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 عشىر التجارج و املآصر يف اخلالفح اإلسالمٍح
نــــــوري رــــــزاوي حمــــــود                . د

 ن
ــة  ــة الم توحــ ــة الترايــ                          كليــ

 ن

 
چی  ی    ېئ  ېئ  ېئ  ېئ  ېئچ قاؿ تعالى: 

(1). 
فجعؿ سبحانه وتعالى أفضػؿ ، الحمد هلل رب العالميف الذي أبدع النظـ الكونية

وسػػبحانه ، فكانػػت  يػػر أمػػة أل رجػػت لمنػػاس، ّصػػت بػػه األمػػة المحمدّيػػةاألنظمػػة مػػا ا ت
وبػػػػّيف المنػػػػامو دوف  مػػػػوض أو ، فشػػػػرع أحكػػػػاـ الحيػػػػاة لمنػػػػاس، الػػػػذي وضػػػػ  األسػػػػاس

 التباس.
والصػػػػاة والسػػػػاـ  مػػػػى رسػػػػوؿ اهلل محمػػػػد بػػػػف  بػػػػد اهلل و مػػػػى  لػػػػه الطيبيػػػػيف 

 قّية الصحابة والتابعيف.وب، وصحبه الغر المياميف مف األنصار والمهاجريف، الطامريف
ٱ  ٻ  چ  مػػؽ اسنسػػاف وجعمػػه  مي تػػه فػػم أرضػػه ليعمرمػػا وبعػد: فػػاف اهلل تعػػالى 

چ ......ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 –فجعمػػه يبحػػث ويجػػرب وي طػػو ويصػػيب ومػػو يعمػػـ  ،(2)

أف اسنسػػػاف لػػػف يسػػػتطي  مهمػػػا بمػػػل أف يضػػػ  ظامػػػًا لهػػػذ  الحيػػػاة  اليػػػًا مػػػف  –سػػػبحانه 
 –سػػبحانه  –مسػػيرة الحيػػاة دوف ميػػؿ أو ا وجػػاج، ولهػػذا وضػػ  اهلل  يك ػػؿ لهػػا، العيػػوب

 – ميػػه السػػاـ  –لإلنسػػاف دسػػتورًا ومنهاجػػًا يسػػير  ميػػه فػػم حياتػػه منػػذ  هػػد أبينػػا  دـ 
الػػذي جػػاد  مػػى ، ()حتػػى  هػػد نبينػػا محمػػد ، وممػػف جػػاد بعػػد  مػػف األنبيػػاد والرسػػؿ

أنزؿ  ميػػػه كتابػػػًا ه يمحػػػو  فػػػ، وتحريػػػؼ لمشػػػرا  ، وضػػػاؿ مػػػف األمػػػر، فتػػػرة مػػػف الرسػػػؿ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چوه يػػػوفر فيػػػه القػػػدـ، وه ينػػػاؿ منػػػه العػػػابفوف ، الػػػزمف

چ
(3). 
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لقػػد اسػػتوق نم مػػورد  شػػور التجػػارة والمرصػػر با تبػػار  مػػف المػػوارد العامػػة التػػم 
 ترفد  زينة ال افة اسسامية، فهم ضػريبة لػـ يحكمهػا نػص شػر م ه فػم الكتػاب وه
فم السنة، لكنها ضريبة موجودة ومعموؿ بها فػا بػأس أف يعمػؿ بهػا ال مي ػة  مػر بػف 

بالمفؿ، وأقرما ال م ػاد الراشػدوف مػف بعػد  وفقهػاد األمػة اسسػامية. وه  ()ال طاب 
لػذا وجػدت مػف الضػرورة بمكػاف أف أتعػرض لهػذا  ي  ى أمميػة مػذا الرافػد المػالم العػاـ،

د  مى الصالح العػاـ ويصػرؼ فػم حػوا و المسػمميف والػذمييف الرافد الذي كاف ريعه يعو 
 مى حد سواد، فكفير مػف أبنػاد األمػة يجهمػوف مػذا المػورد المػالم  ػدا الم تصػيف فػم 
مذا الجانب، فأردت طرحػه مػف بػاب ال ا ػدة العامػة لكػم يطمػ  أبنػاد األمػة  مػى بعػض 

ببيػت مػاؿ المسػػمميف، مػا   ػم  ػنهـ مػف تػراث أمػتهـ فػػم الجوانػب الماليػة ذات الصػمة 
لػذلؾ فػاف ، وب اصة فاف نظاـ التعشير  مى تجار الحرب كاف معموه بػه قبػؿ اسسػاـ

 العرب تعامموا به بالمفؿ أسوة لما كاف متعارفا  ميه بيف األمـ.
وقد واجهتنم فم بحفم بعض العوا ؽ فم مقدمتها ندرة المعمومات الػواردة  ػف 

العػػػػرب، فضػػػػا  ػػػػف نػػػػدرتها فػػػػم كتػػػػب ال قػػػػه  شػػػػور التجػػػػارة فػػػػم كتػػػػب األمػػػػواؿ  نػػػػد 
اسسامم، ناميؾ  ف ال مط الذي وق  فيه بعض مف كتب  ف  شػور الزكػاة و شػور 

 التجارة سطاؽ كممة العشور مطمقًا  مى ال  ات الفاث.
ور ػػـ مػػا كػػاف مػػف ذلػػؾ فقػػد حاولػػت جامػػدا أف أكشػػؼ النقػػاب  ػػف وجػػه مشػػرؽ 

تميػد الػذي  م ػه لنػا السػمؼ الصػالح مػف مػذ  مف ص حات مػذا التػراث العظػيـ والمجػد ال
األمة. وقد جعمت بحفم بعػد المقدمػة والتمهيػد فػم مبحفػيف و مسػة مطالػب فػـ ال اتمػة 

 ومجمو ة المصادر والمراج .

أن يىزعني انشكر عهى فضهه، وأن جيعم عمهي هذا  –عسّ سهطانه  –أسال اهلل 
 ان .إنه هى املنعم املن، وأن ينفعنا به، خانصاً نىجهه
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 العشىر لغح واصطالحًا:

: صػػاروا  شػػرة، والتعشػػير: زيػػادة وتمػػاـ، : نقصػػافالعشوو لغل وو  . وأ شػػر القػػـو
 چېئ  ېئ  ېئچ قاؿ تعالى: 

(4). 
و شػػػورًا و شػػػّرمـ: أ ػػػذ  شػػػر أمػػػوالهـ، ، بالضػػػـ و ّشػػػر القػػػوـ: يعشػػػرمـ  شلػػػراً 

 .(5)العشر وسلمم الّعشار ومنه العاشر، والعاشر: قابض، و ّشر الماؿ ن سه و شّر 
مػػا كػػاف يم ػػذ مػػف أمػػوالهـ : و لشػػر أمػػواؿ أمػػؿ الذّمػػة، جمػػ   شػػر  العشوو ل 

إذا ، و ّشرته فأنا معّشػر و ّشػار، يقاؿ:  شّرت ماله أ ّشر   شرًا فأنا  اشر، لمتجارات
 .(6)أ ذت  شر 

كربػػ  ، سضػػافة مػػا يأ ػػذ  إلػػى العشػػر، ويجػػوز أف يسػػمى   ػػذ العشػػر:  اشػػراً 
 .(7)ومو ما سقته السماد، و يأ ذ العشر جميعهأ، العشر ونصؼ العشر

فهم المػاؿ الػذي يلجبػى مػف تجػار ال ػرنو الػذيف يغػدوف  غأماغالعش لغاصطالحا غ
أي  شػػر قيمػػة البضػػا ة  –فكػػانوا يػػدفعوف  شػػر قيمتهػػا ، ببضػػا عهـ إلػػى دار اسسػػاـ

وردات ومم مفؿ الضريبة الجمركية  مى المست، –التم يمّروف بها  بر باد المسمميف 
 .(8)فم الوقت الحاضر

أومم الضرا ب التم تم ذ مف تجػار المشػركيف  مػى بضػا   أد مومػا إلػى دار 
 .(9) مى حسب المصمحة العامة ووض  التجار، وتقّدر بالعشر أو نص ه، اسساـ
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بأنها الضرا ب التم كانت ت رض  مى أمواؿ التجارة الصادرة ، و ّرفها البعض
ومػػػذا مػػػا نسػػػميه فػػػم الوقػػػت الحاضػػػر )الضػػػرا ب ، واردة إليهػػػامػػػف الػػػباد اسسػػػامية والػػػ

 .(10)الجمركية(
فػػا يم ػذ أكفػػر مػػف مػرة واحػػدة فػػم ، أو مػم حػػؽ مػف المػػاؿ يلم ػػذ  مػى التجػػارة

ونصػؼ العشػر مػف الػػذمم، والعشػر  مػى التجػار مػػف ، ربػ  العشػر  مػى المسػػمـ، السػنة
 .(11)أمؿ الحرب

ض تجارة أمػؿ الحػرب وأمػؿ الذّمػة أو مم الرسوـ التم تلم ذ  مى أمواؿ و رو 
 .(12) بر فغور المسمميف، الماريف مف دار الحرب إلى دار اسساـ وبالعكس

مػو مػا يم ػذ مػنهـ إذا نزلػوا بنػا تجػارًا  مػى ذمػة ، و شور أمؿ الذمة وتعشيرمـ
و هد، وذلؾ ما صولحوا  ميه  ند اسماـ مالؾ )رحمه اهلل( لما يم ذ مػنهـ. فػاذا سػافر 

ة مػػػف أفػػػؽ إلػػػى أفػػػؽ  يػػػر أفقهػػػـ مػػػف بػػػاد اسسػػػاـ أل ػػػذ مػػػنهـ العشػػػر ممػػػا أمػػػؿ الذمػػػ
 .(13)بأيديهـ

أصػػر الشػػمد يأصػػر  أصػػرًا: حبسػػه، وأصػػرت الرجػػؿ  مػػى ذلػػؾ المآصوولغل وو  غ
ػػػر : األمػػػر أي حبسػػػته، وأصػػػرته  ػػػف حاجتػػػه و مػػػا أردتػػػه أي حبسػػػته، والموضػػػ  مأص 

 .(14)مرصر، والعامة تقوؿ: معاصر: والجم ، ومأِصر
المأصػر: محػبس يمػّد  مػى طريػؽ أو نهػر يمصػر بػه السػ ف صطال: غ فيغاإل

غ.(15)والسابمة، أي يحبس لتم ذ منهـ العشور



 
 

235 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 رذور التجارة والمآصر 
 فـي الـخـالفة اإلدـالمية

 
 

 د. نوري رزاوي حمود

 املثحث األول
 تؤرٌخ العشىر قثل اإلسالم

، ي عمػػػه ممػػػوؾ العػػػرب والعجػػػـ جميعػػػاً ، إف العشػػػر كػػػاف لػػػه أصػػػؿ فػػػم الجامميػػػة
روى الطبػػري ،  مػػيهـ فكانػػت سػػنتهـ أف يأ ػػذوا مػػف التجػػار  شػػر أمػػوالهـ إذا مػػروا بهػػا

 ػػف مشػػاـ بػػف محمػػد قػػاؿ: ممػػؾ الضػػحاؾ السػػواد ونػػزؿ فػػم قريػػة يقػػاؿ لهػػا )نػػرس( فػػم 
ناحيػػة طريػػؽ الكوفػػة، وممػػؾ األرض كمهػػا وسػػار بػػالجور والعسػػؼ وبسػػط يػػد  فػػم القتػػؿ 

. (16)وكػػاف أوؿ مػػف سػػف الصػػمب والقطػػ  وأوؿ مػػف ضػػرب العشػػور وضػػرب الػػدرامـ ...
 .(17)الطبري آلفاؽ لكسرى كما يرويوكاف ابف ليزديف والم  شور ا

فيعمـ مف مذا أنه قد كاف مف سػنة الجامميػة كمػا يػروي الطبػري  ػف ابػف وكيػ  
وه )قاؿ: حدفنا حميد بف  بد الرحمف  ف قيس  ف السدي فم ت سير   ف الصحابة: )
، (18)تقعدوا بكؿ صراط تو دوف وتصدوف  ف سبيؿ اهلل مف  مف وتبغونها  وجػًا ...((

شػػاروف، أي أنهػػـ كػػانوا يأ ػػذوف العشػػور مػػف أمػػواؿ المػػارة بػػدوف حػػؽ، إنمػػا مػػم قػػاؿ الع
، كػذا قػاؿ اسػحاؽ بػف بشػر (19) مى وجػه مػف وجػو  التسػميب، وأنهػـ كػانوا قطػاع طريػؽ

بػػف جػػويبر  ػػف الضػػحاؾ  ػػف ابػػف  بػػاس قػػاؿ: كػػانوا قومػػًا طغػػاة نبػػاة يجمسػػوف  مػػى 
. فأبطػػػؿ اهلل (20)ف سػػػف ذلػػػؾالطريػػػؽ يب سػػػوف النػػػاس يعنػػػم يعشػػػرونهـ، وكػػػانوا أوؿ مػػػ

وباسسػػاـ، وجػػادت فريضػػة الزكػػاة بربػػ  العشػػر مػػف كػػؿ  ()تعػػالى ذلػػؾ برسػػوؿ اهلل 
مػػا تم درمػػـ  مسػػة، ألنهػػا أصػػبحت  بػػادة، فهػػم تطهيػػر لممػػاؿ وزكػػاة لػػه، فمػػف أ ػػذما 
مػنهـ  مػى فرضػػها فمػيس بعاشػر، إنمػػا مػو جػام  لمصػػدقات، ألنػه لػـ يأ ػػذ العشػر إنمػػا 

  بادة. أ ذ ربعه، فانها
الجبايػػة، مكسػػه مكسػػًا أو مكسػػته أمكسػػه مكسػػًا، والمكػػس: مػػا يأ ػػذ    المكوو  

أ ػػواف الدولػػة مػػف درامػػـ كانػػت تم ػػذ مػػف بػػا   السػػم   ػػف أشػػياد معينػػة  نػػد بيعهػػا فػػم 
وجمعػه مكػوس، والمػاكس والمّكػاس مػف يأ ػذ ، األسواؽ الجاممية أو  ند إد الها المدف

 .(21)كسويقاؿ له أيضًا صاحب المل ، المكس
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 املثحث الثانً
 العشىر يف اإلسالم

وال ػػمد لعامػػة المسػػمميف فػػم ، بمنزلػػة ال ػػمد،  لشػػر التجػػارة أو  شػػور التجػػارة
محاً ، مصالحهـ العامة التػم سػّمى اهلل ، وليس بمنزلػة الصػدقة)الزكاة(، ألنه ماؿ جاد صل

ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ڻچمستحقيها الفمانية   –سبحانه وتعالى  –

چۈ  ۈ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓے  ۓ
. إنما مو فمد يعـّ المسمميف  جميعػًا و يػر (22)

وممػػا مػػف ، فهػػو بمنزلػػة ال ػػراج والجزيػػة، مصػػالحهـ العامػػة المسػػمميف مػػف الػػذمييف فػػم
 .(23)ال مد أيضاً 

حيػػػث ، والعشػػػور مػػػف الػػػنظـ الماليػػػة التػػػم اقتضػػػتها سياسػػػة ال افػػػة اسسػػػامية
ضرا ب  مى تجارة أمؿ الذّمة وكذلؾ أمؿ الحرب إذا مّروا بتجػارتهـ فػم أرض فرضت 
ذلؾ أف التجارة مم مورد مف موارد الرزؽ تنمو وتفمر فم ظؿ ال افة وفم ، المسمميف
فكػاف مػف المنطػؽ أف يعػود ، وبما يدور مف األ ذ والعطاد بيف أفراد المجتمػ ، حمايتها

وذلػؾ مػا ي رضػه ، ه التجار مف ربح فم  تجارتهـإلى بيت ماؿ ال افة شمد مما يجني
 .(24)النظاـ اهقتصادي الحديث باسـ )الضرا ب الجمركية وضريبة الد ؿ و يرما(

وكانت المراصد الموضو ة لممغاـر  مػى الطػرؽ و نػد أبػواب المػدف ومػا يم ػذ 
ومػػا كػػاف ي ػػرض ، فػػم األسػػواؽ مػػف المكػػوس  مػػى السػػم  المجموبػػة مػػف المػػارة والتجػػار

حيػث كانػت مراصػد العشػور ، ى الناس فم تجارتهـ فم باد المسمميف تسمى  شوراً  م
 .(25)تشمؿ كؿ نواحم الباد اسسامية فم البر والبحر والنهر
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 املطلة األول
 فرضٍح العشىر يف اإلسالم

ات قػػت الروايػػات  مػػى أف أوؿ مػػف وضػػ  العشػػر فػػم اسسػػاـ ال مي ػػة  مػػر بػػف 
 ت الروايات فم أوؿ مف بلدأت به :. ولكف ا تم (26)()ال طاب 

كتبػػوا ، وراد البحر)بحػػر  ػػدف( (27)( فقػػد كتػػب أمػػؿ منػػبو ومػػـ قػػـو مػػف أمػػؿ الحػػرب1)
، أف د نػػػا نػػػد ؿ أرضػػػؾ تجػػػارًا وتعّشػػػرنا(، )إلػػػى ال مي ػػػة  مػػػر بػػػف ال طػػػاب 

، فػم ذلػؾ فأشػاروا  ميػه بػه ()فشاور أميػر المػممنيف  مػر أصػحاب رسػوؿ اهلل 
 .(28)مف  لّشر فم أمؿ الحربفكاف أمؿ منبو أوؿ 

أف (، )إلػػى ال مي ػػة  مػػر بػػف ال طػػاب  ()( وقػػد كتػػب أبػػو موسػػى األشػػعري 2)
فكتب إليه ، تجارًا مف قبمنا مف المسمميف يأتوف أرض الحرب فيأ ذوف منهـ العشر

و ذ مػف أمػؿ ، :  ذ أنت منهـ كما يأ ذوف مف تجار المسمميف()ال مي ة  مر
ولػيس فيمػا ، تجار المسمميف مف كؿ أربعيف درممًا درممػاً الذّمة نصؼ العشر ومف 

فػػػػػػػػػاذا كانػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا تيف ف يهػػػػػػػػػا  مسػػػػػػػػػة درامػػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػػا زاد     ، دوف المػػػػػػػػػا تيف شػػػػػػػػػمد
 .(29)فبحسابه

المسمميف: كيػؼ كػاف يصػن  بكػـ أمػؿ  ()( وقيؿ سأؿ ال مي ة  مر بف ال طاب 3)
 ػذوا مػنهـ مفػػؿ قػاؿ: ف، يأ ػذوف  شػػر مػا معنػا: الحبشػة إذا د مػتـ أرضػهـ ا قػالوا

 .(30)ما يأ ذوف منكـ
لمػا بعػث الصػحابم  فمػاف بػف حنيػؼ  ()( وذلكر أف ال مي ة  مػر بػف ال طػاب 4)

()(31)وجعػػػؿ ، جعػػػؿ  مػػػيهـ ال ػػػراج، ،  مػػػى مسػػػاحة األرض فػػػم سػػػواد الكوفػػػة
وجعػؿ ، درمماً ي تم وف بها فم كؿ  شريف درممًا   مى أمؿ الذّمة فم أموالهـ التم

، بػذلؾ فأجػػاز  ورضػم بػػه ()فػـ كتػػب إلػى ال مي ػة  مػػر ، ة مػى رموسػهـ الجزيػػ
وتجػػار الحػػرب كػػـ نأ ػػذ مػػنهـ إذا قػػدموا  مينػػا ا (، )فقيػػؿ لعمػػر بػػف ال طػػاب 

قػػػػاؿ: كػػػػـ يأ ػػػػػذوف مػػػػنكـ إذا قػػػػدمتـ  مػػػػػيهـ ا قػػػػالوا: العشػػػػر، قػػػػػاؿ: ف ػػػػذوا مػػػػػنهـ 
 .(32)العشر
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ل طػاب والػذي أرا  أف كػؿ مػذ  الممارسػات حػدفت فػم  هػد ال مي ػة  مػر بػف ا
() .ألنه مو الذي  امؿ أمؿ الحرب بالمفؿ 

إلى أف مذمب ال مي ػة  مػر ، ويذمب بعض ال قهاد والم تصوف بشموف الماؿ
، أنػػه كػػاف يأ ػػذ مػػف المسػػمميف زكػػاة أمػػوالهـ فػػم  ػػروض التجػػارة(، )بػػف ال طػػاب 

ا ومػػف أمػػؿ الحػػرب العشػػر تامػػًا ألنهػػـ كػػانوا يأ ػػذوف مػػف تجػػار المسػػمميف مفمػػه إذا قػػدمو 
 بادمـ .

مػ(، أف األ ذ مف تجارتهـ فم أصؿ 224ويرى أبو  بيد القاسـ بف ساـ )ت،
، ()كػذلؾ كػاف يػرى اسمػاـ مالػؾ بػف أنػس ، الصمح معهـ فهو حؽ لممسمميف  مػيهـ

ولحوا  مى أف يلقّروا ببادمـ فاذا مّروا بها لمتجارة أ ذ منهـ كمما مّروا  .(33)أنما صل
نما ِفعؿل ال مي ة  مر ولػـ ، فم العشػر كػاف  ػف مصػالحته ألمػؿ الذمػة ()وا 

، ألف الػػذي صػػالحهـ لػػـ يكػػف شػػرط  مػػيهـ منػػه شػػي اً  ()يكػػف مػػذا بعهػػد رسػػوؿ اهلل 
ألف أرض أو بػػػاد العجػػػـ والشػػػاـ فتحػػػت زمػػػف (، )وكػػػذلؾ  هػػػدل ال مي ػػػة أبػػػم بكػػػر 

 .(34)()ال مي ة  مر
ـ  )اهلل(:  أنػػه سػػأؿ ابػػف شػػهاب الزلمري)رحمػػه ()وروي  ػػف مالػػؾ بػػف أنػػس  ِلػػ

أ ػػذ  مػػر العشػػر مػػف أمػػؿ الذمػػة ا فقػػاؿ: كػػاف يم ػػذ مػػنهـ فػػم الجامميػػة فػػاقرمـ  مػػر 
 .(35) مى ذلؾ(

 ()واشػػػتهرت مػػػذ  القصػػػص و يرمػػػا ولػػػـ تلنكػػػر  مػػػى أميػػػر المػػػممنيف  مػػػر 
. فقػد ذكػر أنػه (36)واأل مػة بعػد  فػم كػؿ  صػر، فكانت إجما ًا و مؿ بها ال م ػاد بعػد 

 مػػػى  ()ذكػػػواف مػػػولى  مػػػر بػػػف ال طػػػاب  ()سػػػ ياف  اسػػػتعمؿ معاويػػػة بػػػف أبػػػم
 .(38). وكاف  فماف بف أبم العاص  مى  شور األبّمة(37) شور الكوفة

وأصبحت نظامًا سا دًا ، ومكذا فقد أقرت ضريبة العشور فم ال افة اسسامية
ومعموًه به أممته طبيعة العاقات اهقتصادية فم دولة ال افة التم وضػعت الضػرا ب 

 مػى تجػػار المسػػمميف الػػذيف يتعػػامموف مػػ   40مػػف  1ف رضػػت ، ى التجػػارة ال ارجيػػة مػ
 20مػف  1وفرضػت نسػبة ، البمداف المجاورة كػالرـو البيػزنطييف والهنػد والصػيف و يػرمـ

ضريبة ، كما فرضت  مى التجار األجانب الذيف يد موف دار اسساـ،  مى أمؿ الذّمة
 .(39)10مف  1كانت تصؿ إلى العشر
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 لة الثانًاملط
 على من جتة العشىر

إف العشور لـ تم ذ إه مف التاجر المحارب الذي يمر بأرض المسمميف، ومػم 
 ويدؿ  مى ذلؾ ما يأتم:، معاممة بالمفؿ

دير1) يقوؿ: أنا أوؿ  اشر  ّشػر (40)(  ف إبراميـ بف مهاجر قاؿ: )سمعت زياد بف حل
، (41)عّشػر مسػممًا وه معامػداً قمت: مف كنتـ تعّشروف ا قاؿ: مػا كنػا ن، فم اسساـ

 .(42)كنا نعّشر النصارى مف بنم تغمب(
دير: مف كنتـ تعشروفا قاؿ: ، ( و ف  بد الرحمف بف معقؿ2) قاؿ: )سألت زياد بف حل

قمػػت: فمػػف كنػػتـ تعّشػػروف ا قػػاؿ: تجػػار الحػػرب ، مػػا كنػػا نعّشػػر مسػػممًا وه معامػػداً 
 .(43)كانوا يعّشروننا إذا أتينامـ(

حػػػيف  ()إلػػػى سػػػعد بػػػف أبػػػم وقػػػاص  ()مي ػػػة  مػػػر بػػػف ال طػػػاب ( وكتػػػب ال 3)
افتػػتح العػػراؽ: )... وه  شػػور  مػػى مسػػمـ وه  مػػى صػػاحب ذّمػػة إذا أدى المسػػمـ 

إنما العشور  مػى اليهػود ، زكاة ماله وأّدى صاحب الذّمة جزيته التم صالح  ميها
 .(44)والنصارى(

قػػػاؿ:  ()ؿ اهلل أف رسػػػو ، و ػػػف حػػػرب بػػػف  بيػػػد اهلل الفق ػػػم  ػػػف جػػػد  ألمػػػه
 .(45)إنما العشور  مى اليهود والنصارى(، )ليس  مى المسمميف  شور

فيم ػػذ مػػف ، ولكػػف مػػذ  العشػػور شػػممت المسػػمميف والػػذمييف والمحػػاربيف جميعػػاً 
المسمـ مف كؿ أربعيف درممًا درمـ، ومم فم األساس زكاة التجارة، ومف أمؿ الذمة مف 

جػارة أو حسػب الصػمح بيػنهـ وبػيف المسػمميف، كؿ  شريف درممًا درمـ، ومػم  شػور الت
، مف كؿ  شػرة درامػـ درمػـ، ومػو أصػؿ  شػور التجػارة التػم أقرمػا (46)وممف ه ذمة له

 ال م اد المسمموف  مى تجار الحرب الذيف يقدموف بادنا.
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والواق  أف رب  العشر الذي لحؽ المسػمميف إنمػا كػاف المقصػود بػه الصػدقة أي 
فعممنم شرا   اسسػاـ  ()ًا مف تغمب قاؿ: أتيت رسوؿ اهلل فقد روي أف رج، الزكاة

إنمػا العشػور ، فح ظتها إه العشور فقمت: أ شرمـ ا فقاؿ: ليس  مى المسمميف  شػور
. (47) مػػى اليهػػود والنصػػارى. ويعنػػم بالعشػػور منػػا الجزيػػة تم ػػذ مػػف اليهػػود والنصػػارى

 .(48)ولكف  ذ منهـ الصدقة: وفم رواية
لمسػػمموف بػػيف األصػػناؼ الفافػػة مػػف النػػاس، كػػاف قتػػادة يقػػوؿ: ولهػذا فقػػد فػػرؽ ا

مسػػمـ  ميػه الزكػػاة، ،  مػوا سػبيؿ مػػف أمػركـ اهلل أف ت مػوا سػػبيمه فانمػا النػػاس فافػة رمػط
ومشػػرؾ  ميػػه الجزيػػة، وصػػاحب حػػرب يػػأمف بتجارتػػه فػػم المسػػمميف إذا أ طػػى  شػػور 

 .(49)ماله
والمكػس: مػا يأ ػذ  العشػار، وقد وردت األحاديث بكرامة المكس والتغميظ فيه، 

، (50)يقػاؿ: مكػػس فهػػو مػػاكس إذا أحػػذ، والمكػػس: درمػـ كػػاف يأحػػذ  المّصػػدؽ بعػػد فرا ػػه
. فػالمكس: (51)أنه قاؿ: )ه يد ؿ الجنة صػاحب مكػس( ()فقد روى  ف رسوؿ اهلل 

الضػػريبة التػػم يأ ػػذما المػػاكس وأصػػمه الجبايػػة التػػم كػػاف يجبيهػػا المػػاكس فػػم الجامميػػة 
ا قبؿ اسساـ. أما بحقها فػم اسسػاـ فهػم زكػاة ومػم مػف العبػادات فػم  مى  ير حقه

أنػػػه قػػػاؿ: )مػػػف لقػػػم صػػػاحب  – ميػػػه الصػػػاة والسػػػاـ  –اسسػػػاـ. وكػػػذلؾ روي  نػػػه 
. ولـ أجد مػذيف الحػديفيف فػم كتػب الصػحاح السػتة وه فػم (52) شور، فميضرب  نقه(

 الكتب التسعة.
)أ ممػت أف : رضػم اهلل  نهمػا(أنػه سػأؿ ابػف  مػر )، و ف مسمـ بػف المصػبح

 .(53) مر بف ال طاب أ ذ مف المسمميف العشر ا قاؿ: ه لـ أ ممه(
وقػػد وجػػه أبػػو  بيػػد القاسػػـ بػػف سػػاـ مػػذ  األحاديػػث التػػم ذكرنامػػا فػػم العشػػر 

أنػػه قػػد كػػاف لػػه أصػػؿ فػػم الجامميػػة ي عمػػه ممػػوؾ العػػرب ، وكرامػػة المكػػس والتغمػػيظ فيػػه
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ف يأ ػػػػذوا مػػػػف التجػػػػار  شػػػػر أمػػػػوالهـ إذا مػػػػروا بهػػػػا فكانػػػػت سػػػػنتهـ أ، والعجػػػػـ جميعػػػػاً 
 .(54)( ميهـ

، أي إف وجػدتـ مػف (55): )إذا لقيػتـ  اشػرًا فػاقتمو (()وفم حديث رسػوؿ اهلل 
يأ ذ العشر  مى ما كاف يأ ذ  أمؿ الجاممية مقيمػًا  مػى دينػه فػاقتمو  لك ػر  واسػتحاله 

فأمػػػا مػػػف ، اهلل ومػػػو ربػػػ  العشػػػرإف كػػػاف مسػػػممًا وأ ػػػذ  مسػػػتحًا تاركػػػًا ل ػػػرض ، لػػػذلؾ
وقػد  ّشػر جما ػة مػف . فحسػف جميػؿ –سػبحانه وتعػالى  –يعّشرمـ  مى ما فػرض اهلل 

كػػػاف يقصػػػد بػػػذلؾ الحػػػديث  ()، ولعػػػؿ رسػػػوؿ اهلل (56)الصػػػحابة لمنبػػػم وال م ػػػاد بعػػػد 
 الصدقة يأ ذما  مى  ير حقها.

الراشػػػد وبػػيف مػػا فعػػؿ ال مي ػػة  ()ولػػيس منػػاؾ تنػػاقض بػػيف نهػػم رسػػػوؿ اهلل
ونسػػػتطي  أف نقػػػوؿ: إف مػػػذ  األحاديػػػث كػػػاف ي اطػػػب بهػػػا (، ) مػػػر بػػػف ال طػػػاب 

حيػث ، المسمميف بعد امتػداد رقعػة ن ػوذ دولتػه ) ميػه الصػاة والسػاـ( ()رسوؿ اهلل 
قد يوجد مف يأ ذ العشور لحساب دولة الرـو أو ال رس مف المسػمميف فػم حػدود دولتػه 

()قر  اسساـ.. ومذا أمر م الؼ لمشرع وه ي 
مػ(، لهذ  الكرامػة فػم العشػور سػببًا   ػر  182ويجعؿ القاضم أبو يوسؼ )ت،

إذا لػػـ يتعػػّد ، وضػػ  العشػػور فػػا بػػأس بأ ػػذما ()حيػػث يػػرى أّف  مػػر بػػف ال طػػاب 
وكػػؿ مػػا أل ػػذ مػػف المسػػمميف مػػف ، أو يلم ػػذ بػػأكفر ممػػا يجػػب  مػػيهـ، فيهػػا  مػػى النػػاس

مػػا يم ػػذ مػػف أمػػؿ الذمػػة جميعػػًا وأمػػؿ الحػػرب وسػػبيؿ ، العشػػور فسػػبيمه سػػبيؿ الصػػدقة
 .(57)سبيؿ ال راج

إنما كاف وفؽ ، أ ذ مف أمؿ الذمة ما أ ذ منهـ ()كذلؾ فاف ال مي ة  مر 
مح تنص  مى ذلؾ ف بدت  شػرًا فػم الظػامر، وقػد صػالح نصػارى ،  قد ومعامدة صل وا 

، (58)فأوجػػب فػػم أمػػػوالهـ نصػػؼ العشػػػر، بنػػم تغمػػب  مػػػى أف أضػػعؼ الصػػدقة  مػػػيهـ
. فقد روى الزمري)رحمه اهلل( فم مسند   ف السا ب (59)وصالح أمؿ النبط  مى العشر
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قاؿ: كنت  امًا م   بد اهلل بف  تبة  مى سوؽ المدينة زمف  مر بف  ()بف يزيد 
فكنػػػا نأ ػػػذ مػػػف النػػػبط العشػػػر. و ػػػف السػػػا ب أيضػػػًا قػػػاؿ: كنػػػت أ شػػػر  ()ال طػػػاب 

 .(60)()مالؾ فم موطأ  بنصه  اليهود والنصارى، ومو ما  رجه اسماـ
ػدير حػيف قػاؿ: ) (، إنمػا مػا كنػا نعّشػر مسػممًا وه معامػداً وفم حديث زياد بػف حل

. وبهػذا (61)أراد: أنا كنػا نأ ػذ مػف المسػمميف ربػ  العشػر ومػف أمػؿ الذمػة نضػؼ العشػر
نما يشمؿ تجار الحرب فقط.، فاف العشر ه يشمؿ المسمميف وه أمؿ الذمة  وا 

نمػػا كػػر  ال ف ، عممػػاد أ ػػذ ربػػ  العشػػر مػػف المسػػمميف ملكػػرميف  يػػر طػػا عيفوا  وا 
ولهػػذا أنكػػػر ، ألف األصػػؿ فػػم صػػدقة الصػػامت أف تكػػوف طو ػػاً ، كانػػت تسػػاوي الزكػػاة

ومػذا ي ّسػر  قػوؿ ال مي ػة  مػر بػف  بػد العزيػز ، مسروؽ أف تم ذ الصدقة  مى استكرا 
() اس الما ػدة والنوبػة )أف ضػ   مػى النػ:  ػدي بػف أرطػاة، إلى  اممه  مػى العػراؽ

ولعمري ما مو بالمكس ولكنه الب س الذي  قاؿ اهلل  نه ))وه تب سوا الناس ، والمكس
ومػػف لػػـ  ،، فمػػف أتػػى بزكػاة مالػػه فاقبػػؿ منػه(62)أشػيا هـ وه تعفػػوا فػػم األرض م سػديف((

 .(63)يأت فاهلل حسيبه(
 املطلة الثالث
 نصاب العشىر
أنػه ، ّضػحه لنػا القاضػم أبػو يوسػؼأمػا نصػاب العشػور  مػى أمػؿ الذمػة فقػد و 

، الرجػاؿ مػنهـ والنسػاد زكػاة إه مػا ا تم ػوا بػه فػم تجػارتهـ، ليس فم شمد مػف أمػوالهـ
وه يم ػذ مػف مػاؿ حتػى يبمػل مػا تم درمػـ أو  شػريف مفقػاًه ، فاف  ميهـ نصػؼ العشػر

 .(64)مف الذمب أو قيمة ذلؾ مف العروض لمتجارة
لكوفػػة فجعػػؿ فػػم أمػػواؿ أمػػؿ الذمػػة التػػم ومػػذا مػػا فعمػػه  فمػػاف بػػف حنيػػؼ فػػم ا

ي تم ػػوف بهػػػا مػػػف كػػػؿ  شػػػريف درممػػػًا درممػػػًا، وجعػػػؿ  مػػػى رموسػػػهـ، و طػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ 
فأجػػاز . وكػػذلؾ كػػاف مالػػؾ بػػف أنػػس  ()فػػـ كتػػب بػػذلؾ إلػػى  مػػر ، النسػػاد والصػػبياف
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() فاذا مروا بها لمتجارة أ ذ منهـ كمما ، يقوؿ: إنما صولحوا  مى أف يقروا ببادمـ
 وا.مر 

و مى مذا يلشترط فم الماؿ الذي يلعّشر بمػوغ النصػاب ومػو  شػرة دنػانير كحػد 
 ودليؿ ذلؾ:، أدنى لغرض العشر  ميه

زيػؽ بػف حيػاف الدمشػقم  ()( فقد كتب ال مي ة  مر بف  بد العزيز 1) إلى  اممػه رل
أّف مف مرَّ بؾ مف أمؿ الذمة ف ذ منهـ مما يديروف فم التجارات مف أموالهـ مف 

حتػػى تبمػػل  شػػرة دنػػانير فػػاف ،  شػػريف دينػػارًا دينػػارًا فمػػا نقػػص فبحسػػاب ذلػػؾ كػػؿ
واكتػػػب بمػػػا تأ ػػػذ كتابػػػًا إلػػػى مفمػػػه مػػػف ، نقصػػػت فمػػػث دينػػػار فػػػا تأ ػػػذ منهػػػا شػػػي اً 

 .(65)الحوؿ
،  مػػر)رحمػػه اهلل(: )إنػػم أكتػػب لػػؾ سػػنة هبػػف سػػيريف  ()( وقػاؿ أنػػس بػػف مالػػؾ 2)

يم ػذ مػف المسػمميف مػف كػؿ أربعػيف  فكتب:، قاؿ ابف سيريف: أكتب لم سنة  مر
وممػف ه ذّمػة لػه مػف ، ومػف أمػؿ الذمػة مػف كػؿ  شػريف درممػًا درمػـٌ ، درممًا درمـٌ 

قػاؿ ابػف سػيريف: ومػف ه ذمػة لػه ا قػاؿ أنػس: الػرـو كػانوا ، كؿ  شرة درامـ درمـ
 .(66)يقدموف الشاـ(

ا تم درمػـ إذا بمػل نصػابه مػ –ربػ  العشػر –أما المسمـ فا يم ذ منه إه الربػ  
فقػد اسػتعمؿ ال مي ػة ، أو ما يعادلها مػف  ػروض التجػارة، أو  شريف مفقاًه مف الذمب

ػدير، فػأمر  أف يأ ػذ مػف تجػار المسػمميف ربػ    مر بف ال طاب  مى العشر زياد بػف حل
ومذا ليس مػف  شػور التجػارة بػؿ مػو جمػ  أمػواؿ الزكػاة، فهػم فػم الواقػ  زكػاة )العشر،

فػػم حػػديث   ػػر أف يأ ػػذ مػػف تجػػار أمػػؿ  ()ال مي ػػة  مػػر   ػػروض التجػػارة(، وأمػػر 
 .(67)الذمة مفمم ما يأ ذ مف تجار المسمميف

ولهػػػا مصػػػارفها ، بػػػؿ إف الزكػػػاة  بػػػادة، فالزكػػػاة منػػػا ليسػػػت مػػػف  شػػػور التجػػػارة
ال اصػػػة التػػػم ذكرنامػػػا سػػػابقًا والتػػػم ورد ذكرمػػػا فػػػم  يػػػة سػػػابقة ومػػػم  يػػػر مصػػػارؼ 
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ة  مػػى التجػػار والمحػػاربيف الػػذيف يػػد موف تجػػارتهـ العشػػور، إنمػػا  شػػور التجػػارة ضػػريب
ذا أوكؿ ال مي ة إلى ن ػس العاشػر الػذي يجمػ   شػور التجػارة أف  إلى باد المسمميف، وا 

فهذا ه يعنم بالضػرورة أف الزكػاة أصػبحت  شػورًا، ومػذا مػا ، يجم   شر أمواؿ الزكاة
 أكدنا  ميه أيضًا فم كاـ سابؽ.

ؿ مػػا يػػد ؿ معهػػـ مػػف مػػاؿ سػػواد كػػاف لمتجػػارة أو فيعشَّػػر كػػ، أمػػا تجػػار الحػػرب
فيم ػػذ العشػػر مػػف كػػؿ حربػػم تػػاجر ونصػػؼ العشػػر مػػف كػػؿ ذمػػم تػػاجر، سػػواد ، لغيرمػػا

، ونصػػابهـ فػػم المػػاؿ المعّشػػر  مسػػوف درممػػًا (68)صػػغيرًا أو كبيػػراً ، كػػاف ذكػػرًا أو أنفػػى
ألف نصػػاب المسػػمميف فػػم العشػػور فػػم كػػؿ مػػا تم درمػػـ  مسػػة ، كحػػد أدنػػى لمنصػػاب

ونصػػػاب أمػػؿ الذمػػػة فػػم العشػػػور فػػم كػػػؿ ما ػػة درمػػػـ ، ومػػػو يعنػػم ربػػػ  العشػػر، رامػػـد
ونصػػاب أمػػؿ الحػػرب فػػم العشػػور فػػم كػػؿ ، ومػػو يعنػػم نصػػؼ العشػػر،  مسػػة درامػػـ

 .(69)ومو ما يعنم العشر، فاذا زاد فبحسابه،  مسيف درممًا  مسة درامـ
تجػػب وتعميػػؿ ذلػػؾ ألف المسػػمـ يعطػػم مػػف ال اضػػؿ  ػػف حاجتػػه بالشػػروط التػػم 

وأما الذّمم فهو فم ذّمة المسمميف وله مػا لهػـ ، ويعد ذلؾ زكاة له مف الماؿ، فيه الزكاة
ولذلؾ يلعّشػر المػاؿ ، وأما الحربم فاف قميؿ الماؿ ه يحتاج إلى حماية، و ميه ما  ميهـ

 القميؿ الذي ه يبمل النصاب ألف العشر حؽ الحماية.
 ، ؿ أل ػذ منػه  شػر  إذا بمػل النصػابوا تلمؼ فم التاجر يمػّر بالعاشػر ومعػه مػا

)رحمػػه اهلل(  مػػؿ يم ػػذ منػػه العشػػر مػػرة أ ػػرىا فعنػػد سػػ ياف الفػػوري، فػػاذا مػػّر بػػه فانيػػة
 .(70)أنه ه يم ذ منه فم ذلؾ كمه إه مرة واحدة، وأمؿ العراؽ

ف ، أنػػه يم ػػذ منػػه كممػػا مػػرّ ، رحمػػه اهلل( وأمػػؿ الحجػػاز)وقػػوؿ مالػػؾ بػػف أنػػس وا 
 .(71)إذا كاف ا تافه مف مصر إلى مصر   ر سوا ، راً كاف ذلؾ فم السنة مرا
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ػػدير األسػػدي قػػاؿ: )اسػػتعممنم  مػػر  مػػى المػػارة فكنػػت أ ّشػػر مػػف 1) ( فعػػف زيػػاد بػػف حل
أف ه تعّشػػر إه مػػرة واحػػدة فػػم : ف ػػرج إليػػه رجػػؿ فأ ممػػه فكتػػب إلػػمَّ ، أقبػػؿ وأدبػػر

 .(72)السنة(
دير2) يأ ذ مػف نصػرانم فػم كػؿ سػنة أف أبا  كاف ، ( وفم رواية أ رى  ف زياد بف حل

فقػػػػاؿ لػػػػه: )يػػػػا أميػػػػر  ()فػػػػأتى النصػػػػرانم ال مي ػػػػة  مػػػػر بػػػػف ال طػػػػاب ، مػػػػرتيف
فقػاؿ  مػر: لػيس ذلػؾ ، المممنيف إف  مالؾ يأ ذوف مّنم العشر فػم السػنة مػرتيف

 .(73)إنما له فم كؿ سنة مرة(، له
إلػى  ()قػاؿ: )قػرأت كتػاب ال مي ػة  مػر بػف  بػد العزيػز ، ( و ف جرير بف حاـز3)

أف يأ ػذ العشػور فػـ يكتػب بمػا يأ ػذ مػنهـ البػرادة وه يأ ػذ مػنهـ ،  دي بػف أرطػأة
ويأ ػذ مػف  يػر ذلػؾ المػاؿ إف مػّر ، فم ذلؾ الماؿ وه مػف ربحػه زكػاة سػنة واحػدة

 .(74)به(
مػػػو الػػػذي  ػػػدؿ بػػػيف قػػػوؿ أمػػػؿ  ()وحػػػديث ال مي ػػػة  مػػػر بػػػف  بػػػد العزيػػػز 

الفانم مو الذي مّر بػه بعينػه فػم المػرة األولػى إنه إف كاف الماؿ ، الحجاز وأمؿ العراؽ
ألف الحؽ الذي لزمه قد ، وه مف ربحه أكفر مف مّرة واحدة، لـ يم ذ منه فم تمؾ السنة

ذا كػاف مػّر بمػاؿ سػوا  أ ػذ منػه، فا يلقضى حؽٌّ واحد مف مػاؿ واحػد مػرتيف، قضا  ، وا 
ف جػػدد ذلػػؾ فػػم كػػؿ  ػػاـ مػػرارًا إذا كػػاف قػػد  ػػاد إلػػى بػػاد  فػػـ أقبػػؿ بمػػا سػػوى المػػاؿ ، وا 

وه يكػػػػوف فػػػم مػػػػذا أحسػػػػف حػػػػاًه مػػػػف ، ألف المػػػاؿ األوؿ ه يجػػػػزي  ػػػػف اآل ػػػػر، األوؿ
فػػـ إف مػػّر بمػػاؿ ، أه تػػرى أنػػه لػػو مػػّر بمػػاؿ لػػـ تػػمدَّ زكاتػػه أ ػػذت منػػه الصػػدقة، المسػػمـ

ألف ،   ػػػر  امػػػه ذلػػػؾ لػػػـ تكػػػف أ ػػػذت منػػػه الزكػػػاة أنػػػه يم ػػػذ منػػػه مػػػف مػػػاؿ مػػػذا أيضػػػاً 
 .(75)لـ تكف قاضية  مى الماؿ اآل ر الصدقة األولى

فكمهػـ يقػوؿ: إذا انصػرؼ ، أمػا أمػؿ الحػرب، مذا مػا ي ػص  شػور أمػؿ الذمػة
ألنػه إذا د ػؿ دار ، أفَّ  ميه العشر كمما مرّ ، أو بماؿ سوا ، إلى باد  فـ  اد بماؿ له

الحػػرب بطمػػت  نػػه أحكػػاـ المسػػمميف فػػاذا  ػػاد إلػػى دار اسسػػاـ كػػاف مسػػتأن ًا لمحكػػـ، 
 .(76)ه فرؽ بينهما، كالذي لـ يد مها قط
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 شىرــدار العـقـم

 –رحمػػه اهلل  –ا تمػػد القاضػػم أبػػو يوسػػؼ فػػم وصػػيته لم مي ػػة مػػاروف الرشػػيد 
فػػم مقػػدار العشػػور  مػػى أسػػاس نصػػاب الزكػػاة أو الصػػدقة  نػػد المسػػمميف فػػا تبر حػػّد 

أما دوف ذلؾ فعمػى ،  فصا داً ما تم درمـ فصا دًا و شريف مفقاهً ، العشور كحد الزكاة
 رأي أبم يوسؼ ليس  ميه  شر.

ويتضح مذا مف كامه: )أما العشػور فرأيػت أف توليهػا قومػًا مػف أمػؿ الصػاح 
والديف... وأمرمـ أف يضي وا األمواؿ بعضها إلى بعض بالقيمة فػـ يلم ػذ مػف المسػمميف 

ومػف كػؿ مػا مػّر بػه رب  العشر ومف أمؿ الذمة نصؼ العشر ومف أمؿ الحرب العشػر 
فػاف ، أل ذ منػه العشػر، وكاف لمتجارة وبمل قيمة ذلؾ ما تم درمـ فصا داً ،  مى العاشر

 .(77)كانت قيمة ذلؾ أقؿ لـ يم ذ منه شمد(
يم ذ مف جمي  أمػؿ الذمػة فيمػا تجػروا ، مػ(203و مى رأي يحيى بف  دـ )ت،

وه يم ػذ مػف أقػؿ مػف ، مػرةوه يم ػذ مػنهـ فػم السػنة إه ، فيه إذا مروا به  مى العاشػر
ويم ػذ مػنهـ نصػؼ العشػر ، ويضا ؼ  ميهـ الصدقة فم ذلػؾ كمػه، ما تم درمـ شمد

 .(78)ويم ذ مف أمؿ الحرب العشر
ػدير  ػف ال مي ػة  مػر بػف ال طػاب   ()و ف أرض الحرب يروي زياد بف حل

، العشػرشػهر فػم دار اسسػاـ أل ػذ منػه سػتة أ  –مف أمػؿ الحػرب  –أف مف أقاـ منهـ 
 .(79)ومف أقاـ سنة أ ذ منه نصؼ العشر
)... إنػم : ()فيما يرويه  ف أنػس بػف مالػؾ ، و ف ابف سيريف )رحمه اهلل(

يم ػػذ مػػف المسػػمميف  ػػف كػػؿ : قمػػت: أكتػػب لػػم سػػنة  مػػر فكتػػب، أكتػػب لػػؾ سػػّنة  مػػر
ومػف ه ذمػة لػه مػف ، ومف أمؿ الذمة مف كؿ  شػريف درممػًا درمػـ، أربعيف درممًا درمـ

 .(80)ومف ه ذمة لها قاؿ: الروـ كانوا يقدموف الشاـ(: قمت له، درامـ درمـكؿ  شرة 
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ي تمػؼ المعيػار فيهػا ، إف المقادير المأ وذة مف التجار كعشور، ويمكننا القوؿ
فنسػػبتها ت تمػػؼ بحسػػب ديػػف التػػاجر و قيدتػػه وموق ػػه مػػف ،  مػػى أسػػاس الػػديف والعقيػػدة

إه أف نقػػاط ال ػػاؼ أو اه ػػتاؼ فػػم ، ومػػذا ممػػا ه  ػػاؼ فيػػه، ال افػػة اسسػػامية
 :يمكننا أف نوضحها  مى أساس نقاط العشور

: ومم رب  العشر با تبار ذلؾ المبمل زكاة المسمـ مف األمواؿ زكاةغالتاجلغالمسمم -1
لكف ، فم اسساـ، والواق  أف الزكاة ليست مف العشور ألف المسمـ ه  شور  ميه

الزكػػػاة مػػػف التجػػػار و يػػػرمـ أسػػػند إلػػػى  اسلتبػػػاس الػػػذي حصػػػؿ راجػػػ  إلػػػى أف جمػػػ 
شػػػػ ص واحػػػػد، وربػػػػ  العشػػػػر يعنػػػػم زكػػػػاة  ػػػػروض التجػػػػارة فػػػػم اسسػػػػاـ وقػػػػدرما 

ػػدير قػػاؿ: )اسػػتعممنم  مػػر  مػػى العشػػر فػػأمرنم أف   ػػذ 5/2 %، فعػػف زيػػاد بػػف حل
 .(81)مف تجار المسمميف رب  العشر(

إلػػى أبػػم موسػػى األشػػعري: )و ػػذ  ()وقػػد كتػػب ال مي ػػة  مػػر بػػف ال طػػاب 
 .(82)فما زاد فمف كؿ أربعيف درممًا درممًا(، مف المسمميف مف كؿ ما تيف  مسة

ػػدير: ، ويم ػػذ منػػه نصػػؼ العشػػر :عشوو لغالتوواجلغموواغأموو غال موو  -2 قػػاؿ زيػػاد بػػف حل
. )أمرنػػم  مػػر أف   ػػذ مػػف تجػػار أمػػؿ الذمػػة مفمػػم مػػا   ػػذ مػػف تجػػار المسػػمميف

ومػػف نصػػارى ، وقػػاؿ أيضػػًا: أمرنػػم  مػػر أف   ػػذ مػػف نصػػارى بنػػم تغمػػب العشػػر
 .(83)أمؿ الكتاب نصؼ العشر(
إلػى الكوفػػة () الصػحابم  فمػاف بػػف حنيػؼ ()وقػد أرسػؿ ال مي ػة  مػر 

فػػم كػػؿ  شػػريف درممػػػًا ، فجعػػؿ فػػم أمػػواؿ أمػػؿ الذّمػػة التػػم ي تم ػػػوف بهػػا لمتجػػارة
 .(84) فماف بف حنيؼ  مى ذلؾ ()فأقّر ال مي ة  مر ، درمما

لكػف األمػر إذا ، مسػمموف( ) مػؿ الذمػةومذ  الضريبة مم فم الواق  جزيػة أ
كاف فيه ات اؽ بيف المسمميف وأمؿ الذمة أف يعشرمـ  إذا مروا بتجارتهـ  بر باد 
ذا لػػػػـ يكػػػػف فيهػػػػا ات ػػػػاؽ فهػػػػم زكػػػػاة تم ػػػػذ  مػػػػى  اسسػػػػاـ  فهػػػػم  شػػػػور تجػػػػارة، وا 
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الػػػرموس، ويع ػػػى مػػػف ذلػػػؾ النسػػػاد واألط ػػػاؿ والشػػػيوخ والمرضػػػى المػػػزمنيف وذوي 
 العامات.

ومػذ  مػم  شػور ، : ويم ػذ مػنهـ  شػر مػا معهػـ مػف األمػواؿلغأمو غالحول عش غ -3
، فقػػػػد كتػػػػب ال مي ػػػػة  مػػػػر بػػػػف ()التجػػػػارة الحقيقيػػػػة التػػػػم أقرمػػػػا ال مي ػػػػة  مػػػػر 

: ) ػذ مػف تجػار أمػؿ الحػػرب إذا ()إلػى أبػم موسػى األشػػعري  ()ال طػاب 
 .(86)إلى أنس مفؿ ذلؾ (). وكتب ال مي ة  مر (85)د موا إلينا العشر(

و ف ابف السا ب بف يزيد قاؿ: )كنت  امًا  مى سوؽ المدينة فم زمف  مػر 
( ،))(87)قاؿ: فكنا نأ ذ مف النبط العشر. 

 ()ومذ  مم السياسة اهقتصادية التػم ا تمػدما ال مي ػة  مػر بػف ال طػاب 
 ومو مبدأ معمـو ومتب   نذاؾ.، ومم المعاممة بالمفؿ

فهػػم  مػػى ، ذمييف والمحػػاربيف جميعػػاً ومكػػذا فقػػد شػػممت العشػػور المسػػمميف والػػ
ربػػ  العشػػر إذا بمغػػت قيمتهػػا مػػا تم ، المسػػمميف زكػػاة ومػػف فػػـ فهػػم ت ػػرج م ػػرج الزكػػاة

درمػػػـ أو  شػػػريف دينػػػارًا )أو مفقػػػاًه مػػػف الػػػذمب(، فػػػاذا كانػػػت أقػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ فػػػا شػػػمد 
 ميهػػػا، أمػػػا الػػػذمم فػػػاف  ميػػػه فػػػم تجارتػػػه نصػػػؼ العشػػػر مػػػف قيمتهػػػا مػػػف الحػػػوؿ إلػػػى 

 .(88)وأما التاجر المحارب فاف  ميه العشر كاماً ، الحوؿ
فهػو ، و ندما يدف  التاجر الحربم العشر فانه يضمف األماف  مػى ن سػه ومالػه

يػػػدف  مػػػذ  الرسػػػـو لتقػػػـو ال افػػػػة اسسػػػامية بالػػػدفاع  نػػػه، فهػػػػو مػػػف قػػػـو حػػػرب مػػػػ  
بػػػاد  واحتمػػػاؿ اهنتقػػػاـ وارد، فػػػاذا دفػػػ  العشػػػر أصػػػبح يسػػػير ببضػػػا ته فػػػم، المسػػػمميف

 المسمميف وه يعترض  ميه أحد.
بقػػػم أف نشػػػير إلػػػى أف ال افػػػة اسسػػػامية بعػػػد أف اتسػػػعت رقعتهػػػا فػػػم  هػػػد 

ونشػػػػطت ، وأصػػػػبحت ذات ميمنػػػػة قويػػػػة بػػػػرًا وبحػػػػراً ، ال افػػػػة األمويػػػػة وقويػػػػت شػػػػوكتها
كانػت تأ ػذ مػف التجػار  مػى نحػو مػا كػاف ، الحركة التجارية بينها وبيف الدوؿ المجاورة

، با تبػار  زكػاة أمػوالهـ، فكاف الرب  فم أمواؿ المسمميف ()ال م اد الراشديف فم أياـ 
والعشػػر فػػم أمػػواؿ أمػػؿ ، ونصػػؼ العشػػر فػػم أمػػواؿ أمػػؿ الذمػػة حسػػب اهت ػػاؽ والصػػمح

 .(89)الحرب لممعاممة بالمفؿ
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 رأي الفقهاء يف العشىر

، بضػػا   التجػػار لمػا كانػػت العشػػور تم ػػذ فػػم اسسػػاـ  مػى أنهػػا ضػػرا ب  مػػى
فقػػد كػػاف يم ػػذ العشػػر مػػف بضػػا   التجػػار الكػػافريف إذا قػػدموا بهػػا مػػف دار الحػػرب إلػػى 

وأف ، ولإلمػػػاـ أف يزيػػػد فػػػم المػػػأ وذ مػػػف العشػػػر. وقػػػد رل ػػػص لهػػػـ بػػػذلؾ، دار اسسػػػاـ
كما أف له أف يرف  ذلػؾ  ػنهـ نها يػًا إف رأى المصػمحة ، ينقص  نه إلى نصؼ العشر

وه يزيد األ ذ  مى مرة واحدة مف كؿ قادـ بالتجارة فػم كػؿ ، العمـفيه بعد مشورة أولم 
 .(90)حتى ولو تكرر قدومه  اؿ السنة، سنة

وقػد أجمػػ  أصػػحاب المػػذامب فػم الشػػرع اسسػػامم  مػػى أ ػذ العشػػر مػػف سػػم  
، التجار الك ار التم يقدموف بها مف دار الحرب إلػى دار اسسػاـ إذا شػرط ذلػؾ  مػيهـ

أف لإلماـ أف يزيد  ف العشر إلى ال مس وأف  –رحمه اهلل  –الشافعم  فقد أفتى اسماـ
، إذا رأى فػم ذلػػؾ مصػػمحة، يػنقص منػػه إلػػى نصػؼ العشػػر وأف يرفػػ  ذلػؾ  ػػنهـ نها يػػاً 

، وه يزيد العشر  مى مرة مف كػؿ قػادـ فػم التجػارة فػم السػنة الواحػدة ولػو تكػرر قدومػه
 .(91)ا انتقؿ مف باد  إلى باد أ رىوكانت مذ  الضريبة ه تم ذ مف التاجر إه إذ

مػػػا كػػػاف مػػػف أمػػػوالهـ  فووويغالعشووو ل غ–لحموووهللغا غغ– قوووا غاإلموووامغالشوووافعيغ
فػاف لػـ ، لمتجارات دوف الصدقات والذي يمػزمهـ مػف ذلػؾ مػا صػولحوا  ميػه وقػت العهػد

 يصالحوا  مى شمد فا يمزمهـ إه الجزية .
ف أ ػػذوا مػػف المسػػػمميف إذا )وا   فقووا  غ–لحمووهللغا غغ–أموواغاإلمووامغأنوو غح   ووو غ

 .(92)د موا بادمـ أ ذنا منهـ إذا د موا بادنا لمتجارة(
)يم ػػذ مػػف أمػػؿ الذمػػة العشػػر إذا اتجػػروا    -لحمووهللغا غ– قووا غاإلمووامغمالوو غ

ببادمـ ... ويم ذ مػنهـ فػم كػؿ سػ رة كػذلؾ ولػو مػرارًا فػم السػنة.... ومػو قػوؿ اسمػاـ 
 .(93)الشافعم فم الدا ميف أرض الحجاز(

وقد أجم  ال قهاد واأل مة  مى جػواز أ ػذ العشػر مػف أمػؿ الحػرب وأمػؿ الذمػة 
 .(94)مف  ير نكير، كذلؾ أجمعوا  مى جواز المعاممة بالمفؿ

أما العشور الم روضػة  مػى التجػارة الدا ميػة المتنقمػة فػم دار اسسػاـ مػف بمػد 
سياسػػات العػػدؿ وه وه مػػم مػػف ، إلػػى بمػػد فمحرمػػة ه يبيحهػػا شػػرع وه يسػػو ها اجتهػػاد

 .(95)قضايا النلص ة
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 :اخلامتح
أفنيػت فيهػا جػزدًا مػف  مػري واسػتن ذت ، مذ  ورقات اقتبستها مف كتب األوا ػؿ

لـ أتواف فػم التحقػؽ مػف مصػادرما وتتبػ  ، فقضيت فم جمعها وقتًا مف  مري، صبري
ـّ الشػػوارد حتػػى يّسػػر اهلل لػػم أف أقّيػػد منهػػا األوابػػد وألػػ، مراجعهػػا واستقصػػاد موضػػو اتها

 وأمّلؼ بينها فم صعيد واحد.
غ لع غماغأممغماغت صمتغإل هللغفيغم اغالنحث غ

إف القػراف الكػػريـ مػو األسػػاس الػذي بلنيػػت  ميػػه أركػاف اسسػػاـ وأحكامػه لػػذلؾ فػػاف  -1
شموف الماؿ فم اسسػاـ جػادت تشػريعًا مقترنػًا بنظػاـ تحصػيمها وحيازتهػا لمعالجػة 

ات الحيػاة الماديػة مػف  ػاؿ متطمبػات ال افػة فػم المسألة المعاشية وتوفير متطمب
غسبيؿ توفير د ا ـ كيانها.

لػػػػيس منػػػػاؾ تعػػػػارض أو تقػػػػاط  بػػػػيف أصػػػػحاب المػػػػذامب اسسػػػػامية فيمػػػػا ي ػػػػص  -2
الجوانػػػب الماليػػػة واهقتصػػػادية فػػػم ال افػػػة اسسػػػامية، وب اصػػػة  شػػػور التجػػػارة 

مػػف مػػوارد بيػػت با تبػػار أف ضػػريبة العشػػور ) شػػور التجػػارة والمرصػػر( مػػم مػػورد 
ف كػػػػاف منػػػاؾ ا ػػػػتاؼ فهػػػو ا ػػػتاؼ  راد فػػػػم فػػػروع األحكػػػػاـ ، مػػػاؿ المسػػػمميف وا 

 .ية وليس فم تطبيؽ النصوص الشر يةالشر 
إف مذ  الضريبة المالية قديمة وشا عة فػم المجتمعػات البشػرية التػم سػبقت ظهػور  -3

م لكػػف اسسػػاـ فق هػػا ومػػذبها ورفػػػ  الحيػػؼ الػػذي كػػاف فيهػػا وحصػػرما فػػػ، اسسػػاـ
تجػػػار الحػػػرب وأمػػػؿ الذمػػػة، فرتػػػت أكمهػػػا و ػػػادت  مػػػى ال افػػػة اسسػػػامية بػػػال ير 

 الوفير كرافد مف روافد بيت ماؿ المسمميف.
إف المسمـ ليس  ميه  شور واسلتباس الػذي حصػؿ فػم بعػض ال قػرات الػواردة فػم  -4

البحث، مم نتيجة ال مط فم إطاؽ ل ظة العشور والمراد منها الزكاة أو الصػدقة. 
 ًا  ف أف الذي يقوـ بجمعها واحد، مما يسبب ال مط فم المسميات.فض

إف نظاـ الماؿ فم اسساـ نظاـ دقيؽ ه إفراط فيه وه ت ريط، بعيدًا كؿ البعد  ػف  -5
الجور والتعسؼ والشطط، مدفه  دمة اسساـ والمسمميف، ومهندسه ه ينطؽ  ف 

 الهوى إف مو إه وحم يوحى.
،  م مصػػػًا لػػػه أف تكػػػوف مسػػػاممتم المتواضػػػعة مػػػذ وفػػػم ال تػػػاـ أرجػػػو مػػػف اهلل

واهلل مػف ،  دمة لإلساـ واألمة اسسامية فم إبراز جانب مػف جوانبهػا الماليػة وال قهيػة
 وراد القصد.
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 :املصادر واملراجع
                                                      

 (.85) اآلية: اسسراد سورة( 1)
 (.30) ةاآلي: البقرة سورة( 2)
 (.9) اآلية: الحجر سورة( 3)
 (.196) اآلية: البقرة سورة( 4)
 لسػػاف(: مػػػ711ت،) المصػػري األفريقػػم منظػػور بػػف مكػػـر بػػف محمػػد منظػػور، ابػػف( 5)

: بيػػػػروت)، العػػػػرب لسػػػػاف دار منشػػػػورات، (1)ط،  يػػػػاط يوسػػػػؼ: إ ػػػػداد، العػػػػرب
 .570-569ص ،4ج ،(ت.د

 فػم النهايػة(: مػػ606ت،) الجػزري محمػد بػف المبػارؾ السػعادات أبػو، الجزري ابف( 6)
 المكتبػػػة، الطنػػػاحم محمػػػد محمػػػود، الػػػزاوي أحمػػػد طػػػامر: المحقػػػؽ األفػػػر،  ريػػػب

 المصػػػدر: منظػػػور ابػػػف؛ 239ص، 3ج، (ـ1979-مػػػػ1399: بيػػػروت) العمميػػػة،
 .4/571، السابؽ

 .4/571، السابؽ المصدر: منظور ابف؛ 3/239، السابؽ المصدر: الجزري ابف( 7)
 اسسػػػػامية الحضػػػػارة تػػػػأري  فػػػػم دراسػػػػات: و  ػػػػروف ال تػػػػاح  بػػػػد سػػػػعيد،  اشػػػػور( 8)

، (ـ1986-مػػػػػػػػػ1406: الكويػػػػػػػػت، )(2)ط، الساسػػػػػػػػؿ ذات منشػػػػػػػػورات، العربيػػػػػػػػة
 .312ص

، والتوزيػػػػػ  لمنشػػػػػر الوطنيػػػػػة الشػػػػػركة، اسسػػػػػامم المغػػػػػرب: لقبػػػػػاؿ موسػػػػػى، لقبػػػػػاؿ( 9)
 .140ص، (ـ1981: الجزا ر)

 العػػػدد المنهػػػؿ مجمػػػة، اسسػػػاـ فػػػم الماليػػػة السياسػػػة: الػػػرحيـ  بػػػد، سػػػامة ابػػػف( 10)
 .102ص، (ـ1978-مػ1407)، 48 المجمد، 53 السنة، 453
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 فقػه فػم المغنػم(: مػػ620ت،) المقدسػم أحمػد بف اهلل  بد محمد أبو، قدامة ابف( 11)
 .281ص، 9ج، (مػ1405:بيروت)، ال كر دار، (1)ط، أحمد اسماـ

 دار، (4)ط، اسسامية لمدولة المالية ـوالنظ ال راج: الديف ضياد محمد، الريس( 12)
 .138ص، (ـ1977: القامرة)، األنصار

 (.60)اآلية: التوبة سورة( 13)
 الػدههت ت ػريو(: مػػ789ت،) سػعود بف محمود بف  مم الحسف أبو ال زا م،( 14)

: بيػػػروت)اسسػػػامم الغػػػرب دار ،(1)ط  بػػػاس، إحسػػػاف. د: المحقػػػؽ السػػػمعية،
 .523-522ص ،1ج ،(مػ1405

 .23ص ،4ج العرب، لساف: منظور ابف( 15)
 .24ص ،4ج ن سه، المصدر( 16)
 ،(1)ط والممػوؾ، األمػـ تػأري (: مػ310ت،) جرير بف محمد جع ر أبو الطبري،( 17)

 .122ص ،1ج ،(مػ1407: بيروت)العممية الكتب دار
 .491ص/ 1ج ن سه، المصدر( 18)
 (.86)اآلية: األ راؼ سورة( 19)
  ي تأويػػؿ  ػػف البيػػاف جػػام (: مػػػ310ت،)جريػػر بػػف حمػػدم جع ػػر أبػػو الطبػػري،( 20)

 أبػػػو كفيػػػر، ابػػػف ؛239-238ص ،8ج ،(مػػػػ1405: بيػػػروت)ال كػػػر دار القػػػر ف،
 مكتبػػػػػة والنهايػػػػػة، البدايػػػػػة(: مػػػػػػ774 ت،)القرشػػػػػم  مػػػػػر بػػػػػف إسػػػػػما يؿ ال ػػػػػداد

 .186ص، 1ج ،(ت.د: بيروت)المعارؼ
 ،6ج عػػػػػرب،ال لسػػػػػاف: منظػػػػػور ابػػػػػف ؛263ص ،1الصػػػػػحاح،ج م تػػػػػار: الػػػػػرازي( 21)

 (.مكس: مادة.)220ص
 (.20)اآلية: التوبة سورة( 22)
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 أحمػػػػد: وشػػػرحه صػػػػححه، ال ػػػراج كتػػػػاب(: مػػػػ203ت،) القرشػػػػم  دـ بػػػف يحيػػػى( 23)
 .25ص، (ت.د: لبناف -بيروت)، والنشر لمطبا ة المعرفة دار، شاكر محمد

 دار، (2)ط، اسسػػػػػاـ فػػػػػم الماليػػػػػة السياسػػػػػة: ال طيػػػػػب الكػػػػػريـ  بػػػػػد، ال طيػػػػػب( 24)
؛ 68-67ص، (ـ1975-مػػ1395: لبنػاف – بيػروت)، والنشػر لمطبا ة عرفةالم
 .302ص، السابؽ المرج : سامة ابف

(: مػػ456ت،) الظػامري سػعيد بػف أحمػد بػف  مػم محمػد أبػو، القرطبػم حػـز ابف( 25)
: بيػروت)، حػـز ابػف دار، واه تقػادات والمعامات العبادات فم اسجماع مراتب
 الػػػػػػروـ بػػػػػػاد فػػػػػػم المرصػػػػػػر: مي ا يػػػػػػؿ د، ػػػػػػوا ؛138ص، (ـ1991-مػػػػػػ1409
 .7ص، (ـ1948: بغداد)، المعارؼ مطبعة، واسساـ

، الػرزاؽ  بػد مصػنؼ(: مػػ211ت،) ممػاـ بػف الػرزاؽ  بػد بكػر أبػو الرزاؽ،  بد( 26)
: بيػػػػػػروت، )اسسػػػػػػامم المكتػػػػػػب، (2)ط األ ظمػػػػػػم، الػػػػػػرحمف حبيػػػػػػب: المحقػػػػػػؽ
 ت،) سػػػػػاـ فبػػػػػ القاسػػػػػـ  بيػػػػػد أبػػػػػو، سػػػػػاـ ابػػػػػف ؛334ص، 10ج، (مػػػػػػ1403
: القػػػػػامرة)، (1)ط، مػػػػػراس  ميػػػػػؿ محمػػػػػد: المحقػػػػػؽ، األمػػػػػواؿ كتػػػػػاب(: مػػػػػػ224

 ت،)حنبػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد اهلل  بػػػػد أبػػػػو الشػػػػيبانم، ؛712ص، (ـ1968/مػػػػػ1388
 ،(1)ط  بػػػػػاس، محمػػػػػد اهلل وصػػػػػم. د: المحقػػػػػؽ الصػػػػػحابة، فضػػػػػا ؿ(: مػػػػػ241

 .329ص ،1ج ،(ـ1983-مػ1403: بيروت)الرسالة ممسسة
 يعبػروف أو المسمميف باد إلى يقدموف الذيف العرب  ير مف محةاألس تجار ومـ( 27)

 .حرب المسممبف وبيف بينهـ قوـ مف ومـ أ رى، بمداف إلى المسمميف باد
، ال ػراج كتػاب(: مػ182ت،) إبراميـ بف يعقوب يوسؼ أبو القاضم، يوسؼ أبو( 28)

 المصػػػػدر:  بػػػػدالرزاؽ ؛135ص، (ـ1979-مػػػػػ1399: بيػػػػروت)، المعرفػػػػة دار
 .10/334، لسابؽا



 
 

222 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 رذور التجارة والمآصر 
 فـي الـخـالفة اإلدـالمية

 
 

 د. نوري رزاوي حمود

                                                                                                                                       

 تػػػأري : حسػػػف إبػػػراميـ حسػػػف، حسػػػف ؛135ص، السػػػابؽ المصػػػدر: يوسػػػؼ أبػػػو( 29)
 النهضػػػػػػػة مكتبػػػػػػػة، (7)ط، واهجتمػػػػػػػا م والفقػػػػػػػافم والػػػػػػػدينم السياسػػػػػػػم اسسػػػػػػػاـ
 .468ص، 1ج، (ـ1965: القامرة، )المصرية

 بػػػف اهلل  بػػػد بكػػػر أبػػػو، شػػػيبة أبػػػم ابػػػف؛ 6/98، السػػػابؽ المصػػػدر: الػػػرزاؽ  بػػػد( 30)
 يوسػػؼ كمػػاؿ: المحقػػؽ، واأل بػػار األحاديػػث فػػم المصػػنؼ: (مػػػ235ت) محمػػد
 أبػػو القرطبػػم، حػػـز ابػػف؛ 417ص، 2ج، (مػػػ1409: الريػػاض) ،(1)ط، الحػػوت
 لجنػة: المحقػؽ، المحمػى(: مػػ456ت،) الظػامري سػعيد بػف أحمػد بف  مم محمد
 .115ص، 6ج، (ت.د: بيروت)، الجديدة اآلفاؽ دار، العربم التراث إحياد

 () ال طػاب بػف  مر ال مي ة أرسمه، السواد بأرض  بيراً  كاف جميؿ مصحاب( 31)
 المصدرالسػابؽ،: سػاـ ابػف).  ميهػا والجزيػة ال ػراج ووضػ  العػراؽ أرض لمسح
 (.96ص

 .9/278، المغنم: قدامة ابف؛ 709، 97-96ص، األمواؿ كتاب: ساـ ابف( 32)
 .709ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 33)
 .712ص، السابؽ المصدر( 34)
 .714ص، السابؽ المصدر( 35)
 فػػػم اسصػػػابة(: مػػػػ852ت،)حجػػػر بػػػف  مػػػم بػػػف أحمػػػد ال ضػػػؿ أبػػػو العسػػػقانم،( 36)

: بيػػػروت)الجيػػػؿ دار ،(1)ط البجػػػاوي، محمػػػد  مػػػم: المحقػػػؽ الصػػػحابة، معرفػػػة
 .426ص ،2ج ،(ـ1992- مػ1412

 احص: المحقؽ الصحابة، معجـ(: مػ351ت،)الباقم  بد الحسف أبو قان ، ابف( 37)
 ،(مػػػ1418: المنػػورة المدينػػة)األفريػػة الغربػػاد مكتبػػة ،(1)ط المصػػراتم، سػػالـ بػػف
 .388ص ،2ج
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 .280، 9/278، السابؽ المصدر: قدامة ابف( 38)
، اسسػػػػامية العربيػػػػة الحضػػػػارة فػػػػم المرجػػػػ : و  ػػػػروف سػػػػمماف إبػػػػراميـ، الكػػػػروي( 39)

 .130ص، (ـ1987-مػ1407: الكويت)، (2)ط، الساسؿ ذات دار منشورات
 () ال طػاب بػف  مػر ال مي ػة أرسػمه، التجػارة بػأمور  ػالـ جميؿ صحابم مو( 40)

، السػػابؽ المصػػدر: سػػاـ ابػػف). تغمػػب نصػػارى  مػػى العشػػور فػػرض أراد  نػػدما
 (.83ص

 ديف  ير  مى كانوا لو حتى المسمميف م  صمح معامدة تربطهـ الذيف القوـ مـ( 41)
 .والصاب ة والنصارى اليهود مف اسساـ

 .706ص، السابؽ المصدر( 42)
 .6/116، المحمى: القرطبم حـز ابف؛ 706ص، السابؽ المصدر( 43)
 ،7ج اسصػػػػػػػابة،: العسػػػػػػػقانم ؛287ص ،1ج الصػػػػػػػحابة، معجػػػػػػػـ: قػػػػػػػان  ابػػػػػػػف( 44)

 .31ص
، السػػابؽ المصػػدر:  دـ بػػف يحيػػى ؛28، 13ص، السػػابؽ المصػػدر: يوسػػؼ أبػػو( 45)

، البمػػػػػداف فتػػػػػوح(: ػمػػػػػ279ت،)جػػػػػابر بػػػػػف يحيػػػػػى بػػػػػف أحمػػػػػد الػػػػػباذري، ؛48ص
، (مػػػػػ1403: بيػػػػروت)، العمميػػػػة الكتػػػػب دار، رضػػػػواف محمػػػػد رضػػػػواف: المحقػػػػؽ

 .279-9/278 السابؽ، المصدر: قدامة ابف ؛274ص
 .الشاـ باد يقدموف الروـ مف الحرب أمؿ، له ذمة ه مف( 46)
 الطبقػات(: مػػ230ت،)البصػري منيػ  بػف سػعد بػف محمػد اهلل  بػد أبو سعد، ابف( 47)

 الصػػحابة، معجػػـ: قػػان  ابػػف ؛59ص ،6ج ،(ت.د: بيػػروت)صػػادر دار ،الكبػػرى
 .31ص ،7ج اسصابة،: العسقانم ؛287ص ،1ج
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، السػػػػابؽ المصػػػػدر: شػػػػيبة أبػػػػم ابػػػػف ؛707ص، السػػػػابؽ المصػػػػدر: سػػػػاـ ابػػػػف( 48)
 المصػػػػػػدر: قدامػػػػػػة ابػػػػػػف؛ 3/239، السػػػػػػابؽ المصػػػػػػدر: الجػػػػػػزري ابػػػػػػف ؛2/416
 .9/278، السابؽ

 .149ص ،3ج اسصابة، :العسقانم حجر ابف( 49)
 .263ص ،1ج السابؽ، المصدر: الرازي( 50)
: المحقػؽ، ال  اد كشؼ(: مػ1162ت،) الجراحم محمد بف إسما يؿ العجمونم،( 51)

 .501ص، 2ج، (مػ1405: بيروت)، الرسالة ممسسة، (4)ط، القاش أحمد
 .79ص ،10ج القر ف،  ي تأويؿ  ف البياف جام : الطبري( 52)
: المحقػػؽ، الرويػػانم مسػػند(: مػػػ307ت،) مػػاروف بػػف محمػػد بكػػر أبػػو الرويػػانم،( 53)

، 2ج، (مػػػػػػ1416: القػػػػامرة)، قرطبػػػػػة ممسسػػػػة، (1)ط، يمػػػػانم أبػػػػػو  مػػػػم أيمػػػػف
(: مػػػػػ360ت،) أيػػػػوب بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف سػػػػميماف القاسػػػػـ أبػػػػو، الطبرانػػػػم ؛434ص

 العمػػػػوـ مكتبػػػػة، (2)ط، السػػػػم م المجيػػػػد  بػػػػد حمػػػػدي: المحقػػػػؽ الكبيػػػػر، المعجػػػػـ
 حجػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػف ؛301ص، 19ج، (ـ1983-مػػػػػػػػػػػ1404: موصػػػػػػػػػػؿال)، والحكػػػػػػػػػػـ

، المن عػػة تعجيػؿ(: مػػػ852ت،) الشػافعم  مػػم بػف أحمػػد ال ضػؿ أبػػو العسػقانم،
، (ت.د: بيػػػروت)، العربػػػم الكتػػاب دار، (1)ط اهلل، إمػػػداد اهلل إكػػػراـ. د: المحقػػؽ

 .389ص، 1ج
 .703ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 54)
 .707ص، السابؽ المصدر( 55)
 ابف ؛2/301، السابؽ المصدر: الطبرانم ؛2/434، السابؽ المصدر: رويانمال( 56)

 .1/389، السابؽ المصدر: العسقانم حجر
، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر: منظػػػػػور ابػػػػػف ؛3/239، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر: الجػػػػػزري ابػػػػػف( 57)

4/571. 
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 .134ص، السابؽ المصدر: يوسؼ أبو( 58)
 الحسػيف بػف أحمػد بكػر أبػو، البيهقػم ؛2/416، السػابؽ المصدر: شيبة أبم ابف( 59)

 القػادر  بػد محمػد: المحقػؽ، الكبػرى البيهقػم سػنف(: مػػ458ت،)موسى بف  مم
 .218ص، 9ج، (ـ1994-مػ1414: المكرمة مكة) الباز، دار مكتبة،  طا

 .523ص ،1ج السمعية، الدههت ت ريو: ال زا م( 60)
، السػػابؽ مصػػدرال: المقدسػػم قدامػػة ابػػف ؛6/115، المحمػػى: القرطبػػم حػػـز ابػػف( 61)

9/281. 
 .708ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 62)
 (.85) اآلية: مود سورة( 63)
، 5ج، الكبػػػػرى الطبقػػػػات: سػػػػعد ابػػػػف ؛708ص، السػػػػابؽ المصػػػػدر: سػػػػاـ ابػػػػف( 64)

 الحسػػيف بػػف اهلل مبػػة بػػف الحسػػيف بػػف  مػػم القاسػػـ أبػػو  سػػاكر، ؛ ابػػف383ص
: دمشػػػػػؽ)، نجػػػػػدالم صػػػػػاح: المحقػػػػػؽ، دمشػػػػػؽ تػػػػػأري : (مػػػػػػ571ت،) الدمشػػػػػقم
 .374ص، 35ج، (ـ1951

 .9/278، السابؽ المصدر: قدامة ابف ؛123ص، السابؽ المصدر: يوسؼ أبو( 65)
، السػػػػػػابؽ المصػػػػػػدر: سػػػػػػاـ ابػػػػػػف ؛137ص، السػػػػػػابؽ المصػػػػػػدر: يوسػػػػػػؼ أبػػػػػػو( 66)

 .4/416، السابؽ المصدر: شيبة أبم ابف ؛716، 712ص
، السػػػابؽ المصػػػدر: قدامػػػة ابػػػف ؛711-710ص، السػػػابؽ المصػػػدر: سػػػاـ ابػػػف( 67)

 .279ص
 .9/279، السابؽ المصدر: قدامة ابف؛ 711ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 68)
 ؛9/281، السابؽ المصدر: قدامة ابف ؛134ص، السابؽ المصدر: يوسؼ أبو( 69)

 أميف محمد: المحقؽ، الم تار الدر  مى المحتار رد(: مػ1252ت،) ابديف ابف
 .316ص، (2)ج، (ـ1966-مػ1386: تبيرو )، ال كر دار، (2)ط، الشهيد

 .717 -715 ص السابؽ، المصدر: ساـ ابف( 70)
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 النظػػاـ:  زيػػز صػػكر كامػػؿ، القيسػػم ؛2/314، السػػابؽ المصػػدر:  ابػػديف ابػػف( 71)
 العربػم التػأري  معهػد، (منشػورة  يػر دكتػورا  أطروحػة) األمػوي العهػد فم المالم
 .205ص، (ـ2000-مػ1420)، العممم والتراث

 .641ص ،2ج اسصابة،: العسقانم حجر ابف( 72)
 .717ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 73)
، السػػػابؽ المصػػػدر: شػػػيبة أبػػػم ابػػػف ؛68ص، السػػػابؽ المصػػػدر:  دـ بػػػف يحيػػػى( 74)

2/417. 
، السػػػػابؽ المصػػػػدر:  دـ بػػػػف يحيػػػػى ؛136ص، السػػػػابؽ المصػػػػدر: يوسػػػػؼ أبػػػػو( 75)

 المصػػػدر :قدامػػػة ابػػػف ؛718-717ص، السػػػابؽ المصػػػدر: سػػػاـ ابػػػف ؛68ص
 .9/278، السابؽ

 .718ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 76)
 .718ص، السابؽ المصدر( 77)
 .718ص، السابؽ المصدر( 78)
، السػػابؽ المصػػدر: قدامػػة ابػػف ؛133-132ص، السػػابؽ المصػػدر: يوسػػؼ أبػػو( 79)

9/279. 
، السػػػػػػابؽ المصػػػػػػدر: قدامػػػػػػة ابػػػػػػف ؛25ص، السػػػػػػابؽ المصػػػػػػدر:  دـ بػػػػػػف يحيػػػػػػى( 80)

9/280. 
 .25ص، السابؽ المصدر:  دـ بف يىيح( 81)
 ؛6/115، المحمػػى: القرطبػػم حػػـز ابػػف ؛711ص، السػػابؽ المصػػدر:سػػاـ ابػػف( 82)

 .9/278، السابؽ المصدر: قدامة ابف
 .711ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 83)
، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر:  دـ بػػػػػف يحيػػػػػى ؛21ص، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر: يوسػػػػػؼ أبػػػػػو( 84)

 .2/356، سابؽال المصدر: شيبة أبم ابف ؛173ص
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، السػػابؽ المصػػدر: القرطبػػم حػػـز ابػػف ؛711ص، السػػابؽ المصػػدر: سػػاـ ابػػف( 85)
6/115. 

، السػػػػابؽ المصػػػػدر:  بػػػػدالرزاؽ ؛639،640ص، السػػػػابؽ المصػػػػدر: سػػػػاـ ابػػػػف( 86)
 المصػػدر: قدامػػة ابػػف ؛6/116، السػػابؽ المصػػدر: القرطبػػم حػػـز ابػػف ؛6/100
 .9/278، السابؽ

 .173ص، لسابؽا المصدر:  دـ بف يحيى( 87)
 .9/210، السابؽ المصدر: البيهقم ؛135ص، السابؽ المصدر: يوسؼ أبو( 88)
 .6/115، السابؽ المصدر: حـز ابف ؛711ص، السابؽ المصدر: ساـ ابف( 89)
-67ص، السػػابؽ المرجػػ : ال طيػػب ؛123ص، السػػابؽ المصػػدر: يوسػػؼ أبػػو( 90)

 .102ص، السابؽ المرج : سامة ابف ؛68
، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر:  دـ بػػػػػف يحيػػػػػى ؛709ص، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر :سػػػػػاـ ابػػػػػف( 91)

 .207ص، السابؽ المرج : القيسم  ؛70-68ص
ر ػم أيػػوب بكػر أبػػم بػف محمػػد اهلل  بػد أبػػو، الجوزيػة قػػّيـ ابػف( 92) (: مػػػ751ت،) الزل

، العػػػػاروري توفيػػػػؽ وشػػػػاكر البكػػػػري أحمػػػػد يوسػػػػؼ: المحقػػػػؽ، الذمػػػػة أمػػػػؿ أحكػػػػاـ
، (ـ1997-مػػػ1418: بيػػروت -الػػدماـ)، ـزحػػ ابػػف دار -لمنشػػر رمػػادي، (1)ط

 دار، (2)ط، وتطورمػػػػا نشػػػػأتها اسسػػػػامية الػػػػنظـ: صػػػػبحم الصػػػػالح، ؛161ص
 .369-368ص ،(ـ1968-مػ1388: بيروت)، لمماييف العمـ

 .312ص، السابؽ المرج : و  روف  اشور ؛1/468، السابؽ المرج : حسف( 93)
، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر: ظػػػػػورمن ابػػػػػف ؛3/293، السػػػػػابؽ المصػػػػػدر: الجػػػػػزري ابػػػػػف( 94)

4/571. 
، السػػػابؽ المصػػػدر: قدامػػػة ابػػػف ؛6/114، السػػػابؽ المصػػػدر: القرطبػػػم حػػػـز ابػػف( 95)

9/278. 


