلى اما وباما إخراج الصلبان ِف  بفا  عيده  فال تامي

 طليوا اميك يواما ِف  السي  .
 فأاما داخل اليلد يين الامسلامين وامساجده  فال تظهر الصلبان".

فأذن له  بيو عييدة ِف  يو  امن السي  وهو يو  عيده  الذي ِف  صوامه  ، فأاما ِف  غير ذلك اليو  
كان امن الصلح الذي صالحوا علفه بهله فإن يفعه  وكيائسه  تركت فل  فكويوا يخرجون صلبايه  فاما 

 َعَلى حالها ول  تهد  ول  يتعرض له  فيها ، فهذا اما كان بالشا  يين الامسلامين وبهل الذام .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  امحامد ين إسحاق وغيره امن بهل العل  بالةتوح والسير ، بعضه  يزيد ِف  الحديث180] َعَلى  [وَحدَّ
بعض ، قالوا : لاما قد  خالد ين الوليد امن الفاماام  دخل َعَلى بي  بكر الصديق َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه 

  ِإَلى العراق ، فخرج ف 
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بلةين ، وامعه امن األتباع امثله  ، فامر بقائد فخرج امعه خامسامائ  امن ط ء وامعه  امثله  فايتهى ِإَلى 
ف بو بقل بو بكثر ، فتعجب بهل شراف امن خالد وامن امعه ووغوله  ِف  شراف وامعه خامس  آال

برض العج  فايتهوا َعَلى الامغيث  ، فإذا طالئع خيل العج  فيظروا إليه  ورجعوا ، فايتهوا ِإَلى 
حصيه  ودخلوه ، فأقيل خالد وامن امعه ِإَلى الحصن فحاصره  وفتح الحصن وقتل امن ففه امن 

لذراري وبخذ جامفع اما كان ففه امن السالح والامتاع والدواب وهد  الحصن ، الامقاتل  وسيى اليساء وا
ُث َّ امضى َحتَّى ايتهى ِإَلى العذيب وففه حصن ففه امسلح  لكسرى فواقعه  خالد فقتله  وبخذ اما كان 
ِف  الحصن امن امتاع وسالح ودواب وهد  الحصن وضرب بعياق الرجال وسيى اليساء والذراري ، 

 بفاء هللا علفه وقس  بربع  األخاماس يين بصحابه الذين افتتحوه. وعزل الخامس اماما
فلاما ربى ذلك بهل القادسف  طليوا الصلح وبعطوه الجزي  ، فامضى خالد امن القادسف  َحتَّى يزل 
اليجف وبه حصن حصين لكسرى ففه رجال امن بهل فارس امقاتل  ، فحاصره  وافتتح الحصن 
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ارس ُفَقاُل له: هزار امرد فضرب عيقه واتكأ َعَلى جفةته ودعا واستيزله  ، ورئفسه  رجل امن بهل ف
 بطعاامه واآلخرون امقريون ِف  السواجير فَقاَل بعضه  لبعض " اامرادو ".

فلاما فرغ امن طعاامه ضرب بعياقه  وسيى يساءه  وذراريه  وبخذ اما ِف  الحصن امن الامتاع والسالح 
اميه وال بكثر امقاتل  وال سالحا وال امتاعا وال  والدواب ول  فكن ِف  هذه الحصن الت  افتتح بحصن

 رجاال بشد امن رجال كايوا ِف  حصن اليجف فأخرب الحصن وبحرقه.
ث  بعث طلفع  َلُه ِإَلى بهل بلفس وفيها حصن ففه رجال امسلح  لكسرى ، فحاصره  وفتح الحصن 

ففه امن الامتاع  وبخرج امن ففه امن الرجال وضرب بعياقه  وسيى يساءه  وذراريه  وبخذ اما كان
 والسالح وهد  الحصن وبحرقه .

فلاما ربى بهل بلفس ذلك واما صيع خالد بأهل الحصن طليوا اميه الصلح َعَلى بداء الجزي  ، فأعطاه  
 فأدوا إلفه الجزي  .

ث  امضى ِإَلى الحيرة فتحصن اميه بهلها ِف  قصورها الثالث  قصر األيفض ، وقصر العدفس ، 
  وقصر

(1/191) 

 

 191ص
اين بقيل  . فأجال بصحاب خالد الخيل ِف  ذلك الظهر وتعرضوا له  ألن فقاتله  بحدا بو يخرج إليه  

فل  يروا بحدا يخرج إليه  وال يريد قتاله  ، فأشرف ولدان امن فوق القصر ، فأرسل خالد رجال امن 
رجل اميك  بكلامه . كبار بصحابه ِإَلى القصر األيفض فوقف ُث َّ َقاَل لامن كان قد بشرف : يخرج إل  

 فاطلع إلفه رجل اميه  ،
 َفَقاَل: وهو آامن َحتَّى يرجع ؟

 َفَقاَل: يع  .
فيزل إلفه عيد الامسفح ين حفان ين بقيل  وهو شيخ كيير قد سقط حاجباه َعَلى عييفه وخرج إلفه إفاس 

 خالدا ين قيفص  الطائ  وكان وال  الحيرة امن قيل كسرى واله بعد اليعامان ين الاميذر ، فأتوا
ن  لى اإلسال  ، فإن بيت  فعلت  فلك  اما للامسلامين وعلفك  اما عليه  ، وا  فَقاَل له  : بدعوك  ِإَلى هللا وا 

 بييت  فأعطوا الجزي  ، فإن بييت  فقد بتيتك  بقو  ه  بحرص َعَلى الاموت اميك  َعَلى الحفاة .
 َقاَل: وف  يد اين بقيل  الس  ،
 ؟ َقاَل: فَقاَل له خالد : اما هذا

ال شربته فال برجع ِإَلى قوام  باما ال فحيون ،  َقاَل:هذا الس  فإن بيت بعطيتي  اما بريد وا 
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 َقاَل:فأخذه خالد امن يده ،
 وَقاَل: بس  هللا الذي ال فضر اَمَع اسامه ش ء ِف  األرض وال ِف  الساماء . ُث َّ ايتلعه .

 َقاَل: فرجع ِإَلى قوامه
 عامل فيه  الس  .وَقاَل له  : جئتك  امن عيد قو  ال ف

َقاَل:فَقاَل له إفاس ين قيفص  :اما ليا ِف  حربك امن حاج  واما يريد بن يدخل امعك ِف  دييك ، يقف  
 َعَلى ديييا ويعطفك الجزي  .

فصالحه َعَلى ستين بلةا ورحل َعَلى بن ال يهد  له  يفع  وال كيفس  وال قصرا امن قصوره  الت  كايوا 
عدو له  وال فاميعون امن ضرب اليواقفس وال امن إخراج الصلبان ِف  يو   يتحصيون فيها ِإَذا يزل يه 

 عيده  َوَعَلى بن ال فشتاملوا َعَلى َتْغَبٍ  َوَعَلى بن
 فضفةوا امن امر يه  امن الامسلامين اماما فحل له  امن طعاامه  وشرايه  .

 وكتب يييه  هذا الكتاب :
 ]كتاب خالد ين الوليد ألهل الحيرة[

 ْحاَمِن الرَِّحْف ِ " ِبْس  هللِا الرَّ 
هذا كتاب امن خالد ين الوليد ألهل الحيرة ، إن خلفة  َرُسْول هللِا صلى هللا ببا بكر الصديق َرِضَ  هللُا 

َتَعاَلى َعْيُه بامري  بن بسير بعد اميصرف  امن بهل الفاماام  ِإَلى بهل العراق امن العرب والعج  بأن 
لى رسوله علفه ي  ايتهيت ِإَلى الحيرة فخرج إل   إفاس ين بدعوه  ِإَلى هللا جل ثياؤه وا    السال  . وا 
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لى رسوله فأيوا بن  ي  دعوته  ِإَلى هللا وا  قيفص  الطائ  ِف  بياس امن بهل الحيرة امن رؤسائه  ، وا 
يجييوا فعرضت عليه  الجزي  بو الحرب فقالوا : ال حاج  ليا بحربك ولكن صالحيا َعَلى اما صالحت 

 ريا امن بهل الكتاب ِف  إعطاء الجزي  .علفه غي
ي  يظرت ِف  عدته  فوجدت عدته  سبع  آالف رجل ُث َّ اميزته  فوجدت امن كايت به زاماي  بلف  وا 

رجل فأخرجته  امن العدة ، فصار امن وقعت عللفه الجزي  ست  آالف ، فصالحوي  َعَلى ستين بلةا ، 
ذ َعَلى بهل التوراة واإليجيل : بن ال يخالةوا ، وال وشرطت عليه  بن عليه  عهد هللا واميثاقه الذي بخ

فعييوا كافرا َعَلى امسل  امن العرب وال امن العج  ، وال يدلوه  َعَلى عورات الامسلامين ، عليه  يذلك 
 عهد هللا واميثاقه الذي بخذه بشد اما بخذه َعَلى يي  امن عهد بوة اميثاقه بو ذام  .

ن ه  حةظوا ذلك ورعوه وبدوه ِإَلى الامسلامين فله  اما للامعاهد  فإن ه  خالةوا فال ذام  له  وال بامان ، وا 
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 وعلييا الاميع له  .
فإن فتح هللا علييا فه  َعَلى ذامته  ، له  يذلك عهد هللا واميثاقه بشد اما بخذ َعَلى يي  امن عهد بو 

 اميثاق ، وعليه  امثل ذلك ال يخالةوا .
   .]فإن ُغِليوا فه  ِف  سع  فسعه  اما وسع بهل الذام

وال فحل ففاما بامروا به بن يخالةوا [ وجعلت له  بفاما شيخ ضعف عن العامل بو بصايته آف  امن 
اآلفات بو كان غيفا فافتقر وصار بهل دييه يتصدقون علفه طرحت جزيته وعيل امن ييت امال 

 الامسلامين وعفاله اما بقا  يدار الهجرة ودار اإلسال  .
 إلسال  فلفس َعَلى الامسلامين اليةق  َعَلى عفاله  .فإن خرجوا ِإَلى غير دار الهجرة ودار ا

وبفاما عيد امن عييده  بسل  بقف  ِف  بسواق الامسلامين فيفع بأعلى اما فقدر عليه  ِف  غير الوكس وال 
 تعجيل ودفع ثاميه ِإَلى صاحبه.

 وله  كل اما لبسوا امن الزي إال زي الحرب امن غير بن يتشيهوا بالامسلامين ِف  لباسه  .
ال وبفاما ر  جل اميه  وجد علفه ش ء امن زي الحرب سئل عن لبسه ذلك ، فإن َجاَء بامخرج اميه وا 

 عوقب بقدر اما علفه امن زي الحرب.
وشرطت عليه  جباف  اما صالحته  علفه َحتَّى يؤدوه ِإَلى ييت امال الامسلامين عاما له  اميه  ، فإن 

 سلامين "طليوا عويا امن الامسلامين بعييوا به وامئوي  العون امن ييت امال الام
قالوا : وَقاَل خالد ين الوليد إلفاس ين قصيب  وعيد الامسفح ين حفان ين بقيل  : ل  هذه الحصون 

 يييت  ولست  ِف  دار اميع  ؟
 فقاال : يرد يها السةفه َحتَّى فأت  الحلف  .

  َقاَل:
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فعيون  -  اميا جيراييا يذلك لو كيت  بهل قتال وبيت  قو  عرب ؟ قالوا : آثريا الخامر والخيزير ورض
فصالحه  َعَلى ستين بلةا ورحل . فكايت بول جزي  حاملت امن برض الامشرق ، وبول امال  -فارس 

 قد  به امن الامشرق َعَلى بي  بكر الصديق َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه .
 َقاَل: وكتب ِإَلى امرازب  بهل فارس كتابا ودفعه ِإَلى يي  بقيل  :

 الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ "ِبْس  هللِا 
 امن خالد ين الوليد ِإَلى رست  وامهران وامرازب  فارس .
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 سال  َعَلى امن اتبع الهدى ،
 فإي  بحامد إلفك  هللا الذي ال إله إال هو ] وبن امحامدا عيده ورسوله [

 باما بعد!
فإذا فالحامد هلل الذي فض خدامتيك  وفرق جامعك  وخالف يين كلامتك  وبوهن بأسك  وسلب املك  ، 

َجاَءك  كتاي  هذا فابعثوا إل  بالرهن واعتقدوا امي  الذام  ، واجيوا إل  الجزي  ، فإن ل  تةعلوا فوهللا 
 الذي

 ال إله إال هو ألسيرن إلفك  بقو  فحيون الاموت كحبك  الحفاة . والسال  َعَلى امن اتبع الهدى " .
فا وفيها امسلح  لكسرى ِف  حصن له  ث  إن خالدا امضى ِإَلى قري  بسةل الةرات ُفَقاُل لها: بايق

فحاصره  فافتتح الحصن وقتل امن ففه امن الرجال وسيى يساءه  وذراريه  وبخذ اما كان ففه امن 
 الامتاع والسالح وبحرق الحصن وهدامه.

فلاما ربى ذلك بهل القري  طليوا الصلح اميه َعَلى بداء الجزي  ، فكان امن ول  الصلح عيه  هايئ ين 
لحه عيه  َعَلى ثامايين بلف دره  ، ُث َّ سار َحتَّى يزل بايقفا َعَلى شط الةرات جاير الطائ  فصا

فقاتلوه ليل  ِإَلى الصباح وحاصره  واشتد قتاله  فافتتحها بقوة هللا تعالى وعويه ، وفيها بساورة كان 
ذلك كسرى صيره  فيها فقتله  وسيى ذراريه  ويساءه  وبحرق الحصن وهدامه فلاما ربى بهل بايقفا 

 طليوا الصلح اميه فأعطاه  .
ث  بعث جرير ين عيد هللا ِإَلى قري  بالسواد ، فلاما اقتح  جرير الةرات لفعير ِإَلى بهل القري  ، ياداه 

دهقايها صلوبا : ال تعير ، بيا بعير إلفك ، فعير إلفه فصالحه َعَلى امثل اما صالحه علفه بهل بايقفا 
 وبعطاه الجزي  .

 ا واما حولها امن القرى َعَلى اما صالحه علفه بهل الحيرة.وصالحه بهل اماروسام
ث  إن خالدا رجع ِإَلى اليجف فاستبطن بطن اليجف وبخذ األدالء امن بهل الحيرة َحتَّى ايتهى ِإَلى 

  عين التامر فيزل بعين التامر وبها امرابط  لكسرى ِف  حصن فحاصره  َحتَّى
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ذراريه  وبخذ اما كان ِف  الحصن امن الامتاع والسالح والدواب ، استيزله  فقتله  وسيى يساءه  و 
وبحرق الحصن وخربه ، وقتل دهقان عين التامر وكان رجال امن العرب وسيى يساءه وذراريه وبهل 

ييته ، وبعطاه بهل عين التامر الجزي  كاما بعطاه بهل الحيرة وغيره  امن بهل القرى ، وكتب له  كتابا 
 يرة ، وكذلك ألهل بلفس فهو عيده  .َعَلى اما كتب ألهل الح
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ث  بعث سعد ين عامرو األيصاري ِف  جامع امن الامسلامين َحتَّى ايتهى ِإَلى صيدودفا وفيها قو  امن 
 كيدة وامن إفاد يصارى ، فحاصره  بشد الحصار ُث َّ صالحه  َعَلى جزي  يؤدويها إلفه ،

  بي  بكر وعامر وعثامان َرِضَ  هللُا وبسل  امن بسل  اميه  ، وبقا  سعد ين عامرو باموضعه ِف  خالف
َتَعاَلى َعْيُه  َحتَّى امات ، فولده هياك ِإَلى اليو  . وكان خالد براد بن يتخذ الحيرة دارا فقف  يها فأتاه 
كتاب بي  بكر الصديق َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فأامره بالامسير ِإَلى الشا  امددا ألي  عييدة والامسلامين 

لوليد الخامس اماما بفاء هللا علفه وبعث به ِإَلى بي  بكر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه اَمَع اما فأخرج خالد ين ا
 بخذ امن الجزي  والسي  وقس  األربع  األخاماس يين بصحاب  الذين امعه.

 فكتب إلفه بيو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه:
الحيرة اَمَع األدالء اميها وامن فتوجه امن  -حين بتاه كتاب بي  عييدة فستامده  -بن الحق بأي  عييدة 

 فقتل اميه  قواما كثيرا وسيى . تغلبعين التامر َحتَّى قطع الامةاوز ، فلاما قطعها وقع ِف  بالد يي  
، وامضى امعه بدالء امن بهلها َحتَّى بتى اليقيب والكوائل فلق  جامعا  تغلبث  امضى امن بالد يي  

قتاال شديدا َحتَّى قتل خالد عدة ييده وبغار َعَلى اما كثيرا ل  ير امثله إال ِف  بهل الفاماام  ، فاقتتلوا 
 حولها امن القرى فأخذ بامواله  واما كان له  وحاصره  .

فلاما اشتد الحصار عليه  طليوا الصلح َعَلى امثل اما صالح علفه بهل عايات. و قد كان امر يبالد 
 يهد  له  يفع  وال كيفس  عايات فخرج إلفه بطريقها فطلب الصلح فصالحه وبعطاه اما براد َعَلى بن ال

َوَعَلى بن فضربوا يواقفسه  ِف  بي ساع  شاءوا امن ليل بو يهار إال ِف  بوقات الصلوات َوَعَلى بن 
  يخرجوا الصلبان ِف  بفا  عيده  ، واشترط عليه  بن فضفةوا الامساملين ثالث  بفا 
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اميه  عدة بدالء فأخذوا َعَلى اليقيب والكوائل وخرج  -وييذروقوه  ، وكتب يييه  وبييه كتاب الصلح
فصالحواه َعَلى امثل اما صالحه علفه بهل عايات وجرى الصلح يييه  وكتب يييه وبييه  الكتاب َعَلى 

 ذلك .
ث  امضى َحتَّى بتى بالد قرقفسفاء فأغار َعَلى اما حولها فأخذ األاموال وسيى اليساء والصيفاء وقتل 

 . الرجال وحاصر بهلها بفااما
 ث  إيه  بعثوا فطليون الصلح فأجايه  ِإَلى ذلك وبعطاه  امثل اما بعطى بهل

عايات عن بن ال يهد  له  يفع وال كيفس  َوَعَلى بن فضربوا يواقفسه  إال ِف  بوقات الصلوات 
ويخرجوا صلبايه  ِف  يو  عيده  فأعطاه  ذلك ، وكتب يييه وبييه  الكتاب وشرط عليه  بن فضفةوا 
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وييذرقوه  ، فأدوا إلفه الجزي  وتركت اليفع والكيائس ل  تهد  لاما جرى امن الصلح يين  الامسلامين
 الامسلامين وبهل الذام .

ول  يرد ذلك الصلح َعَلى خالد بيو بكر وال رده بعد بي  بكر عامر وال عثامان وال عل  َرِضَ  هللُا 
 َتَعاَلى َعْيُه   بجامعين .

يهد  ش ء اماما جرى علفه الصلح وال فحول وبن فامض  األامر فيها َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ولست برى بن 
َعَلى اما بامضاه بيو بكر وعامر وعثامان وعل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه  بجامعين ، فإيه  ل  يهداموا شيئا 

 اميها اماما كان الصلح جرى علفه .
غير واحد اميه   وباما اما بحدث امن يياء يفع  بو كيفس  فإن ذلك يهد  ، وقد كان يظر ِف  ذلك

الخلةاء الاماضين وهاموا يهد  اليفع والكيائس الت  ِف  الامدن واألامصار ، فأخرج بهل الامدن الكتب 
الت  جرى الصلح الصلح فيها يين الامسلامين وبييه  ، ورد عليه  الةقهاء والتابعون ذلك وعايوه عليه  

ن الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ِإَلى فكةوا عاما برادوا امن ذلك ، فالصلح يافذ َعَلى اما بيةذه عامر ي
 يو  القفاام  ، وربفك بعد ِف  ذلك .

ياما تركت له  اليفع والكيائس َعَلى اما بعلامتك .  وا 
وسيى خالد ِف  امخرجه امن الحيرة ِإَلى بن ايتهى ِإَلى دامشق بلف ربس . وَقاَل بعض امن روى ليا : 

 َلى دامشق خامس  آالف ربس .سيى امن امخرجه امن الحيرة ِإَلى بن ايتهى إِ 
وكان اما بعث امن الحيرة اماما بفاء هللا علفه امن السي  والجزي  اَمَع عامير ين سعد ، فكان بول سي  
وامال جزي  ورد ِإَلى بي  بكر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه الذي بعثه خالد ين الوليد ، إال اما بتاه امن امال 

 البحرين.
  ث  إن عامر ين
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لخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه عزل خالدا عن الشا  واستعامل علفه ببا عييدة ين الجراح ، فقا  خالد ا
 فخطب الياس ، فحامد هللا وبثيى علفه ُث َّ َقاَل:

 إن بامير الامؤاميين استعاملي  َعَلى الشا  َحتَّى ِإَذا كايت يثيف  وعسال عزلي  وآثر يها غيري .
 ير بيها األامير فإيها الةتي  .فقا  رجل َفَقاَل: اص

 فَقاَل:خالد : باما واين الخطاب ح  فال .
 َقاَل: فلاما يلغ عامر اما َقاَل خالد َقاَل: باما أليزعن خالدا َحتَّى فعل  بن هللا ييصر دييه ، لفس هو .
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 َقاَل: وقد كان بهل الشا  حصروا ببا عييدة وبصحابه فأصايه  جهد ، فكتب إلفه عامر :
بعد : فإيه ل  تكن شدة إال جعل هللا بعدها فرجا ، ولن فغلب عسر فسرين )فا بيها الذين  سال . باما

 آاميوا اصيوا وصايوا ورابطوا واوتقوا هللا لعلك  تةلحون(.
 فكتب إلفه بيو عييدة :

 " سال  علفك .
 باما بعد!

ْيَفا َلِعٌب َوَلهْ  ٌو َوِزيَيٌ  َوَتَةاُخٌر َيْيَيُكْ  َوَتَكاُثٌر ِف  اأْلَاْمَواِل إن هللا تبارك وتعالى َقاَل:} َبيَّاَما اْلَحَفاُة الدُّ
اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد  َواأْلَْواَلِد َكاَمَثِل َغْيٍث بَْعَجَب اْلُكةَّاَر َيَباُتُه ُث َّ َيِهيُج َفَتَراُه اُمْصَةر ًا ُث َّ َفُكوُن ُحَطاامًا َوِف 

ْيَفا ِإالَّ اَمَتاُع اْلُغُروِر] َواَمْغِةَرٌة امِ َن َّللاَِّ َوِرْضَوانٌ  بِ ُكْ  َوَجيٍَّ  16َواَما اْلَحَفاُة الدُّ [َساِبُقوا ِإَلى اَمْغِةَرٍة امِ ن رَّ
ْت ِللَِّذيَن آاَمُيوا ِباّلِلَِّ َوُرُسِلِه َذِلَك َفْضُل َّللاَِّ ُيْؤِتفِه امَ  اَماء َواأْلَْرِض بُِعدَّ ن َفَشاُء َوَّللاَُّ َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ

 {.11 -16ُذو اْلَةْضِل اْلَعِظفِ  ]الحديد :
 َقاَل: فخرج عامر ين الخطاب بكتاب بي  عييدة فقربه َعَلى الياس؛

َفَقاَل: فا بهل الامديي  هذا كتاب بي  عييدة فعرض بك  وفحثك  َعَلى الجهاد َقاَل: فل  يليث الياس بن 
 شركين وقتله له  .ورد البشير َعَلى عامر بةتح هللا َعَلى بي  عييدة وهز  الام

  فَقاَل ُعاَمُر : "هللا بكير هللا بكير هللا بكير، رب قائل: لو كان خالد واما اليصر
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 إال امن عيد هللا ".
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا حيش عن عكرام  عن اين عباس183] َثَيا سلفامان َقاَل:َحدَّ  [َحدَّ
بو كيفس  ي بامصار الامسلامين ؟ َفَقاَل: باما امصر امصرته  بيه سأل عن العجام  بله  بن فحدثوا يفع 

العرب فلفس له  بن فحدثوا ففه يياء يفع  وال كيفس  وال فضربوا ففه يياقوس وال فظهروا ففه خامرا وال 
يتخذوا ففه خيزيرا وكل امصر كايت العج  امصرته فةتحه هللا َعَلى العرب فيزلوا َعَلى حكامه  فللعج  

 َلى العرب بن يوفوا له  يذلك .اما ِف  عهده  َوعَ 
 فصل )ف  بهل الدعارة والتلصص والجيافا ت، واما يجب ففه امن الحدود(

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف َرِحاَمُه هللُا تعالى :
وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين امن بامر بهل الدعارة والةسق والتلصص ِإَذا بخذوا ِف  ش ء امن 
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 ه  اما فقوته  ِف  الحبس ؟الجيافات وحبسوا هل يجري علي
 والذي يجري عليه  امن الصدق  بو امن غير الصدق  ؟

 واما ييبغ  بن فعامل به فيه  ؟
َقاَل: ال يد لامن كان ِف  امثل حاله  ِإَذا ل  فكن َلُه ش ء فأكل اميه ال امال وال وجد ش ء فقف  به يديه 

فذلك اموسع علفك ، وبحب  بن يجري علفه امن الصدق  بو امن ييت الامال ، امن بي الوجهين فعلت
 ِإَلى بن تجري امن ييت الامال َعَلى كل واحد اميه  اما فقوته ، فإيه ال فحل وال فسع إال ذلك .

َقاَل: واألسير امن بسرى الامشركين ال يد بن فطع  وفحسن إلفه َحتَّى فحك  ففه ، فكيف يرجل امسل  
ياما حامله َعَلى اما ص ار إلفه القضاء بو الجهل ، ول  تزل قد بخطأ بو بذيب : يترك فاموت جوعا ؟ وا 

الخلةاء فا بامير الامؤاميين تجري َعَلى بهل السجون اما فقوته  ِف  طعاامه  وبدامه  وكسوته  الشتاء 
  والصيف ، وبول امن فعل ذلك عل 
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 ةاء امن بعده.اين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه بالعراق ، ُث َّ فعله امعاوف  بالشا  ، ُث َّ فعل ذلك الخل
 َقاَل:

َثِي  إساماعيل ين إيراهف  ين الامهاجر عن عيد الاملك ين عاميرة َقاَل: كان عل  ين بي  188] [َحدَّ
ن  طالب ِإَذا كان ِف  القييل  بو القو  الررجل الداعر حبسه ، فإن كان َلُه امال بيةق علفه امن اماله ، وا 

اَل: فحبس عيه  شره ، وييةق علفه امن ييت ل  فكن َلُه امال بيةق علفه امن ييت امال الامسلامين وقَ 
 اماله .
 َقاَل:

َثَيا بعض بشفاخيا عن جعةر ين يرقان ،كتب إلييا عامر ين عيد العزيز:189]  [وَحدَّ
" ال تدعن ِف  سجويك  بحدا امن الامسلامين ِف  وثائق ال فستطفع بن فصل  قائاما وال تيين ِف  قيد إال 

الصدق  اما فصلحه  ِف  طعاامه  وبدامه  ، وصير ذلك دراه   رجال امطلوبا يد  ، وبجروا عليه  امن
تجري عليه  ِف  كل شهر يدفع ذلك إليه  ، فإيك إن بجريت عليه  الخيز ذهب به والة السجن 

والقوا  والجالوزة ، وول ذلك رجال امن بهل الخير والصالح يثيت بساماء امن ِف  السجن امامن تجري 
يدفع ذلك إليه  شهرا بشهر ، فقعد ويدعو باس  رجل رجل ،  عليه  الصدق  ، وتكون األساماء عيده

ويدفع ذلك إلفه ِف  يده ، فامن كان اميه  قد بطلق وخلى سييله رد اما يجري علفه ، وفكون لإلجراء 
عشرة دراه  ِف  الشهر لكل واحد ، ولفس كل امن ِف  السجن فحتاج ِإَلى بن يجري علفه ، وكسوته  
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زار وامقيع  .ِف  الشتاء قامفص وامقيع  وك  ساء وف  الصيف قامفص وا 
وبغيه  عن الخروج ِف  السالسل يتصدق عليه  الياس ، فإن هذا عظف  بن فكون قو  امن الامسلامين 
قد بذييوا وبخطأوا وقضى هللا عليه  اما ه  ففه فحبسوا يخرجون ِف  السالسل يتصدقون ، واما بظن 

يديه  فكيف ييبغ  بن فةعل هذا بأهل اإلسال  ؟ بهل الشرك فةعلون هذا بأسارى الامسلامين الذين ِف  ب
ياما صاروا ِإَلى الخروج ِف  السالسل يتصدقون لاما ه  ففه امن جهد الجوع ، فرباما بصايوا اما  وا 

  فأكلون 
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 ورباما ل  فصييوا ، إن اين آد  ل  فعر امن الذيوب .
اميه  ول  فكن َلُه ول  وال قراب  غسل  فتةقد بامره  وامر باإلجراء عليه  امثل اما فسرت لك ، وامن امات

وكةن امن ييت الامال وصلى علفه ودفن ، فإيه يلغي  وبخيري  به الثقات بيه رباما امات اميه  الاميت 
الغريب ففامكث ِف  السجن اليو  واليوامين َحتَّى فستأامر الوال  ِف  دفيه وَحتَّى يجامع بهل السجن امن 

ى الامقاير فيدفن بال غسل وال كةن وال صالة علفه . فاما عيده  اما يتصدقون وفكترون امن فحامله ِإلَ 
 بعظ  هذا ِف  اإلسال  وبهله .

ياما  ولو بامرت يإقاام  الحدود لقل بهل الحبس ولخاف الةساق وبهل الدعارة ولتياهوا عاما ه  علفه ، وا 
 فكترث بهل الحبس لقل  اليظر ِف  بامره  ، إياما هو حبس ولفس ففه يظر .

باليظر ِف  بامر بهل الحيوس ِف  كل بفا  ، فامن كان علفه بدب بدب وبطلق ، وامن فامر والتك جامفعا 
 ل  فكن َلُه قضف  خل  عيه .

وتقد  إليه  بن ال فسرقوا ِف  األدب وال يتجاوزوا يذلك ِإَلى اما ال فحل وال فسع ، فإيه يلغي  بيه  
وبكثر وبقل ، وهذا اماما ال فحل وال الثالثامائ  والامائتين  -ِف  التهام  وف  الجياف   -فضربون الرجل 

 فسع .
ظهر الامؤامن حامى إال امن حق يجب بةجور بو قذف بو سكر بو تعزير ألامر بتاه ال يجب ففه ففه 
حد ، ولفس فضرب ِف  ش ء امن ذلك ، كاما يلغي  بن والتك فضربون ، وبن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا 

 َعَلْفِه َوَسلََّ  قد يهى عن ضرب الامصلين .
َثَيا بعض بشفاخيا عن هوذة ين عطاء عن بيس َقاَل:بيو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه " َيَهى َرُسْوُل 196] [َحدَّ

 هللِا صلى هللا عن ضرب الامصلين "
وامعيى هذا الحديث عيديا وهللا بعل  بيه يلغي  بن والتك فةعلويه لفس امن الحك  والحدود ِف  ش ء ، 
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 ياف  صغيرة وال كييرة .لفس يجب امثل هذا َعَلى جاي  الج
امن كان اميه  بتى اما يجب علفه ففه قود بو حد بو تعزير بقف  علفه ذلك ، وكذلك امن جرح اميه  

جراح  ِف  امثلها قصاص وقاامت علفه الييي  يذلك قفس جرحه واقتص اميه إال بن فعةو الامجي  علفه 
ل حبسه َحتَّى فحدث توب  ، فإن ل  فكن فستطاع ِف  امثلها قصاص حك  علفه باألرش وعوقب وبطي

  ُث َّ يخلى عيه ،وكذلك امن كان اميه  سرق اما يجب ففه القطع قطع . إن األجر ِف  إقاام  الحدود
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 عظف  ، والصالح ففه ألهل األرض كثير.
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  الحسن ين عامارة عن جرير ين يزيد َقاَل: َساِمْعُت ببا هرير 191] ة فقول : َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى [َحدَّ
 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : حد فعامل به ِف  األرض خير ألهل األرض امن بن فامطروا ثالثين صباحا " .

وال فحل لإلاما  بن فحاي  ِف  الحد بحدا وال تزيله عيه شةاع  ، وال ييبغ  َلُه بن يخاف ِف  ذلك لوام  
  ، فإذا كان ِف  الحد شيه  دربه ، لاما َجاَء ِف  ذلك امن اآلثار عن الئ  ، إال بن فكون حدد ففه شيه

 بصحاب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  والتابعين ، وقوله  " ادرءوا الحدود بالشيهات اما استطعت  .
غير شيه  والخطأ ِف  العةو خير امن الخطأ ِف  العقوب  " وال فحل إقاام  حد َعَلى امن ل  فستوجبه ب

 ففه .
وال فحل لامسل  بن فشةع ِإَلى إاما  ِف  حد قد وجب وتيين . فأاما قيل بن يرفع ِإَلى اإلاما  فقد رخص 
 ففه بكثر الةقهاء ول  يختلةوا ِف  التوق  للشةاع  ففه بعد رفةعه ِإَلى اإلاما  ففاما علاميا. وهللا بعل  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا هشا  ين ع191] روة عن الةرافص  الحية  َقاَل: امروا َعَلى الزبير بسارق فشةع ففه فقالوا َلُه : [َحدَّ

 بتشةع ِف  حد ؟ َقاَل: يع  ، اما ل  يؤت به اإلاما  ، فإن بتى به اإلاما  فال عةا هللا عيه إن عةا عيه .
 َقاَل:

َثِي  هشا  ين سعد عن بي  حاز  بن علفا َرِضَ  هللُا َعْيُه شةع فِ 191]   سارق ، فقيل َلُه : [وَحدَّ
 بتشةع ِف  سارق ؟ َقاَل: يع  ، اما ل  ييلغ به اإلاما  ، فإذا يلغ به اإلاما  فال بعةاه هللا بن عةا .

َثَيا األعامش عن إيراهف  َقاَل: كايوا فقولون : " ادرءوا الحدود عن عباد هللا اما استطعت  " .199]  [وَحدَّ
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

احد امن فقهائيا فكره الشةاع  ِف  الحد اليت  ويتوقاه ، وفحتج ِف  ذلك باما َقاَل اين وقد ربيت غير و 
  عامر " امن حالت شةاعته درن حد امن حدود هللا فقد حاد هللا ِف  خلقه " .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  امحامد ين اسحاق عن امحامد ين طلح  عن بيفه عن عائش  ايي  ام194] سعود عن بييها [وَحدَّ

َقاَل: " سرقت اامربة امن قريش قطفة  امن ييت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ، فتحدث الياس بن 
َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عز  َعَلى قطع يدها . فأعظ  الياس ذلك فجئيا اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه 

: يحن يةديها بأربعين بوقف  . َفَقاَل: تطهر خير لها . فلاما سامعيا لين قول اليي   َوَسلََّ  يكلامه وقليا
هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بتييا بساام  فقليا : كل  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ، فكلامه ، فقا  َرُسْول 

اما إكثارك  عل  ِف  حد امن حدود هللا وقع َعَلى بام  امن إاماء هللا ،  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  خطيبا َفَقاَل:
والذي يةس  ييده لو كايت فاطام  ييت امحامد يزلت بامثل الذي يزلت به لقطع امحامد يدها . َقاَل اليي  

 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : فا بساام  ال تشةع ِف  حد "
 َقاَل:

َثَيا اميصور عن ايراهف 190] َقاَل:َقاَل ُعاَمُر: ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه "ألن بعطل  [وَحدَّ
 الحدود ِف  الشيهات خير امن بن بقفامها ِف  الشيهات " .

 َقاَل:
َثِي  يزيد ين بي  زياد عن الزهري عن عروة عن عائش  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُها قالت : " 193] [وَحدَّ

بالشيهات [ اما استطعت  ، فإذا وجدت  للامسل  امخرجا فخلوا سييله ، فإن إدرءوا الحدود عن الامسلامين ]
 اإلاما  ألن يخطأ ِف  العةو خير َلُه امن بن يخطء ِف  العقوب  " .

 َقاَل:
َثَيا الحسن ين عيد الاملك ين امفسرة عن اليزال ين سيرة َقاَل: ييياما يحن باميى اَمَع عامر 198] [وَحدَّ

، إذ اامربة ضخام  َعَلى حامار تبك  ، قد كاد الياس بن فقتلوها امن الزحام   َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيهُ 
عليها ، وه  فقولون لها : زييت زييت . فلاما ايتهت ِإَلى عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه ، َقاَل: اما شأيك 

الليل ، ، إن الامربة رباما استكرهت ؟ فقالت : كيت اامربة ثقيل  الربس وكان هللا يرزقي  امن صالة 
فصليت ليل  ُث َّ يامت وهللا اما بفقظي  إال رجل قد ركيي  ، ُث َّ يظرت إلفه امقعفا اما بدري امن هو امن 

 خلق هللا.
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 فَقاَل ُعاَمُر : لو قتلت هذه خشيت َعَلى األخشيين اليار ، ُث َّ كتب ِإَلى بامراء األامصار
 بن ال تقتل يةس دويه .

 َقاَل:
َثَيا امغيرة عن عط199] َثَيا امحامد ين عامر عن عامر ين عيد العزيز ، َقاَل: " [وَحدَّ اء َقاَل: َحدَّ

ن قتل بخا اامرء بو بباه " .   السلطان ول  امن حارب الدين ، وا 
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
والذي يرفع ِإَلى اإلاما  قد قتل رجال بو اامربة عامدا وكان ذلك امشهورا ظاهرا فقاامت علفه به ييي  فإيه 
ن شاء عةا ، وكذلك  فسأل عن الييي  فإن زكوا بوو زكا اميه  رجل دفع ِإَلى الامقتول فإن شاء قتل وا 

 لو كان القاتل بقر بالقتل طائعا امن غير ييي  تقو  علفه .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وامن رفع وقد قطع يد رجل امن الامةصل بحديدة عامدا بو اصبعا امن بصابع يده الفاميى بو الفسرى بو 
كان إياما قطع رجله امن الامةصل بو بصاب رجلفه بو امةصال امن امةاصل بعض األصابع بو 

امةصلين كان ِف  ذلك القصاص وكذلك لو كان قطع األذن كلها بوبعضها فة  ذلك القصاص ] 
 وكذلك األيف ِإَذا قطع فةفه القصاص [.

فأاما الكسر فإذا كسر  وكذلك األسيان ِإَذا كسرت بو بعضها بو قلعت بو بعضها فةيها القصاص ،
ذا ل  فكن الكسر امستوفا وكان ففاما بقى امن السن شعب فةيها  سيا كسرا امستوفا فةيها القصاص وا 

 األرش.
ولو كان قطع اليد بالذراع امن امةصل الامرفق بو الرجل اَمَع الساق امن امةصل الركب  كان ِف  ذلك 

 القصاص.
 ص.وكذلك العين ِإَذا ضربها عامد ا فذهيت فةيها القصا

وكذلك الجروح كلها تكون فةيها القصاص 'إذا كان فستطاع فيها القصاص ، فإن ل  فستطع فيها 
فةيهااألرش ، ولو ضرب بعض بعظامه امثل الساق بو الذراع بو الةخذ فهش  الاموضع بو كسر ضلعا 

امن بضالعه فلفس ِف  هذا قصاص وففه األرش ، لفس هذا حد يوقف علفه ففقتص َلُه اميه ، 
ص إياما هو ِف  الامةاصل. ولفس ف  ش ء امن الجيافات الت  تكون ِف  الربس القصاص إال والقصا

 ِف  الاموضح  فإيه إذا



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

شجه شج  فأوضحه عامدا فة  ذلك القصاص ، فأاما اما كان دون الاموضح  بو فوقها فلفس ففه 
ن كان عامدا فةفه األرش.  قصاص وا 

فه فهو صاحب فراش َحتَّى امات اقتص وكل امن جرح جرحا عامدا فامات امن ذلك الجرح ول  يزل ف
امن الجارح وقتل به فأاما الخطأ فإذا قتله خطأ وقاامت يذلك ييي  ، وسئل عيه  فزكوا بو اثيان اميه  ، 
فالدف  َعَلى عاقلته ِف  ثالث سيين يؤدون ِف  كل سي  الثلث ، وال تعقل العاقل  الصلح وال العامد وال 

  االعتراف .
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 ُيْو ُيْوُسَف:َقاَل بَ 

والدف  امائ  امن اإليل بو بلف دييار بو عشرة آالف دره  بو بلةا شاة بو امائتا بقرة َعَلى اما روي عن 
 َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َو َسلََّ  ُث َّ عن األئام  امن بصحابه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا امحامد ين إسحاق عن عطاء بن َرُسْول 166] هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وضع الدف  َعَلى الياس [َحدَّ

ِف  بامواله  : َعَلى بهل اإليل امائ  بعير َوَعَلى بهل الشاة بلة  شاة َوَعَلى بهل البقر امائت  بقرة َوَعَلى 
 بهل اليرود امائت  حل  .

 َقاَل:
َثَيا اين بي  ليلى عن الشعي  عن عييده السلاماي  َقالَ 161]  :[وَحدَّ

وضع عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه الدفات َعَلى بهل الذهب بلف دييار ، َوَعَلى بهل الورق 
عشرة آالف دره  ، َوَعَلى بهل اإليل امائ  امن اإليل ، َوَعَلى بهل البقر امائت  بقرة ، َوَعَلى بهل الشاء 

 بلة  شاة ، َوَعَلى بهل الحلل امائت  حل  .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن الحسن بن عامر وعثامان َرِضَ  هللُا َعْيُهاما قو  الدف  وجعل ذلك ِإَلى [161] وَحدَّ
ن شاء فالقفام .  الامعطى إن شاء فاإليل وا 

َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وهذا قول امن بدركت امن علامائيا بالعراق . فأاما بهل الامديي  فإيه  يجعلويها امن 
 الورق اثي  عشر بلةا .

 ُيْوُسَف: َقاَل َبُيوْ 
 واختلف بصحاب امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وَرِضَ  هللُا َعْيُه  ِف  بسيان
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 اإليل ِف  الدف  الخطأ:
[فعيد هللا ين امسعود يروي عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل: " دف  الخطأ بخاماسا " 161]

َثِي  يذلك الحجاج عن زيد  ين جيير عن خشف ين امالك عن عيد هللا عن الييي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َحدَّ
 َوَسلََّ  َقاَل:" دف  الخطأ بخاماسا " .

 َقاَل:
َثِي  اميصور عن إيراهف  وبيو حيفة  عن حاماد عن ايراهف  َقاَل: كان عيد هللا فقول " الدف  169] [وَحدَّ

ن ييت ليون ، عشرون باين ليون ، ِف  الخطأ بخاماسا عشرون حق  ، عشرون جزع  ، عشرو 
 وعشرون ييت امخاض ".

َثِي  بيو حيفة  عن 164وكذلك كان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه فقول ِف  الخطأ . ] [َحدَّ
 حاماد عن ايراهف  َقاَل:َقاَل عيد هللا : دف  الخطأ بخاماس .

الدف  فغ  الخطأ برباعا خامس وعشرون حق  ،  وباما َعَلى ين طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه فكان فقول "
  وخامس وعشرون جذع  ، وخامس وعشرون 
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 ايي  ليون ، وخامس وعشرون ايي  امخاض .
 باما عثامان وزيد ين ثايت فكايا فقوالن ِف  دف  الخطا ثالثون جذع 

َثِي   يذلك شعب  عن قتادة ، وثالثون يياات ليون ، وعشرون يي  ليون ، وعشرون ييات امخاض . َحدَّ
 عن سعيد ين الامسيب.

 وباما الدف  ِف  شبه العامد فإيه امختلف ِف  بسيان األيل فيها بفضا .
فكان عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه فقول: ِف  دف  شبه العامد ثالثون جذع  ، وثالثون حق  ، 

طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه : ِف  شبه  وبربعون ثيف  ، ِإَلى باذل عاامها كلها خلة  . وَقاَل َعَلى ين بي 
 العامد ثالث وثالثون حق ، وثالث وثالثون جذع ، واربع وثالثون ثيف  ِإَلى بازل عاامها كلها خلة  .
وَقاَل عيد هللا ين امسعود: ِف  شبه العامد خامس وعشرون جذع  ، وخامس وعشرون حق ، وخامس 

 باعا .وعشرون ييات ليون،وخامس وعشرون ييات امخاض يجعلها بر 
وَقاَل عثامان ين عةان وزيد ين ثايت َرِضَ  هللُا َعْيُهاما : ه  الامغلظ  ، وفيها بربعون جذع  ، 

 وثالثون حق  ، وثالثون ييات ليون.
وَقاَل بيو اموسى والامغيرة ين شعب  : ثالثون حق  وثالثون جذع  وبربعون ثيف  ِإَلى بازل عااملها كلها 
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 خلةه.
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

ذه بصول بقاويله  ِف  بسيان اإليل ِف  الخطأ وشبه العامد ، وبرجو بن ال فضيق علفك األامر ِف  ه
 اختفار قول امن هذه األقاويل إن شاء هللا تعالى .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  الامغيرة عن إيراهف  َقاَل: الخطأ بن  فأاما الخطأ فهو بن يريد اإليسان الش ء ففصيب غيره ، َحدَّ

 يب اإليسان الش ء وهو ال يريده فذلك الخطأ وهو َعَلى العاقل  .فص
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وباما شبه العامد:

َثِي  عن قتادة عن الحسن ين بي  الحسن َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا : " 160] [ فإن الحجاج ين برطأة َحدَّ
 قتيل السوط والعصا شبه العامد " .

 َقاَل:
َثَيا 163] بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  َقاَل: شبه العامد كل ش ء فعامده بغير حديدة ، وكل اما [وَحدَّ

 قتل بغير سالح فهو شبه العامد ، وففه الدف  َعَلى العاقل .
 َقاَل:

َثَيا الشيباي  عن الشعي  والحك  ] ين عتيب  [ وحاماد قالوا : اما بصيب به امن حجر بو 168] [وَحدَّ
  ةس فهو شبه العامد وففه الدف  امغلظ .سوط وعصا فأتى َعَلى الي
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 حكوام  عدل . -وه  الت  تدام   -َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وف  الداامف  امن الشجاج 
 حكوام  بكثر امن ذلك . -وه  الت  تبضع اللح  وه  فوق الداامف   -وف  الباضع  

 حكوام  بكثر امن ذلك . -وه  فوق الباضع   -وف  الامتالحام  
 حكوام  بكثر امن ذلك . -وه  فوق الامتالحام   -لسحاق وف  ا

 وف  الاموضح  خامس امن اإليل بو خامسامائ  دره .
 ولفس تعقل العاقل  بقل امن برش الاموضح .

وكل اما كان امن برش دون الاموضح  فعلى الجاي  ِف  اماله ، وبرش الاموضح  واما فوقها َعَلى 
 العاقل  .

 عشرة امن اإليل بو بلف دره  ، عشر الدف  . -وه  الت  تهش  العظ   -وف  الهاشام  
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وه  الت   -عشر الدف  ويصف عشرها. وف  اآلام  -وه  الت  تخرج اميها العظا   -وف  الاميقل  
ن ذهب الشعر -تصل ِإَلى الداماغ   ثلث الدف  ، فإن ذهيت بالعقل فةيها الدف  تاام  ، وا 

ا ِف  ذلك , ولفس ِف  ش ء امن هذا اميها ول  يذهب العقل فةيها الدف  بفضا تاام  ويدخل برشه
ن كان الضارب تعامد ذلك ؛خال للوضح  فإيها ِإَذا كايت عامدا فةيها القصاص أليه ال  قصاص وا 

 فستطاع القصاص ِف  ش ء اميه إال ِف  الاموضح  .
 َقاَل:

َثِي  الحجاج عن عطاء َقاَل ُعاَمُر ْيُن اْلَخطَّاِب َرِضَ  هللُا َعْيُه : إيا ال169]   يقيد امن العظا  .[وَحدَّ
 َقاَل:

َثِي  امغيرة عن إيراهف  َقاَل: لفس ِف  اآلام  والاميقل  والجائة  قود إثاما عامدها الدف  ِف  امال 116] [وَحدَّ
الرجل , وقد يلغيا يحوا امن ذلك عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه , وف  اليد امن الكف يصف الدف  , وف  

 الدف  ِف  كل امةصل ثلث دف  األصبع .األصابع يصف الدف  , وف  كل إصبع عشر 
 فإن كان ِف  اإليها  امةصالن فة  كل امةصل اميها يصف ديتها , وكذلك الرجل واصابعها .

 وف  العييين الدف  وف  كل عين يصف الدف  , وف  بشةار العييين الدف  , وف  كل شةر ربع الدف  .
الدف  , وف  كل بذن يصف الدف  واما يقص وف  الحاجيين ِإَذا ل  يييتا الدف  , وف  كل واحد يصف 

فبحسابه , وف  السامع الدف  , وف  األيف ِإَذا قطع الدف  , وف  الامارن اما ون القصب  الدف  , وف  
ذهاب الش  َحتَّى ال يجد رائح  الدف  , وف  الشةتين الدف  , ووف  كل شة  يصف الدف  , وف  اللسان 

 بحسابه .ِإَذا اميع الكال  الدف  , واما يقص ف
  وف 
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ن كان خطأ فالدف  وف  األيثيين الدف  , فإذا يدب بقطع الذكر ُث َّ  الحشة  إن كان عامدا القصاص , وا 
ن  ن يدب باأليثيين ُث َّ الذكر فة  األيثيين الدف  وف  الذكر حكوام  , وا  األيثيين فة  ذلك ديتان , وا 

 قطعها جامفعا امن جايب فةيهاما ديتان .
ثدي  الرجل حكوام  . وف  ثدي الامربة ديتها . وف  حلامتيهاما يصف الدف  . وف  إحداهاما يصف  وف 

 الدف .
 وف  اليد ِإَذا قطعت امن الامرفق يصف الدف  .

وف  الةضل حكوام  ِف  قول بي  حيفة  وف  قول بي  يوسف يصف الدف  وهو قول اين بي  ليلى , 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 وف 
ذا ضرب سيه  كل سن يصف عشر الدف  , واألسيان كلها سواء واما كسر امن السن فبحسابه وا 

 فاسودت بو احامرت بو اخضرت ُث َّ عقلها . وباما ِإَذا اصةرت فةيها حكوام  .
وف  الذراع ِإَذا كسرت حكوام  وكذلك العضد والساق والةخذ والترقوة وضلع امن األضالع فة  كل 

 وففه ِإَذا اميع الجاماع الدف  , ش ء امن هذه حكوام  َعَلى قدره. وف  الصلب ِإَذا بحدب الدف  .
وف  اللحف  ِإَذا ل  تييت الدف  وكذلك الشارب , وكل شعر الربس ِإَذا ل  يييت الدف  , وف  الجائة  ثلث 

 الدف  فإن يةذت فثلثا الدف .
وف  اليد الشالء والرجل العرَجاَء والعين القائام  والسن السوداء ولسان األخرس وذكر الخص  وذكر 

 فة  كل ش ء امن هذه حكوام  َعَلى قدره . العيين ,
 وف  اإلليتين الدف  وف  سن الصي  الذي ل  يثغر حكوام .
 وكان بيو حيفة  فقول : ال ش ء فيها ِإَذا ييتت كاما كايت .

وف  اإلصبع الزائدة وف  السن الزائدة حكوام  وف  إذفضاء الامربة ِإَذا كان اليول فستامسك والغائط ثلث 
ذا ل  فستامسكا وال واحد اميهاما فةفه الدف  تاام  .الدف  , وهو بامي  زل  الجائة  وا 

وكل ش ء امن الحر ففه دف  فهو امن العيد ففه قفامته , وكل ش ء امن الحر ففه يصف الدف  فهو امن 
 العيد ففه يصف القفام  , وكذلك الجراحات َعَلى هذا الحساب.

إن رجال لو قتل اامربة قتل يها وكذلك لو وال قصاص يين الرجال واليساء ِف  العامد إال ِف  اليةس ف
  قتلته اامربة قتلت به .
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وباما اما دون اليةس فلفس يييهاما ففه قصاص وففه األرش َحتَّى لو قطع رجل يد اامربة بو رجلها بو 
بصبعا امن بصابعها بو شجها اموضح  وذلك كله عامد بو كايت ه  فعلت ذلك به ل  فكن يييهاما 

 ِف  ذلك األرش إال ِف  اليةس خاص  فةيها القصاص. قصاص , وكان
وبرش جراحتهن َعَلى اليصف امن برش جراحات الرجال ألن دفاتهن َعَلى اليصف امن دفات الرجال 
، لو قطع الرجل ، لو قطع الرجل يد اامربة كان علفه يصف ديتها وديتها خامس  آالف ففكون علفه 

 بلةان وخامسامائ  بو خامس  وعشرون بعيرا .
َثَيا اين بي  ليلى عن الشعي  َقاَل: كان عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه فقول : دف  الامربة ِف  الخطأ 111] [َحدَّ

 َعَلى اليصف امن دف  الرجل ففاما دق وجل ".
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 كذلك األحرار والعييد لفس يييه  قصاص ففاما دون اليةس .
ذا جيى حر َعَلى ععييد فقتله عامدا بحديدة بو جيى عيد َعَلى حر فقتله عامدا كان يييهاما القصاص  وا 

 ، ولو ل  فكن عامدا وكان خطأ بو فقأ عييفه بو إحداهاما بو قطع بذيفه بو إحداهاما فهو سواء .
وف  ذلك األرش ، ييظر ِإَلى اما يقص العيد ففكون لسيده َعَلى الجاي  . ولو كان الحر قتل العيد 

بي  حيفة  َرِضَ  هللُا َعْيُه ال ييلغ بقفامته دف  خطأ كايت علفه قفامته لسيده بالغ  اما يلغت ، وف  قول 
 الحر .
 َقاَل:

َثَيا سعيد عن قتادة عن سعيد ين الامسيب والحسن قاال ِف  الحر فقتل العيد خطأ : علفه 111] [َحدَّ
 قفامته يو  قتله بالغا اما يلغ.

خر فعلى عاقل  وبفاما رجل جرح رجال جرحين خطأ ِف  امقا  بو امقاامين فيرب امن بحدهاما وامات امن اآل
ن كان عامدا فةفه القصاص ِف  اليةس  الجارح دف  اليةس َعَلى اما فسرياه ، وال برش للذي يرب اميه ،وا 

 وال برش ِف  الذي يرب اميه .
وقد كان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول : إن كان الذي يرب ِف  اموضع فستطاع القصاص ففه فإن ذلك 

ن شاء بامر بالقصاص ِف  اليةس وترك اما ِإَلى اإلاما  إن شاء اقتص اماما دو  ن اليةس وامن اليةس وا 
 دون اليةس.

ن كان بحد الجرحين خطأ واآلخر عامدا فامات اميهاما جامفعا فعلى عاقلته يصف الدف  وعلفه ِف   وا 
 اماله اليصف اآلخر .

ن امات امن الخطأ وبرب امن العامد كايت الدف  تاام  َعَلى العاقل  ِف  الخطأ واقتص اميه ِف   العامد ، وا 
ن كان إياما امات امن العامد وبرب امن الخطأ إقتص اميه ِف  اليةس وكان برش الجرح الخطأ َعَلى  وا 

 العاقل  .
  ولو كان امات امن الخطأ وبرب
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امن الجراح  العامد ولفس ِف  امثلها قصاص فإياما ففه دف  واحدة َعَلى العاقل  ويبطا برش العامد باميزل  
 امن بحدهاما وقد يرب امن اآلخر . الخطأ والعامد فاموت

َقاَل: ولو بن رجال قطع يد رجل بحديدة عامدا وبرئت فأامره اإلاما  بن فقتص اميه فاقتص اميه فامات 
 فإن ببا حيفة  َرِضَ  هللُا َعْيُه كان فقول :
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 على عاقله الامقتص دف  الامقتص اميه .
 وكان اين بي  ليلى فقول يحوا امن ذلك .

 :وَقاَل َبُيْو ُيْوُسفَ 
ال ش ء َعَلى الامقتص لآلثار الت  َجاَءت ِف  ذلك ، إياما هذا رجل بخذ َلُه بحق وبخذ امن الاميت 
بحق ول  يتعد علفه ، إياما قتله الكتاب والسي  ، يل إن كان اقتص اميه بغير إذن اإلاما  وإلرضاء 

حيفة  َرِضَ  الامقتص اميه فامات الامقتص اميه امن ذلك فالدف  ِف  امال الذي اقتص ليةسه ، وكان بيو 
 هللُا َعْيُه فقول:هذا ِف  الاموضع الذي فامكن ففه القصاص.

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ذا قتل الرجل وله ولفان إييان صغير وكيير وال وارث َلُه غيرهاما فإن الةقفه ببا حيفة  كان فقول :  وا 

ال بقيل الييي  َحتَّى فكير بقيل الييي  امن الكيير وبقض  َلُه بالقصاص وال ايتظر ِإَلى كير الصغير ، 
 الصغير ، وفقول : بربيت لو كير هذا امعتوها بكيت بحبس هذا ؟

وكان اين بي  ليلى فقول : ال بقيل الييي  َحتَّى فكير الصغير ويجعله امثل الغائب ال فقتل َحتَّى فقد  
 الغائب.

 فأخذ للكيير الغائب إال وكان بيو حيفة  فقول : ال فشبه الغائب الصغير ألن الول  فأخذ للغير وال
 يوكال  .

 وكان اين بي  ليلى فقيل الوكال  ِف  الد  العامد وفقتص.
 وكان فقيهيا بيو حيفة  ال فقيل الوكال  ِف  الد  العامد ، وهذا بحسن . َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

 قد قتل الحسن ين عل  َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه اين املج  ولعل  ولد صغير .
 َبُيْو ُيْوُسَف: َقالَ 

وبفاما رجل امن هؤالء التجار الذين ِف  األسواق واألرباد والامحال بامر بجيرا عيده فرش ِف  طريق فياء 
ن كان بامره فتوضأ ِف  طريق فالضامان َعَلى  الامسلامين فعطب به عاطب فالضامان َعَلى اآلامر وا 

 الامتوضئ، امن قيل بن اميةع  الوضوء للامتوضئ واميةع  الرش لآلامر .
وبفاما رجل استأجر بجيرا فحةر َلُه يئرا ِف  طريق الامسلامين بغير بامر السلطان فوقع فيها رجل فامات 

  فالقفاس بن فكون 
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الضامان َعَلى األجير ، ولكيا تركيا القفاس ِف  ذلك ألن األجراء ال فعرفون ِإَذا تقا  فالضامان َعَلى 
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 عاقل  الامستأجر .
قع ِف  هذه اليئر فالضامان َعَلى واضع الحجر ، كأيه دفعه ييده ، فإن ل  فإن عثر رجل بحجر فو 

ن دفعته داب  اميةلت  فال ضامان َعَلى صاحب  فعرف للحجر واضع فالضامان َعَلى صاحب اليئر وا 
ن كان للداب  سائق بو قائد بو راكب فالضامان علفه .  الداب  وال صاحب اليئر ، وا 

ئر فعطب فإن كان قد تقد  ِإَلى صاحب الحائط ِف  هدامه فل  فإن سقط حائط فدفع رجال ِف  الي
 يهدامه بخذ يذلك .

ن ل  يتقد  ِإَلى صاحب الحائط فال ضامان علفه  وكان امن عطب بالحائط فعلى صاحب الحائط ، وا 
 ِف  ش ء امن ذلك ، َوَعَلى صاحب اليئر ضامان الذي دفعه الحائط ِف  اليئر .

ن زلق رجل باماء صبه ِف  الطري ق بو بةضل وضوء توضأ به رجل بو باماء رشه رجل ِف  الطريق وا 
فوقع ِف  اليئر بو عطب قيل بن فقع ِف  اليئر يذلك الاماء بحد فعلى صاحب الاماء الضامان ، فإن 

كان الاماء اماء ساماء فزلق به رجل فوقع ِف  اليئر فعطب فعلى صاحب اليئر الضامان ، وكذلك رجل 
 امن سطحه ِف  اليئر فعطب فعلى صاحب اليئر. زلق امن سطحه بو عثر يثوبه فوقع

وكذلك الاماش  ِف  الطريق فعثر يثوبه ففقع ِف  اليئر فعلى صاحب اليئر ، فإن كان هذا الواقع وقع 
 َعَلى رجل فقتله ضامن صاحب اليئر الرجلين جامفعا .

سقط فعطب فال فإن وقع ِف  اليئر رجل فسل  فطلب الخروج اميها فتعلق َحتَّى ِإَذا كان ِف  بعضها 
ضامان َعَلى صاحب اليئر لفس صاحب اليئر ِف  هذا الاموضع يدافع َلُه ، بربيت لو امش  ِف  بسةلها 

 فعطب بكان صاحب اليئر فضامن ؟ ال ضامان علفه ِف  ذلك .
فإن كان ِف  اليئر صخرة فلاما امشى ِف  بسةلها عطب بالصخرة ، فإن كايت الصخرة ِف  اموضعها 

 حب اليئر ،امن األرض ل  فضامن صا
ن كان صاحب اليئر اقتلعها امن اموضعها فوضعها ِف  ياحف  اليئر ضامن ، فإن وقع رجل فامات  وا 

 غاما ضامن صاحب اليئر .
َقاَل: وامن رفع ِإَلى اإلاما  وقد زيى فشهد علفه بربع  شهود بحرار امسلامون بالزيا وبفصحوا بالةاحش  

  ن جلداسأل عيه  فإن ذكوا وكان الامشهود عليهاما لفسا صييي
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كل واحد امن الرجل والامربة امائ  جلدة . فأاما الرجل ففضرب ِف  إزار وهو قائ  وفةرق الجلد َعَلى 
 بعضائه كلها اما خال الوجه والةرج .
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وقد َقاَل بعضه  والربس.وَقاَل عاام  الةقهاء: فضرب الربس ، فكان بحسن اما ربييا ِف  ذلك بن فضرب 
   ذلك عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه .الربس لاما يلغيا فِ 

َثَيا اين بي  ليلى عن عدي ين ثايت عن الامهاجرين ين عاميرة عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه 111] [َحدَّ
 بتى يرجل ِف  حد َفَقاَل: اضرب وبعط كل عضو حقه واتق الوجه والةرج .

عليها ثفايها َحتَّى ال تيدو عورتها ، ويجلدان جلدا يين  َقاَل: وباما الامربة فتضرب ه  قاعدة تلف
 الجلدين لفس بالتامط  وال بالخةيف.

َثِي  بشعت عن بيفه َقاَل: شهدت ببا يرزة بقا  الحد َعَلى اامربة وعيده يةر امن الياس 119] [هكذا َحدَّ
املحة  ولفكن السوط  َفَقاَل: اجلدها جلدا يين الجلدين لفس بالامتامط  وال بالخةيف واضربها وعليها

 الذي فضرب به سوطا يين السوطين لفس بالشدة وال باللين .
َثَيا امحامد ين عجالن عن زيد ين بسل  بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بتى يرجل 114] [هكذا َحدَّ

، فأت   بصاب حدا فأت  بسوط شديد َفَقاَل: " دون هذا " ، فأت  بسوط اميتشر َفَقاَل: " فوق هذا "
 بسوط قد يبس َفَقاَل: " هذا ".

َثَيا عاص  عن بي  عثامان َقاَل: بت  عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه يرجل ِف  حد فدعا بسوط فأت  110] [وَحدَّ
به وففه لين , َفَقاَل: بشد امن هذا , فأت  بسوط يين السوطين َفَقاَل: اضرب , وال يرى إبطك , وبعط 

 كل عضو حقه .
ن شهدوا بالز   يا َعَلى امحصن بو امحصي  وبفصحوا بالةاحش  بامر اإلاما  يرجامهاما .وا 

َثَيا امغيرة عن الشعي  بن اليهود قالوا لليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : اما حد الرج  ؟ َقاَل:" ِإَذا 113] [َحدَّ
 شهد بربع  بيه  ربوه يدخل كاما يدخل الاميل ِف  الامكحل  فقد وجب الرج  " .

 بغ  بن ييدا بالرج  الشهود ُث َّ اإلاما  ُث َّ الياس .َقاَل:ويي
 فأاما الرجل فال فحةر َلُه وباما الامربة ففحةر لها ِإَلى سرة.

[هكذا حدثيا فحيى ين سعيد عن امجالد عن عاامر بن علفا َرِضَ  هللُا َعْيُه رج  اامربة فحةر لها 118]
 ِإَلى السرة , َقاَل:عاامر : بيا شهدت ذلك .

بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  لاما بتته الغاامدف  فأقرت عيده بالزيا بامر يها فحةر لها ِإَلى وقد يلغيا 
  الصدر
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 وبامر الياس فرجاموا , ُث َّ بامر يها فصل  عليها ودفيت .
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 َقاَل:
ه فإذا بتاه فأقر عيده بربع وامن بتى اإلاما  فاقر عيده بالزيا فال ييبغ  َلُه بن فقيل اميه قوله َحتَّى يردد

امرات كل امرة يردده فيها وال فقيل اميه سأل عيه : هل به لام  ؟ هل به جيون ؟ هل ِف  عقله ش ء 
ييكر ؟ فإذا ل  فكن به ش ء امن ذلك فقد وجب علفه الحد , فإن كان امحصيا فالرج  , والذي ييدا 

ن كان بكرا بامر   يجلده امائ  جلدة.بالرج  ِف  اإلقرار اإلاما  ُث َّ الياس وا 
 هكذا يلغيا بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فعل باماعز ين امالك حين اتاه فاعترف عيده بالزيا .

َثَيا امحامد ين عامرو عن بي  سلام  عن بي  هريرة َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: َجاَء اماعز ين امالك 119] [َحدَّ
َوَسلََّ  َفَقاَل: إي  زييت . فأعرض عيه َحتَّى بتاه بربع امرات , فاامر به  غلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفهِ 

فرج  , فلاما بصايته الحجارة بدير فشتد فلقفه رجل ييده لحى جامل فضربه به فضرعه فذكر لليي  
 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فراره حين امسته الحجارة فَقاَل:" هال تركتاموه " ؟.

ي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  سأل عن عقل اماعز ين امالك فَقاَل:" هل تعلامون بعقله بأسا وقد يلغيا بن الي
 ؟ هل تيكرون اميه شيئا ؟ " فقالوا : ال يعلامه إال وف َّ العقل امن صلحائيا ففاما يرى .

 وقد اختلف بصحاييا ِف  اإلحصان:
سلام  قد دخل يها , وال فكون َعَلى الذامف  فَقاَل بعضه  ال فكون الامسل  الحر امحصيا إال يإامربة حرة ام

 امن بهل الكتاب وغيره  إحصان.
 وَقاَل بعضه  : َعَلى بهل الكتاب إحصان , بعضه 

 فحصن بعضا , وكذا جامفع بهل الذام  .
ن كايت  ياما علفه الجلد ِف  الزيا , وا  وَقاَل بعضه  ِف  الحر الامسل  فكون تحته األام  : بيها تحصيه وا 

 ن بهل الكتاب إيها تحصيه .تحته اامربة ام
 وَقاَل بعضه  : ال تحصيه .

 وَقاَل بعضه  : فحصيها وال تحصيه.
َقاَل: وبحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  بن الحر الامسل  ال فكون امحصيا إال باامربة امسلام  حرة , 

ذا كايت تحته اامربة امن بهل الكتاب فهو امحصن لها ولفست بامحصي  َلُه .  وا 
َثَيا امغيرة عن غيراهف  والشعي  ِف  الحر يتزوج اليهودف  واليصرايف  ُث َّ فةجر , َقاَل: يجلد وال [َحدَّ 116]

 يرج  .
 َقاَل:

َثَيا عيد هللا عن يافع عن اين عامر بيه كان ال يرى امشرك  امحصي .111]   [وَحدَّ
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 َقاَل:

َثَيا بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  َقاَل:111]  ال فحصن الرجل يهودف  وال يصرايف  وال باامته . [وَحدَّ
والامربة ِإَذا شهد عليها بالزيا وه  امحصي  بو بقرت يذلك اربع امرات وه  حاامل فال ييبغ  بن ترج  

 َحتَّى تضع اما ِف  بطيها .
 هكذا يلغيا بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فعل:

َثَيا ببان عن فحيى ين بي  111] كثير عن بي  قالب  عن الامهلب عن عامران ين حصين بن اامربة [َحدَّ
امن جهيي  بتت اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فقالت : إي  اصيت حدا فأقامه عل  . َقاَل: وه  حاامل . 

ذي فأامر ان فحسن إليها َحتَّى تضع . فلاما وضعت َجاَءت اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فاقرت بامثل ال
كايت بقرت به , فأامر يها فأسيلت ثفايها عليها ُث َّ رجامها وصلى عليها , فقيل َلُه : َفا َرُسْوَل هللِا , 

تصل  عليها وقد زيت ؟ َفَقاَل: لقد تايت توب  لو قسامت يين سبعين امن بهل الامديي  لوستعه  , وهل 
 وجدت افضل امن بن جادت ييةسها " .

جل بو اامربة وه  عامفان فييبغ  لإلاما  بن فحده  وال حد َعَلى الامشهود فإن شهد بربع  بالزيا َعَلى ر 
علفه . وكذلك لو كايوا عييدا , وكذلك لو كايوا امحدودين ِف  قدف , وكذلك لو كايوا ذو ذام  , ال 

 يجوز ِف  ذلك إال شهادة بربع  بحرار
عليه  أليه  بربع  وال حد امسلامين عدول , فإن كايوا بربع  فساقا بو سئل عيه  فل  يزكوا فال حد 

 َعَلى الامشهود علفه .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن الشعي  ِف  اربع  شهدوا َعَلى رجل بالزيا فكان بحده  لفس بعدل 119] بو ل   -[َحدَّ
 َقاَل: ال بجلد بحدا اميه  . -فكويوا عدوال 

 َقاَل:
َثَيا الحجاج عن الزهري َقاَل: امضت السي  امن لدن َرسُ 114] ْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  [وَحدَّ

 والخلفةتين امن بعده بن ال تجوز شهادة اليساء ِف  الحدود .
َقاَل: وامن رفع وقد شرب الخامر كثيرا بو قلفال فعلفه الحد , قليل الخامر وكثيرها حرا  يجب ففه الحد 

 , والسكر امن كل شراب حرا  يجب ففه الحد.
َثَيا الحجاج عن110] حصين عن الشعي  عن الحارث عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: ِف  قليل  [َحدَّ

 الخامر وكثيرها ثامايون .
 َقاَل:

َثَيا الحجاج عن عطاء َقاَل: لفس ِف  ش ء امن الشراب113]   [وَحدَّ
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 حد َحتَّى فسكر إال الخامر .
 َقاَل:

َثَيا اين بي  عروب  عن عيد هللا الدا118] ياج عن حصين عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: جلد [وَحدَّ
َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بربعين وبيو بكر الصديق َرِضَ  هللُا َعْيُه بربعين وكاملها عامر ين 

 الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ثامايين ، وكل سي  ، فعي  ِف  الخامر .
امن شرب الخامر قلفال بو كثيرا ثامايين وامن سكر امن غير والذي بجامع علفه بصحاييا بيه فضرب 

 الخامر امن الشراب َحتَّى يذهب عقله وَحتَّى ال فعرف شيئا وال ييكره فعلفه الحد ثامايين .
 وضرب عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ِف  السكر امن اليييذ ثامايين.

َثَيا الشيباي  عن حسان ين الامخارق َقاَل: ساير119] رجل عامر ين الخطاب ِف  سةر وكان  [َحدَّ
صائاما فلاما بفطر الصائ  بهوى ِإَلى قرب  لعامر َرِضَ  هللُا َعْيُه امعلق  فيها يييذ فشرب اميها فسكر 
 فضربه اميها فسكر فضربه عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه الحد . فَقاَل له الرجل: إياما شربت امن قربتك ،

 لدتك لسكرك ال َعَلى شربك .فَقاَل عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه: إياما ج
 َقاَل:

َثِي  َبُيْو َبْكِر ْيُن عامرو ين عتب  ذكرة عن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: " 116] َثِي  امسعر َقاَل:َحدَّ [وَحدَّ
 ال حد إال ففاما حبس العقل "

 وال ييبغ  بن فقا  الحد َعَلى السكران َحتَّى فةيق .
 َعْيُه فعل باليجاش  . هكذا يلغيا بن علفاً  َرِضَ  هللاُ 

 [وحدث امغيرة عن إيراهف  َقاَل: ِإَذا سكر اإليسان ترك َحتَّى فةيق ُث َّ يجلد.111]
وامن رفع وقد شرب خامرًا ِف  رامضان بو شرب شرابا غير الخامر فشكر اميه وذلك ِف  رامضان فإيه 

 فضرب الحد وفعزر بعد الحد بسواطا.
 َرِضَ  هللُا َعْيُهاما .يلغيا ذلك بو يحو اميه عن َعَلى وعامر 

َثَيا الحجاج عن بي  سيان َقاَل: بتى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه يرجل قد شرب خامرًا ِف  رامضان 111] [َحدَّ
 فضربه ثامايين وعزره عشرين .

 َقاَل:
َثَيا الحجاج عن عطاء ين اي  امروان عن بيفه عن َعَلى َرِضَ  هللُا َعْيُه امثل ذلك ِف  رجل 111] [وَحدَّ
 ى به وقد شرب ِف  رامضان الخامر .بت

 َقاَل بيو يوسف :
وامن رفع وقد قذف رجل حرا امسلاما بالزيا فشهد علفه يذلك شاهدان فعدال بو كان بقر بقذفه َلُه ضرب 
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 قذف بخر فإيه فضرب لهاما جامفعا حدا واحدا.
فإن كان القاذف عيدا ضرب حد العيد بربعين ، فإن ل  فكن ضرب بعداما قذف َحتَّى بعتق ُث َّ قدامه 

 ِإَلى الحاك  فإيه ال يزيده َعَلى األربعين إليها هى الت  كايت وجيت يو  قذف .
ألول والثاي  ثامايين ، وكذلك لو كان ضرب فإن ل  فكن ضرب بعد العتق َحتَّى قذف بخر ضرب ل

امن الثامايين بسواطا ُث َّ قذف بخر كاملت َلُه الثامايون وفحتسب باما امضى وال فضرب ثامايين امستقيله 
ن قذف رابعا وقد بق  امن الثاماييين سوطا كاملت َلُه الثامايون ول  فضرب  اما بقى امن الحد سوط ، وا 

 امايون ث للرابع سوى اما صرب ، فإن كاملت َلُه الث
َثَيا سعيد عن 119قذف آخر ضرب لذلك ثامايين بخرى بعد بن فحبس َحتَّى يخف الضرب . ] [َحدَّ

 قتادة عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه ِف  العيد فقذف الحر.
 َقاَل قتادة وهو ربي سعيد ين الامسيب والحسن .

 َقاَل:
َثَيا ين جريج عن عامر ين عطاء عن عكرام  عن عيد هللا114]  ين عباس ِف  الاماملوك فقذف [وَحدَّ

 الحرة َقاَل: يجلد بربعين.
َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وبجامع بصحاييا بال فقيل للقاذف شهادة بيدا فإن تاب فتوبته ففاما يييه وبين هللا تعالى 

َثِي  امغيرة عن إيراهف  ففامن قذف يهودفا بو يصرايفا َقاَل: ال حد علفه .  . َقاَل: وَحدَّ
ُيْوُسَف: وفضرب الزاي  ِف  إزار ، وفضرب الشارب ِف  إزار ، وفضرب القاذف وعلفه ثفابه  َقاَل َبُيوْ 

 إال بن فكون علفه فرو فييزع عيه .
 َقاَل:

َثَيا امغيرة عن إيراهف  قاال : فضرب القاذف وعلفه ثفابه .110] َثَيا ليث عن امجاهد وَحدَّ  [وَحدَّ
َثَيا امطرف عن الشعي  َقاَل: ف113] ضرب القاذف وعلفه ثفابه إال بن فكون علفه فرو بو قباء [وَحدَّ

 امحشو فييزع عيه َحتَّى فحد امس الضرب.
 َقاَل:

َثَيا بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  َقاَل: باما الزاي  فتخلع عيه ثفابه وفضرب ِف  118] [وَحدَّ
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  والتعزير بشد امن ذلك كله .
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 وقد اختلف بصحاييا ِف  التعزير ، َقاَل بعضه  : ال ييلغ به بديى الحدود بربعين سوطا .
 ضه  : ييلغ بالتعزير خامس  وسبعين سوطا بيقص امن حد الحر.وَقاَل بع

 وَقاَل بعضه  : بيلغ به بكثر .
وكان بحسن اما ربييا ِف  ذلك وهللا بعل  بن التعزير ِإَلى اإلاما  َعَلى قدر عظ  الجر  وصغره ، َوَعَلى 

 قدر اما يرى امن احتامال الامضروب ففاما يييه
 وبين بقل امن ثامايين.

ْوُسَف: والذي بجامع علفه بصحاييا ِف  األام  والعيد فةجران بن كل واحد اميهاما فضرب َقاَل َبُيْو يُ 
 خامسين .

 هكذا روي ليا عن عامر ين الخطاب ، وعن عيد هللا.
 َقاَل:

َثَيا فحيى ين سعيد ين سلفامان ين فسار عن اين بي  ربفع  َقاَل:دعايا عامر ِف  فتفان امن 119] [َحدَّ
 رقيق اإلامارة زيين فضربياهن خامسين خامسين . قريش ِإَلى ]جلد[ إاماء امن

 َقاَل:
َثَيا األعامش عن إيراهف  عن هاما  عن عامرو ين شرحييل َقاَل: َجاَء امعقل ِإَلى عيد هللا 196] [وَحدَّ

 َفَقاَل: إن جاريت  زيت . فَقاَل: اجلدها خامسين .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن الزهري والحسن الشعي  قالوا : لفس 191]  َعَلى امستكره  حد.[وَحدَّ
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وهذا بحسن اما سامعياه ِف  ذلك . وهللا بعل 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
وامن رفع وقد سرق وقاامت علفه الييي  بالسرق  وبلغت قفام  اما سرق إن كان امتاعا عشرة دراه  بو 

ق بعد ذلك عشرة دراه  كايت السرق  عشرة دراه  امضروب  فلتقطع يده امن الامةصل ، فإن عاد فسر 
بوقفامتها قطعت رجله الفسرى فأاما اموضع القطع امن الرجل فإن بصحاب امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  
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اختلةوا ففه فَقاَل بعضه  : فقطع امن الامةصل . وَقاَل آخرون : فقطع امن امقد  الرجل ، فخذ بأي 
وباما اليد فل  يختلةوا بن القطع امن الامةصل  األقاويل شئت ، فإي  برجو بن فكون ذلك اموسعا علفك :

. 
 وييبغ  ِإَذا قطعت بن تحس  .

َثَيا امفسرة ين امعيد َقاَل: َساِمْعُت عدي ين عدي فحدث رَجاَء ين حيوة بن اليي  َصلَّى هللُا 191] [َحدَّ
 َعَلْفِه َوَسلََّ  قطع رجال امن الامةصل .

 َقاَل:
َثَيا امحامد ين إسحاق عن حكف 191] ين حكف  ين العالء عن عباد عن اليعامان ين امرة بن علفا  [وَحدَّ

  َرِضَ  هللُا َعْيُه قطع سارقا امن الخصر خصر القد  .
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 َقاَل:

َثَيا إساماعيل عن ب  رزين قالت : َساِمْعُت عيد هللا ين عباس فقول : بفعجز بامراؤك  هؤالء 199] [وَحدَّ
فعي  يجدة ، فلقد قطع فاما بخطأ ، فقطع الرجل ويدع عاقيها  ، بن فقطعوا كاما قطع هذا األعراي  ؟

. 
 َقاَل:

َثَيا اين جريج عن عامرو ين دييار وعن عكرام  بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه قطع 194] [وَحدَّ
 اليد امن الامةصل ، وقطع بعلى القد  وبشار عامر ِإَلى شطرهاما .

 َقاَل:
َثِي  عيد الاملك فعي  190] اين بي  سلفامان عن سلام  ين كهيل عن حجف  ين عدي بن علفا [وَحدَّ

 َرِضَ  هللُا َعْيُه كان فقطع بيدي اللصوص وفحسامه  .
 وقد اختلف فقهاؤيا ففاما يجب ففه القطع:

 فَقاَل بعضه  : ال قطع إال ففاما تيلغ قفامته عشرة دراه  فصاعدا.
 .وَقاَل آخرون : يجب القطع ففاما ييلغ قفامته خامس  فصاعدا

 وَقاَل بعض بهل الحجاز: ثالث  دراه .
فكان بحسن اما ربييا ِف  ذلك وهللا بعل  عشرة دراه  فصاعدا لاما َجاَء ِف  ذلك امن اآلثار عن 

 بصحاب امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  .



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

َثِي  هشا  ين عروة عن بيفه َقاَل: كان السارق َعَلى عهد َرُسْول هللِا َصلَّى 193] هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  [َحدَّ
 فقطع ِف  ثامن الامجن وكان للامجن يوامئذ ثامن ، ول  فكن فقطع ِف  الش ء التافه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ذا شهد بربع  امن الشهود َعَلى رجل بالزيا ووقتوا وقتا امتقاداما ول  فاميعه  عن بداء الشهادة بعده   وا 

ِف  ذلك ، وكذا بن شهدوا َعَلى رجل بسرق  تساوي  عن اإلاما  ل  تقيل شهادته  ودرئ عيه الحد
ن  عشرة دراه  بو بكثر ووقتوا وقتا امتقاداما درئ عيه الحد ِف  ذلك بفضا ولكن فضامن السرق  ، وا 

  شهدوا علفه بقذفه

(1/108) 

 
109 

ن رجال امن الامسلامين ووقتوا وقتا وحضر الرجل فطلب حقه بقف  َعَلى القاذف الحد ول  يزله تقادامه أل
 هذا امن حقوق الياس ، الجراح  العامد الت  فقتص اميها ، والجراح  الخطأ الت  فيها األرش .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
لو قذف رجل رجال بالبصرة وآخر بامديي  السال  وآخر بالكوف  ُث َّ ضرب الحد لبعضه  كان ذلك 

 . الحد له  كله  ، وكذلك لو سرق غير امرة واحدة لتلك السرقات كلها
 َقاَل:

َثَيا امغيرة عن إيراهف  قاال : ِإَذا سرق امرارا فإياما 198] َثَيا بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  ، وَحدَّ [َحدَّ
ذا قذف امرارا فإياما علفه حد واحد . ذا شرب الخامر امرارا وا   يده واحدة ، وا 

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
 لةوا ِف  ذلك:وامن بقر بسرق  يجب ِف  امثلها القطع فإن بصحاييا اخت

 َقاَل بعضه  : فقطع باقراره امرة ،
 وَقاَل بعضه  : ال فقطع َحتَّى فقر امرتين .

فكان بحسن اما ربييا ِف  ذلك بن ال فقطع َحتَّى فقر امرتين ِف  امجلسين ، هكذا َجاَء األثر عن عل  
 ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه.

 وجد اميه فهو امثل ذلك ال فضرب َحتَّى فقر امرتين .وكذلك اإلقرار بشرب الخامر ِإَذا كان ريحها ي
فأاما اإلقرار بالقذف فإيه فضرب ِإَذا بقر امرة واحدة ، وكذلك القصاص ِف  حقوق الياس ففاما يييه  

 ِف  اليةس واما دويها وف  الجراحات واإلقرار باألاموال ييةذ ذلك بجامع علفه باقراره امرة .
بو شرب خامرا بو حد ِف  زيا فأامر اإلاما  بضربه بو قطع يده وامن بقر بسرق  يجب ِف  امثلها القطع 
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ن بقر بحق امن حقوق الياس امن قذف بو  فرجع عن اإلقرار قيل بن فةعل ذلك به درئ عيه الحد ، وا 
قصاص ِف  يةس بو دويها بو امال ُث َّ رجع عن ذلك يةذ علفه الحك  ففاما كان بقر به ول  يبطل ش ء 

 امن ذلك عيه يرجوعه .
 َبُيْو ُيْوُسَف: َقالَ 
َثَيا األعامش عن القاس  ين عيد الرحامن عن بيفه َقاَل: كيت قاعدا عيد عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه 199] [َحدَّ

فَجاَء رجل َفَقاَل: فا بامير الامؤاميين إي  قد سرقت فايتهره ُث َّ عاد الثايف  َفَقاَل: إي  قد سرقت ، فَقاَل 
َعَلى يةسك شهادة تاام  ، َقاَل: فأامر به فقطعت يده . َقاَل: وبيا  عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه : قد شهدت

 ربيتها امعلق  ِف  عيقه.
 َقاَل:

َثَيا الحجاج عن الحسن ين سعد عن عيد هللا ين شداد بن اامربة رفعت ِإَلى عامر146]   [وَحدَّ
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 إن رجعت ل  يق  علفك الحد .َرِضَ  هللُا َعْيُه وقد بقرت بالزيا بربع امرات فَقاَل:لها عامر : 
 َقاَل:

َثَيا اين جريج َقاَل: بخيري  اساماعيل عن اين شهاب َقاَل: امن اعترف امرارا كثيرة بسرق  بو 141] [وَحدَّ
 حد ُث َّ بيكر ل  يجب لك يجب علفه ش ء .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وقد يلغيا عن الشعي  امثل ذلك .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

ذا بقر ا لعيد وهو غير امأذون َلُه ِف  التجارة بو امحجور علفه فقتل رجل عامدا بو قذف بو سرق  وا 
يجب فيها القطع بو يزيا فأقراره ذلك جائز علفه ، ألن ذلك يلزامه ِف  يةسه ، والقذف والسرق  والزيا 

قصاص فيها  يلزامه ِف  يديه فلفس بامته  ِف  هذا األامر ، إياما يته  ِف  األاموال وف  الجياف  الت  ال
 ألن هذا لو صدقه السيد ُفَقاُل لسيده: ادفعه بو افده بو اقض عيه دييه ، بو يباع ِف  ذلك .

ن كان امأذويا  وال فصدق العيد ِإَذا بقر بقتل خطأ وال يجراح  ففاما دون اليةس وال بغصب وال يدين ، وا 
 َلُه ِف  التجارة يجوز إقراره بالدين وغصب األاموال .

قر بش ء امن ذلك وقاامت علفه الييي  بقتل خطأ بو يجراح  ففاما دون اليةس ، فإيه ولو ل  فكن ب
 ُفَقاُل:لامواله بدفعه يذلك بو بفده بالدف  بأرش الجرح .

وكذلك لو شهد علفه بغصب امال قيل لامواله : افده بو بعه ففه . واألام  ففاما وصةيا العيد ، والامكاتب 
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 امثل العيد بفضا .
َثَيا امغ141]  يرة عن إيراهف  َقاَل: حد الامكاتب حد الاماملوك اما بق  علفه ش ء امن كتايته .[َحدَّ

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا بيو حيفة  َرِضَ  هللُا َعْيُه عن حاماد عن إيراهف  َقاَل: يجوز إقرار العيد ففاما بقر به امن 141] [َحدَّ

 ذلك إقراره . حد فقا  علفه ، واما بقر به اماما تذهب ففه رقيته فال يجوز ِف 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وال فقطع بحد ِف  سرق  امن بيفه وال امن بامه وال امن اييه وال امن بخفه وال امن بخته وال امن زوجته وال 
 امن ذوي رح  امحر  اميه .

وال تقطع الامربة ِف  السرق  امن امال زوجها ، وال فقطع العيد ِف  السرق  امن امال سيده ، وال السيد امن 
، وال الامكاتب امن امال سيده ، وال سيده امن اماله ، وال امن سرق امن الة ء ، وال امن سرق  امال عيده

امن الخامس ، وال السارق امن الحاما  وال امن الحايوت الامةتوح لليفع الامأذون ففه ، وال امن الخان ِإَذا 
  دخله ، وال الشريك ِف  سرقته امن شريكه امن
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 سرق ودفع  عيده بو عاري  بو رهيا .امتاع الشرك  ، وال فقطع امن 
وباما اليباش فقد اختلف ففه يين الةقهاء فاميه  امن ربي قطعه واميه  امن َقاَل:ال بقطعه أليه لفس ِف  

بن فقطع وكذلك الطرار ِإَذا بخذ وقد طر  -وهللا بعل  -اموضع حرز ، فكان بحسن اما ربييا ِف  ذلك
ذي طره بقل امن عشرة دراه  ل  فقطع ، وعوقب وحبس امن الك  عشرة دراه  قطعت يده ، فإن كان ال

 َحتَّى فحدث توب  .
فأاما القةاف والامختلس فعليهاما األدب والحبس َحتَّى فحدثا توب  . وباما الةشاش الذي فةش بيواب دور 
الياس بو باب الحايوت ويخرج بالامتاع امن الييت بو الدار فيوجد الامتاع امعه فعلفه القطع ِإَذا خرج 

 ع .بالامتا
وكذلك الامربة تدخل اميزل قو  فتأخذ اميه  ثوبا بو اما بشيهه قفامته عشرة دراه  فإذا خرجت به امن باب 

 الدار فعليها القطع .
والسارق امن الةسطاط الذي ل  يؤذن ففه فقطع ، وكذلك الذي فشق الجوالق وفسرق اميه فقطع ، 

 ه فقطع .وكذلك الذي ييقب الييت ويدخل يده ففسرق اميه وال يدخله ييةس
وَقاَل بعض فقهائيا ِف  الطرار : ِإَذا طر امن صرة ِف  ك  الرجل عشرة دراه  فصاعدا ان كايت 
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 امشدودة الى داخل الك  قطع وان كايت خارج  امن الك  ل  فقطع .
وامن وجد قد يقب دارا بو حايوتا ودخل فجامع الامتاع ول  يخرجه َحتَّى بدرك فلفس علفه قطع ، 

 َحتَّى فحدث توب  . ويوجع عقوب  وفحبس
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا الحجاج عن حصين عن الشعي  عن الحارث144]  [َحدَّ
 عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه بت  يرجل قد يقب وبخذ َعَلى ذلك الحال فل  فقطعه .

 َقاَل:
َثَيا عاص  عن الشعي  َقاَل: لفس علفه قطع َحتَّى يخرج140]  بالامتاع امن الييت . [وَحدَّ

 َقاَل:
َثَيا الامسعودي عن القاس  بن رجال سرق امن ييت الامال فكتب ففه سعد ِإَلى عامر فكتب 143] [وَحدَّ

 عامر " لفس علفه قطع " .
 َقاَل:

ن 148] َثَيا سعيد عن قتادة عن الحسن َقاَل: ِإَذا سرق امن الغيفام  وله فيها ش ء ل  فقطع ، وا  [وَحدَّ
 ُه فيها ش ء قطع .سرق اميها ولفس لَ 

 َقاَل:
َثَيا سعيد عن قتادة عن سعيد ين الامسيب ِف  الرجل فطأ الجاري  امن الة ء .149]  [وَحدَّ

  َقاَل: لفس علفه فيها حد ِإَذا كان َلُه فيها يصيب .
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 َقاَل:

َثَيا بيو امعاوف  عن األعامش عن إيراهف  عن هشا  عن عامرو ين شرحييل 106] َقاَل: َجاَء امعقل [وَحدَّ
 الامزي  ِإَلى عيد هللا َفَقاَل: غالام  سرق فيائ  ، بفأقطعه ؟

 فَقاَل عيد هللا : ال ، امالك بعضه ِف  بعض .
 َقاَل: وقد روى عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه بتى بغال  قد سرق امن سيده فل  فقطعه.

 ق عيدي امن امال  ل  بقطعه " .وروى عن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه َقاَل: " ِإَذا سر 
 َقاَل:

َثَيا الحجاج عن الحك  ين عتيب  عن إيراهف  والشعي  َقاَل: فقطع سارق بامواتيا كاما لو 101] [وَحدَّ
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 سرق امن بحفائيا .
 َقاَل الحجاج : وسألت عطاء عن اليباش َفَقاَل: فقطع .

 َقاَل:
َثَيا اين جريج عن بي  الزبير عن جاير َقالَ 101] : لفس َعَلى الامختل  وال َعَلى الامستلب وال [وَحدَّ

 َعَلى الخائن قطع .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن بي  الزبير عن جاير َقاَل:َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " لفس ِف  101] [وَحدَّ
 الغول قطع " .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

 به األثر .ولفس ِف  الغلول قطع َعَلى اما َجاَء 
 وقد روي عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه َقاَل: " امن وجدتاموه قد غل فحرقوا امتاعه ".
 وقد روى عن بي  بكر وعامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاما بيهاما كايا فعاقبان ِف  الغلول عقوب  اموجع  .

 وجع عقوب  ويؤخذ اما يوجد عيده .والذي بدركت علفه فقهاءيا بيه  كايوا يرون بن فعاقب في
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وال قطع َعَلى سارق الخامر والخيازير والامعازف كلها ، وال ِف  اليييذ وال ِف  ش ء امن الطير وال 
 الصيد ، وال ِف  ش ء امن الوحش ، وال ِف  اليوى والتراب والجص واليورة والاماء .

وال ِف  فاكه  رطب   -فعي  الخيز  -ول : ال قطع ِف  طعا  يؤكل وقد كان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فق
وال ِف  الحطب وال ِف  الخشب وال ِف  الحجارة كلهاو : الجص واليورة والزرييخ والةخار والطين 

والامغرة والقدور والكحل والزجاج ،، وال ف  السامك الامالح اميه والطري،و ال ف  ش ء امن البقول و 
  الرياحين، وال
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ف  األيوار وال ِف  التين وال ِف  التختج وال ِف  الامصحف وال ِف  الصحف الت  فيها شعر ، فأاما 
 القت والخل فكان يرى فيهاما القطع .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
وامن سرق عةصا بو إهليلجا بو شيئا امن األدوف  الفابس  بو شيئا امن الحيط  بو امن الشعير بو امن 

امن الحيوب بو امن الةاكه  الفابس  بو شيئا امن الجواهر بو اللؤلؤ بو شيئا امن األدهان بو الدقيق بو 
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وكايت قفام  اما سرق امن ذلك عشرة  -الطيب امثل العود والامسك والعيير واما بشيهه امن الطيب 
 دراه  فصاعدا فعلفه القطع.

 هذا بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  .
ن سرق اميه بعد اما بحرز ِف  الجرين والييوت ولفس َعَلى سارق الثامار امن  رءوس اليخل قطع ، وا 

ن  قطع ِإَذا يلغت قفامته عشرة دراه  فصاعدا ، وال قطع َعَلى سارق ش ء امن الحيوان امن امراعيها ، وا 
 سرقها امن اموضع قد بحرزت ففه قطع .

آيف  بو بيوابا فإيه  وال قطع َعَلى امن سرق شيئا امن القي  والساج والخشب ، إال بن فسرقه وقد جعل
 إن سرق شيئا امن ذلك فساوي عشرة دراه  قطع .

وال قطع َعَلى امن سرق شيئا امن األصيا  خشبا كان بو ذهبا بو فض  . هذا بحسن اما سامعيا ِف  
 ذلك . وهللا بعل  .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثِي  فحيى ين سعيد عن امحامد ين فحيى ين حفان عن رافع ين خد109] يج َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا [َحدَّ
 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " ال قطع ِف  ثامر وال ِف  كثر " .

 َقاَل:
َثَيا بشعث عن الحسن بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بتى يرجل قد سرق طعااما فل  فقطعه 104] [وَحدَّ
. 

 َقاَل:
َثَيا الحجاج ين برطأة عن عام100] رو ين شعيب عن بيفه عن جده َقاَل: " لفس ِف  ش ء امن [وَحدَّ

 الحيوان قطع َحتَّى فأوي الامراح ، وال ِف  ش ء امن الثامار قطع َحتَّى تأوي الجرين " .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:وقد يلغيا يحو امن ذلك عن اين عامر .

ل  ين بي  طالب رض هللا عيه ال فقطع َقاَل: وَساِمْعُت ببا حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول َقاَل إيراهف  : كان ع
  ِف  ش ء امن الطير .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وكان اين بي  ليلى ال يرى القطع َعَلى امن سرق امن بستار الكعب  . وهو قول  .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

ذا سرق الرجل وهو بشل اليد الفاميى قطعت فامييه الشالء ، فإذا كايت الش الء ه  الفسرى ل  بقطع وا 
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الفاميى امن قيل بن يده الفاميى إن قطعت ترك بغير يد . فال ييبغ  بن فقطع ، وكذلك ِإَذا كايت 
الرجل الفاميى شالء ل  تقطع يده الفاميى لئال فكون امن شق واحد لفس َلُه يد وال رجل ، فإن كايت 

يل بن الشلل ِف  الشق اآلخر الرجل الفاميى صحفح  والرجل الفسرى شالء قطعت يده الفاميى امن ق
فإن عاد فسرق قطعت رجله الفسرى الشالء فإن عاد فسرق ل  فقطع ، ولكن فحبس عن الامسلامين 

 ويوجع عقوب  ِإَلى بن فحدث توب  ، هكذا يلغيا عن بي  بكر وعامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاما .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

َثَيا الحجاج ين برطأة عن عامرو 103] ين امرة عن عيد هللا ين سلام  َقاَل: كان َعَلى َرِضَ  هللُا [َحدَّ
 َعْيُه فقول ِف  السارق: تقطع يده ، فان عاد قطعت رجله فان عاد استودع السجن

 َقاَل:
َثَيا الحجاج عن ساماك عامن حدثه بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه استشار ِف  السارق فأجامعوا 108] [وَحدَّ

 ه ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودع السجنَعَلى بيه إن سرق قطعت يد
 َقاَل:

َثَيا الحجاج عن عامرو ين دييار بن يجدة كتب ِإَلى عيد هللا ين عباس فسأله عن السارق ، 109] [وَحدَّ
فكتب إلفه بامثل قول َعَلى َرِضَ  هللُا َعْيُه . وقد يلغيا بن اي  بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه فعل امثل ذلك 

 بسارق.
 َل َبُيْو ُيْوُسَف:َقا

ولو سرق سرق  يجب ِف  امثلها القطع ول  فقطع َحتَّى قطعت يده الفاميى ِف  قتال بو قصاص بو غير 
 ذلك ل  تقطع رجله الفسرى ولكن يوجع عقوب  وضامن السرق  وفستودع السجن َحتَّى يتوب.

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
  ففه فال فقا  وال فقا  الحد َعَلى غال  ل  ييلغ الحل  فإن شك

(1/139) 

 
134 

 حد َحتَّى ييلغ خامس عشرة سي  وقد قالوا بكثر امن ذلك .
 وكذلك الجاري  ال فقا  عليها شئ امن الحدود َحتَّى تحفض بو تيلغ خامس عشرة سي  .

َثَيا عييد هللا عن يافع عن ين عامر َقاَل: عرضي  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ 136] َ  للقتال يو  [َحدَّ
بحد فاستصغري  فردي  وكيت اين بربع عشرة سي  . وعرضي  يو  الخيدق وبن اين خامس عشرة 

 سي  فأجازي  .
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َقاَل يافع : فحدثت يهذا الحديث عامر ين عيد العزيز وهو خلفة  َفَقاَل: إن هذا الةرق يين الكيير 
 والصغير .

 َقاَل:فكتب ِإَلى عاماله:
فافرضوا َلُه ِف  الامقاتل  ، وامن كان دون ذلك فافرضوا َلُه ِف  الذري  "فهذا  " امن يلغ خامس عشرة سي 

 بحسن اما سامعياه ِف  ذلك وهللا بعل  .
َثَيا ببان عن بيس بن ببا بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه بتى بغال  قد سرق ول  يتيين احتالامه فل  131] [َحدَّ

 فقطعه .
 َقاَل:

َثِي  بعض الامشيخ  عن 131] امكحول َقاَل:" ِإَذا يلغ الغال  خامس عشرة سي  جازت شهادته [وَحدَّ
 ووجيت عفه الحدود "

 َقاَل:
َثَيا الامغيرة عن إيراهف  ِف  الجاري  تزوج فيدخل يها ُث َّ تصيب فاحش . َقاَل: لفس عليها حد 131] [وَحدَّ

 َحتَّى تحفض.
 َقاَل:

عزر بالضرب والتوعد والتخويف ، فإن وامن ظن به بو توه  علفه سرق  بو غير ذلك فال ييبغ  بن ف
امن بقر بسرق  بو بحد بو بقتل وقد فعل ذلك به ، فلفس إقراره ذلك بش ء ، وال فحل قطعه وال بخذه 

 باما بقر به .
َثِي  الشيباي  عن عل  ين حيظل  عن بيفه َقاَل: َقاَل ُعاَمُر: َرِضَ  هللُا َعْيُه : " لفس الرجل 139] [َحدَّ

 سه إن بجعته بو بخةته بو حبسته بن فقر َعَلى يةسه ".بامأامون َعَلى ية
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين اسحاق عن الزهري َقاَل: بتى طارق بالشا  يرجل قد بخذ ِف  تهام  سرق  ، 134] [وَحدَّ
فضربه ، فأقر به ، فبعث به ِإَلى عيد هللا ين عامر َرِضَ  هللُا َعْيُهاما فسأله عن ذلك ، فَقاَل اين عامر 

 فقطع فإيه إياما بقر بعد ضربه إفاه " . : " ال
َقاَل: وتقد  فا بامير الامؤاميين ِإَلى والتك ال فأخذون الياس بالته  يج ء الرجل ِإَلى الرجل ]بي الوال  [ 
ففقول: هذا اتهامي  ِف  سرق  سرقت اميه ففأخذويه يذلك وغيره وهذا اماما ال فحل العامل به وال ييبغ  

  ِف  قتل وال سرق  ، بن تقيل دعوى رجل َعَلى رجل
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وال فقا  علفه حد إال يييي  عادل  بو يإقراره امن غير تهديد امن الوال  َلُه بو وعيد َعَلى اما ذكرته لك . 
وال فحل وال فسع بن فحبس رجل يتهام  رجل َلُه ، كان َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ال فأخذ الياس 

ييبغ  بن يجامع يين الامدع  والامدعى علفه، فإن كايت َلُه ييي  َعَلى اما ادعى حك  يها بالقرف ولكن 
ال بخذ امن الامدعى علفه كةيل وخل  عيه.  وا 

ال ل  يتعرض َلُه وكذلك كل امن كان ِف  الحبس امن  فإن بوضح الامدعى علفه بعد ذلك شيئا وا 
ب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الامتهامين فلفةعل ذلك به وبخصامه فقد كان ييلغ امن توق  بصحا

الحدود ِف  غير امواضعها واما كايوا يرون امن الةضل ِف  درئها بالشيهات بن فقولوا لامن بت  به 
 سارقا: بسرقت قل: ال.

" اما  وروي بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بت  يرجل فقيل: هذا سرق شامل  فَقاَل علفه الصالة والسال 
 بخاله سارقا ".

َثَيا سةفان ين عييي  عن يزيد ين خصفة  عن امحامد ين عيد الرحامن ين ثوبان بن رجال 130] [وَحدَّ
 سرق شامل  فرفع ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َفَقاَل: " اما بخاله سرق ، بسرقت ؟ " .

 َقاَل:
َثِي  سعيد ين بي  عروب  عن علف  ا133] لياج  عن بي  الامتوكل بن ببا هريرة بت  بسارق وهو [وَحدَّ

 يوامئذ بامير ، َفَقاَل: " بسرقت ؟ قل: ال. بسرقت ؟ قل: ال " .
 َقاَل:

َثِي  اين جريج عن عطاء َقاَل: بت  عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه يرجل فشهد علفه رجالن بيه سرق 138] [وَحدَّ
د شهود الزور َفَقاَل: ال بوت  بشاهد زور إال فعلت به ، َقاَل: فأخذ ِف  ش ء امن بامور الياس ُث َّ هد
 كذا وكذا ، ُث َّ طلب الشاهدين فل  يجدهاما .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
فقد  الرجل يده الفسرى ل  تقطع يده  -يده الفاميى  -ولو بن اإلاما  بامر بقطع يد رجل ِف  سرق  

 هللا بعل  .الفاميى ، يلغيا ذلك عن الشعي  ، وهو بحسن اما ربييا و
َقاَل ِف  الامسل  فسرق امن الذام  : إيه يلزامه اما يلز  السارق الامسل  وكذا لو كان السارق ذامفا يلزامه 

 اما يلز  السارق الامسل  .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن الحسن قال139]   [َحدَّ
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 " امن سرق امن يهودي بو يصراي  بوخذ امن بهل الذام  امن غيرهاما قطع "

 ُيْو ُيْوُسَف:َقاَل بَ 
 وامن بخذ وقد قطع الطريق وحارب فإن ببا حيفة  كان فقول :

ن كان قد قتل اَمَع  ِإَذا حارب فأخذ الامال قطعت يده ورجله امكن خالف ول  فقتل وامل  فصلب ، وا 
ن شاء قطع يده  ن شاء صلبه ول  فقطعه ، وا  بخهذ الامال فإاما  بالخفار : إن شاء قتله ول  فقطعه ، وا 

  َّ صلبه بو قتله . فإذا قتل ول  فأخذ الامال قتل .ورجله ثُ 
 َقاَل: ويةفه امن األرض صلبه ، وكان يروى ذلك عن حاماد عن إيراهف  .

ذا بخذ الامال ول  فقتل قطعت يده ورجله امن خالف.  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ِإَذا قتل ول  فأخذ الامال قتل ، وا 
َثَيا يذلك الحجاج ين برطأة عن 186]  عطف  العوف  عن اين عباس .[َحدَّ
َثَيا ليث عن امجاهد َقاَل: الخفار ِف  الامحارب ِإَلى اإلاما  .181]  [وَحدَّ

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
وامن رفع إلفك وقد تزوج اامربة ِف  عدتها فال حد علفه لاما َجاَء ِف  ذلك عن عامر وعل  َرِضَ  هللُا 

ةرق يييه وبييها وكذلك امن رفع إلفك وقد فجر بأام  َلُه فيها َعْيُهاما فإيهاما ل  يريا ِف  ذلك حدا ولكيه ف
 شقص فال حد علفه وكذلك الذي فطأ امكاتيته .

وكذلك الذي فطأ جاري  اامربته بو جاري  بيفه بوجاري  بامه ِإَذا َقاَل:ل  بعل  بيهن فحرامن علفه ، فإن 
ن َقاَل:قد علامت بن ذلك حرا  عل  بقف  علفه الحد. وال حد َعَلى امن  وطأ جاري  اييه بو اين اييه وا 

 َقاَل:قد علامت بيها حرا  لاما َجاَء ِف  ذلك عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ :بيت وامالك أليفك".
 فأاما امن وط ء جاري  بخفه بو جاري  بخته بو جاري  ذي رح  امحر  اميه سوى اما ساميت فعلفه الحد.

 َقاَل:
َثَيا اساماعي181] ل ين بي  خالد عن عامير ين يامير َقاَل:" سئل اين عامر َرِضَ  هللُا َتَعاَلى َعْيُه [َحدَّ

 عن جاري  كايت يين رجلين فوقع عليها بحدهاما َقاَل: لفس علفه حد "
 َقاَل:

َثَيا الامغيرة عن الهيث  ين يدر عن حرقوص عن َعَلى َرِضَ  هللُا َعْيُه بن رجل وقع َعَلى 181] [وَحدَّ
 ته فدرب عيه الحد .جاري  اامرب

 َقاَل:
َثَيا إساماعيل عن الشعي  َقاَل:َجاَء رجل ِإَلى عيد هللا َفَقاَل: إي  وقعت َعَلى جاري  اامربت  189] [وَحدَّ

 َفَقاَل: اتق هللا وال تعد " .
 َقاَل:
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َثَيا بشعث عن الحسن ِف  الرجل فقع َعَلى جاري  بامه َقاَل: لفس علفه حد ، وجاري  ا184] لجد [وَحدَّ
  والجد امثل جاري  األ  واألب .
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 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ن فجر باامربة ُث َّ تزوجها فإيه فحد ،  وامن فجر باامربة حرة فاماتت امن ذلك فعلفه الدف  والحد ، وا 

ده وكذلك لو فجر بأام  ُث َّ اشتراها حد به ، ولو فجر بأام  فقتلها فإي  استحسن بن الزامه قفامتها وال بح
. 

ذا ربى اإلاما  بو حاكامه رجال قد سرق بو شرب خامرا بو زيا فال ييبغ  بن فقف  علفه الحد يرؤيته  وا 
 يذلك َحتَّى تقو  به عيده ييي .

 وهذا استحسان لاما يلغيا ِف  ذلك امن األثر.
 ُهاما .فأاما القفاس فإيه فامض  ذلك علفه ، ولكن يلغيا يحو امن ذلك عن بي  بكر وعامر َرِضَ  هللُا َعيْ 

 فأاما ِإَذا سامعه فقر بحق امن حقوق الياس فإيه يلزامه ذلك امن غير بن فشهد به علفه .
 وال ييبغ  بن تقا  الحدود ِف  الامساجد وال ِف  برض العدو .

َثَيا األعامش عن إيراهف  عن علقام  َقاَل: غزويا برض الرو  وامعيا حذفة  وعلييا رجل امن 180] [وَحدَّ
ا بن يحده ،وَقاَل حذفة : تحدون باميرك  وقد ديوت  امن عدوك  ففطامعون قريش فشرب الخامر فأردي

 ففك .
وبلغيا بفضا بن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه بامر بامراء الجيوش والسرافا بن ال يجلدوا بحدا َحتَّى فطلعوا امن 

 الدرب قافلين ، وكره بن تحامل الامحدود حامف  الشفطان َعَلى اللحوق بالكةار .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن فضيل ين عامر الةقفام  عن امعقل َقاَل: َجاَء رجل ِإَلى َعَلى َرِضَ  هللُا َعْيُه [و 183] َحدَّ
 فساره َفَقاَل: فا قيير اخرجه امن الامسجد وبق  علفه الحد .

 َقاَل:
َثَيا ليث عن امجاهد َقاَل: كايوا فكرهون بن فقفاموا الحدود ِف  الامساجد .188]  [وَحدَّ

 ُسَف:َقاَل َبُيْو ُيوْ 
 الذام  ِإَذا استكره الامربة الامسلام  َعَلى يةسها فعلفه امن الحد اما َعَلى الامسل  ِف  قول فقهاءيا.

 وقد رويت ففه بحاديث اميها اما:
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َثَيا داود ين بي  هيد عن زياد ين عثامان بن رجال امن اليصارى استكره اامربة امسلام  َعَلى 189] [ َحدَّ
 اَل: " اما َعَلى هذا صالحياك  "فضرب عيقه.يةسهافرفع ذلك ِإَلى اي  عييدة َفقَ 

 َقاَل:
َثَيا امجالد عن الشعي  عن سويد ين غةل  بن رجال امن بهل الذام  امن يبط الشا  يخس 196] [وَحدَّ

باامربة َعَلى داب  فل  تقع فدفعها فصرعها فايكشةت عيها ثفايها ، فجلس فجاامعها ، فرفع ذلك َعَلى 
  أامر به فصلب وَقاَل:عامر ين الخطاب رص  هللا عيه ف
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 " لفس َعَلى هذا عاهدياك  ".
 َقاَل:

َثَيا سعد عن قتادة عن عيد هللا ين عباس ِف  الحر ييفع الحر َقاَل:" فعاقبان وال قطع 191] [وَحدَّ
 عليهاما " .

 فصل) ِف  الحك  ِف  الامرتد عن اإلسال  (
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

  ِإَلى الكةر فقد اختلةوا ففه ، فاميه  امن ربى استتايته واميه  وامن ل  ير ذلك ، وباما الامرتد عن اإلسال
وكذلك الزيادق  الذين يلحدون وقد كايوا فظهرون اإلسال  ، وكذلك اليهودي واليصراي  والامجوس  

 واحتج يها.فسل  ُث َّ يرتد والعفاذ باهلل ففعود ِإَلى دييه الذي كان خرج اميه ، وكل قد روى ِف  ذلك بثارا 
 فامن ربى بن ال فستتاب ففقول :

 َقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " امن يدل دييه فاقتلوه " .
وامن ربى بن فستتاب ففحتج باما روي عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امن قوله : " بامرت بن بقاتل 

ا قالوها عصاموا امي  دامائه  وبامواله  إال بحقها وحسايه  َعَلى هللا الياس َحتَّى فقولوا ال إله إال هللا فإذ
. " 

وفحتجون باما روي عن عامر وعثامان وعل  وبي  اموسى َرِضَ  هللُا َعْيُه  وغيره  وفقولون: إياما َقاَل 
 اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " امن يدل دييه فاقتلوه "

 سال  لفس بامقف  َعَلى التيديل .وهذا الامرتد الذي قد رجع ِإَلى اإل
وامعيى حديث اليي  علفه الصالة والسال  بي امن بقا  َعَلى تيديله ، بال ترى بيه قد حر  د  امن 

َقاَل:ال إله إال هللا واماله ، وهذا فقول ال إله إال هللا فكيف بقتله وقد يهى َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن 
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 قتله " ؟
لسال  فقول ألساام  : فا بساام  بقتلته بعد قوله ال إله إال هللا فَقاَل:بساام : إياما وهو علفه الصالة وا

ن قتله ل   قالها فرقا امن السالح . فَقاَل:" هال شققت عن قلبه"؟ فأعلامه بيه لفس فعل  اما ِف  قلبه وا 
 فكن امطلقا َلُه يتوهامه بيه إياما قالها فرقا امن السالح .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثَيا األعامش عن بي  ظيفان عن بساام  َقاَل: " بعثيا رسول191]   [َحدَّ
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هللا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  سري  فصبحيا الحرقات امن جهيي  ، فأدركت رجال َفَقاَل: ال إله إال هللا ، 
لََّ  فَقاَل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فطعيته فوقع ِف  يةس  امن ذلك ، فذكرته لليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوسَ 

 : بَقاَل:ال إله إال هللا ، وقتلته ؟
 َقاَل:فقلت : َفا َرُسْوَل هللِا إياما قالها فرقا امن السالح .

َقاَل: فهال شققت عن قلبه حين َقاَل:َحتَّى تعل  بقالها فرقا امن السالح بو ال ؟ فاما زال فكررها َحتَّى 
 بسلامت يوامئذ ".تامييت بي  

 َقاَل:
َثَيا األعامش عن بي  سةفان عن جاير َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : بامرت 191] [وَحدَّ

بن بقاتل الياس حت ى فقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصاموا امي  داماءه  وبامواله  إال بحقها 
 وحسايه  َعَلى هللا ".

 َقاَل:
َثَيا األعامش عن بي  صالح 'عن بي  هريرة عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امثله . َقاَل: 199] [وَحدَّ

َثِي  سةفان ين عييي  عن امحامد ين عيد الرحامن عن بيفه َقاَل:" لاما قد  َعَلى عامر رض  هللا  وَحدَّ
 عليه فتح تستر سأله  : هل امن امغرب  خير ؟

 الامسلامين لحق بالامشركين فأخذياه .قالوا : يع  ، رجل امن 
 َقاَل: فاما صيعت  به ؟

قالوا : قتلياه َقاَل: بفال بدخلتاموه ييتا وبغلقت  علفه ييتا وبطعامتاموه كل يو  رغفةا واستتيتاموه ثالثا ، فإن 
ال قتلتاموه ؟ الله  إي  ل  بشهد ول  برض إذ يلغي  " .  تاب وا 

 َقاَل:
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َثَيا ين جريج عن سلف194]  امان ين اموسى عن عثامان َقاَل: " فستتاب الامرتد ثالثا ".[وَحدَّ
 َقاَل:

ال 190] َثَيا بشعث عن الشعي  َقاَل: َقاَل َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " فستتاب الامرتد ثالثا فإن تاب وا  [َحدَّ
 قتل ".
 َقاَل:

َثَيا سعيد عن قتادة عن حاميد " ب  امعاذا دخهل َعَلى بي  اموسى و 193] عيده يهودي َفَقاَل: اما [وَحدَّ
هذا ؟ َقاَل:يهودي بسل  ُث َّ ارتد وقد استتيياه اميذ شهرين فل  يتب ، فَقاَل:امعاذ ال بجلس َحتَّى بضرب 

 عيقه ، قضاء هللا وقضاء رسوله
 َقاَل:

ال قتل .198] َثَيا امغيرة عن إيراهف  َقاَل: فستتاب الامرتد فإن تاب ترك وا   [وَحدَّ
 االستتاب . -وه  كثير  -ه األحاديث فحتج امن ربى امن الةقهاء َقاَل بيويوسف : فيهذ

ال ضربت بعياقه  َعَلى اما َجاَء امن -وهللا بعل -وبحسن اما سامعيا ِف  ذلك بن فستتايوا فإن تايوا وا 
 األحاديث الامشهورة واما كان علفه امن بدركياه امن الةقهاء.

 َقاَل:
لف لحال الرجل ، يأخذ ِف  الامرتدة بقول عيد هللا ين فأاما الامربة ِإَذا ارتدت عن اإلسال  فحالها امخا

 عباس:
َثِي  عن عاص  ين بي  رزين عن   فإن ببا حيفة  َرِحاَمُه هللُا َحدَّ
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اين عباس َقاَل:" ال فقتل اليساء ِإَذا هن ارتددن عن اإلسال  ولكن فحبسن ويدعين ِإَلى اإلسال  
 ويجيرن علفه " .

 ْوُسَف:َقاَل َبُيْو يُ 
ِإَذا ارتد الرجل والامربة ولحقا يدار الحرب فرفع ذلك ِإَلى اإلاما  فإيه ييبغ  بن فقس  اما خلةه يين 

ن كان للرجل بامهات بوالد عتقن ، ولحوقه يدار الحرب  ورثتهاما ، فإن كان لهاما امديرون عتقوا ، وا 
 ِف  دار الحرب ل  يجز عتقه. باميزل  اموته ، ولو كان خلف رقفقا َلُه ِف  دار اإلسال  فأعتقهن وهو

وكذلك لو بوصى لرجل يوصف  بو وهب َلُه هب  ل  يجز ش ء امن ذلك فإن كان بعتق بو بوصى بو 
وهب قيل بن يلحق يدار الحرب جاز ذلك أليه ِإَذا لحق يدار الحرب فقد خرج امن اماله وصار اميراثا 
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يثالث حفض اميذ يو  ارتد عن االسال  ،  لورثته ، فأاما اامربته ففةرق يييه وبييها وتأامر بن تعتد اميه
ن كايت حاامال فَحتَّى تضع اما ِف  بطيها ُث َّ تتزوج إن شاءت وفقس  اماله يين ورثته امن الامسلامين .  وا 
فإن بامر اإلاما  بقسام  اماله يين ورثته بعد لحوقه يدار الحرب ، فإن كايت اامربته قد حاضت ثالث 

 ا  بقسام  اماله فال اميراث لها أليها قد حلت لألزواج .حفض امن ذ يو  ارتد ِإَلى يو  بامر اإلام
بربيت لو تزوجت بخر فامات بكيت بورثها اميهاما جامفعا ؟ إياما ه  باميزل  الامطلق  ثالثا ِف  الامرض 

ن امات بعد ايقضاء العدة ل  ترث.  بو واحدة دائي  ِف  الصح  فإن امات وه  ِف  العدة ورثته ، وا 
له ِإَلى دار الحرب فأصابه الامسلامون فهو غيفام  باميزل  الغيفام  امن وكل ش ء يدخل به الامرتد امن اما

 الحرب .
 َقاَل:

َثَيا بشعث عن عاامر وعن الحك  ]ين عتيب  [ ِف  الامسلام  يرتد زوجها ويلحق بأرض العدو 199] [وَحدَّ
ن كايت حاامال  ن كايت امامن ال تحفض فثالث  بشهر ، وا  ، فإن كايت امامن تحفض فثالث  قروء وا 

 تضع اما ِف  بطيها ، ُث َّ تتزوج إن شاءت وفقس  الاميراث يين ورثته امن الامسلامين . فحين
 َقاَل:

َثَيااألعامش عن بي  عامروعن عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه بتى بامستوردالعجل  وقد ارتد فعرض 966] [وَحدَّ
 علفه اإلسال  فأيى فقتله وجعل اميراثه يين ورثته امن الامسلامين .

  َقاَل:
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فإن رجع هذا لامرتد تائبا رد إلفه اما وجد امن اماله قائاما بعييه ، واما استهلك ورثته فال ضامان عليه  
 ففه .

ن  وباما امديروه وبامهات بوالده فإن كان اإلاما  قد بعتقه  فقد امضى عتقه  وال يرجع ِف  ش ء اميه  ، وا 
 كان ل  فعتقه  فه  َعَلى حاله  قيل بن يرتد .

ا ارتدت ولحقت يدار الحرب فأامر اإلاما  بقسام  تركتها يين ورثتها ولها زوج فال اميراث وباما الامربة ِإذَ 
لزوجها فإيها حين ارتدت فقد حرامت علفه وصار لها غير زوج ، ولو كايت هذه الامربة ارتدت وه  

امريض  فاماتت امن ذلك الامرض بو لحقت يدار الحرب َعَلى حال الامرض فقضى اإلاما  باموتها فإي  
بن بورث زوجها ِف  هذه الحال  وبفرق يين ردتها ِف  صحتها وردتها ِف  امرضها الذي اماتت  بستحسن

 ففه.
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وبه كان بيو حيفة  َرِحاَمُه هللُا فقول ، ولفس هو بقفاس ، القفاس بن ال اميراث للزوج ، كايت الردة 
 اميها ِف  الامرض بو ِف  الصح  .

ى امات امن امرضه ذلك ، فإن كايت اامربته قد حاضت فأاما الرجل ِإَذا ارتد وهو امريض فل  يتب َحتَّ 
ن ل  تكن حاضت ثالث حفض فلها الاميراث وه  باميزل   ثالث حفض قيل وفاته فال اميراث لها وا 
الامطلق  ، واموته ههيا ِف  امرضه امثل لحوقه يدار الحرب ِف  الصح  ِإَذا قضى اإلاما  باموته وبامر 

 بقسام  اما خلف ِف  دار اإلسال  .
ْو ُيْوُسَف: وبفاما رجل امسل  سب َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بو كذبه بو عابه بوتيقصه فقد َقاَل َبيُ 

ال قتل ، وكذلك الامربة ، إال بن ببا حيفة  َقاَل: ال تقتل الامربة  كةر باهلل وبايت اميه زوجته ، فإن تاب وا 
 ]وتجير َعَلى اإلسال  [ .

َثَيا عيد الرحام961] ن ين ثايت ين ثوبان عن بيفه َقاَل: كيت عاامال لعامر ين عيد العزيز ، [َحدَّ
 فكتيت إلفه: بن رجال كان يهودفا فأسل  ُث َّ تهود ورجع عن اإلسال .

 فكتب إل  عامر :
ن بيى فادع يخشب  فأضجعه عليها ُث َّ ادعه ، فإن  بن ادعوه ِإَلى اإلسال  فإن بسل  فخل سييله ، وا 

ن بيى فاقتله .بيى فأوثقه وضع الح  رب  َعَلى قلبه ُث َّ ادعه ، فإن رجع فخل سييله وا 
 َقاَل: فةعل ذلك به َحتَّى وضع الحرب  َعَلى قلبه فأسل  فخل  سييله .

  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين اماما فصيبه والتك ِف  األامصار
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الامال ]الذهب [ والامتاع والسالح وغير ذلك فاما بصيت امعه  امن ش ء  اَمَع اللصوص ِإَذا بخذوا امن
فتقد  ِإَلى والتك ِف  بن فصير ِإَلى رجل امن بهل األاماي  والصالح ففصيره ِف  اموضع حريز ، فإن 
َجاَء َلُه طالب وبقا  يذلك ييي  شهودا ال بأس يه  ، قواما امن بهل التجارة امعروفين ، رد علفه امتاعه 

ن ل  فأت َلُه طالب يفع الامتاع والسالح وبشهد علف ه ، وضاميه الامتاع بو قفامته إن َجاَء امستحق َلُه وا 
 وصير ثاميه والامال الذي بصيب امعه ِإَلى ييت الامال ، فإن هذا وشيهه اماما يذهب به الوالة .
 ء امن وال فحل له  وال فسعه  إال بن يرفعوه إلفك ، فامر والتك ِف  كل يلد وامصر ِإَذا رفع إليه  ش

 هذا بن يثيتوه عيده  وفصيروه ِإَلى الذي يجعل إلفه حةظ ذلك.
 وتقد  إلفه ِف  العامل باما حددته َلُه .

وتقد  إلفه إن َجاَءه رجل قد دعا ش ء امن الامتاع بو الامال الذي يوجد اَمَع اللصوص فسأله الييي  فل  
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اء اما لفس َلُه بن فحلةه َعَلى اما ادعى فكن َلُه ييي  وكان الرجل ثقوة عدال بامييا لفس بامته  َعَلى ادع
 امن ذلك ُث َّ يدفعه إلفه وفضاميه إفاه إن َجاَء امستحق بش ء اماما كان دفع إلفه.

وهذا استحسان أليه رباما ال فامكن الرجل الييي  َعَلى امتاع بو امال بيه َلُه وهو ِف  يةسه ثق  لفس امامن 
 يدع  اما لفس َلُه .

ن بخذ اللصوص وامعه  امتاع وصا حب الامتاع امعه  وهو بامر ظاهر امعروف رد َعَلى صاحبه وا 
 امكايه .

 وال يرد الوال  صاحبه يريد يذلك ذهاب امتاعه لفضجر الرجل فيدع الامتاع ففأخذه .
وكذلك الحك  ففاما بصيب اَمَع الخياقين والامييجين فسييل هذا السييل إن َجاَء َلُه طالب فأقا  الييي  

 ه ذلك .َعَلى ش ء وعدلت يييته دفع إلف
ذا عرف الخياق بو بقر بو  ن ل  فأت َلُه طالب يفع الامتاع وجامع ثاميه ودفع ِإَلى ييت الامال وا  وا 

 بصيب امعه بداة الخياقين وامعه الامتاع بامرت بضرب عيقه إن بقر وصلبه .
وكذلك الامييج ِإَذا وجد فأقر بو بصيب امعه الطعا  الذي ففه ييج وبصيب امعه امتاع الياس بو بداة 

 قين فاالامر فيه  إلفه ِإَذا كان بامره  ظاهرا امكشوفا ال يختل .الخيا
واما صار ِإَلى القضاة ِف  الامدن واألامصار امن امتاع الغرباء واما له  ولفس لذلك طالب وال وارث 

  فييبغ  بن يرفع إلفك ذلك فإيه إن بق  ِف  بيدي القضاة صيروه ِإَلى بقوا  فأكلويه وهذا
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جد اَمَع اللصوص ام  لفس َلُه طالب وال امدع إياما هو لييت امال الامسلامين فتةقد هذا وشيهه اما و 
 وشيهه .

وتقد  ِإَلى والتك َعَلى اليريد واألخبار ِف  اليواح  بن فكتيوا إلفك باما فحدث امن ذلك ، وربفك بعد ِف  
 ذلك .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َلى الوالة ِف  كل يلد امن العييد واإلاماء اإلباق ، وبيه  وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين اماما يدفع إِ 

قد كثروا ِف  الحبس ِف  كل امصر وامديي  ولفس فأت  له  طالب ، فول رجال ثق  ترضى دييه وبامايته 
يفع امن بحضرتك بامديي  السال  ِف  الحبس َحتَّى ييفعه  ، واكتب ِإَلى والتك َعَلى القضاء ِف  

تَّى يخرج الغال  بو األام  ففسأل عن اسامه ، واس  امواله ، وامن بي يلد هو األامصار والامدن يذلك حَ 
 ، وبين فسكن امواله ؟ وامن بي القبائل هو ؟
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وفكتب ذلك ِف  دفتر وفكتب اس  العيد وحليته وجيسه والشهر الذي بيق ففه والسي  ، والشهر الذي 
فحبس ، فإذا بتى علفه ِف  الحبس ست  بشهر بخذ ففه والسي  ، ُث َّ يثيت ذلك َعَلى اما فقول العيد ُث َّ 

ول  فأت َلُه طالب بخرجه الرجل الذي وليته بامره فيادى عليه  ِف  امن يزيد وباعه  وجامع اماله  
 وصيره ِإَلى ييت الامال وكتب علفه : امال ثامن اإلباق .

اس  العيد بو األ   فإن َجاَء صاحب عيد بو بام  وهو ِف  الحبس ول  يبع العيد وال األام  َقاَل له : س 
ة، واما اسامك ؟ وامن بي البالد بيت ؟ واما جيس العيد بو األام  واما حليته .وهو ييظر ِف  الدفتر 

 الذي بثيت ففه األساماء امن العييد واإلاماء ، وف  بي شهر بيق اميك ؟
َقاَل: بتعرف  فإذا وافق االس  االس  واليلد اليلد والحلف  الحلف  والجيس الجيس بخرج العيد بو األام  ُث َّ 

 هذا ؟ فإذا بقر بيه امواله دفعه إلفه.
ن َجاَء الامولى وقد يفع العيد بو األام  سأله عن اسامه واس  بيفه واس  قييلته وبلده وعن اس  العيد  وا 

وحليته ، وهو ييظر ِف  الدفتر ، فإذا بخير يذلك َعَلى اما كان العيد بخير به ووافق ذلك اما ِف  الدفتر 
العيد الذي كان باعه ولفكن اما يباعه العيد امثيتا ِف  الدفتر عيد ذكر اسامه واس  امواله  دفع إلفه ثامن

 ، وكذلك األام  .
ن ل  فأت لذلك طالب وطالت به الامدة صير ذلك ِف  ييت الامال فصيع به اإلاما  اما بحب  وا 

 وفصرفه ففاما يرى بيه بيةع للامسلامين .
  وييبغ  بن يتقد  ِف 
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ء َعَلى هؤالء اآلباق ِإَلى بن يباعوا كاما يجري َعَلى امن ِف  الحبس َعَلى اما كيت قدرت لكل األجرا

اامرئ اميه  ، ولفكن األجراء عليه  امن ييت امال الامسلامين ، وصير الذي يجري عليه  ِإَلى الرجل 
 الذي تولفه بامره  وبفعه  ، وربفك بعد ِف  ذلك .

لفك وصاحب اليريد بن وباما اما سالت عيه فا بامير الامؤاميين امام ا يلغك واستقر عيدك وكتب به إلفك وا 
ِف  يد قاض  البصرة برضين كثيرة فيها يخل وشجر وامزارع وبن غل  ذلك تيلغ شئ كثيرا ِف  السي  
قد صيرها ِف  بيدي وكالء امن قيله يجري َعَلى الواحد اميه  الةا وبلةين وبكثر واقل ولفس بحد يدع  

 وكالءه فأكلون ذلك .فيها دعوى وبن القاض  و 
فهذا وشيهه امن الواجب علفك اليظر ففه ِإَذا استقر عيدك فاما كان ِف  يد القاض  اماما لفس يدع  
ففه بحد دعوى وقد استغله وكالء القاض  و بخذوا غل  ذلك وطالت به الامدة ول  فأت  بحد فطلب 
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  سوء صير هذا وشيهه ففه حقا قد بامسك القاض  عن الكتاب إلفك يذلك لترى ففه ربفك، فقاض
 امأكل  َلُه ولامن امعه وهو آث  ِف  ذلك.

فتقد  ِإَلى والتك ِف  امحاسب  القاض  َعَلى اما جرى َعَلى يدفه وبيدي وكالءه َحتَّى يخرجوا اميه 
وفصير اما كان امن غالت ذلك ِإَلى ييت امال الامسلامين بعد بن ال فكون لوارث وال إلحد فيها شئ 

ذا صح امثل هذ ا َعَلى القاض  َحتَّى تيين اامتياعه امن الكتاب ِإَلى اإلاما  يذلك فقاض  يدعفه ، وا 
 سوء غاش ليةسه ولإلاما  وللامسلامين وال ييبغ  بن فستعان به َعَلى شئ امن بامور الامسلامين .

وقد ربيت بن تأامر يإخراج تلك األرضين امن بيدي القضاة الذين فأكلويها ويؤكلويها وبن تختار لها 
عدال ,ان تأامر بن يختار لها الثقات فيتولوا بامرها وتأامر بأن تحامل غالتها ِإَلى ييت  رجال ثق  بامييا

امال الامسلامين ِإَلى بن فأت  امستحق لش ء اميها ، فإن كل امن امات امن الامسلامين ال وارث َلُه فاماله 
لك لييت الامال ، إال بن يدع  امدع اميها شيئا باميراث يرثه عن بعض امن امات وتركها وفأت  َعَلى ذ

 ييرهان وبيي  ففعطى اميها اما يجب َلُه ، وربفك بعد ِف  ذلك .
  وتقد  ِإَلى صاحب اليريد هياك بالكتاب إلفك بكل اما فحدث امن هذا وشيهه
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 وتوعده َعَلى ستر ش ء امن ذلك .
اج ِإَلى على بيه قد يلغي  عن والتك عن اليريد واألخبار ِف  اليواح  تخلفط كثير واماحباة واما فحت

امعرفته امن اامور الوالة والرعف  ، وبيه رباما امالوا اَمَع العامال اَمَع الرعف  وستروا بخباره  وسوء 
امعااملته  بالياس ورباما كتيوا ِف  الوالة والعامال باما ل  فةعلوا ِإَذا ل  يرضوه  ، وهذا اماما ييبغ  بن 

يد اليريد واألخبار وكيف ييبغ  بن تتةقده وتأامر باختفار الثقات العدول امن بهل كل يلد وامصر فتول
ال فقيل خير إال امن ثق  عدل ؟ ويجري له  امن الرزق امن ييت الامال وليدر عليه  وتتقد  إليه  ِف  

بن ال فستروا عيك خيرا عن رعيتك وال عن والتك وال يزيدوا ففاما فكتيون به علفك خيرا ، فامن ل  
 فةعل اميه  فيكل به .

واألخبار ِف  اليواح  ثقات عدوال فال ييبغ  بن فقيل له  خير ِف  قاض وامتى ل  فكن بصحاب اليرد 
وال وال ، إياما فحتاط لصاحب اليريد وال الوال  وغيرهاما فإذ ل  فكن عدال فال فحل وال فسع استعامال 
خيره وال قيوله . وتقد  إليه  بن ال فحاملوا َعَلى دواب اليريد إال امن تأامر بحيله ِف  بامور الامسلامين 

 إيها للامسلامين .ف
َثَيا عييد هللا ين عامر بن عامر ين عيد العزيز يهى بن يجعل اليريد ِف  طرف السوط حديدة 961] [َحدَّ
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 ييخس يها الداب  . ويهى عن اللج  الثَقال.
َثَيا طلح  ين فحيى بن عامر ين عيد العزيز َرِضَ  هللُا َعْيُه كان ييرد فحامل امولى َلُه رجال 961] [وَحدَّ

 اليريد بغير إذيه فدعاه َفَقاَل: ال تيرح َحتَّى تقوامه ُث َّ تجعله ِف  ييت الامال.َعَلى 
 فصل

 وسألت امن بي وجه تجري َعَلى القضاة والعامال األرزاق ؟
اما يجري َعَلى القضاة والوالة امن ييت امال الامسلامين :  -بعز هللا بامير الامؤاميين بطاعته  -فاجعل 

رض والجزي  أليه  ِف  عامل الامسلامين فيجري عليه  امن ييت امن جباف  القرض بو امن خراج األ
 اماله  ويجري َعَلى كل وال  امديي  وقاضيها بقدر اما فحتامل.

  وكل رجل تصيره ِف  عامل الامسلامين
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فأجر علفه امن ييت اماله  وال تجر َعَلى الوالة والقضاة امن امال الصدق  شيئا إال وال  الصدق  فإيه 
 {06اميها كاما َقاَل هللا تبارك وتعالى:} َو اْلَعااِمِليَن َعَلْيَها]التوب  : يجري علفه 

فأاما الزيادة ِف  برزاق الوالة والعامال واليقصان اماما يجري عليه  فذلك إلفك امن ربيت بن تزيده ِف  
رزقه اميه  زدت وامن ربيت بن تحط امن رزقه حططت برجوا بن فكون ذلك اموسعا علفك ، وكل اما 

هللا تعالى فصلح به بامر الرعف  فاعله وال تأخره فإي  برجو لك يذلك بعظ  األجر وبفضل  ربيت بن
 الثواب .

وباما قولك يجري َعَلى القاض  ِإَذا صار إلفه اميراث امن امواريث الخلةاء وبي  هاش  وغيره  امن الذي 
ه امن ييت الامال فصير إلفه ويوكل امن قيله امن فقو  بضفاعه  واماله  فال ، إياما فعطى للقاض  رزق

لفكون قفاما للةقير والغي  والصغير والكيير ، وال فأخذ امن امال الشريف وال الوضفع ِإَذا ثارت إلفه 
 امواريثه رزقا ، ول  تزل الخلةاء تجري للقضاة األرزاق امن ييت امال الامسلامين.

ق بقدر اما فحتامل فأاما امن يوكل بالقفا  يتلك الامواريث ِف  حةظها والقفا  يها فيجري عليه  امن الرز 
اما ه  ففه ال يجحف بامال الوارث فيذهب به وفأكله الوكالء واألامياء ويبقى الوارث هالكا واما بظن 
كثيرا امن القضاة وهللا بعل  يبال  باما صيع وكفةاما عامل وال يبال  بكثر امن امعه بن فةقروا اليتف  

 ويهلكوا الوارث إال امن وفقه هللا تعالى .
 اإلسال  امن بهل الحرب واما يؤخذ امن الجواسفس(فصل)ففامن امر بامسالح 

وسألت فا بامير الامؤاميين عن رجل امن بهل الحرب يخرج امن بالده يريد الدخول ِإَلى دار اإلسال  
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ففامر بامسلح  امن امسالح الامسلامين َعَلى طريق بو غير طريق فيؤخذ ففقول : خرجت وبيا بريد بن 
يةس  وبهل  وولدي ، بو فقول: إي  رسول فصدق بو ال بصير ِإَلى بالد اإلسال  بطلب بامايا َعَلى 

 فصدق ؟ واما الذي ييبغ  بن فعامل به ِف  بامره ؟
  َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: فإن كان هذا الرجل الحرب  ِإَذا امر بامسلح  امر امامتيعا اميه  ل 
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ن ل  فكن امامتيعا اميه  صدق وقيل قوله . فإن َقا َل:بيا رسول الاملك بعثي  فصدق ول  فقيل قوله ، وا 
ِإَلى املك العرب ، وهذا كتابه امع  ، واما امع  امن الدواب والامتاع والرقيق فهدف  إلفه فإيه فصدق 
وفقيل قوله ِإَذا كان بامرا امعروفا ، فإن امثلاما امعه ال فكون إال َعَلى امثل اما ذكر امن قوله إيها هدف  

رض َلُه وال لاما امعه امن الامتاع والسالح والرقيق امن الاملك ِإَلى املك العرب وال سييل علفه وال يتع
 الامال ،إال بن فكون امعه ش ء َلُه خاص  حامله للتجارة فإيه ِإَذا امر به َعَلى العاشر عشرة.

وال يؤخذ امن الرسول الذي بعث به املك الرو  وال امن الذي قد بعطى بامايا عشر إال اما كان امعهاما 
 ه فال عشر عليه  ففه.امن امتاع التجارة فأاما غير ذلك امن امتاع

ن َقاَل هذا الحرب  الامأخوذ: إياما خرجت امن بالدي وجئت امسلاما فإن هذا ال فصدق وهو ِف  ف ء  وا 
ن شاءوا استرقوه .  الامسلامين إن ل  فسل  ، والامسلامون ففه بالخفار إن شاءوا قتلوا وا 

ن قد  لتضرب عيقه فَقاَل:آاميت يدييك  وبشهد بن ال إله إال هللا وبن ام حامدا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا وا 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  فإن هذا إسال  فحقن به دامه وفكون به اماله فيئا وال فقتل.

َثَيا األعامش عن بي  سةفان عن جاير َقاَل: َقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " بامرت 961] [َحدَّ
 هللا فإذا قالوها اميعوا امي  داماءه  وبامواله  إال بحقها وحسايه  بن بقاتل الياس َحتَّى فقولوا ال إله إال

 َعَلى هللا ".
فإن براد هذا الرسول رسول الاملك بو الذي بعط  األامان بن يرجع ِإَلى دار الحرب فإيه  ال يتركون 

 بن يخرجوا امعه  بسالح وال كراع وال رقيق اماما بثر امن بهل الحرب .
 َعَلى الذي باعه اميه  ورد بولئك الثامن إليه  . فإن اشتروا امن ذلك شيئا يرد

فإن كان اَمَع هذا للرسول بو الذي بعطى األامان سالح جيد فأيدله بسالح بشر اميه بو داب  فأيدلها 
ن كان بيدله يخير اميه رد علفه سالحه ودايته  بأشر اميها فذلك جائز وال بأس بأن يترك يخرج يذلك وا 

ه ، وال ييبغ  لإلاما  بن يترك بحدا امن بهل الحرب يدخل بأامان بو ورد ذلك َعَلى صاحبه الذي بيدل
رسوال امن املكه  يخرج بش ء امن الرقيق والسالح بو بش ء اماما فكون قوة له  َعَلى الامسلامين ، فأاما 
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الثفاب والامتاع فهذا واما بشيهه ال فاميعون اميه وال ييبغ  بن يبافع الرسول وال الداخل امعه بأامان 
  والخيزير وال الربا واما بشبه ذلكبش ء امن الخامر 
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ألن حكامه حك  اإلسال  وبهله وال فحل بن سيبافع ِف  دار اإلسال  اما حر  هللا تعالى . ولو بن هذا 
 الدخل إلييا بأامان بو الرسول زيا بو سرق فإن بعض فقهائيا.

 َقاَل:ال بقف  علفه الحد كان استهلك الامتاع ِف  السرق  ضاميته .
 وَقاَل:إيه ل  يدخل إلييا لفكون ذامفا تجري علفه بحكااميا .

 َقاَل: ولو قذف رجال حددته ، وكذلك لو شت  رجال عزرته ألن هذا حق امن حقوق الياس .
ن زيا حددته .  وَقاَل بعضه  إن سرق قطعته وا 

 وكان بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  بن تأخذ بالحدود كلها َحتَّى تقا  علفه .
 لو سرق اميه امسل  ل  تقطع َلُه يد الامسل  .و 

ولو قطع امسل  يده عامدا ل  تقطع َلُه يد الامسل  ، والقفاس كان بن تقطع َلُه وبن فقطع الامسل  ِإَذا 
 سرق اميه إال بي  استحسيت اموافق  امن َقاَل يهذا القول .

 يوسف وقوله  . َقاَل: فإن كان الداخل إلييا بأامان اامربة فةجر يها امسل  حد ِف  قول بي 
ن بقا  هذا الامستأامن فأطال الامقا  بامر بالخروج ، فإن بقا  بعد ذلك حوال وضعت علفه الجزي  .  وا 
َقاَل: ولو بن امركبا امن امراكب الامشركين امن بهل الحرب حاملته الريح بامن ففه َحتَّى بلقته َعَلى 

رسل بعثيا الاملك وهذا كتابه  ساحل امديي  امن امدائن الامسلامين فأخذ الامركب وامن ففه فقالوا : يحن
امعيا ِإَلى املك العرب وهذا الامتاع الذي ِف  الامركب هدف  إلفه فييبغ  للوال  الذي فأخذه  بن يبعث 
يه  واما امعه  ِإَلى اإلاما  ، فإن كايوا امعه  َعَلى خالف اما ذكروا كايوا فيئا لجامفع الامسلامين واما 

ن ربى قتله  فعل .امعه  واألامر فيه  ِإَلى اإلاما  إن ربى بن فس  تبقيه  فعل ، وا 
 واإلاما  ِف  ذلك اموسع علفه.

ن كان بهل الامركب إياما قالوا يحن تجار حامليا امعيا تجارة ليدخلها بالدك  ل  فقيل ذلك اميه   وا 
 وصيروا اما امعه  فيئا لجاماع  الامسلامين فيئا لجاماع  الامسلامين ول  فقيل قوله  إيا تجار .

  الجواسفس يوجدون وه  امن بهل الذام  بو بهل الحرب وسألت فا بامير الامؤاميين عن
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بو امن الامسلامين فإن كايوا امن بهل الحرب بو امن بهل الذام  امامن يؤدي الجزي  امن اليهود واليصارى 
ن كايوا امن اهل اإلسال  امعروفين فأوجعه  عقوب  وبطل حبسه  َحتَّى  والامجوس فاضرب بعياقه  وا 

 فحدثوا توب  .
 َبُيْو ُيْوُسَف: َقالَ 

وييبغ  لإلاما  بن تكون َلُه امسالح َعَلى الامراضع الت  تيةذ ِإَلى بالد بهل الشرك امن الطرق ففةتشون 
امن امر يه  امن التجار فامن كان امعه سالح بخذ اميه ورد ، وامن كان امعه رقيق رد ، وامن كايت 

به بخذ الذي بصيب امعه  امعه كتب قرئت كتبه ، فاما كان امن خير امن بخبار الامسلامين قد كتيت
 الكتاب وبعث به ِإَلى اإلاما  ليرى ففه ربفه.

وال ييبغ  لإلاما  بن يدع بحد امامن بسر امن بهل الحرب ِف  بيدي الامسلامين يخرج ِإَلى دار الحرب 
 راجعا إال بن فةادى به فأاما َعَلى غير الةداء فال.

ى بهل الحرب فأخذوا امن فيها امن الرجال َقاَل: ولو بن اإلاما  بعث سري  فأغاروا َعَلى قري  امن قر 
واليساء والصيفان فأامر يه  اإلاما  ِإَلى دار اإلسال  فقسامه  اإلاما  واشتراه  امن القس  وصاروا َلُه 

فأعتقه  جامفعا ، ُث َّ برادوا الرجوع ِإَلى دار الحرب _ الرجال واليساء _ فال ييبغ  بن يتركه وذاك وال 
دار الحرب بعد بن فصيروا ِف  دار اإلسال  إال َعَلى اما وصةت لك امن يدع بحدا اميه  فعود ِإَلى 

 الةداء فةادى يه .
َثَيا بشعث عن الحسن َقاَل: ال فحل لامسل  بن فحامل َعَلى عدو الامسلامين سالحا فقويه  به 969] [َحدَّ

 َعَلى الامسلامين وال كراعا وال اما فستعان به َعَلى السالح والكراع.
 َقاَل:

َثَيا هشا  ين عروة عن بيفه بن بكيدر دوام  بهدى ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  هدف  وهو [َحدَّ 964]
 امشرك فقيلها.

َثَيا امسعر عن بي  عون عن بي  صالح عن َعَلى َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: بهدي بكيدر دوام  960] [َحدَّ
  حرير َقاَل: فأعطاه َعَلى َفَقاَل: " شققه خامرا يين اليسوة "ِإَلى اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ثوب 
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 فصل ) ِف  قتال بهل الشرك وبهل البغ  وكيف يدعون (
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وسألت فا بامير الامؤاميين عن بهل الشرك بيدعون ِإَلى اإلسال  قيل الحرب ب  فقاتلون امن غير بن 
ريه  وعن بهل البغ  امن بهل القيل  كيف حربه  ؟ يدعوا ؟ واما السي  ِف  دعائه  وقتاله  وسي  ذرا

وهل يدعون ِإَلى اإلسال  والدخول ِف  الجاماع  قيل بن يوقع يه  , واما الحك  ِف  باموال امن ظةر به 
 اميه  وذريته؟

عوه  ِإَلى هللا َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: ل  فقاتل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قواما قط ففاما يلغيا َحتَّى يد
 ورسوله .

َثَيا الحجاج عن اين بي  يجفح عن بيفه عن عيد هللا ين عباس َقاَل: اما قاتل َرُسْول هللِا 963] [َحدَّ
 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قواما قط َحتَّى يدعوه  .

َثِي  عطاء ين السائب عن بي  اليختري َقاَل: لاما غزا سلامان الامشركين ام963] ن بهل فارس  [وَحدَّ
َقاَل: كةوا َحتَّى بدعوه  كاما كيت بسامع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  يدعوه  , فأتاه  َفَقاَل: " إيا 
ن بييت  فأعطويا الجزي   يدعوك  ِإَلى اإلسال  فإن بسلامت  فلك  امثل اما ليا وعلفك  امثل اما علييا , وا 

ن بييت  قات  لياك  ".عن يد وبيت  صاغرون , وا 
 قالوا : باما اإلسال  فال يسل  , وباما الجزي  فال يعطيها وباما القتال فإيا يقاتلك  .

 فدعاه  كذلك ثالثا فأيوا علفه , فَقاَل:للياس " ايهدوا عليه  " .
وقد َقاَل بعض الةقهاء والتابعين : إيه لفس بحد امن بهل الشرك امامن ييلغه جيوديا إال وقد يلغته 

 امسلامين قتاله  امن غير دعوة .الدعوة وحل لل
َثِي  اميصور عن إيراهف  َقاَل: سألته عن دعاء الديل  , َفَقاَل: قد علاموا اما يدعون إلفه .  َحدَّ

َثَيا سعيد عن قتادة عن الحسن بيه كان ال يرى بأسا بن ال يدعى الامشركون اليو  , وفقول 968] [وَحدَّ
 إيه  قد عرفوا دييك  واما تدعون إلفه .

  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ال فغير َعَلى قو  يليل وال فغير عليه  إال بعد الصبح , وكان ِإَذاوكان 
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 طرق قواما فإن سامع بذايا بامسك .
َثِي  امحامد ين طلح  عن حاميد عن بيس بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  سار ِإَلى خيير 969] [وَحدَّ

 إليها لفال وكان ِإَذا طرق قواما ل  فغر عليه  َحتَّى فصبح , فإن سامع بذايا بامسك .وايتهى 
َثَيا سةفان ين عييي  عن عيد الاملك ين يوفل عن رجل امن الامزييين عن بيفه َقاَل: كان 916] [وَحدَّ

جدا بو َساِمْعُت  بذايا فال تقتلوا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا بعث سري  َقاَل له : ِإَذا ربيت  امس
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 بحدا " .
فأاما اإلغارة َعَلى العدو وه  غارون فقد يلغيا بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فعل ذلك , بغار َعَلى 
يي  الامصطلق وه  غارون وبعضه  َعَلى الاماء فسق  وكان جويري  ايي  الحارث امامن بخذ يوامئذ , 

 كايت ِف  الخيل .
ن َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا براد بن فغزوا قواما ورى بغيره  إال ِف  غزوة تيوك فإيه سافر ِف  حر وكا

 شديد وبراد بن فستقيل سةرا بعيدا فأخير الياس يذلك ليتأهيوا لعدوه  .
ِإَلى بن تزول الشامس  وكان َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا لق  العدو فل  فقاتل بول اليهار بخر القتال

 وتهب الرياح , وييزل اليصر .
وكان َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا لق  العدو دعا َفَقاَل: " الله  بيت عضدي ويصيري , بك بجول , وبك 

 بصول , ولك بقاتل " .
 َقاَل:

فقول : " الله  اميزل الكتاب,سريع وكان امن دعائه َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى العدو ِإَذا لقيه  بن 
 الحساب,هاز  األحزاب , اهزامه  وزلزله  " .
 وكايت َرَبْيته َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  سوداء .

َثِي  امحامد ين إسحاق عن عيد هللا ين بي  بكر عن عامرة عن عائش  َرِضَ  هللُا َعْيُها َقاَل: 911] [َحدَّ
 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  سوداء امن امرط كان لعائش  امرحل . كايت راف  َرُسْول هللِا َصلَّى

َثِي  عاص  عن الحارث ين حسان َقاَل: قدامت الامديي  فإذا اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى 911] [َحدَّ
ذا رافات سود , فقلت : لامن هذه ؟ قالوا : عامرو ين العاص قد  امن غزاة ,  الاميير وا 

 اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امتقلدا سفةا .وبالل يين يدي 
وكان اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا بعث جفشا بو سري  بعثه  ِف  بول اليهار وكان يدعو باليرك  

 ألامته ِف  بكورها , وكان فحب السةر يو  الخامفس .
َثَيا فعلى عن عامارة ين حديد عن صخر الغاامدي911] َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   [َحدَّ

  : الله  بارك ألامت  ِف  بكورها " .
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 َقاَل: وكان ِإَذا بعث سري  بو جفشا بعثه  بول اليهار.
ِف  غزوة  وكان َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فعقد ألامير الجفش لواء ِف  رامحه , عقد لعامرو ين العاص لواء
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 ذات السالسل.
وعقد بعده بيو بكر الصديق َرِضَ  هللُا َعْيُه لخالد ين الوليد لواء ِف  رامحه , ُث َّ َقاَل له : " سر فإن 

 هللا امعك ".
 وكان َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا غلب َعَلى قو  بحب بن فقف  بعرصته  ثالثا .

َثِي  سعيد ين بي  عروب 919] عن قتادة َقاَل: كان َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا َعَلى قو   [َحدَّ
 بحب بن فقف  بعرصته  ثالثا .

وكان َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِإَذا براد بن يخرج ِف  سةر َقاَل: " الله  بيت الصاحب ِف  السةر والخلفة  
زع  ِف  السةر والكآب  ِف  الاميقلب , الله  اقبض ليا األرض ِف  األهل , الله  إي  بعوذ بك امن الة

 وهون علييا السةر ".
ذا رجع فقول : " آئيون تائيون عايدون لربيا حاامدون".  وا 

 فإذا دخل َعَلى بهله َقاَل: " توبا توبا لربيا بوبا ال فغادر علييا حوبا " .
َثِي  يذلك اميهال عن عكرام  عن عيد هللا ين ع914] باس عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بيه [َحدَّ

 كان يوص  بامراء األجياد ِإَذا وجهه  يتقوى هللا وبامن امعه  امن الامسلامين خيرا وفقول :
" اغزوا بس  هللا ِف  سييل هللا , تقاتلون امن كةر باهلل , اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تامثلوا وال تقتلوا 

 اامربة وال وليدا " .
َثِي  بيو جياب عن بي  الامحجل عن علقام  ين امرثد , بو عن رجل عن علقام  ين امرثد , 910] [وَحدَّ

عن سلفامان ين يريدة بن عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه كان ِإَذا اجتامع إلفه جفش امن بهل اإلفامان 
 فس َفَقاَل:بعث عليه  رجال امن بهل الةقه والعل  , فاجتامع إلفه جفش فبعث عليه  سلام  ين ق

" سر بس  هللا تقاتل ِف  سييل هللا امن كةر باهلل , فإذا لقيت  عدوك  امن الامشركين فادعوه ِإَلى ثالث 
خصال : ادعوه  ِإَلى اإلسال  فإن بسلاموا فاختاروا داره  فعليه  ِف  بامواله الزكاة , ولفس له  ِف  

ن اختاروا بن فكويوا امعك  فله  امث ل الذي لك  وعليه  امثل الذي علفك  , ف ء الامسلامين يصيب , وا 
فإن بيوا فادعوه  ِإَلى إعطاء الجزي  , فإن بقروا بالجزي  فقاتلوا عدوه  امن ورائه  وفرغوا لخراجه  وال 

 تكلةوه  فوق طاقته  , فإن ايوا فقاتلوه  فإن هللا ياصرك  عليه  .
ن   وا 
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َعَلى حك  هللا وحك  رسوله فال تيزلوه  َعَلى حك  هللا وال تحصيوا اميك  ِف  الحصن فسألوك  بن ييزلوا 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

ن سألوك  بن تيزلوه  ذام  هللا  َعَلى حك  رسوله , فإيك  ال تدرون اما حك  هللا وحك  رسوله فيه  , وا 
وذام  رسوله فال تعطوه  ذام  هللا وذام  رسوله , وبعطوه  ذام  بيةسك  , فإن قاتلوك  فال تغدروا وال 

 لوا وال تقتلوا وليدا.تغلوا وال تامث
َقاَل سلام  : فسريا َحتَّى لقييا عدويا امن الامشركين فدعوياه  ِإَلى إعطاء الجزي  فأيوا بن فقروا يها 

 فقاتلياه  فيصريا هللا عليه  , فقاتليا الامقاتل  وسيييا الذري  .
َثَيا إساماعيل ين بي  خالد عن قفس ين بي  حاز  عن جرير َقاَل: َقالَ 913] ل  َرُسْول هللِا َصلَّى  [َحدَّ

هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : بال تريحي  امن ذي الخلص  ؟ ييت كان لخثع  كايت تعيده ِف  الجاهلف  فسامى 
 كعب  الفامايف  .

َقاَل: فخرجت ِف  امائ  وخامسين راكبا فحرقياها َحتَّى جعلياها امثل الجامل األجرب , َقاَل: ُث َّ بعثت 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  رجال يبشره , فلاما قد  علفه َقاَل: والذي بعثك بالحق اما بتيتك َحتَّى ِإَلى اليي  َصلَّى هللاُ 

 تركياها امثل الجامل األجرب .
 َقاَل: فيرك اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى بحامس وخيلها .

 ه آخرون بأسا .وقد كره قو  التحريق ِف  بالد العدو وقطع الشجر الامثامر واليخل , ول  ير ب
 واحتجوا ِف  ذلك:

ْخِزَي بقوله عز وجل ِف  كتابه :}اَما َقَطْعُت  امِ ن لِ يَيٍ  َبْو َتَرْكُتاُموَها َقاِئاَمً  َعَلى ُبُصوِلَها َفِيِإْذِن َّللاَِّ َوِليُ 
 {4اْلَةاِسِقيَن]الحشر:

 {1َبْيِدي اْلاُمْؤاِمِييَن]الحشر:وقوله تعالى ِف  كتابه العزيز:} ُيْخِرُبوَن ُيُيوَتُه  ِبَأْيِديِهْ  وَ 
وباما فعله جرير امن التحريق لذي الخلص  وبن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ل  فعب ذلك علفه ول  

 ييكره .
بيه ال بأس بن فقاتل بهل الشرك بكل سالح وتغرق الاميازل  -وهللا بعل -وبحسن اما سامعيا ِف  ذلك 

ليخل ويراموا بالامجاييق , وال يتعامد ِف  ذلك صي  وال اامربة وال شيخ وتحرق باليار وفقطع الشجر وا
كيير , وبن يتبع امديره  ويذفف َعَلى جريحه  وتقتل بسراه  ِإَذا خيف اميه  َعَلى الامسلامين , وال فقتل 

  إال امن جرت علفه الامواسى
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 وامن ل  تجر علفه ل  فقتل وه  امن الذري  .
ن شاء فادى يه  , فأاما األسارى ِإذَ  ا بخذوا وبت  يه  ِإَلى اإلاما  فهو فيه  بالخفار إن شاء قتله  وا 
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فعامل ِف  ذلك باما كان بصلح للامسلامين وبحوط لإلسال  , وال فةادي يه  يذهب وال فض  وال امتاع , 
ته  فهو وال فةادي يه  إال بسارى الامسلامين , وكل اما بجليوا به ِإَلى عسكره  بو بخذ امن بامواله  وبامتع

ف ء يخامس , والخامس اميه لامن سامى هللا عز وجل ِف  كتابه العزيز وبربع  بخاماسه فقس  يين الجيد 
 الذين غياموه : للةارس سهامان وللراجل سه  .

فإن ظهر َعَلى ش ء امن برضه  عامل ففه اإلاما  باألحوط للامسلامين إن ربى بن يدعها كاما ترك 
ن ربى بن فقس  عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه ال سواد ِف  بيدي بهله وفضع عليه  الخراج فعل , وا 

ذلك يين الامسلامين , الذين افتتحوه بخرج الخامس امن ذلك وقس  , وبرجو بن فكون اما فعل ذلك 
 اموسعا علفه بعد بن فحتاط للامسلامين ففه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
َثِي  الحجاج عن الحك  ين عتيب  عن امقس  عن918] اين عباس َقاَل: َيَهى َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا  [ َحدَّ

 َعَلْفِه َوَسلََّ  عن قتل اليساء .
َثِي  عييد هللا عن يافع عن اين عامر َقاَل: وجدت اامربة امقتول  ِف  بعض امغازي اليي  919] [وَحدَّ

 َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فيهى عن قتل اليساء والولدان .
َثَيا ل916]  يث عن امجاهد َقاَل: ال فقتل ِف  الحرب الصي  وال[َحدَّ

 الامربة وال الشيخ الةاي  .
َثَيا داود عن عكرام  عن اين عباس بن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كان ِإَذا بعث جيوشه 911] [وَحدَّ

 َقاَل: " ال تقتلوا بصحاب الصواامع " .
 َقاَل:

َثَيا األشعث بو غيره عن 911] الحسن بن الحجاج بت  بأسير فقا لعيد ين عامر : ق  فاقتله , [وَحدَّ
وا اْلَوَثاَق َفِإامَّا اَميًّا  فَقاَل:اين عامر : اما يهذا بامريا , فقول هللا تبارك وتعالى :}َحتَّى ِإَذا َبْثَخيُتاُموُهْ  َفُشدُّ

امَّا ِفَداًء]امحامد:  {. 9َبْعُد َواِ 
َثَيا بشعث عن الحسن َقاَل:كان ف911]  كره قتل األسرى .[َحدَّ
َثَيا اين خديج عن عطاء بيه كره قتل األسرى.919]  [َحدَّ

ن  وبيا بقول: األامر ِف  األسرى ِإَلى اإلاما  , فإن كان بصلح لإلسال  وبهله عيده قتل األسرى قتل وا 
  كايت الامةاداة يه  بصلح فادى يه  بعض بسارى الامسلامين .
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َثِي  امحامد عن 914]  الزهري عن حاميد ين عيد الرحامن َقاَل:[َحدَّ

 َقاَل ُعاَمُر : ألن بستيقذ رجال امن الامسلامين امن بيدي الكةار بحب إل  امن جزيرة العرب.
 َقاَل:

َثِي  الليث عن الحك  ين عتيب  وامجاهد قاال َقاَل:بيو بكر : إن بخذت  بحدا امن الامشركين 910] [وَحدَّ
 وه .فأعطيت  به امدين امن الديايير فال تةاد

َثَيا بيو حيفةه َرِحاَمُه هللُا تعالى عن حاماد عن إيراهف  َقاَل: اإلاما  ِف  األسارى بالخفار , 913] [َحدَّ
ن شاء قتل . ن شاء امن وا   إيشاء فادى وا 

َثَيا بعض الامشيخ  عن عل  ين زيد عن يوسف ين امهران َقاَل: َقاَل اين عباس: َقاَل ُعاَمُر 918] [َحدَّ
 َعْيُه : كل بسير كان ِف  بيدي الامشركين امن الامسلامين فةكاكه امن ييت امال ين الخطاب َرِضَ  هللاُ 

 الامسلامين.
َثَيا عطاء ين السائب عن الشعي  عن عيد هللا َقاَل: كن اليساء يجزن َعَلى الجرحى يو  919] [وَحدَّ

 بحد .
ذا غي  الامسلامون غيفام  امن بهل الشرك فأحب إل  بن ال تقس  َحتَّى تخرج امن د ار الحرب ِإَلى دار وا 

ن قسامت ِف  دار الحرب يةذت أليها لفست بامحرزة اما داامت ِف  دار الحرب .  اإلسال  , وا 
وقد قس  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  غيائ  يدر بعد اميصرفه ِإَلى الامديي  وضرب لعثامان ين 

ف  ييت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وه  عةان َرِضَ  هللُا َعْيُه فيها بسه  وكان خلةه َعَلى رق
 زوجته وكايت امريض .

وضرب لطلح  ين عييد هللا فيها بسه  ول  فكن حضر الوقع  , كان بالشا  , وقس  َرُسْول هللِا َصلَّى 
 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  غيائ  حيين بعد اميصرفه امن الطائف بالجعراي  .

  خيير يخيير ولكيه كان ظهر عليها وبجلى عيها فصارت امثل دار اإلسال  , وقد قس  بفضا غيائ
وقس  غيائ  يي  الامصطلق ِف  بالده  فإيه كان افتتحها وجرى حكامه عليها وكان القس  فيها باميزل  

 القس  ِف  الامديي  .
َثَيا يزيد ين بي  زياد عن امجاهد عن عيد هللا ين عباس عن اليي  َصلَّى 916] هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  [َحدَّ

 َقاَل: " بحل ل  الامغي  ول  فحل ألحد كان قيل  " .
َثَيا األعامش عن بي  صالح عن بي  هريرة َقاَل: َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : ل  911] [وَحدَّ

  " فلاماتحل الغيائ  لقو  سود الرءوس قيلك  , كايت تيزل يار امن الساماء فتأكلها 
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ُكْ  ِففاَما َبَخْذُتْ   كان يو  يدر بسرع الياس ِف  الغيائ  فأيزل هللا عز وجل :}لَّْواَل ِكَتاٌب امِ َن َّللا ِ َسَيَق َلاَمسَّ

 {.09[َفُكُلوْا اِمامَّا َغِياْمُتْ  َحاَلاًل َطيِ بًا]األيةال:08َعَذاٌب َعِظفٌ  ]
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

 ألحد بن ييفع حصته امن الامغي  َحتَّى فقس  .وال ييبغ  
َثَيا األعامش عن امجاهد عن اين عباس َقاَل: َيَهى َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن يفع 911] [وَحدَّ

 الامغي  َحتَّى فقس  .
ييون امن وال بأس بأن فأكلوا الامسلامون اماما فصييون امن الامغاي  امن الطعا  وفعلقون دوايه  اماما فص

ن احتاجوا بن يذبحوا امن الغي  والبقر ذبحوا وبكلوا .  العلف والشعير , وا 
 وال خامس ففاما فأكلون وفعلةون , قد كان بصحاب اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فةعلون ذلك.
رده ِإَلى وال ييفع بحد اميه  شيئا امن ذلك , فإن باع ل  فحل بكل ثامن ذلك وال َلُه ايتةاع به َحتَّى ي

الامقاس  . إياما َجاَءت الرخص  ِف  الطعا  والعلف , ول  تأت ِف  غير ذلك فامن تعدى ِإَلى غير 
 األكل وبعالف الدواب فإياما هو غلول.

َثِي  فحيى ين سعيد عن امحامد ين فحيى فعي  ين حبان عن بي  عامرة بيه سامع زيد ين 911] [َحدَّ
وف  يخيير , فذكر ذلك لَرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  خالد الجهي  فحدث بن رجال امن الامسلامين ت

َفَقاَل: " صلوا َعَلى صاحبك  " فتغيرت وجوه القو  لذلك , فلاما ربى الذي يه  َقاَل:" إن صاحبك  غل 
 ِف  سييل هللا " فةتشيا امتاعه فوجديا ففه خرزا امن خرز اليهود اما فساوي درهامين .

 َقاَل:
َثَيا هشا  عن الحسن َقاَل: كان بصحاب امحامد َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فأكلون امن الغيائ  ِإَذا [وَحدَّ 919]

 صايوا وفعلةون دوايه  وال ييفعوا شيئا امن ذلك , فإن يفع ردوه ِإَلى الامقاس  .
 َقاَل:

َثَيا امغيرة عن حاماد عن إيراهف  َقاَل: كايوا فأكلون امن الطعا  فِ 914]   برض الحرب وفعلةون [وَحدَّ
 قيل بن يخامسوا .
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وال بأس بن ييةل اإلاما  بو والفه َعَلى الجفش الرجل بو السري  فقول : امن قتل قتفال فله سلبه , بو 
امن خرج فأصاب كذا وكذا فله اميه كذا , بو امن بصاب شيئا فله اميه كذا وكذا , اما ل  تحرز الغيفام  

  غيفام فإذا بحرزت ال
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 ل  فكن للوال  بن ييةل بحدا شيئا .

َثَيا الحسن ين عامارة عن حييب ين يهار عن بيفه َقاَل: كيت بول امن بوقد ِف  باب تستر , 910] [َحدَّ
فلاما فتحياها بامري  األشعري َعَلى عشرة امن قوام  ويةلي  سهاما سوى سهام  وسه  فرس  قيل 

 الغيفام  .
 ُسَف:َقاَل َبُيْو ُيوْ 

وفضرب للياس ِف  الغيفام  َعَلى امداخله  امن الدروب , وامن دخل بةرس فعقر فرسه بعد إحراز 
الغيفام  بو بعضها قيل القسام  بسه  لةرسه , وامن دخل راجال فأصاب فرسا فقاتل علفه ل  فضرب 

 لةرسه.
 يرضخ لهاما .فأاما الذام  والعيد فستعين يهاما الامسلامون ِف  حربه  فال فضرب لهاما بسه  , ولكن 

وكذلك الامربة ِإَذا كايت لها اميةع  ِف  امداواة الجرحى وسق  الامرضى رضخ لها ول  فضرب لها بسه  
ن ل  فكن لها وال للعيد والذام  اميةع  ل  يرضخ له  بش ء.  , وا 

فأاما األجير والحامال واليجار وبامثاله  وبهل األسواق فامن حضر الحرب والقتال اميه  بسه  َلُه وكل 
 فحضر ل  فسه  َلُه , وامن وكله اإلاما  بو والفه بحةظ الثقل والعسكر ضرب َلُه بسه  . امن ل 

َثَيا امحامد ين إسحاق عن الزهري عن يزيد عن هرامز كاتب ين عباس َقاَل:913]  [َحدَّ
ِه كتب يجدة ِإَلى عيد هللا ين عباس فسأله عن اليساء , هل كن فحضرن اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلفْ 

 َوَسلََّ  الحرب ؟
 وهل كان فضرب لهن بسه  ؟

 َقاَل يزيد: فأيا كتيت كتاب ين عباس ِإَلى يجدة :
قد كن فحضرن اَمَع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  . فأاما فضرب لهن بسه  فال , وقد كان يرضخ 

 لهن .
 َقاَل:

َثِي  امحامد ي918] َثَيا الحسن َقاَل:َحدَّ ن يزيد عن عامير امولى آي  اللح  َقاَل: شهدت خيير وبيا [وَحدَّ
عيد اماملوك , فلاما فتحها اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بعطاي  سفةا فَقاَل:" تقلد هذا " وبعطاي  امن 

 خرث  الامتاع ول  فضرب ل  بسه  .
 َقاَل:

َثِي  الحجاج عن عطاء عن اين عباس َقاَل: " لفس للعيد919]  ِف  الامغي  يصيب " . [وَحدَّ
 َقاَل:

َثِي  بشعث عن الحسن واين سيرين ِف  العيد واألجير فشهدان القتال , َقاَل: ال فعطفان 996] [وَحدَّ
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 شيئا امن الغيفام  .
  ] َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:[ وال تسري سري  إال يإذن اإلاما  بو امن يولفه على
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امسلامين َعَلى رجل امن الامشركين وال يبارزه إال يإذن بامير الجفش ، وال فحامل رجل امن عسكرال
 الجفش.

َثَيا األعامش عن بي  صالح عن بي  هريرة , ِف  قول هللا عز وجل ) بطفعوا هللا وبطفعوا 991] [َحدَّ
 الرسول وبول  األامر اميك  ( َقاَل: األامراء .

َثَيا بشعث عن الحسن َقاَل: ال تسري سري  بغير إذن 991]  باميرها , وله  اما يةله  امن ش ء.[وَحدَّ
ولو قتل الامسلامون رجال امن الامشركين فأراد بهل الحرب بن فشتروه اميه  , فإن ببا حيفة  َقاَل: ال 

 بأس يذلك.
بال ترى بن بامواله  فحل للامسلامين بن فأخذوها بالغصب , فإذا طايت بيةسه  يها فهو بحل وبفضل] 

امين [,وبيا بكره ذلك وايهى عيه , لفس يجوز للامسلامين بن ألن دامائه  واماله  حالالن َعَلى الامسل
ييفعوا خامرا وال خيزيرا وال اميت  وال داما امن بهل الحرب وال امن غيره  اَمَع اما روي ليا ِف  ذلك عن 

 عيد هللا ين عباس.
َثَيا اين بي  ليلى عن الحك  عن امقس  عن اين عباس بن رجال امن الامشركين وقع ِف  991] [َحدَّ

 فأعطى الامسلامون يجفةته اماال , فسألوا َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن ذلك فيهاه  . الخيدق
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

واما حبس امن دواب الامسلامين ِف  برض الحرب بو ثقل عليه  امن امتاعه  بو سالحه  ِإَذا برادوا 
 تلةوا ِف  ذلك:الخروج امن دار الحرب لخوف بوغير ذلك فإن بصحاييا اخ

 فَقاَل بعضه  :يتركه الامسلامون َعَلى حاله .
وَقاَل بعضه  : يل تذبح الدواب ُث َّ تحرق واما يترك امعها باليار ش ء , فكان الذبح والحرق بحب إل  

لكفال ييتةع بهل الحرب بش ء امن ذلك . وكل اما غلب علفه بهل الحرب امن امتاع الامسلامين امن 
ن رقفقه  ودوايه  فأصابه ا لامسلامون ِف  غيائامه  , فإن وجده صاحبه قيل القسام  بخذه بغير قفام  , وا 

  وجده بعد القسام  بخذه امن الذي صار ِف  سهامه بقفامته
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ن اشتراه امشتر امن الذي صار ِف  سهامه بو امن بهل الحرب فله بن فأخذه بالثامن الذي اشتراه به ,  وا 
 ه بقفامته .فإن وهبه بهل الحرب إليسان بخذه امي

َثَيا عيد هللا ين عامر عن يافع عن اين عامر بن عيدا َلُه ايق وذهب له بةرس فدخل ِف  999] [َحدَّ
وذلك ِف  حفاة َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه  -برض العدو فظهر علفه خالد ين الوليد فرد علفه بحدهاما 

 هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  .ورد اآلخر بعد وفاة َرُسْول هللِا َصلَّى  -َوَسلََّ  
َثَيا ساماك ين حرب عن تامف  ين طرف  َقاَل: بصاب الامشركون ياق  لرجل امن الامسلامين 994] [َحدَّ

فاشتراها رجل امن العدو فخاصامه صاحيها ِإَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وبقا  َلُه الييي  فقضى 
ال خل  يييها وبييه. َلُه اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفهِ   َوَسلََّ  بن تدفع إلفه بالثامن الذي اشتراها به امن العدو وا 

َثَيا الحجاج عن الحك  عن إيراهف  َقاَل: اما ظهر علفه الامشركون امن امتاع للامسلامين ُث َّ 990] [وَحدَّ
ن َجاَء بعد القسام  كا ن بحق به ظهر علفه الامسلامون فَجاَء صاحبه قيل بن فقس  فإيه يرد علفه , وا 

 بالثامن .
َثَيا ليث عن امجاهد امثل ذلك .993]  [وَحدَّ
َثَيا امغيرة عن إيراهف  ِف  الحر بو الحرة الامسلامين بو الذامف  بو الذام  الحرين فأسره  العدو 998] [وَحدَّ

 ففشتريه  الرجل امن الامسلامين؛
اشتراه  به َحتَّى يؤدوه غلفه َقاَل: ال فكون واحد اميه  رقفقا , وعليه  بن فسعوا للرجل ِف  الثامن الذي 

. 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وهذا بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  .

 وكذلك ا  الولد والامدير ال فاملكان ويرجع عليهاما بالثامن ِإَذا عتقا .
 وف  الحر فأسره العدو فأسلاموا علفه َعَلى بن فكون له  رقفقا فإيه حر وال فكون رقفقا .

د وكذلك الامدير ويرجعان غلى امواليهاما , وكذلك الامكاتب يرجع ِإَلى حال كتايته وال وكذلك ب  الول
 فكون واحد اميه  رقفقا .

وكل املك ال يجوز ففه اليفع , فإن بهل الحرب ال فاملكويه ِإَذا بصايوه وبسلاموا علفه , لكيه  لو كايوا 
 له  وال فأخذه امواله .بصايوا عيدا بو بام  بو امتاعا للامسلامين ُث َّ بسلاموا علفه كان 

َثَيا اميير عن عيد هللا عن بيفه َقاَل: قدامت فأسلامت وقلت : َفا 999] َثَيا الحسن ين عامارة َقاَل: َحدَّ [َحدَّ
 َرُسْوَل هللِا اجعل لقوام  اما بسلاموا علفه فةعل .

َثَيا الحجاج عن عطاء َقاَل: فكون للرجل اما بسل  علفه .946]   [وَحدَّ
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َثَيا ين جريج عن عطاء قلت ِف  يساء حرائر بصايهن العدو فايتاعهن رجل بفصييهن ؟ 941] [َحدَّ
 َقاَل: ال , وال فسترقهن , ولكن فعطين بيةسهن بالذي بخذهن به وال يردهن علفه .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ذا حاصر الامسلامون حصيا ألهل الحرب فصالحوه  َعَلى بن ييزلوا َعَلى حك  رج ل ساموه فحك  وا 

 ذلك الرجل فيه  بن تقتل الامقاتل  وتسيى الذري  فإن حكامه هذا جائز.
 وهكذا حك  سعد ين امعاذ ِف  يي  قريظ  .

َثِي  امحامد ين إسحاق بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  حاصر يي  قريظ  فيزلوا َعَلى بن 941] [َحدَّ
امن سه  بصابه يو  الخيدق وكان ِف  خفام  رفيدة , فأتاه قوامه  فحك  فيه  سعد ين امعاذ وكان جريحا

فحاملوه َعَلى حامار ُث َّ قالوا: إن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قد والك الحك  ِف  يي  قريظ  وه  
ِإَلى دار حلةاؤك َفَقاَل: قد آن لسعد بن ال يخاف ِف  هللا لوام  الئ  . فخرج امن كان امامن سامع امقالته 

قوامه ييعى رجال يي  قريظ  , فلاما وقف َعَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قبالته امن ذلك الامكان 
بخيره باما جعل إلفه ِف  ذلك َفَقاَل: علفك  العهد والاميثاق بن الحك  فيه  اما حكامته ؟ وهو غاض 

َوَسلََّ  َقاَل: فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   طرفه عن اموضع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفهِ 
والامسلامون " يع  " فَقاَل:] ِف  الياحف  األخرى امثل ذلك , فقالوا " يع  " فَقاَل:[ : حكامت فيه  بن تقتل 

بحك  هللا امن فوق سبع الامقاتل  وتسيى الذري  . فَقاَل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " قد حكامت فيه  
 ساماوات ".

فأامر يه  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فاستيزلوه  ] وحبسه  [ ِف  دار اامربة امن يي  اليجار ُفَقاُل 
 َلَها: ايي  الحارث َحتَّى ضرب بعياقه  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
كيه حك  بن توضع عليه  الجزي  فإن ذلك ولو ل  فكن الحك  بحك  قتل الامقاتل  وسي  الذري  ول

امستقف  , ولو كان إياما حك  فيه  بن يدعوه  ِإَلى اإلسال  فدعوا فأسلاموا فذلك جائز وه  بحرار 
امسلامون وكذلك لو كايوا رضوا بان فحك  فيه  اإلاما  بو والفه َعَلى الجفش كان الحك  َعَلى اما 

ايوا رضوا بحك  رجل امن الامسلامين ويزلوا َعَلى وصةيا وجاز كاما يجوز حك  امن رضوا به , ولو ك
ذلك فامات الرجل الذي رضوا بحكامه قيل الحك  فييبغ  بن فعرض الوال  عليه  تصيير الحك  ِإَلى 

ن ل  فقيلوا ييذ إليه  وكان   غيره فإن قيلوا ذلك فالجواب َعَلى اما وصةت , وا 
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ه  , فإن كايوا قد يزلوا ُث َّ ل  فقيلوا اما عرض عليه  ردوا ِإَلى على امحاربته  , هذا ِإَذا كايوا ِف  حصي
 حصيه  ُث َّ ييذ إليه  .

ولو يزلوا َعَلى حك  رجلين فامات بحدهاما قيل الحك  فحك  الثاي  يبعض الوجوه الت  وصةت لك ل  
الاميت , ولو ل  يجز ذلك إال بن يرضوا به , فإن اختلةوا ول  يرضوا يذلك سامو ثايفا اَمَع الباق  امكان 

فامت واحد اميهاما ولكيهاما اختلةا ِف  الحك  به بفضا , إال بن يرضوا بحك  بحدهاما يرضى به الةريقان 
 جامفعا.

 ولو رض  بحد الةريقين دون اآلخر ل  يجز.
ولو رض  كل فريق بحك  رجل َعَلى حدة ل  يجز , ولو حك  الرجالن جامفعا بأن فعادوا ِإَلى الحصن 

 هذا لفس بحك  , هذا خروج اميهاما كأيهاما قاال ال يقيل الحك .كاما كايوا فإن 
ولو حكاما بن يردوا ِإَلى امأاميه  وحصويه  امن دار الحرب ل  يجز حكامهاما , وقد خرجا امن الحك  , 

 وفستأيف التحكف  إن رضوا يذلك بو الحصار كاما كايوا .
  القرآن فإن الحديث َجاَء باليه  بن ولو سألوا بن ييزلوا َعَلى بن فحك  فيه  بحك  هللا تعالى بو حك

ييزلوا َعَلى حك  هللا فيه  , أليا ال يدري اما حك  هللا فيه  , فال يجايوا ِإَلى ذلك , فإن بجايوه  ويزل 
قو  َعَلى ذلك فالحك  فيه  ِإَلى اإلاما  يتخير بفضل ذلك للدين واإلسال  إن ربى بن قتل الامقاتل  

 هله بامضى ذلك فيه  َعَلى حك  سعد ين امعاذ.وسي  الذري  بفضل لإلسال  وب 
ن ربى بن يجعله  ذام  يؤدون الخراج بفضل لإلسال  والدين وبحسن ِف  توفير الة ء الذي يتقوى به  وا 

الامسلامون عليه  َوَعَلى غيره  امن الامشركين بامضى ذلك األامير فيه  , بال ترى بن هللا عز وجل 
 {.19ْا اْلِجْزَيَ  َعن َيٍد َوُهْ  َصاِغُروَن]التوب :فقول ِف  كتابه العزيز:}َحتَّى ُفْعُطو 

وبن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  كان يدعو بهل الشرك ِإَلى اإلسال  فإن بيوا فإعطاء الجزي  , وبن 
 عامر ين الخطاب َرِضَ  هللُا َعْيُه حقن داماء

 بهل السواد وجعله  ذام  بعد بن ظهر عليه  .
ن بس لاموا قيل بن فامض  اإلاما  الحك  فيه  , وكذلك إن دعاه  ِإَلى اإلسال  قيل بن فحك  فيه  وا 

ن صيره  ذام   بش ء امن هذه الوجوه فاسلاموا فه  بحرار امسلامون وبرضه  له  وه  برض عشر , وا 
 فاألرض له  وعليها الخراج.

اموا ل  فقتلوا ول  تسب ذراريه  , ولو حك  فيه  بقتل الرجال وسي  الذري  فل  فامض ذلك فيه  َحتَّى بسل
ن ل  فسلاموا َحتَّى قتل الرجال   وا 
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ن شاء تركها َعَلى حالها  وسييت الذري  فاألرض ف ء غن شاء اإلاما  خامسها ُث َّ قس  اما بق  اميها وا 
 وبامر والفه بن يدعو إليها امن فعامرها ويؤدي خراجها كاما فعامل ِف  امعطل برض بهل الذام  اماما ال

 رب َلُه.
ن سألوا بن ييزلوا َعَلى حك  رجل امن بهل الذام  ل  يجايوا ِإَلى ذلك أليه ال فحل بن فحك  بهل  وا 

الكةر ِف  حروب الامسلامين ِف  بامور الدين , فإن بخطأ الوال  وبجايه  ِإَلى ذلك فحك  فيه  يبعض 
 هذه الوجوه ل  يجز ش ء امن حكامه.

َلى حك  قو  امن الامسلامين بحرار وه  امحدودون ِف  قذفل  يجز ألن وكذلك لو كايوا سألوا بن ييزلوا عَ 
 شهادة هؤالء ال تجوز .

وكذلك الصي  وكذلك الامربة وكذلك العيد ال ييبغ  بن يجايوا ِإَلى بن فحك  واحد امن هؤالء ِف  حروب 
بن فحكاموا فيه  الدين واإلسال  , فإن بخطا الوال  وبجايه  ِإَلى ذلك ل  يجز حك  واحد اميه  فيه  إال 

بأن فكويوا ذام  يؤدون الخراج ففقيل ذلك اميه  ويجوز اليه  لو صاروا ذام  بغير حك  قيل ذلك اميه  
. 

ن حكاموا امسلاما  َقاَل: ولو باميته  اامربة بو عيد فقاتل عرضت عليه  بن فسلاموا بو فصيروا ذام  وا 
فقد بخطا الحك  والسي  , فال تقتل الذري  ويزلوا َعَلى ذلك فحك  فيه  بأن تقتل الامقاتل  والذري  واليساء 

ذا حك  بقتل رجال امن رجاله   واليساء وتقتل الامقاتل  خاص  , ويجعل الذري  والسياء سيفا , وا 
 وبكايره  امامن يخاف غدره وبغفه وبن فصير بقف  الرجال اَمَع الذري  ذام  فذلك جائز .

ن يزلوا َعَلى حك  رجل ول  فساموه فذلك ِإَلى اإلاما  فحك  فيه  يبعض هذه الوجوه اما برى بيه بفضل  وا 
 لإلسال  وبهله , وال ييبغ  للوال  بن فقيل ِف  الحك  امثل هذا اميه .

وال فحك  صيفا وال اامربة وال عيدا ذامفا وال اعامى وال امحدودا ِف  قذف وال فاسقا وال صاحب ريب  وشر 
اموضع امن الامسلامين وامن كايت َلُه حفاط  , إياما يتخير ِف  هذا وفقصد بهل الربي والدين والةضل وال

 َعَلى الدين.
فأاما امن ال تجوز شهادته َعَلى بحد لو شهد علفه وال حك  َعَلى اثيين اختصاما إلفه فكيف فحك  ِف  

 هذا واما بشيهه ؟
ن  ن يزلوا َعَلى حك  امن يختارويه امن بهل العسكر فاختاروا رجال اموضعا لذلك قيل اميه  ذلك وا  وا 

امن وصةياه امامن ال تجوز شهادته وال حكامه ل  فقيل ذلك اميه  وردوا ِإَلى اموضعه   اختاروا بعض
  الذي كايوا ففه وال
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يردون ِإَلى حصن بحسن اميه , وال ِإَلى اميع  بكير امن اميعته ،إن سألوا ذلك قيل له  اختاروا رجال 
 اموضعا للحك .

ن سألوا بن ييزلوا َعَلى حك  رجل امن الامسلام ين وساموه ورجال اميه  فال يجايوا ِإَلى ذلك وال فشرك وا 
ِف  الحك  ِف  الدين كافر ولو بخطا الوال  فأجايه  ِإَلى ذلك , فحكاما ل  ييةذ حكامهاما اإلاما  إال ِف  
بن فصيروا ذام  للامسلامين بو فسلاموا فإيه  لو بسلاموا ل  فكن عليه  سييل , ولو صاروا ذام  قيل ذلك 

 اميه  بغير حك .
ن كان ِف  بيديه  بسارى امن بسرى الامسلامين فسألوا بن ييزلوا َعَلى حك  بعضه  ل  يجايوا ِإَلى ذلك  وا 

 فإن بجايه  اإلاما  ل  يجز حك  األسير فيه  إال بأن فصيرا ذام  وفسلاموا فال فكون عليه  سييل .
ن كان وكذلك التاجر الامسل  الذي امعه  ِف  داره  ؛وكذلك امن بسل  اميه  وهو امقف  ِف  دا ره  , وا 

ن كان امسلاما , امن قيل عظ  هذا  امقفاما ِف  عسكر الامسلامين وهو اميه  فال بحب بن فقيل حكامه وا 
ن يزلوا َعَلى حك  رجل امن الامسلامين فرض  ويزلوا  الحك  وخطره واما يتخوف َعَلى اإلسال  , وا 

باموال امن بامواله  بالذراري واألاموال والرقيق وامعه  بسرى امن بسرى الامسلامين ورقيق امن رقفقه  و 
فامات الرجل الامحك  قيل بن فامض  الحك  فسألوا ان يردوا ِإَلى حصيه  وامأاميه  َحتَّى ييظروا ِف  
باموره  ويتخيروا امن ييزلون َعَلى حكامه خل  يييه  وبين ذلك كله اما خال بسارى الامسلامين فإيه  

وكذلك لو كان ِف  بيديه  بهل ييزعون امن بيديه  وييفعون الرقيق امن الامسلامين وفعطويه  القفام , 
 ذام  امن ذامتيا بحرار ييزعون امن بيديه .

ن كان ِف  بيديه  قو  قد بسلاموا فسألوا بن يردوا امعه  ل  يردوا امعه  ولييزعوا امن بيديه  امن قيل بن  وا 
 الحك  ال ييةذ ففاما يييه  يرد الامسلامين ِإَلى دار الحرب والشرك , ورقيق ذامتيا امثل رقفقيا.

ِف  بيديه  عييد له  قد بسلاموا فسألوا رده  امعه  ل  يردوا وبخذوا اميه  بالقفام , ولفس لامن  ولو كان
 استعان يه  الامسلامون ِف  حربه  امن بهل الذام  بامان ِف  العدو.

 وال يجوز بامان بهل الذام  َعَلى بامان بهل اإلسال  .
 ى يذامته  بدياه  ".فأاما العيد فإن كان فقاتل فاامايه جائز للحديث الذي َجاَء " وفسع

ن كان ال فقاتل فقد اختلف ففه الةقهاء فاميه  امن َقاَل:يجوز. واميه  امن َقاَل:ال يجوز .  وا 
 وكل قدر روى ِف  ذلك حديثا يوافق اما ذهب إلفه.

  وقد َجاَء عن عامر بيه بجاز بامان عيد ول  ييلغيا بيه كان امامن فقاتل بو ال فقاتل.

(1/169) 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 
164 

ايهن جائز لاما َجاَء عن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  بامان زييب لزوجها وف  فأاما اليساء فأام
 بامان ب  هايئ لرجلين امن بختايها .

فأاما الصيفان الذين ل  ييلغوا فال بامان له  , وكذلك األسير امن الامسلامين ِف  بيدي بهل الحرب , 
 وز بامايه  َعَلى الامسلامين .وكذلك تجار الامسلامين ِف  دار الحرب ال يج

َقاَل: ولو بن رجال بشار ِإَلى رجل باامان يإصبعه ول  يتكل  يذلك فإن الةقهاء اختلةوا ِف  هذا: فاميه  
بيه بامان لاما  -وهللا بعل -امن فقول يجوز واميه  امن َقاَل:لفس بأامان , فكان بحسن اما سامعيا ِف  ذلك

 َجاَء عن عامر ِف  ذلك بيه جعله بامايا.
 لك لو كلامه باألامان يلسان الةارسف  كان بامايا .وكذ
َثَيا عاص  عن فضيل ين يزيد الرقاش  َقاَل:كتب إلييا عامر :941]  [َحدَّ

 بن عهد الامسلامين امن الامسلامين وذامته امن ذامته  يجوز اامايه .
َثَيا األعامش عن بي  صالح عن بي  هريرة عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 949] بيه َقاَل:" ذام   [َحدَّ

 الامسلامين واحدة فسعى يها بدياه  .
ذا حاصرت  حصيا 944] َثَيا األعامش عن بي  وائل َقاَل: بتايا كتاب عامر ويحن يخايقين وا  [َحدَّ

فأرادوك  بن ييزلوا َعَلى حك  هللا فال تيزلوا فإيك  ال تدرون بتصييون فيه  حك  هللا ب  ال , ولكن 
 اقضوا بعد فيه  باما شئت  ". بيزلوه  َعَلى حكامك  ُث َّ 

ذا َقاَل له:اَمَطْرس" فقد باميه فإن هللا فعل  األلسي  . ذا َقاَل الرجل للرجل " ال توجل " فقد باميه , وا   وا 
َثِي  بعض الامشيخ  عن ببان ين صالح عن امجاهد َقاَل: َقاَل عامر:بفاما رجل امن الامسلامين 940] [َحدَّ

 ألقتليك فيزل وهو يرى بيه بامان فقد باميه " .بشار ِإَلى رجل امن العدو لئن يزلت 
 َقاَل:

َثِي  امحامد ين إسحاق عن سعيد ين بي  هيد عن بي  هريرة امولى عقيل ين بي  طالب 943] [وَحدَّ
  عن ب  هايئ ييت بي  طالب قالت : لاما فتح َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 
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فدخل عل  بخ   -بو قالت كلام  شييه  يهذه الكلام   -حامائ  فأجرتهاما امك  فر إل  رجالن امن ب
َفَقاَل: ألقتليهاما فأغلقت الباب عليهاما ُث َّ بتيت َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  وهو بأعلى امك  فَقاَل:" 



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

امائ  فدخل عل  امرحبا بأ  هايئ , اما َجاَء بك ؟ قالت قلت : فا يي  هللا , فر إل  رجالن امن بح
 بخ  فزع  بيه قاتلهاما فَقاَل:" ال , قد بجريا امن بجرت وباميا امن باميت " .

َثَيا األعامش عن إيراهف  عن األسود عن عائش  َرِضَ  هللُا َعْيُها قالت : إن كايت الامربة 948] [وَحدَّ
 لتأخذ َعَلى الامسلامين .

َثَيا هشا  عن الحسن َقاَل:بامان الامربة والام949]  املوك جائز.[َحدَّ
َثَيا الشيباي  بن سعد ين امالك غزا بقو  امن اليهود فرضخ له  [ .906]  [ ]وَحدَّ

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
وال فحل لامسل  بن فطأ جاري  امن السي  َحتَّى تقس  الغيفام  , فإذا قسامت فوقع ِف  سه  رجل جاري  

ن ل  تكن امامن فال فحل َلُه وطؤها َحتَّى فستيرئها بحفض  بو حفضتين إن كا يت امامن تحفض , وا 
 تحفض تركها شهرين بو ثالث  َحتَّى يتيين بيها حاامل ب  ال , ُث َّ فطأ إن ل  فكن يها حيل.

 َيَهى َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  عن وطء الحبالى َحتَّى فضعن .
َثَيا ببان ين بي  عفاش عن بيس بن َرُسْول هللِا َص 901] لَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َقاَل: " ال فحل لرجلين [َحدَّ

 يؤاميان باهلل واليو  اآلخر يجتامعان َعَلى اامربة ِف  طهر واحد " .
ذا وقعت الامجوسف  ِف  سه  رجل فال فحل َلُه وطؤها قد كره ذلك غير واحد امن الةقهاء اَمَع اما َجاَء  وا 

 امياكح  الامجوس .عن اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ِف  
َثِي  قفس ين الربفع عن قفس ين امسل  عن الحسن ين امحامد ين الحيةف  َقاَل: صالح َرُسْول 901] [َحدَّ

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امجوس بهل هجر َعَلى بن فأخذ اميه  الجزي  غير امستحل امياكح  يسائه  
 وال بكل ذبائحه  .

 َقاَل:
َثَيا ساما901] ك ين حرب عن بي  سلام  ين عيد الرحامن , ِف  الرجل فسي  الجاري  الامجوسف  [ وَحدَّ

 بو فشتريها َقاَل: " ال فطؤها َحتَّى تسل  " .
َثَيا سعيد عن قتادة عن امعاوف  ين قرة َقاَل: كان عيد هللا فكره وطء األام  الامشرك  .  َقاَل: وَحدَّ

 َقاَل:
َثَيا امغيرة عن حاماد عن إيراهف909]     َقاَل: ِإَذا سييت الامجوسفات وعيدة األوثان عرض[وَحدَّ
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 عليهن اإلسال  وبجيرن علفه ووطئن واستخدامن , فإن بيين بن فسلامن استخدامن ول  يوطأن .
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 َقاَل:
َثَيا امغيرة عن حاماد عن إيراهف  ِف  اليهودفات واليصرايفات فسيين َقاَل: فعرض عليهن 904] [وَحدَّ

 سلامن بو ل  فسلامن وطئن واستخدامن وبجيرن َعَلى الغسل .اإلسال  فإن ب
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف: وهذا بحسن اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  .

 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:
ن وادع الوال  قواما امن بهل الحرب سيين امساماة َعَلى بن يرد إليه  امن بتاه اميه  امسلاما فال ييبغ   وا 

 َلى هذا وال يجيز اما فعل والفه امن ذلك ِإَذا كان بالامسلامين قوة عليه  .لإلاما  بن فعط  الاموادع  عَ 
وال يجوز بن يوادع الوال  قواما امن بهل الحرب ِإَذا كان بالامسلامين قوة عليه  , فإن كان إياما براد 

 تألةه  يذلك َحتَّى يدخلوا ِف  اإلسال  بو ِف  الذام  فال بأس بن يوادعه  َحتَّى فستصلح بامره  .
ن حصر قو  امن العدو قواما امن الامسلامين ِف  حصن فخافوا َعَلى بيةسه  ول  فكن له  قوة عليه  و  ا 

 فال بأس بأن يوادعوه  وفةتدوا اميه  بامال وفشترطوا له  بن يردوا له  امن َجاَء اميه  امسلاما.
ذا كان بالامسلامين قوة عليه  ل  فحل له  بن فعطوه  واحدا امن هذين األامرين .  وا 

َثِي  امحامد ين إسحاق عن الزهري بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  براد يو  الخيدق بن [وَحدَّ 900]
فةتدي يثلث ثامار الامديي  , فاستشار سعد ين امعاذ وسعد ين عبادة َفَقاَل: إي  قد ربيت العرب قد 

ار الامديي  ويكسره  رامتك  عن قوس واحدة وكاليوك  امن كل جايب , وقد ربيت بن يةتدي يثلث ثام
 يذلك ِإَلى بامد اما "

فقاال : َفا َرُسْوَل هللِا قد كيا يحن وهؤالء َعَلى شرك وه  ال فطعامون امن ذلك ِف  ثامرة إال شراء بو ِف  
 قرى , فيحن إذ َجاَء هللا بك وباإلسال  يعطيه  بامواليا لفس ليا يهذا حاج  ,

 َلْفِه َوَسلََّ  : فأيت  وذلك " .َقاَل: فَقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا عَ 
 َقاَل َبُيْو ُيْوُسَف:

وادع َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  قريشا عا  الحدييف  وبامسك عن امحاربته  , فلإلاما  بن يوادع 
 بهل الشرك ِإَذا كان ِف  ذلك صالح الدين واإلسال  , وكان يرجو بن يتألةه  يذلك َعَلى اإلسال  .

َثِي 903] َثِي  هشا  ين عروة عن ايفه , وَحدَّ   [َحدَّ
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بن َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه  -زاد بعضه  َعَلى بعض ِف  الحديث  -امحامد ين إسحاق والكلي  
فه رجال َوَسلََّ  خرج ِإَلى الحدييف  ِف  رامضان , وكايت الحدييف  ِف  شوال , َحتَّى ِإَذا كان بعسةان لق
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امن يي  كعب , فقالوا : َفا َرُسْوَل هللِا إيا تركيا قريشا قد جامعت بحايفشها تطعامه  الخيزير يريدون بن 
فصدوك عن الييت؛ فخرج َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َحتَّى ِإَذا يرز امن عسةان لقيه  خالد ين 

فأخذ يه  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  يين سروعتين الوليد طلفع  لقريش فاستقيله  َعَلى الطريق 
 وامال عن سين الطريق َحتَّى يزل الغامف .

 فلاما يزل الغامف  تشهد فحامد هللا وبثيى علفه باما هو بهله ُث َّ َقاَل:
 باما بعد!

عل  اما ترون  فإن قريشا قد جامعت بحايفشها تطعامه  الخيزير يريدون بن فصدويا عن الييت فأشيروا
بو يعامد َعَلى الذين بعايوه  فيخالةه  ِإَلى يسائه   -فعي  بهل امك   -, بترون بن يعامد َعَلى الربس 

ن طليويا طليوا طلبا امدايفا ضعفةا فأخزاه  هللا .  وصيفايه  فإن جلسوا جلسوا امهزوامين اموتورين , وا 
فإن هللا جل ثياؤه ياصرك  -فعي  بهل امك   -لربس فَقاَل بيو بكر : يرى َفا َرُسْوَل هللِا بن يعامد َعَلى ا

, وبن هللا امعييك , وبن هللا امظهرك . وَقاَل الامقداد : إيا وهللا ال يقول كاما قالت ييوا إسرائيل 
 {19ليييها}َفاْذَهْب َبيَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإيَّا َهاُهَيا َقاِعُدوَن ]الامائدة : 

 عكاما امقاتلون .ولكن: اذهب بيت وربك فقاتال إيا ام
فخرج َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َحتَّى ِإَذا غش  الحر  ودخل بيصابه يركت ياقته الجدعاء فَقاَل 
الياس : خألت , فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " اما خألت واما الخالء بعادتها ولكن حبسها 

ال تدعوي  قريش ِإَلى تعظف  الامحار  ففسبقوي  إلفه , هلاموا ههيا " ألصحابه  حابس الةيل عن امك  ,
  وبخذ ذات الفامين فسلك ثيف  تدعى -
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ذات الحيظل َحتَّى هبط َعَلى الحدييف  , فلاما يزل استقى الياس امن يئر فيزفت ول  تق  يه  , فشكوا 
أعطاه  سهاما امن كيايته فَقاَل:" اغرزوه فيها " فغرزوه فجاشت وطام  ذلك إلفه َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ف

اماؤها َحتَّى ضرب الياس عيه بالعطن , فلاما َساِمْعُت به قريش برسلوا إلفه بخا يي  الحلس وكان امن 
 قو  فعظامون الهدي فلاما رآه َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 
 هدي فابعثوا الهدي َحتَّى يراه " .َقاَل: " هذا اين الحلس وهو امن قو  فعظامون ال

فلاما يظر ِإَلى الهدي ِف  قالئده ل  فكلامه  كلام  واحدة ورجع امن امكايه ِإَلى قريش َفَقاَل: بتى القو  
َقاَل: فشتاموه وجيهوه وقالوا : إياما بيت بعراي  جلف ال عل   -فعظ  عليه  وحذره   -بالهدي والقالئد 

ياما يع  جب امن بيةسيا حيث برسلياك .لك , ولسيا يعجب اميك , وا 
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ث  قالوا لعروة ين امسعود الثقة  : ايطلق ِإَلى امحامد وال يؤتى امن قيل ربفك , فسار إلفه عروة فلاما 
لقفه َقاَل: فا امحامد , جامعت بوباش الياس ُث َّ سرت يه  ِإَلى عترتك وبفضتك الت  تةلقت عيك لتييد 

ي قد لبسوا جلود اليامور وَجاَءوا بالعوذ الامطافيل خضراءه  , تعل  بي  قد جئتك امن عيد كعب ين لؤ 
فقسامون باهلل ال تعرض له  خط  إال عرضوا لك بامر اميها , فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " 
إيا ل  يأت لقتال , ولكن برديا بن يقض  عامرتيا , وييحر هدييا , فهل لك بن تأت  قوامك فإيه  بهل  

ن  الحرب قد بخافته  , وبيه ال خير له  بن تأكل الحرب اميه  إال اما قد بكلت , فيجعلون ييي  , وا 
وبييه  امدة يزيد فيها يسله  ويؤامن فيها شره  ويخلوا ييي  وبين الييت فيقض  عامرتيا وييحر هدييا , 

ن بظهري  هللا عليه  اخت اروا أليةسه  : ويخلوا ييي  وبين الياس , فإن بصايوي  فذلك الذي يريدون وا 
اما دخلوا ِف  السل  وافرين , فإي  وهللا ألقاتلن َعَلى هذا األامر األحامر   إاما قاَتُلوا امعدين وا 
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 واألسود َحتَّى فامض  بامر هللا بو تيةرد سالةت .
لقد فلاما سامع عروة امقالته رجع ِإَلى قريش َفَقاَل: تعلامن بيك  بخوال  وعشيرت  وبحب الياس إل  , و 

استيةرت لك  الياس ِف  الامجاامع فلاما ل  ييصروك  بتيتك  بأهل  َحتَّى سكيت يين بظهرك  إرادة بن 
بواسفك  تعلامن اما بحب الحفاة بعدك  , وتعلامن بي  قد ربيت العظاماء وقد َعَلى الاملوك , فأقس  باهلل 

 بي  اما ربيت املكا وال عظفاما بعظ  ف 
ْفِه َوَسلََّ  إن اميه  رجل يتكل  َحتَّى فستأذيه ِف  الكال  فإن بذن َلُه بصحابه امن امحامد َصلَّى هللُا َعلَ 

ن ل  فأذن َلُه سكت , ُث َّ إيه ليتوضأ فييتدرون وضوءه فصيون َعَلى رءوسه  يتخذويه حيايا .  تكل  وا 
امحامد َقاَل: فلاما سامعوا امقال  عروة برسلوا إلفه سهيل ين عامرو وامكرز ين حةص فقالوا : ايطلقا ِإَلى 

فإن بعطاكاما اما ذكره لعروة فقاضفاه َعَلى بن ال يرجع عيا عاامه هذا وال يخلص ِإَلى الييت َحتَّى 
 فسامع امن سامع امن العرب بسيره بيا قد صددياه.
 فأتفاه فذكرا َلُه ذلك , فأعطاهاما وَقاَل: " اكتيوا :

 ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 
 بيدا .فقاال : ال وهللا ال يكتب هذا 

 فَقاَل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : فكيف يكتب ؟
 فَقاَل:اكتب باسامك الله  .

 فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : وهذه حسي  اكتيوها
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 فكتيوها ,
, فقالوا : وهللا اما يختلف إال ِف   ث  َقاَل:اكتيوا : هذا اما تقاضى علفه َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلَّ َ 

 هذا ,
 َقاَل: كيف ؟

 َقاَل: اكتب اسامك واس  بيفك امحامد ين عيد هللا ,
 َقاَل َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : وهذه حسي  اكتيوها ,

فكتيوها فكان ِف  شرطه  بن ييييا العيب  الامكةوف  , وبيه ال غالل وال إسالل , وبيه امن بتاك  اميا 
اموه علييا , وامن بتايا اميك  ل  يرده علفك  , فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : امن دخل امع  ردت

فله امثل شرط  , وقالت قريش : امن دخل امعيا فله امثل شرطيا , فقالت ييو كعب : ويحن امعك َفا 
 َرُسْوَل هللِا , وقالت ييو بكر : يحن اَمَع قريش .

  فييياما ه 
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ِف  الكتاب إذ َجاَء بيو جيدل ين سهيل ين عامرو بحد يي  عاامر ين لؤي وهو اموثق بالحديد امسلاما 
 قد ايةلت اميه  ِإَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  , فلاما رآه الامسلامون َقاُلوا: الله  بيو جيدل.

 َسلََّ  : هو ل  "فَقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه وَ 
قد لجت القضف  ييي   -وهو الذي كان فقاول َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ   -وَقاَل بيوه سهيل 

وبييك قيل بن فأتفك هذا فهو ل  , فايظروا ِف  الكتاب فيظروا فوجدوه لسهيل , فردوه إلفه , فيادى بيو 
 الامسلامين بتردويي  ِإَلى الامشركين فةتيوي  ِف  ديي  ؟ جيدل : َفا َرُسْوَل هللِا , فا امعاشر

فَقاَل له َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " فا ببا جيدل قد لجت القضف  ييييا وبييه  وال فصلح ليا 
 الغدر , وهللا جاعل لك ولامن امعك امن الامستضعةين فرجا وامخرجا.

ياما بيت رجل وهو رجل. فَقاَل ُعاَمُر : فا ببا جيدل , هذا  السيف وا 
 فَقاَل سهيل : بعيت عل  فا عامر.

 فَقاَل اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  لسهيل : " هبه ل  "
 َقاَل: ال .

 َقاَل: " فأجزه ل  "
 َقاَل: ال ,
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 َقاَل امكرز : قد بجزته لك فا امحامد ولن يهيج .
 َلْفِه َوَسلََّ  : " فا بيها الياس ايحروا واحلقوا وبحلوا ".َقاَل: فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا عَ 

 َقاَل: فاما قا  رجل امن الياي , ُث َّ بعادها , فاما قا  بحد , َقاَل: ودخله  امن ذلك بامر عظف  ,
اس ؟ َقاَل: فدخل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  َعَلى ب  سلام  فَقاَل:" اما ربيت اما دخل َعَلى الي

 فقالت : َفا َرُسْوَل هللِا اذهب فايحر هدفك واحلق وبحل , فإن الياس سفحلون.
 َقاَل:فةعل ,

 فيحر الياس وحلقوا وبحلوا ُث َّ ايصرف َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  .
فدفعه َرُسْول فلاما قد  الامديي  بتاه بيو بصير رجل امن قريش امسلاما , فبعثت قريش ِف  طلبه رجلين , 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  إليهاما وَقاَل له يحوا اماما َقاَل ألي  جيدل , فخرجا به َحتَّى ايتهفا به ِإَلى ذي 
 الحلفة ؛

 فَقاَل ألحدهاما : بصار  سفةك هذا فا بخا يي  عاامر ؟
 َقاَل: يع  ,

 َقاَل: فأيظر إلفه ؟
 َقاَل: يع  ,

عاله به َحتَّى قتله , وخرج صاحبه هاربا , وبقيل بيو بصير َحتَّى وقف َعَلى َرُسْول  َقاَل: فاخترطه ُث َّ 
هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  ُث َّ َقاَل: قد وفيت ذامتك وبدى هللا عيك , وقد اامتيعت يديي  بن فةتيوي  , 

 اامه امحش حرب لو كان َلُه رجال .فَقاَل له َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  : " ويل 
فخرج بيو بصير َحتَّى يزل يذي الحلفة  , فجعل كل امن بسل  امن بهل امك  فأتفه فييض  إلفه َحتَّى 

  صار امعه
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سبعون رجال , وكان فقطع الطريق َعَلى تجار قريش َوَعَلى غيره  , َحتَّى كتيت قريش ِإَلى َرُسْول هللِا 
 َعَلْفِه َوَسلََّ  فسألويه بأرحاامه  بنَصلَّى هللُا 

 فقيله  فال حاج  له  فيه  , فقيله  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ .
ث  هاجرت اليساء ِف  هذه الهدي  وحك  هللا فيه  , وبيزل :}ِإَذا َجاءُكُ  اْلاُمْؤاِمَياُت اُمَهاِجَراٍت]الامامتحي  : 

 األصدق  َعَلى بزواجهن .{ اآلف  فأامروا بن يردوا 16
فل  تزل الهدي  َحتَّى وقع يين يي  كعب وبين يي  بكر قتال , فكايت ييو بكر امامن دخل اَمَع قريش 
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ِف  صلحها واموادعتها , فأامدت قريش يي  بكر بسالح وطعا  وظللت عليه  َحتَّى ظهرت ييو بكر 
 . َعَلى يي  كعب وقتلوا فيه  , فخافت قريش بن فكويوا قد يقضوا

فقالوا ألي  سةفان : اذهب ِإَلى امحامد فأجد الحلف وبصلح يين الياس , فايطلق بيو سةفان َحتَّى قد  
 الامديي  ,

 فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " قد َجاَءك  بيو سةفان وسيرجع راضفا بغير حاج  ".
بكر بجد الحلف وبصلح يين الياس " , فَقاَل بيو بكر : لفس  فأتى ببا بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه َفَقاَل: فا ببا
لى رسوله.  األامر إل  , األامر ِإَلى هللا وا 

ث  بتى عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه فَقاَل له يحوا اماما َقاَل ألي  بكر , فَقاَل له عامر : بيقضك  , فاما كان اميه 
: فَقاَل بيو سةفان : اما ربيت كاليو  شاهدت جديدا فأباله هللا , واما كان اميه شديدا فقطعه هللا , َقالَ 

 عشيرة لفس امن قو  ظللوا َعَلى قو  وبامدوه  بسالح وطعا  بن فكويوا يقضوا"
ث  بتى فاطام  َرِضَ  هللُا َعْيُها َفَقاَل: هل لك فا فاطام  ِف  بامر تسودين ففه يساء قوامك ؟ ُث َّ ذكر لها 

لى رسوله.يحوا اماما ذكره ألي  بكر , فقالت : لفس األ  امر إل  األامر ِإَلى هللا وا 
ث  بتى علفا َرِضَ  هللُا َعْيُه فَقاَل له يحوا اماما قاله ألي  بكر. فَقاَل له عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه : اما ربيت 

 كاليو  رجل بضل , بيت سيد الياس فأجد الحلف وبصلح يين الياس ,
 الياس بعضه  امن بعض . َقاَل: فضرب إحدى يدفه َعَلى األخرى وَقاَل: قد بجرت
 ث  امضى َحتَّى قد  َعَلى بهل امك  فأخيره  باما صيع ,

 فقالوا : وهللا اما ربييا كاليو  وافدا قد  , وهللا اما بتييا بحرب فيحذر , وال بصلح فيأامن , ارجع ,
يعت قريش وبامعويتها َقاَل: وقد  وافد يي  كعب َعَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فأخيره باما ص

  ليي  بكر ودعاه ِإَلى اليصرة وبيشد :

(1/111) 

 
111 

 ال ه  إي  ياشد امحامدا *** حلف بيييا وبيفه األتلدا
 ووالدا كيا وكيت ولدا *** ثام  بسلاميا فل  ييزع يدا

 إن قريشا بخلةوك الاموعدا ** ويقضوا اميثاقك الامؤكدا
 قل عدداوزعاموا بن لست تدعوا بحدا *** فه  بذل وب
 ه  ييوتيا بالوتير هجدا * وقتلويا ركعا وسجدا

 وجعلوا ل  ِف  كداء رصدا *** فايصر َرُسْول هللِا يصرا عتدا
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 وابعث جيود هللا تأت  امددا *** ِف  فليق كالبحر فأت  امزبدا
 فيه  َرُسْول هللِا قد تجردا *** إن سف  خسةا وجهه تربدا

 َقاَل:
 َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  " إن هذه لترعد ييصر يي  كعب "وامرت سحاب  فأرعدت , فَقاَل 

 ث  َقاَل لعائش  : " جهزيي  وال تعلامين يذلك بحدا " فدخل عليها بيو بكر فأيكر بعض شأيها ,
 َفَقاَل: اما هذا ؟

 فقالت : بامري  َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بن بجهزه ,
 : ِإَلى بين ؟َقالَ 

 قالت : ِإَلى امك  ,
 َقاَل: وهللا اما ايقضت الهدي  ييييا وبييه  بعد.

 َقاَل:فَجاَء بيو بكر ِإَلى َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  فذكر ذلك َلُه , فَقاَل له اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفهِ 
 َوَسلََّ  : " إيه  بول امن غدر ".

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  بالطرق فحبست , ُث َّ خرج َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  يريد امك  ث  بامر َرُسْول 
 والامسلامون امعه , فةتحها هللا علفه .

َقاَل: وقد كان العباس ين عيد الامطلب َرِضَ  هللُا َعْيُه َقاَل: َفا َرُسْوَل هللِا لو بذيت ل  فأتيت بهل امك  
 اميته  ؟فدعوته  وب

َقاَل: وهذا بعد بن شارف اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  امك  , ووجه الزبير امن قيل بعالها وخالدا امن 
 قيل بسةلها

 َقاَل: فأذن َلُه ؛
 فركب العباس بغل  اليي  َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الشهباء وايطلق ,

ن ع  الرجل صيو بيفه ,  فَقاَل َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفهِ  َوَسلََّ : ردوا عل  بي  , ردوا عل  بي  , وا 
إي  بخاف بن تةعل به قريش اما فعلت باين امسعود دعاه  ِإَلى هللا فقتلوه , باما وهللا لئن ركيوها اميه 

 ألضراميها عليه  يارا " , فايطلق العباس َحتَّى قد  امك  ,
  َفَقاَل: فا بهل امك  بسلاموا
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تسلاموا فقد استبطيت  بأشهب بازل , هذا الزبير امن قيل بعلى امك  , وهذا خالد امن قيل بسةل امك  , 
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 امن بلقى سالحه فهو آامن .
 َقاَل:

وباما اما سألت عيه فا بامير الامؤاميين عامن خالف امن بهل القيل  ِإَذا حاربوا , كيف فقاتلون قيل بن 
 يدعوا ؟

ريه  واما بجليوا به ِف  عسكره  ؟ فإن الصحفح عيديا امن األخبار واما الحك  ِف  بامواله  ويسائه  وذرا
عن عل  ين بي  طالب َرِضَ  هللُا َعْيُه بيه ل  فقاتل قواما قط امن بهل القيل  امامن خالةه َحتَّى يدعوه  

, وبيه ل  يتعرض بعد قتاله  وظهوره عليه  لش ء امن امواريثه  وال ليسائه  وال لزراريه  ,ول  فقتل 
 سيرا , ول  يذفف اميه  َعَلى جريح , ول  يتبع اميه  امديرا.اميه  ب

وباما اما كان امن عسكره  واما بجليوا به إليه  , فقد اختلف علييا ففه: فاميه  امن َقاَل: قس  اما بجليوا 
 به علفه ِف  عسكره  بعد بن خامسه , وَقاَل بعضه  : رده َعَلى بهله اميراثا يييه .

   امن األاموال والامساكن والضفاع فتركها ألهلها ول  يتعرض لها.وباما اما ل  فكن امعه  ِف  عسكره
واماما ترك اليشاستج بالكوف  لطلح  , وباموال طلح  والزبير بالامديي  , وضفاع بهل البصرة وامساكيه  

 وبامواله  .
وَقاَل بعض بصحاييا : إن عسكر بهل البغ  ِإَذا كان امقفاما قتل بسراه  وبتبع امديره  وذفف َعَلى 

ن ل  فكن له  عسكر وال فئ  يلجأون غليها ل  يتبع امديره  ول  يذفف َعَلى جريح ول  جريحه   , وا 
فقتل بسير , فإن خيف امن األسارى بن فكون له  جامع يلجأون إلفه ِإَذا عةفعيه  استودعه  السجن 

 َحتَّى تعرف توبته  .
اريثه  امثل اما يورث يظراؤه وال فصلى َعَلى قتلى بهل البغ  , ويورث قاتله  امن بهل العدل امن امو 

امامن ل  فقتل امن قيل بن القاتل قتله َعَلى حق , وال يورث الباغ  ِإَذا قتل امن بهل العدل بحدا اميراثا 
 اميه إن كان قتله ييده أليه قتله يباطل .

  وفصلى َعَلى قتلى بهل العدل , وه  ِف  الصالة عليه  والدفن له  باميزل  الشهداء
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غسلون , وفكةيون ِف  ثفايه  إال بن فكون عليه  حديدا بو جلد , فييزع عيه  وال فحيطون , وفةعل ال ف

يه  كاما فةعل بالشهداء , هذا ِإَذا كايوا ِف  الامعرك  , وباما ِإَذا حامل الواحد اميه  َعَلى بيدي الرجال 
يع بالاميت وصل  وبه رامق فامات َعَلى بيديه  بو َعَلى رحله غسل وكةن وحيط وصيع به اما فص

 علفه .



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

وامن تاب امن بهل البغ  وتابع اإلاما  وسامع وبطاع فال يؤخذ يد  وال جراح  كايت اميه ِف  الحرب 
 وال ش ء استهلكه , فإن وجد ِف  يده ش ء ألهل العدل قائ  بعييه بخذ اميه ورد َعَلى صاحبه .

تائبا قيل بن فقدر علفه طالبا  وكذلك الامحارب الذي فقطع الطريق وفقتل وفأخذ األاموال ِإَذا َجاءَ 
لألامان وسامع وبطاع ل  يؤخذ بش ء كان اميه امن جراحه والش ء استهلكه ِف  حال حربه , فإن وجد 

 ِف  يده ش ء إليسان قائ  بعييه بخذ اميه ورد علفه , واما استهلكه فال ضامان علفه ففه .
ف ء يخامسه اإلاما  وفقس   واما بصيب ِف  بيدي بهل العدل امن سالح بو كراع ألهل البغ  فهو

 األربع  بخاماس .
َثِي  امحامد ين إسحاق عن بي  جعةر َقاَل: كان عل  َرِضَ  هللُا َعْيُه ِإَذا بتى األسير يو  908] [وَحدَّ

 صةين بخذ دايته وسالحه وبخذ علفه بن ال فعود وخلى سييله .
َثَيا بشعث عن الحسن َقاَل:كان فكره قتل األسارى .909]  [وَحدَّ
َثَيا بعض الامشيخ  عن جعةر ين امحامد عن بيفه بن علفا َرِضَ  هللُا َعْيُه بامر اميادفه فيادى 936] [وَحدَّ

يو  البصرة " ال يتبع امدير وال يذفف َعَلى جريح وال فقتل بسير , وامن بغلق بابه فهو آامن , وامن 
 بلقى سالحه فهو آامن " َقاَل: ول  فأخذ امن امتاعه  شيئا .

َثيَ 931] ا امغيرة عن حاماد عن إيراهف  ِف  رجل بصاب حدا ُث َّ خرج امحاربا ُث َّ طلب األامان [وَحدَّ
 فأامن.

 َقاَل: فقا  علفه الحد الذي كان بصابه .
َثَيا الحجاج عن الحك  ] ين عتيب  [ َقاَل: كان بهل العل  فقولون : ِإَذا بامن الامحارب ل  931] [وَحدَّ

بن فكون شيئا بصابه قيل ذلك , فيؤخذ به . هذا بحسن  يؤخذ بش ء كان بصابه ِف  حال حربه إال
 اما سامعيا ِف  ذلك وهللا بعل  .

وكان بيو حيفة  فقول ففامن حارب هللا ورسوله : ِإَذا بخذ الامال قطعت يده ورجله امن خالف ول  فقتل 
  ول  فصلب , فإن قتل اَمَع بخذ الامال فاإلاما  ففه بالخفار :
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ن شاء قطع يده ورجله ُث َّ صلبه بو قتله . إن شاء قتله و  ن شاء صلبه ول  فقطعه , وا  ل  فقطعه , وا 
ذا قتل ول  فأخذ الامال قتل .  وا 

َقاَل: ويةفه امن األرض صلبه , رواه بيو حيفة  عن حاماد عن إيراهف  , وقول  ِإَذا قتل وبخذ الامال 
ن بخذ الامال و  ذا قتل ول  فأخذ الامال صلب قتل , وا  ل  فقتل قطعت يده ورجله امن خالف صلب , وا 
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َثَيا الحجاج ين برطأة عن عطف  ين عباس امثل ذلك .931]  [وَحدَّ

َقاَل: بخيري  شيخ امن قريش عن الزهري بن امصر والشا  افتحت ِف  زامن عامر َرِضَ  هللُا َعْيُه , 
 وبن إفريقف  وخراسان وبعض السيد افتتحت ِف  زامن عثامان َرِضَ  هللُا َعْيُه.

فَقاَل: َفا َرُسْوَل هللِا إن ل  جيرة امن  -وهو تامف  ين بوس رجل امن لخ   -اَل: فقا  تامف  الداري قَ 
الرو  بةلسطين له  قري  ُفَقاُل لها: جيرون وبخرى ُفَقاُل لها: عييون . فإن فتح هللا علفك الشا  فهيها 

 ل  .
 َفَقاَل: هاما لك .

 َقاَل:فاكتب ل  يذلك كتابا ,
 َلُه : َقاَل: فكتب

 " ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 
هذا كتاب امن امحامد َرُسْول هللِا لتامف  ين بوس الداري بن َلُه قري  جيرون وبيت عييون قريتهاما كلهاما 
وسهلهاما وجيلهاما واماؤهاما وحرثهاما وبيباطهاما وبقرهاما ولعقبه امن بعده ال فحاقه فيهاما بحد وال يلجهاما 

 ظل  واحدا اميه  شيئا فإن علفه عليه  بحد بظل  , فامن
 لعي  هللا ".

 َقاَل: فلاما ول  بيو بكر َرِضَ  هللُا َعْيُه كتب له  كتابا يسخته:
 " ِبْس  هللِا الرَّْحاَمِن الرَِّحْف ِ 

هذا كتاب امن بي  بكر بامين َرُسْول هللِا َصلَّى هللُا َعَلْفِه َوَسلََّ  الذي استخلف ِف  األرض بعده , كتبه 
يين بن ال فةسد عليه  سَيَدُه  وَلَيَدُه  امن قري  جيرون وعييون فامن كان فسامع وفطفع هلل فال للدار 

 فةسد اميها شيئا ولفق  عامدي الياس عليهاما ولفاميعهاما امن الامةسدين " .
 سألت ببا حيفة  َرِحاَمُه هللُا تعالى عن اليهودي واليصراي  فاموت َلُه الولد بو كيف فعزى ؟

يا إلفه  َقاَل: فقول: إن يا هلل وا  هللا كتب الاموت َعَلى خلقه , فيسأل هللا بن يجعله خير غائب ييتظر , وا 
  راجعون . علفك بالصير ففاما يزل بك , ال يقص هللا لك عددا ".
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 وبلغيا بن رجال يصرايفا كان فأت  الحسن وفغشى امجلسه , فامات . فسار الحسن ِإَلى بخفه لفعزيه ؛
ه : " بثابك هللا َعَلى امصييتك ثواب امن بصيب بامثلها امن بهل دييك , وبارك هللا ليا ِف  الاموت فَقاَل ل



مكتبة مشكاة                                                     ج ألبي يوسفاكتاب الخر

 اإلسالمية 
 

 وجعله خير غائب ييتظره . علفك بالصير ففاما يزل بك امن الامصائب " .
 ) ت  كتاب الخراج ألي  يوسف , والحامد هلل وحده (

 يو  الدين ( ) وصالته َعَلى امحامد رسوله وعيده , وسل  تسيلاما كثيرا ِإَلى
 ) ورض  هللا عن كل الصحاب  بجامعين (

  ) وغةر هللا لوالدي ورحامه رحام  واسع  . آامين (
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