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  واألموال الخراج كتب في المسممين المؤلفين مناىج
 (نموذجا    جعفر بن قدامة)

   *إسماعيل عمي محمدد. 

 ممخص
 ،اإلسالمية الحضارة ازدىار فترة في المسممين عند واألموال الخراج كتب في التأليف مناىج عامة بصفة  يتناول  البحث ىذا

  اإلسالمية لمدولة الماليين الموظفين أحد وىو جعفر بن قدامة لمؤلفو الكتابة وصناعة الخراج كتاب عمى خاصة بصفة  ويركز
  قدامة جيود دوتع. االقتصادي المجال في التراث كتب  أبرز من ديع والذي الميالدي، العاشر/  اليجري الرابع القرن في

 كتبيم في ،سالم وابن ،زنجويو بن وحميد ،آدم بن ويحيى  ،الخراج صاحب يوسف بيأ كالقاضي عمماء من سبقو لمن متممة
 .واألموال الخراج حول ألفوىا التي

 محتوى  عن لمحديث انتقمت ثم ، فيو عاش الذي وعصره وأقرانو وتالميذه وأساتذتو المؤلف حياة عن لمحة أعطيت لقد   
 ولعل بقوة، حاضرة كانت قدامة شخصية أن لنا يتبين المجمل وفي حولو، نقدية مالحظات قدمت ثم كتبو، ما فتتبعت كتابو؛
 لموظفي يوضح كان حيث لمعيان واضحة كانت كذلك وموسوعيتو ، بالدولة دارياا  و  ماليا مسؤوال قدامة كون إلى يرجع ىذا

 .بالتفصيل وعممو فعمو ينبغي ما كافة الدولة

.الُعشر ،الصدقة ،الزكاة، الضرائب ،الديوان، الفيء ،الجزية ،النقود ،التجارة عشور، العشور ، األموال ،الخراج الكممات الدالة:

 قدمةم

 رحمدددة المبعدددوث عمدددى والسددالم والصدددالة العدددالمين رب هلل الحمددد
 .أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا لمعالمين

 ولددددياأل الثالثددددة القددددرون طيمددددة المددددؤلفين مندددداىج تطددددورت لقدددد   
 واتخدذت ، المنداىج عديدد عمدى فاشتممت الشريفة، النبوية لميجرة

 الفكريدددة اتجاىددداتيم مختمدددف عمدددى العممددداء بدددين متعدددددة، مسدددارب
 فدي التدأليف كدان التخصصدات ىدذه ومدن العممية، وتخصصاتيم

 يوسدف أبو لمقاضي الخراج كتاب ويعتبر واألموال، الخراج كتب
 مدددا أول مدددن( م898/ىدددد281) سدددنة المتدددوفى إبدددراىيم بدددن يعقدددوب
 بدن القاسدم عبيد وأب المنحى ىذا في وتبعو الشأن، ىذا في ُكتب
 كتداب سدماه كتابا ألف الذي( م838/ىد112) سنة المتوفى سالم

 .الفن ىذا في التأليف تتابع ثم الدولة، موارد فيو تناول األموال

 مضددديئة حضدددارية جواندددب لدددو بدددأن الموضدددوع ىدددذا أىميدددة تكمدددن
 التقدددم عددن فكددرة يعطددي حيددث واالىتمددام والدراسددة بالبحددث جددديرة

 لمدولددددددة والسياسددددددية االقتصددددددادية اإلدارة  ونؤ شدددددد فددددددي المعرفددددددي
 . الفترة تمك في اإلسالمية

 وصناعة الخراج كتاب بمؤلف لمتعريف البحث ىذا في سأتطرق
 االقتصدادي الفكدر رواد من يعتبر الذي  جعفر بن قدامة الكتابة

 كددان والددذي واالىتمددام الدراسددة مددن حظددو يمددق لددم الددذي اإلنسدداني
 وسدأتناول الفتدرة، تمدك فدي اإلسدالمية بالدولدة دارياً ا  و  مالياً  والً ؤ مس

 والعصددر وتالميددذه وأسدداتذتو وحياتددو نشددأتو حيددث مددن شخصدديتو
 ىددذا  بينيددا مددن والتددي مؤلفاتددو عددن الحددديث ثددم فيددو، عدداش الددذي

 محتددددواه عددددن نبددددذة أُعطددددي أن وسددددأحاول ، االقتصددددادي المرجددددع
 .المؤلف اتبعو الذي المنيج عمى نقدية مالحظات يعقبيا

 :ونشأتو جعفر بن قدامة حياة -2
 الكاتددب، زيدداد، بددن قدامددة، بددن جعفددر بددن قدامددة الفددرج، أبددو ىددو

: 2991الجدوزي، ابدن ؛222 ص: 2982الندديم، ابدن. )البغدادي
 الصددددددددفدي، ؛ 198/  3: 2991بددددددددردي، تغددددددددرى ابددددددددن ؛6/363

 ؛2/121: 2998 بروكممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان، ؛ 102/ 1: 2993
 ترجمدت التدي المصدادر لندا تذكر ولم( 8/218: 2982الزركمي،

 مددع يتناسددب ال ذكددر، مددا وكددل حياتددو، عددن وافددرة، معمومددات لددو،
 لمددن قراءتددي خددالل ومددن وموسددوعيتو، أفقددو، وسددعة عممددو، غدزارة
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 القدددرن) مدددن األخيدددر الثمدددث فدددي ولدددد أندددو يتبدددين لقدامدددة، ترجمدددوا
 ثدم نصرانًيا كان وأنو بالكوفة،( الميالدي التاسع/ اليجري الثالث
 ىددددذا مددددن ونسددددتنتج المكتفددددي، العباسددددي الخميفددددة يددددد عمددددي أسددددمم
 جعفددر فددأبوه بددالعمم، معروفددة عائمدة سددميل كددان أنددو األول: أمدرين
 النددديم فددابن بددالعمم، لددو الشدديادة فددي األقددوال تضدداربت قدامددة بددن

 ،(288 ص: 2982 الفيرسددددددت،. )عنددددددده عمددددددم ال بأنددددددو يصددددددفو
 لدو ويشديد عميدو يثندى الدذي البغددادي، الخطيدب ىذا في ويخالفو
 من كان أنو الثاني واألمر ،( 2/9: 2989بغداد، تاريخ. )بالعمم

 كاتًبا كان أنو عنو فذكر القرار، وأصحاب السمطان من المقربين
 ابدددن وزارة فتدددرات إحددددى أثنددداء ىدددذا ويبددددو الفدددرات، ابدددن لمدددوزير
/ ىدددد 310 – 192) المقتددددر العباسدددي الخميفدددة زمدددن فدددي الفدددرات

 الدولدددددة لمعدددددز كاتًبدددددا كدددددان أندددددو كدددددذلك ويدددددروى ،(م931 – 908
 لمعدددددددز وكتابتدددددددو( م929 – 922/ ىدددددددد 338 – 332) البدددددددوييي
/ ىدددد 338) سدددنة فدددي بوفاتدددو الدددرأي نؤيدددد تجعمندددا البدددوييي الدولدددة
/ ىدددد 318) سدددنة مدددن بددددال( 2/21: 2993يددداقوت،(.   ) م929
 (.288 ص: 2982النديم، ابن(. ) م939

 الندددابغين مددن زيدداد بددن قدامددة جددده باإلضددافة إلددى ىددذا فقددد كددان
 (.2/92: 2969 الجاحظ،. )والطب الكيمياء بعممي

 :أساتذتو -1
 أبيددو عددن العمددم أخددذ أنددو يتبددين سدديرتو عمددي االطددالع خددالل مددن
 :عنيم أخذ فممن الفترة تمك في األدباء مشاىير وعن

 168 ت) الدددينوري قتيبددة بددن المجيددد عبددد بددن محمددد قتيبددة، ابددن
 المصدددددنفات صددددداحب المدددددؤرخ، المحددددددث، األديدددددب( م889/ ىدددددد

 خمكددان، ابددن. )الكاتددب وأدب األخبددار، عيددون: أشدديرىا العديدددة،
 حدددددددددداجى ؛ 223 ص: 2991 خمدددددددددددون، ابددددددددددن ؛3/21: 2962
 (.2/28 خميفة،

 186: ت) األكبددر عبددد بدن يزيددد بدن محمددد العبداس، أبددو المبدرد،
 والنحدو البالغة عموم في الجيابذة عمماءال أحد وىو( م 899/ ىد

 أشدددير مدددن ثقدددافتيم، وتندددوع معدددارفيم بتشدددعب المعدددروفين والنقدددد،
 .وغيرىا ،والمقتضب ،والفاضل ،الكامل: مؤلفاتو

        الشدددددديباني، يزيددددددد بددددددن يحيددددددى بددددددن أحمددددددد ثعمددددددب، العبدددددداس أبددددددو
  (م 903/ ىد 192: ت)

 النحددو فدي الكددوفيين إمدام كددان والصددق والتقددوى بالصدالح عدرف
 وصدددددق بدددالحفظ مشددديورا محددددثا، لمشدددعر، راويدددة كدددانو  والمغدددة،
 البغدددادي، الخطيددب. )بغددداد فددي ومددات ولددد. حجددة ثقددة الميجددة،
2989 :2/102.) 

 : عصره -3
 مدددن بدايدددة عباسدددي خميفدددة مدددن أكثدددر جعفدددر بدددن قدامدددة عاصدددر
   (.م891 – 869/ ىدددد 189 – 126) هللا عمدددي المعتمدددد الخميفدددة

 مدددن بيددا بددأس ال فتددرة أدرك و( 2/211: 2991الجددوزي، ابددن) 
 النفدوذ عدن محدودة تحرر فترة المعتمد حكم فترة وتعتبر عصره،
 سددددنة المتوكدددل مقتددددل بعدددد الخالفددددة عمدددي سدددديطر الدددذي التركدددي،

 ىذا ومع ،(2/211: 2991 الجوزي، ابن(. )م 862/ ىد 128)
 أبدي ألخيدو كاندت العصدر ىدذا فدي الحقيقيدة السدمطة فإن التحرر
 الخميفدددة عددودة العصددر ىددذا وشدديد الجدديش، قائددد الموفددق، أحمددد
 الددزنج لثددورة اسددتمراًرا العصددر ىددذا وشدديد سددامراء، مددن بغددداد إلددى
 العمدددويين أحدددد يدددد عمدددي( م 868/ ىدددد 122) سدددنة انطمقدددت التدددي

 بدن عمدي بدن الحسدين نسدل مدن أحمد بن محمد بن عمي ويدعى
 مدددن كدددل فدددي العباسدددية الدولدددة ثورتدددو أرقدددت حيدددث طالدددب، أبدددي

 بمقتدل الثدورة ىدذه نيايدة وكاندت والبصدرة، العدراق وباديدة البحرين
 الطقطقددددددي، ابددددددن(. )م 883/ ىددددددد 180) سددددددنة العمددددددوى زعيميددددددا
 .(.129 ص: 2966

 – 891/ ىدددددد 189 – 189) بددددداهلل المعتضدددددد العباسدددددي الخميفدددددة
 أسدددقط فقدددد وأمددان، رخددداء عصدددر العصددر ىدددذا كدددان وقددد( م902

 قدام فقدد الفكريدة، الناحيدة مدن وأمدا النداس، عدن الضرائب الخميفة
 ومنددددع الفالسددددفة، كتددددب يبيددددع مددددن كددددل بمنددددع المعتضددددد الخميفددددة

 وكدان الطرقدات، فدي النداس اعتدراض مدن والمنجمين القصاصين
 بددالثغور، كددذلك واىددتم بالبخددل، لوصددفو أدى ممددا اإلسددراف، قميددل

: 2991 الجدددوزي، ابدددن. )بالشدددام الشدددمالية الندددواحي مدددن والغدددزو
2/213.) 

(: م908 – 902/ ىددد 192 – 189) المكتفدي: العباسددي الخميفدة
 ببنداء وأمدر السدجون، بيددم فأمر طيبة، بداية عصره بداية كانت

 وبسددداتين حوانيدددت مدددن اغتصدددب مدددا بدددرد وأمدددر مكانيدددا، مسددداجد
 فدددي القرامطدددة عمدددي قضددداؤه كدددذلك لدددو يحسدددب وممدددا ألصدددحابيا،

برامدددو الدددروم، ليجمدددات ووقفدددو( م 903/ ىدددد192) سدددنة الشدددام  وا 
 (.2/3: 2922 مسكويو،. )معيم األسرى لتبادل التفاق
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 كدددان وقدددد( م931 – 908/ ىدددد 310 – 192) المقتددددر الخميفدددة
 بالدولدددة، القدددرار صدددناع مدددن الفتدددرة ىدددذه خدددالل جعفدددر بدددن قدامدددة
 التاريخيددةا المصددادر تمدددنا ولددم الفددرات، ابددن لمددوزير كاتًبددا فكددان

: 2928متددز، آدم ؛388 ص: 2982السدديوطي،.)عنددو بتفاصدديل
/33.) 

 ابددن(. )م933 – 931/ ىددد 311 – 310) بدداهلل القدداىر: الخمفدداء
 933/ ىدد 319 – 311) بداهلل الراضدي( 6/132: 2962األثير،

 – 319) هلل المتقددددددددي( ،2/190: 2922مسددددددددكويو،(. )م920 –
( 6/318: 2991الجدددددددددوزي، ابدددددددددن(. )922 – 920/ ىدددددددددد 333

 األثير، ابن(. )م 922 – 922/ ىد 332 – 333) باهلل المكتفي
 الخميفدة خالفدة فترة من سنوات ثالث وعاصر( 6/322: 2962

            (.982 – 926/ ىدددددددددددددددددد 363 – 332) المطيدددددددددددددددددع العباسدددددددددددددددددي
  (Arnold, 1942: p. 62  )الكتابدة الفتدرة ىدذه فدي  وليتد و 

 كافدة عمدي تامدة سيطرة مسيطراً  كان  الذي البوييي الدولة لمعز
 (28/21: 2993ياقوت،.)العباسية الدولة ونؤ ش

 :مؤلفاتو -4

 :وىي كتابا، عشر أحد ألف أنو الحموي ياقوت ذكر

 .الغم صابون كتاب -
 .الحزن جالء كتاب -
 .الفكر درياق كتاب -
 .السياسة كتاب -
 .تمام أبا بو عاب فيما المعتز ابن عمي الرد كتاب -
 .الجميس حشوشاء كتاب -
 .الجدل صناعة كتاب -
 .الربيع زىر كتاب -
 .القموب نزىة كتاب -
 .الثاقب بالنجم المعروفة مقمة، بن عمي أبي في الرسالة كتاب -
 (.28/21: 2993 ، ياقوت) اليم صرف كتاب -

ما الكتب بخزائن مخطوط إما ذكر، ما ولكن  يطبع ولم مفقود، وا 
 وصدناعة الخدراج باسدتثناء كتدب ثالثدة إال عممدي حسدب عمدي لو

 :وىي الكتابة

 

 

 الشعر نقد كتاب:  
 سدددنة بإسدددطنبول الجواندددب مطبعدددة: منيدددا عديددددة مدددرات طبدددع    

 بالمطبعدددة م2932 سدددنة فدددي كدددذلك وطبدددع( م2882/ىدددد 2301)
 الخدددانجي بمكتبدددة وطبدددع م،2928 سدددنة وفدددي بالقددداىرة، المميجيدددة
 بمكتبدددة بالقددداىرة 2981 سدددنة وطبدددع مصدددطفي، كمدددال بتحقيدددق،
 سددنة الخددراج كتدداب محقددق وضددعو ىددذا، ومددع األزىريددة، الكميددات
 مازالددددت التددددي الكتددددب بددددين مددددن الزبيدددددي حسددددين محمددددد 2982
 !ةمخطوط

 بدن قدامدة بعد النقدية الدراسات لجميع أصال الكتاب، ىذا يعتبر
 المفدددظ: المفددردة ولددياأل عناصددره إلددى الشددعر قسددم حيددث جعفددر،
 فيمدددا تدددأتمف المكوندددات ىدددذه أن ورأى والقافيدددة، والدددوزن والمعندددى
 والمعندددددى، المفدددددظ بدددددين ئدددددتالفا: ائتالفدددددات عنيدددددا فيندددددتج بينيدددددا،

 وائددتالف ،الددوزن مدع المعنددى وائددتالف الدوزن، مددع المفددظ وائدتالف
 كبداقي صدناعة، الشدعر أن إلدى قدامة وأشار القافية، مع المعنى

 العقميددة بالثقافددات مضددامينو صددياغة فددي تددأثر وأنددو الصددناعات،
 .سائدة كانت التي

 األلفاظ جواىر كتاب:  
 الكاتدددب، بثقافدددة االىتمدددام عمدددي الحدددرص فدددي الكتددداب ىدددذا يدددأتي

 عندددده تعدددد بالغيدددا، نوعدددا عشدددر أربعدددة الكتددداب ىدددذا فدددي فيسدددوق
 واعتدددال البندداء واتسدداق والسددجع الترصدديع: وىددي البالغددة أحسددن
 األقسددام، تمددام وتددوفر واالسددتعارة لفددظ، مددن لفددظ واشددتقاق الددوزن

 وتمخددديص التقسددديم، وصدددحة متعادلدددة، بمعدددان المقابمدددة وتصدددحيح
رداف المتقابمدة، المعداني وتكدافؤ والمبالغدة، األوصاف  المواحدق وا 

 جعفدر بن قدامة من جعال الكتابين ىذين ولعل المعاني، وتمثيل
 فدددي المثدددل بيددم يضدددرب الدددذين والفصددحاء، البمغددداء مشددداىير مددن

 .البالغة

 النثر نقد كتاب 
 أن إال جعفددددر، بددددن قدامددددة باسددددم نشددددره مددددن بددددالرغم الكتدددداب ىددددذا

 البرىدان: كتاب من جزء إلى الكتاب ىذا رجعواأ المحققين بعض
 المتدوفى سدميمان بدن إبدراىيم بدن إسدحاق لألديدب البيدان وجوه في
 (. م926/ ىد 332) سنة بعد
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 الكتابة وصناعة الخراج كتاب: 
 كدوبر بمكتبدة فريدة، لمخطوطة نسخة عمي الكتاب محققو اعتمد
 (122) فددددددي وتقددددددع عددددددام، أدبيددددددات( 2801) بددددددرقم بتركيددددددا لمددددددي

 صدورة منيدا وتوجدد صدفحة، كدل فدي سطًرا( 28) بعدد  صفحة،
 تدداريخ،( 2086) بددرقم بالقدداىرة، العربيددة المخطوطددات معيددد فددي

( 2908) بدرقم ببداريس الوطنيدة الكتدب دار فدي مخطوطدة وتوجد
( 28) بدرقم بغدداد بجامعدة المركزيدة لممكتبدة صدورة منيا أخذ وقد
 .حنفي فقو( 2982) برقم المصرية الكتب ودار

        المعدددددددروف المستشدددددددرق قبدددددددل مدددددددن لمكتددددددداب تحقيدددددددق أول وكددددددان
(. م2909) سدددددددددددددددنة المتدددددددددددددددوفى( De Goeje) غويدددددددددددددددو يذ
 عشدر، الحدادي البداب حقدق حيدث ،.(8/338: 2982الزركمي،)

 المشدددرق ندددواحي إلدددى والطدددرق والسدددكك البريدددد ديدددوان ذكدددر وىدددو
 الخدراج كتداب مدن ُنبدذ: بعنوان كوبرلمي، مخطوطة عن والمغرب
 خرداذبدو البدن" والممالك المسالك" بكتاب ممحقا الكتابة وصناعة

 بريددل مطبعددة نشددره عمددي وقددام ليدددن، فددي( م921/ ىددد300: ت)
 ضددددمن( م2968) سددددنة الثانيددددة الطبعددددة وكانددددت( م2889) سددددنة

 .العربية الجغرافية السمسمة

 كتداب عدن السياسدة: بعنوان الخراج، كتاب من اً جزء حقق كذلك
 كتداب مدن الددواوين: بعندوان آخر اً وجزء الكتابة وصناعة الخراج
 .الكتابة وصناعة الخراج

 بددار الزبيددي، حسدين محمدد: بتحقيدق فكدان بالكامل تحقيقو وأما
 أعمددم مددافي - الوحيددد التحقيدق وىددو( م2982) سددنة ببغددداد الرشديد

 .الكتاب ىذا من وصمنا لما –

 :الكتابة وصناعة الخراج كتاب محتوى −

 وأطمدددق األخيدددرة، األربعدددة أجدددزاؤه إال الكتددداب ىدددذا مدددن يصدددمنا ملددد
 ثمانية إلى قسمو حيث (منزلة) لفظة جزء كل عمي قدامة

 مقدمة: تتناول األربعة المنازل أن ويبدو تعبيره، بحسب (منازل)
 الكتابددة وآالت منازلددو وترتيددب الكتدداب تددأليف أىددداف فددي تبحددث

 المشددددتغل الكاتددددب لمعرفددددة إضددددافة والبيددددان، والبالغددددة وأدواتيددددا،
 الخددددراج ديددددواني عددددن كددددذلك يتحدددددث األشددددياء، بيددددذه بالدددددواوين
 .وأقساميما والضياع

 مدددددن (المندددددازل) عمدددددي فيشدددددتمل الكتدددداب مدددددن البددددداقي القسدددددم أمددددا
 ووضددع أبددواب، إلددى منزلددة كددل قسددم وقددد الثامنددة وحتددى الخامسددة
 عجائددب عمددي يشددتمل: " إنددو فيددو قددال لمكتدداب، توضدديحًيا عنواًنددا
 ومدا الكاتب وترتيب خراجيا ومعرفة البالد وفتح والبحار األرض
 وبددددداهلل المندددددازل عمدددددي مرتدددددب وىدددددو الرياسدددددة، مدددددن إليدددددو يحتددددداج
 ".التوفيق

 بابددا، عشددر أحددد فيقسددميا الخامسددة، المنزلددة مددن الكتدداب يبتدددئ
 أقسدددامو عدددن فيتحددددث الجددديش، ديدددوان: األول البددداب فدددي يدددذكر

 وصددددحائف والمرتبددددات، والمراسددددم، اإلنشدددداء، كددددديوان المختمفددددة،
 .وغيرىا الجند،

 النفقددات، ديددوان: الخامسددة المنزلددة مددن الثدداني البدداب فددي ويددذكر
 .دواوينيا بمختمف الموظفين عمي الدولة نفقات كافة فيو فيذكر

 قدامددة لنددا فيوضددح المددال، بيددت ديددوان: الثالددث البدداب فددي ويددذكر
 صدداحب محاسددبة لغددرض أنددو فيددذكر الددديوان؛ ىددذا مددن الغددرض

 ".األموال من عميو يرد ما عمي" المال بيت

 فيدو يشدترط الدذي الرسدائل ديدوان: عدن الرابدع البداب في ويتحدث
 يكدون أن الدديوان، ىدذا في الكاتب وظيفة إلى يتقدم أن أراد لمن

 أمثمدة ويضدرب موضدعو، في ينشئو لما متواضًعا بميغًا، فصيًحا،
 بددن يوسدف بدن أحمدد: بالكاتددب فيستشديد ، معدروفين كتداب عمدي

 ثددم لمرسددائل كتابتددو حسددن عمددي أمثمددة فيددذكر صددبيح، بددن القاسددم
 واله مدددن مخاطًبدددا الخمفددداء، ألحدددد طويمدددة لمراسدددمة نموذًجدددا يدددذكر
 تعمدديم النمددوذج ىددذا ذكددر مددن والغددرض معددين، إقمدديم حكددم عمددي

 يجددب ومددا الرسددائل مقدمددة ليددم، فيوضددح الرسددائل، كتابددة الكتدداب
 .تحتويو أن

 يتحمى أن يجب ما الطويمة الرسالة ىذه خالل من قدامة يوضح
 سدددبحانو أمدددر بمدددا والعمدددل ومخافتدددو، هللا تقدددوى مدددن القاضدددي بدددو

 وأن والعدددل، بددالحق عمييددا أمددر التددي الددبالد يحكددم وأن وتعددالى،
 واألمانددة الصدالح أىددل يختدار وأن هللا، لوجدو خالصددة نيتدو تكدون

 بدأن وأمدره ،وسدمم عميدو هللا صدمى نبيدو وسدنة هللا بكتداب العالمين
 كدذلك ويدأمره النداس، فيدو يتحاكم مكاناً  الجامع المسجد من يتخذ
 وال وقدددار، و سدددكينة عمدددي ىادًئدددا يكدددون أن لمحكدددم الخدددروج عندددد
 يحددابي ال"  بددأن كددذلك وأمددره ورفددض، غضددب بحالددة وىددو يحكددم
 ".لضعفو بوضيع يزري ال" و" لشرفو شريًفا
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 يخالفدو، مدا كل وترك وتعالى، سبحانو هللا أنزل بما بالحكم وأمره
ُكدم لَّدم   َوَمدن: " وتعدالى سدبحانو هللا بقدول مسدتدال  اّللَُّ  َأنددَزلَ  ِبَمدا َيح 
 أن وأمدددره ،(22 اآليدددة: المائددددة سدددورة". ) الظَّددداِلُمون ُىدددمُ  َفُأوَلئِدددكَ 
 ويكدون وأحدواليم، الشديود عدن ويسدأل الشديود، شيادة من يتثبت
 بمشاورة كذلك وأمره الموثوقين، والخير الصالح أىل بسؤال ذلك
 وأمددره حكددم، مددن عميددو استشددكل فيمددا الددرأي وسددداد الحكمددة أىددل
 وأال الخميفدة، إلى يكتب حتى باإلعدام الحكم عن بالتوقف كذلك
 فدديد مجمددو  وال أمددره فددي مشددكوك وال ُمددتيم وال فاسددق شدديادة يقبددل
 .توبتو عرفت من إال هللا، حدود من حد

 مدددن قددداض قضددداء الحددداكم يدددرد أال الرسدددالة، ىدددذه احتوتدددو وممدددا
 أن وأمدددره يدفعدددو، وال ذلدددك يبطددل وال كتابدددو، وال المسدددممين قضدداة
 وأمددددوال بحجددددج يتعمددددق مددددا كددددل قبمددددو الددددذي القاضددددي مددددن يسددددتمم
 .وودائع

 القاضددددي يقبددددل أن الذمددددة، أىددددل بخصددددوص كددددذلك يددددورده وممددددا
 وأن المسددددممين عمددددي شدددديادتيم يقبددددل وال بعضدددديم فددددي شدددديادتيم

 .اإلسالم بحكم فييم يحكم

 أحددد مددن لرسددالة آخددر نموذًجددا جعفددر، بددن قدامددة لنددا يعددرض ثددم
 فدددددي المسدددددممين بإمامدددددة يكمفدددددو شدددددخص إلدددددى المسدددددممين خمفددددداء
 .الصالة

 الصدالة بإقامدة واألمدر هللا، بتقدوى النصدح الرسدالة ىذه وتتضمن
 بسددكينة الصددالة فددي دخولددو يكددون وأن تأخيرىددا، وعدددم وقتيددا فددي

 خطدددب، إذا النددداس ُيسدددِمع وأن الكدددريم، القدددرآن يرتدددل وأن ودعدددة،
 فدي عندو يندوب مدن يكمدف وأن موضعو، في كالم كل يضع وأن

 .المسممين خميفة أقرباء من أو والصالح الفضل أىل من غيابو

 واله بمدن تتعمدق أخدرى، لرسالة نموذج عرض في قدامة ويستمر
 بدددالتقوى يوصددديو حيدددث معيندددة، بناحيدددة الحدددرب المسدددممين خميفدددة
 عمددي والمحافظددة نفسددو، مجاىدددة وعمددي وعالنيددة سددًرا هللا وخشددية
 مدددن أحدددد ظمددم يتجندددب وأن هللا، بيدددد النصددر بدددأن وا عالمدددو دينددو،

 القادة يكرم وأن الجنود، من تبعو من صحبة ُيحسن وأن الرعية،
 أن دون بُشددبية أحددًدا يعاقددب وأال المسددممين، خميفددة مددن المقددربين
 وأن ، فعدل مدا عمي الواضحة والعالمات البينة الدالئل لو تظير
 الثغددور، يراقددب وأن الغدددر يتجنددب وأن ،سددمم لمددن األمددان يعطددى

 حددد تطبيددق تتضددمن عقوبددة ينفددذ وال بنفسددو، األعمددال يطددالع وأن
 .المسممين خميفة إخبار بعد إال هللا حدود من

 يراقددددب وأن الددددزرع، عمددددي بدددددوابيم المشددددي مددددن الجنددددد يمنددددع وأن
 .القضاء إلى ويحيميم المحبوسين أحوال

 إلدى المسدممين خميفدة رسدائل مدن آخدر نموذًجدا قدامدة ويستعرض
 بالوصدية كالمعتداد الرسدالة فيبددأ الثغدور، مدن ثغدر عمي ولي من

 أخدرى وأمدور وتعدالى سدبحانو هللا يغضب عما واالبتعاد بالتقوى،
 .عمييم سمطة لو من مع بتعامالتو تتعمق

 خميفدة مدن لرسدالة آخدر بنموذج الرسائل ديوان باب قدامة ويختم
 .معينة بناحية البريد أعمال واله من إلى المسممين

 بدددالتقوى، بالوصدددية العدددادة، عميدددو جدددرت كمدددا الرسدددالة ىدددذه يبددددأ
 والتحمددددددي والعالنيددددددة، السددددددر فددددددي وتعددددددالى سددددددبحانو هللا ومراقبددددددة

 مدددددن وغيرىدددددا والنزاىدددددة، الكفددددداءات بدددددذوي واالسدددددتعانة بالصددددددق،
 .البريد ولؤ مس بخصوصيات تتعمق التي األمور

 الخامسدددة، المنزلدددة مدددن الخدددامس البددداب ذكدددر إلدددى قدامدددة وينتقدددل
 بتوقيدددع يتعمددق مددا كدددل فيددو ويددذكر والددددار، التوقيددع ديددوان فيددذكر

 البددداب يدددذكر ثدددم اليدددوم، اإلداريدددة ونؤ بالشددد شدددبيو وىدددو الرسدددائل،
 أن لندا ويوضدح الخداتم، ديدوان: ويسميو المنزلة ىذه من السادس
 أميدددر بخددتم ختميدددا إلددى يحتددداج التددي الكتدددب ىددي بدددالختم، المددراد

 .المؤمنين

 ويقصدددد الفدددض، بدددديوان: يسدددميو الدددذي السدددابع البددداب يدددذكر ثدددم
  فيقرؤىدددا لمخميفددة الرسدددائل تجمددع حيدددث الددواردة، الرسدددائل بددالفض

 إلدى ترسدل حيدث جديدد؛ مدن وتعداد التوقيدع تحدت عمييا يعقب ثم
 مدن عميدو متعارفًدا كان نوإ قدامة، يقول أمرٌ  وىذا الدواوين، كافة
 .قبل

 وديدوان واألوزان، والعيدار لمنقدود الثدامن الباب في قدامة ويتطرق
 لمحدة فيعطينا عادتو، غير عمي الباب ىذا ويبدأ الضرائب، دار

 الفارسدية العممة انيارت كيف فيوضح النقود، تاريخ عن تاريخية
 يوسددف بددن الحجدداج مددع قويددة بدددأت وكيددف الفددرس، سددقوط بعددد
 حيدددث العممدددة، فييدددا طبعدددت لددددار بإنشدددائو األمويدددة، الدولدددة زمدددن

 عبدددد بدددن ىشدددام األمدددوي الخميفدددة عصدددر فدددي بعدددد فيمدددا ازدىدددرت
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 أكثدددر بعدددد فيمدددا أصدددبح العممدددة عيدددار أن قدامدددة ويدددذكر ، الممدددك
 .والواثق والمأمون الرشيد العباسيين، الخمفاء زمن في جودة

 قيراًطدا عشدرون وزندو درىمدا فيذكر الدراىم، أوزان إلى يتطرق ثم
 قدددراريط، عشدددرة وزندددو ودرىًمدددا قيراًطدددا، عشدددر اثندددا وزندددو ودرىًمدددا
 المعددددروف الصدددديرفة وديددددوان الضددددرب، لددددديوان قدامددددة ويتطددددرق
 .بالجيبذة

 األمدددور فدددي الدددتحكم عمدددي الصددديارفة قددددرة بمددددى قدامدددة ويخبرندددا
 .مشروعة غير بطرق المالية

 المظدددالم، ديدددوان: عدددن لمحدددديث التاسدددع البددداب قدامدددة ويخصدددص
 هللا، يخددداف ورع رجدددل يتدددواله أن البدددد الدددديوان ىدددذا بدددأن ويخبرندددا
 وجدددود مدددن والبدددد النددداس، عمدددي صدددبورٌ  والرأفدددة، بالعددددل معدددروف
 لزوميدا حين واستخراجيا القضايا كافة لتسجيل وُنساخ موظفين،

 .المحفوظات من

 شدددددروط فيدددددذكر الشدددددرطة،: العاشدددددر البددددداب فدددددي قدامدددددة ويتنددددداول
لمددددام ضددددرورة ىعدددد يؤكددددد حيددددث الكاتددددب،  فددددي الكاتددددب معرفددددة وا 
 مستشددديًدا ذلدددك عمدددي األمثمدددة ويضدددرب الكتابدددة، بفندددون الشدددرطة
 حدداالت ذكددر فددي ويمضددي والخطددأ، بالعمددد والشددبيو العمددد بالقتددل
 .بيا إلمام عمي يكون أن الكاتب عمي لزاماً  أنو يؤكد جنائية

 والسدددكك البريدددد ديدددوان: عدددن عشدددر الحدددادي البددداب فدددي ويحددددثنا
 عدددن تفصددديمية معمومدددات فيعطينددا المشدددرق؛ ندددواحي إلدددى والطددرق
 بغدددداد طريدددق ذكدددره مدددا أىدددم ومدددن اإلسدددالمية المددددن بدددين الطدددرق
 بإعطائندددددددا ويبددددددددأ الحجددددددديج، طريدددددددق باعتبددددددداره المكرمدددددددة، بمكددددددة

 يمدددنا ثددم المندداطق، بددين المسددافات عددن قيمددة جغرافيددة معمومددات
 طريدق إلدى يتطدرق ثم اليمن، إلى ثم ومن مكة إلى الطرق بكافة
 وكرمددان وأصددبيان وفددارس كدداألىواز المشددرق نددواحي إلددى بغددداد

 جددًدا دقيقددة معمومددات إعطدداء فددي ويسددتمر تبعيددا ومددا وسجسددتان
 واألسددماء المسددافات فيددذكر الطددرق بيددذه دقيقددة معرفددة عمددي تدددل

 .الشرقية المناطق ليذه المختمفة

 إلدى ومنيدا الشدام بدبالد لبغدداد أخرى طرق عن لمحديث ينتقل ثم
 ينيددددي لمطددددرق تفصدددديالتو وبنيايددددة إفريقيددددا وشددددمال وبرقددددة مصددددر
 يعتبدددر ببددداب المنزلدددة ىدددذه نيايدددة كاندددت حيدددث الخامسدددة؛ المنزلدددة
 ثالثًدددا صددفحاتو عددددد بمدد  الدقيقدددة، الجغرافيددة لممعمومدددات مصدددًرا
 .صفحة وستين

 حيث ليا، رئيسي عنوان ذكر دون السادسة المنزلة قدامة يبتدئ
جمددداالً   أبوابيدددا عمدددي مرتبدددة عنددداوين مباشدددرة لندددا يدددذكر  مدددا كدددل وا 
ة، جغرافيدددد موضدددوعات يتنددداول غالبيتيدددا السادسدددة المنزلدددة حوتدددو
 البداب فدي لندا فيدذكر الفمدك، بعمدم تتعمق منيا في مواضع والقميل
 كاندت جغرافيدة معمومدات مدن اإلنسان عميو يحصل ما أن األول
 .المثال سبيل عمي والشروق الغروب حاالت في لتأممو نتيجة

 مددن المعمددور قسددمة: " يسددميو الددذي الثدداني البدداب إلددى ينتقددل ثددم
 هللا إن: " تقددول  تاريخيددة قصددة بنقددل البدداب ىددذا ويبدددأ ،"األرض
 نددوح إلددى بالقسددمة وأتيددا أقسددام ثالثددة األرض فقسددما ممكددين بعددث
 وألقيدددا ويافدددث وحدددام سدددام بنيدددو تسدددمية عمدددي قدددرع ثدددالث لدددو فكتبدددا
 فأدخدل واحدد، اسدم عمدي فدأخرج يددك أدخدل: وقاال إناء في القرع
 النيدل حدد مدن وىدو األرض، وسدط مدن فخدرج سدام اسدم عمي يده
 فخدرج يافدث اسدم عمدي الثانيدة المدرة يدده أدخدل ثدم التدرك حدد إلى
 المدددرة يدددده أدخدددل ثدددم نعدددش، نبدددات امتدددداد إلدددى سدددام حدددد مدددن لدددو

 ...".سييل مطمع إلى سام حد من فخرج حام اسم عمي الثالثة

 ليدددذه طبقددا العددالم تقسددديم إلددى ينتقددل التاريخيدددة البدايددة ىددذه وبعددد
 . المعمورة أقاليم عن وافية بمعمومات يمدنا حيث الرواية،

 فيسددمى والجددزر، األرض بحددار قدامددة يتندداول الثالددث البدداب وفددي
 ومسددافتيا المعمددورة األرض مددن البحددار وضددع فددي: "البدداب ىددذا

 عدددن بمعمومدددات البددداب ىدددذا فدددي قدامدددة يمددددنا و ،"منيدددا والجزائدددر
 .والجزر والخمجان البحار

 مددن العديددد لنددا يددذكر حيددث ، الجبددال: الرابددع البدداب فددي ويتندداول
 أن فيددددذكر أقددداليم إلدددى األرض فيقسدددم بأطواليدددا؛ معرفددداً  الجبدددال،
 جددبالً  وعشددرين سددبعة وبالثدداني جددبال عشددر تسددعة األول بدداإلقميم
 وعشدددرين أربعدددة الرابدددع وبددداإلقميم جدددبالً  وثالثدددين اً حدددداو  وبالثالدددث

 وعشدرين أربعدة والسادس جبال، وعشرين تسعة وبالخامس ،جبالً 
 . جبال وأربعين أربعة والسابع جبال

 ىدددذا فدددي ويتبدددع والعيدددون، األنيدددار: الخدددامس البددداب فدددي ويدددذكر
 عددددد لندددا يدددذكر حيدددث السدددابق البددداب فدددي نفسددديا الطريقدددة البددداب
 .األقاليم من إقميم بكل العيون

 لمدولددددة التابعددددة األقدددداليم إلددددى السددددادس البدددداب قدامددددة ويخصددددص
 ىدددذا وعمدددي اإلسدددالم، بمممكدددة يسددمييا والتدددي وقتيدددا فدددي العباسددية

 ".وارتفاعيا وأعماليا اإلسالم مممكة في: " الباب ىذا اسم كان
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 أن فيددذكر والمغدرب، المشدرق مصددطمحي عدن معمومدات فيعطيندا
 نفسددو الوقددت فددي وىدي لمعددراق، بالنسددبة مغدرب ىددي مددثال، مصدر
 تسدددمية لسدددبب يتطدددرق ثدددم األنددددلس، بدددالد فدددي ىدددو لمدددن مشدددرق
 المشددرق أقدداليم يتندداول ثددم الفددرس، إلددى ىدددذا يرجددع حيددث العددراق،

 .بالتفصيل اإلسالمي

    /ىدددددد 102) سدددددنة دواويدددددن مدددددن دقيقدددددة بمعمومدددددات قدامدددددة ويمددددددنا
 أقاليم من والشعير الحنطة بمحاصيل جداول لنا فيذكر( م 829

 .العباسية الخالفة

 حددددود عددن المنزلددة ىدددذه مددن األخيددر البددداب فددي قدامددة ويتحدددث
 ثغددددور فددددي: " باسددددم السددددابع البدددداب فُيعنددددون ،اإلسددددالمية الدولددددة
 ".واألجيال واألمم اإلسالم

 الثغدور عمييدا يطمدق حيدث الشدمالية، الثغور الباب ىذا في يذكر
 سدددواحل بيدددا ويقصدددد البحريدددة والثغدددور الجزريدددة والثغدددور الشدددامية

 والشددددام وطددددرابمس كالالذقيددددة المتوسددددط البحددددر عمددددي الشددددام بددددالد
 .وعكا وصور وصيدا وبيروت

 ثددم الددروم جدديش تركيبددة عددن معمومددات يعطينددا لمثغددور ذكددره وبعددد
 ومعمومددات البيزنطيددة الدولددة حدددود عددن أخددرى بمعمومددات يمدددنا
 مستشدددديًدا والصددددين كالينددددد األقصددددى الشددددرق بمدددددان عددددن أخددددرى

 بمددددان إلددى كدددذلك ويتطددرق اإلسدددكندر، كقصددة تاريخيدددة بقصددص
 .المنزلة ىذه يختم وبيا بالمغرب أخرى عديدة

 إلددى فيقسددميا معنونددة؛ غيددر وىددي السددابعة المنزلددة فددي ويتحدددث
 األمدددور عددن بالتفصدديل تتحدددث المنزلدددة وىددذه باًبددا، عشددر تسددعة
 بدداب كددل تفاصدديل فددي دخولددو قبددل قدامددة ويؤكددد لمدولددة، الماليددة
 :فيقول الكتابة أىمية عمي

 مددددددن فددددددرع الكتابددددددة وأن أصددددددل الشددددددريعة أن يعتقددددددد أن ينبغددددددي" 
ذا: "كذلك ويقول" فروعيا  فقدد بالددين إال لدو قوام ال الممك كان وا 
 ".الدين فروع من فرع الكتابة أن وضح

 الماليدة الفقييدة بداألمور الُكتداب معرفة ضرورة عمي قدامة ويؤكد
 .المالية الدولة موارد بكافة المتعمقة

 حيدث الكتداب أبدواب أطدول وىدو عشدر التاسع الباب في ويتناول
 عنوندو حيدث صدفحة، وسدتين وثمدان مائدة حوالى صفحاتو بمغت
 " .واألمصار النواحي فتوح"  باسم

 هللا صمى لمنبي حديثا ينسب حيث المدينة؛ بذكر الباب ىذا يبدأ
 فددإن عندوة مديندة أو مصددر مدن يفدتح مدا: " فيددو يقدول وسدمم عميدو

 لددم منكددر ىددذا: حنبددل بددن أحمددد  يقددول". بددالقرآن فتحددت المدينددة
 عن يروه لم مالك قول ىذا إنما ىشام وال مالك حديث من يسمع
 فضددددل قدامددددة لنددددا يددددذكر ثددددم ،.(8/188حدددداتم، أبددددي ابددددن. )أحددددد

 ثددم النضددير، يبندد ييددود أمددوال ذكددر إلددى بعدددىا ويتطددرق المدينددة،
 . خيبر غزوة عن لمحديث يتطرق ثم قريظة، بنى أموال

 فددك ألىل وسمم عميو هللا صمى النبي مصالحة عن يتحدث ثم 
  وسددمم عميددو هللا صددمى النبددي وفدداة بعددد األرض ىددذه قصددة ويددذكر
 صدمى الرسدول بندت لفاطمدة يعطييدا أن رفدض بكر أبا نإ فيقول
 .واحدة امرأة و بشاىد أتت ألنيا ؛ وسمم عميو هللا

 وقددص الندداس فددي خطددب العزيددز عبددد بددن عمددر أن كددذلك ويددذكر
 عميو هللا صمى النبي إن حيث فدك، أرض قصة خالصة عمييم
 ورفددض السدبيل، ابدن فدي فضدميا ويضدع منيدا، ينفدق كدان  وسدمم
 بكددددر أبددددا وأن ليددددا، ييبيددددا أن سددددألتو عندددددما لفاطمددددة يعطييددددا أن

 يذكر وال  وسمم عميو هللا صمى هللا رسول فعل مثمما فعال وعمر
 بدن وعمدي عفدان بدن عثمدان الخميفتدين زمدن فدي بيدا حدل ماذا لنا
 معاوية ولي ولما: "يقول حيث – عنيما هللا رضى – طالب أبي

 ولعبددد العزيددز لعبددد وىبيددا مددروان وأن الحكددم، بددن مددروان أقطعيددا
 يصدل أن إلدى" ولسدميمان ولموليدد لدو صدارت نيداإ ثدم ابنيدو الممك
 بدن عمدر لقدول فددك أرض عدن العزيز بن عمر لقصة سرده في
 وممدا ،"عميدو كاندت مدا إلدى رددتيا قد أنى شيدواا: " العزيز عبد

 أمدر المدأمون الخميفدة أن األرض، ىدذه قصدة بشأن قدامة يسرده
/ ىدددد 310) سدددنة يقدددول كمدددا ىدددذا وكدددان فاطمدددة، لولدددد بإعطائيدددا

 هللا صمى هللا رسول بنت فاطمة بأحقية يعتقد كان حيث( م812
 .بيا وسمم عميو

 وتفاصديل القرى لوادي  وسمم عميو هللا صمى النبي فتح يذكر ثم
 وبدددددداقي  تبدددددوك وغدددددددزوات والطدددددائف حندددددين وغددددددزوة  مكدددددة فدددددتح

 .األموية والدولة الراشدة الخالفة زمن اإلسالمية الفتوحات

 الدددُنظم كتابدددو مدددن األخيدددر الجدددزء فدددي جعفدددر بدددن قدامدددة ويتنددداول
 بابا عشر اثنى إلى الثامنة المنزلة فيقسم والسياسية، االجتماعية

 األخدددرى والسدددتة االجتماعيدددة الدددنظم تتنددداول أبدددواب بسدددتة ىايبددددؤ 
 ىددذه صدددور فددي: " بقولددو األول البدداب فيعنددون السياسددية، لمددنظم
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 وخمقدددو وتعدددالى سدددبحانو هللا عظمدددة عمدددي يركدددز حيدددث"  المنزلدددة
 اإلنسدددان أن نتيجدددة إلدددى يصددل ثدددم واإلنسدددان، والحيدددوان لممالئكددة
 لسياسدددة يحتددداج االجتمددداع وبعدددد والتمددددن االجتمددداع إلدددى يحتددداج
 . أموره

 احتداج الدذي السدبب: " الثداني البداب فدي جعفدر بدن قدامدة ويعمل
 لددئال" لمغددذاء بحاجددة اإلنسددان إن فيقددول"  التغذيددة إلددى الندداس لددو

 فدددي" بدددد الُمعندددون الثالدددث البددداب فدددينفسدددو  الشددديء" جسدددمو يبطدددل
: يقدول حيدث"  والكسدوة المبداس إلى الناس لو احتاج الذي السبب

"  والقشدور والصوف والريش والوبر الشعر من اإلنسان خال ولما"
 . المالبس لنفسو صنع

 فيددددو احتدددداج الددددذي السددددبب: " الرابددددع البدددداب فددددي قدامددددة ويتندددداول
 مددن لإلنسددان بقدداء التناسددل أن عمددي فيؤكددد التناسددل إلددى اإلنسددان
 . الفناء

 النداس لو احتاج الذي السبب: " إلى الخامس الباب في ويتطرق
 محددددب اإلنسددددان بددددأن ىددددذا ويعمددددل  فييددددا واالجتمدددداع المدددددن إلددددى

 اتخدددذ ىدددذا وبسدددبب جنسدددو؛ ذوى مدددع لالجتمددداع ومدددؤثر لممؤانسدددة
 " .فييا واجتمعوا والبمدان المدن الناس

 والفضدة الدذىب إلدى النداس حاجدة: " السدادس الباب في ويتناول
 اختدددداروا وليددددذا السددددمع بددددين المقايضددددة بصددددعوبة ذلددددك ويعمددددل ،

 .النحاس كان ثم الفضة كانت ثم بقائو لطول" الذىب

 يختمددف سددابع بدداب إلددى قدامددة ينتقددل السددتة لألبددواب عرضددو بعددد
 أو إمددام إقامددة إلددى الددداعي السددبب فددي" باسددم فيعنونددو سددبق عمددا
 أن البددداب ىدددذا خدددالل مدددن قدامدددة يقدددرر ،" يجمعيدددم لمنددداس ممدددك
 ويؤكدد جميعدا، عميدو يتفقدون شدرع إلى  بالتحاكم مأمورون الناس
 وجود عمي ويؤكد" وشرع بدين إال ممك ال فإنو"  بقولو ذلك عمي
 التفددرد ضددرورة ويددرى" وضددبط بممددك إال ديددن وال: " بقولددو رئدديس
 إال واحددد ىددو الددذي بدالحق يقددوم يكدداد فمديس: " بقولددو الممددك بدأمر
 ".واحد

 السياسددة عمددم فددي النظددر إن: ".. قددائال الثددامن البدداب فددي ويؤكددد
 ".واألئمة المموك عمي واجب

 والتثقيددف الددتعمم عمددي الممددوك البدداب ىددذا خددالل مددن قدامددة يحددث
 ويؤكدد رعايداىم بدذلك وينتفدع أفعداليم وتصدمح آراؤىدم تسدتقيم لكي

 ، ممددددوكيم وفسدددداد صددددالح مددددن الندددداس وفسدددداد صددددالح أن عمددددي
 أن: لددو البددد أنددو العدددل، إقامددة يريددد الددذي بالممددك قدامددة ويعرفنددا
 بأزيدد عمدييم ويسدتبد يدرغبيم، ممدا أكثدر الناس يرىب مييًبا يكون
 .ليم يمين مما

 يجددب ومدا الممدك أخدالق: عدن لمحدديث التاسدع البداب ويخصدص
 بدددداألخالق الممددددك تحمددددى ضددددرورة عمددددي فيؤكددددد عميددددو، يكددددون أن

 اليدددددوى ومجاىددددددة والعمدددددم  العقدددددل ورجاحدددددة واالسدددددتقامة الحسدددددنة
 عمددي الصددبر األول: قسددمين إلددى قدامددة يقسددميا التددي والشددجاعة
 عمي كذلك ويؤكد والمنازلة، المالقاة عمي الجرأة والثاني النوازل،
 األخددالق بدداقي ذكددر فددي ويسددتمر ، األمددور لعواقددب الممددك نظددر

 .كالمم بيا يتحمى أن يجب التي الحميدة،

 عشدرين فيذكر الممك خدام صفات العاشر الباب في قدامة ويعد
 السدر وكتمان والنصيحة لمناس والود العمم ثم العقل أوليا صفة،
 والصددددددق والصدددددرامة الحسدددددد ومجانبدددددة الشددددديوات عمدددددي والعفدددددة
 واألماندددة والرأفدددة، المقددداء وبشاشدددة والييئدددة الدددزى وحسدددن والتغافدددل
 الددم، ثقيدل يكدون وأال الحرص وعدم والكبر البذخ وترك واإليثار

 .التاريخية األمثمة ببعض يستدل ثم

 الناس وبين الممك بين أسباب: " عشر الحادي الباب في يتناول
 وتمكنددت عنددو المعايددب وانصددرفت محاسددنو زادت منيددا تحفددظ إذا
 " .سياستو لو

 وبطمبدددو يمدحدددو لمدددن يزجدددره محاسدددنو تزيدددد الممدددك أن قدامدددة يدددرى
 يأخدذون كدانوا لممدوك تاريخيدة أمثمة يذكر ثم ، أىميا من لممشورة
 الدولددة فسدداد سددبب أن عمددي كددذلك ويؤكددد ، كاإلسددكندر بالمشددورة
 السدددددفمة فبعمدددددو األشدددددراف، وانحطددددداط السدددددفمة عمدددددوة إلدددددى يرجدددددع

 الفضددالء الرجدال ويبعدد الجيدل، يكثدر الماليدة لممراتدب وصدوليمو 
 . ليم المناسبة األماكن عن

 الثداني البداب وىدو الخراج كتاب من األخير الباب قدامة وُيعنون
 ومددددا الددددوزراء اسددددتيزار فددددي: "بعنددددوان الثامنددددة المنزلددددة مددددن عشددددر
 " .ليم يمزم وما منيم المموك إليو يحتاج

 فيجعدل لمممك بالنسبة الوزراء أفضل الباب ىذا في قدامة ويحدد
 قدامدة ويصدف لممكدو، المطمدق والؤه الدذي لمدوزير ولدياأل المرتبة
 تدددددام يكدددددون أن فيدددددو فيشدددددترط صدددددفة، عشدددددرة بدددددأربع الدددددوزير ىدددددذا

 الوجدو وجميدل التصدور وحسن العمم وكثير الفيم وجيد األعضاء
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 األكدل فدي وقنوًعدا القدول وصدادق والممدبس والعبدارة العقل وحسن
 والدددينار لمدددرىم متميددف غيددر النكدداح، فددي الشدديوة وقميددل والشددرب
 عمددي العزيمددة قددوي والظمددم، لمجددور ومبغًضددا وأىمددو لمعدددل ومحبددا

 لمتددواريخ حافًظددا ا،بدديأد خطاًطددا مترسددال كاتًبددا يكددون وأن الشدديء،
 السددابقة األمددم مددن المتقدددمين وأخبددار الممددوك وبسددير الندداس وأيدام
 وأن الممدددذات، أصدددحاب مدددن يكدددون وأال الكدددالم كثيدددر يكدددون وأال

 مددددع عمميددددم أثندددداء لمددددوزراء كددددذلك ويشددددترط المتقددددين، مددددن يكددددون
 عنيددددا، والدددددفاع المممكددددة قددددوة عمددددي والعمددددل اإلخددددالص الممددددوك

 ، سدددفيان أبدددي بدددن ومعاويدددة  ألفالطدددون بدددأقوال قدامدددة ويستشددديد
 وطاعددددة إخددددالص حددددول تدددددور القصددددص ىددددذه وكددددل والمددددأمون،

 فيختمددو الكتدداب ىددذا نيايددة إلددى قدامددة ويددأتي ، لممددوكيم الددوزراء
 العقالء بين مشتركة كانت نوا   وىي األمور، في المشورة" بعبارة
 ".ألزم بالوزراء أنيا إال

 :نقدية مالحظات

 يبدين يديدو، بدين جالسداً  تمميدًذا يكمدم وكأندو جعفدر بدن قدامة يكتب
 فدددي يصدددمح، ال ومدددا يصدددمح، ومدددا يجدددوز، ال ومدددا يجدددوز مدددا لدددو

 والثقافيدة، المغويدة، مياراتدو يسدتعرض بيذا وىو لمدواوين، الكتابة
 ومددا السددابقين، الدددواوين كتدداب مندداىج عمددي يعمددق وىددو والسدديما
 وتظيدددددر عصدددددره، فدددددي الددددددواوين كتددددداب عميدددددو يكدددددون أن ينبغدددددي

 الكتددداب، ىدددذا صدددفحات خدددالل بوضدددوح العمميدددة قدامدددة شخصدددية
 بكددل موسددوعًيا كاتًبددا منددو جعمددت ثقافتددو، وتنددوع معموماتددو، فغددزارة

 أن نجددد الكتدداب ليددذا قراءتنددا خددالل ومددن معنددى، مددن لمكممددة مددا
 كاندددت الخامسدددة المنزلدددة ففدددي. واحددددة طريقدددة لدددو تكدددن لدددم قدامدددة
 مثدل كاندت السادسدة المنزلة وفي الدواوين لكتاب تعميمية طريقتو
 والجبددال األنيددار عددن حديثددو حيددث مددن الجغددرافيين بدداقي طريقددة

 طريقدددة طريقتدددو، كاندددت السدددابعة المنزلدددة وفدددي والبمددددان والتجدددار
 الدولدة بمدوارد تتعمدق المنزلدة ىدذه أبدواب أغمدب إن حيدث الفقياء؛

 واألخمددداس، والخدددراج لمعشدددور مناقًشدددا فكدددان الماليدددة، اإلسدددالمية
 طريقتددددو كانددددت الثامنددددة المنزلددددة وفددددي الفقييددددة، لدددد راء ومرجحددددا
 معاصدددريو بدداقي عددن ومنفددرًدا مميدددًزا قدامددة فييددا كددان اسددتفيامية
 يسدددبقو لدددم واالجتمددداع اإلنسدددان حاجدددة لموضدددوع فتناولدددو وسدددابقيو

 بددن الددرحمن عبددد تناولددو جعفددر بددن قدامددة تناولددو فمددا أحددد، إلييددا
 عمدي خمددون ابدن حدرص ومدع قرون، أربعة بحوالي بعده خمدون

 لعمددددددم التنظيددددددر فددددددي وتوسددددددعو ىددددددو، بأسددددددموبو األفكددددددار صددددددياغة

 فددي ىددذا إلددى سددبقو قدامددة أن إال مقدمتددو، خددالل مددن االجتمدداع
: بقولو الكتابة وصناعة الخراج كتابو من واألخيرة الثامنة المنزلة

 ابدن وتبعو ،"واالجتماع المدن إلى الناس لو احتاج الذي السبب"
" ضدروري اإلنساني االجتماع إن: " المعروفة مقدمتو في خمدون

 لدو يمكدن ال الفدرد وبدأن االجتماع ضرورة عمي يستشيد وكالىما
 بدنفس جاء وكالىما االجتماع، من فالبد األعمال بكافة يقوم أن

 لقدامدة السابقة ىذه أن إذ بو، الخاص أسموبو لكل ولكن األفكار
 نسددمع لددم ولكددن العصددر ذلددك فددي المفكددرين مصدداف فددي تجعمددو
 !.االجتماع عمم في جعفر بن قدامة دور عن تحدث أحد عن

 الكتاب وصناعة الخراج كتابو في عديدة مآخذ قدامة عمي يؤخذ
 ثالثددة يتجدداوز ال باًبددا فنجددد الكتدداب صددفحات تددوازن عدددم: منيددا

 وسدتين وسدبع مائدة مدن ألكثدر صفحاتو تصل آخر وباًبا أسطر،
 لدو تجدد فدال اإلسناد ألمر إىمالو كذلك عميو يؤخذ ومما صفحة،
 .مسنًدا  وسمم عميو هللا صمى النبي عن حديثا

 تداريخ تنداول فقدد الدوفيرة معموماتدو عمدي تددل مصدادر لو تجد وال
 ولددم والبمدددان، واألنيددار الجبددال ووصددف وغربددا، شددرقا الفتوحددات

 التي القميمة المرات من وربما ،معموماتو استقى أين من لنا يذكر
 الدولدددة لمدددوارد مناقشدددتو أثنددداء كاندددت منيدددا، أخدددذ اً كتبددد فييدددا ذكدددر

 األمددوال وكتدداب آدم بددن يحيددى و يوسددف أبددا يددذكر فنجددده الماليددة
 . سالم بن عبيد ألبي

 تناولددددو فأثندددداء واحدددددة، وتيددددرة عمددددي كتابددددو فددددي قدامددددة يسددددير وال
 الشددرق مددن ثددم الشددرق إلددى الغددرب مددن يبدددأ اإلسددالمية لمفتوحددات

 .النوبة بالد عن لمحديث يعود وبعدىا األندلس إلى الغرب إلى

 الماليدة الدولدة موارد يذكر فنجده العام السياق عن أحياًنا ويخرج
 عشددر الخددامس البدداب إلددى األول البدداب مددن السددابعة المنزلددة فددي

 والجزيدة والخراج كالعشور المالية بالموارد تتعمق مواضيع متناوالً 
 عددن يددتكمم عشددر السددادس البدداب فددي بددو ونفاجددأ ونحوىددا، والفدديء
 .وحرمتيا اآلبار مياه بمقاسمة يختص صرف فقيي موضوع

 لمدولدددددة الماليددددة لممدددددوارد بقائمددددة انفدددددراده قدامددددة بدددددو يتميددددز وممددددا
 القائمددة ىددذه أن إال( م829/ ىددد102) سددنة إلددى ترجددع اإلسددالمية

 بددداألموال وقيمتيدددا الغدددالل قيمدددة تبدددين جدددداول مدددن فييدددا ورد ومدددا
 إمددا ألمددرين، ىددذا يرجددع وربمددا الكتدداب، بمددتن جدداء عمددا تختمددف
 . الكتاب نسخ في الختالف أو الحساب في لخطأ
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 واإلداريددددة السياسددددية الحيدددداة أمددددور لكافددددة تناولددددو لقدامددددة يحسددددب
مدددادنا واالجتماعيددة، والعسددكرية والقضددائية والماليددة  مددن بسدديلٍ  وا 

 الفقييدددددة لألمدددددور ومناقشدددددتو والتاريخيدددددة، الجغرافيدددددة، المعمومدددددات
 . اإلسالمية لمدولة المالية الموارد بخصوص

 وغزارة والحياد بالموضوعية اتصافو كتب ما خالل من لنا يتبين
 األلفداظ، اختيدار وحسدن الجدم لدألدب إضدافة الثقافة، وتنوع العمم
 وُصددناع واألمددراء الخمفدداء دفعددتىددي التددي  األخددالق ىددذه ولعددل
 .إلى تقريبو منيم القرار

 :الخاتمة

 فددددي التددددراث كتددددب أحددددد عمددددى البحددددث ىددددذا فددددي الضددددوء سددددمطت
 جدداء فيددو مددا تتبددع المسددتطاع قدددر وحاولددت االقتصددادي المجددال
 مدن النوع ىذا مثل في تطور ىناك كان أنو لنا ويتضح منيجيا،
 مدن لجيدود تمامداا الكتداب ىذا كان حيث ، االقتصادية الكتابات

 ويحيدى  الخراج صاحب يوسف بيأ كالقاضي عمماءال من سبقو
 حول ألفوىا التي كتبيم في سالم وابن زنجويو بن وحميد آدم بن

 .واألموال الخراج

 نشدأتو عدن بالحدديث ابتددأتيا قدامدة كتداب عن لمحة أعطيت لقد
 الددذي كتابددو عددن تحدددثت ثددم وأقرانددو، وتالميددذه وأسدداتذتو وحياتددو
 اً ماليدد مسددؤوالً  باعتبدداره بقددوة، فيددو حاضددرة قدامددة شخصددية كانددت

 لمعيدددان واضدددحة كاندددت كدددذلك وموسدددوعيتو ، الدولدددة فدددي اً داريدددا  و 
 وعممددو فعمددو ينبغددي مددا كافددة الدولددة لمددوظفي يوضددح كددان حيددث

 : ىما البحث ىذا في توصيتين و نتيجتين وأىم. بالتفصيل

 المجددددال فددددي ُألددددف مددددا يحصددددر جمدددداعي عمددددل مددددن البدددددأندددو  -
 لددددم المعاصددددرين مددددن كثيددددرا أن لددددي اتضددددح حيددددث االقتصددددادي،

 ألددف بمددا كتفواافدد ، االقتصددادية المؤلفددات مددن كثيددر عمددى يطمعددوا
 القددامى كتبدو بمدا ييتمدوا ولدم خمددون وابدن كالمقريزي نو المتأخر 

 صدددداحب أبدددرزىم مدددنو  بعدددده جددداء ومدددن يوسدددف أبدددي كالقاضدددي
 .جعفر بن قدامة عنو تحدثت الذي الكتاب

 لطمددددس قصددددد دون أو بقصددددد مدددددبرة عمميددددة ىندددداك أن يبدددددو -
ال االقتصادي التراث  بالدراسدة جدديرة مؤلفدات غياب معنى فما وا 
 .  ىذا وقتنا إلى الشيرة من نصيبيا تمق لم واالستفادة والنقاش

            

 والمراجع المصادر

 :المصادر :أوالً 

 الكامددل( .2962) الشدديباني بددن محمددد بددن عمددي األثيددر، ابددن -2
 ،2882 ليدددن بريددل جوىددانز، كددارلوس: تحقيددق التدداريخ، فددي
 .بيروت صادر، دار

(. 2991) عمددددي بددددن عبدددددالرحمن الفددددرج أبددددو الجددددوزي، ابددددن -1
 عبدددالقادر محمددد تحقيددق واألمددم، الممددوك تدداريخ فددي المنددتظم
 العمميدددددة، الكتدددددب دار عطدددددا، عبددددددالقادر ومصدددددطفي عطددددداء
 .  بيروت

 أحمددددددد بددددددن عبدددددددالحي الفددددددالح أبددددددو الحنبمددددددي، العمدددددداد ابددددددن -3
 اآلفددداق دار ذىدددب، مدددن أخبدددار فدددي الدددذىب شدددذرات(2990)

 دون بيدددروت، والنشدددر، لمطباعدددة التجاريدددة المكتبدددة الجديددددة،
 .تاريخ

 الفيرسددددت،(.2982) يعقددددوب، أبددددي بددددن محمددددد النددددديم، ابددددن -2
 .طيران تجدد، رضا تحقيق

 النجدددوم(. 2991) يوسدددف المحاسدددن أبدددو بدددردي، تغدددري ابدددن -2
 حسدين محمدد تحقيق والقاىرة، مصر مموك أخبار في الزاىرة
 . بيروت العممية، الكتب دار الدين، شمس

 دار خمددددون، ابدددن تددداريخ(.2993) عبددددالرحمن خمددددون، ابدددن -6
 .بيروت العممية، الكتب

 األعيددددان وفيددددات(. 2992) محمددددد بددددن أحمددددد خمكددددان، ابددددن -8
 صدددادر، دار درويدددش، إحسدددان تحقيدددق الزمدددان، أبنددداء وأنبددداء
 .بيروت

 عمدددددر بدددددن إسدددددماعيل الفدددددداء أبدددددو الددددددين عمددددداد كثيدددددر، ابدددددن -8
 وآخددرين، ممحددم أبددو محمددد تحقيددق والنيايددة، البدايددة(.2988)

 .بيروت العممية، الكتب دار
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