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The Function of the Headmaster of 
Al-Ahbas in Andalusia and Its 

Historical Importance 
A B S T R A C T  
 

      The function of examining confinement is one of 

the legitimate rights of each arrested person, 

requiring those who prove that right to administer 

the affairs of the waqf (endowment). One of the 

most important duties placed on the head of 

confinement in Andalusia, is to be responsible about  

the management of endowments or confinement, 

architecture, rent, defend, develop its resources, 

collect the endowment, and disburse it to the those 

who deserve it. Many of the output of endowment 

was lost because of the negligence therefore, it was 

very important to have someone who was able to 

take care of the resources and outputs of endowment. 
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 وظيفة ناظر األحباس في األندلس وأهميتها التاريخية

 جامعة تكرٌت  -ا.د.خــــالد محمـــود عبــــدهللا / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 جامعة الموصل -كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مٌسر حامد الحمٌـــد/ ا.د.برزان

 الخالصة:

إن وظيفة الظعر في االحباس مؼ الحقؽق الطشروعة عمى كل عيؼ مؽقؽفة، يقتضي مطؼ يثبت لو ذلغ الحق ان يقؽم      
الظعر، ومؼ أىػ الؽاجبات الطمقاة بإدارة شؤون الؽقف، والطتؽلي ليذا الطظصب يسطى الظاظر أي ناظر االحباس او متؽلي 

عمى عاتق ناظر االحباس في األندلس، ىي تؽلي ادارة االوقاف او االحباس وعطارتيا واجارتيا والدفاع عظيا، وتظطية 
ال يتػ إال بذلغ، وما ضاع   مؽاردىا، وتحصيل غمتيا ، وصرفيا الى الطستحقيؼ، الن معرفة مقدار ريعيا وعامرىا وغامره

الحباس إال باإلىطال، لذا وجب عمى الظاظر الكد والجد واالجتياد في الحفاظ عمى ىذه االحباس سؽاًء اكانت كثير مؼ ا
                                                                 عامة أم خاصة وتظطية مؽاردىا، وامؽاليا وصرف ريعيا عمى الجية التي يطمبيا مؼ اوقفيا 
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 المقدمة :

ل الوظابؾ الدٌنٌة التً ٌنبؽً االهتمام بشأنها، والتنوٌه ج  أفً األحباس من النظر وظٌفة  ن  إ

بمدرها، واالشادة بممامها ومركزها. ولمد نص الفمهاء المالكٌون على ان المتولً للنظر فً الولؾ هو من 

فل ذلن، رجع االمر إلى ن اؼصوص علٌها فً لفظ الوالؾ، وبأنه إجعله الوالؾ بٌده على الكٌفٌة المن

فً شأن المحبس علٌهم، ال فرق فً ذلن بٌن االحباس العامة أو الخاصة،  الماضً، فٌمدم لذلن ناظرا  

بعد انمراض المحبس علٌهم، أو التً ترجع  حباس التً ترجع ملكا  مبة، او ؼٌر المعمبة، وال بٌن األالمع

 الى الرب الناس الى المحبس او الى االحباس العامة.

بر اموره وٌرعاه، ألن الوالٌة على فالولؾ ال بد له من ناظر ٌدٌر شؤونه، وٌستثمر رٌعه، وٌد   

للمولوؾ من ناظر ٌتحرى فً  على كل عٌن مولوفة، اذ البد الولؾ او الحبس حك ممرر شرعا  

وصٌانتها، عٌانه وذلن بعمارتها ألن الوالٌة ممٌدة به، كما ٌحفظ أللولؾ والؽبطة، وتصرفاتهم للنظر 

ة الى المستحمٌن على ممتضى كتاب الولؾ، والدفاع عنه، والمطالبة بحموله، كل ذلن حسب وصرؾ الؽل  

بوالٌة صالحة تحفظ  ال  الٌة اي والٌة النظر فً االحباس إ. وال تكون الوشروط الوالؾ المعتبرة شرعا  

الخابن، وال العاجز، وال المتهاون، بل  ىاالعٌان بأمانة، وتوصل الحموق الى اصحابها بال خٌانة، فال ٌول  

 مٌن على الشًء المحبس، فاذا كانت الشرٌعة تطالبه  الحارس األ ى الموي االمٌن. ولٌس الناظر اال  ٌول  

المحبسٌن الذٌن جعلوها ولفا  على مصلحة  ارباحنة ٌا، فأنها باألحرى تطالبه بصربحه الخاصبصٌانة 

ن على ناظر الولؾ أو بشعابر الدٌن والمعوزٌن، والفمراء وعابري السبٌل. العباد من طلبة العلم والمابمٌن

 . فً ذلن شروط الوالؾ المعتبرة شرعا   ٌعمل كل ما فٌه فابدة للولؾ ومنفعة المولوؾ علٌهم، مراعٌا  

 رمن عص احباس فً االندلس واهمٌتها التارٌخٌة، بدء  هذا البحث وظٌفة ناظر األفً  تناولناولد        

، م(4294-4437ه/790-232)ؼرناطة بعصر سلطنة وانتهاء  م( 020-244ه/434-24) الدولة االموٌة

. معتمدٌن المنهج الواجب توافرها فٌمن ٌتولى هذه الوظٌفة الدٌنٌة المهمة والمؤهالت واهم الشروط

بؽٌة وتحلٌلها،  ومنالشتها وممارنتها التارٌخٌة االحداث والولابعدراسة التارٌخً التحلٌلً المابم على 

التارٌخٌة  الوصول الى الصورة الواضحة المعالم تارٌخٌا  ، ومن خالل الرجوع الى المصادر والمراجع

 ذات العاللة. والفمهٌة والدٌنٌة

 -:اإلسالممفهوم الوقف)الحبس( في 

هللا عز وجل عباده على فعلها،  ونددب للمٌدام  الصدلات التً حث   أنوعنوع من  -:الولؾ)الحبس(

كدان ولدؾ لجهدة مدن  ، سدواء  الى، باإلنفاق فً وجه البر والخٌدرهللا سبحانه وتع إلىبها، ٌتمرب بها العبد 

 .(4)كان ولؾ على المرابة والذرٌة أو كالفمراء، وابن السبٌل، وطلبة العلم وؼٌر ذلن، الجهات العامة
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 -اللغة واالصطالح:في  تعريف الوقف)الحبس(

 -:في اللغة بس(اوال: الوقف)الح

، فالحبس والولؾ فً (4)فً العرؾ الشرعً أمرهماالولؾ والحبس فً اللؽة مترادفان، وكذلن       

ٌعبر بالولؾ،  األخروبعض الفمهاء ٌعبر بالحبس، والبعض  .(3)واإلمساناللؽة ٌتضمنان معنى المنع 

 فرسا   حتبسأفهو محبس وحبٌس، و بس بالضم من حبس حبسا  والح  لوى من التحبٌس، أوالولؾ عندهم 

وحبس الشًء  ،وحبابس ل ما ولؾ، والجمع احباسأي ولفه، والحبس بوزن المف تعالى فً سبٌل هللا

 .(2)ورثهب وال ٌ  وباع وال ٌ  ال ٌ   محرما   ٌمع على كل شًء ولفه صاحبه ولفا   ولفه، والحبس جمع حبٌس

 األرضالحبس والمنع. والولؾ مصدر ولفت الدابة، وولفت  الولؾ لؽة   أن (2)وٌذكر السرخسً

أحبس فً لؽة شاذة وعلٌها العامة، وٌمال  إال  ولفت، أولاؾ، ٌمال: ولفت وال ٌمال أوالجمع على المساكٌن 

بالحبس وٌمال فً المؽرب وزٌر األحباس،  ال حبس، فاألولى فصٌحة، والثانٌة ردٌبة، وٌعبر عن الولؾ

ان االحباس: فً ( 0)ولد ذكر محمود علً مكً حباس.و ناظر األأ ،(2)حباساألندلس صاحب األوفً 

االصطالح المؽربً واالندلسً، وتسمى كذلن الحبوس، وهً التً نعرفها فً المشرق باسم 

 العزٌز بن وٌرد دمحم بن عبد حبس على اؼراض الخٌر والبر من االموال.))االولاؾ((، أي ما ٌولؾ او ٌ  

))لد اخذ الماضً عن لفظ ))حبس((، وا  ن االندلسٌٌن كانوا ٌستعملون الولؾ كثٌر، بأعلى مكً (7)عبدهللا

ماكنها، ووضع العهود فً الجد التام، فً صرؾ االولاؾ الى أابو عبدهللا دمحم بن احمد الطنجالً ب

وهو اندلسً، لفظ االولاؾ بدل  ستعمل،ن الطنجالً أ. فأنت ترى فً هذا النص بأ(9) مسمٌاتها((

 حباس.األ

ن الكلمتٌن استعملتا فً مختلؾ العصور االسالمٌة فً المشرق والمؽرب عبدهللا، أ وٌرى بن

بمعنى واحد، او فً بعدهما الداللً الشرعً او المانونً المعروؾ فً مسابل الولؾ، وال دخل 

من المصادر المؽربٌة تستعمل الولؾ،  ٌرا  للحضارة، وال لألصالة فً الموضوع الفمهً المانونً، وكث

 .(40) كما تستعمل لفظ ))الحبس(( والعكس صحٌح.

ل مؽربٌة، وهو من اصو ،س فً بناء مدٌنة فاس((الجزنابً فً كتابه ))جنً زهرة اآلولد درج 

بن ولاؾ، ولد جمع الكلمتٌن فً بٌت واحد من الشعر، ابو عبدهللا دمحم بن علً على تسمٌة االحباس باأل

ٌحٌى ابن عاصم الؽرناطً بمصٌدة  بًماعة بحضرة ؼرناطة ٌمدح العالمة أبن االزرق، لاضً الجدمحم 

 :من ؼرر النظام، وحر الكالم، ٌمول فً مطلعها

 النرجس   هام بمملتٌه  ورنا، ف    المٌس  العضون   لمعطفه   خضعت  

 : الى ان ٌمول فً اخر المصٌدة

حبس  م   علٌن   الحمد، مولوؾ  ن      ، فإمولوفا   الفخر   لواء   واحبس  
(44) . 
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 -: الحطاإلص: في ثانيا  

هو: حبس العٌن والتصدق  منها ،عدة تعرٌفات متماربة للحبس أو الولؾ الفمهاءلمد اورد  

بمعنى حبس  ، خصوص((: ))التصدق بمنفعة على وجه م( 44)العسمالنً رن حجكما لال اب أوبالمنفعة، 

 ورث، بلوهب وال ٌ  شترى وال ٌ  باع وال ٌ  من الناس، فال ٌ   ألحد ٌكون مملوكا  ن العٌن من أ أواألصل 

ن ، ألو ٌطلمهار المتعددة، التً ٌحددها المولؾ أوجه الخٌوربحه فً أ تصرؾ منفعته ٌكون حبسا  تأبٌدٌا  

 لتعرٌؾ الذي جاء به ابن لدامةولعل هذا ا .(43)صل وتسبٌل الثمرام الحبس تحبٌس األاألصل فً نظ

، ( افصح الناس لسانا  ، والنبً) ( ))احبس اصلها وسبل ثمرها((خوذ من لول رسول هللا )، مأ(42)

 علمهم بالممصود من لوله للداللة على معنى الولؾ.، وأوضحهم بٌانا  وأ

 ٌحدده   كان هذا البماء طبٌعٌا   ، سواء  أصلهاو بمى صدلة جارٌة ما بمٌت أ إذن)الحبس( فالولؾ  

به  خذأومصطلح الحبس  .(42)وإرادتهنص الوالؾ  ٌحدده   إرادٌا   أمل المولوؾ، االعمر االلتصادي للح

 .(42)ندلسٌون فً تسمٌة الصدلة الجارٌةالمؽاربة واأل

 اركان الوقف في الفقه االسالمي :

، علٌه ذهب جمهور فمهاء المسلمٌن الى ان اركان الولؾ أربعة: الوالؾ ،المولوؾ، والمولوؾ        

بٌنما ذهب بعض فمهاء  ،(40)والصٌؽة، ولكل ركن له شروط ٌجب توافرها فٌه لكً ٌنعمد الولؾ صحٌحا  

اركان الى ان للولؾ ركن شرعً متمثل بإٌجاب الوالؾ بصٌؽته المعتبرة ، و (47)المسلمٌن المعاصرٌن

 .(49)مادٌة فً وجود والؾ ومولوؾ)مال ٌولؾ(، ومولوؾ علٌه، أي جهة ٌولؾ علٌها

 :) الحبس(الوالية على الوقف

ؾ العالمة السٌد الشرٌؾ علً بن دمحم الجرجانً لمد عر 
 هـ( الوالٌة شرعا  فً 742)ت :  (40)

والوالٌة على الولؾ او الحبس حك  ،التعرٌفات : بأنها تنفٌذ المول على الؽٌر، شاء الؽٌر او أبىمعجم 

ل   ، وناظر ٌدٌر شؤونه، وٌحفظ اعٌانه، ممرر شرعا  على كل عٌن مولوفة، اذ ال بد للمولوؾ من متو 

 وهذه الوالٌة تنمسم الى لسمٌن :

 والٌة اصٌلة: وهً التً تثبت للوالؾ او للمولوؾ علٌه او الماضً. -4

 .اٌصاءكٌل او تفوٌض او بموجب شرط او تو والٌة فرعٌة: وهً التً تثبت -4

والمالكٌة، فً فمههم ٌجٌزون والٌة الوالؾ على ولفه فً حالة تسلٌمه المولوؾ لحوزه من لبل      

، (44)المولوؾ او الناظر، اذا اشترط على الناظر ان ٌجمع ؼالت الولؾ، وٌسلمها له لٌموم بتوزٌعها

على والٌته على  ا، كولده الصؽٌر، بناء  ب ان ٌلً الولؾ على محجورهلألكما ان المالكٌة اجازوا 

ه: )) هذا اذا لم ٌكن على صؽار ولده محجوره، ولد جاء فً كالم الفمهاء عند مبطالت الولؾ ما نص

او من فً حجره، وأما من كان كذلن، فهو الذي ٌتولى حٌازة ولفهم والنظر لهم، كما صرح به فً 

 .(44) المدونة((
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منع منها، من ٌشاء على الولؾ، فال ٌصح ان ٌ   لؾ الحك فً تولٌةلى المول ان للوانخلص ا      

وؼٌره ٌستمد الوالٌة عنه، كما أنه لم ٌصرؾ الوالٌة عن نفسه فبمٌت له حٌث ال ٌصح أن ٌترن الولؾ 

 بدون ناظر ٌتولى شؤونه، وٌحفظ اعٌانه.

 -وتنظيمها: أنواعها: األندلسيةحباس األ

شأنها شأن  -األندلسحباس فً األمن خالل دراسة النوازل الفمهٌة والوثابك االندلسٌة نلحظ أن  

 -على نوعٌن: -األولاؾ فً المشرق

، وٌكون ابتداء  على هلًوهو المعروؾ عند أهل المشرق بالولؾ الذري أو األ :(43)الحبس المعقب

ومن امثلة هذا النوع من  .اعمال البر والخٌر الوالؾ وأسرته وذرٌته الى أن ٌنمرضوا ثم من بعدهم على

( على زوجاته واوالده الذكور م724 -744/هـ437-402الولؾ: حبس االمٌر عبد الرحمن االوسط )

( على ابنته م4004-937/هـ394-340وكذلن تحبٌس الحاجب المنصور دمحم بن ابً عامر)،(42)واالناث

  .(42)تناسلوا وزوجته وولده وعلى اعمابهم وأعماب اعمابهم ما

حبس على المؤسسات العامة ذات وٌعرؾ عند المشارلة بالولؾ الخٌري، وهو ما ٌ  :  الحبس العمومي

كالمساجد والمدارس ودور االٌتام  -ولد كان لألحباس العمومٌة -االجتماعًالطابع الدٌنً، أو العلمً، أو 

وجه الحٌاة بجوانبها امتدت تأثٌراتها لتشمل معظم أ إذ ندلسً،فً تطور المجتمع األ بارزا   اسهاما  

المؤسسات الخدمٌة، أهتم حكام األندلس بتنظٌمها وتبوٌبها  وٌلتمل حباس كمورد. وألهمٌة األ(42)المتعددة 

الجماعة* فً شراؾ لاضً ولد كان لهذا المورد الهام أهمٌة كبرى، فمد كانت تحت أٌها. شراؾ علواأل

 صالة ٌوم الجمعة وكان ال ٌمضً إال  ر فً الموارٌث واالحباس وٌؤم الناس فً الاألندلس الذي كان ٌنظ

 ى* الفتاوحباس وسجالت، فكان من اختصاصات الماضً األشراؾ على موارد األ(40)فً لرطبة

 .(47)الفمهٌة

شراؾ ألاوأوكلوا مهمة  ها رعاٌة خاصةولوأو باألحباس نلد أهتم األمراء والخلفاء األموٌوو 

بل اعتبر فمهاء المالكٌة شؤون االولاؾ من اختصاص الماضً،  ،أسلفنالاضً الجماعة كما  إلىعلٌها 

)) عن واجبات الماضً: ، متحدثا  (49)وفً ذلن ٌذكر الماضً الشٌخ ابو الحسن النباهً المالمً االندلسً

محلٌة  إدارةهنان  نتبل كا .والها واحوال الناظر فٌها((ر فً االحباس والولوؾ والتفمد إلحالرابع: النظ

كثٌر  ن والٌة النظر فً الحبس حرفة( أم4432ه/249:)تولد ذكر ابن الحاج ولاؾ،تشرؾ على األ

لمصلحة على . ولما كانت هذه ا(30)من ترضى فطنته ودٌانته إالوال ٌرضى لها  الفمهاء لدٌما   أكابرمن 

من كان من  ال  إفال ٌختار  علٌها الكفاءة لألشراؾ أهلٌملد  -الجماعةلاضً  –درجة من الحساسٌة كان

 .(34)العلم والفمه على وجه الخصوص لهأ

فً صبحه عن الوظابؾ الدٌنٌة، فمال: ))ومنها نظر االحباس المبرورة،  (34)ولد تحدث الملمشندي

ن صاحبها ٌتحدث فً رزق الجوامع والمساجد والربط، وظٌفة عالٌة الممدار، وموضوعها أ وهً
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فمال:  الى منصب الماضً والمهام التً كان ٌتوالها، (33)واشار ابن خلدون والمدارس...((.والزواٌا 

خر االمر على انه ٌجمع مع الفصل بٌن الخصوم استٌفاء بعض الحموق ))ولد استمر منصب المضاء آ

وفً  العامة للمسلمٌن بالنظر فً امور المحجور علٌهم من المجانٌن والٌتامى والمفلسٌن، واهل السفه،

لمٌن واولافهم، وتزوٌج االٌامى عند فمد االولٌاء، والنظر فً مصالح الطرلات واالبنٌة، سوصاٌا الم

وتصفح الشهود واالمناء والنواب، واستٌفاء العلم والخبرة فٌهم بالعدالة، والجرح لٌحصل الوثوق بهم، 

هتمام األمراء والخلفاء على ا ولٌس أدل   وصارت هذه كلها من تعلمات وظٌفته، وتوابع والٌته((.

م( 900ه/320بن السلٌم)ت: إسحاقرها مما جاء فً نص ظهٌر والٌة دمحم بن حباس وناظموٌٌن باألاأل

ٌفة ان وصاه الخلحٌث أ (م920-924ه/322-320) لرطبة فً عهد الخلٌفة الحكم المستنصرلاضً 

حوالها. ولد ذكر عندها وٌتفمد أ، فٌنظر فٌها وٌمؾ حباسٌجدد الكشؾ واالمتحان عن أموال الناس واأل

ٌحترس  إن)) الماضً(: مر وأمره )أي ان الخلٌفة أ بموله، نص الظهٌر م(4423ه/ 230النباهً )ت:

عن  واالمتحانالنظر فٌها، وان ٌجدد الكشؾ  هل العفاؾ عنها وحسنأ ٌولً علٌم اال  بأموال الٌتامى، وال 

منه من التنفٌذ فٌها،  هها مما ال بد  وعلى وج لبالتها اال  موال الناس واالحباس والٌتامى، وٌمنع من أ

 .(32) فً لبالتها(( وطلب الزٌادة عند ذوي الرؼبة

تولى ٌ، أي إلٌهفان والٌته تكون  الولؾ على أحدا   اذا لم ٌول   الوالؾ ، إن  ( 32)اؾخص  وٌذكر ال 

 وكان ؼٌر مأمون على الولؾ أ إذاولكن أذا أهمل الوالؾ العمار أو األرض المحبسة أو الولؾ بنفسه، 

ه فٌما جاء فً وثٌمة ٌخراج الولؾ من ٌده وصرفه على مستحممنع مستحمٌه، فانه ٌمكن للماضً إ

ؾ المحبس الول أون ٌتولى الوالؾ اؾ أن فمهاء العراق كانوا ٌجٌزون أذكره الخص   الولؾ. وٌتضح مما

لم ٌمدم الوالؾ من ٌنظر فً الحبس فان  إذاالمول انه  إلىفمد ذهبوا  ،ندلسبنفسه، بٌنما لم ٌجزه فمهاء األ

 الماضً ٌموم بتعٌٌن ناظر الحبس وال ٌنظر فٌه المحبس، فان فعل ذلن بطل التحبٌس.

بنص ٌوضح كٌفٌة المحاسبة فً االحباس فً المؽرب واالندلس، وٌتضح  (32)ولد امدنا الونشرٌسً

اة والشهود ٌجتمعون معا ، وٌمومون بكتابة رٌع الحبس منه أنه عند المحاسبة كان الناظر والكاتب والجب

ممانعة ، ثم ٌمسمون الرٌع على مصارؾ الولؾ التً حددها الوالؾ فً وثٌمة  او كان مشاهرة   سواء  

ولفه، فٌعطى بذلن كل ذي حك حمه وذلن بحضور شهود االحباس المعٌنٌن من لبل الماضً، والذٌن 

عزل حاسب وٌ  نه ٌ  رت خٌانة الناظر فأظه وإذا، رٌع االحباسٌعتبرون نوابا  عنه فً حضور حساب 

))وان لم ٌصلح للنظر لدم الماضً من ٌشهد فٌه  ،حلؾ اتهامهن ولع دخل بٌده، وما خرج، وإ وٌظهر ما

 .(30)بالصالح وٌلتزم الوظٌؾ((

تسع ، بل أم(4030-947ه/244-342)األموٌةالخالفة  عصر االحباس على حالها فً ولم تبك

، حٌث فصلوها عن اختصاص م(4094-4030ه/272-244) الطوابؾ ملونعصر  نطالها ال سٌما فً

ٌفة الماضً، فكانت مهمة صاحب االحباس الذي لها وظٌفة تكاد تكون مستملة عن وظ وأوكلواالماضً 



  

 
440 

 للداللة على ذلن ابن بشكوال فً كتابه الصلة وساق شؤونهااالحباس ومراعاة  أحوالٌشرؾ على تفمد 

عرؾ بابن صاحب ٌ   أنهم( الذي لال عنه 4094ه/272عند ترجمته لدمحم بن عٌسى الرعٌنً )ت:

العلم  أهلمن والباجً وكان  لٌثًعٌسى ال أبًن عأبا عبد هللا روى ٌكنى  لرطبة أهلاالحباس، وهو من 

إحكام ولً  لرطبة، أهلطالب لال: ))هو من  أبًلدمحم بن مكً بن  أٌضا   وفً ترجمة   .(37)واللؽة واألدب

 .(39) م( ((4074ه/200)ت: الجامع وأمانةواشرؾ على االحباس،  ً لرطبة،الشرطة والسوق ف

طلٌطلة فً عصر ملون الطوابؾ هما باالحباس  اصاحب أنوكذلن تفٌدنا بعض النموش الكتابٌة 

 بأشبٌلٌةصاحب االحباس  نم بن كهالن، وأم(* ولاس4004ه/222بن دمحم بن البٌروله )ت: لرحمناعبد 

ومن  .(24)بن طٌباكان ٌدعى احمد  (20) (م4092-4029/ه270-224فً عهد المعتمد بن عباد )

فٌذكر ابن الى صاحب السوق أي المحتسب،  -نا  أحٌا-الجدٌر بالذكر ان االحباس فً االندلس كانت تسند

الشرطة والسوق بمرطبة مع  ( ولى احكامم4074/هـ202با طالب دمحم بن مكً المٌسً)ت:أن أ بشكوال

 .(24)االحباس، وكان محمودا  فٌما تواله من احكامه

المرابطون باألحباس  األمراءفمد اهتم  م( 4420-4094/ـه224-272)عصر المرابطًالإما فً       

-4009ه/200-200)فٌنشااألمٌر ٌوسؾ بن تواحترموا المواعد الفمهٌة المنظمة لها وخاصة فً عهد 

ع زر أبًفٌذكر ابن  ،واألندلسباالحباس فً المؽرب  كبٌرا   عهده اهتماما   أوابلفً  أولىالذي  م(4402

 أي)ل ))فسأ :ة فٌهود بالزٌادبن دااالماضً  أمرن بالمصلٌاس انه عندما ضاق جامع المروٌٌن بف

 ل  ولد وك   أٌدهمعن  فأزالها أموالهم حسبوها منوأكلوها لد لوم  أٌديعن االحباس فوجدها فً  (الماضً

 واألراضًوطالبهم بؽالت الضٌاع  بأٌدٌهمؼٌرهم ممن ٌوثك فٌهم وحاسب المعزولٌن الذٌن كانت 

من  ومن الذٌن اخذوا فً االندلس .(23)...((إٌاها فأؼرمهمكثٌرة  أموالالمحبسة تخرج عنهم بالمحاسبة 

، الشٌخ الماضً ابو دمحم عبدهللا المدةخالل هذه  فً تجدٌد ما كان لد درس من رسم االحباسالعلماء كبار 

 .(22) (م4420/هـ224بن عمر بن احمد الوحٌدي أحد اعالم زمانه جاللة وجزالة ونباهة ووجاهة )ت: 

خلؾ لفً ترجمة مجٌزه  اثناء حدٌثه ))الؽنٌة((  كتابه فً (22)ولد ذكر ابو الفضل الماضً عٌاض

ابن  ن من شٌوخه :( إم4442/هـ207المرٌة)ت:  ع رٌبً من اهلبن دمحم االنصاري المعروؾ بأبن ال

 صاحب االحباس.

السٌاسٌة  األوضاعحباس تدهور ار األأو نظ  عصر المرابطٌن استؽل الوكالء  أواخرولكن فً       

ال سٌما فً  /الحادي عشر المٌالديلمرن السادس الهجريمن االثانً  ؾوااللتصادٌة للدولة خالل النص

حكمه سلسلة من  مدةالذي شهدت  م(4423-4073ه/230-202)فٌنشااألمٌر علً بن ٌوسؾ بن تعهد 

على ما  االحباس وباستؽاللها فوضعوا أٌدهم فمام الوكالء بنهب موارد ،والموحدٌن االسبانالحروب مع 

 إلىالحاجة  ظهرتعندما  إال  ذلن  إلىة ٌالدولة المرابط ولم تنتبه ،المحبسة األرضلٌس لهم فٌه على 

بمحاسبة الوكالء والتشدد فً إصدار اإلحكام ومسابلتهم عن  فمام المضاة وتوسعته زٌادة جامع المروٌٌن



  

 
444 

بن ٌث لم ٌؽفل المرابطون فً عهد علً ، بح(22)وطمعهم فٌها المحبسة األمالن فً ذلن لعدم تمٌدهم

البونهم مرالبة الفاحص المتشدد الجباٌات فكانوا ٌر أعمالعلى  ومحاسبتهم ٌوسؾ عن مرالبة المابمٌن

عامل الجباٌات لم ٌكن ٌسلم من المحاسبة بل كان عرضة عزل  إذاحتى شدٌدا ،  وٌحاسبونهم حسابا  

واذا لضى العامل نحبه، كان المرابطون  ،تمصٌرا   أو رأوا منه تفرٌطا   إذا أموالهللسجن ومصادرة 

 .(20)األمرلزم  أذا المتوفًمحاسبة الورثة وٌثملون علٌهم وٌصادرون تركة  إلى ٌلجأوون

 أبوالخمسة التً ٌنفرد بها المضاة فً النظر دون سابر الحكام، لال  المهاموكانت االحباس من  

ذي ٌنفرد به المضاة فً ال:(( المفٌد فً م(4432ه/230بن هشام األزدي المرطبً )ت: عبدهللاالولٌد 

والنظر على األٌتام والمبٌع على الؽابب  : االحباس، والدماء،أوجهالنظر دون سابر الحكام خمسة 

 واألندلسٌنظر فٌها... ولد جرى العمل فٌما مضى ببالدنا  أنوالتسجٌل، ولٌس ألحد من الحكام سواهم 

فٌه: االحباس والوصاٌا، ً لؽٌرهم النظر ذي ال ٌنبؽالمضاة وال أحكامعلٌه الناس من  وأدركت، بهذا

 .(27)((...، والمسم، والموارٌث، والنظر لالٌتاموالطالق والتحجٌر

 أموالالخلفاء الموحدون ٌضمون  أ، بدم(4443-4420ه/232-224) وعند لٌام الدولة الموحدٌة 

 عن الجزٌة والخراج والعشور والفًء، من موارد بٌت المال، هذا فضال   وأصبحتالمخزن  إلىاالحباس 

العصر  أواخر -بحكم مالمة استملن هود الذي ببن ٌوسؾ  دمحم األمٌر أن (29)فٌذكر النباهً المالمً

 م(: ))4447ه/242) فً سنة الجذامً النباهً بن دمحم بن الحسن حسناللفمٌه دمحم بن ا ولى -الموحدي

دولة  أٌاملد ضاع  استرجع ما كان منهاو فصانها فتفرد بالمضاء والنظر فً االحباس ولضابها،

الممرئ  ادة فٌها ووضعها فً مكانها الفمٌهضبطها والشه إلىالمخزنٌة، ولدم  األلماب إلىالموحدٌن 

 .على منهاج السداد...(( وأجراهام(* 4442ه/240العظٌم بن الشٌخ )ت: عبد دمحم أبوالورع 

م(، أ سند 4294-4437/ه790-232الطٌن ؼرناطة )س( األحمرلبنً نصر )بنً  األمرل وعندما آ

علٌها فكان الوالؾ ٌولً على  اإلشراؾفً  المعاونٌنحباس لماضً الجماعة، ٌعاونه بعض النظر فً األ

الذي اسند النظر فً  الماضً، كابً جعفر احمد بن دحنٌن أمرةللولؾ ٌعمل تحت  وكٌال   أو ولفه ناظرا  

ؼرناطة فً النصؾ الثانً من المرن  سلطنةحد وزراء أ دمحم المنبٌلًعبد هللا  أبًالوزٌر  إلىحبسه 

ر بعض المباض )الجباة( والكتاب وكان ٌساعد الناظ (20) التاسع الهجري/ الخامس عشر المٌالدي

 .(24)والشهود

 اإلسالمًمن لضاة مشرق العالم  زمالبهتختلؾ عن  االندلسًولم تكن اختصاصات الماضً 

ومؽربه، فكان ٌموم بالفصل فً المنازعات المختلفة بالمٌراث والوصاٌا والحبس والخصومات الخاصة 

 األولاؾالمضاة لهم النظر فً  إنومنه ٌدرن الناس  .(24)األٌتامبالعمارات والمنموالت ورعاٌة مصالح 

 .وال دخل للسلطة فٌها
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اواخر عصر الدولة االموٌة واوابل  ،ان ابن حمدٌن لاضً الجماعة بمرطبة (23)الونشرٌسً فٌذكر

عصر دوٌالت الطوابؾ، تولى الفصل فً نزاع حول احباس للحاجب المنصور دمحم بن ابً عامر، 

ٌة ور المضما توفً ثار نزاع حولها، وكان مححبسها على بعض اوالده الذكور واالناث لبٌل وفاته، فل

بن حمدٌن بأحمٌتهم دخول فً الحبس، ولد لضى أالحمٌة ولد البنات فً المتنازع علٌها ٌدور حول مدى أ

فً الدخول فً الحبس، الن المضاة والفتٌا فً ذلن الولت الذي ولع به التحبٌس المذكور)أي عهد 

المنصور( كان ٌمضً بإدخال ولد البنات، اذا عمب المحبس، وٌضٌؾ الونشرٌسً: ان الفمٌه ابن زرب ) 

 بذلن اٌضا . ر( ، والماضً ابن السلٌم كانا ٌمضٌاننصلاضً الجماعة بمرطبة زمن الحكم المست

 (:النظر في االحباس) االوقافاالندلس عن تولي  رع مسلموتو  

، سالمً عن تسلم مهام الحبسلمد تورع كثٌر من المسلمٌن فً االندلس وؼٌرها من بلدان العالم اال

، واالشراؾ على االولاؾلشرع الشرٌؾ النظارة على وتحامى كثٌر من المتورعٌن والمتحممٌن با

 .(22)شؤونها، وأخذ ممابل عمله من رٌعها

، ؼٌر الموثوق بدٌنه وأمانته وعدله، المتٌمن تٌمظه، رشح لناظر الحبس او الولؾال ٌ  وكان 

، الموم المشهورٌن بمتانة الدٌن، والسلون المستمٌم ، وعلٌةمن االبمة االعالم ،وضبطه وحزمه والتداره

من الرجوع  من اهل النظر العام والنفوذ التام، بل ال بد   ن كانوإ ،بشًءاالستبداد ولم ٌكن ألحد منهم 

 .(22)، والضوابط الفمهٌةالشرعٌةلمضاة العدل، والخضوع أمام الموانٌن 

 ن شرابع الجاهلٌٌن لد شددت فً وجوب المحافظة على حرمة وحماٌة الحبس من ارضبل أ 

بعد  االلهةعموبة تنزل علٌه من من ٌتجاسر على مال االرباب ب  ، وهددت وحٌوان، وعدم االعتداء علٌها

 صل حد المتل، فصارلد ت ٌلحك به، فضال  عن العموبة التً تنزلها المعابد به، سًء، وبمصٌر ؼضبها

 ثما  م نفسه، وفسك عن امر ربه، وٌكون آصٌد الحٌوان فً الحرم، ومن ٌفعل ذلن فمد ظل من المحظور

ض نفسه لؽضب النا للطٌور، وما زال الناس ال ٌتحرشون بطٌور  س علٌه، فصار الحرم مرتعا  امنا  عر 

عابد لحٌواناتها المعابد، وال ٌمسونها بسوء، بل ٌمدمون لها ما تحبه من المأكول لتعٌش علٌه، وجعلت الم

حد رعً جعلت ))حمى(( لالرباب ال ٌجوز أل وللمالبد مواضع خاصة اختارتها لترعى فٌها وللهدي

نها مما حبس لالصنام. وتكون هذه المواضع دواب تلن األحمٌة، ألبحه بها، وال التطاول على سوا

 .(22)مخصبة معشوشبة، ذات حٌاة، ولد تزرع ؼلتها للمعبد

ن جعل لضاٌاها، كما تمدم بٌانه، على خصوص ل الشرع باالولاؾ لد بلػ الى حد أن اعتناء رجاوإ

الحكام، حتى لال صاحب المهذب: ))والنظر فً اولاؾ المساجد المضاة الشرعٌٌن، دون ؼٌرهم من بمٌة 

 .(20)...((عمارتها، واهمالها داعٌة للخراب ساهم ما ٌنظر فٌه المضاة، وذلن رأ والمدارس والزواٌا من

وفً االندلس كان النظ ار كما هو الحال فً بمٌة بلدان العالم االسالمً سواء  فً المؽرب او 

موال الولؾ او الحبس وامالكه، ولضاة العدل كانوا مشرفٌن على اعمالهم المشرق، محافظٌن على ا
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للعفة والتباعد بكل ما كانت فٌه  بداعً االرتباط الدٌنً الذي كان لهم باالحباس، وعموم الناس كانوا مثاال  

 .(27)فالسالبٌوت، وأنه لنطرة لألن مساس االحباس، مؤذن بخراب أ اشاببة حبسٌة، حتى اعتمدو

من المتورعٌن، حتى لال االمام خٌر الدٌن  ا  االحباس كثٌر االولاؾ اوولد تحامى النظارة على 

الرملً صدٌك المؽاربة، ومفتً الحنفٌة، ومرجعهم فً دٌار الشام، وهو ٌؤكد عزوفه عن تسلم مهام 

 الولؾ:

ة والمسحاة   رن  بو    هات  فما هو الملجا للج               لً المر 

 .(29)حرلةم   نار   ط  وللذي فر              علٌها صدلة   لام   من  وهً ل  

لد صدر منهم بعض  ،اء والوالة فً مختلؾ حمب التارٌخوجدٌر بالذكر ان بعض االمراء والخلف

 لاربلإلراضً حبسٌة صد الحالها بمصورهم ومرافمهم، أو التبرع بإراضً الحبس لالتطاوالت على أ

افظة على لذٌن ٌرون مساندة التفوٌت او المحواالصدلاء، ولد ولع خالؾ وصدام ونماش بٌن الفمهاء ا

 مال الحبس وعماره.

اٌام خالفة عبدالرحمن  وتحدٌدا   /العاشر المٌالديندلس وخالل المرن الرابع الهجريففً األ

خلٌفة مة، ذلن ان الٌة مهأشار الماضً عٌاض فً مدركه الى لض م(924-944ه/322-320)الناصر

فراود ل، توضع فٌها االزبا ، كانت حبسا  رض لبالة منزله، ٌجعلها منتزها  المذكور، احتاج الى تعوٌض أ

منهم بعث الٌهم لاضٌه ابن  ، فلما ٌإس، فامتنعوا كلٌا  وؼلة   حسن منها بكثٌر ثمنا  ن ٌعوضها بإالفمهاء فً أ

ولى بحفظ حرمة الحبس((. فمال له: عندي فٌه وهو أ لال له: ))ال حٌلةمعهم الذي هو ربٌسهم و بمً

))تكلم مع الفمهاء فٌه، وعرفهم رؼبتً وما ابذله من اضعاؾ المٌمة فٌه، فلعلهم ٌجدون فً ذلن 

مر الوزراء ...((، فؽضب الناصر علٌهم، وأرخصة... فتكلم ابن بمً معهم، فلم ٌجعلوا الٌه سبٌال  

ففعلوا، فلما وصلوا الى بٌت الوزارة بالمصر، انبرى لهم رجل  بالتوجٌه فٌهم الى المصر وتوبٌخهم،

 جدٌد من الوزراء، فافحش فً خطابهم ولال لهم:

، كلً اموال االٌتام ظلما  آلسوء ٌا مستحلً اموال الناس، ٌاٌا مشٌخة ا مٌر المؤمنٌن: ))ٌمول لكم أ 

ملبسً االمور، وملتمسً خذي الرشى وملمنً الخصوم، وملحمً الشروع، وٌا شهداء الزور، ٌا آ

نكم ، وخو  والؾ على فسولكم لدٌما   –اعزه هللا  -راكم... فهو لكم وإل الرواٌات، التباع الشهوات... تبا  

... ثم احتاج الى دلة نظركم فً حاجته مرة فً دهره، فلم ٌسع نظركم عنكم صابرا   االمانة، معض  

ٌومه ولٌكشفن ستوركم، ولٌناصحن االسالم فٌكم... ل علٌه، ما كان هذا ضنه فٌكم، لٌمارضنكم من للتحٌ  

 فً مثل هذا...((. وكالما  

فبدر منهم شٌخ ضعٌؾ البنٌة الى االعتراؾ واللٌاذ بالعفو واالستمالة والتوبة، فالتفت الٌه كبٌرهم 

وكان ذا منة فمال: ))عم  تتوب ٌا شٌخ السوء، نحن براء الى هللا من ممامن...  دمحم بن ابراهٌم بن حٌونة

مٌر المؤمنٌن مما نسبته ، وكل ما ذكرته على أػ انت، فمال: ببس المبل  ثم البل على الوزٌر المخاطب لهم
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خافة، كلون اموال الناس بالباطل وتستحلون ظلمهم باالصفتكم معاشر خدمته، انتم الذٌن تأالٌنا، فهو 

ما نحن فلٌست هذه صفاتنا وال عة، وتبؽون فً االرض بؽٌر الحك، أوتجٌعون معاٌشهم بالرشاد والمصان

م فً دٌنه... فنحن اعالم الهدى، وسرج الظلمة، بنا ٌتحصن االسالم، وٌفرق كرامة ال ٌموله لنا اال مته  

موق وتحصن الدماء، وتستحل الفروج، وتثبت الح وتنفذ االحكام، وبنا تمام الفرابضبٌن الحالل والحرام، 

تأنٌت بابالؼنا،  –مٌر المؤمنٌن بشا ال ذنب فٌه لنا... ولال بالؽٌظ ما لاله اذا عتب علٌنا أ – فهال  

ٌن على جبنان عنه بما ٌجب فكنت تز  ضت لنا بانكاره ... ففهمنا عنن وألته باهون من افحاشن، وعروسأ

 –ن امٌر المؤمنٌن لن بما استمبلتنا به، فنحن نعلم أ، فال تستمبال  السلطان وال تفشً سره، وتستحٌٌنا للٌ

ال ٌتمادى على هذا الرأي فٌنا، وانه سٌراجع بصٌرته فً تعزٌزنا، فلو كنا عنده على الحالة  –اٌده هللا 

لبطل علٌه، كل ما صنعه وعمده، وحله من اول خالفته الى  –ونعوذ باهلل من ذلن  –التً وصفتها عنه 

، وال بٌع وال شراء وال صدلة، وال حبس، وال هبة، وال لولت، فما ثبت له كتاب حرب وال سلماهذا 

واصحابه منصرفٌن فلم ٌبعدوا ثم لام هو  عتك، وال ؼٌر ذلن، اال بشهادتنا، هذا ما عندنا والسالم...((.

فتلموهم باالعظام  والرسل خلفهم ٌصرفونهم الى مواضعهم من بٌت الوزارة، الى باب المصر االول اال  

دته مٌر المؤمنٌن ٌعتذر الٌكم من موجحبهم المخاطب لهم، ولال لهم: )) أواالعتذار، مما كان من صا

 عذاركم، ولد امر لكل واحد منكم بصلة وكسوة، عالمة  وٌعلمكم بندمه على ما فرط، وأنه مستبصر فً إ

 ً صدر الخلٌفة من هذا الحبس حزة...((، وبمً فعزةادعوا له واثنوا علٌه، وانصرفوا ألرضاه عنكم، ف

(20).  

ن ٌمعوا ً عفة ونزاهة وتجرد، وتورعوا من أولهذا نالحظ ان نظ ار الولؾ او الحبس لد عاشوا ف 

وٌتجلى   فً بٌوتهم او ملبوسهم او مطعومهم او مركوبهم. فً اموال الحبس، فعاشوا حٌاة تمشفٌة سواء  

رسمها الشاعر االدٌب برهان الدٌن بن نصر، للدابة التً كان ٌركبها تمشفهم فً الصورة الرابعة التً 

لم ٌكن ٌتخٌر الصافنات فالناظر الورع  ...ناظر الولؾ او صاحب االحباس وكٌؾ تكاد تموت جوعا  

لد بدى علٌها  الخٌول المطهمة التً تنتمً الى االنواع العالٌة من الخٌل، بل ٌكتفً بدابة   الجٌاد، وال

 لماما   لمت، ال ترى المرط اال  الكأل وأنها بعٌدة عن ها، أللنحول، فنتأت عظامها، وساء حالالضمور وا

بالً بمظهر فهً بعٌدة العهد به، حتى اذا مشت تكاد تمع، وهً تتماٌل تحت السٌد الناظر الذي ال ٌ  

 ركوبه، فهو ٌمتر علٌها فً المطعم والمشرب، حتى لال الشاعر فً وصؾ حاله:

 رط  ن الم  ع   العهد   بعٌدة                 برذونة   االحباس   لصاحب         

 عطً"حانن ٌا م  سب  ":  تمول                 ربط  م   على   خٌال   ذا رات  إ       

 .(24)بطًبالم   كتب  كأنما ت   مشت                ا ذا م  مشً الى خلؾ، إت         
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 اجرة ناظر االحباس في االندلس:

، ممابل ادارة الولؾ، باالندلس كما هو الحال فً بمٌة بلدان العالم االسالمً االحباسللناظر فً 

ستثمار رٌاعه من عمارة واصالح وتنمٌة، اجرة مناسبة ٌستحمها ، وأوالعناٌة بمصالحه، وتدبٌر اموره

لؾ او دارة الو، وتفرٌط احٌانا  فً ولته إللما ٌموم به من جهود واتعاب، وٌبذله من لدرات وطالات

الحبس ومؤسساته، تلن الجهود المضنٌة المتعبة المتالحمة التً لو انفمها فً ادارة امواله، وتدبٌر 

وان شرط جواز أخذ االجرة من  .(24)رت علٌه ثروة وافرة، وؼنى واسعا ، ورزلا  كثٌرا  شؤؤونه، ألد  

حاكم وناظر، فهذا االجر ال  الولؾ، المٌام بالوظٌفة وصحة الوالٌة، بأن تكون ممن له النظر فً ذلن من

، وأن ٌموم بالمصلحة ٌجوز أخذه اال  بشرطٌن: أن ٌكون عن أمر من واله هللا النظر فً مصالح المسلمٌن

 .(23)التً جعل المرتب علٌها.

وآثار ٌمكن االستدالل بها على حك الناظر فً االجر والثواب لماء جهوده وهنان احادٌث 

)رضً هللا عنه( بن الخطاب ابرز تلن االثار واالدلة حدٌث سٌدنا عمرماته. ولعل اومسؤولٌاته والتز

( فمال: )) اصبت ارضا  لم اصب ماال  لط انفس الذي ٌمول: أصاب عمر بخٌبر ارضا ، فأتى النبً )

وال  منه، فكٌؾ تأمرنً به، لال ان شبت حبست اصلها، وتصدلت بها، فتصدق عمر انه ال ٌباع اصلها،

، وفً سبٌل هللا والضٌؾ وابن السبٌل، ال جناح على من والمربى والرلاب اءفً الفمرٌوهب وال ٌورث، 

بن ابً  ولد جعل االمام علً  .(22) ولٌها، ان ٌأكل منها بالمعروؾ، او ٌطعم صدٌما  ؼٌر متمول...((

تأنس به من الؽلة مما ٌس -الذٌن ولفهم مع صدلته لٌموموا بعمارتها -)رضً هللا عنه( نفمة العبٌد طالب

ولد استدل العلماء على مشروعٌة اجرة ناظر  الستحماق الناظر اجرته لمٌامه بأدارة الولؾ والنظر علٌه.

ٌث الذي رواه االمام مالن فً الموطأ واالمام البخاري وعمد له بابا  بعنوان: )) باب نفمة دالولؾ بالح

( ة) رضً هللا عنه(: ان رسول هللا)المٌم للولؾ(( عن مالن عن ابً الزناد عن االعرج عن ابً هرٌر

فهو صدلة(( ، فدل  هذا  -بعد نفمة نسابً ومؤونة عاملً -لال: )) ال ٌمتسم ورثتً دٌنارا  ما تركت

الحدٌث على اجرة ناظر الولؾ، ومراد العامل فً هذا الحدٌث كما لال الباجً فً المنتمى: )) كل عامل 

( فال بد أن من لام بأمر المسلمٌن وبشرٌعته فهو عامل له ) ٌعمل للمسلمٌن من خلٌفة او ؼٌره، فإن كل

 .(22) ((ٌكفً مؤونته، واال لضاع

، ومن ٌتولى اموره من المهام، ان ٌأخذ اجره المعلوم بالمعروؾ، فال ٌحل لذا من حك ناظر الحبس

ن ذلن ٌعد سرلة وؼلوال ، ففً حدٌث أ له ان ٌمد ٌده الى الحرام، او ان ٌستؽله لفابدته، وجلب الربح الٌه،

له رزلا ، فما اصاب بعد رزله فهو  زلناي عامل استعملناه، ورداؤود والحاكم عن برٌدة رفعه: ))أأبً 

منه بذلن، ال   بس او الولؾ تبرعا  دارة الحن كل ما ذ كر فأن هنان من ٌموم بإع وفضال   .(22) ؼلول((

... مثله فً ذلن كمثل الرانه من ذوي المدر والشأن،  شكرا  ٌرتجً ... وال ٌنتظر ثوابا وال اجرا   وال ثناء 

 هممهم على أخذ اجرة على امثال المٌام بعمل خٌري ٌراد به وجه هللا تعالى. اوعلو المكان، الذٌن تعلو
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عن اخذ الثواب واالجر، ممابل اعمالهم وجهودهم لرعاٌة ولد عؾ  كثٌر من النظ ار المؤمنٌن 

 .(20)انوا ٌستنكفون من كل ما كان ٌمدم الٌهم من الهداٌا الموظفة لفابدة تسٌٌر شؤون المسجدالحبس، بل ك

 وشروط توليها: في االندلس همية منصب ناظر االحباسأ

من اهمٌة المسؤولٌة الملماة على عاتمه والتً ٌجب علٌه المٌام  تأتً اهمٌة منصب ناظر االحباس

 بها على اتم وجه وبما ٌرضً هللا سبحانه وتعالى.

وبما ان هذه المهمة تشرؾ على االموال والممتلكات المولوفة وتدٌرها وفك الشرع االسالمً لذا 

ن علٌه وشروط وأسس اختٌارهم وجب علٌنا دراسة هذا الموضوع والكتابة فٌه، ومعرفة مؤهالت المابمٌ

 وتولٌهم دون ؼٌرهم.

 ومن هذه المؤهالت والشروط التً امتازوا بها وأهلتهم للمٌام بها رسمٌا  من لبل الدولة هً:

، وممن ٌوثك فً دٌنه ورعا  تمٌا  عفٌفا  ومن اكثر الناس خشٌة هلل تعالى مسلما  عالال  بالؽا   ن ٌكونأ -4

 .ن الوالؾ او حسب شرطهوامانته سواء  كان منصوبا  م

 ؾ بها رسمٌا .الشرعٌة ملما  بها خاصة  فً مجال المهمة المكل   باألحكامن ٌكون عالما  أ -4

بما ٌمتاز به من مؤهالت،  او ،رتبته ومنصبه ومكانته فً الدولة ن ٌكون بمنزلة الماضً وبمستوىأ -3

  وكلت هذه المهمة الى لاضً ٌموم بها.ولهذا أ  

 عالٌة فً تنمٌة االموال المولوفة تحاشٌا  لكسادها وتلفها.ن ٌكون ذا كفاءة أ -2

فً انفاق رٌعها على الجهة التً  ن ٌلبً جمٌع شروط اصحاب االموال والممتلكات المحبوسةأ -2

 ٌطلبونها كأن تكون على المساجد او المدارس او دور االٌتام أو على الجهاد أو ؼٌر ذلن.

وٌمٌده  شًءا  خاصا  به ٌثبت فً سجالته كل ٌنشأ دٌوان نٌكون عالما  بالشروط والوثابك وأ ان  -2

 وٌكون بذمته ما دامت مسؤولٌته.

، والكفاٌة لوة الشخصٌة ولدرتها على التصرؾ فٌما هو وٌشترط فً الناظر ان ٌكون كفوء   الكفاٌة،  -0

االمٌن ناظر فٌه الناظر، والوالٌة ممٌدة بشرط النظر، ولٌس من النظر تولٌة العاجز، بل الموي 

 والحفٌظ العلٌم.

، وٌمنع االخرٌن من ان ٌكون كتوما  فً اعمال الولؾ، محافظا  على سرٌة المكاتب واالجوبة  -7

 .(27)االطالع على المكاتب واالجوبة التً تتبادلها الوزارة معهم فً المضاٌا الولفٌة
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 الهوامش
                                                           

 .33، ص 4ج(،4900شرٌعة اإلسالمٌة، )بؽداد، الكبٌسً، دمحم عبٌد عبد هللا ، إحكام الولؾ فً ال (4)

، الهداٌدة الكافٌدة الشدافٌة لبٌدان حمدابك اإلمدام ابدن عرفدة م(4279هدـ/792)ت :  األنصاري ، دمحم بدن لاسدم الرصداع(  4)

 .240، صه(4320الوافٌة )شرح حدود ابن عرفة( )د.م، 

منددذر ، ؛ لحددؾ، 24(، ص4993مختددار الصددحاح،)بٌروت،،   م(4424هددـ/220:  )تدمحم بددن أبددً بكددرالددرازي ، (  3)

 .22( ص4002الطبعة الثانٌة، دمشك،  لؾ اإلسالمً : تطوره، إدارته، تنمٌته ،)الو

)مددادة 2(، مددج 4927، لسددان العددرب، )بٌددروت، م(4344هددـ/ 044 )ت : ابددو الفضددل دمحم بددن مكددرم بددن منظددور،ا(  2)

: مصطفى  ، مختار الصحاح تعلٌكم( 4424هـ/220)ت : دمحم بن ابً بكر بن عبد المادرالرازي، ؛ 22حبس(، ص

علدددً بدددن ،  بدددن سدددٌدةا؛ 72(، ص 4990دٌددب البؽدددا، )الطبعدددة الرابعدددة، الجزابدددر، دار الهددددى للطباعددة والنشدددر،

 لٌفدً، ؛ بروفنسدال،24(، ص4923األعظم فً اللؽدة، )مصدر،، المحكم و المحٌط م(4022هـ/227 )ت :إسماعٌل

عٌرة، )مصدددر، مطبعدددة جامعدددة : عبددددالهادي شددد سلسدددلة محاضدددرات عامدددة فدددً أدب األنددددلس وتارٌخهدددا، ترجمدددة

 ؛03(، ص4924اإلسكندرٌة، 

Hoffening Art,Wakf, Ensclobitdy of islam, vol, IV, (London, 1934), P.1096. 

ت، دار الكتددب العلمٌددة، )الطبعددة األولددى، بٌددرو المبسددوطم(، 4090هددـ/290 شددمس الدددٌن)ت : راجددع: السرخسددً،( 2)

احكدام الوصداٌا والولدؾ فدً الشدرٌعة االسدالمٌة، )د.م، الددار احمدد فدراج ، ؛ وٌنظر: حسٌن، 40،ص44ج(، 4993

 . 304الجامعٌة، د.ت(،ص

، مجمدل اللؽدة، )بٌدروت، دار الفكدر  م(4002هدـ/392)ت: أبو الحسن احمد بن  فارس بدن زكرٌدا : الرازي، انظر(  2)  

المؽنً، )الطبعة األولى، الماهرة، (، م4442هـ/ 240 ابن لدامة )ت: ؛ الممدسً،020(، ص4992للطباعة والنشر، 

الوصاٌا والولؾ فً الفمه االسالمً، )الطبعة الثانٌة، سورٌا، وهبة ، ؛ الزحٌلً، 220، ص0(،ج4992دار الحدٌث، 

 .423( ص4993دار الؾ، 

األخٌرة من فً حاشٌته على تحمٌك كتاب: ))الممتبس من أنباء أهل األندلس البن حٌان (( )لطعة خاصة بالسنوات (  0)  
دار الكتاب العربً،  –عهد عبد الرحمن األوسط وعهد األمٌر دمحم بن عبد الرحمن(، تحمٌك: محمود علً مكً، )بٌروت

 .420م(.ص  4903
دمحم بن عبدالعزٌز ، الولؾ فً الفكر االسالمً، )المملكة المؽربٌة، وزارة االولاؾ والشؤون االسالمٌة، بن عبدهللا ، ( 7)  

 .20ص ،4(، ج4992

، كتدداب المرلبددة العلٌددا فددٌمن ٌسددتحك  م(4390ه/094)ت بعددد: أبددو الحسددن علددً بددن عبددد هللا بددن الحسددن ، النبدداهً (9)  

المكتب التجاري للطباعدة والنشدر والتوزٌدع، د.ت(،  –المضاء والفتٌا، نشر بعنوان: تارٌخ لضاة األندلس، )بٌروت، لبنان 

 .420ص

 .20الفكر االسالمً، صعبدهللا، الولؾ فً  بن( 40)  

، جنددً زهددرة اآلس فددً بندداء مدٌنددة فدداس، تحمٌددك: عبددد الوهدداب بددن الهجددري(  9)من اهددل المددرن الجزنددابً، علددً( 44) 

، م(4234ه/4024 )ت:الممري التلمسانً ، شمس الدٌن أحمد بدن دمحم ؛ وٌنظر:442(، ص 4994، الرباط،4منصور،)ط

دار  -نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌدب وذكدر وزٌرهدا لسدان الددٌن بدن الخطٌدب، تحمٌدك: إحسدان عبداس، )بٌدروت 

؛ أزهار الرٌاض فً أخبار عٌاض، تحمٌك: سعٌد إعراب ودمحم بدن تاوٌدت 424،ص2م(،ج4990صادر للطباعة والنشر، 

مملكددة المؽربٌددة ودولددة اإلمددارات العربٌددة المتحدددة، اللجنددة المشددتركة لنشددر التددراث بددٌن حكومددة ال –الطنجددً، )الربدداط 

 .344، ص3م(،ج4907

فتح الباري بشرح صحٌح البخاري،  م(4229ه/724)ت: شهاب الدٌن ابو الفضل العسمالنً،ابن حجر  (44)

   . 422ص 2،جه(4349مصر،)

 دمحم، ؛ أبو زهرة،472، ص7(، ج4990)الرٌاض،  المؽنً، ،م(4442هـ/ 240)ت : ، ابن لدامةالممدسً (43)   

 .20(، ص4974محاضرات فً الولؾ،) الماهرة، دار الفكر العربً ، 

، ورواه االمام الحافظ ابن لدامة المممدسً فً كتابه عمدة االحكام فً معالم الحالل 4030( اخرجه البخاري بالرلم 42)   

الم مما اتفك علٌه الشٌخان البخاري ومسلم،) الطبعة االولى، الجزابر،  والحرام عن خٌر االنام دمحم علٌه الصالة والس

 .77م(، ص4002هـ/ 4242الشركة الجزابرٌة اللبنانٌة، 
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 .24لحؾ، الولؾ اإلسالمً، ص(  42) 

ٌة، االحباس العلمٌة عند المؽاربة واألندلسٌٌن، مؤتمر اثر الولؾ اإلسالمً فً النهضة العلم حسن، الوراكلً،(  42)      

 .4، ص404ماٌو 40-9جامعة الشارلة، 

، 20، العدد 44، كلٌة العلوم، جامعة الموصل، المجلد مجلة الرافدٌندمحم، دمحم رافع ٌونس، أركان الولؾ وشروطه،  (40)      

  . 424، ص 4009السنة 

 . 424ص ، اركان الولؾ وشروطه ، دمحم (47)      

 . 424 ، اركان الولؾ وشروطه ، صدمحم (49)      

، معجم التعرٌفات، تحمٌك: دمحم صدٌك المنشاوي، م(4007ه/204)ت: لجرجانً، علً بن دمحم السٌد الشرٌؾ( ا40)      

 . 443، ص 4002الماهرة، دار الفضٌلة، 

 .424، ص 2علً الشٌخ خلٌل ، جالدردٌر، ( 44)      

 .42، ص2مواهب الجلٌل،ج ( 44)      

المعٌار المعرب والجامع المؽرب عن فتاوى اهل م(، 4209ه/ 942 )ت:أحمد بن ٌحٌىأبو العباس الونشرٌسً،  (43)

أفرٌمٌة واالندلس والمؽرب، خرجه جماعة من الفمهاء بأشراؾ: دمحم حجً، )المؽرب، وزارة االولاؾ والشؤن 

 . 244،242، ص0م(،ج4974بٌروت، دار الؽرب االسالمً،  -االسالمٌة

، ص (، 4902) الماهرة، م(، أحكام االولاؾ،702هـ/424الخصاؾ )ت : بانً ابو بكر( انظر: احمد بن عمرو الش42ٌ)

كمال السٌد ، بحوث فً تارٌخ وحضارة ابو مصطفى،  ؛73، سلسة محاضرات عامة، ص؛ بروفنسال430

 .420م(،ص 4990االندلس فً العصر االسالمً،) االسكندرٌة، مركز االسكندرٌة للكتاب،

، ولد اشار الونشرٌسً كذلن الى مثال اخر من الحبس االهلً، 243-244، ص 0المعرب،ج ( الونشرٌسً، المعٌار42)

فٌذكر ان احدى لرى مالمة حبسها رجل من اهلها على ابنة له تدعى سكٌنة وعلى من ٌولد بعدها وعلى اعمابهم 

 . 449، ص 0واعماب اعمابهم. انظر: المصدر نفسه،ج

 .4الوراكلً، االحباس العلمٌة، ص(  42)

* تسمٌة الماضً بماضً الجماعة اسم محدث فً األندلس، لم ٌكن فً المدٌم، وعرؾ أٌضا   لاضً الجماعة بماضً 

،  )الطبعة الثانٌة،  المرلبة العلٌا فٌمن ٌستحك المضاء والفتٌاالمضاة ولاضً الجند والوزٌر الماضً. انظر: النباهً، 

االندلس الرطٌب وذكر  ، نمح الطٌب من ؼصنس احمد بن دمحم الممري التلمسانً، ابو العبا ؛44(،ص4973بٌروت، 

 .447، ص4(، ج4977وزٌرها لسان الدٌن بن الخطٌب، )بٌروت، دار صادر، 

االسكندرٌة، مؤسسة شباب الجامعة، السٌد عبد العزٌز ، محاضرات فً تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة، )سالم ،  (40)

 وما ٌلٌها . 403(، ص4994فً األندلس، )الماهرة،  عبد الوهاب ، المضاءخالؾ ، ؛ 90(، ص4994)

م، وكان لاضً المضاة ٌستفتً الفمهاء فً بعض المضاٌا المعروضة إلٌه ، وجعل 903ه/494* أنشا هذا السجل فً سنة 

، اصبح مرجعا هاما لمضاة األندلس.  لهذه المضاٌا سجال 

إبراهٌم حسن، تارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثمافً واالجتماعً، )الطبعة الرابعة عشر، مصر، مكتبة ، حسن(  47)

عبد العزٌز ، تارٌخ العراق االلتصادي فً المرن الرابع الهجري الدوري ، ؛ 344(، ص4992النهضة المصرٌة، 

 .20(، ص4992،)الطبعة األولى ،د.م، دار المشرق، 

 . 449عبدهللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص ؛ وانظر كذلن: بن2الندلس، صتارٌخ لضاة ا(  49)

، من نوازل اإلحكام، )الطبعة م( 4432هـ/249ت:  بـ ) احمد بن خلؾ بن إبراهٌم التجٌبً المعروؾ ابن الحاج، (30)

ة الفمه المالكً، عبد العزٌز ، معلمبن عبدهللا ،:  ؛ وٌنظر404(، ص49974الثانٌة، بٌروت، دار الكتب العلمٌة،

 .474(، ص4973)الطبعة األولى، بٌروت، 

، ترتٌب المدارن وتمرٌب المسالن لمعرفة إعالم م(4429هـ/ 222)ت:  بن موسى بن ، ابو الفضل عٌاضعٌاض( 34)

، 4(، مج4997مذهب مالن، ضبطه وصححه، دمحم سالم هاشم، )الطبعة األولى، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 

ال، ؛409ص -437بد السالم ، لضاء الجماعة بمرطبة اإلسالمٌة من لٌام اإلمارة الى نهاٌة الخالفة األموٌة )عهم 

 .447، ص4992-4992م(، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، معهد التارٌخ، جامعة الجزابر، 4034-022ه/244

األنشا )نسخة مصورة عن ، صبح األعشى فً صناعة  م(4247ه/744)ت: أبو العباس أحمد بن علً ،الملمشندي (34)
وزارة الثمافة واإلرشاد المومً، المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌؾ والترجمة والطباعة  –الطبعة األمٌرٌة، الماهرة 

 .322، ص2والنشر، مطابع كوستاتوماس وشركاءه، د.ت(، ج
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عبدالواحد وافً، )د.م، ، ممدمة ابن خلدون، تحمٌك: علً  م(4202هـ/707) ابو زٌد عبدالرحمنابن خلدون،  (33)

 .204، ص4د.ت(، ج

 .447وٌنظر:  عبد السالم هما ل، لضاء الجماعة،ص؛ 02( النباهً، تارٌخ لضاة االندلس، ص، 32)

 . 203-204، ص0؛ وٌنظر: الونشرٌسً، المعٌار المعرب، ج420، صالخصاؾ، أحكام االولاؾ،  (32)

 .304، ص0( المعٌار المعرب،ج32)

 .444-422، ص  0، ج المعٌار المعرب(  الونشرٌسً، 30)

الماهرة، دار  -، الصلة، )الطبعة االولى، بٌروت م( 4473ه/207)ت: ابو الماسم خلؾ بن عبدهللابن بشكول، ا (37)

 .024، ص4420، ترجمة: 4(، ج4979دار الكتاب المصري، -الكتاب اللبنانً

سلسلة محاضرات عامة فً ادب االندلس  ٌفً،ل ؛ بروفنسال،707، ص447، ترجمة: 3ابن بشكوال، الصلة، ج( 39)

(، ترجمها الى العربٌة: دمحم عبدالهادي شعٌرة، راجعها: عبدالحمٌد العبادي 4927، 4920وتارٌخها )الماها عامً

 .72(، ص4924بن، )الماهرة، المطبعة االمٌرٌة، 

نى ابى المطرؾ، سمع من ابن دمحم بن * هو عبد الرحمن بن دمحم بن عٌسى المعروؾ بابن البٌرولة، من أهل طلٌطلة ٌك

أبراهٌم، وأبً بكر خلؾ بن أحمد، وكان من أهل النباهة والفصاحة، وكان واضعا  متواضعا ، صحٌح المذهب سلٌم 

احمد الضبً ، ؛ 299، ص042، ترجمة: 4م(. انظر ترجمته فً كتاب الصلة البن بشكوال ، ج4004ه/222الصدر)ت:

، بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجال أهل االندلس، علمابها وامرابها وشعرابها وذوي  م(4404ه/299)ت: بن ٌحٌى بن عمٌرة

دار الكتاب اللبنانً،  -بٌروت، دار الكتاب المصري -النباهة فٌها ممن دخل الٌها او خرج عنها، )الطبعة االولى، الماهرة 

 .223، ص 972، ترجمة،4(، ج4979

 ؛422، ص429الضبً، بؽٌة الملتمس، ترجمة:  ( 20)

Dominique et Janine Sourdel, Dictionnaire historique de  islam, presses 

Universitaires de France, 1996. 

بحوث فً تارٌخ وحضارة كمال السٌد،  ،ابو مصطفى ؛2(،ص4920الضبً، بؽٌة الملتمس،) طبعة الماهرة،( 24)

 ؛400االندلس فً العصر االسالمً، ص

Levi Provencal, inscriptions arabes de Espagne, Parris, 1931, p, 38,60. 

 م(،4424ه/229ابو اسحاق ابراهٌم)ت:  ابن سهل،؛ وانظر كذلن : 4440ترجمة رلم ، 42،224الصلة، ص (24)

الكوٌت،  وثابك فً احكام اهل الذمة، مستخرجة من مخطوط االحكام الكبرى تحمٌك: دمحم خالؾ، ) الطبعة االولى،

 .24-20( ص4973

األنٌس المطرب بروض المرطاس فً اخبار ملون المؽرب  م(4320ه/024ابو الحسن علً)ت:  ابن ابً زرع،( 23)

كمال ابو مصطفى، ؛ وانظر كذلن: 33م(، ص4723وتارٌخ مدٌنة فاس، نشر وتصحٌح تورنبرغ، ) اوبسالة، 

 .409السٌد ، بحوث فً تارٌخ وحضارة األندلس ، ص

 .402النباهً، تارٌخ لضاة االندلس، ص( 22)

، وذكر فً 427الماضً عٌاض، الؽنٌة، تحمٌك: ماهر زهٌر جرار، ) بٌروت، دار الؽرب االسالمً، د.ت( ص( 22)

من ابً بكر ابن صاحب  هـ( انه سمع باالندلس242ترجمة ابً جعفر احمد بن سعٌد اللخمً اللورلً ) ت: 

االحباس... وكذلن الماضً ابو بكر ابن صاحب االحباس الذي سمع عنه االدٌب الراوٌة ابو عبدهللا دمحم بن سلٌمان 

 .29النفزي المعروؾ بابن عاصم. انظر: الؽنٌة، ص 

لمؽرب االسالمً عز الدٌن عمر احمد ، النشاط االلتصادي فً اموسى ، ؛ 33ابن ابً زرع، االنٌس المطرب، ص( 22)

 .420(، ص4973فً المرن السادس الهجري، ) بٌروت، دار الشروق، 

دمحم سلمان ، دولة المرابطٌن فً عهد علً بن ٌوسؾ بن تاشفٌن، دراسة سٌاسٌة وحضارٌة، )د.م، دار الهرفً ،  (20)

 .492(،ص 4972الندوة الجدٌدة،

، المفٌد للحكام فٌما ٌعرض لهم من نوازل  م(4409ه/202)ت: ابو الولٌد عبدهللا بن هشام االزديالمرطبً،  (27)

 .407(، ، ص 4974االحكام،) طبعة  الماهرة، مكتبة الخانجً ، 

، مخطوط 7؛ وانظر شرح احمد بن علً الشدادي للزلالٌة ، ص 443-444النباهً تارٌخ لضاة االندلس، ص ( 29)

من شرح عمر الفاسً  2الخ ... وانظر اٌضا  ص ها خطط ست، لدى لوله : ل 703بالخزانة العامة تحت حرؾ د 

 . 4229للزلالٌة مخطوط تحت رلم د : 
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* هو عبد العظٌم بن سعٌد الٌحصبً الممرئ من اهل دانٌة، ٌكنى ابا دمحم الروٌسً بن سهل، من تالمٌذته: أبو عبدهللا 

 .222، ص730، ترجمة:4م(. أنظر: ابن بشكوال، الصلة،ج4442ه/240الخوالنً و أبو لاسم الطلٌطلً )ت: 

، كتاب الوثاق والسجالت، أعتنى م( 4007هـ/399ت : بـ ) دمحم بن أحمد االموي المعروؾأبن العطار ،  (20)

أبو ؛  470(، ص4973بتخصصه ونشره:  شالمٌتا وكورنٌطً ، ) مدرٌد ،المعهد اإلسبانً العربً للثمافة، 

 .00االندلس ، صكمال السٌد ، بحوث فً تارٌخ وحضارة  مصطفى ، 

(، 4990مظاهر الحضارة فً عصر بنً االحمر، ) االسكندرٌة، مؤسسة شباب الجامعة،  احمد دمحم، الطوخً، (24)

 . 490ص

 .00بحوث فً تارٌخ وحضارة االندلس ، ص كمال السٌد، ؛  أبو مصطفى،404الخصاؾ، أحكام االولاؾ،، ص( 24)

 .243-244،ص 0المعٌار المعرب،ج( 23)

 .442هللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، صعبد بن( 22)

 –المنزع اللطٌؾ فً التلمٌح لمفاخر موالنا اسماعٌل بن الشرٌؾ، مخطوط بالمكتبة الوطنٌة، الرباط ( ابن زٌدان، 22)

 ، ولد طبع مؤخرا .492 -493، حرؾ ج، ص929تحت رلم 

عبدهللا، الولؾ فً  ؛ بن422، ص 4(،ج4927جواد ، المفصل فً تارٌخ العرب لبل االسالم، )بٌروت، علً ،  (22)

 .437الفكر االسالمً، ص

، حجة المنذرٌن على تنطع المنكرٌن؛  م(4904هـ/ 4347)ت : احمد بن  عبد الواحد بن دمحم الموازالسلٌمانً ،  (20)

 هـ(؛ وانظر كذلن: بن4230مخطوطة لدى مكتبة جامعة الملن سعود،)الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، 

 .437عبدهللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص

 .437عبدهللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص ( بن27)

، خالصة االثر فً اعٌان المرن م(4299هـ/4444)ت : دمحم امٌن بن فضل هللا  بن محب الدٌن بن دمحم المحبً،  (29)

دهللا، الولؾ فً الفكر عب ؛ وانظر كذلن : بن430، ص4(،ج4040) بٌروت، دار صادر،  الحادي عشر،

 .439االسالمً، ص

 90 - 70، ص2( ترتٌب المدارن، ج20)

 .422عبدهللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص ( بن24)

( انظر موضوع اجرة الناظر فً صحٌح البخاري، ، )مصر، الطبعة الخٌرٌة بحوش عطى بجمالٌة مصر، 24)

دمحم شفٌك ، العانً، ؛ 20،ص2ب الجلٌل، ج؛ مواه322؛ الخصاؾ، احكام االولاؾ، ص93،ص 4هـ( ج4302

 .427ص

 .242عبدهللا، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص  ( بن23)

 لفه((، ولد اشترط عمر، )) ال جناح؛ وانظر اٌضا  : البخاري)) باب هل ٌنتفع الوالؾ بو92،ص 4( البخاري،ج22)

؛ 427،ص2؛ البٌهمً،ج72،ص4من ولٌه أن ٌأكل((؛ صحٌح مسلم بشرح النووي، ج

 .244،ص3؛سنن ابً داؤود،ج390،ص3؛الترمذي،ج422،ص0؛مسند احمد،ج203،ص4الدارلطنً،ج

؛وانظر: ))باب نفمة المٌم 420؛ فتح الباري،ج،ص422،ص3( السٌوطً، تنوٌر الحوالن شرح على موطأ مالن،ج22)

 .92،ص4للولؾ((، للبخاري،ج

ؼلوال ، ألن االٌدي مؽلولة منها، أي ممنوعة، وفً الحدٌث:  ( اصل الؽلول: الخٌانة فً المؽنم، لال ابن عرفة، سمٌت22)

 )) ال اؼالل وال إسالل((، ال خٌانة، وال سرلة ، وٌمال : ال رشوة.

 .220عبدهللا ، الولؾ فً الفكر االسالمً، ص، ( بن20)

العامة لألولاؾ ، ، الكوٌت، المكتبة الولفٌة، االمانة 4) طالولؾ، ، النظارة على خالد عبدهللاالشعٌب،  (27)

 وما بعدها . 22م(، ص 4049هـ/4224
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