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ممخص البحث
: أما بعد,الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو وسمـ

,مف المعموـ اف الموارد المالية ألي دولة تمثؿ عصب الحياة السيما في بدايات نشوئيا
,كانت حديثة العيد وتحتاج إلى موارد

 فالخالفة العربية اإلسالمية في عيد النبي محمد

ً لمموارد المالية لتغطية نفقات الدعوة اإلسالمية التي انطمقت بجيش جرار شرقا, وتنمية,وادارة

 حاوؿ البحث معالجة الموارد المالية لمدولة العربية االسالمية واقتضت ضرورة البحث.وغربا

 جباية الموارد المالية في عيد النبي محمد: تطرؽ المبحث األوؿ الى,تقسيمو عمى ثالثة مباحث

 وشمؿ المبحث.  إدارة الموارد المالية في عيد النبي محمد: إما المبحث الثاني فتناوؿ.

 وضـ البحث خاتمة لخصت النتائج التي.  تنمية الموارد المالية في عيد النبي محمد:الثالث

. توصمنا ليا

Abstract
Praise be to Allah and peace and blessings be upon our Prophet
Muhammad and on his family and companion After:You know that the finance resource for any country represented the
nerve of live in the beginning of the country originating, For example,
The Islamic Arabic Succession in the era of the prophet Muhammad
(Gods blessing and peace be upon him) Was modern and needed to
levying, management and development for the finance resource to
covered the expenses of the Islamic mission which started by a huge
army in the west and east .
You can say that the finance resource in the era of the prophet
Muhammad (Gods blessing and peace be upon him)is very important to
study for stopping on its levying, management and development .
For this subject, my research contained on three themes:ـ
First theme: ـThe levying of the finance resource in the era of the
prophet Muhammad (Gods blessing and peace be upon him).
Second theme: The Management of he finance resource in the era of the
prophet Muhammad (Gods blessing and peace be upon him).
Third theme:ـThe Development of the finance resource in the era of the
prophet Muhammad (Gods blessing and peace be upon him).
And it contained on Conclusion, source and reference .
This is what the researcher endeavored for it and all the aid of Allah.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو وسمـ ,أما بعد:

مف المعموـ اف الموارد المالية ألي دولة تمثؿ عصب الحياة السيما في بدايات نشوئيا,

فالخالفة العربية اإلسالمية في عيد النبي محمد 

كانت حديثة العيد وتحتاج إلى موارد,

وادارة ,وتنمية ,لمموارد المالية لتغطية نفقات الدعوة اإلسالمية التي انطمقت بجيش جرار شرقا

وغربا.

لذا شمؿ البحث ثالثة مباحث ,تطرؽ المبحث األوؿ الى :جباية الموارد المالية في عيد النبي

محمد .

كاف النبي محمد 

في أمس الحاجة إلى الموارد المالية في بداية الدعوة اإلسالمية ,السيما

واف فروض المقررات االليية لـ تنزؿ مف اهلل سبحانو وتعالى كالزكاة والصدقة والفيء والجزية

والغنيمة والخمس ,فكاف عمى النبي محمد 

أف يعتمد عمى اشخص يمولوف الدعوة اإلسالمية

في بدأ ظيور الديف اإلسالمي ,فأوؿ مف ظير الصحابي الجميؿ أبي بكر الصديؽ  حيث قاؿ

عنو النبي محمد 

(ما نفعاَ ماؿ احد قط ما نفعا ماؿ أبي بكر) وبذلؾ يكوف أبي بكر الصديؽ

 يمثؿ الرعيؿ األوؿ لمف جيز وساند وأزر وشارؾ في نشر الديف اإلسالمي ,وقيؿ إف عمر بف

الخطاب 

اخذ نصؼ مالو وترؾ النصؼ فجاء إلى النبي  فقاؿ النبي محمد 

ىذا ماؿ

كثير ,فما تركت ألىمؾ ,قاؿ تركت ليـ نصفو ,وجاء أبي بكر بماؿ كثير فقاؿ الرسوؿ ما تركت
ألىمؾ قاؿ تركت ليـ اهلل ورسولو.

وبذلؾ يمكف القوؿ أف الرسوؿ محمد 

اعتمد عمى أمواؿ خديجة وأبي بكر وعمر (رض اهلل

عنيـ جميعا) في نشر وتمويؿ الديف اإلسالمي .

إما المبحث الثاني فتناوؿ :إدارة الموارد المالية في عيد النبي محمد .

تشير المصادر إلى أف النبي محمد 

كاف يدير الخالفة العربية اإلسالمية بكؿ صفحاتيا في

الحرب والسمـ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ,فقد عيف الرسوؿ محمد 

عامالً لجمع أمواؿ الفيء

والصدقة والغنائـ والزكاة وكاف يسمى (المستوفي) ويقدميا بيف يدي الرسوؿ محمد  ,وكاف
الرسوؿ يوزع الموارد المالية في وقتيا لعدـ وجود بيت الماؿ ,فقد أعطى لصفواف ابف أمية بعض

مف األمواؿ ,وىو مف المؤلفة قموبيـ وأعطي ألبي سفياف أربعيف أوقية مف الذىب ومائة مف

اإلبؿ .

وبذلؾ يمكف القوؿ اف النبي محمد 

كاف ىو الذي يدير األمور المالية لمخالفة في عيدة.

وشمؿ المبحث الثالث :تنمية الموارد المالية في عيد النبي محمد .
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يمكف القوؿ اف تنمية الموارد المالية في عيد النبي محمد 

كانت عمى مرحمتيف:

كما يذكر ابف سيد الناس

األولى :تنمية الموارد المالية المباشرة في عيد الرسوؿ محمد 
(تٖٚٗ:ىػ) في كتاب عيوف األثر كاف النبي  يزرع تحت النخيؿ في ارض بني النضير,
وبذلؾ تكوف بوادر تنمية الماؿ العاـ قد بدأ في عيد النبي محمد . 
اما الثانية :تنمية الموارد المالية الغير مباشرة وكاف ينوب عنو رجؿ ثاني غير الذي يدير الماؿ

العاـ وعمى سبيؿ المثاؿ عندما نزؿ أىؿ خيبر عمى حكـ النبي محمد 

وطمبوا مف الرسوؿ اف

يعامميـ في األمواؿ عمى النصؼ وقالوا نحف اعمـ بيا منكـ وأعمر ليا فصالحيـ الرسوؿ محمد

 عمى النصؼ .فوافؽ النبي محمد 

عمى مقترح أىؿ خيبر.

وبذلؾ تكوف ىذه المراحؿ بداية لتنمية أمواؿ الخالفة العربية اإلسالمية.

المبحث األول :طجباية الموارد المالية في عهد النبي محمد 

يعد أمر الجباية مف االمور التي حظيت باىتماـ الرسوؿ الكريـ محمد 

ألنيا عصب الحياة

العامة لمدولة ,وبذلؾ كانت الحاجة ممحة لمعرفة موارد التي تجبى منيا االمواؿ ,ومف خالؿ

الكتب والمصادر التاريخية ,فضال عف كتب االمواؿ ,يمكف القوؿ اف النبي محمد 

كاف يعتمد

عمى عدة أمور في جباية الموارد المالية لتمويؿ مفاصؿ الخالفة اإلسالمية ومنيا:
أوالً :تبرعات الصحابة لمموارد المالية:

اعتمد النبي محمد 

في بداية الدعوة اإلسالمية عمى أمواؿ الصحابة الكراـ حيث قاؿ عف

أمواؿ أبي بكر الصديؽ ( ما نفعني ماؿ قط ما نفعني ماؿ أبي بكر ,فبكي أبو بكر  وقاؿ

:ما إنا ومالي إال لؾ )(ٔ).

وقيؿ عف زيد بف أسمـ عف أبيو أنو قاؿ :سمعت عمر بف الخطاب  يقوؿ :أمرنا رسوؿ اهلل



يوماً أف نتصدؽ ,فوافؽ ذلؾ ماالً عندي ,فقمت اليوـ أسبؽ أبا بكر إف سبقتو يوماً ,فجاءت

بنصؼ مالي ,فقاؿ رسوؿ اهلل ( :ما أبقيت ألىمؾ؟ قمت :مثمو ,قاؿ :وأتى أبو بكر  بكؿ ما
عنده ,فقاؿ لو رسوؿ اهلل  :ما أبقيت ألىمؾ؟ قاؿ :أبقيت ليـ اهلل ورسولو ,قمت :ال أسابقؾ إلى

شيء أبداً) (ٕ).

فكاف الرسوؿ محمد 

يحث المسمموف عمى تقديـ الموارد المالية النقدية أو العينية لتمويؿ

جيوش المسمميف في الفتوحات اإلسالمية بؿ ويصر عمى تمؾ التبرعات العينية أو النقدية كثي اًر
(ٖ)

وعندما أرد تمويؿ جيش العسرة قاؿ (عبد الرحمف بف خباب السممي

رسوؿ اهلل 

(ٗ)

وىو عمى المنبر ,فحضض

قاؿ :إني لتحت منبر

عمى جيش العسرة ,فمـ يجبو احد ,فقاـ عثماف بف

عفاف  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ,عمي مائة بعير باحالسيا
ٕٖ٘

(٘)

()ٙ

واقتابيا

عوناً في ىذا الجيش ,ثـ

الموارد المالية في عهد النبي محمد

جبايتها وادارتها وتنميتها

مجمة الفراهيدي

أ.م.د رشيد الطيف إبراهيم الحشماوي
م.د .خميل خمف الجبوري

العدد  32أيمول 3102م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضض فمـ يجبو احد,فقاـ عثماف فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ,عمي مائتا بعير باحالسيا واقتابيا عونا

في ىذا الجيش ,ثـ حضض فمـ يجبو احد ,فقاـ عثماف بف عفاف فقاؿ :يا رسوؿ اهلل عمي
ثالثمائة بعير باحالسيا واقتابيا عونا في ىذا الجيش ,فقاؿ عبد الرحمف بف خباب فكأني انظر
وىو يقوؿ ما عمى عثماف ما عمؿ بعد ىذا اليوـ)( ,)ٚويبدو اف الرسوؿ

الى يد رسوؿ اهلل 
محمد  قد حضض عمى جمب المورد العينية ثالث مرات في خطبة واحدة ,مما يؤكد أف جيش
الفتوحات اإلسالمية بحاجة ماسة الى الموارد المالية سوى كانت نقدية أو عينية لتمويؿ الجيش

اإلسالمي.

وقد ذكر النبي محمد 

أف لخديجة بنت خويمد (رضي اهلل عنيا) دو اًر رئيسياً في فؾ العسر

المالية التي مر بيا النبي محمد  اذ قالت( عائشة :كاف النبي 

إذا ذكر خديجة أحسف

عمييا الثناء فقمت :ما تذكر منيا وقد أبدلؾ اهلل بيا خي ار قاؿ( ما أبدلني اهلل بيا خي ار منيا
صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بماليا إذ حرمني الناس ورزقني اهلل منيا الولد إذ لـ يرزقني

مف غيرىا) (.)ٛ

وبذلؾ تكوف تبرعات الصحابة األوائؿ ركيزة ميمة وأساسية في تمويؿ كافة نفقات الخالفة

العربية اإلسالمية السيما وأنيا دولة فتية في نشأتيا محاربة مف أىميا (أىؿ مكة) ,السيما واف اهلل

سبحانو وتعالى لـ ينزؿ تشريعات الزكاة بنوعييا زكاة الفطر وزكاة الماؿ وأمواؿ الفيء والغنيمة

في السنوات األوائؿ مف بعثت النبي محمد 
ثانيا :مورد الزكاة:

.

فرض اهلل سبحانو وتعالى الزكاة في السنة الثانية لميجرة ,اذ قاؿ اهلل سبحانو وتعالى ( ُخ ْذ ِم ْف
ِ
ِ
ِ
ِّ
يـ)( ,)ٜوقاؿ
ص َدقَةً تُ َ
ص ِّؿ َعمَْي ِي ْـ إِف َ
طيُِّرُى ْـ َوتَُزكي ِيـ بِيَا َو َ
أ َْم َوال ِي ْـ َ
صالَتَ َؾ َس َك ٌف ليُ ْـ َوالموُ َسميعٌ َعم ٌ
اهلل سبحانو وتعالى مرة أخرى ( َوآتُوا الزَكاةَ)(ٓٔ) ,وحدد اهلل سبحانو وتعالى مف يستحؽ الزكاة وقاؿ
ِ
ِِ
اء واْلم ِ
(إِنما الص َد ُ ِ ِ
الر ِ
قاب َواْل ِ
ساك ِ
يف َوِفي
وبيُ ْـ َوِفي ِّ
يف َعمَ ْييا َواْل ُم َؤلفَة ُقمُ ُ
غارِم َ
يف َواْلعامم َ
قات لْمفُقَر َ َ
َ
ِ (ٔٔ)
ِ
ِ
ِ
يؿ الم ِو و ْاب ِف السبِ ِ
سبِ ِ
يـ)  ,وأصبحت الزكاة مورد مالي يسيـ
يؿ فَ ِر َ
َ
يـ َحك ٌ
يضةً م َف المو َوالموُ َعم ٌ
َ
في تسيير مفصؿ الخالفة اإلسالمية الى جانب الموارد المالية التي كاف يتبرع بيا الصحابة
الكرـ ,وتختمؼ عف تبرعات الصحابة أنيا مفروضة مف اهلل سبحانو وتعالى ومحددة بمقادير مف

الرسوؿ محمد 

أما تبرعات الصحابة فيي اختيارية .

وىكذا أصبحت المفاصؿ المالية لمخالفة اإلسالمية تقوى شيئاً فشيئاً ,ويمكف أف تقسـ الزكاة

الى قسميف :

 -0زكاة المال:
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قاؿ الرسوؿ محمد ( أ َُّدوا َزَكاةَ أ َْم َوالِ ُك ْـ)
النقدية والمواشي والزروع والتجارة بعد أف تجتاز مقادير وضعت وفؽ الشرع اإلسالمي ,يجب أف
(ٕٔ)

وكانت تفرض عمى الذىب والفضة والعممة

تتوافر فييا شروط قبؿ أخذىا ومف ىذه الشروط(ٖٔ):

 -اإلسالـ  :أف يكوف مسمـ غير كافر ,الف الزكاة احد أركاف اإلسالـ فيي غير مقبولة مف

الشخص الكافر ألنو ال يؤدي أركاف اإلسالـ األخرى الصوـ والصالة والحج والشيادة ,لذا فاف
الزكاة عمؿ طاىر فال تقبؿ إال مف المسمـ.

 -الحرية :يجب أف يكوف حر غير عبد أو ممموؾ لشخص ,الف العبد الممموؾ ىو ومالو

لسيده.

 -الكماؿ أو النصاب :الزكاة مفروض عمى األغنياء ال عمى الفقراء ويجب أف تجتاز النصاب

الكامؿ ,يمكف القوؿ أف الفقراء ال تؤخذ منيـ الزكاة وانما ترد إلييـ أمواؿ عينية أو نقدية مف
األغنياء .

 الحوؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل َ ( ال َزَكاةَ ِفي م ٍوؿ َعمَ ْي ِو اْل َح ْو ُؿ)
اؿ َحتى َي ُح َ
َ
الحوؿ ىو السنة ,وال يفرض تزكية األشياء مف العينية أو النقدية قبؿ أف يمضي عمييا سنة
(ٗٔ)

ويمكف أف يعرؼ

كاممة ,واغمب األحياف يكوف العد بالسنة اليجرية ال الميالدية .

 النية  :كانت النية ركنا أساسيا في زكاة الماؿ اذ قرف الرسوؿ محمد  أي عمؿ بالنيةت ِى ْجرتُو إِلَى ُد ْنيا ي ِ
َعما ُؿ بِ ِّ ِ
ِ ِّ
ام ِر ٍ
ِ
ص ُيبيَا ,أ َْو إِلَى
ئ َما َن َوى ,فَ َم ْف َك َان ْ
َ ُ
َ ُ
النياتَ ,وِان َما ل ُكؿ ْ
وقاؿ( إن َما األ ْ َ
ٍ ِ
اج َر إِلَ ْي ِو) (٘ٔ) ولذلؾ ال يمكف تأدية الزكاة اال بالنية المسبقة.
ام َأرَة َي ْنك ُحيَا ,فَ ِي ْج َرتُوُ إِلَى َما َى َ
ْ
 -البموغ :فرضت الزكاة عمى اإلنساف العاقؿ البالغ مف العمر.

أما أىـ الفئات التي فرض عمييا الزكاة فيي:

أ -األنعاـ ( اإلبؿ ,البقر ,الغنـ ) :زكاة اإلبؿ في ((أربع وعشريف مف اإلبؿ فما دونيا مف
الغنـ مف كؿ خمس شاة ,فإذا بمغت خمسا وعشريف إلى خمس وثالثيف ففييا بنت مخاض أنثى,
فإذا بمغت ستا وثالثيف إلى خمس وأربعيف ففييا بنت لبوف أنثى ,فإذا بمغت ستا وأربعيف إلى
ستيف ,ففييا حقة طروقة الجمؿ ,فإذا بمغت واحدة وستيف إلى خمس وسبعيف ففييا جذعة ,فإذا
بمغت ستا وسبعيف إلى تسعيف ففييا بنتا لبوف ,فإذا بمغت إحدى وتسعيف إلى عشريف ومائة ففييا
حقتاف طروقتا الجمؿ ,فإذا زادت عمى عشريف ومائة ,ففي كؿ أربعيف بنت لبوف ,وفي كؿ

خمسيف حقة ,واف تبايف أسناف اإلبؿ في فرائض الصدقات فمف بمغت عنده مف اإلبؿ صدقة

الجذعة وليست عنده جذعة ,وعنده حقة ,فإنيا تقبؿ منو الحقة ,ويجعؿ معيا شاتيف إف استيسرتا
لو أو عشريف درىما ,ومف بمغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ,وعنده بنت لبوف ,فإنيا تقبؿ
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منو ويجعؿ معيا شاتيف ,إف استيسرتا لو ,أو عشريف درىما ,ومف بمغت عنده صدقة ابنة لبوف
وليست عنده إال حقة ,فإنيا تقبؿ منو ,ويعطيو المصدؽ عشريف درىما أو شاتيف ,ومف بمغت
عنده صدقة ابنة لبوف ,وليست عنده بنت لبوف وعنده بنت مخاص ,فإنيا تقبؿ منو ,ويجعؿ معيا

شاتيف إف استيسرتا لو ,أو عشريف درىما ,ومف بمغت عنده صدقة ابنة مخاض ,وليس عنده إال
ابف لبوف ذكر ,فإنو يقبؿ منو ,وليس معو شيء ومف لـ يكف عنده إال أربع مف اإلبؿ فميست فييا

صدقة إال أف يشاء رّبيا فإذا بمغت خمسا مف اإلبؿ ففييا شاة))(.)ٔٙ
وبذلؾ يكوف مورد الزكاة موردا رئيسيا يساعد عمى إنعاش اقتصاد الخالفة اإلسالمية السيما
واف المجتمع في شبو الجزيرة العربية اغمبو يرعي المواشي بأنواعيا ,لذا يمكف القوؿ اف اإلبؿ
كاف مردودىا المالي ليس بقميؿ ,واسيـ بشكؿ فاعؿ في فؾ العسرة المالية التي كانت تمر بيا

الخالفة اإلسالمية.

اما البقر فقد ( روى اإلماـ أحمد ,والترمذي ,وابف ماجة ,عف ابف مسعود (رضي اهلل تعالى

عنيما) قاؿ كتب رسوؿ اهلل 

في صدقة البقر إذا بمغ البقر ثالثيف ,ففييا تبيع مف البقر جذع

مسنة ,فإذا كثرت البقر ففي كؿ أربعيف
أو جذعة ,حتى تبمغ أربعيف فإذا بمغت أربعيف ففييا بقرة ّ

مسنة) (. )ٔٚ
مف البقر ّ

وما زكاة الغنـ فاف (كانت أربعيف إلى عشريف ومائة شاة ,فإف زادت عمى عشريف ومائة إلى

مائتيف ففييا شاتاف ,فإف زادت عمى مائتيف إلى ثالثمائة ففييا ثالث شياه فإف زادت عمى

ثالثمائة ,ففي كؿ مائة شاة ,وال يؤخذ في الصدقة ىرمة ,وال ذات عوار ,وال تيس الغنـ ,إال أف
المصدؽ وما كاف خميطيف فإنيما يتراجعاف بينيما السوية فإف زادت عمى ثالثمائة ففي كؿ
يشاء
ّ
مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجؿ ناقصة مف أربعيف شاة ,شاة واحدة فميس فييا صدقة إال أف

يشاء رّبيا وال يجمع بيف مفترؽ وال يفرؽ بيف مجتمع خشية الصدقة ) (.)ٔٛ
ب -فئات النقد ( الذهب والفضة والمبالغ النقدية):

أمر رسوؿ اهلل 

معاذ بف جبؿ  حيف بعثو إلى اليميف أف يأخذ مف كؿ أربعيف دينا ار

دينا اًر ,ومف كؿ مائتي درىـ خمسة دراىـ(.)ٜٔ

وروى ابف ماجو ,والدار قطني ,عف ابف عمر ,وعائشة (رضي اهلل تعالى عنيما) أف رسوؿ اهلل



كاف يأخذ مف كؿ عشريف دينا ار فصاعدا نصؼ دينار ,ومف األربعيف دينا اًر ,دينا اًر(ٕٓ).

وبذلؾ تكوف المبالغ النقدية قد خضعت لمزكاة إما الذىب والفضة فكانت أيضا تقيـ ويدفع
عنيا الزكاة .

جـ -الزروع والثمار:
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عف معاذ  قاؿ(:بعثني رسوؿ اهلل 

إلى اليمف وأمرني أف آخذ مما سقت السماء وما سقي

بعال العشر وما سقي بالدوالي نصؼ العشر)

(ٕٔ)

.

وروى أبو داود ,والدار قطني ,عف عائشة (رضي اهلل تعالى عنيا) قالت كاف رسوؿ اهلل 

يخير ييود بذلؾ
(يبعث ابف رواحة فيخرص النخؿ ,حيف تطيب الثمار ,قبؿ أف يؤكؿ منو ,ثـ ّ
(ٕٕ)
تفرؽ)
الخرص ,أو يدفعوه إليو ,لكي يحصي الزكاة قبؿ أف تؤكؿ الثمار ,أو ّ
د -التجارة:

ذكر الصحابة أف رسوؿ اهلل 

كاف يأمرنا أف نخرج الصدقة فيما نعده لمبيع(ٖٕ) ,وبذلؾ تكوف

التجارة قد أسيمت في سد قسماً مف نفقات الخالفة لتكف رديفاً وركف أساسياً في تمويؿ نفقات

الخالفة اإلسالمية.

 -3موارد زكاة الفطر :
وىي أمواؿ مقدرة تدفع لمفقراء والمساكيف والعامميف عمييا والمؤلفة قموبيـ وفي الرقاب والغارميف

وفي سبيؿ اهلل وابف السبيؿ في رمضاف ,ويسمى أوؿ يوـ مف شواؿ بيوـ الفطر ,وتسمى صدقة

الفطر ,أو زكاة رمضاف ,أو زكاة الصوـ ,أو صدقة الرؤوس ,أو زكاة األبداف(ٕٗ) .واجبة عمى

كؿ فرد مف المسمميف ,صغي اًر أو كبي اًر ,ذك ار أو أنثى ,ح اًر أو عبداً ,وشرعت زكاة الفطر في
السنة الثانية مف اليجرة لتكف طيارة لمصائـ وتدفع في شير رمضاف ,لتكف عونا لمفقراء
والمعتازيف(ٕ٘).

وأجمع أىؿ العمـ عمى أف صدقة الفطر إذا أمكنو عف نفسو وعف أوالده األطفاؿ الذيف ال أمواؿ

اف لمطفؿ ماؿ أخرج عنو مف مالو ,وعمى المرء صدقة الفطر عف مماليكو ذكورىـ,
ليـ ,واذا َك َ
وأنثاىـ ,صغيرىـ ,وكبيرىـ ,مف غاب منيـ ومف حضر ,عمـ موضعو أو لـ يعمـ بو(..)ٕٙ
ِ
روى البخاري ع ِف ْاب ِف عمر ر ِ
صمى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َسم َـ
ض َي اهللُ َع ْنيُ َما ,قَ َ
اؿَ ( :ف َر َ
َ
ض َر ُسو ُؿ المو َ
ُ ََ َ
ير عمَى ِ
ِ
ِ
ِ
َزَكاةَ ِ
الحِّرَ ,والذ َك ِر َواأل ُْنثَىَ ,والص ِغ ِ
ير
الف ْ
الع ْبد َو ُ
اعا م ْف َشع ٍ َ
ص ً
ص ً
َ
اعا م ْف تَ ْم ٍر ,أ َْو َ
ط ِر َ
ِ ()ٕٚ
ِِ
وال َكبِ ِ ِ
َف تُ َؤدى قَْب َؿ ُخ ُرو ِج الن ِ
اس إِلَى الصالَة)
َم َر بِيَا أ ْ
الم ْسمم َ
يفَ ,وأ َ
ير م َف ُ
َ
وبذلؾ يمكف القوؿ أف زكاة الفطر أسيمت إسياما كثي ار في تسير مفاصؿ الخالفة العربية

اإلسالمية ماليا ,السيما واف الدولة العربية اإلسالمية بأمس الحاجة لمموارد المالية او العينية او
الغذائية في ذلؾ الوقت ال سيما وأنيا مفروضة عمى كؿ مسمـ صغي ار وكبي ار ذك ار وأنثى ح ار وعبدا
غائبا وحاض اًر .
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ثالثا :القروض:

اعتمد النبي محمد 

عمى القروض الغير مشروطة بالربا لتمويؿ كافة مفاصؿ الخالفة

العربية اإلسالمية الحديثة ال سيما في تمويؿ الجيش اإلسالمي في الفتوحات ,إذ (استقرض
()ٕٛ

الرسوؿ مف حويطب بف عبد العزى
()ٕٜ

المطمب بف ىاشـ

أربعيف ألؼ درىـ ,وأعاف نوفؿ بف الحارث بف عبد

رسوؿ اهلل  يوـ حنيف بثالثة آالؼ رمح فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
(ٖٓ)

أنظر إلى رماحؾ يا أبا الحارث تقصؼ أصالب المشركيف)

.

كأني

وكاف مف خمقو  حسف التعامؿ ,وحسف القضاء ,وحسف في رد الستقراض اذ أف النبي

(استمؼ مف رجؿ بِك اًر فجاءت إِبؿ الصدقة فقاؿ« :اقضوه بك اًر ,فقمت لـ أجد إال جمال رباعياً

فقاؿ ,أعطوه ,أف خياركـ أحسنكـ قضاء) (ٖٔ) ,وكاف النبي 

ينظر الى الفقراء والمحتاجيف نظرة

أكبار واحتراـ ويعالج فقرىـ معالجة إسالمية حقيقة اذ (استقرض رسوؿ اهلل 
(ٕٖ)

مف ثالثة مف نفر

(ٖٖ)

خمسيف الؼ درىـ ,واستقرض مف عبد اهلل بف ربيعة

مف قريش :مف صفواف ابف أمية
ِ
يف إلؼ درىـ ,واستقرض مف حويطب بف عبد العزى أربعيف إلؼ درىـ  ,فكانت ثالثيف ألؼ,
أ َْرَبع َ
فقسميا رسوؿ اهلل  بيف أصحابو مف أىؿ الضعؼ)(ٖٗ).
رابعا :الغنائم:

الغنائـ في المغة ىي جمع غنيمة ويقاؿ غنـ فالف الغنيمة يغنميا غنما ,وأصؿ الغنيمة الربح

نامى(ٖ٘).
والفضؿ ,ولمغنيمة عند العرب أسماء منيا
الحباسةُ ,واليَُبالَةُ ,و ُ
َ
الغ َ
جاءت الغنائـ لتساىـ كمورد اقتصادي رئيسي لتسير مفاصؿ الخالفة العربية اإلسالمية السيما
بعد االنتصارات التاريخية العديدة في المعارؾ التي قادىا النبي محمد  ,حيث وضع اهلل
اعمَ ُموا أَن َما َغنِ ْمتُ ْـ ِم ْف َش ْي ٍء
(و ْ
سبحانو وتعالى أسس توزيع الغنائـ في اآلية القرآنية الكريمة وقاؿ َ
وؿ ولِِذي اْلقُربى واْليتَامى واْلمس ِ
ِِ
ِ
ِ
اك ِ
يف َو ْاب ِف السبِي ِؿ)( )ٖٙويروى باف ىذه اآلية
َْ َ َ َ َ َ َ
فَأَف لمو ُخ ُم َسوُ َولمر ُس َ
الكريمة نزلت بعد غنائـ معركة بدر ,وقد حمؿ اهلل سبحانو وتعالى الغنائـ حيث قاؿ (فَ ُكمُوْا ِمما
ِ
ِ
يـ)( ,)ٖٚوبذلؾ شجعت ىذه اآلية الكريمة المسمميف
َغن ْمتُ ْـ َحالَالً طَيًِّبا َواتقُوْا الموَ إِف الموَ َغفُ ٌ
ور رح ٌ
عمى المزيد مف كسب الغنائـ.
وأصبحت الغنائـ احد المصادر المالية الميمة في تسير أمور الدولة العربية اإلسالمية .

ويقاؿ اف رسوؿ اهلل 

قد غنـ قبؿ معركة بدر الكبرى عندما أرسؿ عبد اهلل بف جحش

()ٖٛ

عمى رأس سرية مف المسمميف لقافمة قريش القادمة مف الطائؼ الى مكة وىي محممة بالخمر
وآلدـ وزبيب الجاءوا ,فقدموا بو الى النبي محمد .)ٖٜ( 
ٖٖٓ
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فقد كسب النبي غنائـ طائمة بعد معركة بدر الكبرى وعمى سبيؿ المثاؿ فاف الرسوؿ محمداً 

غنـ في غزة بني المصطمؽ سنة خمس ىجرية ,ألفي بعير ,وخمسة أالؼ شاة ,ىذا عدا السبايا

مف النساء واألسارى مف الرجاؿ(ٓٗ).
خامسا :الفدية:

قد تكوف الفدية احد أقساـ الغنيمة ,وأسيمت مساىمة فعالة في توفير أمواؿ اقتصادية عينية او

نقدية لتمويؿ خزينة الدولة العربية اإلسالمية في عيد النبي محمد 

بؿ ويمكف القوؿ أنيا كانت

أحد أركاف قوة خزينة المسمميف وبالتالي فاف الفدية حمت أزمة اقتصادية كاف يعاني منيا
المسمموف طواؿ أكثر مف أربعة عشر سنة مضت عمى بزوغ نشر الديف اإلسالمي حتى أف أبي

بكر الصديؽ  قاؿ لمنبي محمد 

عندما استشاره في أسرى بدر( أرى أف تأخذ منيـ فدية

فتكوف لنا قوة عمى الكفار فعسى اهلل أف ييدييـ إلى اإلسالـ)

أربعيف أوقية ,فمف لـ يكف عنده عمـ عشرة مف المسمميف)(ٕٗ).

(ٔٗ)

وكانت فدية أسرى (أىؿ بدر

سادسا :الفيء:

بعد أف اتسعت الفتوحات العربية اإلسالمية شرقا وغربا وأصبح أمرىا محاؿ البد منو لجئت

بعض القبائؿ الى دفع الفيء ,ويمكف أف يعرؼ الفيء ما اخذ مف أمواؿ المشركيف بغير قتاؿ(ٖٗ),
َى ِؿ اْلقُرى َفمِم ِو ولِمرس ِ
وؿ َولِِذي
وقد حدد اهلل سبحانو الفيء
اء الموُ َعمَى َر ُسولِ ِو ِم ْف أ ْ
َ ُ
وقاؿ(ما أَفَ َ
َ
َ
َغنِي ِ
ِ
يف و ْاب ِف السبِ ِ
اء ِم ْن ُك ْـ َو َما َءاتَا ُك ُـ الر ُسو ُؿ
وف ُدولَةً َب ْي َف األ ْ َ
يؿ َك ْي ال َي ُك َ
اْلقُ ْرَبى َواْل َيتَ َ
امى َواْل َم َساك ِ َ
يد اْل ِعقَ ِ
اب)(ٗٗ).
فَ ُخ ُذوهُ َو َما َنيَا ُك ْـ َع ْنوُ فَ ْانتَيُوا َواتقُوا الموَ إِف الموَ َشِد ُ

ويمكف القوؿ ىنالؾ فرؽ بيف الغنيمة والفيء :الغنيمة ىو الماؿ المأخوذ مف أمواؿ المشركيف

بقتاؿ ,والفيء مأخوذ بدوف قتاؿ(٘ٗ).

وبذلؾ أسيـ الفيء بمردود مالي كبير جدا السيما وانو جاء بدوف معارؾ وبالتالي يمكف القوؿ

اف تمؾ المردودات االقتصادية جاءت مف دوف خسائر اقتصادية مف قبؿ المسمميف الف الفيء

كاف بطريقة التفاىـ بيف المشركيف والمسمميف ال بالقتاؿ.

سابعا :الجزية:

وىي التي تفرض عمى كؿ ييوديا أو نصرانياً ال يرد عف دينو وجب عميو أف يدفع الجزية,
والبد أف يكوف حالما ذك ار او أنثى ح ار أو عبدا ,فَم ْف أَدى َذلِ َؾ إِلَى رس ِ
وؿ اهلل  فَِإف لَوُ ِذمةَ
َُ
َ
()ٗٙ
الم ِو َوِذمةَ َر ُسولِ ِوَ ,و َم ْف َم َن َعوُ فَِإنوُ َع ُد ٌّو لِم ِو َولِ َر ُسولِو .
تعد الجزية مف أىـ الموارد المالية التي تساىـ في إنعاش االقتصاد اإلسالمي في عيد النبي

محمد  ( ,ويقاؿ أف الجزية فرضت ألوؿ مرة سنة تسعة ىجرية عمى أىمي نجراف( ,)ٗٚويقاؿ
ٖٖٔ
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أيضاً وضع الجزية عمى أىؿ آيمة( ,)ٗٛثالثمائة دينار كؿ سنة ,وكاف ثالثمائة

أف رسوؿ اهلل 

رجؿ ,وعمى أىؿ أذرح

()ٜٗ

مائة دينار في كؿ رجب)(ٓ٘).

المبحث الثاني :إدارة المورد المالية في عهد النبي محمد 
يذكر أف النبي محمد  كاف يدير جميع أمور الخالفة اإلسالمية في الحرب و السمـ

اقتصاديا واجتماعيا ,واف كاف يعتمد في بعض األحياف عمى بعض الصحابة الكراـ السيما في

جمع الموارد االقتصادية ,حيث اعتمد النبي محمد 
(ٔ٘)

بف زائد األنصاري

في جمع غنائـ بدر عمى أبي اليسر كعب

وقيؿ اسمو كعب بف عمرو األنصاري(ٕ٘) ,وقيؿ اعتمد عمى عبد اهلل بف

كعب(ٖ٘) ,وقيؿ عمى زيد األصغر(ٗ٘) ,ووضعيا بيف يدي رسوؿ اهلل 
خباب بف االرت(٘٘) ,وكاف يسمى عامؿ الغنائـ (المستوفي).

وجعؿ عمى أسرى بدر,

بشر بف سفياف( ,)٘ٙمف بني سعد ىذيـ إلى بني كعب ليأخذ

وأرسؿ الرسوؿ محمد 

الصدقات منيـ وأمره رسوؿ المو  أف يأخذ العفو ويتوقّى كرائـ أمواليـ ,فخرج بشر بف سفياف
الكعبي إلى بني كعب ,فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منيا الصدقة ,فحشرت عمييـ خزاعة
الصدقة في كؿ ناحية فاستكثرت ذلؾ بنو تميـ فقالوا :ما ليذا يأخذ أموالكـ منكـ بالباطؿ؟ فشيروا

السيوؼ.

فقاؿ الخزاعيوف :نحف قوـ نديف بديف اإلسالـ وىذا أمر ديننا ,فقاؿ التميميوف :ال يصؿ إلى

المصدؽ وقدـ عمى رسوؿ اهلل 
بعير منيا أبدا ,فيرب
ّ
()٘ٚ

التميمييف فأخرجوىـ مف محاليـ

وكاف 

فأخبره الخبر ,فوثبت خزاعة عمى

.

يوزع الموارد االقتصادية ( العينية والنقدية والموارد األخرى ) في وقتيا لعدـ وجود

بيت ماؿ لممسمميف حتى أف رجؿ جاء الى النبي محمد  يريد ماؿ منو ,فقاؿ لو النبي 

(ما

عندي شيء أعطيؾ ,ولكف استقرض ,حتى يأتينا شيء فنعطيؾ ,فقاؿ عمر :ما كمفؾ اهلل ىذا,

أعطيت ما عندؾ ,فإذا لـ يكف عندؾ فال تكمؼ ,قاؿ :فكره رسوؿ اهلل محمد 

قوؿ عمر)

()٘ٛ

وىذا يدؿ عمى بيت الماؿ فارغ في بعض األحياف ,وتشير بعض المصادر الى أف النبي 

كاف يوزع ما يرده مف أمواؿ في نفس الوقت لممسمميف .

وقد عيف النبي محمد 

()ٜ٘

عمى خزانة بيت الماؿ الصحابي الجميؿ بالؿ بف رباح

إما ابرز فئات المسمميف التي كاف يوزع ليما النبي محمد 

والزكاة بنوعييا و القروض والجزية والفدية ) ىما:

.

الموارد المالية (الغنائـ و الفيء

ٔ -المؤلفة قموبيـ :قاؿ ابف حجر (ت ٕٛ٘ :ىػ) المراد بالمؤلفة ناس مف قريش أسمموا يوـ

الفتح إسالما ضعيفا ,وقيؿ كاف فييـ مف لـ يسمـ بعد كصفواف بف أمية ,وقد اختمؼ في المراد
ٕٖٖ
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بالمؤلفة قموبيـ الذيف ىـ أحد المستحقيف لمزكاة فقيؿ :كفار يعطوف ترغيبا في اإلسالـ ,وقيؿ

مسمموف ليـ أتباع كفار ,وقيؿ مسمموف أوؿ ما دخموا في اإلسالـ ليتمكف اإلسالـ مف قموبيـ(ٓ.)ٙ

يوـ معركة حنيف سنة ثماف ىجرية المؤلفة قموبيـ مف

وأوؿ ما أعطى النبي محمد 
الغنائـ(ٔ ,)ٙاذ أعطى رسوؿ اهلل  المؤلفة قموبيـ  ,...فأعطى ابا سفياف ابف حرب مائة بعير,
وأعطى ابنو معاوية مائة بعير ,وأعطى حكيـ بف حزـ مائة بعير ,وأعطى الحارث بف الحارث

بف كمدة ,أخ بني عبد الدار مائة.

وقاؿ ابف إسحاؽ ,وأعطى الحارث بف ىشاـ مائة بعير ,وأعطى سييؿ بف عمرو مائة بعير,

وأعطى حويطب بف عبد العزى بف أبي قيس مائة بعير ,وأعطى العالء بف جارية الثقفي مائة

بعير ,وأعطى األقرع بف حابس التميمي مائة بعير ,وأعطى مالؾ بف عوؼ النصرى مائة بعير,
وأعطى صفواف بف أمية مائة بعير ,فيؤالء أصحاب المائة ,وأعطى دوف المائة رجاال مف قريش,

منيـ مخرمة بف نوفؿ الزىري ,وعمير بف وىب الجمحي ,وىشاـ بف عمرو اخو بني عامر بف
لؤي ,وأعطي سعيد بف يربوع بف عنكشة بف عامر بف مخزوـ خمسيف مف اإلبؿ وأعطى السيمي
(ٕ)ٙ

خمسيف مف اإلبؿ ,واسـ السيمي عدي بف قيس

وبذلؾ يكوف الرسوؿ 

.

أعطى لممؤلفة قموبيـ (حديثي اإلسالـ) حتى تترسخ العقيدة اإلسالمية

في قموبيـ وعقوليـ ,لذا أوؿ ما بدأ أعطى لغنائـ سنة ثماف ىجرية في معركة حنيف لممؤلفة
قموبيـ .

ٕ -المساكيف والفقراء :كاف النبي محمد 

ينظر نظرة خاصة الى فقراء ومساكيف المسمميف

ويعالج مشاكميـ كافة السيما المالية منيا ,فعندما نظر الى بعض افرد األمة وأحس بضعفيـ

المالي ,وكنت خزانة الخالفة اإلسالمية فارغة استقرض (مف ثالثة نفر مف قريش ,مف صفواف

بف امية خمسيف إلؼ درىـ فاقرضة ,واستقرض مف عبد هلل بف ابي ربيعة أربعيف إلؼ درىـ,
واستقرض مف حويطب بف عبد العزى أربعيف ألؼ درىـ,فكانت ثالثيف ومائة إلؼ ,فقسميا رسوؿ



بيف أصحابو مف أىؿ الضعؼ)(ٖ.)ٙ

وكاف مف شروطو 

اف يكوف ىذا القرض غير مقترف بالربا.

كاف النبي محمد 

يدر األمواؿ أدرة ناجحة ومرضية بيف المسمميف السيما مف اشترؾ في

 -2من اشترك في المعارك مع الرسول .

المعركة مع المسمميف ,أو جبر المشركيف عمى الرضوخ لمفيء لممسمميف ,إذ (قسـ أمواؿ بني
قريظة ونساءىـ وأبناءىـ عمى المسمميف فكاف مع المسمميف ستة وثالثوف فرسا فأعطى الفارس
ٖٖٖ
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ثالثة أسيـ ,لمفرس سيماف ولصاحبو سيـ ولمراجؿ الذي ليس لو فرس سيـ وأخرج منيا

الخمس)

(ٗ)ٙ

 -4من لم يشترك في المعارك مع الرسول .
لـ تكف الغنائـ لمف اشترؾ في المعارؾ فقط ,وانما كانت ىنالؾ حصة لمف لـ يشترؾ فييا

ألسباب مشروعة كانت بموافقة النبي محمد 

(وقد أسيـ النبي لبعض مف لـ يحضر الموقعة

لعذر ,وىـ :أبو لبابة األنصاري ألنو كاف مخمّفا عمى أىؿ المدينة ,وعاصـ بف عدي ألنو خمّفو
(٘)ٙ

الرسوؿ عمى أىؿ قباء

والعالية( ,)ٙٙوالحارث بف حاطب ألف الرسوؿ 

خمّفو عمى بني

()ٙٚ

فمـ يتمكنا مف

وخوات بف جبير ألنيما كس ار بالروحاء
عمرو ابف عوؼ ,والحارث بف الصمة ّ
السير ,وطمحة بف عبيد اهلل وسعيد بف زيد ألنيما أرسال يتجسساف األخبار فمـ يرجعا إال بعد

انتياء الحرب ,وعثماف بف عفاف ألف رسوؿ اهلل كاف خمفو عمى السيدة رقية لمرضيا)(.)ٙٛ
 -2شهداء المعارك:

قد وضع النبي محمد 

حصة وفيرة مف المورد المالية التي غنميا المسمموف مف المعارؾ

لعوائؿ الشيداء الذي استشيد في معركة بدر( ,وىـ أربعة عشر مسمما ,ستة مف المياجريف,
منيـ عبيدة بف الحارث الذي جرح في المبارزة األولى ,ثـ مات عند رجوع المسمميف  ,...وثمانية

مف األنصار ,وما فعمو النبي 

ىو غاية العدؿ واإلنصاؼ ,وقد سبؽ بو إلى رعاية أسر

الشيداء وذوييـ وضماف عيشة كريمة ليـ بعد وفاة عائمييـ قبؿ أف يعرؼ العالـ الحديث ذلؾ)

()ٜٙ

مف العدؿ واألنصاؼ ورعاية ذوي الشيداء.

المبحث الثالث :تنمية الموارد المالية في عهد النبي محمد 
كاف الرسوؿ  يتمتع بنظرة اقتصادية فريدة مف نوعيا في تنمية األمواؿ حيث نميا بطريقتيف
ىما:

الطريقة األولى :االستثمار المباشر:

يعد النبي محمد 

مؤسس القطاع العاـ عندما استثمر أمواؿ بني النضير ,اذ (كاف يزرع

تحت النخؿ في أرضيـ ,فيدخر مف ذلؾ قوت أىمو وأزواجو سنة ,وما فضؿ جعمو في الكراع

والسالح) (ٓ.)ٚ

لذا يمكف القوؿ أف موارد القطاع العاـ بدأت في عيد النبي محمد 

المجتمعات األخرى.

االستثمار غير المباشر :الطريقة الثانية:

 -0إحياء األرض:
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(ٔ)ٚ

وبذلؾ

أرضا مواتًا فيي لو)
وضع النبي محمد  قاعدة أساسية شرعية بقولو (مف أحيا ً
بدأت حركة واسعة لحياء األرض الميممة وفقا لمقاعدة الشرعية التي وضعيا الرسوؿ محمد

,

وقد سياـ ىذا القرار الشرعي بتنمية األراضي المتروكة ليكف ليا مردود مالي كبير لمخالفة

اإلسالمية .

لذا يمكف القوؿ أف تمؾ القاعدة الشرعية ساىمت في حؿ الكثير مف مشاكؿ البطالة أوال التي

كانت سائد وبالتالي أسيمت في إنعاش اقتصاد الخالفة اإلسالمية.

(وقد اشتيرت الكثير مف األودية التي انتشرت الزارعة بيا في عصر الرسوؿ ,منيا وادي
(ٕ)ٚ

العقيؽ

الذي ىو أىـ أودية المدينة وفيو أمواؿ أىؿ المدينة ومزارعيـ.

كذلؾ مف األودية الميمة التي استخدمت لمزراعة في المدينة وادي بطحاف(ٖ ,)ٚوكانت بو

مزارع بني النضير وأمواليـ ,كذلؾ وادي ميزوز

(ٗ)ٚ

ثالث أودية المدينة ,ووادي رانونا(.)ٚٙ

كانت بو أمواؿ قريظة ,ووادي قناة

(٘)ٚ

وىو

كذلؾ مف األودية التي استفيد مف أرضيا بالزراعة وادي القرى ,كذلؾ عرؼ في الطائؼ الكثير

مف األودية التي استفيد منيا بالزراعة ,أىميا وادي وج( ,)ٚٚويقع غرب الطائؼ ,وفيو الكثير مف

المزارع والبساتيف وترفده بعض األودية األخرى ,كذلؾ وادي ليو ويقع شرؽ الطائؼ وبالقرب
منيا.)ٚٛ().

 -3حفر العيون:
يعد الماء سر الحياة ,السيما لمزراعة منيا ,التي تؤدي الى إنعاش االقتصادي ,وىذا اإلنعاش

سوؼ يكوف لو مردود مالي يوثر إيجابا عمى الخالفة اإلسالمية حيث قاؿ الخميفة عثماف بف
أف رسوؿ
عفاف ( رضى اهلل عنو) («مف جيّز جيش العسرة فمو ّ
الجنة» ,فجيّزتيـ؟ ألستـ تعمموف ّ
()ٜٚ
الجنة»  ,فحفرتيا؟ فصدقوه ,وبذلؾ يكوف النبي  قد
اهلل  قاؿ« :مف حفر بئر رومة فمو ّ
أمر بحفر بئر رومة لالستفادة منو)

 2ـ المناصفة:

كاف النبي محمد 

(ٓ)ٛ

.

يصر عمى استثمار وتنمية الموارد المالية لتغطية نفقات الخالفة

اإلسالمية بكؿ مفاصميا وفؽ الشرع اإلسالمي ,حيث كانت المناصفة لمزرع إحدى موارد التنمية
بالقوة و (سألوا رسوؿ اهلل

المالية لمخالفة اإلسالمية اذ وقع أىؿ خيبر عمى حكـ النبي محمد 
 أف يعامميـ في األمواؿ عمى النصؼ ,وقالوا نحف اعمـ بيا منكـ و أعمر ليا ,فصالحيـ
رسوؿ اهلل  عمى النصؼ عمى أنا اذا شئنا اف نخرجكـ أخرجناكـ)(ٔ ,)ٛوبذلؾ شرع النبي محمد
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استثما ار ماليا جديد ليساىـ في رفد اقتصاد الخالفة اإلسالمية ,وليكف تشريعا جديدا لألمة

فيما بعد .

 -4موارد الخمس:
قد تكوف موارد الغنائـ والفيء والزكاة فييا مواشي (ابؿ بقر غنـ وغيرىا مف المواشي) وىذه

األصناؼ قد تكوف حامؿ(عشرا) ,السيما بعد أف أخرجت عمى أساس نظاـ الخمس ,وربما تمد في

مكاف بيت الماؿ ,وبذلؾ يزداد عددىا .

والمرجح اف الخمس يكوف فيو أعداد كثيرة مف (اإلبؿ البقر الغنـ والخيوؿ) وىي حامؿ,

وبمرور الزمف تساعد ىذه الزيادة عمى زيادة المواد المالية لمخالفة اإلسالمية.
 -2تمميك خاص:

عندما أحس النبي محمد 

أف ىنالؾ أناس مف الصحابة الكراـ بارعيف في القتاؿ بارعيف في

الزراعة ممكيـ بعض األراضي الخصبة إلنعاش اقتصاد الخالفة اإلسالمية ,اذ (أقطع لمصحابي

أرضا بالمدينة استثمرىا في الزراعة في حياة الرسوؿ 
الجميؿ الزبير بف العواـ (رض اهلل عنو) ً
عيونا بينبع اشتيرت فيما بعد بكثرة إنتاجيا,
واقطع إلماـ عمي بف أبي طالب (رض اهلل عنو)
ً
(ٕ.)ٛ
وعمؿ فييا عمي  بنفسو)

وبذلؾ يكوف ىذا التمميؾ الذي ممكو النبي 

قد أسيـ في إنعاش اقتصاد الخالفة اإلسالمية

وأخي ار يمكف القوؿ أف ىذه األصناؼ ىي التي ساعدة عمى تنمية الموارد المالية في عيد النبي

محمد  ,واف كانت المعمومات قميمة وشحيحة جداً إال أننا استطعنا بعوف اهلل الواحد األحد مف
جمع معمومات تنمية الموارد المالية لمخالفة اإلسالمية في عيد النبي محمد  ,ومف اهلل العوف

والتوفيؽ ....
الخاتمة

مف خالؿ دراسة الموارد المالية في عيد النبي محمد 

جبايتيا وأدارتيا وتنميتيا نضع

خاتمة فييا اىـ النتائج التي توصمنا الييا وىي االتي:

ٔ  -اعتمد النبي محمد 

اعتمادا كثي ار في بداية الدعوة اإلسالمية عمى أمواؿ الصحابة

الكراـ في نشر الديف اإلسالمي ال سيما أمواؿ أبي بكر وعمر وعثماف وخديجة (رض اهلل عنيما

جمعيف)

ٕ  -أسيمت القروض المشروطة بغير ربا التي ستقرضيا النبي 
لمصحابة,السيما ضعيفي الدخؿ المالية .
ٖٖٙ

في حؿ المشكالت المالية

الموارد المالية في عهد النبي محمد

جبايتها وادارتها وتنميتها

مجمة الفراهيدي

أ.م.د رشيد الطيف إبراهيم الحشماوي
م.د .خميل خمف الجبوري

العدد  32أيمول 3102م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ  -الغنائـ لـ تفرض إال بعد معركة بدر الكبرى سنة ٕ ىجرية ,أي بعد أف مضي عمى
الدعوة اإلسالمية أربعة عشرة سنة ,لذا كاف مردودىا المالي متأخر جدا مف حيث الوقت
السيما في بناء ركائز الجيش اإلسالمي .

عمى بعض الصحابة في جمع الغنائـ والفيء والزكاة واألسرى .

ٗ  -اعتمد النبي محمد 
٘  -أعطى النبي محمد  لممؤلفة قموبيـ أمواؿ كثيرة جدا ادى الى أف تحسف إسالميـ
 - ٙأعطى النبي  مف الغنائـ والفيء لمف لـ يشترؾ مع الرسوؿ  في المعارؾ,شرط أف
يكوف عذره مباح .

 - ٚيعد النبي محمد 

مؤسس االستثمار العاـ والخاص عندما صالح أىؿ خيبر عمى

النصؼ ,وعندما زرع تحت نخيؿ بني النضير .

الهوامش

)ٔ( ابػػف حبػػاف ,محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ(تٖ٘ٗ:ى ػ) ,صػػحيح ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػاف ,تحقيػػؽ:
شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثانية ,مؤسسة الرسالة( ,بيروت ٗٔٗٔىػ ٜٜٖٔ /ـ),ج٘ٔ ,صٖ.ٕٚ
)ٕ( أبػو داود  ,سػػميماف بػػف األشػػعث بػف إسػػحاؽ(تٕٚ٘ :ى ػ) ,سػػنف أبػػي داود ,تحقيػؽ :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد
الحميد ,المكتبة العصرية( ,بيروت ,بال ت) ,جٕ ,ص.ٕٜٔ

)ٖ( عبد الرحمف بف خباب وقيؿ بف االرث السممي البصري ,لو صحبة مع النبي محمد  ,روى عػف النبػي 
فػػي فضػػؿ عثمػػاف حػػيف جيػػز جػػيش العس ػرة  .المػػزي ,يوسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف يوسػػؼ(تٕٚٗ :ىػ ػ)
تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ ,تحقيػػؽ :د .بشػػار ع ػواد معػػروؼ ,مؤسسػػة الرسػػالة( ,بيػػروت ٓٓٗٔ ى ػػ/
ٜٓٔٛـ) ,ج ,ٔٚصٓ. ٛ

)ٗ( حض ػػض :حض ػػة عم ػػى القت ػػاؿ حضػ ػاً ,أي حثػ ػة ,وحضض ػػة ,أي حرض ػػو ,واالس ػػـ ِ
الحضِّيض ػػي .والتح ػ ُّ
ػاض
التحاث والمحاضةُ :أف يحث ُّ
ُّ
صاحبو .الفارابي ,إسماعيؿ بف حماد (تٖٜٖ :ى ػ) ,الصػحاح
كؿ واحد منيما
َ
ُ
ت ػػاج المغ ػػة وص ػػحاح العربي ػػة ,تحقي ػػؽ :أحمػ ػػد عبػ ػػد الغف ػػور عط ػػار ,الطبع ػػة الرابع ػػة  ,دار العمػ ػػـ لممالي ػػيف,
(بي ػػروت ٔٗٓٚى ػ ػ  ٜٔٛٚ -ـ) ,جٖ ,صٔٔٓٚ؛ وقول ػػو س ػػبحانو وتع ػػالى ف ػػي س ػػورة الفج ػػر اي ػػة { ٔٛوال
عاـ ِ
ط ِ
الم ْس ِ
كيف}.
ُّوف عمى َ
تُحاض َ
ت الر ْح ِؿ والقَتَ ِب والسرج ,وِىػي بِم ْن ِزلَ ِػة ِ
ٍ
ِ
ُّ
ظ ْي َر ا ْلَب ِع ِ
المر َشػحة
لي َ
ير َوالداب ِة تَ ْح َ
)٘( حمس :الح ْم ُس و َ
ْ َ َ َ
الحمَ ُس كؿ َش ْيء َو َ
ِ
تَ ُكوف تَ ْح َ ِّ ِ
وحمَػس الناقَػةَ َوالدابػةَ
اء َرِق ٌ
ت ا ْلَب ْرَذ َع ِػةَ ,وا ْل َج ْمػعُ أ ْ
وف تَ ْح َ
ػوسَ .
َحػالس ُ
وحمُ ٌ
يؽ َي ُك ُ
ت الم ْبدَ ,وِقي َؿُ :ى َو ك َس ٌ
ُ
ِ
وي ْحمُ ُسػػيا َح ْمسػػاًَ :غشػػاىما بِ ِح ْمػ ٍ
ػس .ابػػف منظػػور ,محم ػػد بػػف مك ػػرـ بػػف عم ػػى( ,تٚٔٔ :ىػ ػ) ,لسػػاف
َي ْحم ُسػػيا َ
العرب ,الطبعة الثالثة ,دار صادر (بيروت ٔٗٔٗ /ىػ) ,ج  ,ٙصٗ٘.
ػاؿ ْاألَصػم ِعي :و ِ
ِ
ِ
ػدىا قتْبػةَ ,وبيَػا
اسػتَ َد َار ,مػف الحوايػا َوجمعػو أقتػابَ ,وقَ َ
اح َ
) (ٙالقتبَ :ما تَح ّػوى مػف ا ْل َػبطفَ ,ي ْعنػي ْ
َْ
َ
سمي الرجؿ قُتيبةَ ,و ُى َو تصغيرىا .اليروي ,محمد بف أحمد بف األزىري(تٖٚٓ:ىػ) ,تيذيب المغػة ,اليػروي,
ِّ
تحقيؽ :محمد عوض مرعب ,دار إحياء التراث العربي( ,بيروت ٕٓٓٔ /ـ) ,ج ,ٜص. ٜٙ
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) (ٚابف حنبؿ  ,أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ(تٕٗٔ :ىػ) ,فضائؿ الصحابة ,تحقيؽ :د .وصي اهلل محمد
عباس ,مؤسسة الرسالة (بيروت ٖٔٗٔىػٜٖٔٛ /ـ) ,جٔ صٗٓ٘ .

) (ٛالطب ارنػػي ,س ػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػوب ,المعجػػـ الكبيػػر ,تحقيػػؽ :حمػػدي بػػف عبػػد المجيػػد السػػمفي ,الطبعػػة
الثانية ,مكتبة العموـ والحكـ (الموصؿ ٗٓٗٔ ىػٜٖٔٛ /ـ) ,جٖٖ ,صٖٔ .
) (ٜسورة التوبة ,االية. ٖٔٓ :
)ٓٔ( سورة البقرة ,االية. ٖٗ :
)ٔٔ(سورة التوبة ,االية. ٙٓ :

)ٕٔ( فتح القدير  ,ابف اليماـ ,كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد (تٛٙٔ :ى ػ) ,طبعػة بػال ت ,دار الفكػر ,جٕ
صٗ٘ٔ
)ٖٔ( فتح القدير ,ابف اليماـ ,جٕ ,صٗ٘ٔ.ٔ٘ٙ-

)ٗٔ( بػػدر الػػديف العينػػى ,محمػػود بػػف أحمػػد بػػف موسػػى(تٛ٘٘ :ىػ ػ) ,عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري ,دار
إحياء التراث العربي  ,ج ,ٜصٔٓٔ .
)٘ٔ( البخػاري ,محمػػد بػػف إسػػماعيؿ( ت ٕ٘ٙ :ىػػ) ,صػػحيح البخػػاري ,تحقيػػؽ :محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر,
دار طوؽ النجاة ,جٔ ,ص. ٙ
) (ٔٙالصالحي ,محمد بف يوسؼ(تٜٕٗ :ىػ) ,سبؿ اليدى والرشاد في سػيرة خيػر العبػاد وذكػر فضػائمو وأعػالـ
نبوتو وأفعالو وأحوالو في المبدأ والمعاد ,تحقيؽ :وتعميؽ الشيخ عادؿ أحمد عبػد الموجػود ,الشػيخ عمػي محمػد

معوض ,دار الكتب العممية بيروت( لبناف ٗٔٗٔ ىػ  ٜٜٖٔ /ـ) ,ج ,ٛص٘. ٖٜ
) (ٔٚالصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ,ج ,ٛص٘. ٖٜ
) (ٔٛالصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ,ج ,ٛص٘. ٖٜ

) (ٜٔالصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد,ج ,ٛص . ٖٜٙ
)ٕٓ( الصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد,ج ,ٛص. ٖٜٙ
)ٕٔ( الصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ,ج ,ٛص. ٖٜٙ
)ٕٕ( الصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ,ج ,ٛص. ٖٜٛ
)ٖٕ( الصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد,ج ٛصٖٜٛ

)ٕٗ( الخطيػػب ,محمػػود بػػف إب ػراىيـ ,حكػػـ إخ ػراج زكػػاة الفطػػر قيمػػة(نقػػدا) ,الجامعػػة اإلسػػالمية بالمدينػػة ,المنػػورة,
ص. ٔٗٛ
)ٕ٘( ابف المنذر,محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري(تٖٜٔ :ىػ) ,اإلقناع ,تحقيؽ :الدكتور عبد اهلل بف عبد
العزيز ٔٗٓٛ ( ,ىػ),ج ٔ ,صٔ. ٕٔٛ-ٔٛ

) (ٕٙاالقناع  ,ابف المنذر,ج ٔ صٔ.ٕٔٛ-ٔٛ
) (ٕٚالبخاري ,الصحيح ,جٕ ,صٖٓٔ .
) (ٕٛحويطب بف عبد العزى ابف أبي قيس بف عبػد ود بػف نصػر بػف مالػؾ بػف حسػؿ بػف عػامر بػف لػؤي القرشػي
العامري ,أبو محمد ,أو أبو األصبغ  ,أسمـ عاـ الفتح .وشيد حنينا ,وكػاف مػف المؤلفػة قمػوبيـ ,قػاؿ البخػاري

ٖٖٛ

الموارد المالية في عهد النبي محمد

جبايتها وادارتها وتنميتها

مجمة الفراهيدي

أ.م.د رشيد الطيف إبراهيم الحشماوي
م.د .خميل خمف الجبوري

العدد  32أيمول 3102م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عػػاش مائػػة وعشػريف سػػنة .وقػػاؿ الواقػػدي مػػات فػػي خالفػػة معاويػػة سػػنة أربػػع وخمسػػيف .ابػػف حجػػر ,أحمػػد بػػف
عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد(تٕٛ٘ :ىػ ػ) ,اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ,تحقيػػؽ :عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود

وعمى محمد معوض ,دار الكتب العممية (بيروت٘ٔٗٔ ىػ ٜٜٔٗ/ـ) ,جٕ ,صٕٗٔ .

) (ٕٜنوفؿ بف الحػارث بػف عبػد المطمػب اسػمـ عػاـ الخنػدؽ ,أعػاف رسػوؿ اهلل  عنػد خػرج بمعركػة حنػيف ثالثػةَ
أالؼ رمػػح فقػػاؿ النبػػي ( صػػمي هلل عميػػو و سػػمـ ) كػػأني انظػػر الػػى أرماحػػؾ ىػػذه تقصػػؼ ظيػػور المشػػركيف,

توفى سػنة خمػس عشػرة لميجػرة .السػييمي ,عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل بػف أحمػد(ت٘ٛٔ :ى ػ) ,الػروض األنػؼ

في شرح السيرة النبوية البف ىشاـ ,تحقيؽ :عمر عبد السػالـ السػالمي ,دار إحيػاء التػراث العربػي ( ,بيػروت
ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ /ـ) ,ج٘ ,ص. ٕٔٛ
)ٖٓ( القريب ػػي ,إبػ ػراىيـ ب ػػف إبػ ػراىيـ ,مروي ػػات غ ػػزوة حن ػػيف وحص ػػار الط ػػائؼ ,عم ػػادة البح ػػث العمم ػػي بالجامع ػػة
اإلسالمية( ,المممكة العربية السعوديةٕٔٗٔ ,ىػ ,)ٜٜٔٔ/جٔ ,ص. ٜٛ

)ٖٔ( الحميري ,نشواف بف سعيد (تٖ٘ٚ :ى ػ) ,شػمس العمػوـ ودواء كػالـ العػرب مػف الكمػوـ ,تحقيػؽ :د .حسػيف
بف عبد اهلل العمري وآخروف ,دار الفكر المعاصر (بيروت ٕٓٗٔ ىػ  ٜٜٜٔ/ـ) ,جٗ ,صٗ.ٕٖٛ
)ٕٖ( صػفواف ابػػف أميػػة ابػػف خمػػؼ ابػػف وىػػب ابػػف قدامػػة ابػػف جمػػح القرشػػي الجمحػػي المكػػي صػػحابي مػػف المؤلفػػة
قموبيـ ,مات أياـ استشياد الخميفة عثمػاف وقيػؿ سػنة إحػدى أو اثنتػيف وأربعػيف فػي أوائػؿ خالفػة معاويػة .ابػف
حج ػػر ,احم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ,تقري ػػب التي ػػذيب ,تحقي ػػؽ :محم ػػد عوام ػػة ,دار الرش ػػيد (س ػػوريا ٔٗٓٙ

ىػٜٔٛٙ/ـ) ,ص. ٕٚٙ

)ٖٖ( عبد اهلل بف أبي ربيعػة المخزومػي صػحابي ولػي الجنػد فػي عيػد النبػي  فبقػي إلػى أف قػدـ لنصػرة الخميفػة
عثماف  فوقع فمات .الذىبي ,شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بػف عثمػاف (تٚٗٛ:ى ػ) ,الكاشػؼ
في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة ,تحقيؽ :محمد عوامة أحمد محمػد نمػر الخطيػب ,دار القبمػة لمثقافػة
اإلسالمية  -مؤسسة عموـ القرآف( جدة ٖٔٗٔ ىػ  ٜٜٕٔ/ـ) ,جٔ ,صٔ٘٘ .

)ٖٗ( الواقػػدي ,محمػػد بػػف عمػػر بػػف واقػػد (تٕٓٚ :ى ػ) ,المغػػازي ,تحقيػػؽ :مارسػػدف جػػونس ,الطبعػػة الثالثػػة ,دار
األعممي ( بيروت ٜٜٔٛ/ٜٔٗٓـ) ,جٕ ,صٖ. ٛٙ
)ٖ٘( البعمػػي ,محمػػد بػػف أبػػي الفػػتح بػػف أبػػي الفضػػؿ (تٜٚٓ :ىػػ) ,المطمػػع عمػػى ألفػػاظ المقنػػع ,تحقيػػؽ :محمػػود
األرناؤوط وياسيف محمود الخطيب ,مكتبة السوادي لمتوزيع (ٖٕٗٔ ىػ ٕٖٓٓ/ـ) ,صٕ٘٘ .

) (ٖٙسورة األنفاؿ ,االيةٔٗ .
) (ٖٚسورة األنفاؿ ,االية. ٜٙ

) (ٖٛعبػػد اهلل بػػف جحػػش :ىػػو الصػػحابي الجميػػؿ ,ابػػف عمػػة رسػػوؿ اهلل  ,وأخػػو السػػيدة زينػػب بنػػت جحػػش زوج
رسوؿ اهلل  ,كاف مف السابقيف إلى اإلسالـ ,أسمـ قبؿ دخوؿ النبي  دار األرقـ بف أبي األرقـ ,فكاف عبد
اهلل أوؿ مػػف أعطػػى الخمػػس لرسػػوؿ اهلل فػػي اإلسػػالـ ,قبػػؿ اف تن ػزؿ اآليػػة القرآنيػػة {واعمم ػوا أنمػػا غنمػػتـ مػػف

شػػيء فػػأف هلل خمسػػو ولمرسػػوؿ} [األنفػػاؿ ,]ٗٔ :واستشػػيد فػػي معركػػة احػػد سػػنة ٖ ىجريػػة وكػػاف عم ػره آنػػذاؾ
بضعا وأربعيف سنة ,ودفف  بجوار أسد اهلل حمػزة بػف عبػد المطمػب  فػي قبػر واحػد ,بعػد أف صػمى عميػو
ً
رسوؿ اهلل  .الشحود ,عمي بف نايؼ ,مشاىير الصحابة ,د .ت ,د .ـ  ,جٔ صٕ٘ٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (ٖٜالواقدي ,المغازي ,جٔ ,ص. ٔٙ
)ٓٗ( أب ػو شػػيبة ,محمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػويمـ(تٖٔٗٓ :ىػ ػ) ,السػػيرة النبويػػة عمػػى ضػػوء الق ػرآف والسػػنة ,الطبعػػة
الثامنة ,دار القمـ ( دمشؽ ٕٔٗٚ /ىػ) ,جٕ ,صٕٕ٘ ػٖٕ٘ .

)ٔٗ( إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحواؿ واألمواؿ والحفدة والمتػاع  ,المقريػزي ,أحمػد بػف عمػي بػف عبػد القػادر
(تٛٗ٘ :ى ػ) ,تحقيػػؽ محمػػد عبػػد الحميػػد النميسػػي ,دار الكتػػب العمميػػة ( بيػػروت ٕٓٗٔ ىػ ػ  ٜٜٜٔ /ـ) ,
جٔ ,ص. ٜٔٔ

)ٕٗ( أمتاع األسماع ,المقريزي ,جٔ ,ص. ٜٔٔ
)ٖٗ( ابف ميراف العسكري ,أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سػيؿ (تٖٜ٘:ى ػ) ,معجػـ الفػروؽ المغويػة ,تحقيػؽ:
الشػيخ بيػػت اهلل بيػػات ,ومؤسسػػة النشػر اإلسػػالمي ,مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي التابعػػة لجماعػػة المدرسػػيف (قػػـ
ٕٔٗٔىػ) ,صٔ. ٖٜ

)ٗٗ( سورة الحشر ,اآلية . ٚ
)٘ٗ( ابف ميراف العسكري ,معجـ الفروؽ المغوية ,صٔ. ٖٜ
) (ٗٙالربعػػي ,محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد (تٖٚٗ :ىػ ػ) ,عيػػوف األثػػر فػػي فنػػوف المغػػازي والشػػمائؿ
والسير ,تعميؽ :إبراىيـ محمد رمضاف ,دار القمـ (بيروت ٗٔٗٔ ىػٜٜٖٔ/ـ) ,جٕ ,صٖٗٓ .
) (ٗٚنجراف في مخاليؼ اليمف مف ناحية مكة ,قػالوا سػمي بنجػراف بػف زيػداف بػف سػبإ بػف يشػجب بػف يعػرب بػف

قحطػػاف ألنػػو كػػاف أوؿ مػػف عمرىػػا ونزليػػا وىػػو المرعػػؼ وانمػػا صػػار إلػػى نج ػراف ألنػػو رأى رؤيػػا فيالتػو فخػػرج

ارئدا حتى انتيػى إلػى واد فنػزؿ بػو فسػمي نجػراف بيػذا االسػـ .يػاقوت ,شػياب الػديف أبػو عبػد اهلل يػاقوت (ت:
ٕٙٙىػ) ,معجـ البمداف ,الطبعة الثانية ,دار صادر( بيروت ٜٜٔ٘ /ـ) ,ج٘ ,ص. ٕٙٙ
) (ٗٛمدينة عمى ساحؿ بحر القمزـ مما يمي الشاـ ,وقيؿ ىي آخر الحجاز وأوؿ الشاـ ,قاؿ أبو زيد :أيمة مدينػة

صػػغيرة عػػامرة بيػػا زرع يسػػير ,وىػػي مدينػػة لمييػػود الػػذيف حػ ّػرـ اهلل عمػػييـ صػػيد السػػمؾ يػػوـ السػػبت فخػػالفوا
فمسخوا قردة وخنازير ,وبيا في يد الييود عيد لرسوؿ اهلل  ,وقاؿ أبػو المنػذر :سم ػ بنػت مػديف بػف إبػراىيـ,
عميو السالـ ,وقاؿ أبػو عبيػدة :أيمػة مدينػة بػيف الفسػطاط ومكػة عمػى شػاط بحػر القمػزـ تع ّػد فػي بػالد الشػاـ.
ياقوت الحموي ,معجـ البمداف ,ج ٔ ,صٕ. ٕٜ

وعمػػاف مجػاورة ألرض الحجػػاز,
) (ٜٗوىػو اسػـ بمػػد فػي أطػراؼ الشػاـ مػػف أعمػاؿ الشػراة ,ثػػـ مػف نػواحي البمقػاءّ ,
الوضػػاح ىػػي مػػف فمسػػطيف ,وىػػو غمػػط منػػو ,وانمػػا ىػػي قبػػؿ فمسػػطيف مػػف ناحيػػة الش ػراة, ,يػػاقوت
قػػاؿ ابػػف
ّ
الحموي ,معجـ البمداف ,جٔ ,ص. ٕٜٔ

)ٓ٘( المقريزي ,إمتاع األسماع ,ج ,ٜصٗ. ٖٚ
)ٔ٘( رضا ,محمد ,محمد صمى اهلل عميو وسمـ( ,تٖٜٔٙ :ىػ) ,جٔ ,صٗٗٗ .

)ٕ٘( كعػػب بػػف عمػػرو األنصػػاري السػػممي ,شػػيد العقبػػة وبػػد ار والمشػػاىد ,ومػػات سػػنة خمػػس وخمسػػيف بالمدينػػة.
وقػػوؿ ابػػف إسػحاؽ كػػاف آخػػر مػػف مػػات مػػف الصػػحابة كأنػػو يعنػػي أىػػؿ بػػدر ,ىػػو الػػذي أسػػر العبػػاس بػػف عبػػد
المطمػػب  .الزرقػػاني ,محمػػد بػػف عبػػد البػػاقي بػػف يوسػػؼ بػػف أحمػػد (تٕٕٔٔ :ىػ ػ) ,شػػرح الزرقػػاني عمػػى
المواىب المدنية بالمنح المحمدية ,دار الكتب العممية (بيروت ٔٗٔٚىػٜٜٔٙ/ـ) ,جٕ ,ص. ٖٔٛ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ٖ٘( المقريزي ,إمتاع األسماع ,ج ,ٜصٓ. ٕٜ
)ٗ٘( المقريزي ,إمتاع األسماع ,ج ,ٜصٓ. ٕٜ

)٘٘( المقريزي ,إمتاع األسماع ,ج ,ٜصٓ. ٕٜ
) (٘ٙبشػر وقيػػؿ بسػر بػػف سػػفياف بػف عمػػرو بػػف عػويمر بػػف صػػرمة بػف عبػػد المػػو بػف عميػػر بػػف حبيشػة بػػف سػػموؿ
الخزاعي ,أسمـ سنة ستة ىجرية .المقريزي ,أمتاع األسماع ,جٔ ,صٓ , ٖٚجٕ ,ص. ٖٚ
) (٘ٚالصالحي ,سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ,ج ,ٙصٕٕٔ .
) (٘ٛالمصدر نفسو ,ج ,ٚصٕ٘ .

) (ٜ٘الع ػواودة ,سػػمير محمػػد جمعػػة ,واجبػػات العمػػاؿ وحقػػوقيـ فػػي الش ػريعة اإلسػػالمية مقارنػػة مػػع قػػانوف العمػػؿ
الفمسطيني ,جامعة القدس (القدس ٖٔٗٔ ىػ  ٕٓٔٓ /ـ) ,جٔ ,صٗ. ٜ
)ٓ (ٙقريبي ,مرويات غزوة حنيف وحصار الطائؼ ,جٔ ,صٖٓٗ .
)ٔ (ٙالواقدي ,المغازي ,جٖ ,صٗٗ. ٜ

)ٕ (ٙابػػف ىشػػاـ ,عبػػد الممػػؾ بػػف أيػػوب (تٕٖٔ :ى ػ) ,السػػيرة النبويػػة ,تحقيػػؽ :مصػػطفى السػػقا وابػراىيـ األبيػػاري
وعبػ ػػد الحف ػػيظ الشػ ػػمبي ,الطبع ػػة الثاني ػػة ,شػ ػػركة مكتب ػػة ومطبع ػػة مصػ ػػطفى الب ػػابي الحمبػ ػػي وأوالده ( بمصػ ػػر
ٖ٘ٔٚىػ  ٜٔ٘٘ /ـ) ,جٕ ,صٖ. ٜٗ
)ٖ (ٙالواقدي ,المغازي ,جٕ ,صٖ. ٛٙ

)ٗ (ٙابف ىشاـ ,السيرة النبوية ,جٕ ,صٕٗٗ .
)٘ (ٙقباء :وىما موضعاف ,موضع في طريؽ مكة مف البصرة .واألخر وقباء آخر المدينػة ,ولمقصػود ىنػاء قبػاء
المدينػػة .البكػػري ,عبػػد اهلل بػػف عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد (تٗٛٚ :ىػ ػ) ,معجػػـ مػػا اسػػتعجـ مػػف أسػػماء الػػبالد
والمواضع ,الطبعة الثالثة ,عالـ الكتب( ,بيروت ٖٓٗٔ ىػ ) ,جٖ ,ص٘ٗٓٔ .

) (ٙٙالعالية :اسـ لكؿ مػا كػاف مػف جيػة نجػد مػف المدينػة مػف ق ارىػا وعمائرىػا إلػى تيامػة فيػي العاليػة ,ومػا كػاف
دوف ذلؾ مف جية تيامػة فيػي السػافمة ,قػاؿ أبػو منصػور عاليػة الحجػاز أعالىػا بمػدا وأشػرفيا موضػعا ,وىػي
عموي واألنثى عموية عمى غير قياس .ياقوت الحموي ,معجـ البمداف ,جٗ,
بالد واسعة ,واذا نسبوا إلييا قالوا
ّ
صٔ. ٚ
) (ٙٚالروحػػاء  :قريػػة جامعػػة لمزينػػة ,عمػػى ليمتػػيف مػػف المدينػػة ,بينيمػػا أحػػد وأربعػػوف مػػيال .البك ػري ,معجػػـ مػػا
استعجـ مف أسماء البالد والمواضع ,جٕ ,صٔ. ٙٛ

) (ٙٛأبو شيبة ,السيرة النبوية عمى ضوء القراف والسنة ,جٕ ,صٕ٘ٔ .
) (ٜٙابو شيبة ,السيرة النبوية عمى ضوء القراف والسنة ,جٕ ,صٖ٘ٔ .
)ٓ (ٚالربعي ,عيوف األثر ,جٕ ,صٗ. ٚ

)ٔ (ٚالقرطبػػي ,سػػميماف بػػف خمػػؼ بػػف سػػعد بػػف أي ػوب بػػف وارث (تٗٚٗ :ىػ ػ) ,المنتقػػى شػػرح الموطػػأ ,مطبعػػة
السعادة ( ,مصر ٕٖٖٔ ىػ) ,ج ,ٙص. ٕٛ
)ٕ (ٚالعقيؽ بناحية المدينة وفيو عيوف ونخؿ ,وىما عقيقاف :األكبر وىػو ممػا يمػي الح ّػرة مػا بػيف أرض عػروة بػف
الزبير إلى قصر المراجؿ ومما يمي الحمى ما بيف قصور عبد العزيز بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عمػرو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بػػف عثمػػاف إلػػى قصػػر الم ارجػػؿ ثػػـ اذىػػب بػػالعقيؽ صػػعدا إلػػى منتيػػى البقيػػع ,والعقيػػؽ األصػػغر مػػا أسػػفؿ عػػف
قصر المراجؿ إلى منتيى العرصة .ياقوت الحموي ,معجـ البمداف ,جٗ ,ص. ٖٜٔ

)ٖ (ٚوادي بطحاف :وىو الوادي متوسط بيوت المدينة ,يبػدأ مػف ذي الحػدر ,حتػى يصػب عمػى شػرقي ارض ابػف
الزبيػػر .السػػميودي ,عمػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف أحم ػػد(تٜٔٔ :ىػ ػ) ,وفػػاء الوفػػاء بأخب ػػار دار المصػػطفى  ,دار
الكتب العممية ( بيروت ,)ٜٔٗٔ -جٕ ,ص. ٖٜٓ
)ٗ (ٚوادي ميزوز وىو اسـ واد بالمدينة يسيؿ بماء المطر خاصة ,وىو وادي قريظة فػي عاليػة المدينػة .شػراب,
محمد بف محمد حسف ,المعالـ األثيرة في السنة والسيرة ,دار القمػـ ,الػدار الشػامية (دمشػؽ -بيػروت ٔٔٗٔ
ىػ) ,صٖ. ٕٛ
)٘ (ٚوادي قناة :ىو واد بالمدينة وىي أحػد أوديتيػا الثالثػة عميػو حػرث ومػاؿ ,وقػد يقػاؿ وادي قنػاة ,قػالوا  ,سػمي
مر بو فقاؿ ىذه قناة األرض .ياقوت الحموي ,معجـ البمداف ,جٗ ,صٔٓٗ .
قناة ألف ّتبعا ّ
ػب عمػى قػريف
) (ٚٙوادي رانونا :ويقاؿ رانوف وقاؿ ابف شبة ,يأتي سػيميا مػف مقمػف جبػؿ فػي يمػاني عيػر ثػـ يص ّ

صريحة المعروؼ بقريف الضرطة ثـ عمى سػد عبػد اهلل بػف عمػرو بػف عثمػاف المعػروؼ بسػد عنتػر ثػـ يتفػرؽ

في الصفاصؼ فيصب بالعصبة ثـ يستبطنيا حتى يعترض قبا يمينا ثـ يدخؿ عوسا أي المعروفػة بحوسػا ثػـ
يسػػتبطف الس ػ اررة التػػي ببنػػي بياضػػة ثػػـ يفتػػرؽ ف ػرقتيف فرقػػة عمػػى بئػػر جشػػـ أي ببنػػي بياضػػة تصػػب فػػي سػػكة
الخميج حتى تفرغ في وادي بطحاف .المعالـ األثيرة في السنة والسيرة  ,صٖ٘ .

) (ٚٚو ّج :بالطائؼ ,وأراد بالوطأة الغزاة ىينا وكانت غزاة الطائؼ آخر غزوات النبي  ,ياقوت الحموي ,معجـ
البمداف ,ج٘ ,صٔ. ٖٙ
) (ٚٛالشحود ,موسوعة الدفاع عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,جٕ ,ص. ٕٙٚ
) (ٜٚابف ىشاـ ,السيرة النبوية ,جٕ ,صٕٗٗ .

)ٓ (ٛالحميػػري ,محم ػػد بػػف عمػػر ب ػػف مب ػػارؾ (تٜٖٓ :ىػ ػ) ,حػػدائؽ األن ػوار ومط ػػالع األس ػػرار ف ػػي سػػيرة النب ػػي
المختار ,تحقيؽ :محمد غساف نصوح عزقوؿ ,دار المنياج ( جدة  ٜٜٔٛـ ٜٔٗٔ /ىػ) ,صٕ. ٖٚ
)ٔ (ٛالربعي ,عيوف األثر ,جٕ ,ص. ٔٚٛ
)ٕ (ٛالشحود ,موسوعة الدفاع عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,جٕ ,ص. ٕٙٚ

قائمة المصادر والمراجع

القران الكريم

المصادر والمراجع
ٔػ اإلصابة في تمييز الصحابة ,ابف حجر ,أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد (تٕٛ٘ :ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد
عبد الموجود وعمى محمد معوض ,دار الكتب العممية (بيروت٘ٔٗٔ ىػ ٜٜٔٗ/ـ).
ٕػ اإلقناع ,ابف المنذر ,محمد بف إبراىيـ بف المنػذر النيسػابوري (تٖٜٔ :ى ػ) ,تحقيػؽ :الػدكتور عبػد اهلل بػف عبػد
العزيز ٔٗٓٛ ( ,ىػ ٜٔٛٛ /ـ).

ٕٖٗ

الموارد المالية في عهد النبي محمد

جبايتها وادارتها وتنميتها

مجمة الفراهيدي

أ.م.د رشيد الطيف إبراهيم الحشماوي
م.د .خميل خمف الجبوري

العدد  32أيمول 3102م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖػ امتاع األسماع بما لمنبي مف األحواؿ واألمواؿ والحفدة والمتػاع ,المقريػزي ,أحمػد بػف عمػي بػف عبػد القػادر (ت:
٘ٗٛىػ) تحقيؽ :محمد عبد الحميد النميسي ,دار الكتب العممية ( بيروت ٕٓٗٔ ىػ  ٜٜٜٔ /ـ).

ٗػ تقريب التيذيب ,ابف حجر ,تحقيؽ :محمد عوامة ,دار الرشيد (سوريا  ٔٗٓٙىػٜٔٛٙ/ـ).

٘ػ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ,المزي ,يوسػؼ بػف عبػد الػرحمف بػف يوسػؼ(,تٕٚٗ :ى ػ) ,تحقيػؽ :د .بشػار
عواد معروؼ ,مؤسسة الرسالة( ,بيروت ٓٓٗٔ ىػٜٔٛٓ /ـ) .
 ٙػ تيػػذيب المغػػة ,اليػػروي ,محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزىػػري (تٖٚٓ:ى ػ) ,تحقيػػؽ :محمػػد عػػوض مرعػػب ,دار إحيػػاء
التراث العربي( ,بيروتٕٔٗٔىػٕٓٓٔ /ـ).

ٚػ حدائؽ األنػوار ومطػالع األسػرار فػي سػيرة النبػي المختػار ,الحميػري ,محمػد بػف عمػر بػف مبػارؾ (تٜٖٓ :ى ػ),
تحقيؽ :محمد غساف نصوح عزقوؿ ,دار المنياج ( جدة  ٜٜٔٛـ ٜٔٗٔ /ىػ) .
ٛػ حكـ إخ ارج زكاة الفطر قيمة (نقدا) ,الخطيب ,محمود بف إبراىيـ ,الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

 ٜػ ػ ال ػػروض األن ػػؼ ف ػػي ش ػػرح الس ػػيرة النبوي ػػة الب ػػف ىش ػػاـ ,الس ػػييمي ,عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف أحم ػػد (ت:
ٔ٘ٛىػ) ,تحقيؽ :عمر عبد السالـ السالمي ,دار إحياء التراث العربي( ,بيروت ٕٔٗٔىػٕٓٓٓ /ـ).
ٓٔػ شمس العموـ ودواء كالـ العػرب مػف الكمػوـ ,الحميػري ,نشػواف بػف سػعيد (تٖ٘ٚ :ى ػ) ,تحقيػؽ :د حسػيف بػف
عبد اهلل العمري وآخروف ,دار الفكر المعاصر (بيروت ٕٓٗٔ ىػ  ٜٜٜٔ/ـ).
ٔٔػ ػ سػػبؿ اليػػدى والرشػػاد فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد وذكػػر فضػػائمو وأعػػالـ نبوتػػو وأفعالػػو وأحوالػػو فػػي المبػػدأ والمعػػاد,
الصػالحي ,محمػػد بػػف يوسػػؼ (تٜٕٗ :ى ػ) ,تحقيػػؽ :وتعميػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود ,الشػػيخ عمػػي

محمد معوض ,دار الكتب العممية بيروت ( لبناف ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٖٔ /ـ).
ٕٔػ السيرة النبوية ,ابف ىشاـ ,عبد الممؾ بف أيوب (تٕٖٔ :ىػ) ,تحقيؽ :مصطفى السقا وابػراىيـ األبيػاري وعبػد
الحفػػيظ الشػػمبي ,الطبعػػة الثانيػػة ,شػػركة مكتبػػة ومطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي وأوالده (بمصػػر ٖ٘ٔٚىػ ػ /

٘٘ ٜٔـ) .

ٖٔػ ػ السػػيرة النبويػػة عمػػى ضػػوء الق ػرآف والسػػنة ,أبػػو شػػيبة ,محمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػويمـ (تٖٔٗٓ :ىػ ػ) ,الطبعػػة
الثامنة ,دار القمـ ( دمشؽ  ٕٔٗٚ /ىػ).
ٗٔ ػ سػػنف أبػػي داود ,أبػػو داود ,سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ (تٕٚ٘ :ى ػ) ,تحقيػػؽ :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد
الحميد ,المكتبة العصرية( ,بيروت ,بال ت) .

٘ٔػ شرح الزرقػاني عمػى المواىػب المدنيػة بػالمنح المحمديػة ,الزرقػاني ,محمػد بػف عبػد البػاقي بػف يوسػؼ بػف أحمػد
(تٕٕٔٔ :ىػ) ,دار الكتب العممية (بيروت ٔٗٔٚىػٜٜٔٙ/ـ).
 ٔٙػ صػحاح تػاج المغػة وصػحاح العربيػة ,الفػارابي ,إسػػماعيؿ بػف حمػاد (تٖٜٖ :ى ػ) ,تحقيػؽ :أحمػد عبػد الغفػػور
عطار ,الطبعة الرابعة ,دار العمـ لممالييف( ,بيروت  ٔٗٓٚىػٜٔٛٚ/ـ).

ٔٚػ صحيح البخاري ,البخاري ,محمد بف إسماعيؿ (ت ٕ٘ٙ :ىػ) ,تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصػر ,دار
طوؽ النجاة .
 ٔٛػ صػػحيح ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػاف ,ابػػف حبػػاف ,محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ(تٖ٘ٗ:ى ػ) ,تحقيػػؽ:
شعيب األرنؤوط ,الطبعة الثانية ,مؤسسة الرسالة( ,بيروت ٗٔٗٔىػ ٜٜٖٔ /ـ) .
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ٜٔػ فتح القدير ,ابف اليماـ ,كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد (تٛٙٔ :ىػ) ,طبعة بال ت ,دار الفكر .
ٕٓػ فضائؿ الصحابة ,ابف حنبؿ ,أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ (تٕٗٔ :ىػ) ,تحقيؽ :د .وصي اهلل محمػد
عباس ,مؤسسة الرسالة (بيروت ٖٔٗٔ ىػٜٖٔٛ /ـ).

ٕٔػ ػ عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري ,بػػدر الػػديف العينػػى ,محمػػود بػػف أحمػػد بػػف موسػػى (تٛ٘٘ :ىػ ػ) ,دار
إحياء التراث العربي .
ٕٕػ عيوف األثر في فنوف المغازي والشمائؿ والسير ,الربعي ,محمد بف محمد بف محمػد بػف أحمػد (تٖٚٗ :ى ػ),
تعميؽ إبراىيـ محمد رمضاف ,دار القمـ (بيروت ٗٔٗٔ ىػٜٜٖٔ/ـ).

ٖٕ ػ الكاشػػؼ فػػي معرفػػة مػػف لػػو روايػػة فػػي الكتػػب السػػتة ,الػػذىبي ,شػػمس الػػديف أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف
عثم ػػاف (تٚٗٛ:ى ػ ػ) ,تحقي ػػؽ :محم ػػد عوام ػػة أحم ػػد محم ػػد نم ػػر الخطي ػػب ,دار القبم ػػة لمثقاف ػػة اإلس ػػالمية -
مؤسسة عموـ القرآف ( جدة ٖٔٗٔ ىػ  ٜٜٕٔ/ـ).

ٕٗ ػ لسػػاف العػػرب ,ابػػف منظػػور ,محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػى( ,تٚٔٔ :ى ػ) ,الطبعػػة الثالثػػة ,دار صػػادر (بيػػروت/
ٗٔٗٔ ىػ).
ٕ٘ ػ محمد صمى اهلل عميو وسمـ ,رضا ,محمد (تٖٜٔٙ :ىػ).
 ٕٙػ ػ مروي ػػات غ ػػزوة حن ػػيف وحصػػػار الط ػػائؼ ,القريبػ ػػي ,إبػ ػراىيـ ب ػػف إبػ ػراىيـ ,عمػ ػػادة البحػػػث العممػ ػػي بالجامع ػػة
اإلسالمية( ,المممكة العربية السعوديةٕٔٗٔ ,ىػ. )ٜٜٔٔ/

ٕٚػ ػ المطمػػع عمػػى ألفػػاظ المقنػػع ,البعمػػي ,محمػػد بػػف أب ػي الفػػتح بػػف أبػػي الفضػػؿ (تٜٚٓ :ى ػػ) ,تحقيػػؽ :محمػػود
األرناؤوط وياسيف محمود الخطيب ,مكتبة السوادي لمتوزيع (ٖٕٗٔ ىػ ٕٖٓٓ/ـ).
ٕٛػ المعالـ األثيرة في السنة والسيرة ,شراب ,محمػد بػف محمػد حسػف ,دار القمػـ ,الػدار الشػامية (دمشػؽ -بيػروت
ٔٔٗٔ ىػ) .

 ٕٜػ معجػػـ مػػا اسػػتعجـ مػػف أسػماء الػػبالد والمواضػػع ,البكػػري ,عبػػد اهلل بػف عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد (تٗٛٚ :ى ػ),
الطبعة الثالثة ,عالـ الكتب( ,بيروت ٖٓٗٔ ىػ ).
ٖٓػ المعجـ الكبير ,الطبراني ,سميماف بف أحمد بف أيوب ,تحقيؽ :حمدي بف عبد المجيد السمفي ,الطبعة الثانيػة,
مكتبة العموـ والحكـ (الموصؿ ٗٓٗٔ ىػٜٖٔٛ /ـ).
ٖٔ ػ ػ المنتق ػػى ش ػػرح الموط ػػأ ,القرطب ػػي ,س ػػميماف ب ػػف خم ػػؼ ب ػػف س ػػعد ب ػػف أي ػػوب ب ػػف وارث (تٗٚٗ :ى ػ ػ) ,مطبع ػػة
السعادة ( ,مصر ٕٖٖٔ ىػ) .

ٕٖػ مشاىير الصحابة ,الشحود ,عمي بف نايؼ ,ط .بال.
ٖٖػ ػ المغػػازي ,الواقػػدي ,محمػػد بػػف عمػػر بػػف واقػػد (تٕٓٚ :ىػ ػ) ,تحقيػػؽ :مارسػػدف جػػونس ,الطبعػػة الثالثػػة ,دار
األعممي ( بيروت ٜٜٔٛ/ٜٔٗٓـ).

ٖٗ معجـ البمداف ,ياقوت ,شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت (تٕٙٙ :ىػ) ,الطبعة الثانية ,دار صادر( بيروت,
٘ ٜٜٔـ).
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ٖ٘ -معجـ الفروؽ المغوية ,ابف ميراف العسكري ,أبو ىػالؿ الحسػف بػف عبػد اهلل بػف سػيؿ (تٖٜ٘:ى ػ) ,تحقيػؽ:
الشػػيخ بيػػت اهلل بيػػات ,ومؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي ,مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي التابعػػة لجماعػػة المدرسػػيف (قػػـ

ٕٔٗٔىػ).

 -ٖٙواجبات العماؿ وحقوقيـ في الشريعة اإلسالمية مقارنػة مػع قػانوف العمػؿ الفمسػطيني ,العػواودة ,سػمير محمػد
جمعة ,جامعة القدس ( القدس ٖٔٗٔ ىػ  ٕٓٔٓ /ـ).
 -ٖٚوفػػاء الوفػػاء بأخب ػػار دار المصػػطفى ,السػػميودي ,عم ػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد (تٜٔٔ :ىػ ػ) ,دار الكتػػب
العممية ( بيروتٜٔٗٔ /ىػ).
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