
  برآورد كمّى غنايم عصر خلفاى راشدين و برخى پیامدھاى آن
 1 احمدعلى يوسفى

صـلى هللا علیــه وآلــه، تـا پايــان   اللَّــه ســال، بعــد از وفــات رســول 30در طــول قريــب 
صیب  حكومت على علیه السالم، غنايم نقدى و غیر نقدى فراوانى از راه فتوحـات ن

مـدت سـطح  افزايش حجم نقدينگى در مدينه ممكــن بـود در كوتـاه. مسلمانان شد
لت رواج داد و ســتدھا بـه  عمومى قیمت ھا را تحت تأثیر جدى قرار دھد، امـا بـه ع

ناطق، ذوب درھـم و  نحو كاال به كـاال، جريـان آزاد تجـارى بیــن عربسـتان و سـاير م
دينار و تبديل آنھا به شمش و وسايل زينتى و مصرف بخشى از آنھا براى جنـگ در 

رسـد كـه در بلندمــدت در افــزايش سـطح عمومــى  خارج از مدينه، بعید به نظر مى
افزايش تولید و درآمد و عمران و . اى مؤثر بوده باشد ھا به طور قابل مالحظه قیمت

 .آبادانى مدينه و اطراف آن از ديگر پیامدھاى اقتصادى غنايم بود
اين نوشتار در صدد بـرآورد كمــى غنــايم جنگــى عصــر خلفــاى راشـدين اســت و در 

 .اى مختصر به برخى پیامدھاى آن خواھد داشت پايان اشاره

 .خلفاى راشدين، فتوحات، غنايم، خمس: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

 :شود تر از مطالب آتى ذكر مى بردارى بیش در مقدمه چند مطلب، براى بھره
خى  ھاى مختلفى درباره نقل. 1 ضى منــاطق، در منـابع تاري ى مقدار غنـايم، جزيـه و خـراج بع

ھاى  اين امر ممكن است بدان جھت باشد كه اھالى مناطق فتح شده در فرصت. آمده است
ً به تصرف سپاه اسالم درمى كردنـد و  آمدند يا صلح مـى به دست آمده قیام كرده، ولى مجددا

 .آمد ھاى بعدى جزيه و غنايم ديگرى به دست مى در فتح
اند؛  ى فتح شده، جزيه و غنیمت را با ھم ذكر كرده بعضى از منابع تاريخى براى يك منطقه. 2

چون در ابتداى جنگ ممكن است غنیمت نصیب سپاه اسالم شده، آنگاه صلح شـده و جزيـه 
 .گرفته باشند

ست، در شـمار غنايـم  وجه المصالحه. 3 يه بـودن آن تصـريح نشـده ا اى كه به سـاالنه يـا جز
 .شود محسوب مى

براى شھرھايى كه با جنگ فتح شدند ولى غنايم آنھا بیان نشده است، متوسط مجمـوع . 4
حدود مقـدار  غنايم شھرھايى كه غنايم آنھا معلوم است محاسبه مى چرا كـه تعییـن  شود؛ 

 .رسد غنايم با انحراف معیار منطقى و معقول، امرى غیر صواب به نظر نمى
سبت سـواره  در برخى جنگ. 5 لى ن ھا تعداد سربازان و سھم سواره و پیاده معلوم است، و

مى. به پیاده مشخص نیست ايـن . گـیريم در اين گونه موارد نسبت سواره را دو سوم در نظر 
یز  تصريح شده است و اكثر جنگ 30و زالق در سال  17نسبت در جنگ نصیبین در سال  ھـا ن

یش واقع شده كه ھر روز بر اثر فتوحات و بـه چنــگ آوردن اسـب 16بعد از سال  تـر، بـر  ھـاى ب
ين گونـه محاسـبه. شـد تعداد سربازان سواره نسبت به پیـاده افــزوده مـى ى بـرآورد حداقــل  ا

 .غنايم، منطقى است
سھم سـواره بـه پیـاده باشـد،  ى مقدار غنايم منطقـه اگر در محاسبه. 6 یاز بـه نسـبت  اى، ن

كه . گیريم سھم سوار را دو برابر سھم پیاده در نظر مى در بـرآورد غنـايم معلـوم خواھـد شـد 
 .اين نسبت يك امر مسلم براى تقسیم غنايم جنگى بود

بديل مـى دينار را بر اساس رابطه. 7 بر  ى يـك بـه ده درھـم ت كنیـم و حجـم مجمـوع غنـايم را 
 .كنیم اساس درھم بیان مى

كر نشـده باشـد، در صـورتى كـه منطقـه. 8 ى فتـح  اگر جنس غنايم نقدى به درھم يا دينـار ذ
و اگر در قملرو روم بوده ) پول رايج ايران در آن زمان(شده در قلمرو ايران باشد، آن را به درھم 

 .كنیم محاسبه مى) پول رايج روم در آن زمان(باشد آن را به دينار 
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ّى غنايم شھرھا  مقدار كم

امـوال  2با جنگ فتح شد،) ق 11(اين منطقه در زمان ابوبكر : حضرموت و قبايل كِنده و سكاك
/000اسراى زن  4و زنان و اوالد آنھا به اسارت درآمدند؛ 3و مواشى آنھا به غنیمت گرفته شد

يد 5نفر بودند، 1  6خمس غنايم و اسرا به مدينه فرستاده شد و بین مردم مدينه تقسـیم گرد
 7.جويان مسلمان تقسیم شد ى غنايم بین جنگ و باقیمانده

نايمى از  9اسـیر 000/4و  8با جنگ فتح گرديد) ق 11(اين شھر نیز در زمان ابوبكر : عمان و غ
شته 10.دست آمد انواع اموال به خمـس غنـايم را نـزد  11.نفـر بودنـد 000/10ھاى مرتـدين  ك

 12.ابوبكر به مدينه فرستادند
خالد   13با جنگ فتح گرديدند،) ق 11(اين قبايل در زمان ابوبكر : ى اسد و غطفان و فزاره قبیله

تعـداد اسـرا  15.و غنايم و اسرا به مدينه فرسـتاده شـدند 14 بعد از فتح، غنايم و اسیر گرفت
 16.نفر بود 31

اموال زيادى  17با جنگ فتح گرديد،) ق 11(اين مناطق در زمان ابوبكر : ى دارين بحرين و جزيره
سوار  18.دست مسلمانان اسیر شدند اى نیز به به غنیمت گرفته شد و عده و  000/6سھم 

بود 000/6تعداد سپاھیان مسلمان بیـش از  19.رسید 000/2سھم پیاده به  خمـس  20.نفـر 
 21.غنايم نزد ابوبكر فرستاده شد

 
 000/2 × 000/2 = 000/000/4ھا سھم پیاده

 000/6 × 000/4 = 000/000/24ھا  سھم سواره
 000/000/24 + 000/000/4 = 000/000/28) چھار پنجم غنايم(جويان  سھم جنگ

 000/000/28× چھار پنجم  = 000/000/35اين جنگ  22 كل غنايم
َة ر ْ ھ َ اموال و اسیران زيادى نصیب مسلمانان  23فتح شد،) ق 11(اين منطقه در زمان ابوبكر : م
و بقیـه  26خمس آن نزد ابوبكر فرستاده شـد 25.اسب به غنیمت گرفته شد 000/2و  24شد

 27.رديدبین لشكر تقسیم گ
.با جنگ فتـح شــد) ق 12(اين منطقه در زمان ابوبكر ): جنگ ذات السالسل(ى عراق  كاظمه

سوار  29نفر، 000/18تعداد لشكريان مسلمان  28 درھـم و پیــاده يـك سـوم آن  000/1سھم 
ھا  لباس و كاله فراوانى از سربازان به 30.بود ھـزار درھـم ارزش  100دست آمد كـه يكـى از آن

طبـق ايـن  32.خمس غنايم به مدينه فرسـتاده شـد 31.داشت و ابوبكر آن را به خالد بخشید
سـھم سـوار : فرض كه سھم سواره دو سوم و پیاده يك سوم بود، كل غنايم عبارت اسـت از

و حداقل كل غنايم نقدى  000/000/14جويان  سھم جنگ 00/000/2سھم پیاده   000/000/12
000/500/17. 

ْى(مذار  تح شـد) ق 12(اين منطقه در زمان ابوبكـر ): الثَّن نگ ف ين  33.بـا ج سـھم سـوار در ا
ھاى  كشته 35.آوران را اسیر كردند زن و فرزند جنگ 34.جنگ بیش از جنگ ذات السالسل بود

خمس غنايم به مدينه فرستاده شد و بقیه بین سپاھیان تقسیم  36.نفر بود 000/30دشمن 
 38.نفر بودند 000/10سربازان مسلمان  37.گرديد

سل بـود، مــا مبنــا را  ھر چند گفته شده سھم سواره در اين جنـگ بیـش از جنـگ ذات السال
تعـداد پیــاده . دھیم تا حـداقل آن را مشـخص كنیــم ھمان مقدار جنگ ذات السالسل قرار مى

 ً سـھم : نفر بود؛ بنابراين، غنايم اين جنــگ بـه ايـن نحـو اسـت 6666نفر و سواره  3334تقريبا
حداقل غنايـم  000/778/7جويـان  ، سـھم جنـگ000/111/1ھـا  ، پیاده000/667/6ھا  سواره و 

500/722/9. 
.درھم شـد 1500سھم سوار  39.با جنگ فتح شد) ق12(اين شھر در زمان ابوبكر : امغیشیا

 42.غنايم نزد ابوبكر فرسـتاده شـد 41.چنان غنیمت گرفتند كه ھرگز چنین نگرفته بودند آن 40
/000ھـا  ، پیاده000/000/18ھا   در نتیجه، سھم سواره 43نفر بودند؛ 000/18لشكريان اسالم 

 .بود 000/250/26و كل غنايم  000/000/21جويان  ، جنگ000/3
 44.درھم با مسلمانان صلح كرد 000/12قمرى در مقابل  12اين قبیله در سال : اھل نھرالتمر

اره  ّ غنايـم . با جنگ فتح شـد) ق 13(اين ناحیه در زمان خالفت ابوبكر ): اى در بحرين ناحیه(الز
 45.دست آمده نزد ابوبكر فرستاده شد و به ھر فرد در مدينه يك دينار رسید به
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با توجه بـه  46.نفر بود 000/60قمرى، حداقل  10بر اساس تحقیقات، جمعیت مدينه در سال 
گر، بـه  جو از مدينه به میادين جنگ مــى كه به طور مرتب، افرادى جنگ اين طرف دي رفتنـد و از 

مى كردنـد، اگـر جمعیـت مدينـه را در  داليل مادى و معنوى افرادى از اطراف به مدينه ھجـرت 
/000توان گفت  پس مى. آيد قمرى در ھمان حد فرض كنیم، غیر معقول به نظر نمى 13سال 

 .ھزار درھم غنیمت وارد مدينه شد 600دينار يا  60
تعـداد افــراد مسـلمین بـه قولـى  47.با جنگ فتح شد) ق 13(اين ناحیه در زمان عمر : يرموك

گر  48نفر 000/46 به قـول دي فر از دشـمن كشـته  120حـداقل . بود 49نفـر 000/24و  ھـزار ن
 000/24سھم سوار در اين نـبرد  51.درھم شد 000/15= دينار  500/1سھم سوار  50.شدند
درھم و به مقدار دينار ھم نقـره  000/80= دينار   000/8ھزار درھم و سھم پیاده  240= دينار 

خمس غنايم بـه  53.اسیر گرفتند 000/40غنايم و جواھرات فراوان و  52.و درھم به آنھا رسید
 54.مدينه فرستاده شد و بقیه بین لشكريان تقسیم شد

عداد لشـكريان مسـلمانان، سـھم غنايـم  ثل ت قام ذكـر شـده، م منابع تاريخى در بعضى از ار
رسد تعـداد لشـكريان اعـراب  ھاى دشمن، اختالف دارند؛ اما به نظر مى ايشان و تعداد كشته

يك مرحلـه  000/46مسلمان حداقل  نفر بوده كه در چند مرحله به يرموك رسـیدند و فقـط در 
يد  سھم سربازان از غنايم نـیز بـه نظـر مـى. نفر بودند 000/27 دينـار  000/8دينـار و  000/24آ

شى از   ى آن از خود جنگ يرموك به بوده است، اگر چه ممكن است ھمه مده و بخ ست نیا د
نابراين ممكــن  ھاى قبلى و در مسیر لشكريان تـا يرمــوك بـه آن در جنگ مده باشـد؛ ب ست آ د

عد از  500/1است فقط در خود يرموك سھم سوار  دينار باشد و بقیـه از منـاطق ديگــرى كـه ب
 105ھـزار يـا  120ھـاى دشـمن  اند باشد؛ اما ممكن اسـت تعـداد كشـته يرموك تقسیم شده

000/392/349/1دھیم؛ بنابراين، سھم پیاده  ھزار قرار مى 105ھزار نفر باشد، لكن ما مبنا را 
نايم  000/216/445/9جويان  ، سھم جنگ000/824/095/8، سواره  /000/520و حداقل كل غ
 .بود 806/11
با سپاه اعراب مسلمان به جنگ برخاسـت و سـپس ) ق 13(اين شھر در زمان عمر : دمشق

شد 1ھزار دينار مساوى  100كه مبلغ  55صلح كرد  56.میلیون درھم وجه المصـالحه دريافـت 
نفـر  000/37لشـكر . خمس آن به مدينه فرستاده شـد و بقیـه بیـن لشـكريان تقسـیم گرديـد

 57.بودند
تح شـد) ق 14(اين منطقه در زمان عمر : قادسیه موقـع غنـايم، لشـكر اسـالم  58.با جنگ ف

دست آمد كه قیمت آنھا را كسى  تعدادى اسیر و اموال و اشیا به 59.نفر بودند 000/30حدود 
آن قــدر  61.نفـر بودنـد 000/10ھـاى دشـمن در میــدان قادسـیه  تعداد كشته 60.دانست نمى

درفـش كاويـان  62.دست نیامــد آورى شد كه قبل و بعد از قادسیه ھرگز مثل آن به غنايم جمع
باس 64ھـزار درھـم،  100كاله جنگى رستم  63ھزار درھم، 200میلیون و  1 ھـاى جنگـى او  ل

 000/14سھم سـوار  67دينار، 000/30 66گاو و گوسفند و غذاھاى فراوان، 65درھم، 000/70
یاده 000/000/280با اين حساب، سھم سوار . شد 69 درھم 100/7و سھم پیاده  68 درھم ، پ

 .بود 000/750/438و حداقل كل غنايم نقدى،  000/000/351جويان  ، سھم جنگ000/000/71
مر : مداين تح شــد) ق 16(اين شھر در زمـان ع نگ ف سالم  70.بـا ج نفـر  000/60سـربازان ا
كه بـه ھـر نفـر  71 سواره یت 72.درھـم رسـید 000/12بودند  باس، كـاال،  از ب مال مـداين، ل ال

به... جواھرات و  كن نبـود 73دسـت آمـد، فراوان  گـاو،  74.بـه طـورى كـه تعییـن قیمـت آن مم
مداين  75.شمار نصیب مسلمانان شد گوسفند، شتر و غذاھاى بى یت المـال  میلیـارد  3در ب

علیـه  كـه بـه علـى 77 مـتر مربعـى بھارسـتان 600/3اى از فرش  قطعه 76.درھم وجود داشت
حال  ھم نبـود، بـا ايـن  ھترين آن  شت 000/20السالم رسـید و ب خمـس  78.درھـم ارزش دا

ین سـربازان  79 غنايم، بعد از جدا كردن، به مدينه فرستاده شد و بین اھل مدينه و ما بقـى ب
 80.تقسیم گرديد

یت انـد، كـه  درھـم ذكـر كـرده 3*1012المـال را برابـر  در بعضى منابع تاريخى مقدار موجودى ب
یت یه را در ب مال مدايـن  نصف آن را رستم، ھنگام حركت به طرف قادسیه با خود بـرده و بق ال

سربازان  دھیـم كـه بـه جا مبنا را مقدارى قرار مى ولى ما در اين 81باقى گذاشته بود، ست  د
ست  المال مداين باقى گذاشته بـود بـه ى آنچه رستم در بیت رسید؛ زيرا معلوم نیست ھمه د

تـوان اسـتنباط كـرد كـه بخشـى از آن در  سربازان رسید يا بخشى از آن؛ از منابع تاريخى مى
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تـوان  دست سربازان اسالم افتـاد؛ بنـابراين سـھم سـربازان و كـل غنـايم را مـى نبرد مداين به
سربازان، : بدين نحو حساب كرد قدى  000/000/720سھم  /000/000و حـداقل كـل غنـايم ن

 .بود 900
 000/12تعداد سپاھیان مسلمان  82.با جنگ فتح شد) ق 16(اين شھر در زمان عمر : جلوالء

تى  84.ھزار نفر رسـید 100ھاى دشمن به  كشته 83.نفر بودند شیاى زين طـال، جواھـرات و ا
 85.دست آمد به... ھاى طاليى و  فراوانى از قبیل مجسمه

تعداد اسرا به حدى زياد بود كه عمر  86.دست نیامد قدر غنیمت گرفتند كه ھرگز مثل آن به آن
میلیـون درھـم و  30غنـايم جلـوالء بـه  87.بـرم خدايا از اسراى جلوالء به تو پناه مى: گفت مى

یوان  9درھـم و  000/9به ھر يك از سربازان اسـالم  88.میلیون درھم رسید 6خمس آن به  ح
 90.خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد 89.رسید

لوالء را  گر، تعـداد  30منابع تـاريخى از يـك طــرف مقـدار غنــايم ج طرف دي میلیـون درھــم و از 
ھم  000/9انـد كـه بـه ھـر نفـر  نفر ذكـر كـرده 000/12سربازان را  سید، و ايـن دو بـا  درھـم ر

قل بديـن . اند بعضى از منابع نیز ھر دو را با ھم ذكر كرده. سازد نمى عدم سـازگارى ايـن دو ن
ھد شـد  000/9جھت است كه وقتى به ھر سرباز  درھم برسد، مقدار كل غنـايم عبـارت خوا

 .000/000/135، كل غنايم، 000/000/108) چھار پنجم غنايم(كل سھم سربازان : از
 .در نتیجه، اين دو نقل، در مقدار كل غنايم و در مقدار خمس آن با ھم ناسازگارند

يمِ  ولى به نظر مى ھرات و اسـرا بـه غنا طال و جوا رسد كه با اضافه كردن اشیاى ديگر، مثل 
یوان،  9درھم و  000/9توان  نقدى، اين ناسازگارى رفع خواھد شد و مقدار ھر سھم را مى ح

ھم و تعـداد  135و در نتیجه مقدار غنايم جلوالء را  یوان  9*000/12=000/108میلیون در از (ح
ً تعدادى اسیر و...) قبیل گاو، گوسفند و شتر و   27دانسـت كـه خمـس آنھـا الاقـل ... و احیانا

 .حیوان است 000/36میلیون درھم نقد و 
صلح برقــرار شـد 91 به جنگ برخاست) ق 15(اين شھر در زمان عمر : قیساريه  92.و سـپس 

 000/20و  94نفـر رسـید 000/4و تعداد اسرا به،  93ھزار نفر 100ھاى دشمن به  تعداد كشته
 95.ھزار درھم وجه المصالحه دريافت شد 200دينار يا 

نه تقسـیم  97.و اسرا به مدينه نزد عمر فرستاده شد 96 خمس غنايم اسـرا بیـن يتیمـان مدي
 98.شدند كه بعضى براى نوشتن و بعضى براى كاركردن گمارده شدند

بود با توجه به اين مت  در . كه وجه المصالحه در حكم غنايم بوده و خمـس آن متعلــق بـه حكو
دست آمده بود؛ زيرا شكى نیست در جنگـى كـه  دينار، بخشى از غنايم به 000/20اين نبرد، 

قدار  000/4ھزار نفر و اسراى آن  100ھاى آن  تعداد كشته یش از م نايم، بسـیار ب نفر بوده غ
 .وجه المصالحه بوده است

قّه ُ صلح كـرد و : ر نار  000/20اين شھر در زمان عمر با سپاه اعراب مسـلمان  ھـزار  200= دي
ان. درھم وجه المصالحه از آنھا دريافت شد ّ ا و حر ّ ھ ُ نیز در زمان عمر با سـپاه اسـالم  99 اھل ر

فت شـد 200دينار يا  000/20صلح كردند و از ھر يك از آنھا  .ھزار درھـم وجـه المصـالحه دريا
 .دست آمد ھزار درھم غنیمت به 600از اين سه شھر، مقدار  100

ھا ): راس العین(عین الوردة   000/30اين شھر در زمان عمر با لشـكر اعــراب صـلح كـرد و از آن
 101.ھزار درھم وجه المصالحه دريافت شد 300= دينار 

گـاه صـلح  اھل اين شھر در زمان عمر ابتدا با اعراب مسلمان به جنگ برخاسـته، آن: قرقیسیا
ـنجار نیـز  102.درھم وجه المصالحه دريافت شد 000/30دينار يا  000/3كردند و از آنھا  اھل سِ

 103.مثل اھل قرقیسیا عمل كردند
 000/50= دينـار  000/5اھل اين شھر در زمان عمر با مسـلمانان صـلح نمودنـد و از آنھـا : آمد

 104.درھم وجه المصالحه دريافت شد
ّا فارقین  000/3اھل اين شھر در زمان عمر بـا سـپاھیان مسـلمان صــلح نمودنـد و از آنھـا : می

ً دريافت شد 000/30= دينار   105.درھم نقدا
صرف سـپاه اسـالم در آمــد،) ق 17(اين شھر در زمان عمر : نصیبین تعـداد سـربازان  106به ت
مت،  كه به ھر يك از آنھا، به جز چھارپايان، برده و انواع كاالھاى گـران 107نفر بودند 000/5 قی

نه نـزد عمـر فرسـتاده شـد. درھم رسید 000/10 به مدي سھم  108.خمس غنـايم  در نتیجـه 
 .درھم شد 000/500/62درھم و كل غنايم،  000/000/50سربازان، 

Page 4 of 18

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\143.htm



شھرھاى لوبیة، لُبده، سبره، زويده، مراقیه در زمان عمر با اعراب مسلمان صـلح نمودنـد و از 
گرفتنـد؛) تـا 300ھـر كـدام (ھر يك از اين شھرھا، تعدادى اسیر، اسب، االغ، گاو و گوسـفند 

گـاو و  1500االغ،  1500اسـب،  1500اسـیر،  1500بنابراين مجمـوع غنــايم ايـن شـھرھا  109
 .گوسفند بود 1500
ُرقه گاه صلح  اھل اين شھر در زمان خالفت عمر با لشكريان مسلمان به جنگ برخاسته، آن: ب

 110.چھار پا گرفته شد 500اسیر و  500نمودند و از آنھا 
تعداد مسـلمین بیـش  111.با جنگ فتح شد) ق 17(اين شھر در زمان عمر ): شوشتر(تستر 

به غنیمـت گرفتنـد؛ از جملــه تمام امـوال و اغنـام آن 112.سواره و پیاده بود 000/20از  : جـا را 
غنايم بیـن سـربازان تقسـیم گرديـد، كـه  113.دينارھاى زياد كسروى و طال و جواھرات فراوان

نايم بـه مدينـه نـزد عمـر  114.درھم شـد 000/1و سھم پیاده  000/3سھم سواره  خمـس غ
 115.فرستاده شد

، 000/999/39، ســـواران 000/667/6ھـــا،  ســـھم پیـــاده: بنـــابراين، غنـــايم عبـــارت اســـت از
 .000/325/583و كل غنايم نقدى،  000/666/46جويان  جنگ

 000/30تعداد سربازان مسلمان  116.با جنگ فتح شد) ق 21(اين شھر در زمان عمر : نھاوند
بود 100ھاى دشمن بیش از  و تعداد كشته 117نفر، نى، از جملـه  118.ھزار نفـر  غنـايم فراوا

میلیـون درھـم ارزش  4دست آمد كه  به) شامل انواع جواھرات و وسايل زينتى(گنج نخیرجانَ 
.خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد و بقیه بین سربازان تقسیم گرديـد 119.داشت

بارت بـود از 121.درھم شد 000/2و سھم پیاده  000/6سھم سواره  120 : بنابراين، غنـايم ع
نايم،  000/000/140جويان  ، جنگ000/000/20ھا  ، پیاده000/000/120سھم سواران  و كـل غ
000/000/175. 

ند، سـپس صـلح ) ق 22(اھل اين شھر در زمان عمر : رى سلمانان پرداخت ابتدا به جنگ بـا م
.درھم به عنوان وجه المصالحه به صورت نقدى بپردازند 000/000/2و مقرر شد كه  122كردند
نه نـزد عمـر فرسـتادند 124.نفر بود 000/10تعداد سپاه اسالم  123 نايم را بـه مدي .خمس غ
 .میلیون درھم بود 900مقدار غنايم آن، مثل غنايم نقدى مداين  125

با فاتحـان مسـلمان صـلح و : اصفھان مر  قدى بـه  100اھل اصفھان در زمان ع ھـزار درھـم ن
 127.نفر بود 000/17تعداد سپاھیان مسلمان  126.ايشان پرداخت نمودند

سپس ) ق 22(اھل اين منطقه در دوران خالفت عمر : آذربايجان ابتدا اقدام به جنگ نمودنـد، 
ند 800و  128مجبور به صلح شدند و خمـس  129ھزار درھم به عنوان وجـه المصـالحه پرداخت

 130.غنايم نزد عمر فرستاده شد
در زمان عمر، بین لشكر اعراب مسلمان و اھالى اين دو شھر جنگ در گرفت : فارس و كرمان

فت سلمین  131.كه سرانجام با پیروزى مسلمانان پايـان يا و تعـداد  132نفـر 000/17تعـداد م
شد كـه  133.ھزار نفر بود 100ھاى دشمن  كشته خمس غنايم به مدينه نزد عمــر فرسـتاده 

 134.ى غنايم بین سربازان اسـالم تقسـیم شـد بین مھاجرين و انصار تقسیم كرد و باقیمانده
ھم و پیـاده بیـش از  000/8سھم سواره بیش از  شد 000/4در جه بـه ايـن  135.درھـم  بـا تو

/000/332جويـان  و سـھم جنـگ 000/664/90، سـواران 000/668/22ھـا  مطالب، سھم پیاده
 .بود 000/665/141و حداقل كل غنايم نقدى  113

تعـداد  136.با جنگ به تصرف مسلمانان درآمـد) ق 16(اين شھر در زمان خالفت عمر : تكريت
درھـم و پیـاده  000/3سھم سـواره  137.نفر بود 000/5سپاھیان عرب مسلمان در اين جنگ 

شد 138.درھم شد 000/1 نزد عمـر فرسـتاده  در نتیجـه سـھم  139.خمس غنايم به مدينـه 
 14578750و كـل غنـايم  000/663/11جويـان  ، جنگ000/999/9، سواران 000/667/1ھا  پیاده

 .بود
ستند، ولـى در ) ق  15(اھل حمص در عصر خالفت عمر : حمص بـه جنـگ بـا مسـلمانان برخا

شدند ھـزار  700میلیـون و  1= ھـزار دينـار  170و مقـرر گرديـد كـه  140نھايت مجبور به صلح 
 142.خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد 141.درھم به مسلمانان پرداخت كنند

عراب مسـلمان مجبـور بـه ) ق 20(اين شھر در دوران خالفت عمر : اسكندريه بعد از جنگ با ا
ھـزار درھـم بـه سـپاه اسـالم پرداخـت  130= دينـار  000/13و مقـدار  143تقاضاى صلح شـد

 145.خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد 144.كردند
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شد و : حلب صلح فتـح  ھـزار درھــم پرداخـت  300= دينـار  000/30اين شھر در زمان عمر با 
 146.كردند

َلّه مد) ق 14(اين شھر نیز در زمان خالفت عمر : أب سالم درآ تعـداد . با جنگ به تصرف سـپاه ا
سید 2نفر بود كه به ھر نفر  300سربازان مسلمان  قدارى كـاال ر تعـدادى اسـیر و . درھم و م

 147.مثقال طال و اساس داخل آن را به غنیمت گرفتند 000/80سالح و ديگى مسى با 
 000/80*10=000/800درھم : بنابراين 148ھر مثقال برابر يك دينار رومى بود؛

 600+000/800=600/800درھم 
صرف اعـراب مسـلمان ) ق 22(اين منطقه در زمان عمر ): شامل شھرھاى آن(خراسان  بـه ت

 149.بود 000/20تعداد سپاه اسالم . درآمد
درھـم بـود؛  100/7درھـم و پیـاده  000/14چون جنگ قادسیه، سھم سواره  در اين جنگ، ھم

نگ700/335/47ھـا  ، پیاده000/662/186در نتیجه، سھم سواران  و  700/997/233جويـان  ، ج
 .شد 125/497/292كل غنايم 

گاه خواستار  به جنگ با مسلمین برخاسته، آن) ق 22(اھالى اين شھر در زمان عمر : ھمدان
 151.ھزار درھم پرداخت نمايند 100و مقرر شد  150.صلح شدند

ھـزار  900يا  800بعد از اقـدام بـه جنــگ بـا پرداخـت  -اھل آن در دوران خالفت عمر : رامھرمز
 152.درھم تن به صلح دادند

ستند، آن ) ق 15(مردم آن در دوران خالفت عمر : نھرتیرى عراب مسـلمان برخا با ا بـه جنـگ 
 153.ھزار درھم صلح را پذيرفتند 100میلیون و  1گاه بر مقدار 

 154.درھم نقد با مسلمانان صلح كرد 000/80جرزان در دوران خالفت عثمان بر : جرزاھا
ابتدا به جنگ با سپاه مسلمانان برخاستند، ) ق 28(اھالى آن در زمان خالفت عثمان : قبرص

نگ، امـوال فـراوان و بیـش از  155.سپس با ايشان صلح نمودند اسـیر گرفتــه  000/8در اين ج
مانـده بیـن سـربازان تقسـیم  خمس غنايم به مدينـه نـزد عثمـان فرسـتاده شـد و بـاقى. شد

 156.گرديد
به جنـگ ) ق 27(اھالى اين ناحیه در دوران خالفت عثمـان : افريقیه بل ســپاه اسـالم  در مقا

 158.نفـر بـود 000/23تعداد سـربازان اسـالم  157.پرداخت، سپس صلح را بر جنگ ترجیح داد
 520میلیـون و  2مقدار  159.غنايم فراوانى، مثل حیوانات، اسرا و اموال نصیب مسلمانان شد

ً به عنوان وجه المصالحه به مسلمانان پرداخت  200میلیون و  25= ھزار دينار  ھزار درھم نقدا
سال  160.شـد ھار پنجـم بـاقى 161خمـس غنـايم بـراى عثمـان بـه مدينـه ار مانـده بیـن  و چ

=دينار 000/1درھم و پیاده  000/30=دينار  000/3سھم سواره به  162.سربازان تقسیم شد
و  000/020/460، ســواران 000/6670/2ھــا  بنــابراين ســھم پیــاده 163.درھــم رســید 000/10

 .بود 500/362/608و كل غنايم  000/690/486جويان  جنگ
درھــم   000/80در زمــان عثمــان بــه تصــرف اعــراب مســلمان درآمــد، و مقــدار : بــاخررزان

 164.المصالحه از آنان دريافت شد وجه
سلمانان  23اھالى آن در سال ): ى سیستان منطقه(زرنج  قمرى، ابتدا بـه جنـگ بـا سـپاه م

والى سیستان، ھزار جام طـال را كـه ھـزار عبــد  165.برخاستند، سپس مجبور به صلح شدند
 167.نفر رسید 000/40تعداد اسرا در اين نبرد به  166.كردند به مسلمین داد آنھا را حمل مى

 000/30اسـیر و بنـا بـه قولـى  000/10سپاه اعراب از ايـن شـھر ): ى سیستان منطقه(زالق 
تح . درھم رسید 000/4نفر بود كه به ھر نفر  000/8تعداد مسلمین  168.اسیر گرفت سـال ف

 .بود 000/000/40و كل غنايم  000/000/32جويان  بنابراين سھم جنگ 169.قمرى بود 30آن 
صلح  300میلیـون و  3با پرداخت ) ق 26(در دوران خالفت عثمان : شاپور ھـزار درھـم تـن بـه 

 170.داد
ھـزار درھـم بـا  200میلیـون و  2بر مبنـاى پرداخـت ) ق 27(در دوران خالفت عثمان : دارابجرد

 171.جويان مسلمان صلح كرد جنگ
ّجان  مود) ق 27(در دوران خالفت عثمان ): ارمان(اَر كه  172با اعـراب صـلح ن  2و مقـرر گرديـد 

 173.ھزار درھم پرداخت كنند 200میلیون و 
ھـزار رطـل طـال بـا سـپاه  200بـر مقـدار ) ق 27(در دوران خالفت عثمان : اھل قصور و مداين

.و ھر مثقال از نظر وزن برابر يك دينار اسـت 175 مثقال 90ھر رطل برابر  174.اسالم صلح كرد
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176 
 :توان به اين صورت محاسبه نمود بنابراين، مى

 000/200*90=000/000/18) دينار(مثقال 
 000/000/18*10=000/000/180به درھم 

قمرى به جنگ با مسـلمانان برخاسـتند،  32اھالى آن در سال ): ى سیستان از منطقه(زرنج 
 178.عبد صلح واقع شد 000/2ھزار درھم و  200و با  177گاه صلح را پذيرفتند آن

مان ): ى خراسـان منطقـه(نیشابور  نگ بـا اعـراب ) ق 31(اھـل آن در دوران خالفـت عث بـه ج
 179.میلیون درھم صلح شد 1گاه با مبلغ  برخاستند آن

ابتدا به جنگ بـا سـپاه اسـالم ) ق 30(در دوران خالفت عثمان ): ى خراسان منطقه(قھستان 
 181.ھزار درھم واقع شد 600صلح بر مبلغ  180.گاه مجبور به صلح شدند برخاستند، آن

لغ ): منطقه خراسان(ابیورد  خت مب ساس پردا مان بـر ا ھـزار درھـم  400در دوران خالفت عث
 182.صلح را پذيرا شدند

سان منطقه(طوس  ھـزار  600بر مبلـغ ) ق 31(مردمـان آن در دوران خالفـت عثمـان ): ى خرا
 183.درھم با مسلمانان صلح كردند

شد): ى خراسان منطقه(جرجان يا گرگان  صـلح بـر  184.در دوران خالفت عثمان با صلح فتــح 
آوران مســلمان مصــرف  ايــن مبلــغ بــراى جنــگ 185.درھــم واقــع شــد 800ھــزار و  200مقــدار 

 186.شد مى
شد) ق 31(در زمان خالفت عثمان ): ى خراسان منطقه(مرو  لغ صــلح  187.با صلح فتح   2مب

ھر  188.ھزار بود 200میلیون و  بعد از فتح مرو و بعض بـالد ديگـر خراسـان، خـراج فراوانـى از 
 189.طرف به سوى مدينه سرازير شد به نحوى كه مجبور شدند انبارھايى براى آنھا بسازند

تح  150در دوران خالفت عثمان با مبلغ ): ى خراسان منطقه(سرخس  ھزار درھــم بـه صـلح ف
 190.شد
لغ ) ق 32(در دوران خالفت عثمان ): ى خراسان منطقه(بلخ  ھـزار درھـم بـا سـپاه  400بر مب

شده بـا  191اسالم صلح نمود تـر  مقـدار دوم صـحیح 192.ھـزار درھـم صـلح شـد 700و گفته 
 193.است

عراب ) ق 31(اھالى آن در دوران خالفت عثمان ): ى خراسان منطقه(طخارستان  به جنگ با ا
قع  300كه قرارداد صلح بر  194گاه مجبور به صلح شدند مسلمان برخاستند، آن ھزار درھم وا

 195.شد
ھزار و  71میلیون و  866میلیارد و  15: در مجموع حداقل غنايم شھرھاى فوق عبارت است از

 .درھم 355ھزار و  214میلیون و 173میلیاد و  3: خمس اين غنايم عبارت است از. درھم 775
سلمانان  على القاعده غنايم بايد به صورت نقدى و اشیاى قیمتى وارد مدينه مى شد؛ زيرا م

. آوردند دست مى درپى داشتند و انواع غنايم به ھاى پى ى عظیم ايران و روم جنگ در دو جبھه
گه مل  براى حل مشكل تقسیم غنايم غیر نقدى بین سربازان مسلمان و مشـكل ن دارى و ح

رسد كه آنھا را تبديل به درھم و دينار كننـد؛ عــالوه بـر  خمس آن به مدينه، معقول به نظر مى
لى ھاى تاريخى ذكر شده مى اين، از ظاھر نقل يم  رغـم ايـن توان اسـتنباط كـرد كـه ع كـه غنا

ّا ھنگام تقسیم، در اغلب مــوارد، سـھم سـپاھیان بـه  به دست آمده معموالً از نوع كاال بود، ام
البته، عالوه بر خمس، بخشى از غنايم سھم سـربازان . شد صورت نقدى به آنھا پرداخت مى

جويان در مدينه سكونت   ھا و بستگان جنگ شد؛ زيرا تعدادى از خانواده نیز بايد وارد مدينه مى
 .داشتند

حدود  یش از سـه  30مقدار خمسى كه از شھرھاى فوق در طــول  شد، ب سـال وارد مدينــه 
 304میلیـون و  361میلیـارد و  2ھـا، مثـل يرمـوك،  میلیارد درھم بود و گاھى در برخى از جنگ

 .شد ھزار درھم خمس غنايم بود كه وارد مدينه مى
به محـض  ھاى گذشته بر مى طورى كه از بعضى نقل ھمان نايم بـه طــور غالـب  آيد، خمس غ

مى ضا بـراى  ورود به مدينه بین مسلمانان مدينـه تقسـیم  شـد و حجـم پـول و درپـى آن، تقا
كـرد  كاالھا، با توجه به نیازھاى شديد مردم مدينه به انواع كاالھاى ضرورى، افزايش پیدا مـى

 .شد ھا مى و اين امر باعث افزايش قیمت
به ست  وقتى خمس شھرھاى ديگرى را كه مقدار غنیمت  مده از آنھـا بیــان نشـده ا ست آ د
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قدى كـه در طـول حـدود  مايیم، مقـدار پـول ن  30محاسبه و به خمس شھرھاى فوق اضافه ن
درھـم  196355ھـزار و   214میلیـون و  173میلیـارد و  3سال وارد مدينه شد، خیلـى بیــش از 

 .خواھد شد
 

 :دست آمده از آنھا بیان نشده است شھرھايى كه مقدار غنايم به
تح شـده زن و فرزنـدان جنــگ) ق12(در زمان خالفـت ابوبكـر : ولجه نگ ف جـا بـه  آوران آن بـا ج

 197.اسارت مسلمانان درآمدند
ّا ب ُ مد و : د شده اموالشـان بـه غنیمـت مسـلمانان درآ  300در زمان خالفت ابوبكر با جنگ فتح 

 198.زن و فرزند به عنوان اسیر نزد ابوبكر فرستاده شدند 400مرد و 
با جنگ فتح شـد و غنیمـت و ) ق11(اين ناحیه در زمان خالفت ابوبكر : ى خوالن در يمن قبیله

 199.دست مسلمانان افتاد اسرايى از آن به
كر : تمیـم ى بنى اھل يمامه و قبیله مان خالفـت ابوب ھل آن در ز بـه جنـگ بـا اعـراب ) ق 11(ا

طال، نقره، اموال فراوان، حیوانات و بردگان بسیارى  200.برخاستند و سپس تن به صلح دادند
نايم بـه  202.اى باغى نصیب مسلمانان شد از ھر ناحیه 201.به غنیمت گرفته شد خمـس غ

 .مدينه نزد ابوبكر فرستاده شد و بقیه بین سربازان تقسیم گرديد
زن  203با جنگ به تصرف سپاھیان اسـالم درآمـد و) ق 12(در زمان خالفت ابوبكر : عین التمر

كر فرسـتاده شـد 204.و فرزندان آنھا به دست مسلمانان اسیر شدند نزد ابوب خمـس غنـايم 
 206.ى غنايم بین سپاھیان تقسیم شد مانده و باقى 205

 207.با جنگ فتح شد) ق 12(در زمان خالفت ابوبكر : دومة الجندل
نگ ) ق 12(در زمان خالفت ابوبكر : میسان سیران و غنـايمى در ايـن ج با جنگ فتح گرديد و ا

 208.دست مسلمانان افتادند به
كر : حصید مان خالفـت ابوب يد) ق 11(در ز نگ فتـح گرد ته  209بـا ج نايم و اسـیرانى گرف و غ
 211.اسیران نزد ابوبكر فرستاده شدند 210.شدند
ّخ ی صَ ُ نگ فتـح گرديـد) ق 11(اين شھر در دوران خالفت ابوبكر : م نايم و اسـرايى  212با ج و غ

 214.اسرا به مدينه نزد ابوبكر فرستاده شد 213.نصیب مسلمانان شد
ّس  18سپاه مسـلمانان بیــش از  215.با جنگ فتح گرديد) ق 12(اين شھر در زمان ابوبكر : اُلی

شدند 70و  217تعدادى اسـیر 216.ھزار نفر بودند فر كشـته  و خمـس غنـايم نـزد  218ھـزار ن
 219.ابوبكر فرستاده شد

دست آمد كه خمس  و غنايمى به 220با جنگ فتح شد) ق 13(در زمان خالفت ابوبكر : سوى
 221.آن به مدينه فرستاده شد

يتین ْ صرف مسـلمانان درآمــد و در ايـن فتــح غنايمـى ) ق 13(در دوران ابوبكر : قَر با جنـگ بـه ت
 222.نصیب مسلمانان شد

ْن ي َ ار ّ و ُ جا اسـیر  با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد و اھل آن) ق 13(در دوران خالفت ابوبكر : ح
 224.و خمس غنايم به مدينه نزد ابوبكر فرستاده شد 223شدند

با جنگ فتح گرديد و تعدادى اسیر شدند و خمس غنايـم ) ق 12(در زمان خالفت ابوبكر : ثَنِىّ 
 225.به مدينه نزد ابوبكر فرستاده شد

سلمانان شـد و ) ق 11(در زمان خالفت ابوبكر : نرمیل با جنگ فتح گرديد و اسرايى نصـیب م
 226.خمس غنايم نزد ابوبكر به مدينه فرستاده شد

ّج جا بـود بـه   با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد، ھر چه در آن) ق 23(در زمان خالفت عمر : تو
 227.غنیمت گرفته شد و خمس آن نزد عمر به مدينه فرستاده شد

با جنگ فتح گرديد، غنايم زيادى نصیب مسلمانان شد و ) ق 23(در زمان خالفت عمر : مكران
 228.خمس غنايم نزد عمر به مدينه فرستاده شد و بقیه بین سپاھیان تقسیم گرديد

ج راھط ْ ر َ با جنگ فتح گرديد، افرادى به اسارت سپاه اسـالم ) ق 13(در زمان خالفت ابوبكر : م
 230.و خمس غنايم نزد ابوبكر به مدينه فرستاده شد 229درآمد
سارت  زن و بچه و اھل آن 231با جنگ فتح شد،) ق 13(در زمان خالفت ابوبكر : غوطه جا به ا

 233.و خمس غنايم نزد ابوبكر به مدينه فرستاده شد 232درآمدند
ّفر مد،) ق 13(در دوران خالفت ابوبكر : مرج الص صرف مسـلمانان درآ مال و  234بـا جنـگ بـه ت
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ستاده  235شمارى نصیب مسلمانان شـد غنايم بى به مدينـه فر كر  و خمـس غنـايم نـزد ابوب
 236.شد

صرف مسـلمانان درآمــد، غنــايم فـراوان، از ) ق 13(در دوران خالفت عمر : نمارق با جنگ بـه ت
 237.جمله عطر، نصیب مسلمانان شد و خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد

فراوان، از جملـه ) ق 13(در زمان خالفت عمر ): سقاطیه(كسكر  با جنگ فتـح گرديـد، غنـايم 
آذوقه و مخازن پادشاه به تصرف مسلمانان درآمد و خمس غنايم به مدينه نزد عمـر فرسـتاده 

 238.شد
گاو و ) ق 13(در زمان خالفت عمر : بويب فراوان از جملـه  سیر و غنــايم  بـا جنـگ فتـح شـد ا

نه فرسـتاده  گوسفند و آرد نصیب مسلمانان شد و ھمه ى غنايم تقسیم و خمس آن بـه مدي
 239.شد

با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد، مال، سالح، اسـب و ) ق 14(در زمان خالفت عمر : بعلبك
قدر از سـپاه دشـمن  51تعداد مسلمانان  240.شمار گرفته شد ى بى برده ھزار نفر بـود و آن 

 241.كشته شدند كه روى زمین سرخ شد
بــا جنــگ فتــح شــد، غنــايم و اســیر بســیار نصــیب ) ق 14(در زمــان خالفــت عمــر : فلســطین

مر بـه مدينـه فرسـتاه و بـاقى ى آن بیـن سـپاھیان  مانـده مسـلمانان شـد و خمـس آن نـزد ع
 243.نفر بود 000/20تعداد سپاھیان حدود  242.تقسیم شد

مر : بصره مت ) ق 14(در زمـان خالفـت ع كاال، سـالح و اسـیر بـه غنی بـا جنــگ تصـرف شـد، 
سیم كردنـد. مسلمین درآمد  300مسـلمانان . خمس غنايم را جدا و بقیه را بین سپاھیان تق

 244.نفر بودند
فر  10سـپاه اعـراب  245.با جنـگ فتـح گرديـد) ق 16(در دوران خالفت عمر : ماسبذان ھـزار ن

 246.شمارى گرفتند بودند و غنیمت بى
ر ْ َو ھزار نفر بودنـد و  10در دوران خالفت عمر با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد، مسلمانان : ز
 247.قدر غنیمت گرفتند كه امكان شمارش آن نبود آن

ّسرين  مر ): ى دمشق منطقه(قِن و گـاو و  248با جنـگ فتــح شـد،) ق 15(در دوران خالفـت ع
 250.و بخشى از آن را بین سربازان تقسیم كردند 249گوسفندانى به غنیمت گرفتند

مد در دوران خالفت عمر با جنگ فتح شد و اموال آن:خابورا سلمانان درآ مت م  251.جا به غنی
 252.سوار نخبه بود 000/1تعداد مسلمین 

ھزار نفر  10با جنگ به دست اعراب مسلمان اسالم كه ) ق 17(در دوران خالفت عمر : اھواز
ته،  امـوال آن 254.فتـح گرديـد 253بودنـد خمـس غنـايم را نـزد عمـر  255جـا را بـه غنیمـت گرف

 256.فرستادند
كه ) ق 17(در دوران خالفت عمر : مناذر سالم  فر بودنـد  10با جنگ به تصــرف سـپاه ا ھـزار ن
 258.جا به اسیرى درآمدند جا به غنیمت و اھل آن و اموال آن 257درآمد

 259.دست آمد با جنگ فتح شده و غنايم فراوانى به) ق 17(در زمان خالفت عمر : نھر تیرى
ند 10با جنگ به تصرف سپاه اسالم كـه ) ق 17(در دوران خالفت عمر : سوس ھـزار نفـر بود

 262.جا بود تقسیم شد و ھر چه آن 261درآمد 260
 263.در زمان عمر با جنگ فتح و ھر چه در آن بود جمع شد: قم

چه در آن) ق 22(در زمان خالفت عمر : طرابلس ھر  جـا  با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد و 
 264.بود به غنیمت گرفته شد

 265.جا بود جمع شد در دوران خالفت عمر با جنگ فتح و ھر چه در آن: حلوان
ند  12با جنگ به تصرف مسـلمانان كـه ) ق 24(در زمان خالفت عثمان : ارمینیه فر بود ھـزار ن

 266.دست مسلمانان افتادند درآمد و غنايم و اسیرانى به
 267.با جنگ فتح و غنايمى نصیب مسلمانان شد) ق 22(در دوران خالفت عمر : بلنجر
ـور  ُ بــا جنــگ بــه تصـرف مســلمانان درآمــد و ) ق 23(در دوران خالفــت عمــر ): اردشــیر خـره(ج

مانده را بین سپاھیان تقسیم  دست آمد كه خمس آن را نزد عمر فرستادند و باقى غنايمى به
 268.كردند

نگ بـه تصـرف مسـلمانان درآمـد، غنايـم ): سیستان(سجستان  در زمان خالفت عثمان بـا ج
ى بســیار نصـیب مســلمانان گرديــد و خمــس غنــايم بـه مدينــه نــزد عثمــان  شـمار و بــرده بــى
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 269.فرستاده شد
سپاه اسـالم ) ق 23(در دوران خالفت عمر ): ى اھواز منطقه(پیرود يا بیرود  با جنگ به تصرف 

شد درآمد، آنچه آن .جا بود به غنیمت گرفته شد و خمس غنايم به مدينه نزد عمـر فرسـتاده 
270 
شدند و : كابل در دوران خالفت عمر با جنگ به تصرف مسلمین درآمد، زنان و فرزنـدان اسـیر 

 271.خمس غنايم به مدينه نزد عمر فرستاده شد. اموال فراوان به غنیمت گرفته شد
شـمار  ى بـى در زمان عثمان با جنگ به تصرف مسلمانان درآمد و غنايم بسیار و برده: طالقان

 272.در اين جنگ نصیب مسلمانان شد
يم  16در دوران خالفت عثمان به تصرف مسلمانان كه : شمشاط فر بودنـد درآمـد و غنا ھزار ن

 273.بسیار و اسراى فراوان نصیب مسلمانان شد
ة  ُ دع ْ َر لَقان، حص ب ْ َی در دوران خالفت عثمان به تصرف اعراب مسلمان درآمد و مال ): دو شھر(ب

 274.المصالحه دريافت شد
 275.در زمان عثمان به تصرف اعراب مسلمان درآمد و وجه المصالحه دريافت شد: شروان

رو طبرستان  ْ مد و تحفـه): سه شھر(فیالن، لَك ھـا و  در زمان عثمان بـه تصـرف مسـلمانان درآ
 276.ھدايا به مسلمین تقديم كردند

سیر و مـال و ظرايـف : خالط مد، زن و فرزنـدان آنھـا ا سلمانان درآ در زمان عثمان به تصـرف م
 .بسیار به غنیمت گرفته شد

 277 علیه السالم ى امیر المؤمنین قمرى حارث بن مره عبدى با اجازه 39در سال ): ھند(سند 
شـمار گرفـت و در  ى بى و به امر او براى جھاد و غزا به كشور سند رفت و غنايم بسیار و برده

 278.يك روز ھزار اسیر تقسیم نمود
اگر متوسط غنايم شھرھايى را كه غنايم آنھا مشخص شده براى تعییـن حـدود غنــايم سـاير 
نايم نیــز  یق نیسـت، از مقـدار تقريـبى غ ند ايـن محاسـبه دق ھر چ شھرھا محاسبه نمـايیم 

 .ھا دست يافت توان به پیامدھاى اقتصادى آن، از جمله تغییر قیمت مى
شھرھا در  ممكن است اين اشكال به ذھن برسد كه دلیل ذكـر نشـدن مقـدار غنــايم برخـى 
منابع تاريخى، ناچیز بودن مقدار آن باشد؛ بنابراين اگر متوسط غنايم برخـى شـھرھا بـراى آن 

در پاسخ اشكال باال كـافى اسـت توجـه شـود . مناطق محاسبه گردد، غیر واقعى خواھد بود
باال را غـیر موجـه  ى آن شـھرھا نقـل مــى كه منابع تاريخى مطالبى دربـاره شكال  كه ا كننـد 

 :ھا بدين قرارند برخى از اين نقل. نمايد مى
 279.شمار نصیب مسلمانان شد مال و غنايم بى» مرج الصفر«در فتح  -
 280.در فلسطین، غنايم و اسیر بسیار نصیب مسلمانان شد -
َور، آن -  281.قدر غنیمت گرفتند كه امكان شمارش نبود در ز
 282.شمار نصیب مسلمانان شد ى بى در طالقان غنايم بسیار و برده -
 283.شمار نصیب مسلمانان شد ى بى در شمشاط غنايم بسیار و برده -

يد كـه در مورد تعداد مسلمانان موقع حمله به برخى از اين شھرھا از منابع تاريخى بر مـى : آ
سبذان، زور،  12ھزار، در ارمینیـه  16ھزار، در شمشاط  20در حمله به فلسطین  ھـزار، در ما

ّـس  10ھر كـدام  284اھواز، مناذر، ند 18ھـزار و اُلی سیارى از  در حـالى. ھـزار نفـر بود كـه در ب
يا  شھرھايى كه غنايم فراوان از آنھا به حدود  مده اسـت، تعـداد سـپاھیان در ھمیـن  دست آ

 .تر از آن بود كم
اى ھم بـه تعـداد  توان اشاره ھاى اين شھرھا مى چنین براى نشان دادن گستردگى جنگ ھم

ّس : ھاى دشمنان نمود كشته فر  10ھـزار و در عمــان  100ھزار، در قیساريه  70در اُلی ھـزار ن
 285.بودند... و 

جويـان و  اند، تعداد جنگ منابع تاريخى براى شھرھايى كه از آنھا غنايم فراوان نقدى بیان كرده
ھاى دشمنان را مثل باال ذكر كردند؛ بنابراين، اگر متوسط غنايم نقـدى شـھرھايى  رقم كشته

كه غنايم آنھا مشخص شده است را براى ساير شھرھايى كه غنايم از آنھا گرفته شده ولى 
مقادير آنھا بیان نشده است محاسبه كنیم، داراى انحراف معیار غیر منطقـى نخواھـد بـود و، 

 .ھا و پیامدھاى اقتصادى را براساس آن تحلیل كنیم توانیم تغییر قیمت در نتیجه، مى
كه باعــث انحـراف فـوق العـاده زيـادى  موك را  نگ ير البته رقم بسیار بزرگ مربوط به غنايم ج
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عدد بـه ى غنايم خارج مى شود، از مجموعه مى سط  سیله متو بدين و مده،  كنیـم و  ست آ د
 .تر خواھد بود داراى حداقل انحراف معیار و منطقى

مورد و مقـدار غنايـم  52بنابر مطالب باال، تعداد شھرھايى كه غنايم آنھا حساب شده است 
درھـم و مقـدار متوسـط غنیمـت  775ھزار و  551میلیون و  59میلیارد و  4آنھا عبارت است از 

 :ھر شھر عبارت است از
 775/071/866/15 00 52 = 764/116/305درھم 

شده اسـت، عبــارت حضـرموت، : انـد از شھرھايى كه مقدار غنیمت گرفته شده از آنھا بیـان ن
ّا و  عمان، قبیله ب ُ جه، د نج، ول َة، قـبرص، زر ـر ْ َھ ديگـر كـه در  286شـھر 57ى اسد و غطفـان، م
توان غنــايم نقـدى ايـن  كه با توجه به مقدار متوسط غنايم، مى. رسد شھر مى 65مجموع به 

 :شھرھا را به نحو زير محاسبه نمود
 65*764/116/305 = 693/589/832/19درھم 

 693/589/832/19 00 5 = 938/517/966/3خمس اين مقدار برابر است با درھم 
 :اگر اين خمس با خمس قبلى جمع شود، مقدار آن برابر است با

 938/517/966/3 + 355/214/173/3 = 293/732/139/7درھم 
ً به مقـدار  30بنابراين، در طول حدود  یارد و  7سال، تقريبا  293ھـزار و  732میلیـون و  139میل

 .درھم پول از شھرھاى فتح شده وارد مدينه شد
كردند و بعـد از  مقدار فوق، غیر از غنايم شھرھايى است كه به جنگ با سپاه اعراب قیام مى

مى قع  مدتى جنگ و غنیمت گرفتن، سپاه دشمن درخواست صـلح  ھا وا صلح بیــن آن كـرد و 
صالحه ما در اين. شد مى ى  گونه موارد كه مقدار غنايم آنھا مشخص نبود، فقط مقدار وجه الم

كم . معلوم را به عنوان غنیمت محاسبه نموديم شده اسـت،  تعداد اين شھرھا كه قبالً ذكـر 
گام  ھم. نیست سلمانان در ھن ماالً تعـداد شـھرھايى كـه م یم كـه احت چنین بايد يادآورى كن

جنگ از آنھا غنیمت، وجه المصالحه و ھديه گرفتند، بیش از آن چـیزى اسـت كـه مـا از منابـع 
 .ايم دست آورده تاريخى به

ظر مـى ـا ھمـان رقم خمسى كه محاسبه كرديم، عدد نجومى به ن ّ گونـه كـه پیامبـر  رسـد، ام
ِ گنج  صلى هللا علیه وآله پیش اسالم  -ھاى دو امپراطورى جھـان آن روز  گويى فرموده بودند، در

 .به سوى مسلمانان باز شده بود -ايران و روم 

  برخى پیامدھاى اقتصادى

  ھاى مدينه و اطراف آن تأثیر غنايم بر سطح عمومى قیمت. 1
یم  مطلب فوق را مورد بررسى قـرار مــى) MV=PY(مقدارى پول ) اتحاد(ى  براساس رابطه دھ

 Mسمت چپ اتحـاد فـوق،  287را ثابت و برابر با يك فرض كنیم، V) سرعت گردش پول (Vاگر 
در صـورتى ايـن . دھـد سال افزايش نشان مـى 30بیش از ھفت میلیارد درھم در ) حجم پول(

كاالھـاى قابـل (Yرا افـزايش دھـد كـه مقـدار ) ھـا سطح قیمت (Pافزايش حجم پول قادر نبود 
در . رسد چنین افزايش متناسبى بسیار بعید به نظر مى. افزايش يابدMنیز به تناسب ) مبادله

فزايش متناسـب ) ھا سطح عمومى قیمت(Pنتیجه، میزان افزايش  كاالھـاى قابـل (Yبیش از ا
مت) مبادله ست بود و اين امر ھمان افزايش سطح عمومـى قی شـاھد . ھا در صـدر اسـالم ا

 :روشن اين تحلیل، سه روايتى است كه در كتب روايى آمده است
 :كند عمربن شعیب نقل مى

فت، او بـراى اھــل قريـه  در زمان ابوبكر، ھنگامى كه مال فراوان شد و قیمت شـتر افـزايش يا
 288.قیمت ھر صد شتر را ششصد تا ھشتصد دينار تعیین كرد

 :نويسد ابوداود مى
بود 000/8دينار يا  800ى قتل در زمان پیامبرصلى هللا علیه وآله  ديه قتى كـه زمــان . درھـم  و

قیمت شتر باال رفته است؛ سپس ديه را بـراى : اى خواند و گفت خالفت عمر شد، وى خطبه
 289.درھم قرار داد000/12دينار و براى صاحبان درھم 000/1صاحبان دينار 
 :نويسد ابن سعد مى

در زمان عثمان، مال چنان زياد شد كه گاھى كنیزى به مقدار وزن خود از درھم، و اسـبى بـه 
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 290.رفت صد ھزار و درخت خرمايى به ھزار درھم فروش مى
عام،  يابیم كه واژه ھاى لغت درمى  با مراجعه به كتاب ى مال در صدر اسالم گـاھى در معنــاى 

كار بـرده مـى شـد و  يعنى ھر چیز با ارزش و گاھى در معناى خاص، يعنى درھم و دينار، بـه 
گفته، درھم و  نمايد كه منظور از مال در دو نقل پیش كاربرد دومى اصل بود؛ بنابراين، دور نمى

 .توان گفت حجم پول افزايش يافته بود دينار باشد؛ به ديگر سخن، مى
غراق  به نظر مى آيد كه افزايش قیمت كنیز، اسب و درخت خرما در نقل آخر، ھمراه با كمى ا

مت باشد، اما از مجموع آنچه ذكر شد برمى بود؛ چـرا كــه  آيد كه سطح قی فزايش يافتـه  ھـا ا
مانى، شـتر، اسـب و  علت افزايش قیمت ھا را به افزايش درھم و دينار نسبت داده است و ز

ییر سـطح قیمـت ھـا  كنیز از قبیل كاالھايى بودند كه تا حد زيادى، تغییر قیمت آنھا نمايانگر تغ
 . بوده است

مت مدت اتفاق مى آيا اين تغییرات در كوتاه ھـا مـدت  افتاد يا جريان افزايش سـطح عمومـى قی
ّم در كوتاه زيادى ادامه مى مدت است، اما داورى در  يافت؟ آنچه روشن است، پديدار شدن تور

مى ّم بلندمدت، با توجه به منابع روايى و تاريخى، كارى مشكل به نظـر  كه  مورد تور رسـد؛ بل
ّم شـديد، بــه گونــه مــى اى كــه عــرف آن زمـان در رفتارھـاى  تــوان شـواھدى ارائــه داد كــه تــور

انـد  اين شواھد عبـارت. داد اش در قبال آن از خود واكنش آشكار نشان دھد، رخ نمى اقتصادى
 :از

ّم، زمانى معنا پیدا مى) الف ّم،  تور كند كه در داد و ستدھا، كاالھا با پول مبادله گردند؛ زيرا تور
ھم و گسـترده. چیزى جز كاھش ارزش پول نیسـت خش م مردم در صـدر  ب ى دادوسـتدھاى 

ّم ادامه پیدا مى. ى كاال به كاال بود اسالم، مبادله ى كـاال بـا  كرد، به مرور مبادلـه اگر جريان تور
ّم جلوگیرى مى داد و اين امر از ادامه ى كاال با كاال مى پول جاى خود را به مبادله كرد، يـا  ى تور

 .داد میزان آن را در بلندمدت كاھش مى
سرزمین) ب ھـاى ايـران و  جريان آزاد تجارى بین عربستان و ايران و روم، به ويژه پـس از فتـح 

ى آن را از  ى دوم ھجرى، ھر گونه افزايش تقاضاى يك كاال نسبت بـه عرضـه روم از اوايل دھه
ھاى جـارى  كه پول ويژه اين پاسخ در بلندمدت، با لحاظ اين به. داد راه واردات آن كاال پاسخ مى

 .شد در صدر اسالم، ھمان درھم و دينارھاى ايرانى و رومى بودند، نمايان مى
ى اندك ذوب آنھا، كه در حـد  كرد، با توجه به ھزينه اگر ارزش درھم و دينار كاھش پیدا مى) ج

به شـمش و  291يك در صد بود، ھا  بدل كـردن آن طر احتمـالى، بـه ذوب و  به خـالف خ افـراد 
مى جواھرات زينتى دست مى مر در بلندمــدت از حجـم پـول  كاسـت و در نتیجـه،  زدند و اين ا

ّم در بلندمدت تعديل و كنترل مى  .شد تور
ته شـده صــرف ھزينـه بخشى از خمس درھم) د ھـاى جنگـى  ھا و دينارھاى بـه غنیمـت گرف

نايم در خـود ھمـان . شد مى یم كـه خمـس غ از منابع روايى و تاريخى نتوانسـتیم نشـان دھ
رسید، اما به يقین بخشى از آنھا را صرف سربازان و  ھاى جنگى مى شھرھا به مصرف ھزينه

كردند كه اين امــر از حجـم مصـرف  ھاى جنگى در مناطقى غیر از مدينه و اطراف آن مى ھزينه
مى جه، اثـر  درھم و دينارھاى وارد شده به مدينه در خود مدينه و اطراف آن  كاسـت و، در نتی

 .داد ھا را در مدينه و اطرافش كاھش مى افزايش قیمت ناشى از آن

 تأثیر غنايم بر تولید و درآمد. 2

حجم عظیمى از درھم . شد غنايم از اقالم مختلفى از جمله درھم و دينار و اسرا تشكیل مى
جويان، ھمراه با اسراى فراوانى از شھرھاى مختلـف و  و دينارھا، شامل خمس و سھم جنگ

طراف آن تقسـیم  دوردست جمع نه و ا آورى و به مدينه منتقل و اكثر آنھا بیـن مسـلمانان مدي
نگ بـا  در نتیجه. شد مى ناطقى كـه بـه ج شفتگى و نـاامنى در م بر آ ى اين وضعیت، عالوه 

ھاى انسـانى آن سپاه مسلمانان اقدام مى مى از نیرو به  كردنـد، بـه شـدت حجـم عظی جـا، 
ى نقــدى  جــا كــه ســرمايه چنیــن دارايــى نقــدى مــردم آن شــد؛ ھــم ســبب اســارت، كــم مــى
ى چنیــن وضــعیتى، حـداقل، كاھــش  نتیجـه.  يافـت شد، كاھش مى تولیداتشان محسوب مى

بود تولید و درآمد آن مناطق در كوتاه مل تولیـد، يعنــى . مـدت  طراف آن دو عا نه و ا امـا در مدي
جه بـه توصـیه. يافـت ى نقدى، به شدت افزايش مى و سرمايه) اسرا(نیروى انسانى  ى  بـا تو
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ِ مردم جزيرة العرب، ايـن دو عامـل بـا ھزينـه ى تجارت اسالم به كار و تالش و روحیه ى  پیشگى
گرفت؛ به ويژه گاھى بین اسرا افراد  بسیار اندك در اختیار عمران و آبادانى و تولیدات قرار مى

مران و تولیـدات بھـره متخصص پیدا مى بـردارى  شدند كـه مسـلمانان از تخصـص آنھـا بـراى ع
باغ. كردند مى ھاى آب و اسـتفاده از اسـرا در  آباد كردن انواع  یارى، احـداث نھر ھـا، مـزارع، آب

خى از اقــداماتى بـود كـه بـر  گاو، بر سب، گوسـفند و  پرورش انواع حیوانات، ھماننـد شـتر، ا
 .افزود آبادانى و تولیدات مدينه و اطراف آن مى

 :ھا نوشت پى

 .ى اسالمى ى قم و عضو ھیأت علمى گروه اقتصاد پژوھشگاه فرھنگ و انديشه ى علمیه ى حوزه آموخته دانش. 1
 ، ص1 اعثم كوفى، الفتـوح، ج ؛ احمد ابن49 ، ص2 االثیر، الكامل فى التاريخ، ج ؛ ابن338 ، ص3 محمدبن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج. 2

65. 
 .538 ، ص2 خلدون، ج ؛ عبدالرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن143 ، ص2 االثیر، ھمان، ج ابن. 3
 .66 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن338 ، ص3 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 4
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 5
 .49 ، ص2 االثیر، ھمان، ج ؛ ابن339و  338 ھمان، ص. 6
 .339و  338 ، ص3 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 7
 .506خلدون، ھمان، ص  ؛ عبدالراحمن ابن316؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص 43االثیر، ھمان، ص  ابن. 8
سرا را  (316 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 9 مس ا كرد كـه  800طبرى خ ؛ عبدالراحمـن )000/4شـود  برابـر آن مـى 5نفـر نقـل 

 .507 خلدون، ھمان، ص ابن
 .316 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص43 االثیر، ھمان، ص ابن. 10
 .ھمان. 11
 .ھمان. 12
 .129 ، ص2 ؛ يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج16و  15 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 13
 .، يقعوبى، ھمان16و  15 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 14
 .، يقعوبى، ھمان16 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 15
 .يقعوبى، ھمان. 16
بدالرحمان ابـن 53 اعثم كوفـى، ھمـان، ص ؛ احمد ابن42 االثیر، ھمان، ص  ؛ ابن311 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 17 خلـدون،  و ع

 .505 ھمان، ص
 .ھمان. 18
 .خلدون، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان و عبدالرحمان ابن. 19
 .52 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 20
 .54 ، ص2 ھمان، ج. 21
بـرآورد  -كه در صفحات پیشین گفتـه شـد  -جويان و كل غنايم بر اساس اين روابط  ھا، مجموع سھم جنگ ھا، سواره سھم پیاده. 22

 .شود ى برآورد، بدون ذكر روابط بیان مى شود و فقط نتیجه مى
 .507خلدون، ھمان، ص  و ابن 44 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن317 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 23
 .االثیر، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان، و ابن. 24
 .خلدون، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان، ابن. 25
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان، و ابن محمدبن جرير طبرى، ھمان، ابن. 26
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 27
 .خلدون، ھمان و ابن 51 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن349 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 28
 .508و  507 خلدون، ھمان، ص االثیر، ھمان، و ابن ؛ ابن347 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 29
 .350 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 30
 .خلدون، ھمان و ابن 51 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن349 ھمان، ص. 31
 .خلدون، ھمان و ابن 51 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن350 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 32
 .خلدون، ھمان و ابن 352 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 33
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 34
 .52 االثیر، ھمان، ص ھمان و ابن. 35
 .االثیر، ھمان و ابن 508 خلدون، ھمان، ص محمدبن جرير طبرى، ھمان، ابن. 36
 .52 االثیر، ھمان، ص محمدبن جرير طبرى، ھمان و ابن. 37
عد از آن  000/10در اين صفحه تعداد سربازان ھمراه خالد را  (347 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 38 مذار ب نفر گفته شد و جنگ 

 .52 االثیر، ھمان، ص خلدون، ھمان؛ ابن ؛ ابن)اتفاق افتاد
 .358 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 39
 .54 االثیر، ھمان، ص ھمان؛ ابن. 40
 .االثیر، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان، ابن. 41
 .االثیر، ھمان ابن. 42
عداد لشـكرش بايـد در (محمدبن جرير طبرى، ھمان . 43 ّس شروع كرده اســت؛ بنـابراين ت اين جنگ را خالد بالفاصله بعد از جنگ اُلی

 ).ھمان حد باشد
 .77 العصقرى، تاريخ خلیفه، ص. 44
 .134 يقعوبى، ھمان، ص. 45
خر حیـات رســول. 46 صـلى هللا علیـه وآلــه سـى ھـزار مــرد بــه او اقتـدا  اللَّـه در كتاب التراتیب االداريه آمده اسـت كــه در روزھـاى آ

 000/20نفـر را مھــاجر در نظـر بگــیريم،  000/10كردند، اگر تعداد  چون مردم مرتب از اطراف مدينه به مدينه مھاجرت مى. كردند مى
صـلى هللا  ماند و اگر متوسط ھر خانوار را سه نفر در نظر بگیريم، حداقل جمعیـت مدينـه در ھنگـام وفـات رسـول اللَّـه نفر باقى مى

 .407، ص 2الكتانى، التراتیب االداريه، ج . نفر بوده است 000/60علیه وآله 
 .به بعد 394 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 47
 .516 خلدون، ھمان، ص و ابن 69 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن395 ھمان، ص. 48
 .141 ابى الحسن البالذرى، فتوح البلدان، ص. 49
 .72 االثیر، ھمان، ص و ابن 400 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 50
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 51
 .271 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 52
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 .269 ھمان، ص. 53
 .270 ھمان، ص. 54
 .160 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن440 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 55
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 56
 .161 ھمان، ص. 57
 .119 االثیر، ھمان، ص و ابن 564 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 58
 .98 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن312 ، ص2 ؛ مسعودى، مروج الذھب و معادن الجوھر، ج564و  487 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 59
مان، ص ؛ احمد ابن145 ؛ يقعوبى، ھمان، ص99  االثیر، ھمان، ص ؛ ابن494 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 60 و  204 اعثم كوفى، ھ
 .535 خلدون، ھمان، ص ابن
 .خلدون، ھمان ؛ ابن119 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن564 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 61
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان و ابن ؛ ابن565 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 62
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان و ابن ؛ ابن564 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 63
 .االثیر، ھمان و ابن 566 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 64
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 65
 .204 اعثم كوفى، ھمان، ص و احمد ابن 102 االثیر، ھمان، ص ابن. 66
 .203 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 67
 .145 يقعوبى، ھمان، ص. 68
 .ھمان. 69
كثیر دمشـقى، البدايــة  و ابن 537 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن140 االثیر، ھمان، ص  ؛ ابن20و  10 ، ص4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 70

 .76 ، ص7 و النھاية، ج
 .538 خلدون، ھمان، ص و ابن 143 االثیر، ھمان، ص ابن. 71
78 كثیر دمشقى، ھمان، ص و ابن 538 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن143 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن20 ، ص4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 72

. 
كثیــر  ؛ ابــن538و  537خلــدون، ھمــان، ص  ؛ ابــن142و  141و  140 االثــیر، ھمــان، ص ؛ ابــن17 محمــدبن جريــر طــبرى، ھمــان، ص. 73

 .76 دمشقى، ھمان، ص
 .767 كثیر دمشقى، ھمان، ص ؛ ابن140 االثیر، ھمان، ص ابن. 74
 .االثیر، ھمان ابن. 75
 .10 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 76
77 ، ص7 كثیر دمشقى، ھمان، ج و ابن 538 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن143 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن21 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 77

. 
 .78 كثیر دمشقى، ھمان، ص خلدون، ھمان و ابن ؛ ابن143 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن21 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 78
 .ھمان. 79
 .كثیر دمشقى، ھمان االثیر، ھمان؛ ابن خلدون، ھمان و ابن ؛ ابن20 ، ص4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 80
 .537 خلدون، ھمان، ص و ابن 140 االثیر، ھمان، ص ابن. 81
االثـیر، ھمــان،  و ابـن 265و  264 ؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص94 ؛ العصقرى، ھمان، ص26 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 82
 .145 ص
 .144 االثیر، ھمان، ص و ابن 264 ؛ العصقرى، ھمان؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص26 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 83
 .539 خلدون، ھمان، ص و ابن 145 االثیر، ھمان، ص محمدبن جرير طبرى، ھمان؛ ابن. 84
 .146 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن128 ؛ دينورى، االخبار الطوال، ص29و  28 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 85
 .129 دينورى، ھمان، ص. 86
 .ھمان. 87
 .539 خلدون، ھمان، ص و ابن 146 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن95 ؛ العصقرى، ھمان، ص29 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 88
 .االثیر، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان و ابن. 89
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان، و ابن ؛ ابن30و  29 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 90
 .147 ؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص604 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 91
 .322 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 92
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 93
 .302 ابى الحسن البالذرى، ھمان و قدامة بن جعفر، الخراج و صنعة الكتابة، ص. 94
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 95
 .ھمان. 96
 .قدامة بن جعفر، ھمان. 97
 .ھمان و ابى الحسن البالذرى، ھمان. 98
 .328 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 99

 .336و  330ھمان، به ترتیب صفحه . 100
 .338 ھمان، ص. 101
 .ھمان. 102
 .339 ھمان، ص. 103
 .340 ھمان، ص. 104
 .ھمان. 105
 .341 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن53 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 106
تح شـد و تعـداد سـربازان نبايـد تغیـیر قابــل . 325 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 107 نصیبین صلح شھرھاى رقه تــا میافـارقین ف

 .توجھى نموده باشند
 .341 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 108
 .3 ، ص2 ھمان، ج. 109
 .3 ، ص2 ھمان، ج. 110
 .552 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن23 ، ص2 اعثم كوفى، ھمان، ج ؛ احمد ابن84 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 111
 .11 ، ص2 اعثم كوفى، ھمان، ج احمد ابن. 112
 .26و  23 ھمان، ص. 113
 .164 االثیر، ھمان، ص خلدون، ھمان؛ ابن ابن. 114
 .23 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 115
 خلدون، ھمان، ص و ابن 185 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن301 ؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص116 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 116
557. 
 .186و  182 االثیر، ھمان، ص ابن. 117
 .184 االثیر، ھمان، ص و ابن 132 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 118
 .137 ؛ دينورى، ھمان، ص302 ؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص116 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 119
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 .558 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن62و  60 اعثم كوفى، ھمان، ص محمدبن جرير طبرى، ھمان؛ احمد ابن. 120
 .خلدون، ھمان ؛ ابن186 ، ص2؛ ابى الحسن البالذرى، ھمان، ج 133 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 121
 .192 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن66 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن150 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 122
 .66 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 123
 .65 ھمان، ص. 124
 .االثیر، ھمان ابن. 125
 .70 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 126
 .258 اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه مستوفى ھروى، ص احمد ابن. 127
خلـدون،  ؛ ابــن323و  321 ؛ ابـى الحسـن البــالذرى، ھمـان، ص231 االثـیر، ھمـان، ص ؛ ابن154 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 128

 .561 ھمان، ص
 .321 االثیر، ھمان و ابى الحسن البالذرى، ھمان، ص ؛ ابن247 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 129
 .561 خلدون، ھمان، ص و ابن 154 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 130
 .77 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن383 - 378 اعثم كوفى، ھمان، ترجمه مستوفى ھروى، ص احمد ابن. 131
 .73 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 132
 .382 ى مستوفى ھروى، ص اعثم كوفى، ھمان، ترجمه احمد ابن. 133
 .77 اعثم كوفى، الفتوح، ص احمد ابن. 134
 .ھمان. 135
 .545 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن147 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن36 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 136
 .35 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 137
 .خلدون، ھمان ؛ ابن147 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن36 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 138
 .االثیر، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان و ابن. 139
 ؛ العصـقرى، ھمـان، ص216 اعثم كوفى، ھمـان، ص ؛ احمد ابن136 ؛ البالذرى، ھمان، ص600 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 140

88. 
 .و العصقرى، ھمان 107 بالذرى، ھمان؛ يقعوبى، ھمان، ص. 141
 .126 االثیر، ھمان، ص و ابن 217 اعثم كوفى، ھمان، ص ؛ احمد ابن601 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 142
 .106 و محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص 222 بالذرى، ھمان، ص. 143
 .بالذرى، ھمان. 144
 .ھمان. 145
 .179ى مستوفى ھروى، ص  اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه احمد ابن. 146
 .596و  594 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 147
 .136ھاى پولى، ص  ى قم، پول و نظام ى علمیه ى مدرسین حوزه جامعه. 148
 .564و  563 خلدون، ھمان، ص و ابن 171و 169، ص 4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 149
 . 147 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص190 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن306 بالذرى، ھمان، ص. 150
 .بالذرى، ھمان. 151
 .372 ھمان، ص. 152
 .89 العصقرى، ھمان، ص. 153
 .115 ، ص2 اعثم كوفى، الفتوح، ج احمد ابن. 154
 .120و  119اعثم كوفى، ھمان، ص  و احمد ابن 240 االثیر، ھمان، ص ابن. 155
 .120 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 156
 .165 و يقعوبى، ھمان، ص 228 ؛ بالذرى، ھمان، ص136 ھمان، ص. 157
 .136و  134 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 158
 .135 ھمان، ص. 159
 ؛ يقعوبـى، ھمـان، ص228 ؛ بالذرى، ھمان، ص237 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن256 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص136 ھمان، ص. 160
  .80 ، ص1 ؛ االتابكى، النجوم الزاھره فى ملوك مِصر و القاھرة، ج165
 .االثیر، ھمان و ابن 137 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 161
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 162
 .80 ؛ االتابكى، ھمان، ص236 االثیر، ھمان، ص ابن. 163
 .291ى مستوفى ھروى ، ص  اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه احمد ابن. 164
 . 580 خلدون، ھمان، ص و ابن 120 ؛ العصقرى، ھمان، ص180 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 165
 .386 و بالذرى، ھمان، ص 261 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن120 ؛ العصقرى، ھمان، ص82 خلدون، ھمان؛ تاريخ سیستان، ص ابن. 166
 .االثیر، ھمان بالذرى، ھمان و ابن. 167
 .386و  385 احمدبن اسحاق يعقوبى، فتوح البلدان، ص. 168
 .386و  385 بالذرى، ھمان، ص. 169
 .114 العصقرى، ھمان، ص. 170
 .115 ھمان، ص. 171
 .85 ھمان و االتابكى، ھمان، ص. 172
 .318 ، ص2 ھمان و ذھبى، تاريخ االسالم، ج. 173
 .العصقرى، ھمان. 174
 .ى رطل مصباح المنیر، ذيل ماده. 175
 .136 ى مدرسین حوزه علمیه قم، ھمان، ص جامعه. 176
 .580 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن120 ؛ العصقرى، ھمان، ص180 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 177
 .خلدون، ھمان ؛ ابن262 االثیر، ھمان، ص ابن. 178
 .395 و بالذرى، ھمان، ص 579و  578 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن259و  258 االثیر، ھمان، ص ابن. 179
 .394 بالذرى، ھمان، ص. 180
 .578 خلدون، ھمان، ص ھمان و ابن. 181
 .395 بالذرى، ھمان، ص. 182
 .579 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن259 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن396 ھمان، ص. 183
 .269 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 184
 .582 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن249 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن330 ھمان؛ بالذرى، ھمان، ص. 185
 .بالذرى، ھمان. 186
 . 303 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 187
بى، ھمـان، ص121 ؛ العصقرى، ھمـان، ص396 محمدبن جرير طبرى، ھمان؛ بالذرى، ھمان، ص. 188 ؛ االتـابكى، ھمـان، 259 ؛ يقعو
 .87 ص

 .االتابكى، ھمان. 189
 .120 ھمان و العصقرى، ھمان، ص. 190
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 .121 ؛ العصقرى، ھمان، ص313 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 191
 .579 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن260 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن398 بالذرى، ھمان، ص. 192
 .بالذرى، ھمان. 193
 .259 االثیر، ھمان، ص ابن. 194
 .خلدون، ھمان ؛ ابن396 ھمان؛ بالذرى، ھمان، ص. 195
 .مجموع غنايم شھرھايى كه پیشتر بیان شد. 196
 .52 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن509 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن354 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 197
 .75 اعثم كوفى، الفتوح، ص احمد ابن. 198
 .109 بالذرى، ھمان، ص. 199
و  38 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن72 ؛ العصقرى، ھمان، ص298 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص40 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 200

 .130 يقعوبى، ھمان، ص
 .130 و يقعوبى، ھمان، ص 38 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن72 ؛ العصقرى، ھمان، ص42و  40 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 201
 . 298 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 202
 .58 االثیر و ھمان، ص ؛ ابن133 ؛ يقعوبى، ھمان، ص377 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص112 دينورى، ھمان، ص. 203
 .512 خلدون، ھمان، ص و ابن 96 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 204
 .ھمان. 205
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 206
 .59 االثیر، ھمان، ص و ابن 379 خلدون، ھمان؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص ابن. 207
  .85 العصقرى، ھمان، ص. 208
 .513 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن118 االثیر، ھمان، بالذرى، ھمان، ص ؛ ابن314 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 209
 .ھمان. 210
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان و بالذرى، ھمان. 211
 .67 االثیر، ھمان، ص ھمان و ابن. 212
 .ھمان. 213
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان و بالذرى، ھمان. 214
 .358 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 215
 .ھمان. 216
 .73 االثیر، ھمان، ص و ابن 509 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن53 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن458 ھمان، ص. 217
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان و ابن ؛ ابن358 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 218
 .محمدبن جرير طبرى، ھمان. 219
 .خلدون، ھمان االثیر، ھمان و ابن ھمان؛ ابن. 220
 .69 االثیر، ھمان، ص ابن. 221
 .407 ، ص3 و محمدبن جرير طبرى، ھمان ج 61ھمان، ص . 222
 .االثیر، ھمان و ابن 119 محمدبن جرير طبرى، ھمان؛ بالذرى، ھمان، ص. 223
 .االثیر، ھمان ابن. 224
 .382 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص61ھمان، ص . 225
 .61 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن383 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 226
 .203 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن174 ، ص4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 227
 .207 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن182 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 228
 .69 االثیر، ھمان، ص و ابن 119 ؛ بالذرى، ھمان، ص407 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 229
 .االثیر، ھمان ابن. 230
 .119 ؛ بالذرى، ھمان، ص407 ھمان؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 231
 .االثیر، ھمان محمدبن جرير طبرى، ھمان و ابن. 232
 .االثیر، ھمان ابن. 233
 . 76 ى ھروى، ص اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه ؛ احمد ابن410 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 234
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 235
 .410 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 236
 .450و  449 ھمان، ص. 237
 .87 االثیر، ھمان، ص و ابن 451 ھمان، ص. 238
 .92 االثیر، ھمان، ص و ابن 470و  469 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 239
 .176 اعثم كوفى، الفتوح، ص احمد ابن. 240
 .85 ى مستوفى ھروى، ص اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه احمد ابن. 241
 .92 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 242
 .90 ھمان، ص. 243
 .123 االثیر، ھمان، ص ابن. 244
 .280 اعثم كوفى، الفتوح، ص ؛ احمد ابن148 االثیر، ھمان، ص ابن. 245
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 246
 .ھمان. 247
 .542 خلدون، ھمان، ص ؛ ابن128 االثیر، ھمان، ص ابن. 248
 .ھمان. 249
 .128 االثیر، ھمان، ص ابن. 250
 .338 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 251
 .198 ى مستوفى ھروى، ص اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه احمد ابن. 252
 .4 ، ص2 اعثم كوفى، الفتوح، ج احمد ابن. 253
 . 162 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن105و  4 ، ص2 اعثم كوفى، ھمان، ج ؛ احمد ابن76 ، ص4 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ج. 254
 .5 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 255
 .162 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن76 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 256
 .160 االثیر، ھمان، ص و ابن 74 ؛ محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص6 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 257
 .4 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 258
 .االثیر، ھمان ؛ ابن74 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 259
 .اعثم كوفى، ھمان احمد ابن. 260
 .166 االثیر، ھمان، ص ؛ ابن92 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 261
 .7 اعثم كوفى، ھمان، ص ھمان و احمد ابن. 262
 .68 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 263
 .193 االثیر، ھمان، ص ابن. 264
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 .280 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 265
 .247 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 266
 .196 االثیر، ھمان، ص و ابن 158 ھمان، ص. 267
 .203 االثیر، ھمان، ص ابن. 268
 .106و  105 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 269
 .207 االثیر، ھمان، ص و ابن 184 محمدبن جرير طبرى، ھمان، ص. 270
 .106و  105 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 271
 .107 ھمان، ص. 272
 .109و  108 ھمان، ص. 273
 .123 ھمان، ص. 274
 .112 ھمان، ص. 275
 .123 ھمان، ص. 276
 .391 ى مستوفى ھروى، ص اعثم كوفى، الفتوح، ترجمه احمد ابن. 277
 .205 ، ص4 ى عباس خلیلى، ج ابن اثیر، كامل در تاريخ، ترجمه. 278
 .76 اعثم كوفى، ھمان، ص احمد ابن. 279
 .92 ھمان، ص. 280
 .280 ھمان، ص. 281
 .107 ، ص2 ھمان، ج. 282
 .109و  108 ھمان، ص. 283
 .ى اين موارد قبالً ذكر شد ھمه. 284
 .ى اين موارد قبالً ذكر شد ھمه. 285
ھايى است كه قبالً تحت عنوان شھرھايى ذكر شد كه غنیمت از آنھا گرفته شد، امّا مقدار آنھا معلـوم شھر، از شھر 56تعداد . 286

ّا به درھم و دينار نیست 8نبود و براى   .ھا ھم قبالً نوشته شد اين. شھر ديگر نوعى غنايم ذكر كردند، ام
ى تجارى مردم جزيرة العرب و رونق تجارب بر اثر فتوحات اسالمى، ثابت بودن ســرعت گـردش پـول، آن ھــم  با توجه به روحیه. 287

 .رسد، ولى حداقل است در حد يك، غیر واقعى به نظر مى
 .553، ص 6ھندى، كنز العمال فى سنن االقوال و االفعال، ج . 288
 .264، ص 1يوسف قرضاوى، فقه الزكاة، ج . 289
 .1021، ص 3ابن شیبه، تاريخ المدينة المنورة، ج . 290
 .235 عبدالرحمن فھمى محمد، فجرالسكة العربیة، ص. 291

 :منابع

مه ابن - مد مسـتوفى ھــروى  اعثم كوفى، احمد، الفتوح، ترج ـد بـن اح ّ قرن ششـم (ى محم
انتشـارات آمـوزش انقـالب اسـالمى، (، تصـحیح غالمرضـا طباطبــايى مجـد، چـاپ اول )قمـرى
1372.( 

 ).لبنان، انتشارات دار الندوة الجديد(اعثم كوفى، احمد، الفتوح،  ابن -
 ).دار احیاء التراث العربى(االثیر، الكامل فى التاريخ، تحقیق مكتب التراث، چاپ اول،  ابن -
ـد حسـین الزبیـدى،  - ّ یق الـدكتور محم شرح و تعل ابن جعفر، قدامة، الخراج و صناعة الكتابة، 
 ).1981نشر (
 ).ق 1408لبنان، دارالفكر، (خلدون، چ دوم  ، تاريخ ابن)ق 808-732(خلدون، عبدالرحمن  ابن -
 ).تا بیروت، دارالفكر، بى (3ابن شیبه، تاريخ المدينة المنورة، ج  -
 ).ق1419بیروت، دارالمعرفة، (كثیر دمشقى، البدايه و النھايه  ابن -
 ).مصر(االتابكى، النجوم الزاھره فى ملوك مِصر و القاھرة،  -
 ).1414-1373قم، انتشارات الشريف الرضى، (احمد بن ابى يعقوب، تاريخ الیعقوبى،  -
 ).لبنان، دار الكتب العلمیه(البالذرى، ابى الحسن، فتوح البلدان،  -
قم، مركـز انتشـارات دفتــر (ھـاى پولـى  ى قم، پول و نظام ى علمیه ى مدرسین حوزه جامعه -

 ).ش1375تبلیغات اسالمى، 
 .الدينورى، ابوحنیفه احمدبن داود، االخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر -
 ).ق1410بیروت، دارالكتاب العربى، (الذھبى، احمدبن عثمان، تاريخ االسالم  -
ير، تاريخ الطـبرى  - ْ ر َ ّد بن ج ، البى جعفر محم ّ مم و الملــوك(الطَبرى ّد )تـاريخ اال ، تحقیـق محم

 ).لبنان(ابوالفضل ابراھیم 
ّاط، تحقیق سھیل زكار  - قرى، تاريخ خلیفة بن خی ْ  ).ق1414بیروت، دارالفكر، (العَص
 ).م1965مصر، مطبعة دارالكتب، (فھمى محمد، عبدالرحمن، فجر السكة العربیه  -
 ).م1981لبنان، انتشارات الرسالة،  (1قرضاوى، يوسف، فقه الزكاة، ج  -
 ).1965بیروت، داراالندلس، (مسعودى، مروج الذھب و معادن الجوھر، چاپ اول  -
1397بیروت، مكتبة التراث االسـالمى،  ( 6ھندى، كنز العمال فى سنن االقوال و االفعال، ج  -

 ).ق
يتى  - شركت انتشـارات (يعقوبى، احمدبن اسحاق، البلدان، ترجمـه محمــدابراھیم آ ھران،  ت
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 ).ش1381علمى و فرھنگى، 
  

  

  

82زمستان ـ  16   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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