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 موقف العلماء من بيت مال املسلمني خالل العصر العباسي األول

 م(837-749ه/ 132-231) 

 طلعت عبيد  جەەنل م.م.

 12/5/2019 تأريخ القبول:           21/1/2019 تأريخ التقديم:
 التمهيد:

أغفلت الكثير من الدراسات إلى تناولتت التتاريا االست مو دور حترياس واستنس ممتن حتاركوا     
هتا، اولئت  ئهذا التاريا، وأسهموا فو تاريت  ااداثت ، أعنتى كتذل  علمتاة افمتس وف ها فو صناعس

الذين ظلوا فو كثير من افايان يمثلون صمام االمان السياسس الدولس الماليس مع تستلي  الوتوة 
على مواردها المتنوعس  وتكيف وم ئمس اياة افمس االست ميس متع تنتاليم االست م الحترعيس، متن 

ما ي دمون  متن ههتد الصت ل الماسستات الماليتس عتن  ريتت محتاركتهم المكاحترة أو غيتر خ ل 
متتواعظ للخلفتتاة وافمتتراة  المكاحتترة كالنمتتل فيهتتا، أو عكتتر مايدونونتت  متتن نصتتائو أو ارحتتادات أو

وأصااب كيت المال، ما يتاد  فتو كثيتر متن افايتان إلتى تصتويب مستار سياستس الدولتس وايتاة 
فنتتل لهتتذا التوهتت  ف تتد ظهتترت وتكلتتورت الكثيتتر متتن النلتتوم  النكاستتو، وكتتردالمهتمتتع فتتو النصتتر 

الحرعيس والتفسيرت الف هيس فو هذا النصتر ال ستيما التنظم والماسستات االدتصتاديس مثتل الخترا  
والن اة والنحور والزكاة والاسكس وكيتت المتال، ومتا نحته عنهتا متن ع دتات تهاريتس إيهاكيتس متن 

الخ فس المسلمين مما أثر نوعًا ما علتى رفتع مستتول المنيحتس، وثتروات تدفت الثروة على خزينس 
الخلفاة والوزراة وافمراة، واالحارة إلى ظهور ديوان المصادرات كند أن ظهر الفستاد والمفستدين 
فتتو صتتفوف افمتتراة والتتوزراة ايتتل اوتت ر الخلفتتاة النكاستتيون إلتتى استتتادال هتتذا التتديوان ك يتتس 

االرتحتتاة فتتو صتتفوف أولئتت  الفاستتدين التتذين استتت لوا مناصتتكهم ك صتتد التصتتد  لظتتاهرة الفستتاد و 
 إاكام الظلم على رداب الكائسين.

وفو هذا الكال ااولت الكااثس تسلي  الووة علتى دور النلمتاة فتو الايتاة االدتصتاديس فتو     
 النصر النكاسو افول، مع كيان نظرتهم الحرعيس إلى كيت مال المسلمين.

                                                 

 /هامنس ص ل الديندسم التاريا . 
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لصتترف متتن الناايتتس الحتترعيس وأخيتترًا ت تترت الكاتتل إلتتى أستتاليب هكايتتس افمتتوال واوهتت  متتوارد ا   
يس، هتو النيتل عتن كنتم المت تاولين علتى وتنوتوزينها وغايتهم الرئيسس فو كذل تل  الههود الم

وههتتودهم فتتو أمتتوال الدولتتس وصتترفها فتتو ستتكيل الههتتاد وافعمتتار وال وتتاة علتتى الف تتر والفادتتس 
   دتصاديس.تنميس الاياة اال
 : الضرائب الشرعية:  المبحث األول

 من أهم مكونات النظام المالو االس مو:
، وهتتو متتن الفنتتل زكتتا يزكتتو (1)الزكتتاة فتتو الل تتس النركيتتس كمننتتى الزيتتادة، والنمتتاة : الزكاا: :اولا    

زكاة، كمننى الت هير، فن زكاة المال ت هيُر ل ، والفنل من  زكتى يزكتو تزكيتس، وعليت  فالزكتاة 
ااَواْلْهمم َةااَدَ ةا {  . ودتتال تنتتالى فتتو تنزيلتت : الاكتتيم:(2)خرهتتتُ  متتن مالتت  لت هيتتر متتا أ َم َومم ُخاا م ْماا

 .( 3)} ُتَطهُِّرُهمم َوُتَزكِّيْهم ْبَه:
، دتتتال (4)وفتتتو الحتتترا:) عكتتتارة عتتتن إيهتتتاب  ائفتتتس متتتن متتتال مخصتتتو  لمالتتت  مخصتتتو (   

ُلوم  ننالى:)) َواْلْهمم َحقٌّ مَّعم ََ ْفي َومم . دال النلماة الاتت المنلتوم هتو الزكتاة وتهتب فتو (5)((  َوالَّْ ي
، ستتتتتواة أكانتتتتتت ذهتتتتتبا أما فوتتتتتس أم مواحتتتتتو أم ثمتتتتتار أم (6)أمتتتتتوال المستتتتتلمين المرصتتتتتدة للنمتتتتتاة

 .(7)عروم

                                                 

ا   : مامد سالم  : الم نو،م(1223ه/620اكن ددامس، أكو مامد عكداهلل كن اامد كن مامد)ت  ((1
،   2،  (د.ت: ال اهرة)الحيا حنكان مامد اسماعيل، مكتكس الهمهوريس النركيس المتادة، ماسن و 
 .209   ،(م1981 :كيروت): المنهم االدتصاد  االس مو، دار الهيل ا الحركاصو، أامد؛ 572

لو الككير ع: لسان النرب، تا يت: عكداهلل م(1211ه/ 711ر، مامد كن مكرم)ت اكن منظو  (2)
 .1849،   2،  (م1882:ال اهرة،)نارفمر الآخرين، داو 
 (.102سورة التوكس، االيس )( (3
 .209   ( الحركاصو: المنهم االدتصاد  االس مو،(4
 (.24اآليس ) ( سورة المنار ،(5
: افاكام السل انيس، تا يت: مامد اامد م(1066ه/ 458، مامد كن الاسين الفراة)ت ( أكو ينلو(6

 .115،  (م1983:كيروت)ميس  الف ى، دار الكتب النل
: كيروت)تا يت: ااسان عكاس، دار صادر  : كتاب افموال،م(865ه/ 251، اميد)ت اكن زنهوي  (7)
 .112،   1،  (د.ت



 
 م2020/هـ1441                                             (             80العدد ) –                       

 

 
539 

ن لهتتا وصتتفها حتتنيرة دينيتتس يتنكتتد كهتتا المستتلم، واستتب، كتتل فكوالزكتتاة فتتو االستت م تتتهتو ال    
تصتتدت، ومنهتتا متتايتنلت كتتالمهتمع. فهتتو تنتتال  الفتترد متتن أهتتداف عتتدة منهتتا متتايخت  كتتالفرد الم

افثتترة والحتتو، كمتتا أن الزكتتاة  تتتدفع ل كنتتم افمتترام وافستت ام التتتو تنتتتر  التتنفس الكحتتريس مثلتت
أصااب المال إلى إستثمار  لئ  تفني  الزكاة، وياد  هذا االستتثمار إلتى تتداول المتال كتين أفتراد 

. إذ يتتتتم فيتتت : للزكتتتاة افثتتتر فتتتو تكتتتادل (1)اد  االستتت مووالمهتمتتتع، وهتتتو هتتتوهر النظتتتام االدتصتتت
فتتو تا يتتت التكافتتل االهتمتتاعو، تستتهم ايوتتًا المنتتافع وتاريتت  ال ادتتات الفاعلتتس: فتتو المهتمتتع، و 

علتتيهم، ويكنتتد  فتتكنم افغنيتتاة يتتدفنون كحتتوة متتن امتتوالهم للف تتراة، ممتتا يخفتتف متتن و تتهة الف تتر
رام افخترل، فينتيا المهتمتع االست مو كست مس عن نفوسهم ال ل والا د والاستد وستائر افمت

 وأ مئنان.
وان الزكتتتاة اتتتددت فتتتو محتتتروعيتها وم اديرهتتتا فتتتو مصتتتارفها كتتتالن  ال رآنتتتو دتتتال تنتتتالى:     

َكااا: َ { اااآَ  َو تُاااوام الزَّ ْإنََّمااا:  {مصتتتارفها: ودتتتال عتتتز وهتتتل هتتت  حتتتان  فتتتو كيتتتان، (2) }َوَوْ يُماااوام الةَّ
ااَدَ :ُ  ْللمُقَقاارَا  وَ  ََ َوْفااي الةَّ َِاا:ْرْمي َ اا:ْب َوالم ََ َعَليمَهاا: َوالمُمَةلََّقااْة ُ لُااوُبُهمم َوْفااي الرِّ َْ َوالمَعاا:ْمْلي المَمَساا:ْكي

ََ اللَّْە َواللَُّە َعْليم  َحْكيم   َْ السَّْبيْل َفْريَضةا مِّ َسْبيْل اللَّْە َوابم
 {  (3). 

الراحتتدين كتتالن  ال رآنتتو وكال واعتتد ل تتد التتتزم المستتلمون فتتو النهتتد النكتتو ، وفتتو عهتتد الخلفتتاة   
االستت ميس فتتو الزكتتاة ستتواة فتتو م اديرهتتا ام فتتو مصتتارفها، وداتتتل الخليفتتس افول أكتتوككر صتتديت 

م( المرتتتدين عنتتدما مننتتوا الزكتتاة، كيانتتًا لمكانتهتتا متتن 634-632ه/ 13-11)روتتو اهلل عنتت ()
نصتتتتتو  ال رآنيتتتتتس م( إلتتتتتتزم الخلفتتتتتاة كال750-661ه/132-41التتتتتدين. فتتتتتو النصتتتتتر افمتتتتتو )

الكريمس فو الزكاة، وارصوا على تمييز أمتوال الزكتاة عتن ستائر أمتوال الدولتس فووتنوا لهتا كيتت 
، وكتتان الصتتااكس والتتتاكنون ي ومتتون أ  إناتتراف فتتو أستتاليب هكايتتس وتوزيتتع (4)متتال ختتا ا كهتتا

                                                 

 .125،   (م1990:ال اهرة) مكتكس وهكس عكدالسميع المصر : م ومات االدتصاد االس مو، ((1
 (.83سورة الك رة، اآليس ) (2)
 (60س، االيس )( سورة التوك (3
تا يت: ااسان عكاس، دار   ك ات الككرل،ال: م(845ه/230، مامد كن سند كن منيع)ت اكن سند ((4

 .349،   5،  (د.ت :كيروت)صادر 
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، تتدار وفتو النصتر النكاستو افول ظلتت الزكتاة، فتو أستاليب هكايتهتا، وفتو مصتارفها .(1)الزكاة
كنتتم التهتتاوزات تكنتتًا لل واعتتد الحتترعيس التتتو اتتددها ال تترآن الكتتريم وفصتتلتها الستتنس النكويتتس، متتع 

التتتو كانتتت تاتتدل أايانتتًا متتن كنتتم الخلفتتاة والنمتتال، متتن ذلتت  هميتتع متتال الصتتددات )الزكتتاة( 
 إلتتتى أمتتتوال الفتتتوة والنحتتتور وغيرهتتتا متتتن افمتتتوال، واع تتتاة: ف تتتراة اهتتتل الذمتتتس منهتتتا، ون لهتتتا متتتن

 . (2)االداليم إلى الناصمس مع وهود: ف راة فو كلدان الزكاة
كانت هذ  التهاوزات مثار انت اد النلماة والخلفاة والوالة والنمال، فكينوا للخلفاة ول يترهم عتدم    

 هواز التصرف فو مال الزكاة خار  مصارفها، التو اددها اهلل تنالى فتو اآليتس ال رآنيتس الستاك س

ن الختترا  فتتىة لهميتتع وال ينك تتو . )3) أن يهمتتع متتال الختترا ، إلتتى متتال الصتتددات: والنحتتور، وال
 .(4) المسلمين، والصددات لمن سمى اهلل عز وهل فو كتاك 

هذا فو الودت الذ   ياكد في  وهود مثل هتذا الخلت  كتين متال الزكتاة وك يتس متوارد الدولتس فتو    
عكتداهلل  م( علتى809-787ه/ 193-170النصر النكاسو افول وعندما ألو الخليفتس الرحتيد) 

كتتان يلتتو لتت  المدينتتس، وهتتو كتتار  للواليتتس، ف كتتل كحتتر  إعتتادة مصتتارف الزكتتاة إلتتى  (5) كتتن مصتتنب
افصناف الثمانيس، وعتدم التصترف فيمتا ل يترهم، ايتل دتال:) أمتا إذا اكتليتنتو يتا أميتر المتامنين 

متال دستمُ  اهلل كنفست  ولتم يكلت   كند النافيس، ف  كد من أن أحتتر  لنفستو، ف تال: متال الصتددات
فاتتد متتن خل تت :، فلستتُت أستتتهيُز ارتتتزات منتت ، وال أن أرزت المرتزدتتس منتت ، فالامتتل منتتو رزدتتو 

 .(6)ورزت المرتزدس من مال الخرا ( ، فههاك  الخليفس الرحيد على ذل 
                                                 

: كتاب افموال، تا يت: عكدافمير مهنا، دار الاداثس، م(839ه/ 224، ال اسم كن س م)ت( أكوعكيد(1
 .264-263،   (1988:كيروت)
، الكار الرائت حرل كنز الددائت، كتاب م(1562ه/ 970)ت: الدين كن إكراهيم اكن نهيمزين  ( 2(

 ، 243.  2، دار الكتاب االس مو)د.م: د.ت(، ، تا يت: زكريا عميرات  الزكاة، )كاب زكاة المال(
 (.60( سورة التوكس: اآليس)(3
 .642   ،2( اكن ددامس: الم نو، (4
ألزم  الرحيد كواليس المدينس ف كلها كحرو  النوام، ال رحو افسد ، والد ككار  عكد اهلل كن الزكير كن  ( (5

م أواف إلي  نياكس اليمن، فكان من أعدل الوالة، وكان عمر  يوم تولى عدل احتر ها، فههاك  إلى ذل ، ت
 .389،  10اكن كثير: الكدايس و النهايس، .ناوا من سكنين سنس

: همهرة نسب دريا م(870ه/256ال ريحو افسد  المكو )ت  كن عكداهلل  ( الزكير كن ككار(6
 .130،   (م1961:كيروت )تا يت: مامد مامد حاكر، مكتكس فيام،  وأخكارها،
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يستتت وعتتارم أكوعكيتتد هميتتع متتال الزكتتاة متتع امتتوال الختترا  والهزيتتس، ف تتال: )امتتا الصتتددس فل  
تتتدخل فتتو حتتوة متتن اكتتم هتتذين المتتتالين )الختترا  والهزيتتس(، إنمتتا هتتو زكتتاة امتتوال المستتتلمين، 

. وذهتب أامتد (1)وموووعها االصناف الثمانيس التو ذكرها اهلل تنالى، وال تكون ع اًة للم اتلس(
كن انكل إلى ورورة الفصل كيت مال الصددات وكين ستائر افمتوال افخترل، فنهتا ليستت متن 

 .(2)كيت المال، كل لها مصارف ماددة اليهوز صرفها إاٌل فيهاا وت 
وان خلفتتتاة النصتتتر النكاستتتو افول، كتتتانوا ين تتتون  فتتتو كنتتتم افايتتتان متتتن مصتتتارف الزكتتتاة   

لف راة أهل الذمس:، وهو ماي نُد تهاوزًا لل اعدة الحرعيس التو تاتدد مستتا و الزكتاة، إاٌل ان  النلمتاة 
ن حتتتذ عتتتن هتتتذا المودتتتف كنوتتتهم،ودفتتتوا كاتتتزم إزاة هتتتذا التهتتتا إاٌل ان همهتتتور  ويكتتتدو لتتتو وز، وال

 النلماة عارووا إع اة ف راة أهل الذمس: من مال الزكاة:.
ومتتا ان تنتتاهى إلتتى ستتمع االمتتام مالتت  ان الخليفتتس الرحتتيد، ين تتو متتن مصتتارف الزكتتاة لف تتراة   

ن المستلمين(( فننت  كل نتو أهل الذمس: عن ذل ، دائً : )) وال تونها )الزكاة(إال فو اهل ملتت  مت
 فتتتو غيتتتر  وال نكتتتو كاكتتتم يتتترم لتتتم تنتتتالى اهلل إن )): لعتتتن النكتتتو )صتتتلى عليتتت  وستتتلم( أنتتت  دتتتا

 (3)((ا   أع يت  افهزاة تل  من كنت فنن أهزاة ثمانيس فهزأها هو فيها اكم اتى الصددات
كمتتا انتت  ال يهتتوز دفتتع الزكتتاة لكتتافر، ونهتتى عتتن ذلتت  أكوعكيتتد، وكتتين ان النلمتتاة كرهتتوا اع تتاة .

 .(4)أهل الذمس: من الصددات: 
م(، إذا هتوز دفتع زكتاة الف تر  767/هاا150 وحذعن النلماة فتو ذلت  أكتو انيفتس الننمتان)ت   

 ذمنىالتتت ، وفتتتو الم اكتتتل: إهتهتتتد كنتتتم النلمتتتاة فتتتو اع تتتاة(5)خاصتتتس إلتتتى التتتذمو دون المناهتتتد

                                                 

 .264-263( كتاب افموال،   (1
 .252( أكوينلو: افاكام السل انيس،   (2
على سنن أكو ود م( : عون المنك1892ه / 1310، مامد حمس الات النظيم )ت النظيم آياد  ((3
  704،  1م(، 1995ت: رائد كن صكر  كن اكو علفس، الناحر: كيت االفكار الدوليس،)د.م:يا ت، داود
 .563( أكو عكيد: كتاب افموال،   (4
: افاكام م(1058ه/ 450، أكو الاسن علو كن مامد كن اكيب الكصر  الك داد )ت ( الماورد (5 

 .223   ،(ال اهرة، د.ت)يت:عماد زكو الكارود ، المكتكس الودفيس السل انيس والواليات الدينيس، تا 

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=2755#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=2755#docu
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كمتتا تصتتدل النلمتتاة لن تتل كنتتم الخلفتتاة  (1)والمستتهونين متتن الزكتتاة إذا لتتم يكتتن لهتتم متتاي وتهم 
والوالة زكاة افداليم إلى ك داد واواور افمصار، مع  وهود ف تراة فتو افدتاليم؛ فنهتوا فتو ن لهتا 

 .(2)ا الكلدمن كلد إاٌل إذا زادت عن ااهس هذ

ويكتتدو ان الزكتتاة فتتو النصتتر النكاستتو افول، كانتتت دتتد زادت زيتتادة ككيتترة، تكنتتًا ل ستتت رار     
ووع الدولتس  النكاستيس وتثكيتت أركانهتا، ممتا ادل إلتى الت تور السياستو وافزدهتار االدتصتاد ، 

–ه 310 الذ  كان سمس ذل  النصر، وليس  أدل  )على ذل  مما أورد  ددامس كتن هنفتر)  ت:
 (3) م( ستس م يين درهم(819ه/204، من ان  صددات الكصرة ف  ، كل ت سنس )(م922

 ث:ني:ا: الجزية:
ن توتتاةلت م اديرهتتا      كانتتت الهزيتتس أاتتد متتوارد الدولتتس الهامتتس فتتو النصتتر النكاستتو افول، وال

م واردات كالنستتكس لمتتوارد الختترا ، إمتتا كستتكب دختتول كثيتترا متتن اهتتل الذمتتس فتتو االستت م، أو لتنتتاظ
الدولتس: متن الختترا ، وي لتت لفتتظ الهزيتس علتتى متا ياختذ متتن أهتل الذمتتس متن أمتتوال م اكتل تتتهمينهم 

الهزاة، وهتو علتى ذلت   وهو محت س من كلمس ،(5) ، همنها هز (4)على انفسهم وأهليهم وأموالهم
لهتتم،  هتتزاة كفتترهم وتككتترهم علتتى ديتتن اهلل، فهحتتار المتتاورد  اتتول ذلتت  دتتائً : ))فتكتتون صتت اراً 

)) ، وهتزاة تتهمينهم علتى انفستهم وأمتوالهم، الن المستلمين (6)وهزاة لمن عليهم كاالعفاة: متن ال تتل:
ْم ا ْخاْر  {ي اتلون دونهم، وهو مكنيس علتى دولت  تنتالى:  ََ ْب:للَّاْە َوَل ْبا:لمَيوم ْمُناو ََ َل ُيةم َ ا:ْتُلوام الَّاْ ي

ََ َم: َحرََّم اللَُّە َوَرُسا ََ ُووتُاوام المْكتَا:َب َحتَّاو ُيعمُطاوام َوَل ُيَحرُِّمو ََ الَّاْ ي ََ المَحاقِّ ْما ََ ْديا وُلُە َوَل َياْديُنو
 ََ َيَة َعَ َيٍد َوُهمم َة:ْغُرو  (7) }المْجزم

                                                 

كيروت، )، 5كتاب الخرا ، الم كنس السلفيس،   م(:798ه/182، ين وب كن إكراهيم)ت ( أكو يوسف(1
 .223،   (م1976

 .223   ( الماورد : افاكام السل انيس،(2
،   (م1981ك داد،)د ، دار الرحيد، عس الكتاكس، تا يت: مامد اسن الزكيا( كتاب الخرا  وصن(3

239. 
 .621،   1؛ اكن منظور: لسان النرب، 252   ( الماورد : افاكام السل انيس،(4
 252،   المصدر نفس الماورد : ( (5
 .252   ( افاكام السل انيس، (6
 (.29( سورة التوكس : اآليس)(7
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لتذل  واهكتتس علتى هميتتع أهتل الذمتتس فتو كتت د االست م، ودتتد كتين ذلتت  النلمتاة وحتتددوا  والهزيتس   
س الرحتتيد دتتائً : ))والهزيتتس واهكتتس علتتى هميتتع أهتتل علتتى وهوكهتتا، فكتتتب أكتتو يوستتف إلتتى الخليفتت

وأن  على ذلت  ال يهتوز إعفتااهم أو كنوتهم عتن اداة الهزيتس متاداموا دتادرين، ف تال: (  1)الذمس((
، إاٌل (4)، الستامرة (3)(2)))وال يال للوالو ان يتدا أاتدًا متن النصتارل واليهتود والمهتوس والصتاكئس

 .(5) منهم فو تر  حوة من ذل ((أخذ منهم الهزيس، وال يرخُ  فاد 

والهزيتتس فتتو م اديرهتتا تركتتت الهتهتتاد: المستتلمين، وت تتديرهم للاالتتس االدتصتتاديس فهتتل الذمتتتس،    
فكانتتت علتتى عهتتد النكتتو )صتتلى عليتت  وستتلم( دينتتارًا وااتتدًا علتتى ال نتتو والف يتتر والمتوستت ، ثتتم إن 

، هنلهتتا علتتى ثتت ل م(643-633ه/23-13الخليفتتس عمتتر كتتن الخ تتاب )روتتو اهلل عنتت ( ) 
، كاستتب المستتتول االدتصتاد ، فكتتان يهختتذ متتن ذو  التدخول المرتفنتتس ثمانيتتس وأركنتتين (6) ك تات

درهمتتا، ومتتن متوستت و التتدخل أركنتتس وعحتترين درهمتتًا، ومتتن افدتتل دختتً  إثنتتو عحتتر درهمتتًا فتتو 
عنتت ( فتتو . ودتتد إلتتزم الخلفتتاة افمتويين كتنظيمتتات الخليفتتس عمتر كتتن الخ اب)روتو اهلل (7)الستنس

 ، واستمر افمر على ذل  فو النصر النكاسو افول.(8)م ادير الهزيس

                                                 

 .131( أكو يوسف: كتاب الخرا ،  (1
من الفنل صكه: أ  خر  كمننا  النركو خر  من دين إلى دين، وي ال صكهت النهوم الصاكئس: محت س ( (2

. الصاكئ –صلى اهلل علي  وسلم -إذا  لنت. وصكات ثنيس ال  م إذا خرهت.ولذل  كانو يسمون النكو
م(، ال اموس الماي ، ماسسس 1415ه/ 817فيروز آكاد ، مهد الدين أكو  اهر مامد كن ين وب )ت: 

 .56م( ،   2005لل كاعس و النحر،) كيروت:الرسالس 
 .385،ص4ابن منظور: لسان العرب،ج ( (3

ليهم ينسب السامر  الذ  عكد (4 ( السامرة: دكيلس من كنو اسرائيل يخالفون عامس اليهود فو كنم دينهم وال
 .2092، 2النهل. اكن منظور: لسان النرب، 

 .133( أكو يوسف: كتاب الخرا ،  (5
: افاكام أهل م(1350ه/751، أكو عكداهلل حمس الدين مامد كن أكو ككر)ت لهوزيساكن ديم ا (6)

 .41-40،   (د.ت: كيروت)الذمس، و كنس تا يت: عكدالراوف سند، دار الكتب النلميس، 
 .48: كتاب افموال،  م(839ه/ 224، ال اسم كن س م)ت( أكو عكيد(7
من المت يرات االدتصاديس فو النهد افمو ، رسالس  عكدالاكيم: مودف ككار التاكنين،( سيف الدين (8

 .69م،   1999، كليس افداب، هامنس صنناة،غير منحورة ماهستير
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واختلف النلماة إزاة ت سيم الهزيس كاسب المستول االدتصاد ، فو اين أستاسن همهتورهم متا 
فنلتت  الخليفتتس عمتتر كتتن الخ اب)روتتو اهلل عنتت ( متتن تصتتنيف أهتتل الهزيتتس كاستتب مستتتوياتهم 

إلى أن الواهب فو الهزيتس دينتار علتى ال نتو والف يتر والمتوست ،  ، ذهب الحافنو(1) االدتصاديس
واصكو على ذل  كهن رسول اهلل )صلى علي  وستلم( دتدرها كتدينار علتى كتل اتالم دون ان يفترت 

 .(2)كين غنو وف ير
، فيمتتا يتنلتتتت  ويكتتدو ان النصتتتر النكاستتو افول، لتتتم يحتتهد اتتتدول مخالفتتات متتتن التتوالة والنمتتتال:

متتن أستتلم، وهتتو متتا نلماتت  متتن تكريتتر أكتتو عكيتتد، لتتذكر افااديتتل واالثتتار كفتترم الهزيتتس علتتى 
نصتتُ : ))إنمتتا ااتتتا  النتتاس إلتتى متتا المتنل تس كنستت ا  الهزيتتس عمتتن استتلم متتن أهتتل الذمتتس:، إذ دتتال 

هذ  االثار فتو زمتان كنتو اميس،النت  رو  عتنهم أو عتن كنوتهم، أنهتم كتانوا ياختذونها متنهم ودتد 
 .(3)أسلموا((

فتتنن النلمتتتاة فتتو النصتتر النكاستتو افول، نادحتتتوا هتتذا المووتتوا وتتمن ههتتتودهم  ومتتع ذلتت    
النظريتتتتس، التتتتتو استتتتتهدفت منالهتتتتس كتتتتل ال وتتتتايا االدتصتتتتاديس، كتتتتين الدولتتتتس ورعاياهتتتتا، إذ أهمتتتتع  
ن استلم وعليت : هزيتس  النلمتاةعلى ست و  هزيتس الردكتس)الرأس( عتن التذمو كمهترد إست م :، اتتى وال

 كما تس   علي  سائر الن وكات.سنين ساك س، فننها تس   
فكين  أكو انيفتس أن الهزيتس تست   علتى التذمو كمهترد إست م :، ايتل دتال: )) ولتو أستلم وعليت    

، واكتتتد ذلتتت  الحتتتافنو وأامتتتد كتتتن انكتتتل، فنهتتتى (4) هزيتتتس ستتتنين ستتت  ت كمتتتا تستتت   الن وكتتتات((
)الخترا (، فهزيتس  الحافنو عن أخذ هزيتس الترأس علتى متن أستلم ومٌيتز كينهتا وكتين هزيتس افرم

الرأس تس   كاالس م، فنها ص ار لصتالاها، وفن افرم أصتكات فيئتًا عامتًا للمستلمين فهتو 
ليستت ملكتًا للمنتفتتع كهتا وهنمتا هتتو منت  علتى ستتكيل االيهتار، في تول:)) هزيتتس الردكتس التتو يا تتن 

و يحتتك  ان كهتتا التتدم، وهتتذ  التكتتون علتتى المستتلم، وأمتتا ختترا  افرم، فتت  يكتتين انتت  صتت ار وهتت

                                                 

 .41-40،   1افاكام،   ؛ اكن ديم الهوزيس:48 -47( أكو عكيد: كتاب افموال،    (1
 المصدر نفس  والصفاس.( (2
 .57( أكو عكيد: كتاب افموال،   (3
 . 46،   1لهوزيس: افاكام،  اكن ديم ا (4)
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، واكتتتد ذلتتت  المتتتذهب أامتتتد كتتتن انكتتتل ايتتتل دتتتال (1) يكتتتون ككتتترا  افرم كالتتتذهب و التتتورت((
، ورول أكتتو عكيتتتد ان رستتول اهلل )صتتلى اهلل عليتتت  (2)  :))ومتتن أستتلم متتنهم تستتت   عنتتُ  الهزيتتس((

)  وستتتلم( دتتتد أستتت   الهزيتتتس عمتتتن أستتتلم متتتن أهتتتل الذمتتتس فتتتو دولتتت : ))لتتتيس علتتتى مستتتلم هزيتتتس((

 .(4)ى ان  اليلزم من أسلم ما تراكم علي  من  دين فو الهزيس.وذهب إل(3
أكتتد النلمتتاة  كتتهن الهزيتتس تستت   عتتن كنتتم أهتتل الذمتتس ممتتن ال يزالتتون علتتى ديتتنهم، مراعتتاة    

الرهتتل فاتتوالهم االدتصتتاديس، خصوصتتُا إذا متتا كتتانوا متتن الوتتنفاة:، ومتتن غيتتر الم اتلتتس، أمثتتال 
منتككير السن  التذ  اليرهتى كترا  والنستاة والذريتس، وهتو متاأهمع عليت   وافعمتى والمتريم ىوالز 

ككار النلماة فو النصر النكاسو افول امثال: أكو انيفس وأكو يوستف ومالت  والحتافنو واامتد 
، كمتا است  وا هزيتس (5) كن انكل، ف تالوا: إن هتاالة الي تاتلون والي تلتون، فت  تهتب علتيهم الهزيتس

ر النتاهز عتن الكستب، ودتالوا كتان عمتر فترم علتى الف يتر المستكين التذ  يتصتدت عليت :، والف يت
 .(6)النامل

ولم ي ف النلماة عند هذا الاد فو كيان تسامو االس م مع أهل الذمس، وفو تهكيتد إن الن دتس   
كين الدولس وكين رعاياها من اهل الذمس، ليست ع دس هكايس ف  ، أخذ دون ع اة، إذ لتم يكتتف: 

عتتتن النتتتاهزين عتتتن أدائهتتتا متتتن اهتتتل الذمس،تتتت كتتتل و تتتالكوا الدولتتتس ككفالتتتس  النلمتتتاة كنستتت ا : الهزيتتتس
الماتاهين منهم، مسترحدين فو ذل  كسيرة الخلفاة الراحدين فو أهل الذمس:، فرول أكتو عكيتد أن 

م( أهتترل علتتى حتتيا متتن أهتتل الذمتتس متتن 720-717ه/ 101-99الخليفتتسعمر كتتن عكتتدالنزيز)
 .(7)كيت المال

                                                 

، (م1987:ال اهرة)االم، دار الكتب المصريس، كتاب : م(819ه/ 204، مامد كن ادريس)ت ( الحافنو(1
 7   ،325. 
 .149( أكو ينلو: افاكام السل انيس،   (2
:  (، ا   7( روا  الدار د نو فو سنن : كتاب الوصايا، كاب خكر الوااد كوهب النمل، اديل ردم )(3

 .167،   4،  (م1966كيروت،  )عكداهلل هاحم يمانو المدنو، دار المنرفس،
 .56( أكوعكيد: كتاب افموال،   (4
 .132-131( أكو يوسف: كتاب الخرا ،  (5
 .53-52،   1؛ اكن ديم الهوزيس: افاكام،  132( أكو يوسف: كتاب الخرا ،  (6
 .50( كتاب افموال،   (7
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 ث:لث:ا: الخراج:
يند الخترا  متن متوارد الدولتس: النكاستيس فتو عصترها افول، وهتو إستم لمتا يخرهت  النتاس متن     

 . (1) أوصولاوا عليها على خرا  مادد فو السنس ون عنوة،مفتتاها المسلا التو ،غلس أروهم
ودد اهتهد النلماة فتو النصتر النكاستو افول، لتنريتف وتاديتد أرم الخترا ، فوصتفها ياتى   

، او الهل الكتاب من النهم والنترب ممتن  كن ادم كانها كل أرم كانت لنكدة: افوثان من النهم:
، (3)، وعرفهتا أامتد كتن انكتل كانهتا كتل افرم هت  عنهتا اهلهتا ك يتر دتتال(2) ت كل منهم الهزيس

، واستتثنى أكتو (4)واددها الاسن كن صالو كانها افرم التو مسات من دكل الدولتس عنتد الفتتو: 
 .(5)افرم: المساكن والدور، فلم ير فيها خراهاً عكيد من هذ  

ن كتتتان الفتتتوة أحتتتمل فتتتو    والختتترا  فتتتوة، والفتتتوة ختتترا  تختلتتتف افستتتماة ويتفتتتت المستتتمى، وال
، وكالتتذات: علتتى امتتوال: المحتتركين التتتو  الداللتتس:، ومتتع ذلتت  ف تتد كتتان  يستتتخدم للداللتتس علتتى الختترا :

 .(6)تصل إلى المسلمين من غير دتال: 
ذا كان   ، فتنن افرم وال ت افرم الخرا  هو أرم التو فتات عنوة أو صتلاًا علتى متا منتينا

التو أسلم عليها أهلها ال تند افرم خرا ، إال أن  كنم  الوالة والنمتال كتانوا أايانتًا يتهتاوزون 
، فكتتان مالتت  ي تتول: ))  هتذ  ال اعتتدة ويفروتتون الختترا  عليهتتا، ودتتد كتتان هتتذا مثتتار انت تتاد: النلمتتاة:

، وأيتدُ  فتو ذلت  ستفيان الثتور  ايتل دتال: )) ال (7)لخرا  على من كان فو أرم عنتوة(( إنما ا
، وعنتدما فترم والتتو (8)ياختذ الخترا  متن افرم التتو أستلم عليهتا أهلهتا، إال إذا فتاتت عنتوة((

                                                 

 .130،   االدتصاد  و: المنهمص؛ الحركا1126،   2،  النرب اكن منظور: لسان ((1
: تاريا ك داد، دار الكتب النلميس، م(1071ه/ 463، اكوككر أامد كن علو)ت( الخ يب الك داد (2
 .13،  1،  (د.ت :كيروت)
 .164السل انيس،    افاكام( أكو ينلو: (3
 .82( أكو عكيد: كتاب افموال،  (4
 .81نفس ،    المصدر ((5
 227، 149كام السل انيس،   افا( أكو ينلو: (6
 .265،   1: كتاب افموال ،  ( اكن زنهوي(7
 .258،   1نفس ،   ((8
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 ر تتتوس الختتترا  علتتتى إاتتتدل دراهتتتا، وأهلهتتتا دتتتد استتتلموا عليهتتتا. ورفوتتتوا أهلهتتتا دفتتتع الختتترا ، 
 .(1)كن انكلاستاسن ذل  أامد 

ل د نظر النلماة إلى الخرا  كوصف : اهم واردات الدولتس وعمتود ادتصتادها، وانت  أحترف المتال    
وأفوتتل :، فاثتتتوا الخلفتتتاة علتتتى الماافظتتتس: عليتت :، كنستتتتنمال ذو  النزاهتتتس: والكفتتتاةة: فتتتو استتتتخراه : 

اهتتل الصتتت ل  ))ورأيتتتت أن تتختتذ دومتتًا متتتن :وتاصتتيل :، فكتتتب أكتتتو يوستتف إلتتى الخليفتتتس الرحتتيد
والدين وافمانس فتوليهم الخترا ، ومتن وليتت متنهم، فلتيكن ف يهتًا عالمتًا محتاورًا فهتل الترأ  عفيفتًا 

))  .(2)الي لع الناس من  على عورة، وال يخاف فو اهلل لومس الئما
ودد اختلتف النلمتاة فتو التصترف: فتو أرم الخترا  حتراًة واد اعتًا، ففتو اتين كتر  فريتت متن    

نتل كراهتس لذل ، كان منهم افوزاعو، والفويل كن عيتام وأكوعكيتد وأامتد كتن انكتل، و النلماة 
، أولهمتا، فنهتا ملكتًا عامتًا للمستلمين، فلتيس فهلهتا  هذا الفريت لكيع وحتراة أرم الخترا  لستككين:

التتذين أدتتروا عليهتتا اتتت التصتترف فيهتتا، وثانيهمتتا، فنهتتا أهتتم متتورد لكيتتت المتتال والتصتترف فيهتتا، 
فوتً  عمتا يلاتت المستلم إذا احتتراها متن اهتمتاا  ا إلى أرم عحتر يوتر ككيتت المتال،كتاويله

 . (3) الخرا  والنحر: والص ار علي : 
الخليفتتس عمتتر كتتن الخ تتاب )روتتو اهلل عتتنهم(عن  ينهتتو صتتكو هتتذا الفريتتتأفتتو الودتتت التتذ    

وتتتهم فتتت  حتتتراة أرم الختتترا ، ايتتتُل دتتتال: ))التحتتتتروا رديتتتت اهتتتل الذمتتتس فهتتتم اهتتتل ختتترا ، وار 
عمتتر كتتن عكتتدالنزيز أهتتل  ، وكمنتتع(4)تكتاعوهتتا، وال ي تتر ااتتدكم كالصتت ار كنتتد إذ نهتتا  اهلل منتتُ ((

، ف تتد  كتتتب إلتتى ميمتتون كتتن مهتتران وكتتان أاتتد والياتتت : ))امتتا كنتتد  الختترا  متتن كيتتع أرم الختترا :
ستحتتهد ، وا(5)فاتل كتين اهتتل افرم وكتين كيتتع متا فتتو ايتديهم، فتننهم انمتتا يكينتون فيتتئ المستلمين

                                                 

 .170(أكو ينلو: افاكام، (1
 .115( أكو يوسف: كتاب الخرا ،   (2
 م( ، نظم االس ميس نحاتها وت ورها، دار النلم للم يين،1986ه/1407صالو، صكاو )ت: ( (3
 .359  ه(،1385كيروت:)

 .223،  1( اكن زنهوي : كتاب افموال ، (4
 .99( أكو عكيد : كتاب افموال:   (5
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كتتتذل  افوزاعتتتو ايتتتل دتتتال: لتتتم تتتتزل أئمتتتس المستتتلمين ينهتتتون عتتتن ذلتتت  )يننتتتو عتتتن كيتتتع أرم 
 .(1)الخرا (

فتتو الودتتت ذاتتت  أهتتاز فريتتت آختتر متتن النلمتتاة حتتراة أرم الختترا ، وايازتهتتا للمستتلمين،        
 لكتتنهم متتع ذلتت  لتتم يستت  وا الختترا  عنهتتا، والنحتتر عتتن غلتهتتا، مثتتل هتتذا الفريتتت متتن النلمتتاة أكتتو

 .(2)انيفس، ومال ، وسفيان الثور ، والليل كن سند، وعكداهلل كن المكار ، واكو يوسف
 العشور:رابع:: 
، ي ال عحر ال وم ينحرهم عحترًا، إذا اختذ  عحتر امتوالهم،       النحور فو الل س من الفنل ع ح ر 

 .(3)س موحرعًا ما ياخذ من كوائع الكفار، التو ي دمون كها من دار الارب إلى ك د اال
ولم تكن النحتور موهتود، فتو النصتر النكتو ، أمتا فتو عهتد الخليفتس عمتر كتن الخ تاب، فننت     

اول متتنا فتترم  النحتتور، فتتهدفوا الفتتوة فتتو المتتوانوة وعلتتى وتتفاف: افنهتتار. دون التمييتتز كتتين 
 .(5)، كذل ، من تهار المسلمينرفهخذوا النحو  ،(4)سفن المسلمين وسفن غيرهم

فو النصر النكاسو االول ااتدل متوارد الدولتس، ودتد استهم النلمتاة فتو تنظيمهتا ظلت النحور   
كههتتودهم النظريتتس، ومتتن ختت ل توهيهتتاتهم للخلفتتاة والتتوالة. فتترأل أكتتو الانيفتتس انهتتا التاختتذ متتن 

وهتتتو افصتتتل التتتذ  فروتتتت عليتتت   تهتتتار اهتتتل دار الاتتترب، إال إذا اختتتذوها متتتن تهتتتار المستتتلمين
متتر كتتن الخ تتاب ونهتتى ستتفيان الثتتور  والحتتافنو ان تاختتذ النحتتور النحتتور فتتو عهتتد  الخليفتتس ع

 .(6)من اهل الذمس: اال إذا حر  عليهم فو عهدهم

                                                 

 .325،   7افم، كتاب ( الحافنو: (1
؛  261   ،100-99  ،1: كتاب افموال ،  اكن زنهوي ؛99( أكو عكيد : كتاب افموال:   (2

 .325،   7افم،  كتاب الحافنو: 
 .2953،   4،  النرب لسان ( اكن منظور:(3
: صفس الصفوة، م(1201ه/ 597، أكو الفر  همال الدين عكدالرامن الك داد ،)ت( اكن الهوز (4

 .189،  3،  (م1989كيروت، )، 1تا يت: اكراهيم رموان، سند اللاام، دار الكتب النلميس،  
 .242-241؛ ددامس كن هنفر: الخرا  ،   499( أكو عكيد : كتاب افموال:  (5
 .2953،   4،  النرب ( اكن منظور: لسان(6
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فتتو اتتين انكتتر النلمتتاة كتتذل  اختتذ النحتتور متتن تهتتار المستتلمين لمخالفتتس ذلتت  علتتس فروتتها،    
 .(1)وفنهم يادون زكاتها، فنهى سفيان الثور  أخذ النحور من المسلمين

 ني:المة:درا المبحث الث:
المصتادرات المتوال خصتومهم،  تهستدت فتو استادل النكاسيون موردًا هديدًا لكيت المالل د    

ومتتتن الم استتتمات والنككتتتات التتتتو كانتتتت وستتتيلس منروفتتتس فتتتو النصتتتر النكاستتتو افول، لمااستتتكس 
 وزرائهم وكتاب خراههم، إذا ظهر ما يحير إلى اختيانهم المال النام أو عكثهم ك :. 

   مة:در  اموال الموييَ:: أوالً 
أول  إن افمتتوال التتتو صتتادرها النكاستتيون كانتتت امتتوال كنتتو اميتتس. فاتتول صتتالو كتتن علتتو     
ختتزائن متتروان كتتن مامتتد آختتر الخلفتتاة  .م754/ه 133 ستتنس مصتتر علتتى الدولتتس النكاستتيس والة

( على امتوال كنتو م764هت/ 147ت  ، ودكم عكداهلل كن علو)(2)افمويين، كندما دتلس ككوصير
 (3)فيهتتا دتترل ووتتياا لمستتلمس كتتن عكتتدالمل ، وفم خالتتد كتتن يزيتتد يتتن مناويتتسأميتتس كالحتتام، فكتتان 
 .(4)ولنائحس كنت هحام

م( كمتا ااتدل 743-724ه/125-105الخليفس هحام كن عكدالمل ) م لاا على كما اازو     
، فوتً  عتن (5)م(1165ه/560)ت:اكتن هكيترةالتوزير  وانهتار، وغاكتس فيها متن دصتور ووتياا 

( وزيتر م785/ هتت169:ل على اهم هتذ  المصتادرات متاروا  الركيتع كتن يونس)تتت، ويد(6)الرديت

                                                 

 .132،   1( اكن زنهوي : كتاب افموال ، (1
: تاريا الين وكو، دار م(905ه/292، أامد كن ين وب كن هنفر كن وهب كن واوو)ت الين وكو ((2

 .351،   2،  (كيروت، د.ت)صادر 
تاريا مدينس دمحت، تا يت: : م(1175ه/571، اكو ال اسم علو كن الاسين)ت ( اكن عساكر(3

 .390،   38، (دمحت، د.ت)عكدال نو الددر، مهمع الل س النركيس، 
: فتول الكلدان، تا يت: ص ل الدين المنهد، م(992ه/ 279، أامد كن يايى كن هاكر )ت الك ذر  ((4

 .249-248،   206،    (م1956ال اهرة، )ان النركو، كيم كنس لهنس ال
 .248 -247 نفس ، المصدر ( (5
 .471-470،    7( اكن سند: ال ك ات الككرل،  (6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/169_%D9%87%D9%80
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م(، ايل دتال :) فتتو المنصتور يومتًا خزانتت  ممتا 775-754ه/ 158-137الخليفس المنصور)
 .(1)ا اثنو عحر ألف عدل خز(دكم من خزائن مروان كن مامد، فهاصى فيه

ولتتم تكتتن كتتل هتتذ  افمتتوال تتتذهب إلتتى كيتتت المتتال، وانمتتا أد تتع منهتتا ففتتراد الكيتتت النكاستتو    
، وهتتو متتازاد متتن مناروتتس النلمتتاة لهتتذ  المصتتادرات، فننتتدما ستتهل عكتتداهلل كتتن (2)ولرهتتال الدولتتس

انتتت لهتتم اتت ل فهتتو ))إن ك :علتتو افوزاعتتو،عن حتترعيس ماصتتادر  متتن امتتوال كنتتو اميتتس دتتائ ً 
 .(3)علي  ارام و إن كانت عليهم ارام فهو علي  ارام((

المنصتور، كتل الخليفتس   د مودف افوزاعتو متن مصتادرة امتوال كنتو اميتس، عتالم آختر إتهمتأيو    
لديتت  ودائتتع متتن امتتوال كنتتو اميتتس، ف تتال للمنصتتور منكتترًا)) اوارل انتتت لكنتتو اميتتس ف تتال المنصتتور 

ال، دتتال فمتتا مستتالت  عمتتا فتتو يتتد  متتن ذلتت ،  أمتتوالهمق دتتال المنصتتورال، دتتال فوصتتى لهتتم فتتو 
وعنتتدما دتتتال المنصتتور أن كنتتتو أميتتتس ظلمتتوا المستتتلمين فتتتو هتتذ  االمتتتوال، دتتتال الرهتتل: يتتتا أميتتتر 
المتتامنين تاتتتا  إلتتى إدامتتس: الكينتتس: النادلتتس، علتتى ان متتا فتتو يتتد  لكنتتو اميتتس ممتتا ختتانو  وظلمتتو  

اموال غير أموال المسلمين، ف ال المنصتور متا ارل الحتيا إال دتد دون غير :، ف د كان لكنو أميس 
 .(4)صدت((

وهكذا عكر النلماة عن رفوهم مصادرة أموال كنو اميتس، النت  لتيس كتل أمتوالهم، ممتا أختذو     
 من المال النام، وفن كثيرًا منها تاول على ام   خاصس ففراد الكيت النكاسو.

 
 

                                                 

، أكو عكداهلل حمس الدين مامد كن أامد كن الذهكو؛ 393   ،5تاريا ك داد،  ( الخ يب الك داد :(1
، كيروت، 2، تا يت: حنيب افرناو ، ماسسس الرسالس،  ع م النك ةأ: سير م1347ه/748عثمان)ت 
 .402،   7،  م1982

 .248-247الك ذر : فتول الكلدان،    ؛ 471-470،   7كن سند: ال ك ات الككرل،  ( ا(2
عكدالنزيز: االمام افوزاعو ف ي   ،؛ سيد االهل125-124،    7ع م النك ة، أ( الذهكو: سير (3

مص فى: الزهاد  ،؛ المو157، (م1966:ال اهرة)أهل الحام، المهلس افعلى للحاون االس ميس، 
 .132-131،    (م1979: االسكندريس)، دار الدعوة، افوائل
: نه  السلو  إلى منرفس سير الخلفاة والملو ، م(1634ه/1044، مامد كن الننمان ت)( الكنانو(4

 .250-249( تاريا،   2160مخ و  كمكتكس الهامع الككير كصنناة)مكتكس افوداف(، كردم )
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 والكت:ب: مة:در  وموال الوزرا  -ب   
كما صادر خلفاة النصر النكاسو افول ثتروات كنتم وزارئهتم وكتتاكهم، التذين إستت لوا ث تس     

ل ستتتتاواذ: علتتتى افمتتتوال النامتتتس:، وايازتهتتتا  (1)الخلفتتتاة فتتتيهم، والصتتت ايات التتتتو اولتتتت إلتتتيهم
، ووتاهوا الخلفتاة فتو دصتورهم  النفسهم وفهليهم، فتوسنوا فتو االنفتات:، وكتال وا فتو ايتاة التترف:
 ومواككهم، وفو هكاتهم واع ياتهم، وتكونت لدل الكنم منهم ثروات وخمس.

ودد أثارت هذ  المظاهر افيظس الخلفاة إزاةهتم، فااستكوهم فيمتا لتديهم متن أمتوال وصتادروها    
م ( أمتتتوال وزيتتتر  اكتتتو أيتتتوب الموريتتتانو 770ه/ 153علتتتيهم، فصتتتادر الخليفتتتس المنصتتتور ستتتنس )

م(عتتتزل 772ه/ 155التتتتو اختانهتتتا متتتن المتتتال النتتتام، وفتتتو ستتتنس ) (2)اةصتتتااب ديتتتوان االنحتتت
رمتت  ستتنس ك، وصتادر خالتتد كتن (3)المنصتور أختتا  النكتاس عتتن الهزيترة، وصتتادر كثيتترًا متن اموالتت 

، كتتتتل إن (5)، فكلتتتتص ماصتتتتادر  منتتتت  ث ثتتتتس االف آلتتتتف )ث ثتتتتس م يتتتتين( درهتتتتم(4)م(775ه/158)
مراة للحنراة إذا كال وا فو اع يتاهم، فننتدما كل تُ  ان الخليفس المنصور كان يصادر ماُين ي  اال

،عحترين ألتف درهتم فتو دصتيدة:، أختذها (6)إكن  الخليفس  المهد  أع ى الحاعر المامل كتن اميتل

                                                 

يا افمم والملو : تا يت: نخكس من النلماة : تار م(922ه/310، مامد كن هرير)ت ( ال كر (1
، مامد كن علو كن ؛ ال    و297   ،295،   6،  (م1939 :ال اهرة)افه ة، مكتكس االست امس، 

: الفخر  فو اآلداب السل انيس، تا يت: مامود توفيت الكتكو، المكتكس م(1309ه/709 كا كا)ت 
؛ 240 -236،   38تاريا مدينس دمحت،   ؛ اكن عساكر،128،   (د.ت: ال اهرة)الرامانيس، 
: الفر  كند الحدة، تا يت: عكود م(994ه/ 384، ماسن كن مامد كن علو كن اكو الفهم )ت التنويخو

،    7؛ الذهكو: سير اع م النك ة،  150،   3،  (م1978 :كيروت) ،الحالهو، دار صادر
23-24. 
م(، الكدايس والنهايس، مكتكس 1372ه/774عمر)ت  ، أكو الفداة عمادالدين اسماعيل كن( اكن كثير(2

 .110 -109،   10،  م(1966، )كيروت،1المنارف،  
 .113،   10نفس :  المصدر ( (3
 .8،   6،   16( اكن عساكر: تاريا مدينس دمحت،  (4
، (د.ت: روت كي )( الذهكو: النكر فو خكر منا غكر، تا يت: مامد سنيد كسيونو، دار الكتب النلميس،(5
 1   ،175. 
 .177،   173-172،   13( الخ يب الكنداد : تاريا ك داد،  (6
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، فكلتتص ذلتت  (2)(م802ه/ 187وصتتادر الرحتتيد امتتوال الكرامكتتس ستتنس) (1)منتت  واع تتا  ألتتف درهتتم
، وااستتب المتتهمون مليتتون( دينتتار، فوتتً  عتتن ا20عحتترين ألتتف التتف) لوتتياا والتتدور والم تنيتتات:
واستتناد  الخليفتس المنتصتم  (3)أمتوال الدولس،وصتادرها عليت :  متن الخيانتس متنأاد كتاك  فو أموال 

مليتتون(  40مااتتاز  وزيتتر  الفوتتل كتتن متتروان متتن امتتوال الدولتتس، فكلتتص ذلتت   أركنتتين ألتتف ألتتف )
 .(5) م(738ه/ 220وعزل  عن الوزارة سنس ) (4)درهم
ل د أصكات المصادرات موردًا مهمًا من موارد كيتت المتال فتو نهايتس النصتر النكاستو افول،   

م( فتتو مااستتكس عمتتال التتدواوين، فيمتتا ينتتالون 847-842ه/ 232-227فتوستتع الخليفتتس الواثتتت)
متتن أمتتوال الدولتتس، كلمتتا تكتتين لتت  خيتتانتهم واستترافهم فتتو نف تتات المتتال، فاكستتهم وألتتزمهم أمتتوااًل، 

وصتادر الخليفتس  ،(6)( دينتاراً 1740‚000منهم ألف ألف وسكنمائس وأركنتين ألتف دينتار) فاستخر 
وأامتتد كتتن  (7)م( أمتتوال وزيريتت ، مامتتد كتتن عكتتدالمل  الزيتتات862-847ه/247-232المتوكتتل)
ويكدو أن الخلفاة خصصوا كيوتًا خاصس لألموال التو صتادروها متن النمتال، فيتذكر  (8)أكو داود

                                                 

: خ صس الذهب المسكو  م(1317ه/717، عكدالرامن كن سنك  كن اكراهيم دنيتو)تافركلو (1)
 .46-45،   (م1885:د.م )م كنس ال ديس هاور هيوس، مختصر من سيرة الملو ،

 :ايدر آكاد الدكن): مامد عظيم الدين، دائرة المنارف النثمانيس، اكن أعثم: الفتول، تا يت، ( الكوفو(2
 .26-274،    8، (ه1389

: نصو  وائنس من كتاب الوزراة والكتاب، م(943ه/ 331، مامد كن عكدوس)ت الههحيار  ((3
 .26،  (م1964:كيروت)همنها ميخائيل عواد، دار الكتاب اللكنانو، 

 .84-83   ،12( الذهو: سير اع م النك ة،  (4
؛ مههول: النيون الادائت فو اخكار 299، 1النكر فو خكر من غكر،  ؛293   ،10نفس :   (5)

 .14  د.ت، نسخس اسن الفاردو، الا ائت:
 .301،  10الكدايس والنهايس،  ،راكن كثي ؛319  ،7ال كر : تاريا افمم والملو ،  (6(
افغانو، مصورة عن  كنس دار  :م(969ه/ 356، أكو الفر  علو كن الاسين )ت افصفهانو( (7

الخ يب: تاريا  ؛9200،   7 م(،1963الكتب الماسسس المصريس للتهليف والترهمس والنحر،) ال اهرة،
: م(1235ه/633، أكو الخ اب مهدالدين عمر كن الاسين الكلكو)ت ؛ اكن دايس343   ،2ك داد، 

 .84،   (د.ت: ك داد) ،م كنس المنارف النكراس فو تاريا خلفاة كنو عكاس،
 .85   نفس :اكن دايس: المصدر  (8)
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، ان الخليفتس المنصتور أعتد كيتتًا ل متوال التتو آختذها متن النمتال مصتتادرة (1) عكتداهلل كتن المكتار 
، تاتت (3)، مع ذل  ف د أعاد كنم الخلفاة افموال المصادرة لكنم النمال كند استروتائهم(2)

م( كثيترًا ممتا 786-775ه/ 169-158تهثير ك تانتهم والم تركين إلتيهم، فهعتاد الخليفتس المهتد )
، وتتتتدخل أامتتتد كتتتن داود لتتتدل  الخليفتتتس (4)ور متتتن امتتتوال الكتتتتاب علتتتيهمصتتتادر الخليفتتتس المنصتتت

رمكتو، وخالتد كتن كم( للنفو عن كل من مامد كتن الههتم ال842-833ه/227-218المنتصم)
 .(5)الختيانهما من المال النام، فنفا عنهما يزيد كن مزيد

 المبحث الث:لث: مو ف العلم:  مَ وس:ليب وطرق جب:ية الم:ل:
الختترا ، أختتذ مايزيتتد عتتن ااهتتتاتهم، كالتتذات ال اعتتدة الحتترعيس فتتو هكايتتس افمتتتوال، و كانتتت      

َْ {  :وهتتو مكنيتتس علتتى دولتت  تنتتالى فتتو التنزيتتل الاكتتيم ااْر م َعاا ْف َوَوعم ُخااْ  المَعقمااَو َوومُماارم ْباا:لمُعرم
 ََ فتتوا والرفتتت كههتتل المتتال لتتدل هكايتتس متتا يهتتب علتتيهم فيتت :، وهتتو ي توتتو ان اليكل ،(6) }المَجاا:ْهْلي

فتوت  ادتاتهم وااتمتتالهم، دتال الرستتول افكترم )صتلى اهلل عليتت  وستلم(،))منا ظلتتم مناهتدًا أوكلفتتُ  
، وكان النكو )صلى اهلل علي  وسلم( يوصو متن يرستل (7)فوت   ادت :، فهنا اهيهُ  يوم ال يامس:((
 من النمال لهكايس المال كالرفت: كالناس.

                                                 

عالم  م(797-736ه/ 181-118أكو عكدالرامن عكداهلل كن المكار  كن واوو الانظلو،المزور  ) (1)
زمان ، وأمير افت ياة فو ودت ، ددوة الزاهدين خلف عدة مصنفات  كع منها: الزهد والردائت: الههاد:الكر 

 . 378،  8سند . الزركلو : سير أع م النك ة، والصلس وهزة من م
: روم افخيار المنتخب م(1898ه/940، ماو الدين مامد كن ال اسم كن ين وب)ت اكن الخ يب (2)

 .37   ،(د.ت :كوالت)الم كنس المصريس، من ركيع افسرا،
وفيات : م(1282ه/ 681، أكو النكاس حمس الدين اامد كن مامد كن أكو ككر)ت اكن خلكان ((3

اكن  ؛83-82   ،1، االعيان وأنكاةأكناة الزمان، تا يت: ااسان عكاس، دار الث افس،) كيروت، د.ت(
 .37   الخ يب: روم افخيار،

 .30   نفس :المصدر  (4)
 .87،   83-82،  1اكن خلكان: وفيات افعيان،  (5)
 (.199اآليس) سورة افعراف، ((6
،   2كاب التحديد فو هكايس الهزيس،  الخرا  والفوة واالمارة، كتاب ( روا  أكو داود فو سنن ،(7

152. 
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عنهم(، ظل الرفت هو سمس التنامل مع اهل الذمس: فتو  وفو عهد الخلفاة الراحدين )روو اهلل  
وفتتو النصتتر   هكايتتس المتتال، ف تتد تاتترل الخلفتتاة الراحتتدون الرفتتت كههتتل الذمتتس: لتتدل هكايتتس الختترا 

الكثيتتر متتن الخلفتتاة كالنتتدل والرفتتت فتتو أستتاليب و تترت هكايتتس المتتال، ف تتال عكتتدالمل   أتتتمافمتتو  
))ال تكتتن علتتى درهمتت  المتتهخوذ أاتتر    :م( فاتتد عمالتت 705-685ه/ 86-65كتتن متتروان)

 .(1)من  على درهم  المترو ، واكت لهم لاومًا ين دون كها حاومًا((
أمتتا فتتو النصتتر النكاستتو افول، ف تتد دأب النلمتتاة علتتى توهيتت  الخلفتتاة والتتوالة والنمتتال: إلتتى     

ذمتس:، الستيما ودتد الرفت فتو هكايتس االمتوال ستواة أكتان  التنامتل فيهتا متع المستلمين ام متع اهتل ال
، ورغكس كنتم الخلفتاة فتو زيتادة واردات كيتت المتال، ا ر  ا  دسوة كنم النمال فو هكايس االموال:

لمواههتتس االعكتتاة الهديتتدة التتتو ت تتوم كهتتا الدولتتس، الستتيما أن النلمتتاة كتتانوا ي ستتون مايهتتدون فتتو 
كتتتاب والستتتنس، عصتترهم متتن أستتاليب لهكايتتس افمتتوال علتتى ال واعتتتد الحتترعيس التتتو اتتددتا فتتو ال

وعلتتتى مااتتتدل متتتن ت كي تتتات عمليتتتس لهتتتا فتتتو عهتتتد  النكتتتوة والخ فتتتس الراحتتتدة:، فنهتتتى افوزاعتتتو 
صالو كن علو عن تكليتف اهتل كنلكت  فتوت متا ي ي تون، عنتدما حتكوا إليت  ظلتم صتالو لهتم فتو 
استتتيفاة الختترا ، فتتهمر  كم توتتى وصتتيس رستتول اهلل فتتو أهتتل: الذمتتس:، ايتتل دتتال الرستتول افكتترم 

، وانت تتد (2)عليتت  وستتلم :))متتنا ظلتتم مناهتتدًا وكلفتتُ  فتتوت  ادتتت ، فانتتا اهيهتت  يتتوم ال يامتتس:(( صتتلى
أاتتتد النلمتتتاة الخليفتتتس المنصتتتور لارصتتت : علتتتى همتتتع المتتتال واختتتذ  النتتتاس كتتتال وة الدائهتتتا، ف تتتال 

، كتتل ان اكتتن اكتتو (3)لتت :))وكنثت عمالتت   فتتو هكايتتس افمتتوال وهمنهتتا ودتتويهم كالرهتتال والستت ل
، وأكتتد  آختتر ف تتال لتت :)) أغفلتتت أمتتور (4) ل لتت  صتترااس أنتت  ياختتذ المتتال متتن غيتتر ا تت : ذئتتب دتتا

، وكين اكو يوسف للخليفس الرحيد اهميس الرفت كههتل الذمتس: (5)المسلمين واهتممت كهمع اموالهم((

                                                 

 .149(الماورد : افاكام السل انيس،   (1
،   2  ( روا  أكو داود فو سنن ،كتاب الخرا  و الفوة واالمارة، كاب التحديد فو هكايس الهزيس،(2

 .222   ؛ الك ذر : فتول،152
دار الكتب  عيون االخكار،م(:889ه/276مسلم الدينور )ت  ، أكو مامد عكداهلل كن( اكن دتيكس(3

 .361،   2، (م1985كيروت،)النلميس، 
: إاياة علوم الدين، تا يت: مامد عكدالمل  م(1111ه/505، أكواامد مامد كن مامد)ت ( ال زالو(4

 .515-514،   2، (د.ت :المنصورة)الزغكو، مكتكس الفيام، 
 .361،   2( اكن دتيكس:عيون االخكار، (5
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، وعتتدم الزيتتادة علتتى (1)فتتو هكايتتس الختترا ، فاثتتُ  علتتى اختيتتار النمتتال متتن اهتتل الصتت ل والت تتول
ا  فوت عهدهم والمساواة فيما كينهم، وأن ال يوركوا وال يودفوا فو الحتمس فتو استتيفاة أهل الخر 

 .(2)الخرا ، وان ال يكلفوا فوت ما ياتملون
وتنددت مصارف المتال وزادت عمتا كانتت عليت  دكتل ذلت ، إذ ظهترت إلتى هانتب المصتارف    

كالستتت ل والمتتتان، وتاصتتتين  الثاكتتتتس المنروفتتتس:، مثتتتل الن تتتاة وافرزات، ونف تتتات إعتتتداد الهيتتتوا
الث تتتور، وكنتتتاة افستتتا يل الكاريتتتس، ومتتتا إلتتتى ذلتتت ، واالنفتتتات علتتتى المرافتتتت النامتتتس، مثتتتل افتتتر 
افنهتتار وال نتتوات وصتتيانتها، وتمهيتتد ال تترت وكنتتاة المستتاهد والمحتتافو )الكيمارستتتانات(، ظهتترت 

عوها، وانمتتتا إلتتتى هانتتتب هتتتذ  المصتتتارف، مصتتتارف هديتتتدة، لتتتم يكتتتن النكاستتتيون هتتتم التتتذين إكتتتتد
ظهتتترت فتتتو النصتتتور الستتتاك س لهتتتم، إال انهتتتم توستتتنوا وكتتتال وا فيهتتتا، كتتتان منهتتتا نف تتتات الخلفتتتاة 
وافمتراة والتوالة والنمتال، كمتا فتو ذلت  االنفتات فتو كنتوة ال صتور فتو آثاثهتا، والتتهنت فتو المهكتتل 

ات الخلفتاة والمحرب والملكس والمركب، والمكال س فو إظهار أكهس السل ان، ومتن ذلت  أيوتًا هكت
اة الخصتوم السياستيين وتستر أو الوافمراة سواة لل ادة والم تركين، أم للنلمتاة والحتنراة وغيترهم، 

ئت فهم، كما فو ذل  االد اعات.  وال
ي ستتمونها تكنتتًا لتتذل  إلتتى وكتتان النلمتتاة والف هتتاة ينظتترون إلتتى هتتذ  المصتتارف متتن زاويتتتين، و   

 : دسمين: 
كالنفع على المسلمين، وال سم الثانو: االنفتات فيمتا الينتود كتالنفع:  ال سم افول: االنفات فيما ينود

 على المسلمين.
 العط: : -1

ل الرهتتل الستتمو، والن تتاة والن يتتس استتم لمتتا ين تتو والهمتتع ع ايتتا وأع يتتس، نتتواالن تتاة هتتو   
، وهو م دار من المال تن ي  الدولتس لمتن يستتا ون  متن النتاس، ممتن (3)وأع يات، همع الهمع

مااهم فتتتو ديتتتوان الن تتتاة، ومنتتت  ع تتتاة الهنتتتد، وهتتتو متتتا ين تتتى لهتتتم متتتن متتتال م اكتتتل دونتتتت أستتت
 .(4)احت الهم كالهنديس

                                                 

 .134-133،   87( أكو يوسف: كتاب الخرا ،  (1
 .192،   135-133،    118-115نفس ،   المصدر  ((2
 .3001،   4، النرب اكن منظور: لسان ((3
 .296  ، الحركاصو: المنهم االدتصاد  ((4
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لم يظهر الن اة من الناايس الرسميس، كوصف  نظامتًا ماليتًا، يختت  كت  ديتوان مستت ل، إال فتو   
كتو ، خ فس عمر كن الخ اب )روو اهلل عن (، إال أنت  متن الناايتس النمليتس ظهتر فتو النهتد الن

ف د كان الرسول االكرم )صلى اهلل علي  وسلم( ي سم كل ما توافر لدي  متن أمتوال الفتوة وخمتس 
 .(1)ال نيمس وغيرها كين المسلمين فور ايازتها

وفو النصر النكاستو افول استتمر الن تاة علتى ماكتان عليت  فتو النصتر افمتو  متع كنتم   
الن اة فو النصر افمتو ، خصوصتًا فيمتا الت ييرات. ودد ورل النكاسيون كنم سلكيات نظام 

يتنلتتت كمنتتايير تمييتتز وترتيتتب النتتاس فيتت ، فت تتدم افمتتراة ودتتادة الهتتيا والم تتركين إلتتى الخليفتتس، 
والنلمتتاة وأكنتتاة الصتتااكس كتتل ان كثيتترًا متتن أكنتتاة فوتتً  عتتن أن د اعتتات كثيتترة متتن المستتلمين 

الينتتود كتتالنفع علتتى المستتلمين، عليتت  ظلتتت ختتار  ديتتوان الن تتاة، متتع وفتترة المتتال وتكديتتد  فيمتتا 
كانتتت كتتل هتتذ  التكتتدي ت مووتتع انت تتاد النلمتتاة لخلفتتاة النصتتر النكاستتو افول، فتتانكر ستتفيان 

، وكتين لت  (2)المنصور: ارمان كنم أكناة الصااكس متن الن تاة اكو هنفر الثور  على الخليفس
ورورة أن يحمل الن اة المسلمين كافس دون تمييتز او تفريتتا، واستحتهد  عكدالرامن كن مهد ،

ك تول الخليفتتس عمتر كتتن الخ تتاب )روتو اهلل عنتت (: ))متتامن أاتد متتن المستتلمين إال ولت  فتتو هتتذا 
وتتتدخل الحتتافنو لتتدل الخليفتتس الرحتتيد الدختتال أكنتتاة المهتتاهرين  (3)المتتال اتتت، اع يتت  أومننتت ((

ل لتت : ))وعليتت  كالمهتتاهرين وافنصتتار فادكتتل ماستتنهم وتهتتاوز وافنصتتار فتتو الن تتاة، ايتتل دتتا
، وكمثتتل (5)، وأفتتى اامتتد كتن انكتل كتان الن تتاة للنتاس كافتس(4)عتن مستيئهم وآتهتم متتن متال اهلل((
، يننتو الفتوة، (6)))لتيس أاتد إال لت  فتو هتذا المتال اتت((  :ذلت  أفتتى اكتن زنهويت ، ايتل دتال

 وسكيل  الن اة.

                                                 

 .296،   نفس المصدر ( (1
، 28، (م1988 :ال اهرة)الفكر،  تا يت: اكراهيم صالو، دار اكن منظور: مختصر تاريا دمحت، ((2
  20. 
: اليس االولياة و ك ات م(1039ه/430، أامد كن عكداهلل افصفهانو الحافنو)ت ( أكو ننيم(3

 .45   ،7،  (م1997 :كيروت)ع ا، دار الكتب النلميس،  تا يت: مص فى عكدال ادر افصفياة،
 .97   ،65   ،39،   7نفس ، المصدر ( (4
 .138فاكام السل انيس،   ا أكو ينلو: (5)
 .519،   2( كتاب افموال،  (6
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 ة:نقق:  الخلق:  الشخةي -2
نف تتات الخلفتتاة الحخصتتيس فتتو النصتتر النكاستتو افول، تكنتتًا لت تتور أستتاليب الايتتاة،  تزايتتدت   

وكسكب: رغكتتهم فتو إظهتار أكهتس الخ فتس، فوتً  عتن تتهثير المستلمين عمومتًا كهنمتا  الايتاة فتو 
 الكيئتتات الهديتتدة، التتتو استتت روا فيهتتا فتتو النتترات  وكتت د الحتتام ومصتتر وكتت د فتتارس، والتتذ  اتفتتت
متتع تتتدفت افمتتوال الوتتخمس علتتى كيتتوت االمتتوال النامتتس: والخاصتتس:، كتتل هتتذا ستتاعد علتتى زيتتادة 
نف تتات الخلفتتاة وافمتتراة عمتتا كتتان عليتت  أستت فهم متتن الخلفتتاة الراحتتدين وافمتتويين فتتهكو ككتتر لتتم 

، ومتع ذلتت  فننت ، دكيتتل ان يمتتوت، (1)ياختذ متتن المتال النتتام غيتتر كفايتت :، لمتتا تتر   ارفتتت : التهتتارة
ااصتى هميتتع مااختذ  متتن متال المستتلمين فتو متتدة خ فتت ، فكلتتص ثمانيتس اآلف درهتتم، امتر ورثتتت  
ك وتتتتائها عنتتتتُ . وفتتتتو النصتتتتر افمتتتتو  تهختتتتذ الخليفتتتتس عمتتتتر كتتتتن عكتتتتدالنزيز كنمتتتتوذ  فتتتتو هتتتتذا 
الموتتمار، عنتتدما ديتتل لتت : ))أف تترت كنيتت ، دتتال فكنائتت  واهلل متتامننتكم ا تتًا هتتو لكتتم، ولتتم أكتتن 

 .(2)الناس فهدفنها اليكم(( كالذ  اخذ أموال
وحرا الخلفاة النكاسيون فو إنفات مال افمس ح رًا ككيرًا من  فو مصالاهم الحخصتيس، فيمتا    

الينتتود كتتالنفع علتتى المستتتلمين فتتانكر النلمتتاة علتتتيهم ذلتت ، فاتتذر افوزاعتتتو الخليفتتس اكتتو هنفتتتر 
، وعتتترم كتتت  (3)مالتتت  منتتت ُ المنصتتتور متتتن عادكتتتس االستتتتئثار كمتتتال المستتتلمين لنفستتت :، او تمكتتتين ع

عنتتتتد متتتتر كالستتتتل ان ي  تتتتع ستتتتاردًا، ف تتتتال )) ستتتتارت الن نيتتتتس ي  تتتتع ستتتتارت (4)عمتتتترو كتتتتن عكيتتتتد
، ولما ا  الخليفس المهد  وكالص فو نف تت :، وثتب لتُ  ستفيان الثتور  دتائً : ))ات  عمتر (5)السر((

ر دينتارًا، ف تال: كن الخ اب، فسهل غ م  كتم كل تت نف تنتاق فههاكت  ال ت م كانهتا كل تت ستتس عحت

                                                 

: اسن السلو  لدولس الملو ، تا يت: م(1372ه/774، مامد كن عكدالكريم الحافنو)ت الموصلو ((1
 .108،    (م1996:افسكندريس)فااد عكدالننيم أامد، ماسسس حكاب الهامنس، 

 .109نفس ،   المصدر ( (2
 .366-365،   2خكار،  ( اكن دتيكس: عيون اف(3
كاتفات، ( م699/هت 80)ولد سنس  معتزلي ،قدري زاهد، عابد، أكو عثمان عمرو كن عكيد كن كاب،(  4(

اكن كثير، الكدايس والنهايس،  .م(762-761/ هت 144-143)ودع االختالف فو تاريا وفاة عمرو كين أعوام
  13 ،  343 . 
،   (د.ت :( اكن الخ يب: روم افخكار المنتخب من ركيع االكرار، الم كنس المصريس، )كوالت(5

157. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
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، ولمتتا (1)ويلت  أهافنتا كيتتت متال المستتلمين، وانتت اههتتت فهنف تت فتتو اهتت  كيتتوت افمتوالق((
اتتت  الخليفتتتس هتتتارون الرحتتتيد ل يتتت  عكتتتداهلل النمتتتر ، فتتتانكر عليتتت  لمكال تتتس فتتتو نف اتتتت  دتتتائً : ))إن 

. ولمتا (2)الرهل ليسرف فتو مالت  فيستتات الاهرعليت ، فكيتف كمتن يسترف فتو متال المستلمين ((
م(، دتتال 860ه/246، دصتتير المتوكتتل المنتتروف كتتالهنفر  ستتنس )(3)دختتل اكتتو النينتتاة الوتترير

فتتو احتارة لكثتترة متتا انفتتت  (4) لت : ))إن النتتاس كنتتوا التدور فتتو التتدنيا وانتتت كنيتت التتدنيا فتتو دار ((
 في  وما ياتوي  من متاا الدنيا، وتنريوًا لكثرة ما انفت في .

 :هب:  الخلق: -3
أوهتت  إنفتتات الخلفتتاة للمتتال: فتتو النصتتر النكاستتو افول، الهكتتات والن ايتتا والهتتوائز ن متتن ا    

الستتنيس التتتو كانتتت تمتتنو ال تتادمين علتتيهم، وتلتت  التتتو كانتتت تفتترت كتتين النتتاس فتتو مواستتم الاتت ، 
ومنهتتا ماكتتتان ذا  تتتاكع سياستتو، الستروتتتاة كنتتتم المناروتتين وكستتتب ودهتتتم، وكتتان منهتتتا متتتا 

 مدياهم وثنائهم على الخلفاة وافمراة.:  خ   ك  الحنراة إزاة
، إال انتت  كتتان ين تتو    وعلتتى التترغم ممتتا ُعتترف  كتت  الخليفتتس المنصتتور متتن الاتتر  علتتى المتتال:

الهوائز والهكات، فيذكر ان  اع ى أحراف دريا، لما ا ، لكل وااد متنهم التف دينتار، كتل انت  
ليفتتتس المهتتتد  كثيتتتر الهكتتتات، فتتتتذكر . وكتتتان الخ(5)هتتتل المدينتتتس إال اع تتتاُ  أ لتتتم يتتتتر  أاتتتدًا متتتن

أنتت  فتترت  ، ومتتن ذلتت (6)الروايتتات أنتت  كتتدد ماهمنتت  أكتتو  المنصتتور فتتو الهكتتات والن ايتتا والهتتوائز
                                                 

 .71؛ افركلو: خ صس الذهب،   388 -387  ، 2( اكن خلكان: وفيات،  (1
 .123،   2( اكن الهوز : صفس الصفوة، (2
 -م 719هت/191 (أكو عكد اهلل مامد كن ال اسم كن خ د كن ياسر كن سليمان اليمامو الهاحمو (3(

، ُعر:ف كالفصااس والظرافس، وُترو ل النصر النكاسو افوَّل م( وُل ِّب كهكو النيناة. حاعر من896هت/283
خيرالدين كن  خير الدين الزركلو . 288 ، 286   ،21الذهكو، تاريا االس م،  عن  نوادر كثيرة.

للم يين دار النلم ،  افع م ،ه(1396مامود كن مامد كن علو كن فارس ، الرزكلو الدمح و )ت:
 .334،   6  (،2002)كيروت:

 .309-308،   13( الذهكو: سير أع م النك ة، (4
: المنتظم فو تاريا م(1201ه/ 597، أكو الفر  همال الدين عكدالرامن الك داد ،)تاكن الهوز  ((5

   ،8،  (م1989:كيروت)تا يت: اكراهيم رموان، سنيد اللاام، دار الكتب النلميس،  ،وافمم الملو 
27- 28. 
 .314؛ السيو و: تاريا الخلفاة،   393-392،   5الخ يب: تاريا ك داد،   (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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م( على أهل الموسم مااًل عظيمًا، كان متن هملتت : مائتس وخمستون 777ه/160لدل اه  سنس )
 .(2)ألف درهم، وأع ى أعراكو استواف  فو اادل را ت صيد : خمسمائس (1)ألف ثوب

، فكتان ين تو المتال كتل متن (3)وادتفى الخليفس الرحيد نه  أكي  المهد  فو الن اة و الهكتات   
، حتتكا إليت  مالتت  كتتن أنتس حتتدة أاتتوال (4)م(. وزار المدينتتس790ه/174يستهل . فننتتدما اتت  ستنس)

 .(5)أهل المدينس المنورة وغ ة افسنار، فهع اهم عحرة أوناف ما أع اهم المهد 
م( ككثترة هكاتت  وع ايتا ، فيتذكر وزيتر  833-814ه/ 218-198وعرف الخليفتس المتهمون )    

اكتتتتن أكتتتتثم، أنتتتت  وهتتتتب عنتتتتد زيارتتتتت  دمحتتتتت متتتتااًل هتتتتزيً ، ولتتتتم يختلتتتتف عنتتتت  فتتتتو ذلتتتت  الخليفتتتتس 
. وكانتتت ثمتتس هكتتات ذات  تتاكع سياستتو، خصتتت كهتتا كنتتم المناروتتين والخصتتوم (6)المنتصتتم

ئهم، وهتتو تستتخير للمتتال لخدمتتس افغتترام السياستتيس، فتتهعنى كتتو السياستتيين الستتتئ فهم واستروتتا
م( عكتتتداهلل كتتتن استتتن كتتتن الاستتتن لمتتتا دتتتدم عليتتت  754-750ه/ 136-132النكتتتاس الستتتفال) 

، وكان يهدف من هذ  افع يس إلى استروائ  هتو ومتن خلفت  (7)الكوفس ألف ألف )مليون( درهم
 لتمويتل اركتس اكنت  مامتد كتن التنفس الزكيتسمن النلويين، وان كان عكداهلل استخدمها، كنتد ذلت ، 

المنصور فو هذا السكيل عمومتت  فتو يتوم وااتد عحترة االف الخليفس ود المنصور، كما اع ا  

                                                 

ا  من  من : الذهب المسكو  فو ذكرم(1342ه/742، ت و الدين أامد كن علو)ت الم ريز  (1)
 .45-44،  (م1955 :ك داد)هو، ال اهرة، المتنكو، نالملو ، تا يت: همال الدين الحيال، مكتكس الخا

 .398- 397،   5( الخ يب: تاريا ك داد،  (2
. (م1914:ال اهرة)ميريس، تا يت: اامد زكو كاحا، الم كنس اف ( الهااظ: التا  فو أخ ت الملو ،(3
 5   ،37. 
 .86افركلو: خ صس،    ؛318،  7( ال كر : تاريا افمم والملو ، (4
،   2،  (م1990 :كيروت)ار االوواة، د ( اكن دتيكس: االمامس والسياسس، تا يت: علو حير ،(5

208. 
 .296،   10اكن كثير: الكدايس والنهايس،  ؛318،   7( ال كر : تاريا افمم والملو ،  (6
 .246(الكنانو: نه  السلو  إلى منرفس سير الخلفاة والملو ،   (7
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م( كنتد أن دكتل عمت  موستى كتن عيستى التنتازل عتن 763ه/146، ستنس)(1)مليون( درهم10ألف)
 .(2)واليس النهد للمهد 

متراة النكاستيين إزاة ال صتائد التتو وهتوائز الخلفتاة واف كما اظو الحنراة كنصيب متن ع ايتا        
، والمهتتد  (4)، والمهتتد  اع تتى متتروان عحتترة أالف درهتتم ل صتتيدة امتداتت  كهتتا(3)امتتتداوهم كهتتا

، وأع تى الخليفتس (7)ل صتيدة أنثتى عليت  فيهتا (6)مائتس التف درهتم (5)اع ى مروان كن اكو افصت 
رًا، فكيات دالها، وعندما أنحتد مامتد كتن عكتداهلل اكتن الف وستمائس دينا (8)الرحيد المفول الظكو

 .(10)افمين أهاز  كمائس الف درهم (9)أيوب
لم يكن الخلفاة وادهم الذين وهكوا الحتنراة، كتل ل تد در  افمتراة والتوالة علتى ت ليتد الخلفتاة فتو        

، ودتتد كتتان (11)همالهكتتات، ولتتيس ادل علتتى ذلتت  ممتتا كتتان يمداتتُ  الكرامكتتس للحتتنراة نظيتتر امتتتداا
 ذل  مما آثار سخ  الرحيد عليهم.

وفو الودتت التذ  اتل فيت  النلمتاة خلفتاة كنتو النكتاس علتى إع تاة الماتتاهين خصوصتًا متن        
، علتتتى الختتترو  إلتتتى (1)اهتتتل المدينتتتس التتتذين اختتتتاروا هتتتوار رستتتول اهلل )صتتتلى اهلل عليتتت  وستتتلم( 

 ا عليهم هذ  الهكات.االمصار الهديدة ايل توافرت مصادر الرزت،أنكرو 

                                                 

ال رر)الدرة السنيس  : كنز الدرر وهامعم(1337ه/ 737، أكو ككر كن عكداهلل كن أيك )ت ( الداودار (1
   ،5،   (م1992:كيروت)تا يت: دورونيا كرافولكو، نيوتايب الكتروني ،  فو أخكار الدولس النكاسيس(

 .37؛ اكن الخ يب: روم افخكار،   38-39
 .39 -38،    5( الداودار : كنز الدرر،  (2
الحنراة المخورمين، كين  ( اكراهيم كن علو كن مسلمس كن عامر كن هرثمس، يكنى كاكو اساات، من(3

 .71،   64-63،    7النصرين افمو  والنكاسو، اكن عساكر: تاريا مدينس دمحت، 
 .129،   6الخ يب: تاريا ك داد،   ((4
    .ل  ( مروان كن أكو افصس لم أعثر على ترهمس(5
 .351،   2؛ اكن خلكان: وفيات، 395،   5( الخ يب: تاريا ك داد،  (6
 .394-393،   5تاريا ك داد،  ( الخ يب: (7
 .471-470،   10( الذهكو: تاريا االس م، (8
 مامد كن عكداهلل كن أيوب الحاعر، لم أدف ل  على ترهمس. ((9
 .339-338،   3( الخ يب: تاريا ك داد،  (10
 .89-88،   5( الداودار : كنز الدرر وهامع ال رر، (11
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 اإل ط:ع: -4
، كتهن ي  تع الستل ان رهتً  أروتا  أو دارًا صتتير (2)االد تاا هتو الحتوة التذ  ُد تع متن حتوة        

. واالد تتتتاا لتتتتم يكتدعتتتت  (3)لتتتت  ردكتهتتتتا، وتستتتتمى هتتتتذ  افرم إد اعتتتتًا أو د تتتتائع مفردهتتتتا د ينتتتتس
نكتتو ، فتتهد ع رستتول اهلل )صتتلى فتتو النهتتد ال النكاستتيون،إذ تاكتتد المصتتادر التاريخيتتس انتت  ظهتتر

لتتتك ل كتتتن الاتتتارل  (4)عليتتت  وستتتلم( الصتتتااكس متتتن أرم المتتتوات، ومتتتن النتتتامر، فتتتهد ع الن يتتتت
أرم كمتتتهرب، وأد تتتع  الزكيتتتر كتتتن النتتتوام أروتتتًا ذات نختتتل  وأد تتتع أكتتتيم كتتتن امتتتال( 5)المتتتازنو
النتاس إلتى  ، وكان هدف االد تاا فتو النهتد النكتو ، وفتو عهتد الخلفتاة الراحتدين، دفتع(6)وحهر

 إستص ل افرم واستثمارها، كوصف   ادس ينك و االستفادة منها.
استتتمر االد تتاا فتتو النصتتر افمتتو ، امتتا فتتو النصتتر النكاستتو افول ف تتد توستتع االد تتاا،    

وهدف الخلفاة مكافهة كنم الدعاة، وكنتم رهتال الدولتس، وامتراة الكيتت النكاستو علتى ماكتذلو ، 
 ن الكيت افمو  إلى الكيت النكاسو.فو سكيل تاويل الخ فس م

، وأد تع المنصتور كك تداد عتددًا متن متوالو (7) فهد ع أكو النكاس اكراهيم كن مستلمس الخورنتت  
، وأد تتع (9)، وأد تتع الركيتتع، أروتتًا كك تتداد عنتتدما إخت هتتا(8)كنتتو النكتتاس أراوتتو ومواوتتع دور

                                                                                                                         

 . 208،   2اكن دتيكس: االمامس والسياسس،  ((1
 .3679   ،5،  النرب اكن منظور: لسان ((2
تا يت: اكراهيم االكيار ،  : مفاتيو النلوم،م(997ه/387، مامد كن اامد كن يوسف)ت الخوارزمو (3)

 .86  ،(م1984كيروت،) 1دار الكتاب النركو،  
د عكدالنزيز : منهم الكلدان، تا يت: فري(1229ه/626الامو ، حهاب الدين أكو عكداهلل )ت  ( يادوت(4

 .139-138،     4،  (م1990كيروت، )، 1  الهند ، دار الكتب النلميس،
: خ صس تهذيب تهذيب الكمال فو م(1517ه/923، صفو الدين أامد كن عكداهلل)ت الخزرهو ((5

 .140،   1، (م1972ال اهرة، )أسماة الرهال، ا   : مامود عكدالوهاب فايد، 
 .614،   2موال،  ؛ اكن زنهوي : كتاب اف282   أكوعكيد: كتاب افموال، (6)
-415،   2من كلا. يادوت: منهم الكلدان،   ب؛ الخورنت: دريس كال ر 404الك ذر : فتول،    ((7

416. 
 .416-415الك ذر : فتول،   (8)
 88،   1الخ يب: تاريا ك داد،   (9)
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. ودتد استتمر الخلفتاة كنتد المهتد  فتو (2)أروًا كنزاة كاب الكوفس كك تداد (1)عكدالوهاب كن اكراهيم
إد اا افراوو لمكافئس الماسنين، والستثمار افرم المن لس، فهد ع الرحتيد وتياا الخيتزران 

 .(3)( م789ه/173كند ان توفيت) 
، ان النلماة نهوا السل ان عن االد اا مما تنين ملك ، كما نهوا عتن (4)ف د أحار الماورد   

، وكرهوا االد تاا متن أرم الخرا .فكتان )مالت  وافوزاعتو( يريتان: (5)االد اا من أرم النحر
، (6)إهتماا الخرا  والنحر على افرم الم  نس من أرم الخرا . ويكرهتان ذلت  علتى المستلم

وفو الودت الذ  هوز في  اامد كن انكل اد اعات الصااكس:، كر  إد اعتات الخلفتاة النكاستيين 
اهتتداف وغايتتات واتتدود االد تتاا، ف تتال : ))فن متتنهم متتنا  فن كنوتتهم تهتتاوزا فتتو اد اعتتاتهم
، ومتتتتتتن ذلتتتتتت  إد تتتتتتاا المنصتتتتتتور ك تتتتتتداد، كنتتتتتتد أن اخت هتتتتتتا (7)أد تتتتتتع متتتتتتاال يهتتتتتتوز اد اعتتتتتت :((

م(واتختتتتذها عاصتتتمس لدولتتتتت ، فوتتتً  عتتتتن امتتتراة كنتتتتو النكتتتاس، وغيتتتترهم متتتتن 762ه/145ستتتنس)
س عمتتر كتتن الخ تتاب . وكانتتت فتتو افصتتل متتن أرم الستتواد التتتو ووتتع عليهتتا الخليفتت(8)النتتاس

)روتتو اهلل عنتت ( الختترا ، ولتتذل  كتتان يتتذرا دار  كك تتداد ويختتر  عنهتتا م تتدار متتن المتتال فتتو كتتل 
 .(9)سنس
 
 
 
 

                                                 

 ل  ل  على ترهمس عثرلم ا(6)
 .45   (،م1988كيروت، )1ر إاياة الترال النركو،  الين وكو: كتاب الكلدان، دا ((2
 .85افركلو: خ صس،    ((3
 .332افاكام السل انيس،    ((4
 .336نفس ،   المصدر  ((5
 .262-261،   1: كتاب افموال،  اكن زنهوي (6)
 .227افاكام السل انيس،    أكو ينلو: (7)

 .211منادب أامد كن انكل،   اكن الهوز :  )8(
 .239-238،    236،   234،  ،6ال كر : تاريا افمم والملو ،  (9)
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 خ:تمة:ال
وهكذا هدفت هتذ  الدراستس إلتى ت صتو متا إمكتن، دور النلمتاة فتو المهتال المتالو فتو النصتر   

 ه ودد خلصت إلى عدد من النتائ ، هو :231-132النكاسو افول 
ان ال تترآن الكتتريم والستتنس النكويتتس الحتتريفس، دتتد إحتتتم  علتتى مستتااس مهمتتس للمتتوارد الماليتتس. وكانتتا  -1

 افساس فو نظرة النلماة وتاركهم فو أدوارهم فو مسهلس كيت مال المسلمين.
أن مصت لو النلمتتاة فتتو النصتر النكاستتو افول، كتتان م تصتترًا علتى المحتتت لين  والمتنم تتين  فتتو  -2

 المختلفس من درآن واديل وف   وتفسير وم از  وسير. النلوم الدينيس
ان هتتذا النصتتر وتتم ككتتار النلمتتاة، مثتتل أو كمثاكتتس المنمتتل التتذ  تخل تتت فيتت  المتتذاهب الف هيتتس  -3

 افركنس وغيرها من االتهاهات الف هيس والفكريس. فكانت استمرارًا لما أكداُ  الصااكس والتاكنون.
ا علتتتى هتتاما الايتتاة، كتتل كانتتتت لهتتم محتتاركات فاعلتتتس ان النلمتتاة فتتو هتتذا النصتتتر، لتتم ينيحتتو  -4

 وفنالس فو دراسس كيت مال المسلمين.
ان الن دس كين النلماة فو النصر النكاسو افول، لم  تكن كما تصورها كنم الدراستات، أنهتا  -5

ع دتتتس غيتتتر ستتتويس، كتتتل كتتتان فيهتتتا الكثيتتتر متتتن صتتتور التنتتتاون والتكامتتتل والتواحتتت  كتتتين النلمتتتاة 
 والخلفاة.

الدولتتتس النكاستتتيس كانتتتت تنتمتتتد االستتت م فتتتو حتتتاونها الماليتتتس، علتتتى ههتتتود النلمتتتاة النظريتتتس  أن -6
 وتخريهاتهم الف هيس، التو دصدوا كما تكييف المت يرات الماليس مع تناليم االس م وديم .

ان الدولس النكاسيس فو عصترها االول، لتم تنتمتد متذهكًا ف هيتًا ك يتس، كتل كانتت تاختذ كاهتهتادات   -7
 ماة وف ًا ت توي  مصلاس الدولس.النل

ان النلمتتاة كمتتا دتتدمو  متتن ههتتود نظريتتس، ووتتنوا افستتس لكيتتت متتال المستتلمين. فظهتترت دواعتتد   -8
وأصتتتول  علتتتى أيتتتد  هتتتاالة النلمتتتاة. فنظتتتر النلمتتتاة إلتتتى المتتتال علتتتى انتتت  أداة وننمتتتس مستتتخرة 

ن االست م لتم يتذم لإلنسان، و ادس ينك و استتثمارها لخدمتس الفترد والمهتمتع. الغايتس فتو ذاتت  . وال
 المال فو ذات ، وانما ذم سوة استخدام االنسان ل .
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The position of the scholars from the house of Muslim money 

during the first Abbasid period (132-231 AH / 749-837M) 
Lanja Talaat Obaid 

 

Abstract 

   The purpose of this study is to highlight the most important 

elements of this house, including: legislative, heavenly and human it  

this institution serves as the structure of the Islamic financial system 

for work, which can not be dispensed with in any way because it 

represents the backbone of the Islamic economy. 

    It also aims to show the founding role in the money house and its 

sources of financing, as well as a statement of its advantages which 

can be used in the formulation of the state's financial policy, as well 

as the rationalization of the Islamic economy in expenditure in order 

not to fall into economic crises at all times and places. 

  The second topic was devoted to deal with confiscations such as 

confiscation of funds of the Umayyads and the money of ministers 

and writers. The third topic focused on the position of The scholars 

from the methods and the ways of collecting money as well as legal 

taxes. 

 


