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 موارد بيت المال
 هـ(152من خالل كتاب االموال البن زنجوية )ت 

 

 م. عمي نايف مجيد
 جامعة ديالى

 كمية التربية االساسية .
 

 : ممخص البحث
عنيت الدراسات التاريخية والسيما في العصور االسالمية بإعطاء الجانب 

والسيما في العصر  االقتصادي عناية واضحة كونو عصب الحياة لمدولة العربية االسالمية
العباسي اذ وصمت الدولة العباسية الى مرحمة النضوج السياسي واالجتماعي والثقافي 

ىـ( وعمى الرغم من كونو من 142ال شك إن كتاب االموال البن زنجويو )ت  واالقتصادي.
كتب الحديث الشريف اال انو يحتوي عمى معمومات اقتصادية ذات عالقة بالفقو االسالمي 

 ل ضمن موضوع االقتصاد االسالمي كالفيء والغنيمة والخراج  والزكاة والجزية وغيرىا.وتدخ
وكانت موارد بيت مال المسممين تعتمد بشكل اساس عمى الفيء وىو االموال التي تؤخذ من 
المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجارتيم وما تركوه فزعا وىربا 

وبني النضير وغيرىا . وكذلك عمى الغنيمة وىي االموال التي يحصل عمييا  مثل اموال فدك
المسممون من االعداء بالقتال ويكون امره الى الرسول )ص( يقسمو اخماسا : اربعة اخماس 
لمجند وخمسا يكون لمرسول )ص(. ومن اموال الغنائم في معركة بدر والخندق وفتح مكة 

لعربية االسالمية وفتح العراق وبالد الشام وتمصير المدن وغيرىا . وبعد استقرار الدولة ا
االسالمية صارت لمدولة العربية االسالمية الكثير من االراضي الزراعية فاصبح ىناك مورد 
ميم لمدولة وىو الخراج الذي يوضع عمى االراضي الزراعية وصار الخراج موردا ميما يرفد 

فضال عن موارد اخرى رفدت بيت المال  . بيت مال المسممين والسيما من ارض العراق
 كالزكاة والصدقة التي فرضت عمى مال المسممين والجزية عمى رؤوس اىل الذمة.

 ، المسممون ، بيت المال . زنجويو ابنالكممة المفتاح : 
 : المقدمة

فقد سبقنا عدد من الباحثين في ىذا المضمار في دراسة النشاط االقتصادي ومنيا 
المال في العصور االسالمية المختمفة، وجاءت دراسة موارد بيت المال من خالل موارد بيت 

ىـ( مكممة لمدراسات السابقة، اذ تعد ىذه الدراسة ميمة 142)ت  كتاب االموال البن زنجويو
وعمى الرغم من كون الكتاب فقيي واغمبو احاديث نبوية شريفة اال انو يحتوي في ثناياه موارد 

انت عماد بيت المال في بدايتو كالفيء والغنيمة والجزية والزكاة بعد توسع اقتصادية ميمة ك
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تم استعمال مصادر عدة اصمية التي  الدولة العربية االسالمية صار الخراج من اىم موارده.
ىـ(، 113تخص الموضوع وقارنتيا مع كتاب االموال واىميا كتاب االموال البن سالم )ت 

ىـ(، ونرجو ان نكون قد قدمنا شيئا يمكن االستفادة منو 102)توكتاب الخراج ليحيى بن ادم
ويسيم في اضافة معمومة ترفد مكتباتنا العممية ألجل إكمال ما لم تتعرض لو دراسات سابقة 

 ومن اهلل العون والسداد.
 : تمهيدال

 (2)ابن زنجويو: ىو حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل االزدي النسوي الخرساني

. صنف كتاب االموال وكتاب الترغيب والترىيب واآلداب النبوية وكان ثقة (1)ابو احمدوكنيتو 
ومن خيرة الناس الذين أتوا من خراسان الى بالد العرب فتعمم تفقو وصار من سادات أىل 

. روى عن يعمى بن (2)بمده فقيا وعمما واصبح اماما كبير القدر وىو الذي اظير السنة بنسا
روى عنو الحسن بن سفيان وابو شميل ويزيد بن ىارون و جعفر بن عون و عبيد والنضر بن 

احمد النيسابوري والنسائي وابراىيم الحربي والرازيان وعبد اهلل بن  داود البخاري واالمام مسمم
عبداهلل بن عتاب الدمشقيان والمحاممي صاعد ومحمد بن خريم و  ابنوابو زرعو النصري و 

ىو الذي دافع عن الدين االسالمي بمدينة نسا وكان من حفاظ  وقال ابن حبان .(2)وغيرىم 
 .(4)توفي سنة احدى وخمسون ومائتين لميجرة. .(3)الحديث

 موارد بيت المال 
: ىو المال الذي يؤخذ من المشركين من دون قتال ما افاء اهلل عمى رسولو من الفيءاوال: 

. واموال ييود بني (5)ثل اموال فدك م والركابالمشركين مما لم يوجف عميو المسممون بخيل 
. وتم تقسيم اموال (6)( عمى امواليم وأرضيم بال قتالالنضير فإنيم صالحوا رسول اهلل )

الفيء عمى نحو ما جاء في االية الكريمة : )) ما افاء اهلل عمى رسولو من اىل القرى فممو 
يكون دولة بين االغنياء  ولمرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال

. وقد سأل بالل بن (8)يرى ابو يوسف ان الفيء ىو الخراج أي خراج االرض،  (7)منكم((
( قسمة ما افاء اهلل عمييم من العراق والشام وقالوا : رباح وأصحاب عمر بن الخطاب )

عمييم وقال: اقسم اهلل االرضين بين الذين افتتحوىا كما تقسم غنيمة العسكر فابى عمر ذلك 
قد اشرك اهلل الذين يأتون من بعدكم في ىذا الفيء فمو قسمتو لم يبق لمن بعدكم شيء ولئن 

 .(22)نصيبو من ىذا الفيء ودمو في وجية (20)بقيت ليبمغن الراعي بصنعاء
وقال ابو يوسف : "حدثني بعض مشايخنا عن يزيد ابى حبيب أن عمر بن الخطاب 

(كتب الى سعد بن ابي وق ) اص حين افتتح العراق : اما بعد فقد بمغني كتابك تذكر فيو
ان الناس سألوك ان تقسم بينيم مغانميم ، وما افاء اهلل عمييم فإذا اتاك كتابي ىذا فانظر ما 
اجمب الناس عميك بو الى العسكر من كراع ومال فاقسمو بين من حضر من المسممين 
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في اعطيات المسممين فانك إن قسمتيا بين من وترك االرضين واالنيار لعماليا ليكون ذلك 
وقال يحيى ابن ادم ان فدك كانت من الصفايا التي   (21)حضر لم يكن لمن بعدىم شيء

اما قدامة بن جعفر فيرى إن الفيء لما غمب  .(22)( البناء السبيلقسميا رسول اهلل )
ن الذي يجتني منو راجع المسممون عميو من بالد العدو قسرا بالقتال وجعل موقوفا عمييم ال

في كل سنة ومنيا الخراج وىو ارض الصمح التي رضي المسممون بما صولحوا عميو عنيا 
 .(23)في وقت فتحيا ومنيا الزكاة واعشار االرضين التي يزرعيا المسممون

ىي في و  وارض العشر ستة اضرب من ذلك االرضون التي اسمم عمييا اىميا 
 والطائف فان الذي يجب  عمى ىؤالء فييا  العشر ومن ذلك ما ايدييم مثل اليمن والمدينة

يستحييو المسممون من االراضين الموات التي ال ممك الحد من المسممين المعاىدين فييا 
فيمزميم العشر من غالتيا ومن ذلك ما يقطعو االئمة لبعض المسممين فذا صار في يده 

يحصل ممكا لمسمم فيما  ر ايضا ومن ذلك ماتممك االقطاع لزمت فيو الزكاة  ايضا وىو العش
يصير في  تقسمو االمة من اراضي العنوة بين من اوجف عمييا من المسممون ومن ذلك ما

 وىي ما (24) ( من اراضي السواديد مسمم من الصفايا التي اصفاىا عمر بن الخطاب )
ي يد من قطنو كان لكسرى والو وخاصتو ومن ذلك ماجال عنو العدو من اراضييم فحصل ف

واما اموال بني النضير فيي مما افاء اهلل عمى رسولو (25)واقام بو من المسممين  مثل الثغور 
وكان ( 27)( خاصة  المسممون عميو بخيل وال ركاب فكانت لرسول اهلل )( 26) مما لم يوجف

خميم ( فبايعوه عمى ان ليم رقابيم ونصف اراضييم وناىل فدك قد ارسموا لرسول اهلل )
( بعث معيم من ( شطر اراضييم ونخميم فمما اجالىم عمر بن الخطاب )ولرسول اهلل )

 (10)( خيبر وعندما افتتح رسول اهلل ) (28) فأواه الييم والنخل اقام معيم حظيم من االرض
( فقسميا بين فخمسيا لرسول اهلل ) ل وكانت مما افاء اهلل عمى رسولوعنوة بعد قتا

))ان  ( فقال:ونزل ما نزل من اىميا عمى الجالء بعد القتال فدعاىم رسول اهلل )المسممين 
ننا وبينكم واقركم ما اقركم شئتم دفعت اليكم ىذه االموال عمى ان تعمموىا ويكون ثمرىا بي

( خيبر وقد بين ابن  سالم ذلك فقال ))قسم رسول اهلل ) (12)(( فقبموا االموال عمى ذلك اهلل
عميا فيئا فال يخمسيا وال يقسميا ولكن تكون موقوفة عمى المسممين عامة كما رأى ان يجو 

عندما قام بإجالء ييود خيبر من  .( 11)( فيما بعد في السواد فعل عمر بن الخطاب )
المدينة فخرجوا منيا ليس ليم من الثمر شيء واما ييود فدك فكان ليم نصف الثمر ونصف 

يم عمى ذلك من ذىب وورق وابل ثم اعطاىم القيمة ( صالحاالرض الن رسول اهلل )
( فيمن اسمم منيم انو قد فقد عفا رسول اهلل ) (13)اما بشان اىل البحرين . ( 12)واجالىم 

وعندما ،  (14) احرز دمو ومالو اال ارضو فانيا فيء لممسممين النيم لم يسمموا وىم ممتنعون
لوا عمى الجالء وعمى ان ليم ما أقمت ( ييود بني النضير حتى نز حاصر رسول اهلل )
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فانزل اهلل سبحانو وتعالى فييم )) سبح هلل ما في السموات  (15)االبل من االمتعة اال الحمقة
وما في االرض وىو العزيز الحكيم ىو الذي اخرج الذين كفروا من اىل الكتاب من ديارىم 

كانت مصالحة ( 17)وال ركاب((وقال تعالى )) فما اوجفتم عميو من خيل  (16)ألول الحشر((
( مع اىل فدك عمى نصف الثمر ونصف االرض وعندما جاء الخميفة عمر رسول اهلل )

( كان قد ( اقام ليم نصف الثمر ونصف االرض الن رسول اهلل )بن الخطاب )
ومن نتائج ىذا الصمح ان  (20)ثم اعطاىم القيمة  (18)ورق وابل واقتاب صالحيم عمى ذىب و 

بن عبد  ( وقد قال العباسالمسممين قد اخذوا قيمة بقية ارضيم وخمصت كميا لمرسول )
( واالمام عمي بن ابي طالب )عميو السالم( فييا في حديث رواه عم الرسول ) المطمب

ب ( )) ال نورث ما تركنا صدقة(( فاقبل عمر بن الخطامالك ابن انس ، ان رسول اهلل )
(( والعباس )( عمى االمام عمي )عميو السالم فقال ليم : أنشدكما باهلل ، ىل تعممان ،)

( قال ذلك؟ فقاال : قد قال ذلك ، فقال عمر: فأني احدثكم عن ىذا االمر ان رسول اهلل )
وما )) :قال تعالى   (22)ان اهلل كان قد خص رسولو في ىذا الفيء بشيء لم يعطو احدا غيره

فكان فيء اىل فدك  (21)هلل عمى رسولو منيم فما اوجفتم عميو من خيل وال ركاب (( افاء ا
( خاصة ثم واهلل ما احتازىا دونكم وال استأثر بيا عميكم ثم اعطاكموىا وبثيا لرسول اهلل )

 ( ينفق  عمى اىمو نفقة سنتيم ثم ياخذ مافيكم حتى بقي منيا ىذا المال فكان رسول اهلل )
 (22)مجعل مال اهلل فعمل بذلك بقي فيجعمو

 تقسم اموال الفيء الى :و 
ومن مال الفيء ما اجتبى من اموال اىل الذمة مما صولحوا عميو من جزية  : الجزية -2

ىذا شان جزية الييود والنصارى في  (23)رؤوسيم التي بيا حقنت دماؤىم وحرمت امواليم.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ( الييم ))فقد كتب رسول اهلل ) (24)المدينة ، اما المجوس اىل ىجر

من محمد رسول اهلل الى العباد االسبند يبين : سمم انتم ، يعني : صمح انتم ، اما بعد ذلكم 
فقد جاءني رسمكم مع وفد البحرين فقبمت ىديتكم فمن شيد منكم ان ال الو اال اهلل وان محمدا 

ل من ذبيحتنا فمو مثل مالنا وعميو مثل ما عمينا ومن ابى عبده ورسولو واستقبل قبمتنا واك
فعميو الجزية وعمى راسو دينار معافى عمى الذكر واالنثى ومن ابى فميأذن بحرب من اهلل 
ورسولو وعميكم اال تمجسوا بيت النار وثنيا هلل ولرسولو وعميكم في أرضكم مما افاء اهلل عمينا 

( 26)والسواني  (25)كل خمسة واحد مما نسقي بالرشا مما سقت السماء اوسقت العيون :من 

من كل عشرة واحد وعميكم من اموالكم من كل عشرين درىما درىم ومن كل عشرين دينارا  
دينار وعميكم في مواشيكم الضعف مما عمى المسممين وعميكم ان تطحنوا في ارحائكم لعمالنا 

المسممون الجزية من اىل الذمة بحسب  اذن اخذ (27)بغير اجر والسالم عمى من اتبع اليدى 
ما امر بو اهلل سبحانو وتعالى ،قال تعالى )حتى يعطوا الجزية عن يد وىم صاغرون ( وقد 
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( الجزية من اىل اليمن وىم عرب ممن كان منيم من اىل الكتاب ييوديا قبل رسول اهلل )
و دينار واق  او قيمتو كان ام نصرانيا عمى كل حالم منيم من ذكر وانثى عبد او امة ،عمي

من المعافر فمن ادى ذلك الى رسمي فانو لو ذمة اهلل وذمة رسولو ومن منعو منكم فانو عدو 
وىم عرب من بني (32)( الجزية من اىل نجران وقبل الرسول ) (30)هلل ولرسولو ولممؤمنين

 (32)( من اىل الحيرة وقد قبميا ابو بكر الصديق ) (31)الحارث بني كعب وكانوا نصارى 
( فقبميا حين افتتحيا القائد خالد بن الوليد صمحا وبعث بالجزية الى ابي بكر الصديق )

وصالح عمر بن  (33)وىم اخالط من افناء العرب من قبائل طي وغسان وتنوخ وغيرىم 
لعشر بعد ما قطعوا الفرات وارادوا المحاق بالروم وفرض عمييم ا (34)( بني تغمب الخطاب )

مضاعفا في كل عشرين درىما  درىم وكان بنو تغمب يأنفون من الجزية وىم قوم شديدة 
( ووضع عمييم الجزية وضاعفيا نكاياتيم فرجعوا بعدما ارسل الييم عمر بن الخطاب )

واخذىا (36)(الجزية من مجوس السواد وفارس كما اخذ عمر بن الخطاب )( 35)عمييم 
( ابا عبيدة عامر الجراح الى بعث النبي )( 37) وس البربر( من مجعثمان بن عفان )

( قد صالح اىل البحرين وامر عمييم العالء ابن البحرين فاتى بجزيتيا وكان النبي )
الحضرمي فكتب العالء بينو وبينيم كتابا بان عمييم ان يكفونيم العمل ويقاسمونيم عمى 

نارا في السنة فقدم ابو عبيدة بمال النصف من الحب والتمر وان عمى كل حال منيم دي
( الجزية عمى اىل الذىب يعني عمى اىل بالد وقد فرض عمر بن الخطاب ) (38) البحرين
الحنطة مدين وثالثة اقساط زيت لكل انسان في  اربعة دنانير وارزاق المسممين منالشام 

من اىل مصر  لكل انسان و  (40)الشير وعمى اىل الورق اربعين درىما وخمس عشر صاعا 
وضة كل شير عمى من بر وشيئا من العسل وعمييم كسوة امير المؤمنين ضريبة مفر  (42)

والعسل والكسوة ( 42)ومن الودك (41)ارزاق المسممين وضيافة ثالثة ايام  كل انسان ومع ذلك
التي كان امير المؤمنين يكسوىا لمناس ويضيفون من نزل بيم من اىل االسالم ثالثة ايام 

يضرب  ( الوكان عمر بن الخطاب ) ى اىل العراق خمسة عشر صاعا لكل شخص ،وعم
وقد وضع عمر بن الخطاب  (43)الجزية عمى النساء والصبيان وكان يختم اعتاق اىل الجزية 

(  13( درىما وعمى متوسطي الدخل)37رض الجزية عمى رؤوس اىل الذمة عمى االغنياء )
وكان اول من اعطى الجزية من اىل الذمة ىم اىل ( 44) ( درىما21درىما وعمى الفقراء )

( ( من مجوس اىل البحرين ثم بعث الرسول )نجران وكانوا نصارى ثم قبميا الرسول )
ولما  (46)فاسر رئيسيم اكيدر فبايع عمى الجزية  (45)خالد بن الوليد الى اىل دومة الجندل 

صالحوا اىميا عمى الجزية فقاموا ببالدىم وابقى اراضييم في  (47)( تيماء بمغ رسول اهلل )
ثم  (48)( الييود قيل انو اجالىم مع اىل فدك وخيبر ايدييم ولما اجمى عمر بن الخطاب )

 (52)اياما فصالح اىميا عمى الجزية واتاىا وىو بيا  صاحب ايمة ( 50)( بتبوك اقام الرسول )
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 (51)م بارضو في السنة دينارا فبمغ ذلك ثالثمائة دينار فصالحو عمى ان جعل لو من كل حال
 ىـ( ال يزداد  مع اىل ايمة عمى ثالثمائة دينار شيئا ،202_88وكان عمر بن عبد العزيز )

وصالح اىل الجرباء (53)عمى مائة دينار في كل عام  (52)( اىل اذرح وصالح رسول اهلل )
عمى ربع عروكيم وىي خشب  (55)ح اىل مقنا عمى الجزية وكتب ليم كتابا وكذلك صال (54)

ولما فتح خالد بن الوليد ( 65)يصطاد عميو وربع كراعيم وحمقتيم واىل مقناىم من الييود
اجتمعوا عمييا والصقوا بيا وحاسبوا بطريقتيا حتى الجأوه ىو واصحابو الى دفع  (57)بصرى 

مقدار الجزية عمى كل حالم دينارا وكان  (58)الجزية مقابل ان يأمنوىم عن دمائيم وامواليم 
وغمبوا عمييا واتاىم  (62)حوران  (61)وافتتح المسممون جميع ارض كورة ( 62)حنطة  (60)وجريب

صاحب اذرعات فطمب الصمح عمى مثل ما صولح عميو اىل بصرى وعمى ان جميع ارض 
يرا عمى مثل ففتحيا فتحا يس (63)الثنية ارض خراج وسار يزيد ابن ابي سفيان الى عمان 

وتوجو ابو عبيدة  ابن الجراح في جماعة كثيفة ( 64)صمح بصرى وغمب عمى ارض البمقاء 
من المسممين من اصحاب األمراء انظموا اليو فأتى ارض البمقاء وبيا جمع العدو فافتتحيا 
صمحا عمى مثل صمح بصرى ومن ثم فتحت دمشق  صمحا عمى يد خالد بن الوليد وفرض 

وكان عمر بن الخطاب  (65)ذين لم يسمموا الجزية مقابل حماية انفسيم وامواليم عمى اىميا ال
رض ال يكتب الجزية عمى النابتة حتى يحتمموا فيفرض عمييم عشر دراىم ثم يزيد عمييم 
بذلك عمى قدر ما بأيدييم وقدر اعماليم اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر بو وما يؤمر بو 

( يأخذ الجزية من كل ذي وكان االمام عمي )( 66) عنو من العنفمن الرفق باىميا وينيى 
صنع من صاحب االبر ابره ومن صاحب المسال مسال ومن صاحب الحبال حبال ثم يدعو 
العرفاء فيعطييم الذىب والفضة  فيقسمونو ثم يقول : )) خذوا ىذا فاقتسموه(( فيقولون :ال 

( وكان االمام عمي)( 67)م عمي شراره لتحممن((حاجة لنا فيو فيقول : ))اخذتم خياره وتركت
ياخذ منيم ىذه االمتعة من الدراىم التي عمييم من جزية رؤوسيم واليحمميم الى بيعيا ثم 
ياخذ ذلك من الثمن ارادة الرفق بيم والتخفيف عنيم وىذا مثل حديث معاذ بن جبل حين قال 

فانو اىون عميكم وانفع لممياجرين  باليمن :ائتوني بخمس او ليس اخذه منكم مكان الصدقة
وكان عمر  (68) ( حين كان ياخذ االبل في الجزيةبالمدينة وكذلك فعل عمر بن الخطاب )

  (70)( يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية تؤخذ من اىل الذمة بن الخطاب )
يوضع عمى االرض التي اخذىا المسممون عنوة ثم اسمم اىميا وكذلك عمى  الخراج : -1

وكذا عمى  (72) عمييا الخراج ايضا يوضع التي صولح عمييا اىميا ثم اسمموااالرض 
يؤدونة  (27)االراضي التي افتتحت عنوة ثم اقرىا االمام في ايدي  اىل الذمة عمى طسق 

ا ياخذه العاشر ولحوا منيا عمى خراج مسمى مومن وظيفة ارض الصمح التي منعيا حتى ص
ومنو ما يؤخذ من اىل الحرب اذا دخموا  يمرون بيا عميو لتجارتيممة التي من اموال اىل الذ
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فقيرىم فيكون في يم و بالد االسالم لمتجارة فكل ىذا من الفيء وىو الذي يعم المسممين غني
 امور الناس بحسن النظر لالسالم واىمواعطية المقاتمة وارزاق الذرية وما ينوب االمام من 

( ياخذ الخراج  من الفالحين نسبة ال تزيد عمى اربعة وكان عمر بن الخطاب ) (72)
دنانير من اىل السواد ويامر بالرفق بيم وينيى عن العنف بحقيم وكان الخراج يجبى وقت 

عبد ( 74)فة ىـ( عاممو عمى الكو 202-88وامر عمر بن عبد العزيز )( 73)جني غالتيم 
الحميد بن عبد الرحمن باالحسان والرفق مع اىل الكوفة في جمع الخراج وامره ان تطرز 
عمييم اراضييم وان ال تحمل خرابا عمى  عامر و ال عامرا عمى خراب وانظر الخراب فأخذ 
منو ما اطاق واصمحو حتى يعمر وال تاخذ من العامر الوظيفة الى  الخراج في رفق وتسكين 

االرض وال تاخذ من الخراج الوزن سبعة ليس ليا ابين وال اجور الضرابين وال اذابة  الىل
الفضة وال ىدية النوروز والميرجان وال ثمن الصحف وال دراىم النكاح وال خراج عمى من 
اسيم من اىل االرض  فاتبع في ذلك امري فاني قد وليتك من ذلك ما قد والني  اهلل عز 

( الى  امير الجيش االسالمي كتب عمر بن الخطاب ) (78)اال بمة  وعند تحرير (75)وجل 
)) ان ال طاقة لكم بعمل االرض فال يبقى في ايديكم راس واحد وضعوا عمييم  الخراج عمى 

فقدر الخراج عمى ( 78)ثم بعث عثمان بن حنيف  (77)قدر ما بقي من  ايدييم من االرض(( 
شطرىا وسواقطيا لعمار بن ياسر والشطر االخر مساحة االرض ثم فرض ليم كل يوم شاة 

( فمسح عثمان ة اال سريعا الى خرابيابين ىذين ثم قال )ما أرى قرية يؤخذ منيا كل يوم شا
بن حنيف السواد فجعل عمى جريب الكرم عشرة دراىم وعمى جريب النخل خمسة دراىم 

جريب الشعير درىمين وعمى جريب القصب ستة دراىم وعمى جريب البر اربعة دراىم وعمى 
وعمى جريب الشجر عشرة دراىم وعشرة  (80)وعمى جريب الرطب خمسة دراىم وخمسة اقفزه 

وكان عمر بن الخطاب  وقدرت مساحة السواد ستة وثالثين  الف الف جريب ،( 82)اقفزة 
( امر عثمان بن حنيف بان ياخذ من اىل الذمة من كل جريب عنب عشرة دراىم وعشرة )

ومن جريب الرطب خمسة دراىم وخمسة اقفزة ومن جريب الشجر عشرة دراىم وعشرة اقفزة 
اقفزة ومن جريب الحنطة درىما وقفيزا او من الخراب من كل جربين درىم وقفيزا وكان ال 

فحمل من خراج سواد الكوفة في اول سنة ثمانين الف الف درىم ثم حمل  (81) يحسب النخل
( وفي عيد االمام عمي ) (82)فمم يزل الخراج عمى ذلك  من قابل عشرين الف الف درىم 

(  )) اما انت اسمم فقال لو االمام عمي ) (84) من اىل عين التمر (83)وىقانا  اتى عميو
 (85)فال جزية عميك واما ارضك فمممسممين فان شئت فرضنا لك وان شئت جعمناك قيرمان  

( وفي عيد عمر بن الخطاب ) (86)(( واتينا ب عمى ارضك فما اخرج اهلل منيا من شيء
( اسممت وكانت تممك اراضي كثيرة فكتب عمر بن الخطاب ) (87)ان امراة من نير الممك 

ان اختارت ارضيا وادت عمى ما ارضيا فخمو بينيا وبين ارضيا واال فخمو بين المسممين : )
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خراج لممسممين وكذلك وفي ضوء ما تقدم ان المراة اختارت ارضيا ودفعت ال (88)( وارضيم
( االرض يؤدي عنيا الخراج الرفيل دىقان النيرين فقد اسمم فدفع اليو عمر بن الخطاب )

( وفي ضوء ما تقدم فان الخراج يكون عمى االرض ويكون بمثابة 200وفرض لو الفين )
 االجارة سنويا يتم دفعو  الى الدولة .

المسممون من االعداء بالقتال وتشمل االصناف ىي المال الذي يحصل عميو : الغنيمةثانيا: 
االتية االسرى وىم المقاتمون من الكفار الذين اسروا واسترقوا والسبي من النساء واالطفال 

من سمى اهلل في االية ( و ويكون امر ىذه الغنائم الى الرسول ) (202) واالموال المنقولة
سو ولمرسول ولذي القربى واليتامى واعمموا انما غنمتم من شيئ فان هلل خمالكريمة: )

( عمى ثالثين وكانت ىذه الغنائم تقسم في عيد الرسول )( 201)( السبيلوالمساكين وابن 
سيما  فيكون اربعة وعشرون سيما منا الىل القسمة ويبقى ستة اسيم : سيم هلل وسيم لذي 

بن السبيل فعمى ىذه ( وسيم لميتامى وسيم لممساكين وسيم الالقربى ، قرابة رسول اهلل )
( تقسيميا عمى خمسة اسيم وكانت الغنائم تؤتى فيقوم الرسول )( 202)كانت تقسم الغنائم 

فيعزل سيما منيا ويقسم االربعة اسيم بين الناس ثم يضرب بيده في جميع السيم التي عزلو 
الدنيا  فيما قبض عميو من شيء جعمو لمكعبة فيو الذي سمي ال تجعموا هلل نصيبا فان هلل

( وسيم لذي واالخرة ثم يقسم بقية السيم الذي عزلو عمى خمسة اسيم : سيم لمنبي )
 ( 203)القربى وسيم لميتامى وسيم المساكين وسيم البن السبيل. 

واول الغنائم التي حصل عمييا المسممون كانت في سرية عبداهلل بن جحش التي 
لطائف وكان يقودىا عمرو بن الحضرمي تعرضت لتجارة قريش بالقرب من نخمة بين مكة وا

واستولى عمييا المسممون وعادوا بالغنائم الى المدينة فمما قدم عبداهلل بن جحش بالغنيمة قال 
وابى ان يأخذ من ذلك شيئا واكثر  ()ما امرتكم بقتال في الشير الحرام ( :لو الرسول )

ىجرية  حصل  1غزوة بدر سنة وفي  (204) الناس في ذلك لوقوع الحادثة في الشير الحرام
( في تولي المسممون عمى غنائم كثيرة واختمف المسممون في قسمتيا وبادر الرسول )

قسمتيا عمى ما اراه اهلل من غير ان يخمسيا قال تعالى ) يسئمونك عن االنفال قل االنفال هلل 
 ( 205)ؤمنين ( والرسول فاتقوا اهلل واصمحوا ذات بينكم واطيعوا اهلل ورسولو ان كنتم م

( منيا سيم يسمى الصفي جعميا اهلل كانت الغنائم تجمع فاذا جمعت كانت لمنبي )
( يجعمو لميتامى والمساكين والفقراء وذوي الحاجة لم يرزا منو شيئا فيما لو فكان النبي )

خمسة يعممون اال ان اهلل عز وجل اراد ان يصفيو باجرة ودخره ثم تقسم السيام بعد ذلك عمى 
اسيم منيا هلل ولرسولو ولذي القربى واليتامى والمساكين فكان  ذلك مفوضا الى رسول اهلل 

(( ليس عمى االجزاء المسماة ولكن كان النبي ) يقسميا عمى ما راى ثم يقسم البقية )
وىكذا يتم تقسيم الغنائم فتصل كل ما سيم سيما ويدفع ذلك  (206)اربعة اسيم عمى المسممين 
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رجل منيم  فيقسمو عمييم حتى يكون لمفرس التي تشارك في القتال سيما واحدا وحصل الى 
وقسم رسول  (207)ىذا عندما قسمت غنائم خيبر عمى ثمانية عشر سيما كل سيم مائة سيم 

وقد قسم غنائم  (222) بالجعرانة( 220) بعد منصرفة من الطائف (208)( غنائم حنين اهلل )
ظير عمييا واجمى عنيا فصارت مثل دار االسالم وقسم غنائم بني  خيبر بخيبر ولكنو كان

المصطمق في بالدىم فانو كان قد افتتحيا وجرى حكمو عمييا وكان القسم فييا بمنزلة القسم 
وعند ما فتحت مصر قام الزبير بن العوام وقال لعمرو بن العاص اقسم ( 221)في المدينة 

( غنائم يا فقال الزبير : لتقسميا كما قسم رسول اهلل )الغنائم ياعمرو فقال عمرو : ال اقسم
(ان افرزىا واقسميا خيبر ، فقال : ال اقسميا حتى اكتب الى الخميفة عمر بن الخطاب )

ظفر  المسممون سبيا كثيرا فقسموا الغنائم فاصاب الرجل  (223) وعند فتح االحواز( 222) عمييم
( فكتب بوا بذلك الى الخميفة عمر بن الخطاب )الراس والراسان واصابوا من النساء فكت

عمر انو ال طاقة لكم بعمل االرض فال يبقى في ايديكم راس واحد وضعوا عمييم الخراج  ما 
 (    224)بقي في ايدييم من االرض 

 هـ( 8ومن هذه الغنائم : غنائم غزوة حنين ) 
 من ثنينة االراك ( ىوازن في يوم حنين انصرف فمما ىبطلما اصاب رسول اهلل )

ضوى اليو المسممون يسالونو غنائميم حتى عدلوا ناقتو عن الطريق الى سمرات فمرشن  (225)
تجدوني بخيال وال جبانا وال  الذي نفسي بيده ال ظيره واخذن رداءه فقال :ناولوني ردائي فو

الناس حولو  نعما لقسمتو بينكم فنزل ونزل (227) تيامة( 226)كذابا لو كان لكم مثل سمرات 
رسول اهلل انتم الولد ونحن الوالد اتيناك نتشفع بك الى  فاقبمت  قبيمة ىوازن فقالت : يا

اصبتم من ذرارينا ونسائنا فردوه الينا وما اصبتم من  المؤمنين ونتشفع بالمؤمنين اليك ما
وا مثل ( :)اذا كان العشي فقوماموالنا فممو ولرسولو طيبة بو انفسنا ،فقال رسول اهلل )

كان لنا  وما مقالتكم ىذه( فمما كان العشي قام رسول اهلل وقامت ىوازن وقال المياجرون :
كان لنا فيو هلل ولرسولو ، وقال االقرع بن حابس ،  ما فيو هلل ولرسولو، وقالت االنصار :

و ما كان لي ولبني تميم فال اىبو وقال عيينو بن بندر :وما كان لي ولغطفان فال اىب (228)
كان  وقال العباس بن مرداس :ما كان لي ولبني سميم من فال اىبو وقالت بني  سميم ما

( وبرة بين شاء وما كان لنا فيو هلل ولرسولو واخذ رسول اهلل ) لمعباس فميصنع بو ما
يحل لي من غنائمكم مثل ىذه الخمس  والخمس مردود فيكم ،فادوا  أصبعيو فقال :))انو ال

فان الغمول عار ونار وشنار عمى اىمو يوم القيامة وان قوي المومنين يرد  الخيط والمخيط ،
 (210)واقصاىم الى ادناىم ويعقد عمييم ادناىم  معمى ضعيفي

ىـ(بقيادة الحممة لفتح 50_32قام معاوية بن ابي سفيان )(   212) غنائم فتح قبرص - 1
قبرص ومعو بعض الصحابو فييم ابو ذر الغفاري وابو الدرداء وغيرىم وقد فتح اهلل ليم فتحا 
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عظيما وغنموا غنائم كثيرة فمم يزل المسممون بغزوتيم حتى صالحيم معاوية في واليتو صمحا 
لممسممين وانذارىم مسير عدوىم من الروم الييم  دائما عمى سبعة االف دينار عمى النصيحة

(211) 
وعندما فتح المسممون البحرين اتى ابو ىريرة الى عمر بن غنائم فتح البحرين  - 3

ابو ىريرة  جئت بو ؟ قال: ماذا ( فسمم عميو فسالو عمى الناس فاخبره فقال :الخطاب )
؟:قال ناعس ارجع الى اىمك  تقول وىل تدري ما قال عمر : جئت بخمسمائة الف درىم ،

قال :جئت بخمسمائة الف ،فقال تدري  فنم ،فاذا اصبحت فاتني ،فاتاه فقال : ماذا جئت بو ؟
قال :اطيب ؟قال :ابو ىريره :  ما تقولو ،قال نعم ،مائة الف مائة الف حتى عدىا باصابعو ،

 أييا الناس انو قد جاءنا اعمم اال ذلك ،قال فصعد المنبر فحمد اهلل واثنى عميو ثم قال يا ال
وان شئتم ان نعد  لكم عددا ، فقام اليو رجل،  فقال:  كيال ، ملك مال كثيرا فان شئتم ان نكيل

يا امير المؤمنين اني رايت االعاجم يدنون ديونا ليم فدون الديون ففرض المياجرين خمسة 
ين اثنا عشر الفا اثنا االف خمسة االف ولألنصار اربعة االف اربعة االف  والميات المؤمن

 (.212) عشر الفا
كانت مدينة تستر في صمح مع المسممين فكفر اىميا وخرجوا  (214)غنائم  فتح تستر -4

عن  طاعة المسممين فغزاىم المياجرون فقاتميم المسممون فسبوىم فاصاب المسممون نساءىم 
حتى ولد ليم منين فامر عمر بن الخطاب بمن سبي منين فردوا الى جزيتيم و فرق بينيم 

 (214)وبين سادتيم 
في معركة نياوند التي سميت فتح الفتوح وانتيت بانتصار  (216)غنائم فتح نهاوند - 5

 (216)المسممين عمى الفرس وفتح المدينة غنم المسممون غنائم كثيرة وقسميا حذيفة بن اليمان 
 في القمعة فصعد حذيفة فاذا بسفطين (217)كنز النخيرجان ان بينيم ثم اتى ذو العينتين فقال:

د راث عميو الخبر وىو يتطرق المدينو ويسال عن حذيفة من جوىر لم ير مثميما قط وق( 218)
فمما راه قال :اذىب بيما فبعيما فاقبل حذيفو الى الكوفة فاتاه شاب من قريش يقال لو عمرو 
بن حريث فاشتراىما بأعطية الذرية والمقاتمة ثم انطمق  باحداىما الى الحيرة فباعو بما 

 (220)ة بن اليماناشتراىما بو منو وكان اول مال اتخذه حذيف
يعطييا من يشاء عامرة وغير  (ىي ممك يمين رسول اهلل ) (232)غنائم ارض الزبير – 6

عامرة وىي ارض فييا نخل وشجر واما القريات التي جعميا لتميم الداري وىي ارض معمورة 
الن كان قبل ان يفتح الشام وقبل ان  (عمى وجو النفل من رسول اهلل ) ذلكبيا اىل  فانما 

من اموال الحرب اذا ظير عمييا وىذ كفعمو بابنو بقيمو  نفاليممكيا المسممون فجعميا لو 
عظيم الحيرة حين سال اياىا الشيباني فجعميا لو قبل افتتاح الحيرة فامضاىا خالد بن الوليد  

السواد مثل ىذا جعل ( في وكذلك قد عمل عمر بن الخطاب ) (222)حين ظير عمييا
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وكذلك امضاء عمر بن  (223)لجرير بن عبد اهلل الثمث اما الربع عند توجيو اياه الى العراق
كان رسول اهلل )صل اهلل عميو  لتميم فتح فمسطين حين افتتح فمسطين عمى ما (الخطاب )

وىي ( 224)البي ثعمبو الخشبي (وسمم(نقل تميما وكذلك االرض التي كتب بيا رسول اهلل )
 (225)بايدي الروم يومئذ 

عند فتح خراسان غنم المسممون غنائم كثيرة جدا الن اقميم  (237)غنائم فتح خراسان  - 7
خراسان من اغنى اقاليم المشرق االسالمي فكان قائد الجيش االسالمي سعيد بن عثمان بن 
عفان ومعو قثم بن عباس فقال سعيد لقثم :اجعل جائزتك من الخمس ما لك من الغنيمة 

 (227)خمس ما شئت بالف سيم فقال لقثم :ال ولكن اخمس ثم اعطي من ال
 الزكاة والصدقة : ثالثا

وىي مقدار من المال يجبى من االموال المرصدة لمنماء اما بنفسيا او بالعمل فييا 
ومن اموال الزكاة عندما (  228)ويؤخذ من الذىب والورق واالبل والبقر والغنم والحب والثمار

ل اربعين بقرة ثنيو ومن كل معاذ بن جبل الى اليمن فامره ان ياخذ من ك (بعث النبي )
اما بشان زكاة الزروع فاخذ معاذ من اىل ( 230)ثالثين تبيعا او تبعية ومن كل حالم دينار

 (231)نصف العشر( 231)العشر وفيما سقي بالغرب (232)اليمن فيما سقت السماء اوسقي غيال
ع الزكاة من كل وكان يؤخذ من المسممين الزكاة اذا مروا بأمواليم عمى العاشر الذي يجم

 (اربعين درىما واحد فذلك ضعف وىذا ىو المضاعف الذي اشرطو عمر بن الخطاب )
عمييم وكذلك سائر امواليم من المواشي  واألراضي يكون عمى الضعف فيكون من كل 

وكذلك الغنم والبقر وعمى  ربع شياه ثم عمى ىذا ما زادتخمس من االبل شاتان وفي العشر ا
ىذا الحب والثمار فيكون ما سقتو السماء فيو نصف العشر وما سقى بالغروب والدوالي فيو 

من اموال الصدقات اربعين الف  (الى عمر بن الخطاب ) (234)عشر وبعث عتبو بن فرقد
ياجرين درىم صدقو الخمر فكتب اليو عمر: ))بعثت الي بصدقة الخمر وانت اخذ بيا من الم

اما اموال التجارة فكانت تؤخذ الزكاة منيا مثل قيمو الثياب او تجارة الدواب والحبوب  (235)((.
فعمييا الزكاة وان كان اخف عميو ان يجعل ذلك قيمة من الذىب والورق كان ذلك لو فعمى 

في  ان الزكاة فرض واجب فييا عمى التجارة ىذه اموال التجارة عندنا وعميو اجمع المسممون
مال قابل لمنماء ووجبت عميو الزكاة في العروض والرقيق وفي ىذا قال ابن عمر )رض اهلل 

 (237)يراد بو التجارة ففيو الزكاة (236)عنيما(:ما كان من رقيق او بز 
 الهــوامش

 212،ص2الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج .2
وابن عبد الحق،  ;167، ص4نسا: ىو بمد في خرسان ينظر :ياقوت الحموي ،  معجم البمدان ، ج .1

 . 2258، ص2مراصد االطالع ، ج 
 212. ص22. الصفدي ،  الوافي بالوفيات ، ج125،ص1الدمشقي، طبقات عمماء الحديث ، ج .2
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 212ص ،22. الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج125، ص 1الدمشقي، طبقات عمماء الحديث، ج .4
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 64ابن ادم ، الخراج ، ص .22
 103ة ، صقدامة ابن جعفر ، الخراج وصناعة الكتاب .23
ابن الخطاب )رض(    السواد: ىو رستاق العراق وضياعيا التي افتتحيا المسممون في عيد عمر .24

ابن عبد  ;161.ص2االشجار . ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جسمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل و 
 640.ص1الحق،  مراصد  االطالع ،ج

 103قدامة ابن جعفر، الخراج ، ص .25
.  8الفرس . ابن منظور ، لسان العرب . جسرعة السير ، وجف البعير و  وجف :يوجف: ال .26
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 64ابن ادم ، الخراج ، ص .27
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ابن ;308،ص1ت الحموي ،معجم البمدان ،جالوالية عمى سبعة حصون و مزارع ونخل كثير .ياقو ىذه 
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 52. ابن ادم ، الخراج.ص277ابن زنجويو، االموال،ص .12
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البحرين :ىي جميع البالد عمى ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب وعمان اخرىا  .13

دينتيا ىجر وبينيا وبين البصرة خمسة عشر يوما وبينيا وبين عمان مسيرة شير. ياقوت الحموي وم
 256.ص2ابن عبدالحق ، مراصد االطالع ، ج;236، ص2،.معجم البمدان، ج

 76ابن ادم ، الخراج ، ص .14
 50.ص20الحمقة: الضروع المرتفعة .ابن منظور، لسان العرب. ج .15
 (1-2سورة الحشر ) .16
 (5)سورة الحشر  .17
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 .2341، ص2الحق، مراصد االطالع ، ج
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 222ابن زنجويو، االموال،ص .27
 18التوبة  سورة .28
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ابن عبدالحق ،مراصد ;387- 380ص  3قوت الحموي ، معجم البمدان ، ج الجتماع الناس بيا .  يا
   2276ص 2االطالع ، ج

  233. ابو يوسف ، الخراج ،ص  260ابن زنجويو ، االموال ، ص .75
ىي بمدة عمى شاطئ دجمة البصرة العظمى في زاوية الخميج العربي الذي يدخل المدينة  : -االبمة  .76

،  2ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج ; 66ص 2البمدان ، جالبصرة . ياقوت الحموي ، معجم 
  27ص

  255قدامة بن جعفر ، الخراج وصناعة الكتابة ، ص ; 282ابن زنجويو ، االموال ، ص .77
عثمان بن حنيف االنصاري كان من اصحا ب النبي )ص( وعين عامال عمى البصرة من قبل   .78

                216، ص  1ت ،جالخميفة عمر بن الخطاب )رض( . العجمي ، الثقا
اربع واربعين ذراعا او اقفزة : قفيز والجمع اقفزة في المقاييس  يساوي من اال رض قدر مائة و  .80

ذراع . ينظر : عمارة، قاموس المصطمحات  250قصبات مربعة وىو بالعراق عشر الجريب أي عشرة 
 . 352االقتصادية ، ص 

 25سف ، الخراج ، صابو يو  ;106ابن زنجويو ، االموال ، ص .82
 122م ، ن ، ص .81
 121م ، ن ، ص .82
 206،ص20دىقانا : الدىقان ىو التاجر او زعيم فالحي العجم، ابن منظور لسان العرب ، ج .83
. 265،ص3عين التمر : بمدة قريبة من االنبار  غربي الكوفة ، ياقوت الحموي، معجم البمدان ،ج .84

 866،ص1ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج
: القيرمان ىو من امناء الممك وخاصتو ،فارسي معرب، وفي الحديث: كتب القيرمانة،  قيرمانا .85

ىو كالخازن والوكيل الحافظ ال تحت يده والقائم بامور الرجل بمغة الفرس ، ابن منظور ، لسان العرب ، 
 .385، ص21ج
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 .47: ابن ادم ،الخراج،ص 128ابن زنجويو ، االموال،ص .86
بغداد بعد نير عيسى يقال انو يشتمل عمى ثالثمائة وستين قرية عمى نير الممك ، كورة واسعة ب .87

ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ،  ;213،ص4عدد ايام السنة . ياقوت الحموي، معجم البمدان ،ج
 2305،ص2ج

 45ابن ادم . الخراج ، ص;142ابن زنجويو ، االموال ،ص .88
 45ابن ادم . الخراج ، ص;142ابن زنجويو ، االموال ،ص .200
البطاينة ، الحياة االقتصادية في العصور االسالمية االولى ; 88ابن زنجويو ، االموال ،ص .202

 77،ص
  (32صورة االنفال ) االية  .201
 . 88ابن زنجويو ، االموال ،ص .202
 . 88ابن زنجويو ، االموال ،ص  .203
البطاينة ،  الحياة االقتصادية في العصور  ;25-24،ص1الطبري، تاريخ الرسل والمموك ، ج .204

 78المية االولى صاالس
 (2)سورة االنفال  .205
 273ابن سالم ، االموال،  ص;87ابن زنجويو ، االموال ،ص .206
 62ابن سالم ، االموال، ص ;278ابن زنجويو ، االموال ،ص .207
حنين: ىو وادي قبل الطائف وقيل بجنب ذي المجاز  بينو وبين مكة ثالث ليال ، ياقوت  .208

 . 321،ص2ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج ;222،ص1الحموي، معجم البمدان ،ج
الطائف : وىي ناحية ذات نخيل واعناب ومزارع واودية وىي عمى ظير جبل غزوان وبيا عقبة  .220

 7، ص3مسيرة يوم لمطالع من مكة ونصف يوم لميابط  الى مكة . ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج 
 ، 766، ص 1ابن عبد الحق ، مراصد اال طالع ،ج ;
الجعرانة : ىي ماء بين الطائف ومكة وىي الى مكة اقرب . ياقوت الحموي، معجم البمدان  .222

 . 225،ص2ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج;231،ص1،ج
  124ابو يوسف ،الخراج ،ص  .221
  281ابن زنجويو ، االموال ،ص .222
ابن  ;226،ص2االحواز: من نواحي بغداد من جية النيروان . ياقوت الحموي، معجم البمدان ،ج .223

   27،ص2عبد الحق ، مراصد االطالع ، ج
 282ابن زنجويو ، االموال.ص .224
االراك:شجر معروف وىو شجر السواك يساك بفروعو. ابن منظور ، لسان العرب .  .225
 277،ص20ج
  268،ص3سمرات : السمرة من شجر الطمح وجمعيا سمرات . ابن منظور ،لسان العرب ج  .226
وىي تساير البحر منيا مكة والحجاز  ياقوت الحموي ،معجم  تيامة :ىي موضع في جزيرة العرب .227

  172،ص 2ابن عبد الحق ،مراصد االطالع ،ج ; 52،ص1البمدان ،ج
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ابو بكر الصديق  االقرع بن حابس التميمي المجاشي احد المؤلفة قموبيم واحد االشراف اقطعو .228
ىل العراق وكان في المقدمة كبار قوميما وشيد االقرع مع خالد بن الوليد حرب  ا )رض( وكان من

   332 1,3.الذىبي ، سير اعالم النبالء ،ج
  221ابن زنجويو ،االموال،ص .210
قبرص:وىي جزيرة في بحر الروم تقابل بالد الشام .المقدسي ،احسن التقاسم في معرفة االقاليم ،  .212

   24ص
 262ابن زنجويو ، االموال ،ص .211
  45ابو يوسف ،الخراج ،ص; . 403م ن ، ص  .212
: ىي اعظم مدينة  بخوزستان  وىي تعريب شوشتر وسميت بذلك الن رجال من بني عجل تستر  .213

ابن عبد  ;18،ص1يقال لو تستر بن نون افتتحيا فسميت با سمو يا قوت الحموي ،معجم البدان ،ج
  151ص 2الحق ، مراصد االطالع ،ج

  127ابن سالم ،االموال ، ص ;328ابن زنجويو ،االموال ، ص .214
 4دينة عظيمة في قبمة ىمدان بينيما ثالثة ايام .ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج نياوند: ىي م .215

  2286ص  2ابن عبد الحق ،مراصد االطالع ،ج ; 222،ص 
حذيفة بن اليمان : ىو حذيفة بن حسيل  بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسي ويكنى  .216

و وابوه وىما من االنصار سكن الكوفة وتوفي ابى عبد اهلل وكان ممن ىاجر الى  رسول اهلل )ص( ى
  10،ص  1البغوي ، معجم الصحابة ،ج-ىـ 25بالمدائن سنة 

 3النخيرجان: ىو خازن بيت المال وكنوز كسرى بنياوند .الطبري ، تاريخ الرسل والمموك،ج .217
  22،ص

 247ص 2سفطين: السفط الوعاء وجمعو اسفطة .ابن منظور،  لسان العرب ،ج .218
 210ابن سالم ،االموال ،  ; 462، االموال ،صابن زنجويو  .220
ابن ;221،ص 2الزبير :ىو موضع في البادية قرب الثعمبية .ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج .222

  547ص 1عبد الحق ،مراصد االطالع ،ج
تميم الداري :وىو تميم بن بن اوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دارع بن عدي بن  الدار  .221

،وفد عمى رسول اهلل )ص( ومعو اخوه نعيم ابن اوس فاسمما واقطعيما رسول اهلل )ص( صبرى وبيت 
ينون بالشام ،وصحب تميم رسول اهلل )ص( وغزا معو وروى عنو وبقى بالمدينة حتى تحول الى الشام 

  175، ص  6بعد مقتل عثمان بن عفان )رض ( ابن سعد ، الطبقات الكبرى وج
  143ابن سالم ، االموال ، ص ; 613ابن زنجويو ، االموال ، ص  .222
  143ابن سالم ، االموال ، ص ; 613ابن زنجويو ، االموال ، ص  .223
ابو ثعمبة الخشني : ىو جرىم بن ناش الخشني القظاعي  وقدم ابو ثعمبة الخشن عمى رسول اهلل  .224

)ص( وىو يتجيز لغزو خيبر فاسمم وشيد خيبر مع رسول اهلل )ص(. ابن سعد ،الطبقات الكبرى ، ج 
  138،ص  2
  143ابن سالم ،االموال ،ص; 513ابن زنجويو ،االموال ،ص .225
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ما يمي العراق ازاذورد قصبة جوين وبييق واخر حدودىا مما يمي اليند  خراسان :بالد اول حدودىا .226
طخارستان وغزنة وسجستان ومن اميات بالدىا  نيسابور وىراة ومرو .ياقوت الحموي ،معجم البمدان 

  344،ص 2ابن عبد الحق ، مراصد االطالع ج; 240ص 1،ج 
  218ابن سالم ،االموال، ص ; 604ابن زنجويو ،االموال ،ص   .227
 208ابن زنجويو ،االموال ،ص .228
 528ابن ادم ،االموال ،ص  ; 214ابن زنجويو ،االموال ،ص .230
،  22غيال : الغيل ، الماء الجاري في االنيار والسواقي . ابن منظور ، لسان العرب ، ج  .232

  422ص
الغرب : الدلو العظيمة من مسك الثور التي يحمل عمييا الماء  ابن منظور ، لسان العرب ، ج  .231
 531 ،ص2
  214ابن زنجويو ، االموال ،ص .232
 234ابن ادم ،االموال ، ص;221ابن زنجويو، االموال ،ص .233
عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب السممي من بني مازن،  لو صحبة ورواية وكان شريفا غزا مع  .234

 452،ص2النبي )ص( غزوتين ،ابن االثير ،اسد الغابة في مرقة الصحابة .ج 
 272ص ابن زنجويو ، االموال ، .235
 222،ص4بز:الثياب من امتعة البزاز . ابن منظور ،لسان العرب ،ج .236
 412ابن سالم ،االموال،ص; 836ابن زنجويو، االموال، ص  .237

 قائمة المصادر والمراجع
  القران الكريم 
 ه(520ابن االثير :ابو الحسن عمي بن ابي الكرم )ت 

اسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق عمي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود ، ط ، دار  -2
 ( 2883-الكتب العممية ، ) المك

 البطاينة ،محمد ضيف 
 الحياة االقتصادية في العصور اإلسالمية االولى  ،دار الشروق،  )عمان ، د.ت( -1
  ىـ(226العزيز )البغوي ،ابو القاسم عبد اهلل بن محمد بن محمد بن عبد 

 (1000-،مكتبة دار البيان ،)الكويت2معجم  الصحابة ،تحقيق محمد االمين ،ط -2
 ىـ(282الجوىري، ابو نصر اسماعيل بن حماد )ت 

 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيق احمد عبد الغفور عطار،-3
 (.2876-،دار العمم لمماليين،)بيروت3ط
 ىـ(152اهلل بن صالح الكوفي،)ت العجمي،ابو الحسن  احمد بن عبد 

 (.2873-،دار الباز،)د.م 2الثقات،ط-4
 ىـ(633الدمشقي،ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عبد اليادي الصالحي )ت 

،مؤسة الرسالة لمطباعة والنشر 1طبقات عمماء الحديث ،تحقيق اكرم البوشي وابراىيم الزيبق،ط-5
 (.2885-والتوزيع ،)بيروت 

 ىـ(637دين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان )تالذىبي ،شمس ال 
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 (.1005-سير االعالم النبالء ،دار الحديث،)القاىرة -6
 ،ىـ(2285خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي )ت الزركمي 

 (.1001-،دار العمم ،)د.م4االعالم،ط-7
 ىـ(142ابن زنجوبة، ابو احمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل الخراساني )ت 

-،مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسالمية،)الرياض2االموال ،تحقيق شاكر ذيب فياض،ط-8
2878.) 

 ىـ(120ابن سعد،ابو عبد اهلل محمد بن سعد بن منبع الياشمي )ت 
 (2880-الطبقات الكبرى ،تحقيق محمد بن عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،)بيروت-20

 ىـ(113القاسم االزدي)ت ابن سالم ،ابو عبيد 
 (.2878-،دار الشروق ،)بيروت2االموال،تحقيق محمد عمارة،ط-22

 ،ىـ(653صالح الدين خميل بن ابيك بن عبد اهلل )ت الصفدي 
-الوافي بالوفيات ،تحقيق احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء التراث العربي ،  )بيروت -21

1000) 
  ىـ(220جرير بن يزيد بن كثير )ت الطبري ، ابو جعفر محمد بن 

 (1002-، والتراث، ) بيروت 1تاريخ الرسل و المموك ، ط -22
  ىـ(628ابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن ابن شمائل القطيعي البغدادي ) ت 

 ( 2882 –، دار الجيل ، ) بيروت 2مراصد االصالح عمى اسماء االمكنة والبقاع ، ط -23
 ىـ( 152احمد بن عبد اهلل بن صالح الكوفي، )ت  العجمي، ابو الحسن 

 (2873 -، دار الباز ، )د.م2الثقات، ط -24
 عمارة ، محمد 

 (2882 -، دار الشروق ، )بيروت2قاموس المصطمحات االقتصادية في الحضارة االسالمية ، ط -25
  ىـ( 226قدامة بن جعفر، ابو الفرج بن قدامة بن زياد البغدادي)ت 

 ( 2872 –، دار الرشيد لمنشر ، )بغداد 2صناعة الكتابة، طالخراج و  -26
  ىـ(270المقدسي ، ابو عبد اهلل محمد بن احمد البشاري ) ت 

 ( 2882 -احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، دار صادر ، ) بيروت -27
  ىـ( 622ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عمي )ت 

 (  2882 -دار صادر ، )بيروت ،2لسان العرب ، ط -28
  ىـ(515ياقوت الحموي، ابو عبد اهلل شياب الدين بن عبداهلل )ت 

 ( 2884 –، دار ىارد،) بيروت 1معجم البمدان، ط -10
  ىـ(102يحيى ابن ادم ، ابو زكريا بن سممان القرشي الكوفي )ت 

 (1001 -، المطبعة السمفية، )د م 1الخراج، ط -12
  ىـ(271بن ابراىيم بن حبيب سعد االنصاري )ت ابو يوسف ، يعقوب 

 –الخراج، تحقيق طو عبد الرؤف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة االزىري لمتراث،   )القاىرة  -11
 د.ت(
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Abstract 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace 

be upon the Seal of Prophets and Messengers Our Prophet 

Muhammad and his family and companions. 

Historical studies, especially in the Islamic eras, meant giving the 

economic side a clear attention as the lifeblood of the Arab Islamic 

state, especially in the Abbasid period, when the Abbasid state 

reached the stage of political, social, cultural and economic 

maturity.There is no doubt that the book of money for Ibn Zanjwiya   

(p. 251 e) and despite being a book of Hadith but it contains economic 

information related to Islamic jurisprudence and enter the subject of 

the Islamic economy, such as wealth and reward, abscess, Zakat, The 

resources of the Muslim house of money depends mainly on the foyer, 

which is money taken from the polytheists without fighting such as 

the Algerian and the abscess and the blackness taken from their trade 

and left him panic and escape, such as the funds of Fedek and Bani 

Nadeer and others. As well as on the booty, which is the money 

obtained by the Muslims from the enemies fighting and be ordered to 

the Prophet (r) divided by five: four fifths of the soldiers and five to be 

the Prophet (r). And the spoils of money in the battle of Badr and the 

trench and the opening of Mecca and others. Later, the stability of the 

Arab Islamic state, the opening of Iraq and the Levant and the 

rejuvenation of Islamic cities became the Arab-Islamic state. Many of 

the agricultural lands became an important resource for the state, 

which is located on agricultural land.In addition to other resources, the 

house of money, such as zakat and charity, which was imposed on the 

money of the Muslims and the island on the heads of the Dhimmah, 

was provided. 
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