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 :الممخص
ن في يان الموضوع الذي تناولو ىذا البحث ىو ) الحياة االقتصادية لممطعم

مكة والمدينة خالل العصر النبوي والراشدي(، واكتسب ىذا الموضوع 
من ىجرة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم ( الى المدينة ،  بدءاىمية كبيرة 

ن ، وسمطنا الضوء يتطرقنا من خاللو عمى الوضع االقتصادي لممطعم
كان عمى الوضع االقتصادي عامة في مكة والمدينة ابان تمك الفترة والذي 

 يقاس بمقدار ما يمتمكو المرء من ثروة وجاه.  
وضع المطعمون والتنمية االقتصادية  فضال عن ذلك الحديث عن    

ودور المطعمون ومساىمتيم في االعمال التنموية التي ترفع من قيمة 
دولتيم وتساىم في نموىا االقتصادي، وذلك إلستنباط اسس ومعالم الفكر 

ن دور يمون فقد لعب الوضع االقتصادي لممطعماالقتصادي ليؤالء المطع
كبير في عمو مكانتيم االجتماعية في المجتمع إبان تمك الفترة ، فقد كان 
المطعمون في االسالم يتمتعون بالثروة والجاه ، فجميم ينحدرون من قبائل 
ذات مكانة عالية في مكة والمدينة ، وأغمبيم كان لدييم ثروات طائمة 

التجارة التي كانت عمود االقتصاد المكي والمدني في تمك حققوىا من وراء 
األعمال التنموية التي مارسوىا والتي كانت سببا في تدعيم  وايضاالفترة ، 

 وضع الدولة االقتصادي .
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Abstract: 

This study discussed (the economic life of the Al-

Moteemon in Mecca and Medina during the Prophetic 

and Rashidi era), And gained this subject of great 

importance starting from the migration of the Prophet 

(God pray and greet upon him) to the Medina. We 

discussed the economic situation of the Al-Moteemon 

and highlighted the general economic situation in Mecca 

and Medina during that period, which was measured by 

the wealth and stature. 

In addition, the research dealt with the status of Al-

Moteemon, economic development, the role of Al-

Moteemon and their contribution to the developmental 

work that increases the value of their country and 

contributes to their economic growth, the economic 

situation of the Al-Moteemon has played a major role in 

the high social status of the society during that period. 

The rich in Islam were rich and stature. They came from 

high-ranking tribes in Mecca and Medina. Most of them 

had great wealth. Most of them had huge fortunes from 

the trade that was the pillar of the Makki and Medini 

economy of that period , In addition to the 

developmental work they have done, which has been the 

reason to strengthen the state of the economic situation 

Keywords: 

the economic life 

the immunized people 

the Prophet and the Rashidun 

era. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد االنبياء والمرسمين  سيدنا محمد     

 وآلو الطيبين الطاىرين...
ن في مكة والمدينة  لو اىمية كبيرة ياالقتصادية لممطعم ان دراسة موضوع الحياة    

وىي فترة كونو من الموضوعات الميمة التي تمس حقبة ميمة من تاريخ الجزيرة العربية ، 
العصر النبوي والراشدي ،األمر الذي يكشف الكثير عن حياة المكيين والمدنيين في تمك الفترة 

 من جوانبيا المختمفة وأساليب معيشتيم .
وقد تكونت أسباب باعثة الختيار الموضوع منيا االىتمام في المقام األول عمى   

ل تمك الفترة ، ذلك ان ىذا الموضوع في مكة والمدينة خال لممطعمينجوانب اقتصادية متنوعة 
يمدنا بإضاءات عديدة عن الحياة االقتصادية في مكة والمدينة وأساليب الحياة فييا وىذه 
الدراسة تمقي الضوء عمى جانب ميم يتعمق بوضع المطعمون االقتصادي وفي مقدمتيم 

 الخمفاء الراشدون ومدى تأثيرىم بالمجتمع .
الى مبحثين. تناول المبحث االول:الوضع االقتصادي وقد تم تقسيم الدراسة    
ن االقتصادية منذ طفولتيم يوقد ذكرنا من خاللو مكانة المطعمفي مكة والمدينة  لممطعمين

 وصباىم الى ان تقمدوا مناصب ادارية ميمة في الدولة العربية االسالمية .
تصادية تطرقنا من اما المبحث الثاني فجاء بعنوان :  المطعمون والتنمية االق   

كان سببا  خاللو عمى وضع المطعمون االقتصادي ومساىمتيم في االعمال التنموية ، والذي
 في تدعيم الوضع االقتصادي لمدولة .

 في مكة والمدينة لممطعمينالمبحث االول: الوضع االقتصادي 
ش أن الوضع االقتصادي لممرء ىو ما يحدد وضعو االجتماعي في المجتمع الذي يعي

فقد كان يقاس  دولة اإلسالمفيو ، وبالنسبة لموضع االقتصادي عامة في مكة والمدينة إبان 
بمقدار ما يمتمكو المرء من ثروة وجاه ، نتجت تمك الثروة عن التجارة التي كانت ىي النشاط 
الرئيسي في المجتمع المكي والمدني والذي كان من خاللو يستطيع المرء أن يكون من 

ن الذين تناولناىم بالدراسة يومن المالحظ من خالل دراستنا ىذه أن أغمب المطعم، الموسورين
طائمة  كانوا من التجار االثرياء في المجتمع ، وكانوا يعممون بالتجارة لذلك جنوا منيا أمواالً 

ساعدتيم عمى أن يتبوؤوا مكانة كبيرة في مجتمعيم ، واستخدم البعض منيم ثروتو ىذه في 
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النشاطات االجتماعية مثل االطعام والعطف عمى الفقراء والمحتاجين تمك  ممارسة بعض
االعمال رفعت من مكانتيم في المجتمع ، وقد كان البعض منيم يمارس تمك االعمال قبل 
االسالم ، ثم لما جاء االسالم زادت أعماليم الخيرية ، وزادت صدقاتيم عمى الفقراء والمساكين 

اهلل عميو وسمم خيار الناس في الجاىمية خيارىم في االسالم إذا  فصدق فييم قول النبي صمى
 .(5)فقيوا

بكر الصديق يعيش في طفولتو وصباه مثمو مثل أمثالو من أطفال  وقد كان  أبل
أشراف مكة ، ولما بمغ الصبا والشباب عمل في التجارة بزازا يبيع الثياب ، ففتح اهلل عميو في 

، وقد ساعدت شخصيتو الحسنة عمى  زداد سعة وثراء وربحاً ، وكانت تجارتو ت (2)تجارتو 
نجاح تجارتو ، وكان لرزانتو وحسن رأيو ورجاحة عقمو ال يشارك قومو في كثير من عقائدىم 

 .(3)وعاداتيم 
، فقد كان في طفولتو  )رضي اهلل عنو( أما عن الوضع االقتصادي لعمر بن الخطاب

يرعى االبل وعاش طفولتو حياة الفقر والعوز ، وكانت الحياة شديدة عميو ووصف عمر شدة 
نا لنرعى عمى أبوينا ناضحا ليما ، )عيشو في مرحمة الطفولة قائال :  لقد رأيتني وأخية لنا وا 

قابال لالكل ثم  فنغدوا فتعطينا آمنا يمنييا من اليبيد وىو حب الحنظل يصنع بطريقة تجعمو
تمقي عمينا نقبة وىي قطعة من الثوب فإذا طمعت الشمس ألقيت النقبة عمى أختي، وخرجت 

 .(4)(فيتة من ذلك اليبيد، فنعتاش فييا خصبةأتبعيا عريانًا ثم نرجع إلييا وقد صنعت لنا ل  
في التجارة فكون ثروة  )رضي اهلل عنو( في مرحمة الشباب عمل عمر بن الخطاب

صار بيا من أغنياء قريش وأثريائيا ، والدليل عمى كثرة مالو ما ذكره لعياش بن أبي  كبيرة
حينما أراد أن يثنيو عن الذىاب إلى أمو بمكة حتى ال يفتنو القوم عن دينو فقال لو :  (5)ربيعة

ل يا عياش، إنو واهلل إن يريدك القوم إال ليفتنوك  عن دينك فاحذرىم، فو اهلل لو آذى أّمك القم
مكة الستظّمت. فقال: أبّر قسم أمى، ولى ىناك مال فآخذه.  المتشطت، ولو اشتد عمييا حرّ 

يا عياش، واهلل إنك لتعمم أنى من أكثر قريش ماال، فمك نصف مالى وال  قال عمر: فقمت لو
 ، وىذا يدل عمى الوضع االقتصادي الجيد لعمر بن الخطاب الذي كان سبباً (6)تذىب معيما 
انتو االجتماعية بين رجاالت قريش ، وكان سببا أيضا في أن يكون ضمن ىؤالء في عمو مك

 المطعمون الذين كانوا يغدقون بأمواليم ليل نيار عمى الفقراء والمساكين والمحتاجين.
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تاجرا من أىم تجار قريس في الجاىمية  )رضي اهلل عنو( وكان عثمان بن عفان
، حقق من  وشتاءً  واالسالم ، وكانت لو الكثير من القوافل التجارية كانت تجوب األرض صيفاً 

طائمة مكنتو من القيام باألدوار التي مارسيا في تعزيز االسالم ومكانتو وفي  خالليا أرباحاً 
االنفاق في سبيل اهلل عمى الفقراء والمساكين وقد ظيرت مواقفو في خدمة االسالم والمسممين 
من أجل المنفعة العامة فيو الذي اشترى بئر رومة وأوقفيا لممسممين ، وىو الذي شارك في 

 .(7)ج عن المسممين كربيم عام الرمادةجيش العسرة ، وفر 
من أغنياء بني ىاشم ، فقد كان تاجرا  )رضي اهلل عنو( وكان العباس بن عبد المطمب

وكان من تجار مكة المشيورين ، يشارك تجارىا في تجارتيم في بالد الشام ، (8)يبيع العطر 
ائف وكان يحمل زبيبو ، وكان لمعباس كرم في الط(9)أحيانا أو يخرج ىو بنفسو في تجارتو 

أىل الطائف ويقبض منيم الزبيب فيحضره إلى مكة يعصره لمحجيج  يقرضإلييا ، وكان 
ويسقييم إياه أيام الموسم حتى دخل رسول اهلل مكة، وكان من ثرائو يقرض الناس ويتعامل 

 .(50)في حجة الوداع بالربا حتى وضعو رسول اهلل ونياه عن ذلك
وكانت لو ثروات طائمة استخدميا كما  حصيفاً  أيضا تاجراً وكان طمحة بن عبيد اهلل 

ذكرنا في أعمال البر واالحسان وكان يخرج لمتجارة وىو شاب مع كبار تجار قريش ، وفي 
ىل  )صمى اهلل عميو وسمم(  في صومعتو فوجده يسأل عن محمد إحدى المرات وجد راىباً 

 .(55)وفي إسالم مكة وكانت تمك الرحمة سبباً بظير 
، وكانت ضياعو تدر عميو أموااًل بشكل كبير ازدادتأما عن ثروتو بعد االسالم 

 .(52)طائمة
وقد كان لعبد الرحمن بن عوف معرفة كبيرة في التجارة في الجاىمية ، فقد كان يخرج 
مع أبيو وكثير من تجار قريش عمى رأس القوافل التجارية التي كانت تخرج من مكة إلى الشام 

، وقد كان في قافمة تجارية مع أبيو عندما قتل أبيو عوف مع الفاكة بن  واليمن وغيرىا
الم غيرة
(53). 

إلى المدينة لم يخرج معو شيء ،  ىاجر، ولما  ماىراً  وقد كان عبد الرحمن تاجراً 
فأحب أن يبدأ من جديد في تجارتو فعرض عميو سعد بن الربيع مالو فأبي وقال لو عبد 

، ولكن ىل من سوق فيو تجارة ؟ قال : سوق قينقاع ، فغدا إليو  الرحمن ال حاجة لي في ذلك
الغد فما لبث أن جاء وعميو أثر صفرة فقال  جاء فيعبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ، قال : ثم 
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لو رسول اهلل تزوجت ؟ قال : نعم قال : ومن ؟ قال : امراة من األنصار ، قال : وكم سقت 
 .(54)أولم ولو بشاة )صمى اهلل عميو وسمم( فقال لو النبي  إلييا ؟ قال ، زنة نواة من ذىب ،

 المبحث الثاني : المطعمون والتنمية االقتصادية
، أما من حيث (55)تعرف التنمية في المغة بأنيا الزيادة والنمو ، ومعناىا زاد وكثر

االصطالح ، فيي عممية استخدام الموارد االقتصادية المتاحة في المجتمع لتحقيق زيادة 
مستمرة في الدخل القومي تفوق معدالت النمو السكاني مما يؤدي إلى زيادة حقيقية في 

 .(56)متوسط نصيب الفرد من الدخل 
المأكل والمشرب  لقد ساىم المطعمون ليس فقط في إطعام الناس وسد حاجتيم من

والممبس ، بل ساىموا أيضا في االعمال التنموية التي ترفع من قيمة دولتيم وتساىم في نموىا 
ن الذين عمموا عمي تنمية ياالقتصادي ، فأبي بكر الصديق كان عمى رأس ىؤالء المطعم

سواء المجتمع ودفع عجمتو االقتصادية ، فقد أنفق جل مالو في الدفاع عن المجتمع المسمم 
من أموال الغنائم والفيء  بتجييز الجيوش التي كانت تخرج لفتح بمدان جديدة كانت تدر أمواالً 

المال الكثير الذي كان يستفيد منو الكثير من الناس ، مثمما جيز جيش العسرة ،  وقد واجو 
تدت الكثير إر عندما ولي الخالفة فقد  كبيراً  تحدياً  )رضي اهلل عنو( بكر الصديق وأبالخميفة 

من القبائل ومنعوا الزكاة التي كانت تمثل في ذلك الوقت العمود الفقري لالقتصاد ، والذي كان 
 بكر معمناً  ونتفض أبإيعتمد عميو المسممون في االنفاق عمى الناس وعمى الحروب ، لذلك 

من فرق بين شعواء عمى ىؤالء الذين فرقوا بين الزكاة والصالة قائال : " واهلل ألقاتل  حرباً 
الصالة والزكاة فإن الزكاة حق المال واهلل لو منعوني عقاال كانوا يؤدونيا إلى رسول اهلل 

 .(57)لقاتمتيم عمى منعيا"
في موارد الزكاة وأثر بالتالي  كبيراً  وال شك أن العام األول من خالفتو شيد انخفاضاً 

كل الحرص عمى جمع  بكر حريصاً  و، لذلك كان أب (58)عمى الوضع االقتصادي لمدولة 
الزكاة فقد كان يأخذ من األموال الظاىرة والباطنة ، وكان يسأل الرجل عندما يسممو العطاء إن 

 .(59)كان عنده مال عميو زكاة ، فإذا قال نعم : استقطع الزكاة من عطائو 
زادت الفتوحات االسالمية ، وزاد بالتالي  )رضي اهلل عنو( وفي عيد عمر بن الخطاب

الراضي التي كان يتركيا أصحابيا ، فكان البد أن يعمل فكره في حل تمك المعضمة حجم ا
ينفعيم عمى مر  وىل يوزع تمك االراضي عمى الفاتحين أم يتركيا لممسممين تدر عمييم دخالً 
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العصور المختمفة ، فاستشار الصحابة في ذلك فرأى معاذ بن جبل وعمي بن أبي طالب أن 
واهلل ) في ذلك مصمحة ومنفعة اقتصادية لمناس ، فقد قال لو معاذ : يتركيا لممسممين ، ألن

إن قسمتيا ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتيا اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم 
يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة ، ثم يأتي من بعدىم قوم يسدون في 

 .(20)(شيئا فانظر أمرا يسع أوليم وآخرىماالسالم مسدا وىم ال يجدون 
ستشراف المستقبل االقتصادي لألمة وما عساه يسفر إكان ىذا الحوار االقتصادي في 

عنو ىذا التقسيم من تكدس الكم اليائل من األرض بيد رجل واحد أو امرأة واحدة فيبقي البقية 
 (25)بال مورد اقتصادي ، وىذا المورد سوف يتراجع مع انعدام الخبرة في االدارة 

لكي يستفيد منيا كل  الخراج عمى ىذه األراضي )رضي اهلل عنو( لذلك فرض عمر
، واىتم عمر بالزراعة ألنيا عماد اقتصاد الدول ومدار تنميتيا ،وشجع  وآجالً  المسممين عاجالً 

الفالحين عمى الزراعة ، فشق ليم االنيار وحفر ليم اآلبار لتوفير المياة وقد كان يوصي والتو 
اهلل في الفالحين ال تقتموىم إال  بالفالحين الذين ىم عماد االقتصاد في الدولة ، قائال : " اتقوا

بو عمى الزراعة  ليقوييم، وقد كان عمر يقرض الفالحين المال (22)أن ينصبوا لكم الحرب " 
، الن (23)ويحثيم عمى بذل المزيد من الجيد من أجل توفر المواد الغذائية الالزمة لمناس 

 الزراعة وما تنتجو ىي عماد معيشة الناس.
في تنمية رأس المال االجتماعي وفي تنمية  )رضي اهلل عنو( وساىم عثمان بن عفان

، لو الكثير من القوافل التي كانت تجوب األرض  التجارة السيما وأنو كان تاجرا مخضرماً 
طائمة مكنتو من القيام باألدوار التي مارسيا في تعزيز  صيفا وشتاء ، حقق من ورائيا أمواالً 

 .(24)تصادياً اقأركان الدولة االسالمية الناشئة 
أما عن جيوده في تنمية التجارة فقد كان ذلك انطالقا من أىمية التجارة في االقتصاد 
االسالمي ، ولقد مارس التجارة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وكثير من الصحابة ، ومما 
م يبين أىمية التجارة في االقتصاد االسالمي ما قام النبي بو حين نزل المدينة فقد اختط لي

وساىمت أموال عثمان بن عفان التي جمعيا من التجارة في تنمية االقتصاد ، (25)سوقا 
صمى اهلل )االسالمي في ذلك العصر ، فقد ساىمت في دعم المجيود الحربي لغزوات الرسول 

، وساىمت أموالو في تحقيق األبعاد االقتصادية ودفع غائمة الفقر عن الناس مثمما (عميو وسمم
عثمان في الخميفة ، وساىم (26)فعل في قافمة األلف بعير التي تصدق بيا عمى المسممين 
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تنمية رأس المال االجتماعي لممسممين ، وذلك لتعم المنفعة عامتيم وذلك بشراءه بئر رومة 
 .(27)وي الكريم وتوسعة المسجد النب

وأنفق عمييا المال وغيره ت في العراق اوفي خالفتو عمل عمى إحياء األراضي المو 
الكثير ليستصمحيا ثم أقطعيا لبعض الناس ، وزاد في الحمى وىي المناطق التي كانت ترعى 
فييا إبل الصدقة ، نتيجة لزيادة االبل فقد بمغت إبل الصدقة والنعم في عيده نحو من أربعين 

 .(28)ألف رأس ، فعمد إلى شراء ماء من مياه بني ضبيعة لتشرب منيا األبل 
 اقتصادياً  فقد كان لو فكراً )رضي اهلل عنو( سار عمى نيجيم عمي بن أبي طالب 

في األمور االقتصادية ، لذلك كان  ، فقد كان بحكم عممو وخبرتو بأمور التجارة خبيراً  عالياً 
يو الذي أشار عمى الخميفة ف،  خدمو في تنمية المجتمع اقتصادياً است عظيماً  تنموياً  لديو فكراً 

عمر بن الخطاب بعدم تقسيم أراضي السواد بين المسممين ، بل أمره أن يقوم بإحصائيا 
، فقال لو :" دعيم يكونوا  ويتركيا في أيدي أصحابيا وريعيا يصير منفعة لممسممين جميعاً 

، وذكر اليعقوبي أن عمي قال لعمر :" إن قسمتيا اليوم لم يكن لمن (29)مادة لممسممين " 
، فنزل عمر عمى (30)يجيء بعدنا شيء ولكن نقرىا في أيدييم يعممونيا فتكون لنا وطن بعدنا 

نتاجيا أال وىو الخراج ، وىذا  رأيو وبذلك أصبح ىنالك مفيوم جديد في التعامل مع األرض وا 
لمخراج ولمكفاية االقتصادية  خالل العطاء واألرزاق فكان مفيوماً المورد قسم بين المسممين من 

 (35)لرعاية الدولة االسالمية 
أيضا أنو عمد إلى رد كل القطائع )رضي اهلل عنو( ومن سياستو االقتصادية التنموية 

لبعض الناس إلى بيت المال، تحقيقا لمعدالة  )رضي اهلل عنو( التي أقطعيا عثمان بن عفان
ية واالقتصادية وطوال فترة خالفتو لم يضع أجرة عمى أجرة وال لبنة عمى لبنة وال االجتماع

 .(32)أقطع شيئا ألحد 
إلى إعمار األرض لتعم المنفعة  كبيراً  يسعى سعياً  )رضي اهلل عنو( وكان االمام عمي

" ليكن نظرك في عمارة األرض ويبمغ  (33)عمى جميع الناس ، فكتب إلى واليو كعب بن مالك
نظرك في استحالب الخراج ، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة ومن طمب الخراج بغير عمارة  من

وقد كان لطمحة بن عبيد اهلل دور كبير في تنمية المجتمع ، (34)أخرب البالد وأىمك العباد 
نفاقو الكبير من أجل رفع مستوى معيشة الفرد ، فقد وزع يوماً   وذلك بسده لحاجات الناس وا 

 .(35)ألف دينار من مالو عمى الناس لما رأى سوء معيشتيم اربعمائة 
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وكان لقيس بن سعد دور كبير في تنمية رأس المال االجتماعي فقد كان يقرض الناس 
الف  50المال بسبب وغير سبب حتى يغنييم عن السؤال ، فقد روي أنو أقرض في يوم واحد 

، وكان عممو ىذا يحمل طريقين: (36)ثم بعد مدة تنازل عنيادينار وكتب لمناس صكوكا بيا ، 
 طريق اعانة الناس، وطريق األجر يوم القيامة.

في عمو مكانتيم  اً كبير  اً ن دور يعمى أية حال لقد لعب الوضع االقتصادي لممطعم
االجتماعية، فقد كان يقاس قيمة المرء في المجتمع العربي قبل االسالم بمدى ما يممكو من 

مون في االسالم يتمتعون بالثروة والجاه ، فجميم ينحدرون من ثروة وجاه ، وقد كان المطع
قبائل ذات مكانة عالية في مكة والمدينة ، وأغمبيم كان لدييم ثروات طائمة حققوىا من وراء 
التجارة التي كانت عمود االقتصاد المكي والمدني في تمك الفترة .فضال عن أن أعمال البر 

 ورفعت من شأنيم بين العباد. المجتمعكانتيم في التي كانوا يقومون بيا زادت من م
 
 
 

 الخاتمة
 خالل والمدينة مكة في لممطعمين االقتصادية الحياةفي نياية بحثي الموسوم )

 ( توصمت الى عدة نتائج تطرقت ليا في ثنايا البحث :والراشدي النبوي العصر
 الراشدون خصوصاالمطعمون عموما والخمفاء  عند العام اإلنفاق سياسة فقد لعبت

 اإلسالمية األمة عمى مباشرة آثار ليا وكان اإلسالمية لمبالد االقتصادية التنمية في ميما دورا
 الدولة وضع تدعيم في سببا كانت مارسوىا والتي التي التنموية األعمال إلى باالضافة ،

 لمنع ذاتيا االقتصاد وتوجيو ، المجتمع افراد جميع عمى الكبير بالنفع ىذا وعاد االقتصادي
 .التنمية عمى بدوره يساعد الذي االستقرار تحقيق ثم ومن الكساد

 تجارة من الثالثة االقتصاد قطاعات بين كالموازنة مجاالت عدة في التوازن يتضمن
 السواد اراضي جعموا أنيم التوازن ىذا تحقيق سياسة في البارزة النقاط ومن وصناعة، وزراعة
نما لمفاتحين تمميكيا بعدم وذلك االجتماعي، التوازن أغراض لخدمة  األراضي ىذه تبقى وا 
 الراىن الوقت في الصورة ىذه تطبيق ويمكن جيل بعد جيال يتوارثونيا جميعا لممسممين موقوفة
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المطعمون قد بمغوا  أن عمى تبرىن التي االقتصادية الدراسة ىذه نتائج أبرز تمك
االقتصادية عمى مدى القرون  بصماتيم ظيرت محكمة وخطة حكيمة، سياسة في شوطا كبيرا

 الالحقة
  االحاالت

 

                                                 

 (.55552، رقم الحديث )327، ص23أحمد، مسند اإلمام أحمد، ج( 5)
 .65، ص4( ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ االمم والمموك ، ج2)
 .65، ص 2( الخزرجي ، خالصة تيذيب الكمال في أسماء الرجال ، ج3)
(، األمدوال ، م865/ ه255قتيبدة بدن عبدد اهلل الخرسداني )ت ( ابن زنجويو ، أبو أحمدد حميدد بدن مخمدد بدن 4)

 5986، مركدز الممدك فيصدل لمبحدوث والدراسدات اإلسدالمية، السدعودية ، 5تحقيق: شاكر ذيب فياض، ط
 .204، ص3، ج

عيدداش بددن أبددي ربيعددة عمددرو بددن المغيددرة بددن عبددداهلل بددن عمددرو بددن مخددزوم، صددحابي جميددل، أسددمم قددديمًا ( 5)
شددة مددع امرأتددو أسددماء بنددت سددممة، شددارك فددي الغددزوات واستشدديد يددوم اليرمددوك فددي خالفددة وىدداجر إلددى الحب

 .522، ص3ه، ابن عبد البر، االستيعاب، ج54عمر )رضي اهلل عنو( سنة 
 .323، ص56( النويري ، نياية األرب في فنون األدب،ج6)
 .62( الغامدي ، عثمان بن عفان نماذج من جيوده ونظامو االقتصادي ، ص7)
 .352، ص2( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج8)
 .855، ص8( ابن عبد البر ، االستيعاب في معرفة االصحاب ، ج9)
 .594، ص5( االزرقي ، أخبار مكة ، ج50)
 .556، ص5( ابن سعد ، الطبقات الكبرى، ج55)
 .222، ص3( ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج52)
ه( ، الجددوىرة فددي نسددب النبددي وأصددحابو العشددرة ، 645)ت( التممسدداني ، محمددد بددن أبددي بكددر بددن عبددد اهلل 53)

 .92، ص5،ج 5983دار الرفاعي ، الرياض ، 
ه(، شدددرح مشدددكل االثدددار ، تحقيدددق: شدددعيب 325( الطحدداوي ، أبدددو جعفدددر أحمدددد بدددن محمدددد بددن سدددالمة )ت54)

 .276، ص55، ج 5994االرنؤوط،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
 .345ص ،55( ابن منظور ، لسان العرب ، ج55)
، 5985( عفدددر ، محمدددد عبدددد المدددنعم ، التخطددديط والتنيدددة االقتصدددادية ، دار البيدددان العربدددي ، السدددعودية ، 56)

 .22ص
 .535، ص3( البخاري ، صحيح البخاري ، ج57)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2054 ) 
 

                                                                                                                                        

 .9( الضالعين ، أبو بكر الصديق ، ص58)
رجدب، دار اليددي النبدوي ه( ، األموال ، تحقيدق سديد 224ابن سالم ، ابي عبيد بن عبد اهلل اليروي )ت( 59)

 .427، ص 2007، مصر ، 
ه( ، االسددتخراج ألحكددام الخددراج ، دار 795ابددن رجددب الحنبمددي ، زيددن الدددين عبددد الددرحمن بددن احمددد )ت( 20)

 .56، ص 5985الكتب العممية ، بيروت ،
مكانية تط(25) بيقيا في عبد الفتاح ، جابر اسماعيل ، اجتيادات عمر بن الخطاب في إعمار أراضي الدولة وا 

عصددرنا الحددديث لممسدداىمة فددي حمددول المشدداكل االقتصددادية ، رسددالة ماجسددتير جامعددة اليرمددوك ، المعيددد 
 .58، ص2058العالي لمدراسات االسالمية ، األردن ، 

ه( ، الخدراج، تحقيدق : حسدين مدؤنس، دار الشدروق، مصدر، 203القرشي ، يحيي بدن آدم أبدو زكريدا )ت (22)
 .48، ص 5987

 .274، ص3الحموي ، معجم البمدان ، ج( ياقوت 23)
 .62( الغامدي ، عثمان بن عفان نماذج من جيوده ونظامو االقتصادي ، ص24)
  .748، ص2( السميودي ، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، ج25)
 .62( الغامدي ، عثمان بن عفان نماذج من جيوده ونظامو االقتصادي ،ص26)
 .63نماذج من جيوده ونظامو االقتصادي ،ص( الغامدي ، عثمان بن عفان 27)
( المعايطة ، زريق مرزوق ، تمميك األراضي واستغالليا في خالفة عثمان بن عفان ، حوليات آداب عدين 28)

 .55-50، ص 2004، 32شمس ، مج
 .42( القرشي ،  الخراج ، ص29)
حقيدق : خميدل المنصدور ، ( ، تاريخ اليعقدوبي ، تم904/ ه292( اليعقوبي ، أحمد بن جعفر بن وىب )ت30)

 .534، ص2دار االعتصام ، بال.ت ، ج
الطدائي ، خميدف حمدود ، االصدالح االقتصدادي لالمدام عمدي بدن أبدي طالدب الخدراج والكفايدة االقتصدادية 35) )

 .223، ص 2055، 32، ع9انموذجا، مجمة الكمية االسالمية الجامعة ، مج
 .324، ص 45( المجمسي ، بحار األنوار ، ج32)
كعب بن مالك األنصاري، شاعر اإلسالم أسمم قديمًا وشيد العقبة ولم يشيد بدرًا وكان أحدد الثالثدة الدذين  (33)

، 2م، الذىبي، سير اعالم الندبالء، ج670ه/ 50تاب اهلل عمييم بعد تخمفيم عن غزوة تبوك، توفي سنة 
 .352ص

( ، شدرح نيدج البالغدة ، تحقيدق م5258/ ه656( ابن أبي حديدد ، ابدو حامدد عبدد الحميدد بدن ىبدة اهلل )ت34)
 .75، ص57، ج 5965محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، 

 .253، ص5(أبي نعيم االصبياني ، معرفة الصحابة ، ج35)
 .356، ص 5( ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ األمم والمموك ، ج36)
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