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  وتطورها الداللي والتداولي الفظة "مكس": أصوهل

يف املعاجــم العربيــة ومصــادر الـرتاث العربــي

 

البحث ملخص

تهدف هذه املقالة إىل البحث عن أصل لفظة )مكس( يف املعاجم السامية وتتبع 
تطورها التداولي يف املعاجم العربية قدميها وحديثها من جانب،  وتقبوم علبق اقتفباء     

عربي: األدبية والتارخيية والدينيبة  والوااققيبة الصبادر     استعماهلا يف مصادر الرتاث ال
عن دواووين الرساقل العربية منذ عصر النبو  والعهد الراشدي حتبق يومنبا اضا بر    
من جان، آخر. ويكشف لنا البحث أن لفظة )مكس(  وما اشتق منها قد مت تداوله يف 

والسبريانية والعاانيبة   لغة العرب منذ العصر اجلباهلي منحبدراإ إليهبا مبن األةاديبة      
 وغريها من اللغات الوايقة الصلة بلسانهم.

ويبني لنا البحث من خالل تتبع هذا املصطلح تداولياإ  بأنه قبد تمبمن معنبق    
المراق، املختلفة اليت حتصلها الدولة أو القبيلة أو األفراد منذ العهد األشوري حتبق  

العاشبر اهلربريا السبادش عشبر     دخول العثمانيني البالد العربيبة يف مطلبع القبرن    
أو )ةمبر ( إىل اسسبتعمال   امليالدي تقريباإ؛ إذ دخلت مع العثمبانيني لفظبة )كبر (    

الببديواني  ومسسسببات الدولببة املاليببة  إىل أن تالشببق هببذا املصببطلح أو ةبباد مببن   
اسستعمال الرمسي يف دواوين البالد العربية وإداراتها وعلق الرغم من أنه مل ميح من 

هب3415ا9ا92وُقبل للنشر يف                                      هب               3414ا9ا92ورد البحث يف 
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د  البيت يعبدها بعبل النبا  ةالفبة      الذاةر  الشعبية عند التذمر من المرائ، اجلديب 
للشرع  ويسمونها مكوساإ. وقد قام هذا البحبث علبق املبنهل التبارخيي الوصبفي يف      
تأصيله هلذه اللفظة  وتتبع تطورها يف االستعمال؛ مما ةشف لنا عن تنوع ةبري يف أنواع 

ة  املكو  املفرو ة علق ةتلف مناشط اضيبا : الدينيبة  واالجتماعيبة  واالقتصبادي    
والعمرانية ع  ةتلف العصور؛ مما عكس لنا تذمراإ دائماإ من القائمني علبق املكبو    

 واملشرعني هلا.

وقد تممن البحث مطلبني: األول تناولت فيه داللة لفظة "مكبس" يف املعباجم    
 والثاني تتبعت فيه تداول هذه اللفظة واستخدامها يف مصادر الرتاث العربي.
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ABSTRACT 

The word ( مكبس) /maks/ its linguistic origins and its semantic 
evolution in Arabic language.

This essay aims to find out the origin of the word /maks/ in 
semantic dictionaries and to follow up it semantic evolution in 
modern Arabic dictionaries. The study attempts to trace its use in 
Arabic heritage resources, which include literal, historical, religious 
and documents issued since the time of the prophet Mohammad 
(PBU) him to present time. 

The study reveals that the word /maks/ and all its derivatives 
that were used in the Arabic language since the pre- Islamic era 
came from the Akkadian, Syrian, Hebrew and other languages 
related to the Arabic tongue.

Through following up the use of the tern, the research,reveals
that the word /maks/ had included various meanings that relate
taxes levied by the state, tribe,or even by individuals since the 
Assyrian age up until the time when the Ottomans entered the Arab 
countries at the beginning of the 16th Higri century. /Jomrok/or 
/komrok/was used offices and other government financial institutions.

This term faded away in official use but it does not disappear 
completely in the Arab world. It remains in the public memory and 
commonly used when complaining about new taxes which are 
considered to be illegal or against Shareaa and so they call them 
/maks/. 

The research adopts the historical descriptive approach in its 
attempt to indigenize this word and in following its evolution in use 
which reveals a great diversity in the type of /maks/ imposed on 
various types of activities in everyday life (religious. Social.economic and
urban) at different periods of time. It is commonly used to reflect 
some form of indignation towards tax collectors and legislators.
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 مصطلح "مكس يف املعاجم ": 

لقد ورد مصطلح "مكس" يف املعاجم السامية  واملعاجم العربية القدمية واضديثة  
واضديث النبوي الشريف  ومعاجم التعريفات والفروق اللغوية    ومعاجم الفقه

 ي:ونرى أن يكون تقسيمها علق النحو التال ومعاجم ضن العامة والتصحيح اللغوي.

 :أوال: مصطلح " مكس " يف معاجم اللغات السامية

( أن ةلمة "مكس" ةانت Geseniusيتمح لنا من خالل ما ةتبه جيزنيو  )
 9452مستخدمة لدى األةاديني )األشوريني( الذين تعود وثائقهم ونصوصهم إىل 

( Maksu( وَمْكسو )Miksuقبل امليالد  وقد جا ت يف لغتهم لفظة: ِمْكُسو )
 (.3)ها عندهم مبعنق الرسوم والمرائ،وداللت

وقببد وردت هببذه اللفظببة أيمبباإ يف الس ببريانية  وهببي عنببدهم بلفبب : ِمْكَسببا  
(Maksā( وجا ت عند الع انيني بصيغة ِمخس .)Mekes)(2) 

م( إىل أن 1855-1909)(.Fraenkel, sويشري املستشرق األملباني فرانكيبل )  
 (.1)لسريانيةاللغة العربية قد أخذت لفظة "مكس" عن ا

ومما هو جدير بالبذةر أن جهبود فرانكيبل اللغويبة قبد ترةبزت علبق دراسبة         
الكلمات األجنبية يف القرآن الكريم  وله الفمل األة  يف تلك اجلهود اليت تكللت يف 

 (.4)ةتابه "الكلمات الدخيلة من اآلرامية علق العربية القدمية"

وهبو   -( Erkki Salonenوقد ةت، املستشبرق الفنلنبدي إرةبي سبالونن )    
أستاذ متخصص يف اآلثار العراقية القدمية ولغاتها السبومرية واآلةاديبة وغريهبا مبن     

 Loan Words of Sumerian and“مقالبة رريفبة بعنبوان     -اللغبات السبامية  
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Akkadian Origin In Arabic  ”     الكلمبات العربيبة ذات األصبول السبومرية"
 ق عّز برتكة هذه املقالة العلمية إىل اللغة العربية.واآلةادية"  وقام حممد قاسم وتوفي

عبدداإ مبن األلفبا      -يف مقالته املشار إليها آنفاإ –وقد اقتفق املستشرق سالونن 
السومرية واآلةادية املعربة يف: اِضرِف والو ائف  وأدوات الزراعة والبنا   واألثاث  

دارية  وقد جا ت عنبده  واألماةن وغريها  وجعل لفظة مكس  من املصطلحات اإل
 علق النحو اآلتي:

 (  ومعناها: كع المرائ،.Makasaَمَكس )
(  ومعناها: كبع قسبط مبن حقبل مبسجر       Makasuوهي يف اآلةادية: َمَكاُ  )

 وكع  رائ،.
 وقد حتقق وجودها يف األةادية من العهد البابلي القديم.

  أو اإلتباو   أو  ( وتعب  نوعباإ مبن المبرائ،    Miks( أو ِمَكس )Maksمكس )
 وهي يف األةادية: ِمْكس. (اجلمرةي)الرسم الكمرةي 

ومعناها: النصي، املستحق من الغلة تسول إىل املستأجر واملالبك  وتبدفع للقصبر    
 .(5)امللكي من حيث هو صاح، األرض"

واملالح  أنها يف اللغات الثالث: األةاديبة  والس بريانية  والع انيبة تعبود إىل     
" شأنها شأن العربية اليت لعلها احندرت إليها  وعاشت فيها ةما هو اضبال  "مكس اجلذر

 يف اللغات املذةور  سالفاإ.
ويفهبم ممبا ذةببره جيزنيبو  وفرانكيببل وسبالونن علببق أن  معناهبا يف اللغببة      
الس ريانية أو اآلرامية  والع ية يدل علق نقود تسخذ من ببائعي السبلع يف األسبواق.    

البمبائع   خذه أعوان الدولة من  رائ، عينية أو نقدية عنبد نقبل  وقد تدل علق ما يأ
 والسلع إىل املدن.
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  أن معاجم املعرب والدخيل يف لغة العرب مل تشر إىل أع مية لفظبة  واملالح 
"مكس" علق الرغم من حشدها لكثري من األمسا  واأللفبا  اضمبارية ذات األصبول    

 (.  6)والع ية وغريها من اللغاتالسريانية واضبشية والفارسية واليونانية 

 داللة املكس اللغوية واالصطالحية يف املعاجم العربية القدمية:-ثانيًا

 العببني للفراهيدي: -

م( مفبرد  مكبس  بمن    023هببا 305أدرج اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 
يستنقصبه  مع مه قائالإ: "امَلْكُس: انتقاص الثمن يف الِبياعة  ومنه اشتقاق املّكا ؛ ألنه 

 قال:
و    ــــــــــ   و  ــــــــــ و  و  وفـــــــــــواــــــــــق وتـــــــــــ    

 
 ويف ُةّل مبا بباع امبرَم َمْكبُس ِدرَهبم       

 (.0)أي: نقصان درهم بعد وجوب الثَّمن. ورجَل مّكا  ميكس النا " 

 كهر  اللغة البن دريد: -

م( للفظة "امَلْكس" أةثر و وحاإ 211هبا193وجا  شرح ابن دريد األزدي )ت 
اهيدي  فقد حدد ابن دريد داللة املكس بأنها "دراهم ةانبت تسخبذ مبن    من سلفه الفر

بائعي السلع يف اجلاهلية  والفاعل: امَلاِةس... ويقال: متاةس الرجالن عنبد البيبع إذا   
 (.6)َتَشاحا"

وأعاد ابن دريد ذةر الشاهد الشعري الوارد عند اخلليل بن أمحد علق لفظة " 
جابر بن ُحَنٍي التغليب الذي يقول فيه من كلة مكس "  وهو بيت للشاعر اجلاهلي 

 قصيد  أوردها املفمل الميب:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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وقد فّسر أبو زةريا حييق بن علي بن حممد الشيباني يف شرحه علق املفمبليات  
 (.2)خراج. واملّكا : العشَّار اجلابي"غري، بيت جابر التغليب بقوله: "إتاو : 

 ديوان األدب للفارابي: -

م( لفظبة "َمكبس" وفقباإ    263هببا 152وأدار إسحاق بن إبراهيم الفبارابي )ت  
لرتتيبه ألبنيبة األفعبال  ف با ت عنبده مفبرد : املباِةس: العّشبار  وامَلْكبس: اجلَبايبة          

 (.32)واستنقاص الّثمن واستحطاره

 ي:تهذي، اللغة لألزهر -

م( عد  دالالت للفظبة "امَلْكبس     262هبا102وَبّين أبو منصور األزهري )ت 
فهي عنده نقالإ عن الليث ومشر "انتقاص الثمن يف البياعة  ومنه ُأخبذ امَلّكبا ؛ ألنبه    

 .(33)يستنقصه"

وينقل عن أبي عبيد عن أبي زيد بأن "امَلْكبَس: اجلبايبة". وعبن األصبمعي ببأن:      
وأصله: اجلباية" وعزا البن األعرابي بأن "امَلْكس: درهبَم ةبان يأخبذه    "املاِةس: الَعّشار  

 (.39)املصدِّق بعد َفراِغه"

 احمليط يف اللغة للصاح، بن عباد: -

م( يف شبرحه ملفبرد    225هببا 165وقد أفاد الصاح، إمساعيل بن عباد )ت 
ما  يقول: "َمكس" من سابقيه الفراهيدي وابن دريد  ولكنه أ اف جديداإ ملا ورد عنده

"مكس: امَلْكُس: انتقاص الثمن يف البَياَعة. ومنبه أخبذت امُلَماَةسبة. وُيَسبّمق الَعّشباُر:      
أيماإ  وكعه ُمُكْو . واملاِةُس: الظامل. ويقولبون:   –صاح، َمَكس. وامَلْكس: اجلباية 

 (.31)دون ذلك ِمَكا  وِعَكا : وهو أن تأخذ بناصيته  ويأخذ بناصيتك"
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وقد فّسر أبو زةريا حييق بن علي بن حممد الشيباني يف شرحه علق املفمبليات  
 (.2)خراج. واملّكا : العشَّار اجلابي"غري، بيت جابر التغليب بقوله: "إتاو : 

 ديوان األدب للفارابي: -

م( لفظبة "َمكبس" وفقباإ    263هببا 152وأدار إسحاق بن إبراهيم الفبارابي )ت  
لرتتيبه ألبنيبة األفعبال  ف با ت عنبده مفبرد : املباِةس: العّشبار  وامَلْكبس: اجلَبايبة          

 (.32)واستنقاص الّثمن واستحطاره

 ي:تهذي، اللغة لألزهر -

م( عد  دالالت للفظبة "امَلْكبس     262هبا102وَبّين أبو منصور األزهري )ت 
فهي عنده نقالإ عن الليث ومشر "انتقاص الثمن يف البياعة  ومنه ُأخبذ امَلّكبا ؛ ألنبه    

 .(33)يستنقصه"

وينقل عن أبي عبيد عن أبي زيد بأن "امَلْكبَس: اجلبايبة". وعبن األصبمعي ببأن:      
وأصله: اجلباية" وعزا البن األعرابي بأن "امَلْكس: درهبَم ةبان يأخبذه    "املاِةس: الَعّشار  

 (.39)املصدِّق بعد َفراِغه"

 احمليط يف اللغة للصاح، بن عباد: -

م( يف شبرحه ملفبرد    225هببا 165وقد أفاد الصاح، إمساعيل بن عباد )ت 
ما  يقول: "َمكس" من سابقيه الفراهيدي وابن دريد  ولكنه أ اف جديداإ ملا ورد عنده

"مكس: امَلْكُس: انتقاص الثمن يف البَياَعة. ومنبه أخبذت امُلَماَةسبة. وُيَسبّمق الَعّشباُر:      
أيماإ  وكعه ُمُكْو . واملاِةُس: الظامل. ويقولبون:   –صاح، َمَكس. وامَلْكس: اجلباية 

 (.31)دون ذلك ِمَكا  وِعَكا : وهو أن تأخذ بناصيته  ويأخذ بناصيتك"
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 اللغة وصحاح العربية( لل وهري: الصحاح )تاج -

م( عمبن تقدمبه مبن    3222هبا123ومل خترج داللة مكس عند اجلوهري )ت 
املع ميني سوى تصريفه للفعل مكس  فقال: َمكَس يف البيبع َيْمِكبُس بالكسبر َمْكسباإ     

 وَماَةَس ُمَماَةسةإ وِمَكاساإ..

ث: "ال يبدخُل صباحُ،   واملكُس أيماإ: اجلبايبة. وامَلباِةس: الَعشَّباُر  ويف اضبدي    
 (.34)َمْكٍس اجلنة". وامَلْكُس: ما يأخذه الَعشَّاُر"

 مقاييس اللغة البن فار : -

م( البذي ةبان معاصبراإ لل بوهري      3224هببا 125أما أمحد بن فبار  )ت  
فيقول: "َمَكَس: امليم والكاف والسني َةلمة تدل  علق َجيب ماٍل  وانتقاٍص من الشبي .  

 وامَلْكُس: اجِلباية  قال ُزهري:وَمَكس  إذ َجَبق. 
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و  و  ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا    ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   

(35) 
 املخصص البن سيده: - 

الذي أورد هذه اللفظة يف  -م( 3265هبا456وتابع ابن سيده األندلسي )ت 
قاص الثمن يف الِبَياعة  ومنه من تقدمه من املع ميني  فقال: "امَلكُس: انت -باب املبايعة

 أخذت امُلماةسة؛ ألنه َيستْنقصه  وأنشد:
ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      يفواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
وقيل: امَلْكُس: دراهم ةانت تسخذ من بائع السلع يف أسواق اجلاهليبة  ويقبال    

 (.36)للعشار صاح، املكس"
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 للزةشري:أسا  البالغة  -

م( قبد خبالف   3341هبا516أن جاراهلل حممود بن عمر الزةشري )ت  يبدو
من املع ميني يف ماد  "مكس" اليت يقول فيها: "لعن اهلل تعاىل املّكبا   وهبو    من تقدمه

 الذي ميكس النا    رب عليهم امَلْكَس واملُكو   وأنشد األصمعي:
 هم منعوةبم َجّمببة املببباِ  راميباإ   

 
 سوةم ببني خبببباٍز ومباِةس   وهم حب 

 خزاه خيزوه: قهره وأذله. قال: 
 سبتناببب أةابن املعّلبق ِخلتنببا أم ح  

 
 اإبببببُمُكوسب امَلاِةسببني نعِطببي َصببرار يَّ 

 (30)وماةسه يف البيع ِمَكاسا. ودون ذلك ِمكا  وِعكا  وهو املناصا " 

 مشس العلوم ودوا  ةالم العرب من الكلوم للحمريي: -

م(: "َفَعل  بالفتح َيفِعبُل   3306هبا 501ع م نشوان اضمريي )ت وورد يف م
 بالكسر: َمَكَس: امَلَكس: انتقاص الثمن يف البيع. واملكس: اجلباية  قال:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ــــــُ و      وا    ويفوُاــــــقعواــــــ وســـــــ  و اــــــ   
 (36) 

 العباب الزاخر واللباب الفاخر للصَّغاني: - 

م( صاح، املع م اجلليل املسمق ببب  3959هبا652ا اضسن الصََّغاني )ت أم
 (32)"العباب  الزاخر واللباب الفاخر"  فإنه يشرح لنا ماد  "مكس" علق النحو التالي:

َمْكساإ: إذا جبق ماالإ. وقال ابن دريد: امَلْكبُس:   -بالكسر –"َمَكس البيع َيْمِكُس 
يف األسبواق يف اجلاهليبة  قبال جبابر  ببن ُحب ٍّ       دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع 

 التغليب:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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 للزةشري:أسا  البالغة  -

م( قبد خبالف   3341هبا516أن جاراهلل حممود بن عمر الزةشري )ت  يبدو
من املع ميني يف ماد  "مكس" اليت يقول فيها: "لعن اهلل تعاىل املّكبا   وهبو    من تقدمه

 الذي ميكس النا    رب عليهم امَلْكَس واملُكو   وأنشد األصمعي:
 هم منعوةبم َجّمببة املببباِ  راميباإ   

 
 سوةم ببني خبببباٍز ومباِةس   وهم حب 

 خزاه خيزوه: قهره وأذله. قال: 
 سبتناببب أةابن املعّلبق ِخلتنببا أم ح  

 
 اإبببببُمُكوسب امَلاِةسببني نعِطببي َصببرار يَّ 

 (30)وماةسه يف البيع ِمَكاسا. ودون ذلك ِمكا  وِعكا  وهو املناصا " 

 مشس العلوم ودوا  ةالم العرب من الكلوم للحمريي: -

م(: "َفَعل  بالفتح َيفِعبُل   3306هبا 501ع م نشوان اضمريي )ت وورد يف م
 بالكسر: َمَكَس: امَلَكس: انتقاص الثمن يف البيع. واملكس: اجلباية  قال:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ــــــُ و      وا    ويفوُاــــــقعواــــــ وســـــــ  و اــــــ   
 (36) 

 العباب الزاخر واللباب الفاخر للصَّغاني: - 

م( صاح، املع م اجلليل املسمق ببب  3959هبا652ا اضسن الصََّغاني )ت أم
 (32)"العباب  الزاخر واللباب الفاخر"  فإنه يشرح لنا ماد  "مكس" علق النحو التالي:

َمْكساإ: إذا جبق ماالإ. وقال ابن دريد: امَلْكبُس:   -بالكسر –"َمَكس البيع َيْمِكُس 
يف األسبواق يف اجلاهليبة  قبال جبابر  ببن ُحب ٍّ       دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع 

 التغليب:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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: "ال -صبلق اهلل عليبه وسبلم    –وقال مشر: امَلْكس: النَّقص  ومنه قبول البنيب   
ْكبَس: الظلبم. وقبال اببن     يدخل اجلنَة صاحُ، مكٍس". وقيل: املراد منبه العّشبار؛ واملَ  

 األعرابي: امَلْكس درهم ةان يأخذه املصدِّق بعد فراغه من الصَّدقة.

وقال ابن دريد: َتَماَةس الرجالن يف البيع: إذا تشاّحا. وماَةَس: أي شاّح  ومنه 
"أُتبرى إ ّنمبا ماةسبُتك     -ر ي اهلل عنه –جلابر  -صلق اهلل عليه وسلم –حديث النيب 

 آلخذ َجَمَلَك".

ويقال: دون ذلك ِمَكاُ  وِعكاَ ؛ وذلك أن يأخذ ةل  واحبد  منهمبا بناصبية    
 صاحبه.والرتةي، يدل علق جيب ماٍل؛ وانتقاٍص من الشَّي ".

والالفت للنظر أن الصََّغاِني قد اتكأ فيما أورده خبصوص لفظة " مكس " علق ما 
ين مل يبذةر مبنهم   وابن فار  الذ  ورد عند ابن دريد واألزهري والصاح، ابن عباد

 .سوى ابن دريد

 لسان العرب البن منظور: -

م( يف مع مه َجّل ما أورده من 3133هبا033وحشد ابن منظور املصري )ت 
تقدمه من املع ميني  ومتيز عبنهم بشبرح داللبة مكبس البوارد  يف اضبديث النببوي        

ريبة البيت  الشريف  يقول: "يف اضديث: ال يدخل صاحُ، َمْكس اجلنبة؛ امَلْكبُس: المب   
 (.92)يأخُذها املاِةُس  وأصله اجلباية"

وزاد ابن منظور علق ما عند أسبالفه مبن أصبحاب املعباجم بمبرب األمثلبة       
واألخبار الدالة علق معنق اللفظة واستخدامها يف العصور اإلسبالمية األوىل  يقبول:   

لنبا    "ويف حديث ابن ِسريين قال ألنس: تستعمُل  علبق امَلْكبس  أي علبق ُعشبور ا    
فأَماةسهم وُيماِةُسون   قيل: معناه تستعمُل  علق ما ينُقُص دي  ملا ُيخاُف من الزياد  
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والنقصان يف األخِذ والتَّْرأ. ويف حديث جابر قبال لبه: أَتبرى إنَّمبا ماَةْسبُتك آلخبَذ       
. ويف َجَمَلَك؛ املماةسُةذ يف البيع: انتقاص الّثمن واستحطاُره  واملنابذُ  ببني املتببايعني  

 (.93)حديث ابن ُعمر: ال بأ  بامُلماَةَسة يف البيع"

 القامو  احمليط للفريوز آبادي: -
ومل يقبببدم جديبببداإ لداللبببة هبببذه اللفظبببة  يقبببول: الفبببريوز آببببادي )ت   

. ويبدو أن الفريوز آببادي يعتمبد   (99)م( "وامَلْكُس: النقص  والظُّْلم..."3434هبا630
   عند الصَّغاني.يف شرحه هلذه املفرد  علق ما جا

 تاج العرو  للزبيدي: -
م( وهو خامتة مسك املع ميني 3022ما3925أما حممد مرتمق الزبيدي )ت 

القدما  وأغزرهم ماد   فقد بسط لنا ما أكله اجلوهري  والفبريوز آببادي  وغريهبم     
وجا ت لفظة مكس عنده تو يحاإ ملا ذةبره أصبحاب املعباجم السبالفة خبصوصبها       

َس يف البيع َيمِكُس َمْكساإ  إذا )جببق مباالإ(  هبذا أصبل معنبق املكبس...       يقول: "َمَك
وامَلْكُس: الظُّلم  وهو ما يأُخبُذه الَعّشباُر  وهبو مباِةَس ومّكباَ ... وامُلُكبو : هبي        

 (.91)المرائ، اليت ةانت تأخذها الَعّشارون"

 داللة لفظة "املكس" يف املعاجم اللغوية احلديثة: -ثالثًا

 حمليط للبستاني:حميط ا -
م( علببق رأ  املع مببيني  3661هبببا3123يقببف بطببر  البسببتاني )ت   

املعاصرين  وجا ت ماد  مكس عنده علق النحو التالي: "َمَكس الرجُل َيْمِكس َمْكسباإ  
جبق ماالإ. فهو ماِةَس ومكَّا  أي عّشبار. ويف البيبع نقبص البثمن. وفالنباإ  لمبُه.       

اإ: َشاحَُّه. وقيل: امِلَكا : املكايسة بني املتبايعني  وذلك َماَةَسه يف البيع مماةسةإ وِمكاس
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والنقصان يف األخِذ والتَّْرأ. ويف حديث جابر قبال لبه: أَتبرى إنَّمبا ماَةْسبُتك آلخبَذ       
. ويف َجَمَلَك؛ املماةسُةذ يف البيع: انتقاص الّثمن واستحطاُره  واملنابذُ  ببني املتببايعني  

 (.93)حديث ابن ُعمر: ال بأ  بامُلماَةَسة يف البيع"

 القامو  احمليط للفريوز آبادي: -
ومل يقبببدم جديبببداإ لداللبببة هبببذه اللفظبببة  يقبببول: الفبببريوز آببببادي )ت   

. ويبدو أن الفريوز آببادي يعتمبد   (99)م( "وامَلْكُس: النقص  والظُّْلم..."3434هبا630
   عند الصَّغاني.يف شرحه هلذه املفرد  علق ما جا

 تاج العرو  للزبيدي: -
م( وهو خامتة مسك املع ميني 3022ما3925أما حممد مرتمق الزبيدي )ت 

القدما  وأغزرهم ماد   فقد بسط لنا ما أكله اجلوهري  والفبريوز آببادي  وغريهبم     
وجا ت لفظة مكس عنده تو يحاإ ملا ذةبره أصبحاب املعباجم السبالفة خبصوصبها       

َس يف البيع َيمِكُس َمْكساإ  إذا )جببق مباالإ(  هبذا أصبل معنبق املكبس...       يقول: "َمَك
وامَلْكُس: الظُّلم  وهو ما يأُخبُذه الَعّشباُر  وهبو مباِةَس ومّكباَ ... وامُلُكبو : هبي        

 (.91)المرائ، اليت ةانت تأخذها الَعّشارون"

 داللة لفظة "املكس" يف املعاجم اللغوية احلديثة: -ثالثًا

 حمليط للبستاني:حميط ا -
م( علببق رأ  املع مببيني  3661هبببا3123يقببف بطببر  البسببتاني )ت   

املعاصرين  وجا ت ماد  مكس عنده علق النحو التالي: "َمَكس الرجُل َيْمِكس َمْكسباإ  
جبق ماالإ. فهو ماِةَس ومكَّا  أي عّشبار. ويف البيبع نقبص البثمن. وفالنباإ  لمبُه.       

اإ: َشاحَُّه. وقيل: امِلَكا : املكايسة بني املتبايعني  وذلك َماَةَسه يف البيع مماةسةإ وِمكاس



     م  1034 فرباير  –هـ 3415 ربيع اآلخر – الثاني عشرالعدد 

 وتطورها الداللي والتداولي يف املعاجم العربية ومصادر الرتاث العربي الفظة "مكس": أصوهل 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          06

أن يطل، صاح، السلعة من املشرتي سوماإ فال يزال املشرتي يراجعُه  وينقص له ما 
رل، شيئاإ  حتق يقفا علق مبا يرتا بيان عليبه. وَتَماةسبا يف البيبع تشباّدا  امِلَكبا         

ر  ومبا يأخبذه امَلّكبا  تسبمية     مصدر  ودون ذلك ِمَكا  وِعَكا . امَلْكبس: مصبد  
باملصدر  دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع يف األسبواق اجلاهليبة  أو درهبم ةبان     
يأخذه املصّدق بعد فراغه من أموال الصدقة  واجلمع ُمُكْو . وقال يف املصباح: وقد 

 غل، امَلكس فيما يأخذه أعوان السلطان  لماإ عند البيع والشرا   وأنشد:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ويفواــــــــــــــــق و  تــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   

 .(94)ويف اضديث: "ال يدخل صاحُ، َمْكس اجلنَّة" 

واملالح  أن بطر  البستاني قد اعتمد يف ماد  "َمَكس" علق ما جا  يف املعباجم  
 يقبدم دالالت  العربية  وخاصة "القامو " احمليط و"تاج العرو "  و"املصبباح املبنري"  ومل  

 جديد  هلذه اللفظة  ولكنه شرح لفظة "املكا ".

 أقرب املوارد يف ُفصح العربية والشوارد للشرتوني: -

وما ورد خبصوص ماد  "مكس" عند سعيد الشرتوني  يف "أقرب املوارد"  وعبداهلل 
ا ورد البستاني  يف "فاةهة البستان"  ولويس املعلوف يف "املن د"  مل يمبف جديبداإ إىل مب   

  علماإ بأن املعلوف قد أ باف إىل معناهبا القبول ببأن لفظبة      (95)عند بطر  البستاني
 .(96)املدن الدولة عن أشيا  معينة عند بيعها أو عند إدخاهلا امَلكس تع  أيماإ: "ما يأخذه أعوان

 املع م الوسيط:  -

 عاجم العربيةمل يزد عما جا  يف امل  جنده عن لفظة "مكس" يف "املع م الوسيط"وما 
  وينطبق هذا القول علق ما جا  خبصوص هذه اللفظة عند أمحبد ر با يف   (90)القدمية

 .(96)مع مه املعنون بب"مع م منت اللغة"
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 تكملة املعاجم العربية لدوزي: -

أما املع مي الذي استوع، دالالت لفظبة "املكبس" فهبو املستشبرق رينهبارت      
يف املعاجم العربية قدميها وحبديثها  ببل أفباد    دوزي الذي مل يقتصر فيها علق ما ورد 

من معاجم املستشرقني ودراساتهم  ومن ةت، الرحالت  واملسالك واملمالك  وغريها 
 من املصادر القدمية واضديثة متتبعاإ استخدامها يف حق، وعصور ةتلفة.

 يقول دوزي: 

شباعت   "مكس واجلمع ُمُكو   وقد كعت أمكا  أيماإ. إن هذه الكلمة اليت
منذ أيام اجلاهلية اختذت معنبق رسبوم األسبواق  أو مبا يفبرض مبن الرسبوم علبق         
البمائع اليت تطرح يف األسواق. ويف حكم األتبراأ لل زائبر: إتباو  مقبدارها عشبر       
باملائة تفرض علق البمائع ةافة  وجتبق عنبد دخوهلبا إىل السبوق مبن اجلمبرأ  مبن       

اإ أو نقداإ. وهناأ أيماإ: رسوم الدخول  وعلبق  املسسول عن بيت املال أو من نائبه عين
سبيل املثال البمائع احململة علق السفن اليت تأتي من اهلند إىل جبد . وةبذلك رسبوم    

الذي مّساهبا األنكبا ( هبي     303الدخول واخلروج علق حنو عام  وفقاإ )هلويست 
ائ، البيت  رسوم الدخول اليت جتبق يف مداخل البلد اليت تفرض علق البمائع  والمبر 

تفرض علق دةاةني البيع والشبرا  واألفبران...إو و بريبة رسبم النقبود الفمبية.       
 .(92)وهناأ أيماإ رسم املرور..."

 ويقول دوزي أيماإ:

"مكس: هو التصريح الذي ُيعطق للشخص الذي دفع املكس  أو برا   الذمبة:  
من حاج املغرب  علق اُض اج أن يدفعوا يف عيذاب ]بلد  جنوب مصر[  ال يع  أحَد

إىل جد  إال أن يظهر مكسه  ومتق جّوزه ُربانّي حبر الُقلزم ]البحر األمحبر[  ومل يكبن   
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عنده مكس غرمه الرباني  لذلك ال جيبوز أحبَد مبن عيبذاب إىل ُجبد   حتبق ُيظهبر        
الرّباني ال ا   مما يلزمه  وإن عثر علق رجل منهم ال مكس معه لزم حقه علق الرّباني 

 .(12)"الذي جوزه

 لفظة "مكس" يف املعاجم الفقهية: -رابعًا

ترَأ اللغويون من فقهبا  اإلسبالم جمموعبة مبن املعباجم البيت تفسبر األلفبا          
م( البذي صبّنف مع مباإ    262هببا 102الفقهية  ومن هسال  األزهري اهلبروي )ت  

  يف لغوياإ ومسه بب "تفسري ألفا  املزني" وقد وصفه ابن خلكان بقوله: "هو عمد  الفقهبا 
تفسري ما يشكل عليهم من اللغة املتعلقة بالفقه"  ولكبن هبذا املع بم اجلليبل مبا زال      

 .(13)ةطوراإ حتق اآلن  إ افة إىل عدد آخر من املعاجم الفقهية اليت مل تنشر
أما املعاجم الفقهية اليت متكنا من الرجوع إليها ورتبناها وفقاإ لسبنوات وفيبات   

 مسلفيها  فهي:
 .لبة يف االصطالحات الفقهيةِرلبُة الّط -

م( وقبد  3349هببا 510أّلفه جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد النسفي )ت 
شرح فيه املصطلحات واأللفبا  البوارد  يف مصبادر الفقبه اضنفبي  يقبول النسبفي:        

 .(19)"امُلَماَةَسُة  مفاَعَلٌة من امَلْكس من حّد َ رَب  وهو استنقاص الثمن"
 .املعربامُلغرب يف ترتي،  -

م( وهبو مبن فقهبا     3931هببا 632ألبي الفبتح ناصبر البدين املطبرزي )ت     
اضنفية  وقد أثبت لفظة "امَلْكس" يف مع مه قائالإ: "َمَكس: امَلْكبُس يف البيبع: اسبتنقاص    
الثمن  من باب َ َرب. وامُلماَةسة وامِلَكا  يف معناه. وامَلْكس  أيمباإ: اجلبايبة  وهبو    

ار؛ ومنه: "ال يدخل صاح، َمْكس اجلنة". وامَلْكس: واحد امُلُكبو   فْعُل املّكا : الَعشَّ
 .(11)وهو ما يأخذه  تسمية باملصدر"
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 .تهذي، األمسا  واللغات -

م( وهو من ةبار 3900هبا606ألبي زةريا حميي الدين بن شرف النووي )ت
 أشبهر  فقها  الشافعية  وكع يف ةتابه "تهذي، األمسبا  واللغبات" األلفبا  السبائر  يف    

يقبول  . (14)مصادر الفقبه الشبافعي ةمختصبر املزنبي  واملهبذب  والرو بة وغريهبا       
النووي: "مكس: قال أهل اللغة املماةسة هي املكاملة يف النقص من الثمن  ومنه مكس 

 .(15)الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال النا  ويأخذونه منهم"
 .املصباح املنري يف غري، الشرح الكبري للرافعي -

م(  ونص مباد  مكبس   3166هبا002ومسلفه هو أمحد بن حممد الفيومي )ت 
عند الفيومي هو اآلتي: "َمَكَس: يف البيع َمْكساإ من باب َ َرَب  َنَقَص الثََّمن  وَماَةَس 
ُمَماَةَسةإ وِمَكاساإ ِمْثُلُه. وامَلْكُس: اجلبايُة وهو مصدَر من بباب َ بَرَب أيمباإ  وَفاِعُلبُه     

م ُسمي امَلْأخوُذ َمْكساإ َتسبمَية باملصبدر  وكبع علبق ُمُكبو   مثبل َفْلبٍس        َمكَّاَ . ث
وُفُلوٍ . وقد َغَل، اسِتْعمال امَلْكس فيما يأُخبُذه أعبوان الس بلطان  لمباإ عنبد البيبع       

 والشرا   قال الشاعر:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــ  ووويفوُاـــــقعواـــــ وســـــ  و اـــــ   و  ـــــُ و      ا   

 (16) 
 

 لفظة "مكس" يف كتب غريب احلديث النبوي الشريف: -خامسًا

وقد بذل علما  اإلسالم جهوداإ ةبري  يف التبأليف يف غريب، اضبديث النببوي     
الشريف  ومن أوائل العلما  الذين صنفوا يف هذا الباب عبدالرمحن بن عببد األعلبق   

  والنمبر ببن   بن مشعبون الس لمي من أهل القبرن الثباني اهل رياالثبامن اهل بري    
م( وغريهبم  693هبا926م(  وقطرب النحوي )ت 632هبا924مشيل املازني )ت

الكثري  واملالح  أن كهر  مصنفات العلما  يف هذا الباب قد أدرجبت حتبت عنبوان    
 ومن أشهرها: ( 10)"غري، اضديث"
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 .تهذي، األمسا  واللغات -

م( وهو من ةبار 3900هبا606ألبي زةريا حميي الدين بن شرف النووي )ت
 أشبهر  فقها  الشافعية  وكع يف ةتابه "تهذي، األمسبا  واللغبات" األلفبا  السبائر  يف    

يقبول  . (14)مصادر الفقبه الشبافعي ةمختصبر املزنبي  واملهبذب  والرو بة وغريهبا       
النووي: "مكس: قال أهل اللغة املماةسة هي املكاملة يف النقص من الثمن  ومنه مكس 

 .(15)الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال النا  ويأخذونه منهم"
 .املصباح املنري يف غري، الشرح الكبري للرافعي -

م(  ونص مباد  مكبس   3166هبا002ومسلفه هو أمحد بن حممد الفيومي )ت 
عند الفيومي هو اآلتي: "َمَكَس: يف البيع َمْكساإ من باب َ َرَب  َنَقَص الثََّمن  وَماَةَس 
ُمَماَةَسةإ وِمَكاساإ ِمْثُلُه. وامَلْكُس: اجلبايُة وهو مصدَر من بباب َ بَرَب أيمباإ  وَفاِعُلبُه     

م ُسمي امَلْأخوُذ َمْكساإ َتسبمَية باملصبدر  وكبع علبق ُمُكبو   مثبل َفْلبٍس        َمكَّاَ . ث
وُفُلوٍ . وقد َغَل، اسِتْعمال امَلْكس فيما يأُخبُذه أعبوان الس بلطان  لمباإ عنبد البيبع       

 والشرا   قال الشاعر:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــ  ووويفوُاـــــقعواـــــ وســـــ  و اـــــ   و  ـــــُ و      ا   

 (16) 
 

 لفظة "مكس" يف كتب غريب احلديث النبوي الشريف: -خامسًا

وقد بذل علما  اإلسالم جهوداإ ةبري  يف التبأليف يف غريب، اضبديث النببوي     
الشريف  ومن أوائل العلما  الذين صنفوا يف هذا الباب عبدالرمحن بن عببد األعلبق   

  والنمبر ببن   بن مشعبون الس لمي من أهل القبرن الثباني اهل رياالثبامن اهل بري    
م( وغريهبم  693هبا926م(  وقطرب النحوي )ت 632هبا924مشيل املازني )ت

الكثري  واملالح  أن كهر  مصنفات العلما  يف هذا الباب قد أدرجبت حتبت عنبوان    
 ومن أشهرها: ( 10)"غري، اضديث"
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 غري، اضديث البن قتيبة: -

م( 662هببا  906 وفسر أبو حممد عبداهلل بن مسلم املعبروف ببابن قتيببة )ت   
حديث املصطفق يف ح ة الوداع: "النسا  ال ُيعَشرن وال ُيْحشرن" قائالإ: "ال ُيْعَشرَن  أي 
ال ُيسخذ الُعشر من أمواهلن  ومثله حديثه اآلخر: "إن َوْفَد ثقيف اشبرتروا عليبه أن ال   

عشبراإ يف   ُيحشروا وال ُيعشروا وال ُي ب وا  أرادوا: أن ال ُيلَزموا مع الزةبا  والصبدقة  
أمواهلم. وقوله  ال ُيحشبرن  أي: ال ُيحشبرن إىل امُلصبّدق ليأُخبذ مبنهن الّصبدقات        

 (.16)ولكن يسخذ منهنَّ الصدقات يف موا عهن"

 الفائق يف غري، اضديث واألثر للزةشري: -

م( ما روي عن 3341هبا516ويشرح العالمة عمر بن جاراهلل الزةشري )ت 
: "ال يدخل صاحُ، َمْكس اجلنَّة" بأن املكس هو اجلبايبة  -سلمصلق اهلل عليه و –النيب 

 .(12)اليت يأخذها امَلاِةس  وُيعّرف امَلاَةس بأّنه: الَعّشار

 النهاية يف غري، اضديث واألثر البن األثري اجلزري: -

م( صبباح، "النهايببة يف غريبب، 3922هبببا626أمببا ابببن األثببري اجلببزري )ت 
واحداإ من أهم املصادر اليت اعتمدها ابن منظور يف "لسان  الذي ُيعد  –اضديث واألثر" 

"المريبة"  يف شرحه هلذه املاد   إذ عّرف املكس بأنه  فإنه يت اوز سلفه الزةشري –العرب" 
 وأورد بعماإ من آثار الصحابة وآرائهم يف املكس  وموقفهم منه  يقول ابن األثري:

س: المريبة اليت يأخبذها املباِةس    "مكس: ال يدخل اجلنَة صاح، َمْكس"  املك
أي  –وهو الَعّشار. ومنه حديث أنس وابن سريين "قال ألنس: َتستعِمُل  علق املكبس  

فُأماِةُسهم وُيماِةسون ". وقيل: معناه تستعمل  علبق مبا َيبْنُقُص     -علق ُعشور  النا 
 ِدي   ملا َيخاف من الزياد  والنقصان  يف األخذ والّترأ".

 أ. د. مسري الدروبي
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جابر "قال له: أُترى إّنما ماَةْسُتك آلخذ َجَمَلك" امُلَماَةسة يف البيبع:   ويف حديث
انتقاُص الثمن واسبِتحطاُره  وامُلَناَببَذ  ببني املتببايعني. وقبد ماَةَسبه ُيَماِةُسبه ِمكاسباإ         

 .(42)ومماَةَسة  ومنه حديث ابن ُعمر: "ال بأَ  بامُلَماَةسة يف البيع"

 وق اللغوية:كتب التعريفات والفر -سادسًا

 مفتاح العلوم للخوارزمي: -

م( لفظبيت "املكبس" و"العشبر"    266هببا 160أورد حممد بن أمحد اخلوارزمي )ت 
 من مسرده للمصطلحات واأللفا  املستعملة يف ديوان اخلراج  وقد َعبرَّف امَلكبس   

 .(43)بأنه: " ريبة ُتسخذ من الت ار يف املراصد"

 الفروق يف اللغة للعسكري: -

م( علق بيت الشاعر اجلاهلي 3224هبا 125أبو هالل العسكري )ت وعق، 
 الذي يقول فيه:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
مكساإ "املكس: اخليانة  وهو ههنا المريبة اليت تسخذ يف األسواق  ويقال: مكسه  

 .(49)مكس"  يف اضديث: ال يدخل اجلنة صاح، إذا خانه. وقال: املكس: العشر  وجا

 كتب حلن العامة والتصحيح اللغوي: -سابعًا

بذل علما  العربية ع  تارخيها الطويبل جهبوداإ ةببري  يف سببيل تنقيبة العربيبة       
وختليصها من األلفا  واألسبالي، البيت ختبالف سبننها  وختبرج علبق قبوانني حنوهبا         

قنتها ةثرياإ من اخلروقات واالستعماالت اليت ختالف وصرفها  وتتبع محا  العربية ودها
ةالم العرب  ومسوا ةتبهم بب"إصالح املنطق" أو "تقويم اللسان وتثقيفبه" إىل غبري ذلبك    
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من التسميات والعنوانات الدالة علق عملهم اجلليل املخلص اهلادف إىل إصالح اللغة 
حتريبف  ومبن ةتب،     واضفا  علق ناموسها  والكشف عما اعتورها من تصحيف أو

 التصحيح اللغوي اليت وقفنا عليها يف مو وع "مكس":

 ضن العامة: -
م( يف األنبدلس  262هبا102الذي ألفه أبو بكر حممد بن اضسن الز بيدي )ت 

 يف القرن الرابع اهل ري  إذ يقول:
 "ويقولون خلادم الرَحق: َمقَّا . قال حممد ] أي الزبيدي [:

 أبو نصر: امَلّكا : الَعّشار. والصواب َمّكا . وقال
 وقال بعل اللغويني: امَلكس: النقصان  ومنه املماةسة يف البيع  وأنشد:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
 .(41)وقال أبو زيد: امَلَكس: اجلباية  ويقال: مكسُت أمِكُس َمْكساإ" 

 وتلقيح اجَلنان:تثقيف الّلسان  -
م(  البذي  3320هببا  520ألبي حفص عمر بن خلف بن َمّكّي الصقلي )ت 

فّر من صقلية بعد احتالل النورمان هلا إىل تونس  وةان شاعراإ خطيبباإ  لغويباإ حنويباإ     
 .(44)يقول: "يقولون أُلجر  الرّحق: مقس. والصواب: َمْكس"

 تصحيح التَّصحيف وحترير التحريف: -
عببامل املوسببوعي صببالح الببدين خليببل بببن أيبببك الصببفدي )ت    ومسلفببه ال

الذي يقول: "ويقولون خلادم الرَّحق: َمّقبا . والصبواب "َمّكبا "      م(3169هبا064
: البنقُص  ومنبه   امَلْكبس وقال أبو نصر: "امَلّكا ": الَعّشار  وقال بعل اللغويني: أصل 
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 :العوام يقبول لببائع "امِلَقبّص"    املماةسة يف البيع  وقال أبو زيد: املكس: اجلباية. وبعل
 .(45)"َمقَّاص". والصواب صاح، املقاص"

 مالحظات وتعقيبات: 

 وتعقيباإ علق ما مّر بنا من املعاجم  فإننا نورد املالحظات التالية:

وردت لفظببة "مكببس" يف كهببر  املعبباجم العربيببة القدميببة بببد اإ باخلليببل بببن أمحببد 
 ي صاح، "تاج العرو ".الفراهيدي وانتها  بالزبيد

تفاوت اضيز املع مي ملاد  "مكس" يف املعاجم العربية القدمية  إذ شغلت مبا مل يبزد   
علق ثالثة أسطر يف بعمها مثل "مشس العلوم" لنشوان ببن سبعيد اضمبريي  وزاد    
بعمها علق صفحة مثل "لسان العرب" الذي يبدو أن مادته هي أوفق ماد  عن هذه 

 اللفظة.

لبية املعاجم العربية بتكرار الشاهد الشعري للفظة "مكس" وهو بيت جبابر  متيزت غا
 بن ح ٍّ التغليب:

ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      يفواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
واملالح  أن ابن فار  قد عزا البيت السبابق لبزهري ببن أببي ُسبلمق خالفباإ        

ن بعماإ من املعاجم القدميبة أغفلبت عبزو البيبت     جلمهر  املعاجم القدمية  ولك
 لشاعر بعينه  وأول مع م جتاهل اسم قائل البيت هو مع م "العني".

يتمح لنا من خالل املعاجم اليت متكنا من الرجوع إليها يف هذا البحث أن العالمة 
الزةشري هو الوحيد الذي جدد يف الشواهد الشعريةللفظة "مكس" من ببني صبناع   

 م العربية  وذلك يف مع مه املوسوم بب "أسا  البالغة" ةما مّر بنا.املعاج
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 اللفظة.
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ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      يفواــــــــــــــــق وتـــ
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واملالح  أن ابن فار  قد عزا البيت السبابق لبزهري ببن أببي ُسبلمق خالفباإ        

ن بعماإ من املعاجم القدميبة أغفلبت عبزو البيبت     جلمهر  املعاجم القدمية  ولك
 لشاعر بعينه  وأول مع م جتاهل اسم قائل البيت هو مع م "العني".
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مل يشر أي  من املعاجم العربية القدمية إىل ةون لفظة "مكس" من املعرب أو الدخيل   
بل ُعدت هذه اللفظة مما فصح وصح لدى املع ميني من لغة العرب بنا  علق مبا  

اضديث النبوي الشريف  ويبدو أن وقفوا عليه من استعماهلا يف الشعر اجلاهلي  و
حمورها ةان واسعاإ  واستعماهلا ةان منتشراإ ببني النبا   وخاصبة فيمبا يتعلبق      

 باجلان، االقتصادي والدي  من حياتهم.

اتكأت املعاجم العربية املعاصبر  يف مباد  "مكبس" علبق املعباجم العربيبة القدميبة          
 مكتفية باختصار مادتها.

لنبوي الشريف أو ما اصطلح القدما  علق تسميته ببب "ةتب،   ُتعد  معاجم اضديث ا 
غري، اضديث" ومعباجم الفقهبا   وةتب، التعريفبات مصبدراإ أساسبياإ يف شبرح        
دالالت ةثرٍي من األلفا  العربية  ومنها لفظة "مكس"  إذ وجبدنا ةبثرياإ منهبا يقبدم     

وما إىل ذلبك مبن   للفظة تعريفاإ دقيقاإ  ويعنق باشتقاق الكلمة وتصريفها وأوزانها 
 القمايا املع مية.

مل تشر املعاجم العربية  اضديثة إىل ما جرى علق لفظة "مكس" مبن حتبول خطبري يف     
االستعمال املعاصر يف ماد  "مكس" نفسها  إذ نسخت هبذه اللفظبة منبذ قبرن مبن      
 الزمان تقريباإ  وبطل سريانها يف الكتابة الديوانية  وقلَّ دورانها علق ألسنة النبا  

يف غالبية البالد النارقة بالعربيبة  وحلبت مكانهبا يف االسبتعمال لفظبة "كبرأ" أو       
 "ةمرأ" الرتةية أو الفارسية األصل.

إىل حلول لفظة "كرأ"  أشار-عليهفيما وقفت  –والالفت للنظر  أن أول مع م 
حمل لفظة "مكس" يف االستخدام اللغوي املعاصبر هبو "املن بد" للبويس املعلبوف البذي       

من مع مه يف مطلبع القبرن العشبرين املبيالدي تقريبباإ  يقبول:        الطبعة األوىلدر أص
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"الُكْمُرأ أو اجُلْمُرأ: ما يسخذ علق البمبائع الداخلبة واخلارجبة مبن رسبوم  أو هبو       
مكان استيفا  رسوم البمائع  ويقولون: ةمرأ البمباعة  وبمباعة مكمرةبة. وهبي     

 .(46)ةلمة فارسية عربيتها مكس"

 م الوسيط  البذي أصبدره جممبع اللغبة العربيبة يف القباهر  يف مطلبع        أما املع
الستينيات من القرن العشرين امليالدي  فقد جبا  فيبه: "اجُلْمبُرأ: ُجْعبل ُيسخبذ علبق       

 .(40)البمائع الوارد  من البالد األخرى  )أصله: ُةْمُرأ: ترةية(: وعربيته: مكس"

ة علمية ترعبق شبسون   وفوق ذلك  فإن أحدث مع م عربي صادر عن مسسس
اللغة العربية  وهو مع م "ألفا  اضيا  العامة يف األردن" الصادر عن جممع اللغة العربية 
األردني إذ نيفت صفحات هذا املع م علق ألف وستمائة صبفحة  مل يشبر إىل لفظبة    
مكس أو مكو  علق الرغم من أنها تع  يف االستعمال الشعيب:  ريبة غري شبرعية  

ات اضكومية جبمعها من النا   وجا ت يف املع م املذةور لفظبة "كبارأ"   تقوم السلط
اليت شرحت علق النحو التالي: "كارأ: دائر  حكومية ترتبط بوزار  املالية  وتناط بها 
مهام حتصيل الرسوم اجلمرةية والمرائ، األخرى البيت تتحقبق علبق البمباعة فبور      

وق احمللبي  مبن تسبرب البمبائع غبري      و عها لالستهالأ احمللي  وةذلك محاية السب 
 .(46)مدفوعة الرسوم اجلمرةية إليه"

االستعمال اللغوي للفظة "مكبس" يف العصبور التاليبة     تتبعحاول املستشرق دوزي 
للعصر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم  اعتمباداإ علبق ةتب، التباريل والبرحالت      

املع مبيني القبدما    وغريها من املصادر  ةالفاإ بذلك املنهل البذي سبلكه معظبم    
الذين عكست معباكهم داللبة هبذه اللفظبة يف العصبر اجلباهلي  وعصبر صبدر         

 .اإلسالم
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 واألدبي واإلداري والفقهي: "مكس" يف االستعمال التارخيي لفظة 

تدل الشواهد الشعرية اجلاهلية علق أن هذه اللفظة ةانت مستخدمة يف أشبعار  
 ُد بُن اخَلّذاق يف قصيد  خيار، بها النعمان بن املنذر:اجلاهليني  فقد قال َيزي

 َأاَل ابببن امُلَعلَّببق ِخلَتَنببا وَحسببْبَتَنا  
 

 (42)ُمُكوسببا املاِةسببني َصببَراريَّ ُنعطببي 
  (52)وهناأ شواهد أخرى تدل علق أنها ةان مستخدمة يف االستعمال اجلاهلي 

نية والفكرية للم تمع اجلباهلي  ولكن اإلسالم الذي غّير ةثرياإ من جوان، اضيا  الدي
 امتد تأثريه إىل اضيا  اللغوية أيماإ  يقول اجلاح :

"ترأ النا  مما ةان مستعمالإ يف اجلاهليبة أمبوراإ ةبثري   فمبن ذلبك تسبميتهم       
 .(53)للخراج إتاو   وةقوهلم للرشو  وملا يأخذه السلطان: اُضمالن وامَلْكس"

غبيري اللغبوي الواقبع بعبد ببزو  ف بر       وأشار ابن فبار  اللغبوي إىل هبذا الت   
اإلسالم  وحموه لكثري من رسبوم اجلاهليبة وتقاليبدها  وعاداتهبا وأخالقهبا وبعبل       
ألفا ها وعباراتها  يقول: "ةانت العرب يف جاهليتها علبق إرث مبن إرث آببائهم  يف    
ُلغاتهم وآدابهم  ونسائكهم وقرابينهم  فلما جبا  اهلل  جبّل ثنبامه  باإلسبالم حالبت      
أصول  وُنسخت ديانات  وأبطلت أمور  ونقلت مبن اللغبة ألفبا  عبن موا بع إىل      

 .(59)موا ع أخر بزيادات زيدت  وشرائع شرعت"

وأةّد السيوري يف الباب الذي عقده ملعرفبة األلفبا  اإلسبالمية  أن املسبلمني     
ة  ترةوا ةثرياإ من األمسا  والعببارات اجلاهليبة  يف امبامالت واملخارببات واألدعيب     

ويذةر لنا من ذلك: "اإلتاو   وامَلْكس  واُضْلوان  وةذلك قوُلهم: أنعم صباحاإ  وأنعم 
 الماإ  وقوهلم للملك: أبيت اللعن  وُترأ أيماإ قول اململوأ ملالكه: َربِّي  وقد ةبانوا  

 .(51)خياربون ملوةهم باألرباب"
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ر األعمبال البيت   وقد ذةر امَلكُس وصاِحُبه يف اضديث النبوي الشريف  يف إربا 
اهلل عليبه   صبلق -تباعد املسلم من اجلنة وتقبّرب فاعلبها مبن النبار  يقبول الرسبول       

 .(54): "ال يدخل اجلّنة صاح، مكس"  وةقوله: "إن صاح، املكس يف النار"-وسلم

واإلشببارات للفظببة "مكببس" يف اضببديث النبببوي ةببثري  ومتعببدد   وجببا ت يف 
من  خامة اآلثام  وعظم اخلطايبا البيت يقرتفهبا    مقامات ومواقف نبوية ةثري   حمذر  

 .(55)صاح، املكس يف عمله
بن اضكم خ اإ يتعلق مبكس مصبر أيبام فاحتهبا     نعبد الرمحوروى أبو القاسم 

بب  رفاعبة "لي علبه علبق      عمرو بن العاص  الذي دعا خالد بن ثاببت الفهمبي جبدّ   
إن ةعباإ قال: ال تقرب املكبس  املكس فاستعفاه  فقال ابن العاص: ما تكره منه؟ قال: 

 .(56)فإن صاحبه يف النار"
 –ببن عمبر ببن اخلطباب      عببد اهلل ومن الصحابة الذين تعر وا لذةر املكس 

  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سبالم روايبة عبن رباو   عبن      -عليهما ر وان اهلل
فريمق  عبداهلل بن عمر  أنه قال: "إن صاح، املكس ال ُيسأل عن شي   يسخذ ةما هو

 .(50)به يف النار"
بعببد وفببا  أبيببه يف سببنة   كعبببد امللببوعنببدما آلببت اخلالفببة إىل الوليببد بببن  

وقام بتعري، البدواوين   علق صال  مصر وخراجها  عبد اهللم  أقرَّ أخاه 025هبا66
فيها  وأحّل العربية حمّل القبطية يف املعامالت املالية  ولكن غلت األسبعار يف عهبده    

ني شد  عظيمة: "وزعموا أّنه ارتشبق  وَةّثبروا ]لعلبها وةب وا[ عليبه       وضقت املصري
 .(56)ومسوه ِمكّيساإ"

وعلق الرغم من التحذير الشديد من املكس وأهله  فإن هبذه اللفظبة مل تغب،    
عن االستعمال اإلداري واملالي يف اإلسبالم يف القبرن اهل بري األول  حيبث ورد يف     
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م مبا نصبه:   022هبا23عليها مبصر واملسرخة بسنة  إحدى ال ديات العربية اليت عثر
 بالفسطاط  وعّ ل ذلك فبإني قبد خفبت     فليبيعوه مكسه"... فإني قد و عت عنهم 
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 .(52)سنة إحدى وتسعني"
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 )علم الوثائق( عند العربالدبلوماتية ه السطور املسسس اضقيقي لعلم َيعده ةات، هذ

  يقول جروهمان: "وأما عن معنق لف  مكس فمن الوا ح أنه يقصد به (62)املعاصرين
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ال تزال جتبق يف عهد السلطان قالوون  وال يبعد مطلقباإ أن يكبون   احملاصيل الزراعية 
 66ص 9لعبار  "مكس ساحل الغلبة" عالقبة مباشبر  مببا ورد يف املقريبزي )خطبط ج      

وما يليه(. ثم أصبحت ةلمة مكس تستعمل استعماالإ عامباإ يف املكبو  غبري     16 
 .(63)الشرعية والغرامات اليت ُيع  عنها باملرافق واملعاون"
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ووردت "مكس" يف شعر جرير بن عطية اخلطفي الذي قال مادحاإ اخلليفة الراشد 
 م( عندما أبطل املكو  والعشور:092هبا329عمر ابن عبدالعزيز )ت 

 إّن الببذي َبعبببَث البببنيب ُمحمبببداإ 
 

 العببادليف اإلمببام   َجببببَعل اخلالفببِة 
 ولقببد نفعببَت مبببا َمَنْعببَت حتر جبباإ  

 
 ور السبباحل علببق ُجسبب َمْكببَس الُعشببور 

وقد علق حممد بن حبي، شارح ديوان جرير علق البيتني قبائالإ: "ةبان مو بع     
املكس حيث رريق النا  مثل قنطر  أو جسر  وةل رريق َمَمّر النا  فيه فهو جسر. 
ةان َأول شي  أ هبر ُعَمبُر ببن عببدالعزيز: منبَع شبتم علبّي عليبه السبالم  وَربْرَح           

 .(69)الُعُشور"
موي الراشد عمر بن عبدالعزيز  قد أحيا سنن العدل يف الرعيبة   إن اخلليفة األ

بعد أن درست عند بعل من تقدمه من خلفبا  بب  أميبة  ولبذا فإنبه قبد سبعق إىل        
إصالح نظم جباية األموال وحتصيلها من الرعية  ويت لق ذلك يف ةتابه الذي وجهبه  

ل الذمبة  ومبن   إىل العمال  وحدد فيه موقبف الدولبة الرمسبي ممبن أسبلم مبن أهب       
الصدقات  واألمخا   وررق ال  والبحر واملكاييل واملوازين  وجتار  عمبال الدولبة   

 وغريها من قمايا االقتصاد واضكم واإلدار .
يقول"... وأما العشور فنرى أن تو ع إال عن أهل اضرث  فبإن أهبل اضبرث    

ته منها  وصانع يسخذون بذلك  وإمنا أهل اجلزية ثالثة نفر: صاح، أرض ُيعطي جزي
خيرج جزيته من ةسبه  وتاجر يتصرف مبالبه يعطبي جزيتبه مبن ذلبك  وإمنبا سبنتهم        
واحد . فأما املسلمون فإمنا عليهم صدقات أمواهلم  إذا أّدوها يف بيت املال ةتبت هلبم  

فإّنبه الببخس    املكبس بها ال ا    فليس عليهم يف عامهم ذلك يف أمواهلم تباعة. وأّما 
غبري    چىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جحچ   عنبه  فقبال  البذي نهبق اهلل  

 .(61)أنهم ةنَّوه باسم آخر"
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ومل يكتف عمر بن عبدالعزيز بنهي عماله عن املكبس  ببل أمبر بتبدمري بيوتبه      
م( أن عمر ببن عببد   616هبا994ومآصره  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سالم )ت 

ن ارة، إىل البيت الذي برفح  الذي يقال العزيز ةت، إىل عبداهلل بن عوف  القاري: أ
 .(64)له بيت املكس  فاهدمه  ثم امحله إىل البور  فانسفه فيه نسفاإ"

وأشار ابن سعد إىل موقف عمر بن عبدالعزيز من املكو  واجلزيبة بقولبه: "مّلبا    
ولي عمبر ببن عببدالعزيز و بع املكبس عبن ةبل أرض  وو بع اجلزيبة عبن ةبل            

 .(65)مسلم"
هر  املكو  قد تغلغلت يف ةل أحنا  الدولة وأجزائهبا  ومشلبت   ويبدو أن  ا

أريافها ومدنها وقراها يف العصر األموي  حتق فر ت علق أهل اضرمني الشبريفني   
فقد روى ابن جريل أن اخلليفة عمر بن عبدالعزيز قد ةت، إىل عبدالعزيز بن عببداهلل  

  النبا  بزةبا  أمبواهلم     برفع املكو  عن أهل مكة  فلما رفعت هذه املكبو : "جبا  
سبعة آالف دينار  فصّرها فبعث بها إىل عمر بن عبدالعزيز. فردها عمر إليبه  وقبال:   

 .(66)اقسمها يف فقرا  أهل مكة"
وتدل املصادر علق أن عمر بن اخلطاب هو أول من و ع العشبر يف اإلسبالم   

ذ مبن املصبلني      وأمر عمر بن اخلطاب عاشره أن "يأخ(60)يف خ  منسوب إىل الشعيب
يع  من املسلمني  مع أمواهلم ربع العشر  ومن أمبوال أهبل الذمبة إذا اختلفبوا بهبا      

 .(66)للت ار  نصف العشر  ومن أموال أهل اضرب العشر"
وزاد األمر و وحاإ ما رواه الشيباني عن جرير بن حازم قال: "مسعت أنس بن 

أُلُبّلبة  فقلبت: تقلبدني علبق     سريين يقول: أراد أنس بن مالك أن يسبتعمل  علبق ا  
املكس من عملك؟ فقال: أما تر ق من أمر النا  ما أمرني ببه عمبر ببن اخلطباب      
ر ي اهلل عنه  من أمور النا   فقال: استعمل  ُعمر  ر ي اهلل عنه  فأمرني أن آخذ 
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من املسلمني من ةل أربعني درهماإ درهماإ  ومن أهل العهد من ةبل عشبرين درهمباإ    
 .(62)ومن أهل اضرب من ةل عشر  دراهم درهماإ"درهماإ  

وةانت األعشار تشمل "الصامت واملتاع  والرقيق وما أشببه مبن األمبوال البيت     
تبقق يف أيدي النا   فأما إذا مّر بالفواةه وأشباهها اليت ال تبقق يف أيدي النا   فإنه 

 .(02)ال يسخذ منه شي "
هو العاشر  واملكس هو ما يفعلبه   وصاح، املكس أو املّكا  يف عرف الفقها 

العاشر  ومسوه َمكَّاساإ؛ "ألنه ينقص أموال النا  بأخذ العشور منهم  وهو مشتق من 
املماةسة. واملّكا  ال يأخذ من أحد  منهم شيئاإ من ذلك حتق يبلغ املال مائيت درهبم   

 .(03)ما جي، فيه الزةا  علق املسلم"
إىل أن هبذه   -ةمبا يبرى الفقهبا     - أما مسوغات أخبذ هبذه العشبور  فتعبود    

األموال يف رعاية اإلمام ومحايته  وهو الذين يبسمن الطبرق والسببل للت بار   وهبي      
تسخذ من املسلم ربع العشر علق أنها زةا   وتماعف علق غري املسلم  أما اضربي أو 

ازا   يقول املستأمن في بق وفقاإ لقاعد  املعاملة باملثل اليت أرلق عليها الفقها  اسم ام
الشيباني: "وأما اضربي فإمنا أمر بأخذ العشر منه؛ ألنهم يأخذون منا العشر  فأمر بأخذ 
العشر منهم  إذ األمر بيننا وبني الكفار مب  علق امازا   حتق أنهم إن ةانوا يأخذون 
منا اخلمس أخذنا منهم اخلمس  وإن ةانوا يأخذون منبا نصبف العشبر أخبذنا مبنهم      

شر  وإن ةانوا ال يأخذون منا شيئاإ ال نأخذ مبنهم شبيئاإ... فإنبه روي عبن     نصف الع
أنه قال ِلُعشَّار ه: خذوا منهم ما يأخذون مّنا  فإن أعياةم ذلك  -ر ي اهلل عنه -عمر 

 .(09)فخذوا منهم العشر"
ويفهم مما سبق أن العشور هي  ريبة تفرض علق عروض الت بار  املختلفبة    

 املسلم  واملستأمن أو اضربي الذي هو من غري دار اإلسالم عند ويدفعها املسلم وغري
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نقل البمائع والت ارات داخل حدود الدولة اإلسالمية إذا بلغت نصباباإ معينباإ  وقبد    
 تنقص عن العشر أو تزيد عليه وفقاإ لقاعد  املعاملة باملثل.

راشدي  وبداية وعندما آلت اخلالفة اإلسالمية إىل ب  أمية بعد انقما  العهد ال
م تبدلت ةثري مبن سبنن العبدل البيت     663هبا 43خالفة معاوية بن أبي سفيان سنة 

أصلها اخللفا  الراشدون وعملوا بها  ويببدو أن أصبحاب املكبس أو العشبور ببدأوا      
يت اوزن الموابط والرسوم الشبرعية  وأصببحت هنباأ  برائ، إ بافية يفر بها       

ن معبه  فتبذةر لنبا املصبادر: البحباث وهبو       املكا  علق األموال والسلع ملن يعملو
املخمن أو املفتش الذي يقوم بتفتيش األوعية واألمتعة حبثاإ عن املال  والكات، البذي  
يقوم بتوثيق املعامالت  وأصحاب اجلسبور البذين يسبمحون بباملرور  وغريهبم مبن       
األعوان واملو فني الذين يتقا بون مبن املكلفبني بباملكو  مبدفوعات أخبرى لقبا         
 خدمتهم  ولكن هذه املدفوعات اإل افية ال ُتعد ُجزا  من الزةا  اليت يدفعها املسلم.
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حتصبيلها  ومحبل   الذي فتح باباإ واسعاإ لزياد  املكو   وشبد  الطلب، يف   (04)الممان
النا  بالعسف وقو  اجلند علق العمل بتلك الرسوم  وقبد أةبّد هبذه اضقيقبة أحبد      

اضل  إذ يقبول ةاربباإ املنصبور:     أحد مواسمالوعا  الذي نبه املنصور علق ذلك يف 
"وبعثببت عمالببك يف جبايببة األمببوال وكعهببا وحشببرها إليببك  وقببويتهم بالرجببال   

 .(05)والكراع"
صبور علبق أمبوال اخلبراج البيت تسخبذ عبن األرض الزراعيبة          ومل يقتصر املن

واملكو  اليت تفرض علق العروض الت ارية  بل جعل  ريبة علق الدور واملنبازل   
 .(06)وهو ما مل يعهد من قبل

قلت: إن السنة السيئة اليت سنها املنصور قد رغت وربت  وزادت وما توقفت 
دور والعقارات والبنايبات األمبوال   مع مرور األيام  وأصبحت جتمع من أصحاب ال

الطائلة اليت جعلت ةثرياإ مبنهم يتمنبق أنبه سباةن ببالكرا  لكثبر  مبا هبو مفبروض          
ومرسوم علق ُمالأ هذه الدور علق ما هو مشاهد بالعيان يف زماننا يف بعل البلبدان  

 العربية.

خبذت  وبناً  علق ما أصّله املنصور وسنه لدولة ب  العبا  يف هذا املمبمار  أَ 
املكو  والمرائ، الفادحة تزداد يوماإ بعد يوٍم  وتتسع دائرتها علق الشع،  ويببدو  
أن تذمر الرعية ةان واسعاإ  ولذا فإننا جند أبا يوسف يعقوب ببن إببراهيم األنصباري    
صاح، أبي حنيفة النعمان ومسلف ةتاب "اخلراج" قد حاول تصحيح املسار  وإرجباع  

 ةتاببه "اخلبراج" اآلنبف البذةر  واملقبدم للخليفبة هبارون        األمور إىل نصابها العادل يف
الرشيد الذي ةان من أةثر خلفا  ب  العبا  وقوفاإ عند أوامر الشرع  وسعياإ إلحيبا   
سنن العدل اقتدا  بسري  اخللفا  الراشدين  وعمالإ مبا جا  يف الشريعة الغبرا   وسبنة   

 نبينا عليه السالم.
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عمر بن اخلطاب هبو البذي و بع العشبور يف      لرشيد أنللقد بني أبو يوسف 
اإلسالم  وال بأ  بأخذها "إذا مل ُيعَتَد فيهبا علبق النبا   ويسخبذوا ببأةثر ممبا جيب،        

 .(00)عليهم"

ومل يتوقف أبو يوسف عند اإلشار  إىل أولية العشور يف اإلسبالم  ومشبروعية   
ميكبن أن   أخذها إذا متت مراعا  المبوابط الشبرعية  وو بع للرشبيد األسبس البيت      

 يتعارق من خالهلا مع قمية اخلراج  وقد حدد لذلك الشروط التالية:

 أوالإ: التدقيق وحسن االختيار ملن يباشرون كع املكو .

 ثانياإ: أن يكونوا من أهل التقوى والصالح.

ثالثاإ: أن يصدر اخلليفة إليهم األوامر الصارمة اضازمة بعبدم االعتبدا  علبق النبا       
 د والنواميس الشرعية.وجتاوز اضدو

 رابعاإ: مراقبة ولي األمر ملباشري العشور والقائمني عليها.

خامساإ: أن يكون سيف العقوبة بالعزل واحملاسبة الدقيقة مصلتاإ علق املباشرين البذين  
 خيالفون األوامر  ويظلمون النا .

ما وقد أو ح األسس املذةور  آنفاإ أبو يوسف صاح، ةتاب اخلراج بقوله: "وأ
العشور؛ فرأيت أن توليها قوماإ من أهل الصالح والدين  وتأمرهم أن ال يتعّدوا علق 
النا  فيما يعاملونهم به  وال يظلموهم  وال يأخذوا منهم أةثر مما جي، علبيهم  وأن  
ميتثلوا ما رمسناه هلم  ثم تتفقد بعُد أمرهم وما يعاملون به من َيمر  بهم  وهل جيازون 

ه؟ فإن ةانوا قد فعلوا ذلك  عزلت وعاقبت  وأخذتهم مبا يصح  عنبدأ  ما قد أمروا ب
 .(06)عليهم ملظلوم أو مأخوذ منه أةثر مما جي، عليه..."
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وعندما آلت األمور يف مصر وبالد الشام إىل دولة العبيديني يف مصر والشام يف 
  الدولة  منتصف القرن الرابع اهل ريا العاشر امليالدي فشت  اهر  املكو  يف إدار

وفر ت علق ةثري من اجلهات والت ارات  ومن ذلك: مكس الُبهار  مكس البمائع 
والقوافل  مكبس الببّز والنحبا  والقصبدير  ومكبس البمبائع  ومكبس اخلشب،          
ومكس الورق املوب إىل الصناعة  ومكس األغنام  ومكس الصوف  ومكس سوق 

ىل غريهبا مبن املكبو     اجلمال  ومكس سوق البدواب  ومكبس سبوق الرقيبق... إ    
 .(02)املفرو ة علق أغل، مرافق الصناعة والت ار  والزراعة

وفوق ذلك  فإن العبيديني قد فر وا مكوساإ علق اخلمور  وبيبوت اضشبيش    
الفساد  وغريها من أبواب الفاحشة اليت أصبح هلا  امنون يدفعون الفحشا  ووبيوت 

ة الدولة هلذه األوةار والبيوت البيت يقبوم   للدولة مبالغ حمدد  من األموال  مقابل محاي
 امنوها جبمع األموال الطائلة والمرائ، الباهمبة  ممبا أدى إىل الرتويبل للفاحشبة     
واتساعها بني النا   يقول املقريزي نقالإ عن القا ي الفا ل البذي يصبف أحبوال    

: -وهي السنة البيت مت فيهبا فبتح نبور البدين ملصبر       –م 3366هبا564مصر يف سنة 
"وُحميت بيوت امِلزر )اضشيش(  وأقيمت عليها المرائ، الثقيلة  فمنها ما انتهق أمُره 
يف ةلِّ يوٍم إىل ستة عشر ديناراإ  وُمنع امِلزر الُبيوتي ليتوّفر من الُبيوت احملِميَّة  وُحِمَلت 

 .(62)أواني اخَلمر علق رمو  األشهاد ويف األسواق من غري ُمنكر"

ادر ةشفاإ تاماإ ال لبس فيه أن الدولة العبيديبة هبي دولبة    قلت: تكشف لنا املص
املكو  األوىل بال منازع هلا يف ذلك علبق امتبداد تباريل البدول اإلسبالمية  ولعبل       
السب، أو األسباب الكامنة ورا  ذلك يعود إىل األصول اليهوديبة هلبذه الدولبة البيت     

سلمية يف بالد الشبام مبن   ترجح ةثري من املصادر نسبة مسسسي هذه الدولة إىل يهود 
ناحية  ةما أن اليهود واألرمن وغريهم من األجنا  قد نالوا مكانة ةب ى  وحظبو    
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. وال خيفق علبق النبا  يف ةبل عصبر     (63)عظمق يف الدولة العبيدية من ناحية أخرى
هم أبرع النا  يف كع املال وامتصاص الثروات من أيبدي النبا      اليهودوأوان  أن 

هنمية يف سح، أموال النا  واالستيال  عليهبا بشبتق الوسبائل امافيبة     بطرائقهم اجل
 لكل الشرائع واألخالق اضميد .

وفوق ذلك  فإن العبيدين قد حاربوا العلمبا  والفقهبا  وامتهبدين  وجعلبوا     
أمور التشريع منورة خبليفتهم املعصوم حس، زعمهم  ثم داعي دعاته  ومن تبعه من 

 .(69)لعلما   وتوقف األمر باملعروف والنهي عن املنكرالدعا   فتعطل دور ا

ووصل األمر يف ذلك العصر إىل أن فر بت املكبو  علبق ح باج بيبت اهلل      
العتيق  ويصف اإلمام الغزالي َماِةسي اضل بأنهم أعدا  اهلل  وأن دفع مبال املكبو    

: "أن ال -جاآلداب الدقيقة للحا –إليهم إعانة علق الظلم  يقول يف معرض حديثه عن 
وهم الصادون عن املس د اضرام من أمبرا    املكس يعاون أعدا  اهلل سبحانه بتسليم 

مكة واألعراب املرتصدين يف الطريق  فإن تسليم املال إليهم إعانة علق الظلم  وتيسري 
 .(61)ألسبابه عليهم  فهو ةاإلعانة بالنفس"

لبق اض بيل   م هي أول سنة فبرض فيهبا املكبس ع   216هبا190وةانت سنة 
وذلك يف خمم  عف وتراجع قو  دولبة بب  العببا   يقبول اجلزيبري يف عر به       

 .(64)ضوادث تلك السنة: "وهي أول سنة مكس فيها اضاج  ومل ُيعهد ذلك يف اإلسالم"

وعندما جا  اهلل بدولبة الشبرع والعبدل ببني النبا   واإلحسبان إىل الرعيبة         
اهلل  بقياد  امللك العادل نور الدين حممبود ببن    والقيام بفريمة اجلهاد واجلالد ألعدا 

م( الذي بدأ حرباإ شعوا  علق ةل مظاهر الظلم والفسباد  3301هبا562زنكي )ت 
 يف دولته ومنها املكو  اليت ةانت وباً  عاماإ مشل الرعية  وأ ر بالنا .
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ومن وثائق تلك اضملة العنيفة والغار  والشعوا  علق املكو   املنشور البذي  
م  واملتمببمن إسببقاط كيببع املكببو  3960هبببا566صببدره نببور الببدين يف سببنة أ

والمرائ،  ومما جا  يف ذلك املنشور: "وقد قنعنا من ةنز األموال باليسري من اضالل  
فسحقاإ للس حت  وحمقاإ للحرام اضقيق بامَلقت  وُبعداإ ملا ُيبعُد من ر ا الرَّب  ويقصي 

هلل وتقربنبا إليبه  وتوةلنبا يف كيبع األحبوال عليبه        من حمل الُقرب  وقد اسبتخرنا ا 
  يف ةل والية لنا بعيد  أو قريبة  وإزالة ةل جهبة  مكس و ريبةوتقدَّمنا بإسقاط ةل 

مشتبهة مشوبة  وحمو ُةّل ُسنة سيئة شنيعة  ونفي ةل مظلمة فظيعة  وإحيا  ةبل سبنة   
 .(65)َحَسنة..."

صورته: "ذةر ما أرلق من الرسوم وفوق ذلك  فإنه ةت، علق ذلك املنشور ما 
شباميها   -عّمرها اهلل –واملسن  واملكو  والمرائ، يف سائر أعمال الوالية احملروسة 

وجزيرتها يف تواريل متقدمة  ويف تاريل هذا الس ل  ورسم إرالق ذلك ةله  وتعفية 
 .(66)آثاره  وإمخاد ناره"

م( نهبل  3329-3301هببا 566-562ونهل صالح الدين بن أيوب )حكبم  
سلفه نور الدين زنكي  وسار يف دولته علق سياسة إبطال املكو  واألموال املشبوهة 

 .املصدر  اليت جبيت من الرعية بطرائق ومسميات غري شرعية
م إىل جهود صالح الدين 3369هبا506ابن جبري الذي حل يف سنة  فقد أشار

قبل ُمكثر حاةم مكبة:  يف رفع املكو  اليت ةانت تثقل ةاهل اض يل واملفرو ة من 
"ولوال ما تالفق اهلل به املسلمني يف هذه اجلهات بصالح الدين  لكبانوا مبن الظلبم يف    
أمر ال ُينادى )يزجر( وليُده  وال يلني شديده. فإنه رفع  رائ، املكو  عبن اضباج    
وجعل عوض ذلك ماالإ ورعاماإ يأمر بتوصيلهما إىل ُمكثر أمبري مكبة  فمتبق أبطبأت     

ك الو يفة املرتتبة هلم عباد هبذا األمبري إىل ترويبع اضباج وإ هبار تثقبيفهم        عنهم تل
 .(60))تقوميهم وتهذيبهم واملراد هنا تعذيبهم( بسب، املكو "
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قلت: إن القارئ للتاريل اإلسبالمي يبدرأ أن ثالثبة مبن سبالرني املسبلمني       
  عبن  قد عملوا جبد وإخالص علق رفع املكو -بعد عمر بن عبدالعزيز –وملوةهم 

ةاهل األمة  وهم يوسف بن تاشفني  ونور الدين زنكي  وصالح الدين ببن أيبوب    
 وقد حتققت أعظم االنتصارات  وأ خم اإلجنازات علق أيديهم.

م( أو منقبذ  366هببا  402فيوسف ببن تاشبفني هبو بطبل معرةبة الزالقبة )      
شبام ومصبر   األندلس ملد  أربعة قرون تالية  ونور الدين هو البذي أعباد السبنة إىل ال   

واض از  وهو الذي أذل الفرنل وقمعهم وتغلب، علبيهم يف معبارأ فاصبلة  وأجنبز      
مشروع الوحد  بني مصر والشام. وصالح الدين هو الذي أمت مسري  معلمه وملهمبه  
نور الدين ومحل راية الوحد  بني مصر والشام واجلزير  الفراتية  وهزم ملوأ الفبرنل  

 بعد احتالل دام قرناإ من الزمان تقريباإ.يف حطني  واسرتد بيت املقد  
أما السر الكامن ورا  الن اح الباهر هلسال  السالرني  فإنه يعبود إىل أن األمبة   
قد أدرةت عمق إخالصهم لدينهم وألمبتهم  وأن أحكبام الشبرع ونواميسبه مقدمبة      
عندهم علق غريها من قوانني البشر وأنظمتهم  ولذلك أحبتهم وأراعتهم  وانقبادت  
ملشبباريعهم اهلادفببة إىل النهببوض واإلصببالح  والعببود  باألمببة إىل ينابيعهببا الصببافية  

 املستمد  واملستلهمة من ةتاب اهلل وسنة نبيه عليه السالم.
وعلق الرغم من السياسة الرشيد  لصالح الدين بن أيوب يف إلغبا  املكبو     

-562صبر )حكبم   فإنَّ ابنه امللك العزيز عثمان بن صبالح البدين متبولي األمبور مب    
 .(66)م(: "أعاد املكو  وزاد يف شناعتها"3925-3922هبا 525

م( اسبتوزر أول  3530-3952هببا 291-646وعندما قامت دولة املماليك )
م  أحبد املسباملة   3953هببا 652سالرينها املعّز عز الدين أيببك الرتةمباني يف سبنة    

وأصالإ لكبل املكبو    األقباط الذي قام بفرض ةثري من المرائ، اليت ةانت باةور  
 اليت فر ت يف دولة املماليك فيما بعد.

 أ. د. مسري الدروبي
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مبينباإ   م(3195هبا095)ت يقول األمري رةن الدين بي   املنصوري الدودار
ذلك الفعل املشني الذي يدل علق إهانة بعل  لمة سالرني املماليك للمسلمني: "مّلبا  

واستوزر شخصاإ مبن  استقل امللك املعز شرع يف حتصيل األموال  واستخدام الرجال  
ُنظار الدواوين يسمق شبرف البدين هببة اهلل ببن صباعد الفبائزي  ةبان مبن القببط          
الكّتاب  فعدل عن أهبل الكتباب  وأسبلم يف الدولبة الكامليبة  فتقبدم يف املناصب،        

مكوسباإ  الديوانية  فقرر أمواالإ علبق الت بار ذوي اليسبار  وأربباب العقبار  ورّتب،       
 .(62)ومساها حقوقاإ ومعامالت  واستقرت وتزيدت ]ةذا[ إىل يومنا هذا" و مانات

ومما هو جدير بالذةر  أن اسبتخدام األقبباط أو املسباملة يف املناصب، املاليبة يف      
الدولة اململوةية ةان من أسباب فرض املكو  والمرائ، الباهمة علق الرعية  فقد 

الذي امتد حكمه قراببة   -م( 3142هبا 043استخدم الناصر حممد بن قالوون )ت 
واحبداإ مبن األقبباط ُيبدعق ببني       -األربعة عقود  وهو من أعظم سبالرني املماليبك  

م( وعينه نبا راإ للخباص أي النظبر يف أمبوال     3112هبا 042معاصريه بالنشو )ت 
السلطان  يقول مسري الدروبي واصفاإ أعمال النشو وبشاعاته املشينة: "فتفنن النشو يف 

كتاب  ويف ابتكار املظامل اليت مل يسبق إليها  وأةثر مبن مصبادر  السماسبر     مصادر  ال
والبياعني والت ار  وأصحاب األموال  وتسلط علق من ناوأه  أو أنكر عليه مشباريع  
 لمه اليت أرهق بها الرعية بأشد أنواع العذاب  وةانت ةلمته نافبذ  عنبد السبلطان     

 .(22)ختليصاإ للنا  من مظامله وشروره"وجرت أةثر من حماولة الغتيال النشو  

اليت قررت علق املسلمني وغري املسبلمني يف زمبن    والالفت للنظر  أن املكو 
املماليك قد تفرعت وتشعبت  وتفنن الوزرا  وغريهم من أرباب الدولة والكتباب يف  
فر ها علق معايش النا  وجتارتهم وزراعبتهم  ورموسبهم وبيبوتهم  ومطباعمهم     

وأسواقهم وأر هم  وترةاتهم وأفراحهم...إو وعبرف ةبثري مبن هبذه      ومشاربهم 
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املكو  باسم: حقوق أومقررات أورسوم أوواجبات  ومبن تلبك املكبو : مكبس     
اض اج  ومكس املبشرين  ومكس وفا  النيل  ومكس ررح الفراريل  ومكس اضلفا 

ار والدريس واألتبان  ومكس القمح  ومكس السمسبر  ومكس الغبالل  ومكبس د   
الفاةهببة  ومكببس اجللببود والدباغببة  ومكببس الذبيحببة  ومكببو  اخلمببر واملغبباني  
واألفببراح  ومكببس املالهببي  ومكببس الرمببان  ومكببس اجلمببال  ومكببس القصبب، 

 ..او.(23)والقلقا   ومكس امللح  ومكس النطرون  ومكس املراعي واملصايد

 لمباإ   ويبدو أن مكس القراريط  أو  مان القراريط ةبان مبن أةثبر املكبو     
وشد  علق كهر  النا   ولذلك هب، العلمبا  ملقاومبة هبذا املكبس  ورفعبوا أمبره        

هببا  005للسالرني واألمرا  حماولني إلغا ه  يقول املقريزي يف عر ه ضوادث سبنة  
م: "ويف هذا الشهر اجتمع قا بي القمبا  برهبان البدين إببراهيم ببن كاعبة         3101

سلطان  وعرفاه ما يف  مان املغاني من املفاسد والشيل سراج الدين عمر البلقي   بال
والقبايح  وما يف مكس القراريط من املظامل وهو ما يسخذ من الدور إذا بيعت  فسمح 
بإبطاهلا  وةت، بذلك مرسومني إىل الوجه القبلي والوجه البحري  بعدما ُقبر ا علبق   

ن يتحصبل منهمبا   منابر القاهر  ومصر  فبطل واضمد هلل  مان هاتني اجلهبتني  وةبا  
 .(29)مال عظيم جداإ  وزال بزواله منكر شنيع"

وقد بّين لنا املسرخ ابن إيا  اضنفي داللة مكس القراريط  أو  مان القراريط 
الذي فر ه بعل الوزرا  يف دولة املماليك علق من يبيع داراإ أو عقاراإ  حتبق أبطلبه   

م  يقول اببن  3106هبا 006السلطان األشرف شعبان بن األجمد بن قالوون يف سنة 
إيا : "وةان يسخذ من البائع عن ةل ألف درهٍم من مثن داره عشرون درهماإ  وةان 
ال يقدر أحَد أن يشرتي داراإ حتق يطبع له علبق مكتبوب بطببع أمحبر يشببه البدائر         
ويعلم حوهلا مباشرون ]ةذا والصواب مباشرو[ هذا الديوان بعالمة تشهد له  مكتوِبِه 
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ومتق مل يكن هذا يف مكتوبه  وإال حيّل عنه املشبرتي  خوفباإ مبن أن ينّكبل ببه       بالبيع 
 .(21)النكال العظيم"

أما املقصود مبكس املغاني أو  مان املغاني  فإن دولة املماليك فو بت امبرأ    
بهذا الممان الذي أتاح هلا أن تفرض  ريبة علق املغنيبات والنسبا  الالئبي يفعلبن     

اح واألعرا  وحفالت اخلتان  وةان للمامنة أعوان يطوفبون  الفاحشة  وعلق األفر
علق بيوت املغنيات جلمع املقررات املالية  مما أدى إىل فساد  أخالقي هائل  إذ تفاقمت 
الفواحش  واستشرى االجتار باألعراض علق الرغم من اضمالت الشعوا  اليت شبنها  

 علما  ذلك العصر علق هذا المرب من املكو  احملرمة.
يقول املقريزي مو حاإ تلك األفعبال السبودا   واألحبوال املظلمبة البيت عبّم       
 ررها ةثرياإ من النا : فأّما " مان املغاني فكان بالً  عظيماإ  وهو عببار  عبن أخبذ    
ماٍل من النسا  البغايا  فلو خرجت أَجل  امرأ  يف مصر تريد البغا  َنّزلت امسها عنبد  

  ملا َقَدر أة  أهل مصر علق منعهبا مبن عمبل الفاحشبة.     الّمامنة  وقامت مبا يلزمها
وةان علق النسا  إذا اْنَتَفْسن  أو َعّرْسن امرأ   أو َخّمبت امرأٌ  َيبَديها حبنبا   أو أراد   
أحَد أن َيعَمل َفَرحاإ  ال بد من ماٍل بتقرير تأُخذه المَّاِمنة  ومن فعل فرحاإ بأغباٍن  أو  

 .(24)لمَّامنة  َحّل به بال  ال ُيوَصف"َنفَّس امرأته من غري إذن ا
وبنا  علق تغلغل املكو  يف كيع مفاصل دولة املماليبك ودخوهلبا يف ةتلبف    
مناشط اضيا  اقتصادياإ واجتماعياإ ودينياإ وأخالقياإ  فإن العلما  والفقهبا  قبد تصبدوا    

 لإلنكار علق  اهر  املكو   وأبانوا جمانبة أغلبها ألحكام الشرع.
محالت العلما  والفقها  علق ُمباشري أعمال املكو   وصوبت سهام  وشنت

وعظهم وإنكارهم إىل اآلمرين بها واملشرعني هلا  ومن العلما  الذين نبهوا علق حرمة 
املكو   وحذروا أهلها والقائمني بأمرها من اإلهانبة يف البدنيا  والعبذاب املهبني يف     
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ومتق مل يكن هذا يف مكتوبه  وإال حيّل عنه املشبرتي  خوفباإ مبن أن ينّكبل ببه       بالبيع 
 .(21)النكال العظيم"

أما املقصود مبكس املغاني أو  مان املغاني  فإن دولة املماليك فو بت امبرأ    
بهذا الممان الذي أتاح هلا أن تفرض  ريبة علق املغنيبات والنسبا  الالئبي يفعلبن     

اح واألعرا  وحفالت اخلتان  وةان للمامنة أعوان يطوفبون  الفاحشة  وعلق األفر
علق بيوت املغنيات جلمع املقررات املالية  مما أدى إىل فساد  أخالقي هائل  إذ تفاقمت 
الفواحش  واستشرى االجتار باألعراض علق الرغم من اضمالت الشعوا  اليت شبنها  

 علما  ذلك العصر علق هذا المرب من املكو  احملرمة.
يقول املقريزي مو حاإ تلك األفعبال السبودا   واألحبوال املظلمبة البيت عبّم       
 ررها ةثرياإ من النا : فأّما " مان املغاني فكان بالً  عظيماإ  وهو عببار  عبن أخبذ    
ماٍل من النسا  البغايا  فلو خرجت أَجل  امرأ  يف مصر تريد البغا  َنّزلت امسها عنبد  

  ملا َقَدر أة  أهل مصر علق منعهبا مبن عمبل الفاحشبة.     الّمامنة  وقامت مبا يلزمها
وةان علق النسا  إذا اْنَتَفْسن  أو َعّرْسن امرأ   أو َخّمبت امرأٌ  َيبَديها حبنبا   أو أراد   
أحَد أن َيعَمل َفَرحاإ  ال بد من ماٍل بتقرير تأُخذه المَّاِمنة  ومن فعل فرحاإ بأغباٍن  أو  

 .(24)لمَّامنة  َحّل به بال  ال ُيوَصف"َنفَّس امرأته من غري إذن ا
وبنا  علق تغلغل املكو  يف كيع مفاصل دولة املماليبك ودخوهلبا يف ةتلبف    
مناشط اضيا  اقتصادياإ واجتماعياإ ودينياإ وأخالقياإ  فإن العلما  والفقهبا  قبد تصبدوا    

 لإلنكار علق  اهر  املكو   وأبانوا جمانبة أغلبها ألحكام الشرع.
محالت العلما  والفقها  علق ُمباشري أعمال املكو   وصوبت سهام  وشنت

وعظهم وإنكارهم إىل اآلمرين بها واملشرعني هلا  ومن العلما  الذين نبهوا علق حرمة 
املكو   وحذروا أهلها والقائمني بأمرها من اإلهانبة يف البدنيا  والعبذاب املهبني يف     
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ذ يقبول يف وصبفه للِخلبع )الثيباب     م( إ3140هببا  046اآلخر  اإلمبام البذهيب )ت  
يف ذلك العصبر(:   أو والتها وعماهلا التكرميية اليت خيلعها السلطان علق وزرا  الدولة

"فإن خلع علق رئيس خلعة ِسريا  من ذه، وحرير وُقند   ُيحرِّمه ما ورد يف النهبي  
ن ال عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها وخيتال فيها  وخيُطُر بيده  ويغم، مم

  أو واليبة  ونظبر َمكبس  يهنيه بهذه احملرمات  وال سيما إن ةانت ِخلعَة وزار  و لبٍم  
شببررة  فليتهيَّببأ للمقببت وللعببزل واإلهانببة والمببرب  ويف اآلخببر  أشببُد عببذاباإ     

 .(25)وتنكيالإ"

م( يف إحدى فتاوه: "... 3155هبا 056ويقول اإلمام تقي الدين السبكي )ت 
مببوال الببيت يف أيببدي املكاسببني حببال ملكهببم      وسببليمان  ببامن مكببا   واأل  

م( يف ةتاببه اجلليبل   3162هببا  003.ويقول تاج الدين السبكي أيمباإ )ت  (26)"...هلا
"معيد النعم ومبيد النقم" الذي حدد فيها جتاوزات أرباب املناصب، يف دولبة املماليبك     

صبفاإ مهبام   وحاول فيه إرشادهم إىل املنهل السوي امللتزم بروح الشبرع وتعاليمبه  وا  
وغريهبا مبن األمبوال     املكو الوزير يف عصره: "الوزير؛ وهو اليوم اسم ملن ينظر يف 

اليت ترفع للسلطان وبيت املال. ومن حقه بذل النصيحة للملك  وةّف أذاه عن أموال 
. فإن  ّم البوزير  املكو  حرامالرعية  وختفيف الورأ  عنهم ما أمكنه. وقد علم أن 

يف ذلك  وتشديد األمر فيه  والعقوبة عليه  فقد  ّم حرامباإ إىل  إىل أخذها اإلجحاف 
 .(20)حرام"

ويشري القلقشندي يف مطلع القرن التاسع اهل ري  وهو مبن الفقهبا   وةتباب    
ديوان اإلنشا  يف ذلك العصر  إىل ةثر  املكو  اليت أصبح هلا  بامنون للدولبة  ثبم    

 الزيباد  الفاحشبة علبق مبا دفعبوه      يقومون بعد ذلك بتحصيلها من الرعية  رمعباإ يف 
للدولة  يقول: "وهو جهات ةثري   يقال: إنها تبلغ اثنتني وسبعني جهة  منها مبا يكثبر   
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متحّصله  ومنها ما يقل   ثم بعمها حبس، ما يتحصَّل من قليبل وةبثري  وبعمبها لبه     
نقصبت  َ َماَن مبقدار معني لكل جهة  ُيطل، بذلك املقدار إن زادت اجلهة فله  وإن 

 .(26)فعليه"
  -وهو بال شك موقف غالبيبة النبا    –ثم يبني القلقشندي موقفه الشخصي 

ورأيه الشرعي يف هذه املكو : "قلبت: عمبت البلبوى بهبذه امُلُكبو   وخرجبت يف       
 .(22)التزي د عن اضّد  ودخلت الشبهة يف أموال الكثري من النا  بسببها"

مقدمتببه للمكببو  الببيت م( يف 3425هبببا 626وتعببرض ابببن خلببدون )ت 
أصبحت من مظاهر النشاط االقتصادي يف عصره  والح  أن الدول يف زمانه عاد  ما 
تفرض هذه املكو  اليت يسميها مغارم علبق الرعايبا يف أواخبر حكمهبا  إذ تمبطر      
جلباية املال من الرعية لتغطية نفقات الدولبة البيت يسبتهلكها العطبا   وةثبر  اجلنبد        

رى أن آثارهبا خطبري  علبق الدولبة وامتمبع  حيبث تبسدي إىل        وتغلغل الرتف  ويب 
 .(322)ا محالل الدولة واختالل العمران

ومن املسةد أن ابن خلدون قد بنق رأيه يف املكو   وأنها مبن أسبباب انهيبار    
الدول بناً  علق استقرائه  ونظره العميق لتاريل ةثري من الدول اإلسبالمية البيت ةبان    

 اإ من عوامل انهيارها وزواهلا.املكس عامالإ أساسي
م( 3453هببا  655وَحَمَل حممد بن حممد بن خليل األسدي )ةان حيباإ سبنة   

علق املكو  محلة شعوا   فهي عنده من املظامل واملغارم  واملال اضبرام علبق جامعبه    
وآةله  حيث حباول جباتهبا جتميبل داللبة املكبس  فسبموها بباضقوق والواجببات         

دي إىل حموها وإبطاهلا  وعّد ذلك قربةإ إىل اهلل تعاىل يقول: "وأمبا  والرسوم  ودعا األس
املال اضرام  فهو ما استخرج خبالف ذلك علق غري وجه اضق حسببما و بعوه مبن    
الرسوم واخِلَدم املو وعة يف ةل ديوان  وما رتبوه وأجروا به العوايد اليت ما أنزل اهلل 
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متحّصله  ومنها ما يقل   ثم بعمها حبس، ما يتحصَّل من قليبل وةبثري  وبعمبها لبه     
نقصبت  َ َماَن مبقدار معني لكل جهة  ُيطل، بذلك املقدار إن زادت اجلهة فله  وإن 

 .(26)فعليه"
  -وهو بال شك موقف غالبيبة النبا    –ثم يبني القلقشندي موقفه الشخصي 

ورأيه الشرعي يف هذه املكو : "قلبت: عمبت البلبوى بهبذه امُلُكبو   وخرجبت يف       
 .(22)التزي د عن اضّد  ودخلت الشبهة يف أموال الكثري من النا  بسببها"

مقدمتببه للمكببو  الببيت م( يف 3425هبببا 626وتعببرض ابببن خلببدون )ت 
أصبحت من مظاهر النشاط االقتصادي يف عصره  والح  أن الدول يف زمانه عاد  ما 
تفرض هذه املكو  اليت يسميها مغارم علبق الرعايبا يف أواخبر حكمهبا  إذ تمبطر      
جلباية املال من الرعية لتغطية نفقات الدولبة البيت يسبتهلكها العطبا   وةثبر  اجلنبد        

رى أن آثارهبا خطبري  علبق الدولبة وامتمبع  حيبث تبسدي إىل        وتغلغل الرتف  ويب 
 .(322)ا محالل الدولة واختالل العمران

ومن املسةد أن ابن خلدون قد بنق رأيه يف املكو   وأنها مبن أسبباب انهيبار    
الدول بناً  علق استقرائه  ونظره العميق لتاريل ةثري من الدول اإلسبالمية البيت ةبان    

 اإ من عوامل انهيارها وزواهلا.املكس عامالإ أساسي
م( 3453هببا  655وَحَمَل حممد بن حممد بن خليل األسدي )ةان حيباإ سبنة   

علق املكو  محلة شعوا   فهي عنده من املظامل واملغارم  واملال اضبرام علبق جامعبه    
وآةله  حيث حباول جباتهبا جتميبل داللبة املكبس  فسبموها بباضقوق والواجببات         

دي إىل حموها وإبطاهلا  وعّد ذلك قربةإ إىل اهلل تعاىل يقول: "وأمبا  والرسوم  ودعا األس
املال اضرام  فهو ما استخرج خبالف ذلك علق غري وجه اضق حسببما و بعوه مبن    
الرسوم واخِلَدم املو وعة يف ةل ديوان  وما رتبوه وأجروا به العوايد اليت ما أنزل اهلل 
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اليت ال حق فيها  واملكو  اليت هي حمرمبة  بها من سلطان  مثل: املوجبات  واضقوق 
علق مستخرجيها وآةليها... ومن الظلم القبيح أن تماف أمسا  املكبو  للسبلطان    
وأن تماف اضمايات املذةور  ألرةان الدولة من األمرا  والوزرا  واألعوان  فتبطيل 

 .(323)املكو  من أعظم القربات"

م(  وهبو  3525هببا  233ي )ت وتصدى اإلمام اضاف  جالل الدين السيور
يف ريعان شبابه  إىل  باهر  املكبو   وقبد جتلبق ذلبك يف إحبدى جمبالس أماليبه يف         

يف يبوم اجلمعبة    منهبا اضديث النبوي الشريف  عندما أملق املس اضادي والتسعني 
سابع عشر كادى سنة أربع وسبعني ومثامنائبة  وةبان مو بوع ذلبك املبس "يف ذم      

السيوري جمموعة من األحاديث واألخببار واآلثبار البوارد  يف ذم     املكس" حيث أورد
  مما يدل علق أن قمية املكس ةانت مبن أهبم املصبائ، البيت ابتلبي بهبا       (329)املكس

النا   وقد عرف هذا اَض  العظبيم بتصبديه لكبثري مبن الت باوزات البيت خالفبت        
واخلروقبات مبن    الشريعة وخرجت عن أحكام الدين  سوا  أةانت هبذه املخالفبات  

 .(321)السالرني واألمرا   أم من العلما  والفقها   أم من عامة النا 
ومّلا استوىل العثمانيون علق البالد العربية بعد معرةة مبرج داببق املشبسومة يف    

م  ورث الرتأ ةثرياإ من العادات والرسوم اململوةيبة يف اإلدار   3530هبا 291سنة 
ا جمموعة ةبري  من التشريعات المريبية اليت تمبمنتها  واضكم  ولكن العثمانيني سنو

القانوننامات العثمانية  اليت ال جند فيها استخداماإ للفظبة املكبس واملباةس واملكبو      
العاشر واألعشار  ثبم عرفبت  فيمبا بعبد     العشر و اليت استعمل العثمانيون بدالإ منها

 باسم  ريبة اجلمرأ )العاشر(.
سم "زةا  العاشر"  وهو مو ف المريبة املعني من قبل وعرفت عند العثمانيني با

اضكومة ببعل الشروط والقيود علق الطرق الت ارية من أجل أخذ زةا  )صدقات( 
البمائع الت ارية... المريبة املسما  "عشر" نوع من أنواع  برائ، اجلمبرأ  واملبأمور    
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بدايبة تأسبيس   املسمق "عاشر" هو مو ف اجلمبارأ... ةانبت المبرائ، اجلمرةيبة يف     
الدولة العثمانية يتم حتصيلها حتبت اسبم "رسبم اجلمبرأ" علبق شبكل زةبا  العاشبر          
وتنس م مع األحكام الشرعية  وهلذا أفتق شيوخ اإلسالم بكون رسم اجلمبرأ زةبا    
العاشر  وما يراه الفقها  األحناف يف هذا الصدد يشكل السند الشبرعي لتطبيقاتبه يف   

 .(324)الدولة العثمانية"
قلت: إن بعماإ من فقها  اضنفية يف الدولة العثمانية قد عبدلوا عبن اسبتخدام    
لفظة املكس أو املّكا  ملا هلا من داللة سيئة يف الذاةر  الدينية والشعبية  إذ دلت هذه 
اللفظة علق الظلم واملظامل اليت أصببحت منظمبة ومشبرعاإ هلبا يف البدول اإلسبالمية       

وخّرج بعل فقها  الدولبة هبذه المبرائ، علبق أنهبا       السابقة علق دولة ب  عثمان 
 زةا  يدفعها املسلم  وتعد مكافئة هلا يف النصاب ويف الغاية.

ومما هو الفت أن حممد أمني ببن عمبر املعبروف ببابن عاببدين الدمشبقي )ت       
م( وهو فقيه البالد الشامية  ومن ةببار الفقهبا  اضنفيبة يف العصبر     3616هبا3959

أي بعل فقها  الدولة العثمانية  ويقول: "مطل،: ال تسبقط الزةبا    العثماني خيالف ر
بالدفع إىل العاشر يف زماننا... واعلم أن بعل فسقة الت بار يظبن أن مبا يسخبذ مبن      
املكس حيس، عنه إذا نبوى ببه الزةبا   وهبذا  بن باربل  ال مسبتند لبه يف مبذه،          

خبذ عشبورات مبال    الشافعي؛ ألن اإلمام ال ينص، املكاسني لقببل الزةبا   ببل أل   
وجدوه قلَّ أو ةثر  وجبت فيه الزةا  أو ال. قلت: علق أنه اليوم صار املكا  يقارع 
اإلمام بشي  يدفعه إليه  ويصري ما يأخذه لنفسه  لماإ وعدواناإ  ويأخذ ذلك  ولو مبّر  

 .(325)التاجر عليه أو علق مكا  آخر يف العام الواحد مراراإ متعدد ..."

علي الكبري أو الدولة العلوية اليت بدأت مع حكم حممد علي يف أّما دولة حممد 
م مبصر فهي امتداد لدولبة العثمبانيني  إذ ةبان مسسبس هبذه      3625هبا 3992سنة 
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بدايبة تأسبيس   املسمق "عاشر" هو مو ف اجلمبارأ... ةانبت المبرائ، اجلمرةيبة يف     
الدولة العثمانية يتم حتصيلها حتبت اسبم "رسبم اجلمبرأ" علبق شبكل زةبا  العاشبر          
وتنس م مع األحكام الشرعية  وهلذا أفتق شيوخ اإلسالم بكون رسم اجلمبرأ زةبا    
العاشر  وما يراه الفقها  األحناف يف هذا الصدد يشكل السند الشبرعي لتطبيقاتبه يف   

 .(324)الدولة العثمانية"
قلت: إن بعماإ من فقها  اضنفية يف الدولة العثمانية قد عبدلوا عبن اسبتخدام    
لفظة املكس أو املّكا  ملا هلا من داللة سيئة يف الذاةر  الدينية والشعبية  إذ دلت هذه 
اللفظة علق الظلم واملظامل اليت أصببحت منظمبة ومشبرعاإ هلبا يف البدول اإلسبالمية       

وخّرج بعل فقها  الدولبة هبذه المبرائ، علبق أنهبا       السابقة علق دولة ب  عثمان 
 زةا  يدفعها املسلم  وتعد مكافئة هلا يف النصاب ويف الغاية.

ومما هو الفت أن حممد أمني ببن عمبر املعبروف ببابن عاببدين الدمشبقي )ت       
م( وهو فقيه البالد الشامية  ومن ةببار الفقهبا  اضنفيبة يف العصبر     3616هبا3959

أي بعل فقها  الدولة العثمانية  ويقول: "مطل،: ال تسبقط الزةبا    العثماني خيالف ر
بالدفع إىل العاشر يف زماننا... واعلم أن بعل فسقة الت بار يظبن أن مبا يسخبذ مبن      
املكس حيس، عنه إذا نبوى ببه الزةبا   وهبذا  بن باربل  ال مسبتند لبه يف مبذه،          

خبذ عشبورات مبال    الشافعي؛ ألن اإلمام ال ينص، املكاسني لقببل الزةبا   ببل أل   
وجدوه قلَّ أو ةثر  وجبت فيه الزةا  أو ال. قلت: علق أنه اليوم صار املكا  يقارع 
اإلمام بشي  يدفعه إليه  ويصري ما يأخذه لنفسه  لماإ وعدواناإ  ويأخذ ذلك  ولو مبّر  

 .(325)التاجر عليه أو علق مكا  آخر يف العام الواحد مراراإ متعدد ..."

علي الكبري أو الدولة العلوية اليت بدأت مع حكم حممد علي يف أّما دولة حممد 
م مبصر فهي امتداد لدولبة العثمبانيني  إذ ةبان مسسبس هبذه      3625هبا 3992سنة 
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الدولة والياإ للعثمانيني علق مصر  ثم استقل بها  وةانبت اللغبة الرتةيبة أساسبية يف     
ربية اإلحيبا  يف املبدار    دولته  وغلبت علق اإلدار  واجليش  بينما ةان من ح  الع

  ولذلك فإن إدار  الدولة العلوية استخدمت مصطلح الكمبرأ أو  (326)ومعاهد العلم
اجلمرأ بدالإ من لفظة املكس أو املكو  سرياإ علق النظبام العثمباني يف االسبتعمال     
وأصبح اجلمرأ رسوماإ مالية يقدرها مبأمورو إدار  اجلمبارأ علبق الطبرود والسبلع      

الداخلة إىل أرض الدولة  بعد معاينتها واستيفائها للشروط املنصوص عليهبا  الت ارية 
بني الدولة وغريها من الدول اليت تربطها بها اتفاقات جتارية ومالية  ويتمح ذلك من 

إىل سبنة   3606اللوائح والقوانني واملنشورات والقرارات الصبادر  مبصبر مبن سبنة     
 .(320)م3662

لوف الذي عاش شطراإ من حياته يف العهد العثماني وأشار لويس بن نقوال املع
م( يف مع مه "املن د" إىل أن اجلمرأ هو املكبس  حيبث يقبول:    3246هبا3165)ت 

 .(326)"اجُلْمرأ والكمرأ جتمع علق كارأ أو ةمارأ: دائر  املكو  )فارسية(

وأةد ما ذةره املعلوف خبصوص هذه اللفظة لغوي آخر من هو روبيا العنيسي 
وهبو ةمبرأ يف    –م  يقبول "ُةمبرأ   3226ليب اللبناني الذي ألبف ةتاببه يف سبنة    اض

الفارسية والرتةية  مرادفه: دار املكس  وما يسخذ علبق البمبائع والسبلع  يقبال لبه      
 .(322)مكس واجلمع مكو "

وما تممنه "املع م الوسيط" الصادر عن جممع اللغة العربية يف القاهر  يف مطلع 
رن املا ي يعزز ما ذةره ةل من املعلوف والعنيسي  حيث جا  فيه: الستينيات من الق

"اجُلْمُرأ: ُجعَل ُيسخذ علق البمائع الوارد  من البالد األخرى  )أصله ُةْمرأ: ترةية(: 
 .(332)وعربيته: )َمْكس(  وهو لف  دخيل"
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وةرر شرح لفظة ُجْمُرأ يف املع م الكبري الصادر عن جممبع اللغبة العربيبة يف    
 .(333)اهر   وأ اف إليه داللة: "املو ع الذي حيصل فيه هذا اجُلعُل"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام اإلدار  العثمانيبة يف ببالد الشبام واض باز         
والعراق  واإلدار  العلوية مبصر للفظة ُةمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  مل    

االسبتعمال اإلداري يف  تدر  من االسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إىل      
حكومة شرقي األردن عند قيامها يف مطلع العقد الثالث من القرن العشرين امليالدي  
وأصبح املكس جز اإ من دائر  اجلمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
املكس علق ةتلف السلع الت ارية اليت تدخل البالد إذ يقوم هبسال  املبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وجتار  )الرتانسيت( البيت تبدخل الببالد أو    رسوم مالي
 متر  ع ها  بعد قيام مأموري املكو  بتخمني قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون املكس مدرا  املكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم اجلمرةيبة علبق    مستوردوها قانون املكس  وقد يكلف مدير املكبو  برفب  

 .(339)البمائع املستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  األردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
اإلداري: اجلمارأ واملكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  يف سبنة   وقد متكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميالدية  وقد فصل الكشف امللحق بهذا التقرير أنواع اجلبايات املالية اليت جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل املراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص االسترياد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم املبواد املشبتعلة        

م تس يل العالمات الت ارية  رسوم مصايد األمساأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو
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وةرر شرح لفظة ُجْمُرأ يف املع م الكبري الصادر عن جممبع اللغبة العربيبة يف    
 .(333)اهر   وأ اف إليه داللة: "املو ع الذي حيصل فيه هذا اجُلعُل"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام اإلدار  العثمانيبة يف ببالد الشبام واض باز         
والعراق  واإلدار  العلوية مبصر للفظة ُةمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  مل    

االسبتعمال اإلداري يف  تدر  من االسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إىل      
حكومة شرقي األردن عند قيامها يف مطلع العقد الثالث من القرن العشرين امليالدي  
وأصبح املكس جز اإ من دائر  اجلمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
املكس علق ةتلف السلع الت ارية اليت تدخل البالد إذ يقوم هبسال  املبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وجتار  )الرتانسيت( البيت تبدخل الببالد أو    رسوم مالي
 متر  ع ها  بعد قيام مأموري املكو  بتخمني قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون املكس مدرا  املكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم اجلمرةيبة علبق    مستوردوها قانون املكس  وقد يكلف مدير املكبو  برفب  

 .(339)البمائع املستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  األردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
اإلداري: اجلمارأ واملكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  يف سبنة   وقد متكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميالدية  وقد فصل الكشف امللحق بهذا التقرير أنواع اجلبايات املالية اليت جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل املراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص االسترياد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم املبواد املشبتعلة        

م تس يل العالمات الت ارية  رسوم مصايد األمساأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو
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رسوم املرةبات النارية  رسبوم اجلبوازات  رسبوم البيطبر   أجبور مسباعي  رسبوم        
البمائع املعاد تصديرها   ريبة البندرول وتسخذ عن ورق اللعب،  وورق السب اير   

ية ]اخلمور[ والكحول  وعن الك يت  ورسوم املكو  وتسخذ عن املشروبات الروح
 وعن التبغ والس اير  والرتنسيت.

وقد استمر استخدام لفظة املكو  يف مثل هبذه التقبارير الصبادر  عبن وزار      
م  وذلك عندما أدرجت مباد  امللبح والك يبت    3253اجلمارأ حتق سنة  –الت ار  

ق حتت بند املكو  إ افة ملا سبق فر ه علبق املشبروبات الروحيبة والكحبول وعلب     
 .(331)الس ائر والتبغ

وةببان قببانون املكببو  يف األردن عر ببة للتعببديل  وبلببغ عببدد القببوانني      
-هبب 3143والتعديالت اليت ررأت علق هذا القانون مثانية وثالثني تعديالإ منذ سنة 

م. ويبدو أن هذه التعديالت ةانت تدخل سلعاإ ومنت بات  3262-3291هبا3423
ك القبانون الصبادر يف اجلريبد  الرمسيبة يف سبنة      جديد  يف إرار هذا القانون  من ذل

  إذ صدر قانون معدل لرسوم املكو  علق املنت ات النفطيبة  ثبم   3266هبا3166
م  حيث جا  3262هبا3423صدر نظام آخر معدل لرسوم املشتقات النفطية يف سنة 

د  هذا النظام ممهوراإ بتوقيع رئيس الوزرا   وجملبس البوزرا  آنبذاأ  ونشبر يف اجلريب     
 الرمسية بعنوان "نظام معدل لنظام رسوم املكو  علق املنت ات النفطية".

 أ. د. مسري الدروبي
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 نتائج البحث

  ُنشر  اعماجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج ل ى أل  لظة  مكس"م.مل-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدالالُاج يف اآلشعري  حت  دخعل الارمجنةني لىبالد -2

 الا بة  يف كطىع الق ن الاجش  اهلج ي/ السجدس لر  اعمةالدي.
 ى األلظة  الرجلر  قب  ُبني أن كصطىح مكس"م ياعد ل ى ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

اعمةالد، وقد احندرت كشاج ل ى البجبىة  واألشعري  والس يجنة  والاربي  والا بة ، 
 ومل ُنر  كاجم  اعما ب والدخة  لشد الا ب ل ى أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا اعمصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  اليت ُأخذهج الدول ، أو -4
 األرض، والسىع، واحملجلة  الزرالة . القبةى ، أو األف اد لى  

وردت لظة  مكس"م يف الرا  اجلجهىي، وأوراق الربديجت الا بة ، واعماجم  -5
 الا بة  قدمياج وحديراج، ويف مجا ة نصعص الرتاث الا بي. 

حت ثت لظة  مكس"م يف لطجر الدالل  لى  الض يب  أو اإلُجوة أو اجلبجي  أو -6
اخلةجن ، يف خمتىف اعمشجشط: االقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص احلديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباني ألحجب اعمسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثرب األث  يف ال بط بني اعمسعس والةى  يف العلي 
 الرايب اإلسالكي. 

، وكاجم  غ يب احلديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م يف كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي ميجرسه ألعان السالطني. 
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 نتائج البحث

  ُنشر  اعماجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج ل ى أل  لظة  مكس"م.مل-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدالالُاج يف اآلشعري  حت  دخعل الارمجنةني لىبالد -2

 الا بة  يف كطىع الق ن الاجش  اهلج ي/ السجدس لر  اعمةالدي.
 ى األلظة  الرجلر  قب  ُبني أن كصطىح مكس"م ياعد ل ى ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

اعمةالد، وقد احندرت كشاج ل ى البجبىة  واألشعري  والس يجنة  والاربي  والا بة ، 
 ومل ُنر  كاجم  اعما ب والدخة  لشد الا ب ل ى أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا اعمصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  اليت ُأخذهج الدول ، أو -4
 األرض، والسىع، واحملجلة  الزرالة . القبةى ، أو األف اد لى  

وردت لظة  مكس"م يف الرا  اجلجهىي، وأوراق الربديجت الا بة ، واعماجم  -5
 الا بة  قدمياج وحديراج، ويف مجا ة نصعص الرتاث الا بي. 

حت ثت لظة  مكس"م يف لطجر الدالل  لى  الض يب  أو اإلُجوة أو اجلبجي  أو -6
اخلةجن ، يف خمتىف اعمشجشط: االقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص احلديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباني ألحجب اعمسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثرب األث  يف ال بط بني اعمسعس والةى  يف العلي 
 الرايب اإلسالكي. 

، وكاجم  غ يب احلديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م يف كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي ميجرسه ألعان السالطني. 

ُتِشـْر
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كع متدن اجملتمع اإلسالكي وارُقجئه ل ى كستعى اجملتمع السةجسي ال القبىي ظ   -9
أو ُؤخذ كن  ،لىمصطىح كظاعم ماإلُجوةم اليت ُؤخذ كن ل وض جتجرة السعق

وال يق ه  عثًج ف ديًج ميجرسه باض األف ادالصدقجت أو غريهج كن اخل امجت، سى
الا ف وال الشةجم ال مسي فجستم  كاش  ماعمس"م كق ونًج بجلةى  وكشاةًج لن 

، وخجرج لن ثعنه أحد أط اف القضة  فاىته. واعمجث" هاشج شخص كتطظ 
 ولمنج كتسىط لىةاج. 

كظاعم  كع ُقدم الشةجم السةجسي اإلسالكي واستق ار اجملتماجت كدنةًج ُغري -11
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البةعع ثامىة  كر ول  طماًج يف الظعز بجلبةعلجت حةث اعمجث" هشج أحد ط يف 

 الامىة  التججري . وبقي ماعمس"م سىعثًج ف ديًج ولة" وظةظ  رمسة  كشجط  به. 
 ،بي وختصص بام  رمسي يقعم به أف اد كعظظعنارُق  ماعمس"م ل ى كظاعم لجيج -11

ولجر أحد كعارد الدول  يف مبجي  ال سعم لى  ل وض التججرة الاجب ة للةاج، 
 والحقًج لى  ل وض التججرة الداخىة .

ُاددت أنعاع اعمسعس وُشعلت يف دول  الابةديني وكج ُالهج كن لصعر،  -12
 لة  أشد اعماجنجة؛ ممج دفع فألبحت وبجء قجُاًل، وش ًا كستطريًا، لجنت كشه ال

ثرريًا كن الاىمجء ل ى كقجوكتاج لدى األك اء والسالطني الذين استججب باضا  
 عمطجلب الاىمجء يف وضع اعمسعس اعم هق  لن ثجه  ال لة .

طغ  اعمصطىح الارمجني ممج كم أو مثم كم لى  الىظظ الا بي مكس"م ل ى ان  -13
  مكس"م يف االستامجل اإلداري ُالش  أو ثجد، وح  لظظ ممج كم حم  لظة

والديعاني وم ى ممج كم لى  ألسش  لجك  الشجس باد أن لجش الىظظ مكس"م  يف 
 لغ  الا ب كج يزيد لن مخس  آالف لجم.

 أ. د. مسري الدروبي

   331 

ألبحت لظة  ممج كم كشجفس  خطرية لىظة  مكس"م، وحىت حمىاج يف االستامجل -14
ي كن ال مسي ودواوين الدول ؛ لذ أوشست لظة  مكس"م لى  التالش

 االستامجل الىغعي الا بي اعماجل .  

 واستقرار اجملتمعات مدنيًا تغري مفهوم "املكس"مع تقدم النظام السياسي اإلسالمي -01
مبتعدًا عن داللته السلبية السابقة؛ ليفيد معنى املنابذة أو املضاربة يف البيوع 

 عملية مشروعة طمعًا يف الفوز بالبيوعات حيث املاكس هنا أحد طريفوصفه ب
 وبقي "املكس" سلوكًا فرديًا وليس وظيفة رمسية مناطة به. ،العملية التجارية

، 

،

،

،
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 Gesenius, Handwö. W.herbraishes und aramaisches handworterانظبر:   (3)
buch 

(Berlin, 1962) p. 422. w. BJörkman, “maks” EI2. 

  3205وانظر: رحبي ةمال  املع م اضبديث )ع ياعرببي(  دار العلبم للماليبني  ببريوت       
 .961ص

وقد تكرم الزميل أ.د إمساعيل عمباير  مشبكوراإ برتكبة مباد  "مكبس" مبن مع بم جيزنيبو          
 املصنف باللغة األملانية.

 ( املصدر السابق.9)
 ,Fraenkel,. S; Die Aramaischen Fremdworter in arabischen (Leidenظر ( ان1)

1886), p. 283. 

 .032ا9( انظر: العقيقي  املستشرقون: 4)
( سالونن  إرةي: "الكلمات العربية ذات األصول السومرية واألةادية"  تركة: حممد قاسم  توفيبق  5)

 .91م: 3262عز  جملة اجلامعة  جامعة املوصل  متوز 
( انظر: البدروبي  مسبري: "املعبرب والبدخيل يف املعباجم العربيبة القدميبة ببني داللتبه املع ميبة           6)

(  4واستعماله اللغوي: لفظة "الفهرست" "أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقارببات يف اللغبة واألدب )  
 .49م: ص9232هبا3413جامعة امللك سعود  الرياض  

م(: العبني. حتقيبق: مهبدي املخزومبي  إببراهيم      023هبا305 ( الفراهيدي  اخلليل بن أمحد )ت0)
 .130  ص5م: ج3262السامرائي  وزار  الثقافة واإلعالم  بغداد  

م(: كهببر  اللغببة. ربعببة جديببد  211هبببا193ابببن دريببد  أبببو بكببر حممببد بببن اضسببن )ت  (6)
 .46  ص1باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل  ج

 أ. د. مسري الدروبي
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م(: شرح املفمليات. حتقيق: علي حممبد  3326هبا539زةريا حييق بن علي )ت  الشيباني  أبو (2)
 م.3200  به3120 دار نهمة مصر  القاهر   3الب اوي ط

م(: ديبوان األدب. حتقيبق: أمحبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  (32)
 .361  ص9  ج159  ص3م. ج3204ةتار عمر  جممع اللغة العربية  القاهر   

م(: تهذي، اللغة. حتقيبق: عبدالسبالم   262هبا102األزهري  أبو منصور حممد بن أمحد )ت  (33)
 .22  ص32م. ج3264  املسسسة املصرية  القاهر   3حممد هارون  ط

 .22ا32املصدر السابق:  (39)

ياسبني    (  احمليط يف اللغة  حتقيبق: حممبد حسبن آل   به165الصاح، بن عباد  إمساعيل )ت  (31)
 .361  ص6م  ج3224هبا 3434عامل الكت،  بريوت 

م(: الصبحاح  حتقيبق: أمحبد عببدالغفور     9229هببا 121اجلوهري  إمساعيل ببن محباد )ت    (34)
 م. )مكس(.3202هبا3122  دار العلم للماليني  9عطار  ط

رب يف م(: الصاحيب يف فقه اللغة وسبنن العب  3224هبا125ابن فار   أبو اضسني أمحد )ت  (35)
  5م. ج9221ةالمها. شرح وحتقيق: السّيد أمحد صقر. اهليئة العامة لقصور الثقافة  القاهر   

 .145ص

م(: املخصبص  دار الفكبر  ببريوت  ببال     3265هببا 456ابن سيده  علي بن إمساعيل )ت  (36)
 .951  ص39تاريل. ج

مطبابع الشبع،    م(: أسبا  البالغبة. دار   3341هببا 516( الزةشري  حممود ببن عمبر )ت   30)
 .222م  ص3262القاهر   

م(: مشبس العلبوم ودوا  ةبالم العبرب مبن      3306هبا501( اضمريي  نشوان بن سعيد )ت 36)
 .6162  ص2م. ج3222  دار الفكر املعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

م(: العبباب الزاخبر واللبباب    3959هببا 652( الصَّغاني  اضسبن ببن حممبد ببن اضسبن )ت      32)
م. 3260  دائر  الشسون الثقافيبة العامبة  بغبداد     3ق: حممد حسن آل ياسني  طالفاخر. حتقي

 (.413)حرف السني: ص
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م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببريوت  ببال     3133هبا033( ابن منظور  حممد بن مكرم )ت 92)
 تاريل. )مكس(.

 ( ابن منظور  لسان العرب: )مكس(.93)

  3م(: القبامو  احملبيط. ط  3434هببا 630قبوب )ت  ( الفريوز آبادي  جمدالدين حممد ببن يع 99)
 م. )مكس(.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بريوت  

م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت 91)
 م. )مكس(.3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

ط احمليط. ربعة جديد   مكتبة لبنبان  ببريوت    م(: حمي3661هبا3123( البستاني  بطر  )ت 94)
 .652م  ص3260

م(: أقببرب املببوارد يف ُفصببح العربيببة  3239هبببا3112( انظببر: الشببرتوني  سببعيد عبببداهلل )95)
 .002م  ص3262  مطبعة ُمرسلي اليسوعية  بريوت  3والشوارد. ط

وم. املطبعببة م(: املن ببد يف اللغببة واألدب والعلبب  3246هبببا3165( املعلببوف  لببويس )ت  96)
 .002م  ص3296الكاثوليكية  بريوت  

  جممببع اللغببة العربيببة  القبباهر      3( انظببر: جممببع اللغببة العربيببةا املع ببم الوسببيط  ط    90)
 .663ا9.م3262

  5م  ج3262هببا 3162  دار مكتبة اضيا   بريوت  3( انظر: أمحد ر ا  مع م منت اللغة. ط96)
 .119ص

عاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمبي  وزار  الثقافبة  بغبداد     ( دوزي  رينهارت: تكملة امل92)
 .25-24  ص32م  ج3206-3220

 .25ا32املصدر السابق:  (12)
  دار الغببرب اإلسببالمي  بببريوت   3( انظببر: أمحببد الشببرقاوي إقبببال  مع ببم املعبباجم. ط  13)

 .46-49م  ص3260هبا3420

 أ. د. مسري الدروبي
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م(: ِرلببة الطلببة يف   3349هببا 510)ت ( النسفي  جنبم البدين أببو حفبص عمبر ببن حممبد        19)
  دار النفبائس   3االصطالحات الفقهية.  بط وتعليق وختريل: خالد عبدالرمحن العكبك  ط 

 .925م  ص3225هبا3436بريوت  

م(: امُلغبرب يف ترتيب، املعبرب. حتقيبق:     3931هبا632( املطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت 11)
-903  ص9م. ج3202هببا 3122ر أسامة  حلب،   حممود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دا

909. 

 .44( انظر: أمحد الشرقاوي إقبال  مع م املعاجم: 14)

م(: تهذي، األمسبا  واللغبات.   3900هبا606( النووي  أبو زةريا حميي الدين بن شرف )ت 15)
 .343ا4دار الكت، العلمية  بريوت  بال تاريل  ص

م(: املصبباح املبنري يف الشبرح الكببري     3166هببا 002( الفيومي  أمحد بن حممد ببن علبي )ت   16)
 .500-506للرافعي. املكتبة العلمية  بريوت  بال تاريل  ص

 .16-91( انظر: أمحد الشرقاوي إقبال: مع م املعاجم: 10)
م(: غري، اضديث. حتقيق: عببداهلل اجلببوري    662هبا906( ابن قتيبة  عبداهلل بن مسلم )ت 16)

 .129-123  ص3م  ج3200هبا3120غداد    وزار  األوقاف  ب3ط

 .169ا1( انظر: الزةشري  الفائق يف غري، اضديث واألثر: 12)
م(: النهايبة  3922هببا 626( ابن األثري اجلزري  جمد الدين أبو السعادات املبارأ بن حممد )ت 42)

  ببال  يف غري، اضديث واألثر. حتقيق: حممبود حممبد الطنباحي  املكتببة اإلسبالمية  القباهر       
 .142  ص4تاريل  ج

م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160( اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت 43)
 .66م  ص9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

  دار 4م(: الفبروق يف اللغبة. ط  3224هببا 125( أبو هالل العسكري  اضسن بن عبداهلل )ت 49)
 .366م  ص3262هبا3422اآلفاق اجلديد   بريوت  
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  دار 4م(: الفبروق يف اللغبة. ط  3224هببا 125( أبو هالل العسكري  اضسن بن عبداهلل )ت 49)
 .366م  ص3262هبا3422اآلفاق اجلديد   بريوت  
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م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت 41)
 .344-341م  ص3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523( ابن مكي الصقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت 44)
 .322-326م   ص3263  دار املعارف مبصر  3ط اجلنان. حتقيق: عبدالعزيز مطر 

م(: تصبحيح التصبحيف وحتريبر    3169هبا064( الصفدي  صالح الدين خليل بن أيبك )ت 45)
م  3260هببا 3420  مكتببة اخلباجني  القباهر      3التحريف. حتقيبق: السبيد الشبرقاوي  ط   

 .422ص
 .626م: ص3266( لويس املعلوف  املن د. دار املشرق  بريوت  46)

( جممع اللغة العربية  املع م الوسيط. قام بإخراجه: إببراهيم مصبطفق وأمحبد حسبن الزيبات       40)
 .314  ص3م: ج3266وحامد عبدالقادر  وحممد علي الن ار  دار الدعو   إستانبول  

  مكتبة لبنبان  ببريوت    3( جممع اللغة العربية األردني  مع م ألفا  اضيا  العامة يف األردن  ط46)
 .146ص :9226

 .926( انظر: املفمل الميب  املفمليات: 42)

م(: اضيبوان. حتقيبق وشبرح:    003هببا 955( انظر: اجلاح   أبو عثمبان عمبرو ببن حببر )ت     52)
  190  ص3م  ج3265  مصبطفق الببابي اضلبيب  القباهر       9عبدالسالم حممد هبارون  ط 

 .63-02  ص6ج

 .190ا3( انظر: املصدر السابق: 53)

م(: الصاحيب يف فقه اللغة وسبنن العبرب يف   3224هبا125   أبو اضسني أمحد )ت ( ابن فار59)
م  9221ةالمها. شرح وحتقيق: السّيد أمحد صبقر. اهليئبة العامبة لقصبور الثقافبة  القباهر         

 .06ص

م(: املزهر يف علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233( السيوري  جالل الدين عبدالرمحن )ت 51)
د جاد املوىل  علي الب اوي  حممد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،      حتقيق: حممد أمح

 .920  ص3م  ج3256العربية  القاهر   
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م(: مسند اإلمام أمحد ببن حنببل. املكتب،    655هبا943( ابن حنبل  اإلمام أمحد بن حممد )ت 54)
أبببو عبيببد  القاسببم بببن سببالم )ت      ؛341  ص4اإلسببالمي  بببريوت  بببال تبباريل  ج   

  دار الفكببر  القبباهر    9م(: األمببوال. حتقيببق: خليببل حممببد هببرا . ط   616باهبب994
 .619م  ص3205هبا3125

م  3260( انظر: ونسنك  أ.ى. املع م املفهر  أللفا  اضديث النبوي. مطبعبة بريبل  ليبدن     55)
 .940  ص6ج

رواه م(: سبري  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا       092هببا 934( ابن عبداضكم  أبو عبداهلل )ت 56)
  مكتببة وهببة  القباهر      9اإلمام مالك بن أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أمحبد عبيبد. ط  

 .339م  ص3200

 .611( أبو عبيد القاسم بن سالم  األموال: 50)

م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152( الكندي  حممد بن يوسف )ت 56)
 .62بريوت  بال تاريل  ص

أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   ( جروهمان 52)
 6  ص1ج  م3224  دار الكت، املصرية  القاهر   9ط

"من جهود املستشبرقني يف دراسبة األدب اإلداري عنبد العبرب ونشبر".       :مسري الدروبي( انظر: 62)
شبوال   -(  كبادى األوىل   52د )جملة جممع اللغة العربيبة األردنبي  السبنة العشبرون  العبد     

 .20-61م: ص3226حزيران  –  ةانون الثاني هب3436

 .33-2ص 1( جروهمان  أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية: ج63)

م(: ديوان جرير بشرح حممد ببن حبيب،. حتقيبق:    013هبا331( جرير  بن عطية اخلطفي )ت 69)
 .010ص 9م  ج3203-3262صر    دار املعارف مب3نعمان حممد أمني ره  ط

( ابن عبداضكم  سري  عمر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه اإلمبام مالبك ببن أنبس وأصبحابه:          61)
 .61-69ص

 .626ا3  وانظر: البسوي  املعرفة والتاريل: 611 ؛( أبو عبيد  األموال64)
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 .954ا5( ابن سعد  الطبقات: 65)

  مرةز امللك فيصل 3ل. حتقيق: ذي، فياض  طم( األموا665هبا953( ابن زجنويه  محيد )ت 66)
))موقبف   :وانظر: الدروبي  مسري .3325  ص1م  ج3266هبا3426للبحوث  الرياض  

نور الدين زنكي  وصالح الدين األيوبي من مكو  اضل((   من أحباث الكتاب التكرميبي  
 م.9231حملمد عدنان البخيت  اجلامعة األردنية  

 .643سالم  األموال:  ( أبو عبيد القاسم بن60)
 .643 :( املصدر السابق66)

 .9311ا5شرح ةتاب السري الكبري:   ( الشيباني  حممد بن اضسن62)
 .641( أبو عبيد  األموال: 02)

 .9316ا5( الشيباني  شرح ةتاب السري الكبري: 03)

 .9315-9314ا5: املصدر السابق( 09)
 .3992-3932ا1( ابن زجنويه  ةتاب األموال: 01)

 .312( انظر: الكندي  وال  مصر: 04)
  رئاسة ديبوان األوقباف    3( الزبري ابن بكار  األخبار املوفقيات. حتقيق: سامي مكي العاني  ط05)

. وانظر: مسبري البدروبي:  "رةب، اضبل العراقبي ودور      164م  ص3209هبا3129بغداد  
 -012  ص 9المي: جالعلما  فيه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث اإلسب       

 م.9239  به3411  مكة املكرمة  وزار  اضل  002

م(: املواع  واالعتبار يف ذةبر اخلطبط   3443هبا645( املقريزي  تقي الدين أمحد بن علي )ت 06)
  مسسسببة الفرقببان للببرتاث اإلسببالمي  لنببدن    3واآلثببار. حتقيببق: أميببن فببساد سببيد  ط  

 .906  ص3م  ج9229هبا3499

م(: اخلراج. دراسة وحتقيق: حممد املناصري  026هبا369  يعقوب بن إبراهيم )ت ( أبو يوسف00)
 .143م  ص9222هبا3412  3  ةنوز املعرفة  ط3ط

 .490املصدر السابق:  (06)
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 .969-902ا3( انظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 02)

 .969ا3املصدر السابق:  (62)

؛ ابببن واصببل 96-93  ص9ة املقدسببي  الرو ببتني يف أخبببار الببدولتني: ج( انظببر: أبببو شببام63)
 .926-924  ص3اضموي مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: ج

 .999-992  ص9( انظر: أبو شامة  الرو تني يف أخبار الدولتني: ج69)

ة  م(: إحيبا  علبوم البدين  دار املعرفب    3333هبا525( الغزالي  أبو حامد حممد بن حممد )ت 61)
))موقبف نبور البدين زنكبي       :وانظر: البدروبي  مسبري   .969  ص3بريوت  بال تاريل  ج

وصالح الدين األيوبي من مكو  اضبل((   بمن أحبباث الكتباب التكرميبي حملمبد عبدنان        
 م.9231البخيت  اجلامعة األردنية  

خببار اجلبامع   م(: البدرر الفرائبد املنظمبة يف أ   36هببا 32( اجلزيري  عبدالقادر بن حممد )ت ق64)
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة املعظمبببة. أعبببده للنشبببر: محبببد اجلاسبببر  ط  

 .536  ص3م  ج3261هبا3421

 .303ا9( أبو شامة املقدسي  الرو تني يف أخبار الدولتني: 65)

 .901ا3( ابن واصل اضموي  مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: 66)
  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبري. ط3930هبا634محد )ت ( ابن جبري  أبو اضسن حممد بن أ60)

. وانظر: مسري البدروبي: "موقبف نبور البدين زنكبي  و      54م  ص3264هبا3164بريوت  
  اجلامعة األردنية. من مكو  اضل". األيوبيصالح الدين 

 .969ا3( املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 66)
؛ وانظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط 6الفكر  يف تاريل اهل ر : ( الدوادار  زبد  62)

 .961ا3واآلثار: 
م(  عبرف التعريبف يف املكاتببات.    316هببا  042( العمري  أمحد بن حييق بن فمبل اهلل )ت  22)

م: 9226هببا  3492  وزار  الثقافبة  األردن  عمبان    3دراسة وحتقيق: مسبري البدروبي. ط  
 مة احملقق(.)مقد 53ص
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 مة احملقق(.)مقد 53ص
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م(: إنببا  الغمبر بأنببا     3446هببا 659( انظر: ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحبد )ت  23)
  909  943ا3حيبدرآباد(:   صبور  عبن ربعبة     دار الكت، العلمية  ببريوت. ) 3العمر. ط

  331ا6؛ 162؛ 302ا0؛ 359  23ا5؛ 51  15ا4؛ 193ا1؛ 132  136  09ا9
  دار الكتب،  9ن املائة الثامنة بتحقيق: حممبد سبيد جباد اضبق. ط     الدرر الكامنة يف أعيا325

املقريببزي  املببواع  واالعتبببار بببذةر  ؛40  ص9م: ج3266هبببا 3165اضديثببة  القبباهر   
ابن قا بي شبهبة  أببو بكبر ببن أمحبد ببن حممبد ببن عمبر )ت            ؛-966ا3اخلطط واآلثار: 

  جملبس دائبر    3م خبان  ط م( ربقات الشافعية. تصحيح وتعليبق: عببدالعلي  3440هبا653
األسدي  حممبد   ؛42  ص4م  ج3262هبا3422املعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا اهلند  

م(: التيسري واالعتبار والتحريبر واالختببار فيمبا    3453هبا655بن حممد بن خليل )ةان حياإ 
الفكر    دار3جي، من حسن التدبري والتصرف واالختيار. حتقيق: عبدالقادر أمحد رليمات. ط

 .316م  ص3266العربي  القاهر  
 .930ص 3ق 1( املقريزي  السلوأ ملعرفة دول امللوأ: ج29)

 .360ص 9ق 3( ابن إيا   بدائع الزهور يف وقائع الدهور: ج21)
؛ وانظر: ابن إيبا   ببدائع الزهبور     966ا3( املقريزي  املواع  واالعتبار بذةر اخلط واآلثار: 24)

؛ البيومي  إمساعيل  النظم املالية يف مصر والشبام  360-366ص 3ق 3يف وقائع الدهور: ج
 .926-322م  ص3226زمن سالرني املماليك. اهليئة املصرية العامة للكتاب  القاهر   

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046( الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت 25)
  3ي  إشراف وختريل: شعي، األرنبسوط. ط حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرج

 .915-914  ص1م  ج3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  
م(: فتاوى الس بكي. دار املعرفبة   3155هبا056( السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكايف )ت 26)

 .336  ص9بريوت  ج

  دار 3البنقم. ط م(: معيد البنعم ومبيبد   3162هبا003( السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت 20)
 .90م  ص3261اضداثة  بريوت  
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م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436هبا693( القلقشندي  أمحد بن علي )ت 26)
 .466  ص1الثقافة  القاهر   بال تاريل  ج

 .466ا1املصدر السابق:  (22)
خلدون. حتقيق: م(: مقدمة ابن 3425هبا626( انظر: ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد )ت 322)

  9م  ج9226  اهليئة املصرية العامة للكتباب )مكتببة األسبر (     3علي عبدالواحد وايف  ط
 .622ص

 .310  02( األسدي  التيسري واالعتبار والتحرير واالختبار: ص323)
م(: ذم املكببس. حتقيببق 3525هبببا233( انظببر: السببيوري  جببالل الببدين عبببدالرمحن )ت  329)

 .320-22م  ص3223  دار الصحابة للرتاث  رنطا  3لسيد  طودراسة: جمدي فتحي ا

  وزار  الثقافبة   3:  اهر  التعبدد والكثبر  يف مسلفبات السبيوري. ط    مسري الدروبي( انظر: 321)
  مسسسببة 3؛ الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط 00-04م: ص9225هبببا 3496األردن  

 .54-46م: ص9229الرسالة  بريوت  وزار  الثقافة  األردن  

  منشبورات  3( ةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا بل بيبات  ط  324)
 .92-90م  ص9224هبا3495جلنة تاريل بالد الشام  عمان  

م(: رد  املختار علق الدر املختار شبرح تنبوير   3616هبا3959( ابن عابدين  حممد أمني )ت 325)
  دار الكت، العلمية  3املوجود  علي حممد معوض. طاألبصار. دراسة وحتقيق: عادل أمحد 

 .945-944  ص1م  ج3224هبا3435بريوت  
  مسسسبة  3( انظر: مسري الدروبي: الرتكة والتعري، بني العصرين العباسبي واململبوةي. ط  326)

ه  3496الرسالة  ببريوت  مرةبز امللبك فيصبل لبحبوث اضمبار  اإلسبالمية  الريباض          
 .91 -99م: 9220

  1يوسف جالد  قامو  اإلدار  والقما . تقديم: حممبد صبابر عبزب  ط    بن( انظر: فيلي، 320)
 .116-192  ص9م  ج9221هبا3491دار الكت، والوثائق القومية  القاهر   

 .323( املعلوف  املن د: 326)
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 ( العنيسي  روبيا: تفسري األلفبا  الدخيلبة يف اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها حبروفبه. نشبر         322)
 .24م  ص3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط

 .314ا3( جممع اللغة العربية يف القاهر   املع م الوسيط: 332)

 .530ا4( جممع اللغة العربية يف القاهر   املع م الكبري: 333)
 96يوم االثبنني يف   –ن (  الصادر يف عما0( انظر: جريد  "الشرق العربي" السنة األوىل  عدد )339)

 م. )صفحة القوانني واألنظمة(.3291متوز سنة  2هبا 3143ذي القعد  سنة 
( انظر: وزار  اجلمارأ  األردن: "التقريبر اإلداري: اجلمبارأ واملكبو  والت بار  والصبناعة       331)

 .3253-3240امليالدية  عمان   3253؛ التقرير السنوي لسنة "ميالدية 3246سنة 
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 املصادر واملراجع

م(: النهاية يف غريب،  3922هبا626ابن األثري  جمد الدين أبو السعادات املبارأ بن حممد )ت -3
 اضديث واألثر. حتقيق: حممود حممد الطناحي  املكتبة اإلسالمية  القاهر   بال تاريل.

 م.3262هبا3162  دار مكتبة اضيا   بريوت  3أمحد ر ا  مع م منت اللغة. ط-9

  دار الغبببرب اإلسبببالمي  ببببريوت    3الشبببرقاوي إقببببال  مع بببم املعببباجم. ط  أمحبببد -1
 م.3260هبا3420

م(: تهذي، اللغبة. حتقيبق: عبدالسبالم    262هبا102األزهري  أبو منصور حممد بن أمحد )ت -4
 م.3264  املسسسة املصرية  القاهر   3حممد هارون  ط

لتيسبري واالعتببار والتحريبر    م(: ا3453هببا 655األسدي  حممد بن حممد بن خليل )ةان حياإ -5
واالختبار فيما جي، من حسن التدبري والتصرف واالختيار. حتقيق: عبدالقادر أمحبد رليمبات.   

 م.3266  دار الفكر العربي  القاهر  3ط

م(: بدائع الزهور يف وقائع الدهور. حتقيق: حممد 3591هبا212ابن إيا   حممد بن أمحد )ت -6
 م.3264عامة  القاهر     اهليئة املصرية ال1مصطفق. ط

م(: حميط احمليط. ربعة جديد   مكتببة لبنبان  ببريوت     3661هبا3123البستاني  بطر  )ت -0
 م.3260

م(: املعرفة والتباريل. حتقيبق: أةبرم    622هبا900البسوي  أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت -6
 م.3204هبا3164  وزار  األوقاف  بغداد  3 يا  العمري  ط

لنظم املالية يف مصر والشام زمن سالرني املماليبك. اهليئبة املصبرية العامبة     البيومي إمساعيل  ا-2
 م.3226للكتاب  القاهر   

م(: اضيوان. حتقيق وشبرح: عبدالسبالم   003هبا955اجلاح   أبو عثمان عمرو بن حبر )ت -32
 م.3265  مصطفق البابي اضليب  القاهر   9حممد هارون  ط
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  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبري. ط3930هبا634)ت  ابن جبري  أبو اضسن حممد بن أمحد -33
 م.3264هبا3164بريوت  

جروهمان  أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   -39
 م.3224  دار الكت، املصرية  القاهر   9ط

قيبق:  م(: ديوان جرير بشرح حممبد ببن حبيب،. حت   013هبا331جرير بن عطية اخلطفي )ت  -31
 م.3203-3262  دار املعارف مبصر  3نعمان حممد أمني ره  ط

م(: البدرر الفرائبد املنظمبة يف أخببار اجلبامع      36هببا 32اجلزيري  عبدالقادر بن حممد )ت ق -34
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة املعظمبببة. أعبببده للنشبببر: محبببد اجلاسبببر  ط  

 م.3261هبا3421

م(: الصبحاح  حتقيبق: أمحبد عببدالغفور     9229هببا 121اجلوهري  إمساعيل ببن محباد )ت    -35
 م.3202هبا3122  دار العلم للماليني  9عطار  ط

م(: إنببا  الغمبر بأنببا  العمبر.     3446هبا659ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحد )ت  -36
   دار الكت، العلمية  بريوت.3ط

يف أعيان املائبة  م( الد رر الكامنة 3446هبا659ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحد )ت  -30
 م.3266هبا3165  دار الكت، اضديثة  القاهر   9الثامنة. حتقيق: حممد سيد جاد اضق. ط

م(: مشبس العلبوم ودوا  ةبالم العبرب مبن      3306هبا501اضمريي  نشوان بن سعيد )ت  -36
 م.3222  دار الفكر املعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

: مسند اإلمام أمحد ببن حنببل. املكتب،    م(655هبا943ابن حنبل  اإلمام أمحد بن حممد )ت  -32
 اإلسالمي  بريوت  بال تاريل.

م(: مقدمة ابن خلبدون. حتقيبق: علبي    3425هبا626ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد )ت  -92
 م.9226  اهليئة املصرية العامة للكتاب )مكتبة األسر (  3عبدالواحد وايف  ط

م(: وفيبات األعيبان وأنببا     3969هببا 663ابن خلكان  مشس البدين أمحبد ببن حممبد )ت      -93
 م.3206الزمان. حتقيق: إحسان عبا   دار صادر  بريوت  
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م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

 الدروبي  مسري:-91

  مسسسة الرسالة  ببريوت  مرةبز   3الرتكة والتعري، بني العصرين العباسي واململوةي. ط -
 م.9220  به3496امللك فيصل لبحوث اضمار  اإلسالمية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث          -
 م.9239  به3411  مكة املكرمةاإلسالمي  وزار  اضل  

رسببالة  بببريوت  وزار  الثقافببة  األردن     مسسسببة ال3الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  األردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  يف مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496

"املعرب والدخيل يف املعاجم العربية القدمية بني داللته املع ميبة واسبتعماله اللغبوي: لفظبة      -
(. جامعبة امللبك سبعود     4يف اللغبة واألدب )  "الفهرست" أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقاربات

 م.9232هبا3413الرياض  

م(: كهبر  اللغبة. ربعبة جديبد      211هببا 193ابن دريبد  أببو بكبر حممبد ببن اضسبن )ت       -94
 باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل.

. م(: زبد  الفكر  يف تاريل اهل بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   املنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة املتحد   بريوت  3حتقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة املعاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وختريل: شبعي، األرنبسوط. ط   حتقيق: حممد

 م.3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  
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م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

 الدروبي  مسري:-91

  مسسسة الرسالة  ببريوت  مرةبز   3الرتكة والتعري، بني العصرين العباسي واململوةي. ط -
 م.9220  به3496امللك فيصل لبحوث اضمار  اإلسالمية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث          -
 م.9239  به3411  مكة املكرمةاإلسالمي  وزار  اضل  

رسببالة  بببريوت  وزار  الثقافببة  األردن     مسسسببة ال3الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  األردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  يف مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496

"املعرب والدخيل يف املعاجم العربية القدمية بني داللته املع ميبة واسبتعماله اللغبوي: لفظبة      -
(. جامعبة امللبك سبعود     4يف اللغبة واألدب )  "الفهرست" أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقاربات

 م.9232هبا3413الرياض  

م(: كهبر  اللغبة. ربعبة جديبد      211هببا 193ابن دريبد  أببو بكبر حممبد ببن اضسبن )ت       -94
 باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل.

. م(: زبد  الفكر  يف تاريل اهل بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   املنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة املتحد   بريوت  3حتقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة املعاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وختريل: شبعي، األرنبسوط. ط   حتقيق: حممد

 م.3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  
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 م.3205رحبي ةمال: املع م العربي اضديث )ع ياعربي(. دار العلم للماليني  بريوت   -96

طبر   م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز م262هبا102الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت  -92
 م.3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

م(: تاج العرو  من جواهر القامو . 3202هبا3925الزبيدي  حممد مرتمق اضسي  )ت  -12
-3256  املبس البور  للثقافبة  الكويبت      3حتقيق: عبدالسبتار أمحبد فبراج وآخبرون  ط    

 م.9223

  3سبامي مكبي العباني  ط   م(: األخبار املوفقيات. حتقيبق:  662هبا956الزبري بن بكار )ت  -13
 م.3209هبا3129رئاسة ديوان األوقاف  بغداد  

م(: أسبا  البالغبة. دار مطبابع الشبع،      3341هببا 516الزةشري  حممود ببن عمبر )ت    -19
 م.3262القاهر   

م(: الفائق يف غري، اضديث واألثبر. حتقيبق:   3341هبا516الزةشري  حممود بن عمر )ت  -11
  عيسبق الببابي اضلبيب  القباهر   ببال      9لفمبل إببراهيم  ط  علي حممد الب اوي  وحممد أبو ا

 تاريل.

  مرةز امللك فيصل 3م( األموال. حتقيق: ذي، فياض  ط665هبا953ابن زجنويه  محيد )ت  -14
 م.3266هبا3426للبحوث  الرياض  

سالونت  إرةي: "الكلمات العربية ذات األصول السبومرية واألةاديبة"  تركبة: حممبد قاسبم        -15
 م.3262جملة اجلامعة  جامعة املوصل  متوز   توفيق عز 

  دار 3م(: معيد البنعم ومبيبد البنقم. ط   3162هبا003السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت  -16
 م.3261اضداثة  بريوت  

م(: فتاوى الس بكي. دار املعرفبة   3155هبا056السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكايف )ت  -10
 بريوت.

 م(: الطبقات الك ى. دار صادر  بريوت  بال تاريل.644هبا912ابن سعد  حممد )ت  -16

 تاريل. م(: املخصص  دار الفكر  بريوت  بال3265هبا456إمساعيل )ت ابن سيده  علي بن  -12

 أ. د. مسري الدروبي

                                   316 

م(: ذم املكس. حتقيق ودراسة: جمبدي  3525هبا233السيوري  جالل الدين عبدالرمحن )ت -42
 م.3223  دار الصحابة للرتاث  رنطا  3فتحي السيد  ط

م(: املزهر يف علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233وري  جالل الدين عبدالرمحن )ت السي-43
حتقيق: حممد أمحد جاد املوىل  علي الب اوي  حممبد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،       

 م.3256العربية  القاهر   

 م(: الرو بتني 3966هبا665أبو شامة املقدسي  شهاب الدين عبدالرمحن بن إمساعيل )ت -49
  مسسسة الرسالة  بريوت  3يف أخبار الدولتني النورية والصالحية. حتقيق: إبراهيم الزيبق  ط

 م.3220هبا3436

م(: أقبرب املبوارد يف ُفصبح العربيبة والشبوارد.      3239هبا3112الشرُتوني  سعيد عبداهلل )-41
 م.3262  مطبعة ُمرسلي اليسوعية  بريوت  3ط

م(: شرح ةتاب السري الكبري. حتقيق: عببدالعزيز  624هبا362الشيباني  حممد بن اضسن )ت -44
 أمحد  القاهر   بال تاريل.

م(: شبرح املفمبليات. حتقيبق: علبي     3326هببا 529الشيباني  أبو زةريا حييق بن علي )ت -45
 م.3200هبا3120  دار نهمة مصر  القاهر   3حممد الب اوي  ط

الزاخبر واللبباب    م(: العبباب 3959هببا 652الصغاني  اضسبن ببن حممبد ببن اضسبن )ت      -46
 م.3260  دائر  الشسون الثقافية العامة  بغداد  3الفاخر. حتقيق: حممد حسن آل ياسني  ط

م(: تصبحيح التصبحيف وحتريبر    3169هبا064الصفدي  صالح الدين خليل بن أيبك )ت -40
 م.3260هبا3420  مكتبة اخلاجني  القاهر   3التحريف. حتقيق: السيد الشرقاوي  ط

م(: رد  املختار علق البدر املختبار شبرح تنبوير     3616هبا3959مد أمني )ت ابن عابدين  حم-46
  دار الكتب، العلميبة    3األبصار. دراسة وحتقيق: عادل أمحد املوجود  علي حممد معوض. ط

 م.3224هبا3435بريوت  

م(: سبري  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه       092هببا 934ابن عبداضكم  أبو عبداهلل )ت -42
 م.3200  مكتبة وهبة  القاهر   9أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أمحد عبيد. ط ناإلمام مالك ب
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م(: فتبوح مصبر   602هببا 950ابن عبد اضكم  أببو القاسبم عببد البرمحن ببن عببداهلل )ت        -52
 م.3223هبا3433  مكتبة مدبواي  القاهر   3وأخبارها. ط

  9حممبد هبرا . ط   م(: األموال. حتقيق: خليل616هبا994أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  -53
 م.3205هبا3125دار الفكر  القاهر   

 م.3264  دار املعارف مبصر  1العقيقي  جني،: املستشرقون. ط -59
العنيسي  روبيبا: تفسبري األلفبا  الدخيلبة يف اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها حبروفبه. نشبر             -51

 م.3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط
م(: إحيبا  علبوم البدين  دار املعرفبة      3333هبا525  أبو حامد حممد بن حممد )ت الغزالي -54

 بريوت  بال تاريل.
م(: ديبوان األدب. حتقيبق: أمحبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  -55

 م.3204ةتار عمر  جممع اللغة العربية  القاهر   
 م(:  3224هبا125ابن فار   أبو اضسني أمحد )ت  -56

الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف ةالمها. شبرح وحتقيبق: السبّيد أمحبد صبقر. اهليئبة        -
 م.9221العامة لقصور الثقافة  القاهر   

  مصبطفق الببابي اضلبيب     9مقاييس اللغة. دراسبة وحتقيبق: عبدالسبالم حممبد هبارون  ط      -
 م.3262القاهر   

(: العني. حتقيق: مهبدي املخزومبي  إببراهيم    م023هبا305الفراهيدي  اخلليل بن أمحد )ت  -50
 م.3262السامرائي  وزار  الثقافة واإلعالم  بغداد  

  3م(: القبامو  احملبيط. ط  3434هببا 630الفريوز آبادي  جمدالدين حممد ببن يعقبوب )ت    -56
 م.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بريوت  

  دار الكت، 1ابر عزب  طفيلي، بن يوسف جالد: قامو  اإلدار  والقما . تقديم: حممد ص -52
 م.9221هبا3491والوثائق القومية  القاهر   

م(: املصبباح املبنري يف الشبرح الكببري     3166هببا 002الفيومي  أمحد بن حممد ببن علبي )ت    -62
 للرافعي. املكتبة العلمية  بريوت  بال تاريل.
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افعية. م( ربقات الش3440هبا653ابن قا ي شهبة  أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر )ت -63
  جملس دائر  املعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا اهلند  3تصحيح وتعليق: عبدالعليم خان  ط

 م.3262هبا3422
م(: غري، اضديث. حتقيق: عببداهلل اجلببوري    662هبا906ابن قتيبة  عبداهلل بن مسلم )ت -69

 م.3200هبا3120  وزار  األوقاف  بغداد  3ط
م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436باه693القلقشندي  أمحد بن علي )ت -61

 الثقافة  القاهر   بال تاريل.
م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152الكندي  حممد بن يوسف )ت -64

 بريوت  بال تاريل. 
  منشورات جلنة 3َةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا ل بيات  ط-65

 م.9224هبا3495ل بالد الشام  عمان  تاري
 م.3262  جممع اللغة العربية  القاهر   3جممع اللغة العربية: املع م الوسيط  ط-66

 م.9222هبا3492  جممع اللغة العربية  القاهر   3املع م الكبري. ط
ت    مكتبة لبنبان  ببريو  3جممع اللغة العربية األردني  مع م ألفا  اضيا  العامة يف األردن  ط-60

 م.9226
م(: امُلغبرب يف ترتيب، املعبرب. حتقيبق:     3931هبا632املطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت -66

 م.3202هبا3122حممود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دار أسامة  حل،  
م(: املن ببد يف اللغببة واألدب والعلببوم. املطبعببة   3246هبببا3165املعلببوف  لببويس )ت  -62

 م.3296الكاثوليكية  بريوت  
م(: املفمليات. حتقيبق وشبرح:   024اهب306الطيب  ابن حممد بن يعلق بن عامر )ت  املفمل-02

 م.3206  دار املعارف مبصر  5أمحد حممد شاةر  وعبدالسالم حممد هارون. ط
 م(:  3443هبا645املقريزي  تقي الدين أمحد بن علي )ت -03

أليف والرتكبة    جلنبة التب  9السلوأ ملعرفة دول امللوأ.  تصبحيح: حممبد مصبطفق زيباد   ط     -
 م.3256والنشر  القاهر   



     م  1034 فرباير  –هـ 3415 ربيع اآلخر – الثاني عشرالعدد 

 أ. د. مسري الدروبي

                                   313 

افعية. م( ربقات الش3440هبا653ابن قا ي شهبة  أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر )ت -63
  جملس دائر  املعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا اهلند  3تصحيح وتعليق: عبدالعليم خان  ط

 م.3262هبا3422
م(: غري، اضديث. حتقيق: عببداهلل اجلببوري    662هبا906ابن قتيبة  عبداهلل بن مسلم )ت -69

 م.3200هبا3120  وزار  األوقاف  بغداد  3ط
م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436باه693القلقشندي  أمحد بن علي )ت -61

 الثقافة  القاهر   بال تاريل.
م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152الكندي  حممد بن يوسف )ت -64

 بريوت  بال تاريل. 
  منشورات جلنة 3َةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا ل بيات  ط-65

 م.9224هبا3495ل بالد الشام  عمان  تاري
 م.3262  جممع اللغة العربية  القاهر   3جممع اللغة العربية: املع م الوسيط  ط-66

 م.9222هبا3492  جممع اللغة العربية  القاهر   3املع م الكبري. ط
ت    مكتبة لبنبان  ببريو  3جممع اللغة العربية األردني  مع م ألفا  اضيا  العامة يف األردن  ط-60

 م.9226
م(: امُلغبرب يف ترتيب، املعبرب. حتقيبق:     3931هبا632املطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت -66

 م.3202هبا3122حممود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دار أسامة  حل،  
م(: املن ببد يف اللغببة واألدب والعلببوم. املطبعببة   3246هبببا3165املعلببوف  لببويس )ت  -62

 م.3296الكاثوليكية  بريوت  
م(: املفمليات. حتقيبق وشبرح:   024اهب306الطيب  ابن حممد بن يعلق بن عامر )ت  املفمل-02

 م.3206  دار املعارف مبصر  5أمحد حممد شاةر  وعبدالسالم حممد هارون. ط
 م(:  3443هبا645املقريزي  تقي الدين أمحد بن علي )ت -03

أليف والرتكبة    جلنبة التب  9السلوأ ملعرفة دول امللوأ.  تصبحيح: حممبد مصبطفق زيباد   ط     -
 م.3256والنشر  القاهر   
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  مسسسبة الفرقبان   3املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطبط واآلثبار. حتقيبق: أميبن فبساد سبيد  ط       -
 م.9229هبا3499للرتاث اإلسالمي  لندن  

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523ابن مكي الّصقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت  -09
 م.3263  دار املعارف مبصر  3طر  طاجلنان. حتقيق: عبدالعزيز م

م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببريوت  ببال     3133هبا033ابن منظور  حممد بن مكرم )ت  -01
 تاريل.

م(: ِرلببة الطلبببة يف  3349هببا 510النسبفي  جنبم البدين أببو حفبص عمبر ببن حممبد )ت          -04
نفبائس     دار ال3االصطالحات الفقهية.  بط وتعليق وختريل: خالد عبدالرمحن العكبك  ط 

 م.3225هبا3436بريوت  

م(: تهذي، األمسبا  واللغبات.   3900هبا606النووي  أبو زةريا حميي الدين بن شرف )ت  -05
 دار الكت، العلمية  بريوت  بال تاريل.

م(: غريب، اضبديث. حتقيبق: حسبني     616هببا 994اهلروي  أبو عبيد القاسم بن سبالم )ت   -06
 م.3264هبا3424للغة العربية  القاهر     جممع ا3حممد شرف  عبدالسالم حممد هارون  ط

  دار 4م(: الفبروق يف اللغبة. ط  3224هببا 125أبو هالل العسكري  اضسن بن عبداهلل )ت  -00
 م.3262هبا3422اآلفاق اجلديد   بريوت  

م(: مفبرج الكبروب يف   3920هببا 620ابن واصل اضموي  كال الدين حممد ببن سبامل )ت    -06
  اهليئبة املصبرية العامبة    3ن الشيال وحسني حممد ربيبع  ط أخبار ب  أيوب. حتقيق: كال الدي

 م.3200-3251للكتاب  القاهر   

 م.3260ونسنك  أ.ى. املع م املفهر  أللفا  اضديث النبوي. مطبعة بريل  ليدن   -02

م(: اخلراج. دراسة وحتقيق: حممد املناصري  026هبا369أبو يوسف  يعقوب بن إبراهيم )ت  -62
 م.9222هبا3412  3  ةنوز املعرفة  ط3ط


