
1

فقه الموارد العامة لبيت المال

أ. عامر محمد نزار جلعوط

تقديم

د. سامر مظهر قنطقجي

الطباعة اإللكرتونية برعاية شركة
 Shadows-IT Advanced Technology 

 www.shadows-it.com



2

الكتاب: فقه املوارد العامة لبيت املال
املؤلف: أ. عامر جلعوط

التصنيف: فقه إسالمي - اقتصادي
اإلصدار اإللكرتوني األول: ديسمرب/كانون األول 2012

الرقم الدويل املتسلسل للكتاب: 978-9933-9129-4-9 

اإلشراف الفين العام: جمموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة

جمموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة

اآلراء الواردة يف كتب الدار تعرب عن مؤلفيها وال تعرب بالضرورة عن رأي الدار

سوريا - محاة - ساحة العاصي - مقابل الربيد  - ص. ب: 132
هاتف: 00963-33-2224438  

فاكس: 00963-33-2224439
جوال: 00963-95-1211079  

الوكالء يف اخلارج:
- اإلمارات العربية املتحدة: عبد اهلل العقاد     - هاتف: 00971508289982
- اململكة العربية السعودية: هشام اخليواني    - هاتف: 00966500886376



3

الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب االقتصاد اإلسالمي االلكرتوني اجملاني( يهدف إىل:
لتصبح  - العاملي  السوق  اإلسالمي يف  االقتصاد  علوم  مؤلفات  نشر  تبين 

متاحة للباحثني واملشتغلني يف اجملال البحثي والتطبيقي. 
يعترب النشر االلكرتوني أكثر فائدة من النشر الورقي. -
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك هلا. -

واهلل من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب االقتصاد اإلسالمي االلكرتوني اجملاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.
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َقْوا لََفَتْحَنا َعلَيِْهْم  ْهَل الُْقَرى آََمُنوا َواتَّ
َ
نَّ أ

َ
َولَْو أ

بُوا  َكذَّ َولَِكْن  رِْض 
َ
َواْل َماءِ  السَّ ِمَن  بََرَكٍت 

َخْذنَاُهْم بَِما َكنُوا يَْكِسُبوَن
َ
فَأ

 )األعراف اآلية: 96(

اإلهداء
إىل من أرسله اهلل تعاىل رمحة وهدىً للعاملني وأخرج 
به الناس من الظلمات إىل النور سيدنا حممدصلى 

اهلل عليه وسلم.
رمحه  جلعوط  نزار  حممد  الشيخ  والدي  روح  إىل 

اهلل.
إىل مربية األجيال، والدتي وأمّي احلنون.

إىل رفيقة دربي وأم أوالدي، ومجيع أهلي وأحبيت.
إىل كل من كان له فضل علي يف دراسيت وتربييت 

ومسريتي التعليمية.

* *

* *
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تقديم
الدكتور سامر مظهر قنطقجي

دور الدولة يف االقتصاد:

إن دور الدولة )أو التدخل احلكومي( يف النشاط االقتصادي وحدوده قد شَغل 
حيّزاً واسعاً بني النظرية والتطبيق. فهناك من رفض التدخل احلكومي بتاتاً 
فجعل من الدولة حارساً للمصاحل رافعاً شعار احلرية االقتصادية، واملنافسة، 
الكامل  احلكومي  التدخل  أيّد  من  وهناك  اجملتمع.  أهداف  حتقيق  ليضمن 
حتقيق  ضرورة  يرى  من  وهناك  شيء.  كل  يف  التدخل  حق  الدولة  فأعطى 
االنسجام بني آليات التدخل احلكومي وآليات السوق على حنو يُكمل كل منهما 

اآلخر دون تعارض.

فأصحاب الرأي األول يرون يف دور الدولة حارساً لقواعد اللعبة االقتصادية، أما 
أصحاب الرأي الثاني فريون يف دور الدولة املتدخلة الالعب األساسي وأحيانا 
الوحيد. ويبدو أن املدرسة النقدية األمريكية قد سقطت، وجنحت املدرسة الكنزية 

جزئياً ألهنا نادت بتدخل ورقابة اجلهات احلكومة.

لقد تبنت النظم احلاكمة خمتلف األشكال السابقة، وقد فشل تطبيق التدخل 
الشمويل فشالً ذريعاً يف هناية القرن املاضي خبروج هذا األمنوذج هنائياً من 
السوق. وأثبتت األزمات املالية العاملية هناية أمنوذج احلرية االقتصادية املطلقة 
األمنوذج  ويعترب  بنفسها.  الذاتي  التحكم  السوق عن  بعدما عجزت حمددات 
التدخل  مدى  هو  فما  املعامل.  ضبابية  حدوده  لكن  األفضل،  املرشح  الثالث 

احلكومي بآليات السوق حتى يُحاَفظ عليه دون خلل أو أزمات عاصفة؟ 
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إن احلد األدنى ملا يشرتك به الناس كلهم يعترب احلد األدنى ملسؤولية الدولة 
جتاه أفرادها، وقد حدد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك بقوله: »الناس 
شركاء يف ثالثة املاء والكأل والنار«)1(. ويُستدل بذلك على رعاية الدولة أو من 
يُمثلها للمصاحل األساسية للمجتمع، حيث يشرتك الناس عموماً مبا يتوفر من 

ماء وطعام وأدوات تساعد يف تأمني الطاقة مبختلف أشكاهلا.

وقد كره ابن خلدون)2( دخول احلكومات يف جمال االستثمار ملا فيه من ضرر 
للرعية وإفساد للجباية. ويتمثل معنى السلطان وفق املفهوم املعاصر باحلكومة، 
وتتمثل اجلباية بواردات الدولة من األموال. فاحلكومات تسعى لتعويض عجز 

ميزانياهتا من خالل:
فرض املكوس )أي الضرائب( على مبيعات التجار للرعايا وعلى األسواق، - 

أو زيادة املكوس إذا كانت قدِ استحدثت من قبل.
مقامسة العمال واجلباة، وامتكاك )أي امتصاص( عظامهم.- 
الدولة ومصاحل -  والزراعة، وهو ما يستقيم معه رخاء  التجارة  ممارسة 

الرعية، وليس الوفاء حباجة بيت املال.

عظيمٌ  »غلٌط  بأنه  ويصفه  احلاكم  قِبَل  من  السلوك  هذا  خلدون  ابن  ويدين 
وإدخاٌل للضرر على الرعايا من وجوه متعددة«.

لذلك فإن لتحديد دور الدولة أثره يف رسم معامل حاجتها لألموال من أجل القيام 
بدورها. وإن ختصيص الكالم عن اجملتمع اإلسالمي مرده الفروق اجلوهرية 
هلذا اجملتمع عن غريه من اجملتمعات. فجميع العالقات يف اجملتمع اإلسالمي 

)1( سنن ابن ماجه: 2473. 
)2( ابن خلدون، املقدمة، حتقيق عبد اهلل الدرويش، دار يعرب بدمشق، 2004، ج1، الصفحات 473-468.
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تقوم على أساس التكافل، كالعالقة بني أفراده، بينما يسود الصراع الطبقي 
املصلحة  أساس  على  مبنية  كلها  العالقات  اإلسالمية، حيث  اجملتمعات غري 

فقط، وتستوجب هكذا عالقات التصارع بني الفرقاء لتعارض مصاحلهم.

إن شكل العالقات يف اجملتمع اإلسالمي حيكمها تطبيق الشريعة اإلسالمية 
وضرورة االلتزام هبا، مما يعين قيام نظام مرتبط بتطبيق الشريعة احلاكمة بل 

ويتأثر به.

الشأن االقتصادي، حيث تتشكل  الكالم عن  املقام هو  وإن ما يهمنا يف هذا 
املؤسسات املالية  األساسية ألي جمتمع إسالمي )الشكل أ( من:

ونفقات -  إيرادات  إدارة  يف  املالية  السياسات  ومتثل  املال:  بيت  مؤسسة 
الدولة.

مؤسسة الوقف.- 
مؤسسة الزكاة: وهي الركن الثالث يف اإلسالم.- 



10

الشكل )أ( املؤسسات املالية يف اجملتمع اإلسالمي

متثل املؤسسة األوىل اجلانب احلكومي، واملؤسستني األخريني اجملتمع املدني. 
وتتكامل هذه املؤسسات بالتكافل دون صراع. مثال ذلك:

ُيناط باحلكومة تدبر شؤون الناس ومنها شؤون احلرب والتسليح، وعلى بيت 
املال أن يُنفق من إيراداته الذاتية. ويرتتب على اجملتمع املدني مبؤسساته دعم 
األغنياء  بذلك من خالل وقف  تقوم  الوقف  اللزوم، فمؤسسة  احلكومة عند 
جلزء من أمواهلم لصاحل ذلك اإلنفاق العام كأن يوقف شخص ما غلة عقار 
ميلكه لتمويل احلرب. كما أن مؤسسة الزكاة فيها مصرف خاص يسمى يف 
سبيل اهلل، علماً أن مصارف الزكاة حمددة يف القرآن الكريم وهي من ثوابت 

الشريعة اإلسالمية وال حيق حلاكم أو حمكوم أن يلغيها.
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الفقر  ودفع  ألفرادها  والطبية  الصحية  املصاحل  رعاية  باحلكومة  يُناط  كما 
هذا  تدعم  الوقف  مؤسسة  لكن  الضخمة،  املبالغ  ذلك  ألجل  وتتكبد  عنهم، 
اإلنفاق بشكل واضح يف اجملتمع اإلسالمي، كما أن جّل مصارف الزكاة تتوجه 
لدعم هكذا إنفاق. ونفس الشيء يقال عن كفالة الغارمني واملدينني وغريها، 

الشكل )ب(.

الشكل )ب( تكامل وتكافل املؤسسات املالية يف اجملتمع اإلسالمي

النقدية  السياسة  الربا، مما جيعل  من اخلصوصية، حرمة  ملا سبق  يُضاف 
التقليدية يف مهب الريح، كما أن حرمة الضرائب جتعل السياسة املالية التقليدية 

مشلولة متاماً، وحيتاج هذا األمر تفصيالً ليس اآلن حمله.
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فالسياسة املالية للدول اليت تتبع األنظمة غري اإلسالمية تتمثل بالضرائب اليت 
جتبيها من الناس فتقوم خبفضها ورفعها تبعاً للظروف االقتصادية السائدة 
ملعاجلة اآلثار السيئة، وبذلك يعترب املواطن يف تلك البالد قد سدد ما عليه 
من تكاليف اجتماعية. بينما يف اجملتمع اإلسالمي فإن زكاة أمواله هي مبثابة 
تربير  فإن  لذلك  هبا،  يُسهم  اليت  االجتماعية  التكاليف  يف  الفعالة  املشاركة 
الشريعة  أحكام  لتطبيق  النظام اخلاضع  أمر عادل لطبيعة  الضرائب  حتريم 

اإلسالمية.

والفارق بني حاليت السياستني املاليتني يف اجملتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية 
أنه لو قصرت الدولة عن القيام بواجبها لظلم احلكومات أو لضعف تدبريها 
فإن األحكام سارية املفعول يف اجملتمع اإلسالمي، حيث يتحول فرض الكفاية 

إىل فرض عني بني األفراد حتت مظلة التكافل.  
اختالف املنهج يتطلب اختالف الطريق

ليس املقصود تغيري العامل من حولنا بل املقصود التزامنا مبنهج يراعي الثقافة 
العامة والتزامات األفراد مبعتقداهتم حيث ال يقدرون على اخلروج عنها ولو 
سداد  من  فالتهرب  أكثر،  أو  مرتني  االجتماعية  التكاليف  لسداد  اضطروا 
الضريبة مشكلة قانونية آثارها قابلة للسيطرة، )الشكل ج(. بينما عدم سداد 
آثاره  ال ميكنه حتمل  ما  وهذا  ويذهب مبعتقده  دينه  عن  املرء  يُخرج  الزكاة 

وتبعاته، الشكل )د(. 
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الشكل )ج( املسامهة االجتماعية يف اجملتمع غري اإلسالمي

الشكل )د( املسامهة االجتماعية يف اجملتمع غري اإلسالمي
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الناس جتعل  التطفل على  املال ومؤسسته دون  إن حتديد موارد ختص بيت 
القائمني عليه مضطرون إىل إدارته بكفاءة عالية تسمح هلم رسم التدخل يف 

حياة الناس واإلشراف على مصاحلهم. 

خزانته  وزارة  أو  ماله  بيت  أقام  اإلسالمي  االقتصاد  بأن  القول  لذلك ميكن 
بينما  املال،  بيت  ختص  موارد  جعل  بأن  اإليرادات((  ))نظرية  أساس  على 
أقام االقتصاد التقليدي وزارة خزانته على أساس ))نظرية النفقات((، حيث 
تقدر موازنة العام القادم النفقات الالزمة، وعلى أساسها يصدر قانون جباية 
قد  )على  الشعيب:  املثل  أساس  على  يقوم  األول  وكأن  الناس.  من  الضرائب 
منط  ثم  رجليك  )مدّ  أساس:  على  يقوم  الثاني  بينما  رجليك(  مدّ  بساطك 

البساط ونشده ليصل القدمني(، وشتان بني احلالني)1(.  

)1( للمزيد يراجع كتابنا ))سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني((، الذي أصدرته دار شعاع للنشر والعلوم
www.raypub.com ، عام 2008.  
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املقدمة
احلمدُ هلِل ربِّ العاملني، والصالةُ والسالمُ على سيّدنا حممّد وعلى آلهِ وصحِبه 
َمالَِك  اللَُّهمَّ  {قُِل  العزيز:  كتاِبهِ  يف  القائِل  املغين  الغينِّ  هلل  احلمدُ  أمجعني، 
َوتُِذلُّ  تََشاُء  َمْن  َوتُعِزُّ  تََشاُء  ْن  ِممَّ الُْملَْك  َوَتْنُِع  تََشاُء  َمْن  الُْملَْك  تُْؤِت  الُْملِْك 
ٍء قَِديٌر{ ]آل عمران:26[ فهو تعاىل ملك  ِ َشْ

َمْن تََشاُء بَِيِدَك اْلَْيُ إِنََّك َعَ ُكّ
املُلك واملال، سوّى البشر من الصلصال واستخلفهم فيه آلجال، يتوارثونه بني 
األجيال، وحيبونه حبا مجّاً على كل حال، وجيمعونه بالغدوّ واآلصال، ويسرعون 
إليه تسارع املقدام اخليّال، مع أهنم يف حياهتم إىل زوال، فهو ملعيشتهم الزينة 
واجلمال، وألممهم القوة تكاد تزول منه اجلبال، شرط أن يكونوا ممن اعتصم 
باهلل وما ضربه لنا من األمثال، وما رمسه لنا من األقوال واألعمال، وما بينه 
الذي  املال،  بيت  إيرادات  على  ينعكس  باجلملة  وهذا  واحلالل،  احلرام  من 
ميهّد هلم الظالل، كي يعيشوا بنعمة وسعادة وإقبال وآمال، يعّمرون هبا األرض 
الزالل، ويرجون االتصال والوصال، بسماء  الثروات واملاء  ويستخرجون منها 

رُفعت بغري عمدٍ وال حبال وبعدُ: 
إنَّ اإلسالمَ شريعٌة وحياةٌ، صاحٌل لكلِّ زماٍن ومكاٍن، وقد شرع هذا الدينُ نظاماً 
للبشِر أفراداً وأمماً، ومنْ ضمِن ذلك نظامه املايلُّ الذاخُر، الذي مشى عليه 
السلفُ الغابر من الصحابة الكرام األكابر ومن سار على طريقتهم النيّرة كنور 
املاس واجلواهر، فنَالوا به االمتثاَل ألمِر اهلل القادر، وجَنَوّا العزّة منَ العزيز 

القاهر.
وحننُ اليومَ بأمِّس احلاجةِ ألن نعيدَ النَظرَ والَفهَم فيما عاشه هؤالء األوائل مِنْ 
نظاٍم مايٍل رفيٍع يف مواردِهِ ونفقاتِه، يشد املتقاعس املتكاسل، ويرتقي باملخلص 
العامل، ويُعز فيه العالِم ويقف عند حدوده اجلاهل، ويَحق فيه احلق ويبطل 
فيه الباطل. وما حاجتنا هذه إال من أجل عودة سليمة إىل قيادة العالَم وحتقيق 
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العزة والكرامة، ورجعة رصينة لألمانة وتأمني الراحة والسالمة ألمتنا، وذلك 
من خالل العمل الدؤوب واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بشروطه وآدابه.

تأصيالً  اإلسالمية  للدولة  املالية  املوارد  الرسالة  هذه  يف  الباحثُ  سيقدمُ 
وأحكاماً وتطبيقاً معاصراً، لتكونَ:

إحدى لَِبناتِ االستخالف املبين على العلم والعمل يف األرض وفق قوله 	. 
ِمْن  َوُكُوا  َمَناكِبَِها  ِف  فَاْمُشوا  َذلُولاً  رَْض 

َ
اْل لَُكُم  َجَعَل  ِي  الَّ تعاىل: {ُهَو 

رِزْقِهِ ِإَوَلْهِ النُُّشور{ ]امللك اآلية:15[.
املَاليةِ 	.  االضطراباتِ  ظلِّ  يف  اهلِل  بإذِن  لألمةِ  ومصباحاً  عوناً  ولتحقق 

والنقديةِ العامليةِ احلالية.
أو 	.  املال  بيت  املالية يف اإلسالم هي من اختصاص  املوارد  إن مسؤولية 

وإدارة،  جباية  الوظيفة  هبذه  املكلف  فهو  املعاصر،  الوقت  يف  املالية  وزارة 
لذا بدأ الراجي عفو ربه باحلديث عن بيت املال ومشروعيته وأقسامه، ثم 
سار يف عرض املوارد املالية األصلية للدولة اإلسالمية منذ عهد رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم مروراً بعهد الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني الذين 
استمدوا أُُسس وكيفية التعامل مع موارد دولتهم من القرآن الكريم وسرية 

الرسول الكريم حممدصلى اهلل عليه وسلم. 
وعَرض الباحث كيف أن املال قد فاض يف عصرهم مما دفعهم لتطوير النظام 
املايل بزيادة املوارد وضبط اإلنفاق ضبطاً يصب يف مصلحة حجم املوارد مع 

مراعاة ترتيب حقوق الناس يف خمتلف األقاليم من خالل نظام الدواوين 
وحتدث عن عصري الدولة األموية والعباسية اللذيّن اختلفا كثرياً عن عصر 
الناس،  طبيعة  وتغريت  كبري،  بشكل  املوارد  زادت  حيث  الراشدين،  اخللفاء 
واحتاجوا ألساليب حكم جديدة يف التعامل مع املوارد املالية، ولقد تغريت تلك 

األساليب حسب سياسة كل خليفة وعدالته. 
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كما بيَّنَ األحكام الشرعية للموارد املالية إلظهار طريقة التعامل معها، وذلك 
ضمن ما يتعلق من تلك األحكام ببيت مال املسلمني، ويف ضوء ما فهمه فقهاء 

املذاهب األربعة احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبلي.
ثم جاءت التطبيقات والطرق املعاصرة لتحصيل املوارد املالية ُمظهرة حيوية 
التشريع اإلسالمي وصالحيته جلميع األزمنة واألمكنة، وكاشفة اللثام عما قد 
يشكل على الكثري من األنام، وخاصة يف هذه األيّام، من جبايات وزارات املال 

يف دول اإلسالم.
ولقد أكدت هذه الرسالة أن هذا الدين احلنيف ال يقوم بتشريع موارده على 
األسباب املادية فحسب، وإمنا ينظر إىل األسباب اإلميانية واملعنوية اليت تُبصِّرُ 
اإلنسان يف حقائق هذا الكون، واليت تتدخل يف إضافة موارد غري مباشرة تأذن 
ُ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمْن يََشاُء َوَيْقِدُر َوفَرُِحوا  بفتح خزائن اهلل قال ربنا تعاىل: {اللَّ

نَْيا ِف اْلَِخَرةِ إِلَّ َمَتاٌع{ ] الرعد اآلية: 26[. نَْيا َوَما اْلََياةُ ادلُّ بِاْلََياةِ ادلُّ
فإن كنتُ قد وُّفقت وأصبت احلق واالعتدال فمنَ اهلِل تعاىل ذي العزة والعظمة 
واجلالل، وإنْ كنتُ مْل أوفق يف الوصوِل إىل احلقّ والنوال فمنَ تقصريي ومن 
يكون يف  مقال  من  اهلل  وأستغفر  األجيال،  مدى  الكربى  الفتنة  ذي  الشيطان 
ضالل وأرجوه العفو عن سوء األعمال، وأستمسك حببل رمحته فما يل سواه 
ْيُتْم إِْن ُكنُْت َعَ بَّيَِنٍة ِمْن َرّبِ َوَرزَقَِن 

َ
َرأ

َ
من وال، قال اهلل تعاىل {قَاَل يَا قَوِْم أ

إِلَّ  رِيُد 
ُ
أ إِْن  َعنُْه  نَْهاُكْم 

َ
أ َما  إَِل  َخالَِفُكْم 

ُ
أ ْن 

َ
أ رِيُد 

ُ
أ َوَما  َحَسناًا  رِزْقاًا  ِمنُْه 

]هود  نِيُب{ 
ُ
أ ُْت ِإَوَلْهِ  تََوكَّ َعلَيْهِ   ِ بِاللَّ إِلَّ  تَوْفِيِق  َوَما  اْسَتَطْعُت  َما  اْلِْصَلَح 

اآلية:88[. 
محاه 20 ربيع األول 1431هـ
املوافق 6 آذار 2010م 
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أمهية البحث:
تأتي أمهية البحث فيما يلي:

ضرورة اإلعداد الشامل لقوة الدولة، ومن ذلك مواردها االقتصادية، وإن 	 
كثرياً من الدول اإلسالمية يف حقيقتها قوية يف مواردها، لكن تلك املوارد 
حباجة إىل محاية وإحياء ووضعها وفق شرع اهلل تعاىل لتؤتي أكلها لألمة 

اإلسالمية بإذن اهلل، فالدول االستعمارية تطمع يف هذه املوارد والثروات.
إظهار حيوية التشريع اإلسالمي وقدرته على النجاح والتفوق على غريه 	 

من األنظمة.
تقديم دستور مايل إسالمي من جهة املوارد جيمع بني املاضي )األسوة 	 

احلسنة( والتطبيقات العملية املعاصرة مبا ييسر احلكم مبا أنزل اهلل.
املسلمني 	  مبوارد  واالستعانة  لغريها  الفقرية  املسلمة  الدول  حاجة  بيان 

أنفسهم بتعاوهنم.
الدولة 	  مواطين  بني  املالية  موارده  حتصيل  يف  اإلسالم  عدالة  إيضاح 

اإلسالمية.
إن أكثر موازنات الدول املعاصرة تعاني خلالً كبرياً، مما يتطلب البحث 	 

عن حلول شرعية تنهض مبوارد األمة.
منهج البحث:

اعتمد هذا البحث يف بيان املوارد املالية على االستقراء التارخيي ثم االستنتاج 
الفقهي، ثم التطبيق املعاصر. 

أما منهج الباحث يف االستقراء التارخيي:
من 	.  البحث  مبوضوع  املتعلقة  التارخيية  املعلومات  جبمع  الباحث  قام 

حسب  وجتزئتها  بتوضيحها  شرع  ثم  احلديثة،  والكتب  القدمية  املراجع 
العصر، ثم حسب الفرتة الزمنية لعهد كل حاكم للدولة اإلسالمية ابتداء من 
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عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم حتى سنة 329هـ.
اتبع الباحث أسلوب التحليل واالستنتاج من النصوص التارخيية، ثم عرض 	. 

األمثلة الشاهدة عليها، ثم أوجز الباحث آخر كل فرتة السمات اليت متيّز هبا.
أما منهج الباحث يف بيان الفروع الفقهية:

ُذكر التعريف اللغوي واالصطالحي مقتصراً على املذاهب األربعة يف أكثر 	. 
األحيان.

بيّن الباحث األحكام الشرعية فيما خيص املوارد املالية مركزاً على إبراز 	. 
األدلة لكل مورد مايل، ثم خترجيها من مظاّنها الرئيسة. 

بيان درجة األحاديث الواردة يف الدراسة إال ما كان يف الصحيحني فهو 	. 
إشارة للداللة على صحة األخبار.

من 	.  الكثري  يف  وأحكام  وتعريفات  مفاهيم  من  يرجحه  ما  الباحث  أظهر 
املواضع.

شرح الغريب من املفردات، وذلك من خالل كتب التفسري أو كتب شروح 	. 
احلديث أو املعاجم اللغوية.

ما سريتبط بالبحث بشكل غري مباشر قام الباحث يف احلواشي خبالف 	. 
ما يتعلق بصلب املوضوع.

ترمجة األعالم الواردة أثناء البحث، وذلك بذكر املولد والوفاة لكل واحد 	. 
منهم، مع نبذة يسرية عن حياهتم.

تعريف األماكن واملدن، ملعرفة جغرافية األحداث.	. 
اإلسالمية 	.  االقتصادية  التارخيية  البحث  دارسة  من  الباحث  استفاد 

بإسقاطها على الواقع الذي نعيشه، وبيّن إمكان تطبيقه، مستفيداً من سعة 
الثروة الفقهية الواسعة يف ختريج وتكييف موارد مالية معاصرة.
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دراسات سابقة للبحث:
املوارد املالية يف اإلسالم للدكتور أمحد عبد العزيز املزيين، وهو كتاب 	. 

مشابه هلذا البحث من حيث الفروع الرئيسة، وخيتلف من حيث األسلوب 
الواقع  البحث يف  وكذا  يدينا،  ملا بني  التأصيلية  التارخيية  والطريقة  العام 

املعاصر. وهو من إصدار دار ذات السالسل الكويت، 1414هـ/1994م.
حبوث يف نظام اإلسالم لألستاذ الدكتور مصطفى البغا، حيث حتدث 	. 

يف قسم منه عن النظام االقتصادي يف اإلسالم ومن ذلك موارد بيت املال 
حيث ذكرها بإجياز ومنها: الزكاة، واخلراج، وحصة بيت املال من املعادن، 
وضريبة الدفاع واألمن )اجلزية(، مال من ال وارث له، الغنائم، العشور، وما 

يفرضه ويل األمر على األغنياء.
املالية 	.  للموارد  تعرض  حيث  اخلضري،  للشيخ  األمم  تاريخ  حماضرات 

وخاصة اخلراج يف التاريخ اإلسالمي وذكر تفصيالً عن موارد األقاليم من 
اخلراج وخاصة يف عهدي املأمون واملعتصم.

سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني: للدكتور سامر قنطقجي 	. 
وحتدث فيه عن املوارد العامة من وجهة ابن خلدون، وعن الصكوك اإلسالمية، 

والتوظيف واملَكس.
املالية 	.  املوارد  عن  فيه  القحف حتدث  منذر  للدكتور  املالية  السياسات 

وسياساهتا يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فقط 
دون العصر األموي والعباسي ودون الفروع الفقهية واملعاصرة.

أيضاً 	.  املعاصرة،  وتطبيقاهتا  اإلسالم  للدولة يف صدر  العامة  اإليرادات 
للدكتور منذر القحف نشره املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب سنة 1421هـ، 
2000م، وحتدث فيه عن املوارد املالية يف عصر النبوة والعصر الراشدي، 
وتطرق إىل املوارد زمن عمر بن عبد العزيز، ثم حتدث عن بعض التطبيقات 



21

املعاصرة بشكل مبسط.
يوسف: حيث حتدث عن 	.  إبراهيم  للدكتور  اإلسالم  العامة يف  النفقات 

اخلصائص املتعلقة باإليرادات العامة، وقسمها إىل ثابتة كاملنصوص عليها 
تأتي حسب  ومتحركة  إسالمياً،  املفضلة  أهنا هي  وبني  والسنة  الكتاب  يف 
احلاجة، وبني الكتاب املوارد املالية مرتبة حسب مصدرها نصاً أو إمجاعاً 

أو اجتهاداً. 
اجلديد يف البحث:

استقراء 	.  املالية وسياستها  املوارد  بني  كتاب جيمع  بتقديم  البحث  يقوم 
مروراً  الزاهر،  النبوة  بعصر  بدأ  األوىل  الثالثة  للقرون  تارخيياً  وحتليالً 

بالعصر الراشدي فالعصر األموي ثم العباسي.
تقديم املوارد املالية بشكل سهل وواضح.	. 
يقدم البحث التطبيقات املعاصرة للموارد املالية واليت هلا الدور الكبري يف 	. 

حياة األمة يف وقتنا احلايل، وذلك مثل: السياحة، واإلغاثة الدولية.
اليت 	.  اهلل  خزائن  حتصيل  وقواعد  املعنوية،  املالية  املوارد  بدور  التذكري 

هبا  يتميز  كسمة  إظهارها  ينبغي  ولكن  مباشرة  غري  موارد  وهي  تنفد،  ال 
االقتصاد اإلسالمي.

مشكلة البحث:
لقد تعددت املوارد املالية يف التاريخ املعاصرة وقد يُشْكِل على الكثري من الناس 
اهلل  شاء  إن  الباحث  فسيحاول  اإلسالمية،  الشريعة  مع  املوارد  تلك  تأصيل 
الثروة  مع  فقهياً  تكيفاً  وتكيفها  املوارد  لتلك  السليمة  املخارج  إىل  الوصول 
املخالفات  وجود  عند  جاهداً  الباحث  وسيسعى  واملتجددة،  املتعددة  الفقهية 
الشرعية يف بعض املوارد إلجياد البدائل الشرعية للخروج من تلك املخالفات.
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حمددات البحث: 
تدور الدراسة يف هذا البحث يف رحاب املوارد املالية وفق االقتصاد اإلسالمي، 
وال عالقة للبحث جبهة النفقات، وإن ُذكرت أحياناً فللداللة على سعة املوارد 
من جهة، ولإلشارة إىل مساعدهتا يف التمويل املايل العام مما ينعكس إجياباً 
على احلاجة يف زيادة املوارد العامة وذلك مثل اإلشارة إىل النفقات التخصصية 

يف الزكاة والوقف.
خطة البحث:

قسّم الباحث الرسالة إىل أربعة فصول منها فصل متهيدي، وفصل تارخيي 
تأصيلي، وفصل فقهي اقتصادي، وفصل أخري يدور حول التطبيقات املعاصرة 

للموارد املالية، وكان ذلك على النحو التايل:
املقدمة

الفصل التمهيدي: املدخل العام إىل املوارد املالية
- املبحث األول: بيت املال

املطلب األول: تعريف بيت املال.	 
املطلب الثاني: أقسامه وحقوقه.	 

- املبحث الثاني: خصائص املوارد املالية وامللكية العامة
املطلب األول: خصائص املوارد املالية.	 
املطلب الثاني: امللكية العامة.	 

الفصل األول: املوارد املالية يف التاريخ اإلسالمي
- املبحث األول: املوارد املالية يف العصر النبوي والراشدي

املطلب األول: املوارد املالية يف العصر النبوي.	 
املطلب الثاني: املوارد املالية يف العصر الراشدي.	 

- املبحث الثاني: املوارد املالية يف العصور الالحقة
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املطلب األول: املوارد املالية يف العصر األموي.	 
املطلب الثاني: املوارد املالية يف العصر العباسي.	 

الفصل الثاني: املوارد املالية يف االقتصاد اإلسالمي
- املبحث األول: الصدقات واجلزية والعشور

املطلب األول: الصدقات.	 
املطلب الثاني: اجلزية.	 
املطلب الثالث: العشور.	 

- املبحث الثاني: االستقراض العام
املطلب األول: العارية.	 
املطلب الثاني: القرض.	 
املطلب الثالث: القراض. 	 

- املبحث الثالث: الفيء واخلمس 
املطلب األول: الفيء والغنائم. 	 
املطلب الثاني: الركاز واملعادن.	 

- املبحث الرابع: اخلراج والوقف
املطلب األول: اخلراج.	 
املطلب الثاني: املوارد الوقفية. 	 

الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة
- املبحث األول: موارد بيت املال من الصدقات. 

املطلب األول: املؤسسات واجلمعيات اخلريية.	 
املطلب الثاني: إعانات الدولة عند النكبات.	 
املطلب الثالث: إعادة توطني الزكاة. 	 

- املبحث الثاني: املوارد النقدية لبيت املال
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املطلب األول: التوظيف على األغنياء.	 
املطلب الثاني: الضرائب واملكس.	 

- املبحث الثالث: موارد بيت املال من االستثمار
املطلب األول: الصكوك. 	 
املطلب الثاني: االستثمار املباشر. 	 

- املبحث الرابع: موارد بيت املال من امللكية العامة
املطلب األول: البرتول.	 
املطلب الثاني: مورد اخلراج.	 
املطلب الثالث: عائدات السياحة. 	 

- املبحث اخلامس: موارد بيت املال من الوقف
مطلب يف املوارد الوقفية.	 

- املبحث السادس: موارد بيت املال من خزائن اهلل
املطلب األول: مفهوم مورد خزائن اهلل وأمهيته.	 
املطلب الثاني: قواعد فتح املوارد الربانية للدولة اإلسالمية.	 

- اخلامتة والنتائج العامة للبحث
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من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل عز وجل)	(
إن اإلنسان قليل بنفسه كثري بأحبته، ولقد كان يل رحلة شائقة مع املاجستري 
حتى يسر اهلل تعاىل يل هذا العمل بفضله، لذا ال يسعين إال أن أشكر مجيع 
كان  رأسهم من  وعلى  بعيد،  أو  قريب  الرسالة من  من ساعدني إلمتام هذه 
أخاً وحبيباً يف تعامله معي األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي حفظه اهلل 
ورعاه. وال أنسى كما من بدأت معهم دراسيت العليا بكلية الشريعة التابعة لدار 
الفتوى يف بريوت، ومن تتوج العمل عندهم يف معهد الدعوة اجلامعي للدراسات 

اإلسالمية ببريوت)2(. 
 وكتبها 

 عامر حممد نزار)3( جلعوط
 

)1( هذا نص حديث أخرجه أمحد يف مسند عن أبي هريرة ج2 ص258، وكذا الطرباني يف األوسط عن أبي سعيد اخلدري رضي 
اهلل عنه. قال ابن حجر اهليثمي يف جممع الزوائد: إسناده حسن. ج 3 ص465.

)2( متت مناقشة البحث يف العاصمة اللبنانية بريوت يف معهد الدعوة اجلامعي يف اجتماع جلنة املناقشة املؤلفة من السادة األستاذ 
الدكتور سامر قنطقجي مشرفاً ورئيساً، واألستاذ الدكتور ماجد الدرويش مناقشاً، والدكتور الشيخ بشار العجل مناقشاً، وذلك 

بتاريخ 20 ريع األول 1431هـ، وقررت اللجنة منح الباحث شهادة املاجستري يف الدرسات اإلسالمية شعبة االقتصاد. 
)3( الشيخ أبو أمحد حممد نزار جلعوط رمحه اهلل: ولد مبدينة محاه يف أعلى حي الفراية عام 1358هـ، وتلقى علومه مبدارس 
محاه، وعلى يد جده ألمه الشيخ حسن الدندشي رمحه اهلل الذي كان إماماً وخطيباً ملسجد الزاوية حبماه، ولقد تتلمذ أيضاً مع 
شباب جيله يف ثانوية ابن رشد وخارجها على يد العالمة الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل الذي كان حيبه ويبدي إعجابه به ملا كان 
يرى فيه من حرص على مجع آيات القرآن الكريم فيما يعطيه للطلبة من واجبات. توىل الشيخ إمامة مسجد الشهداء عام 1405هـ 
وقام باخلطابة فيه حتى وفاته، إضافة ملسجدي سعد بن معاذ واألفندي. وكان رمحه اهلل من بني مخسة من حفظة كتاب اهلل يف 
مدينة محاه يف أوائل القرن اهلجري احلايل كما أخربني الشيخ احلافظ عز الدين الكردي إمام املسجد اجلديد رمحه اهلل، ولقد 
كان واضحاً يف خُطبه اليت اتسمت بالقصر مع تطويله للقراءة يف صالة اجلمعة، ورأيته زاهداً يف الدنيا مقبالً على اآلخرة، ورعاً 
عابداً متهجداً حافظاً لنعم اهلل، كما رأيت ومسعت له الكثري من اإلكرام الرباني، وكان أكثر ذلك عند وفاته، اليت كانت يف مساء يوم 

اخلميس األول من شهر شعبان سنة 1414هـ، وشيعته مجوع غفرية بعد صالة اجلمعة يف مسجد الشهداء رمحه اهلل.
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الفصل التمهيدي
املدخل العام للموارد املالية

متهيد: 
تقع مسؤولية املوارد املالية يف اإلسالم على بيت املال فهو وفق مفهومه العام 
املكلف هبذه الوظيفة، وسيحاول الباحث يف هذا الفصل إظهار الفكرة الواضحة 
وحقوقه،  أقسامه  وحتديد  ومشروعيته،  مفهومه  إىل  بالوصول  وذلك  عنه، 
ومعرفة اخلصائص املتعلقة باملوارد اليت تدخل إليه، وسيكون ذلك إن شاء اهلل 

يف النقاط التالية:

- املبحث األول: بيت املال
•  املطلب األول: تعريف بيت املال.	
•  املطلب الثاني: أقسامه وحقوقه.	

- املبحث الثاني: خصائص املوارد املالية وامللكية العامة
•  املطلب األول: خصائص املوارد املالية.	
•  املطلب الثاني: امللكية العامة.	
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املبحث األول: بيت املال
سيتناول الباحث يف هذا املبحث احلديث عن بيت املال تعريفاً ومشروعية، ثم 
سيذكر تعريف املال عند الفقهاء وأقسامه، وسيذكر الباحث أقسام بيت املال 

وحقوقه وذلك وفق مطلبني كما هو آتي:

املطلب األول: تعريف بيت املال ومشروعيته
يقابل مصطلح بيت املال يف التاريخ املعاصر كلمات متعددة كوزارة املالية، أو 
وزارة اخلزانة، فما هو بيت املال يف اإلسالم؟. وما هي مشروعيته؟. وما هو 
املال وما أقسامه لدى الفقهاء؟. هذا ما سيبيّنه الباحث يف هذا املطلب، كما 

يلي:
تعريف بيت املال لغة واصطالحاً: أ- 

البيت يف اللغة)1(: املسكن، وجَمعه بيوت وأبيات. وبيّت البيت: بناه، وبيّت الشيء 
أباته وعمله ليالً ودبره ليال، والبيات أن يأتي العدوّ ليالً، ومنه قول العرب: أمر 
بُيّت بليٍل ومنه قوله اهلل تعاىل: {َوَيُقولُوَن َطاَعٌة فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعنِْدَك َبيََّت 
ْ َعَ  ْعرِْض َعنُْهْم َوتََوكَّ

َ
ُ يَْكُتُب َما يُبَّيُِتوَن فَأ ِي َتُقوُل َواللَّ َطائَِفٌة ِمنُْهْم َغْيَ الَّ

ِ َوكِيل{ ] النساء:81 [.  ِ َوَكَف بِاللَّ اللَّ
وأما املال يف اللغة: أصله من امليل، ويقال مال احلائط إن مل يكن مستقيماً، 
ومال الغصن: حرّكه النسيم، وأمَال القارئ القرآن: استعمل اإلمالة يف قراءته، 
أموال،  ومجعه  األشياء()3(،  مجيع  من  ملكته  )ما  فيقول:  منظور)2(  ابن  وأما 
رجل  أي  الياء،  بتشديد  مويّل  والعامّة:  مويّل،  تصغريه:  ومتولت  ملت  ويقال 

)1( املصباح املنري ج 1ص68، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي املكتبة العلمية – بريوت.
األفريقي، صاحب )لسان  الرويفعي  األنصاري  ابن منظور  الدين  الفضل، مجال  أبو  بن على،  بن مكرم  ابن منظور: حممد   )2(
العرب(: اإلمام اللغوي احلجة، ولد مبصر )وقيل: يف طرابلس الغرب( سنة630هـ وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، ثم ويل القضاء 
يف طرابلس، وعاد إىل مصر فتويف فيها سنة711هـ، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمره. عن األعالم خلري 

الدين الزركلي ج7 دار العلم للماليني بريوت ط5 1980.
)3( لسان العرب ج 11 ص635.
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)مال( ومتول مثله، وموّله غريه، ورجل مال: ذو ملك وقيل كثري املال.
وأما تعريف بيت املال اصطالحاً فيُورد الباحث عدة تعريفات ومفاهيم للوصول 

إىل تعريف جامع مانع: 
هو اجلهة اليت تستحق كل مال ال يتعني مالكه من املسلمني، وجيب عليها 	. 

كل حق يستحقه املسلمون، وبعبارة أخرى: اجلهة اليت تستحق قبض األموال 
العامة وجيب عليها إشباع احلاجات العامة)1(.

هو ليس جمرد املكان الذي يُحفظ فيه املال، وإمنا يتضمن معنى آخر 	. 
بأنه: الشخصية املعنوية املستقلة، اليت هلا حقوق معيّنة، وعليها التزامات 

حمددة)2(.
الذي 	.  املكان  كذلك  وهو  الدولة،  موارد  إليه مجيع  ترد  الذي  املكان  هو 

والقضاة،  واجليش،  اخللفاء،  أعطيات  من  منه مجيع مصروفاهتا  تُصرف 
والعمال، واملرافق العامة واخلاصة للدولة وهكذا.....)3(.

هو الدار اليت يُحتفظ فيها بأموال األمة اليت لإلمام التصرف فيها أو 	. 
حيازهتا ألهلها)4(. 

أما الوظيفة املالية فهي)5(: جباية الفيء والصدقات، على ما أوجبه الشرع 	. 
نصاً واجتهاداً من غري عسف)6(.

)1( األحكام السلطانية ج1 ص429، مكتبة دار األسد للثقافة حبماه. املاوردي: أبو احلسن على بن حممد بن حبيب، املعروف 
املاوردي، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وشهد له بالتبحّر واملعرفة التامة باملذهب. وفوّض إليه القضاء ببلدان كثرية، 
واستوطن بغداد يف درب الزّعفراني، توفى سنة 450 هجرية. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس مشس الدين أمحد 

بن حممد بن أبي بكر بن خلكان ج3 ص 283 حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت. 
)2( املرجع السابق نفس الصفحة.

)3( فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب للصالبي ص163، وهو بدوره أخذ عن سياسة املال يف اإلسالم يف عهد عمر بن 
اخلطاب لـ )عبد اهلل مجعان السعدي( ص551. 

www.alargam.com. )4(
)5( ذكرها القاضي أبو يعلى احلنبلي: اإلمام العالمة، حممد بن احلسني ابن حممد بن خلف بن أمحد البغدادي، احلنبلي، ابن 
الفراء. ولد يف أول سنة مثانني وثالث مئة. أفتى ودرس، وانتهت إليه اإلمامة يف الفقه، وكان عامل العراق يف زمانه، ويل أبو يعلى 
القضاء بدار اخلالفة واحلريم، مع قضاء حران وحلوان، له كتب عدة مثل أحكام القرآن وغريه. تويف سنة مثان ومخسني وأربع مئة. 

عن سري أعالم النبالء للذهيب ج 18 ص89.
)6( حبوث يف نظام اإلسالم للدكتور مصطفى البغا ص172 منشورات جامعة دمشق، ومعنى عَسَف سار على غري هداية وظلم. 
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اإلسالم 	.  اللّه يف صدر  مال  بيت  أو  املسلمني،  مال  بيت  لفظ  واستعمل 
للدّاللة على املبنى واملكان اّلذي حتفظ فيه األموال العامّة للدّولة اإلسالميّة 
من املنقوالت، كالفيء ومخس الغنائم وحنومها إىل أن تصرف يف وجوهها)1(.

مُبهم من حيث جهة  املال، وهو  األول: قد ذكر بعض وظيفة بيت  فالتعريف 
اجلباية، وجهة احلفظ، وجهة الصرف، وهو قد ضيق واسعاً، وأخرج الكثري من 

طرق رفد بيت املال، وكذلك أخرج أهل الذمة، ومن يف حكمهم.
حيث  األوىل  الصيغة  بنفس  وعاد  املكان،  دون  اجلهة  ذكر  الثاني:  والتعريف 
ثَمة أموال غري العامة يقوم بيت املال جببايتها – كاللقطات واألموال الضائعة 

والتربعات- وهي بعد اجلباية تدخل حكماً يف األموال العامة.
والتعريف الثالث: خصص بيت املال بالشخصية املعنوية فقط دون املكان. 

وخصص التعريف الرابع بيت املال مبكان اإليراد ومكان الصرف دون احلديث 
عن الشخصية املعنوية املستقلة، فأخرج أصل بيت املال يف العصر النبوي.

 إن التعريفات السابقة قد أسقطت منهج بيت املال القائم على الشريعة، وذلك 
بعدم تبيان اجلباية وما مصادرها و مل تتعرض ملسألة حفظ األموال كما كان 
يفعل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيث كان جيمعه لعام كامل، ثم 

يوزعه على أفراد األمة حسب النظام اإلداري الذي وضعه.
مما سبق جيمع الباحث بني التعريفات السابقة ويعرّف بيت املال بأنه: 

واألموال  والصدقات  الفيء  جباية  تتوىل  اليت  املستقلة،  املعنوية  )الشخصية 
العامة أو ما يف حكمها، وحفظها وإحصائها يف مكان أمني، إلنفاقها يف إشباع 
حاجات ومتطلبات األمة على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً)2( من غري عَسَف(.

)1( املوسوعة الفقهية الكويتية ج2 ص8603 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.
)2( االجتهاد يف اللغة بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف فعل وال يستعمل إال فيما فيه جهد. وهو يف عرف الفقهاء خمصوص ببذل 

اجلهد يف العلم بأحكام الشرع. عن روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة ص253.
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عناصر التعريف: 
الشخصية املعنوية: هي من أسندت إليه أمر األمة كويل األمر أو نائبه 	 

الكريم صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه من  وكانت متمثلة بشخص الرسول 
بعده، وعماهلم.

املستقلة: صاحبة السيادة الكاملة واملتفرّدة يف إدارة شؤون بيت املال)1(، 	 
وهذا عائد إىل السياسة العامة لويل األمر، كما سيمر يف عهد علي بن أبي 
طالب رضي اهلل عنه كيف أنه أمر بعض والته بطاعة صاحب بيت املال فيما 

يتعلق به.
سيمر 	  ما  على  والفتوحات،  احلروب  أموال  أخذ  يعين  الفيء:  جباية 

تفصيله، والصدقات سواء كانت زكاةً أم تطوعاً أم حبساً كالوقف. 
األموال العامة: أي كل ما تتعلق حقوق األمة فيه كالركاز واملعادن واخلراج 	 

وغريها. 
ما يف حكمها: كاألموال اليت ال يعرف هلا مالك.	 
وحفظها: وهو األصل يف إقامة بيت املال، كي تصان أموال األمة حلني 	 

حاجتها وذلك بعد إجراء املوازنة السنوية العامة هلا. 
إحصاؤها: فهو من أجل دراسة توزيعها على مستحقيها الذين أيضاً يتم 	 

إحصاؤهم وتسجيل أمساءهم وعطاءاهتم. 
إىل عمر رضي 	  مكان أمني: مع أهل أمانة كما قال علي لعثمان مشرياً 

ِمنُي{ ]القصص 
َ
اْل الَْقوِيُّ  َجرَْت 

ْ
اْسَتأ َمِن  َخْيَ  تعاىل: {إِنَّ  بقوله  اهلل عنه 

اآلية28[، وقد تعارفت األمة على وضع بيت املال يف املسجد عرب التاريخ، 
حديد  من  باب  املال  ولبيت  أساطني)2(،  مرتفعة حممولة  قبة  شبه  وشكله 

)1( يُرجع إىل املعجم الوسيط ج2 ص756 حول معنى استقل. 
)2( أساطني: مجعٌ ألسطوانة وهي العمود، والسارية املعجم الوسيط تأليف جمموعة من األساتذة ج1 ص17. 
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وأقفال والصعود إليه على قنطرة خشبية وهو موجود يف املسجد)1(. 
إلنفاقها: وهو منهج اإلسالم يف كل النواحي، باحلث على اإلنفاق، وهو 	 

ما كان يفعله الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء من بعده، وهذا 
سواء  اإلسالمية  الدولة  ومواطين  األمة،  أفراد  كفاية  حتى  مرتوك  اإلنفاق 
كانوا مسلمني أو أهل ذمة)2( حيث هلم ما لنا، وعليهم ما علينا، حتى ال متتد 

أيديهم إىل احلرام.
على ما أوجبه الشرع: أي حبسب أحكام الشريعة اإلسالمية.. 	 
من غري عسف: أي من غري ظلم وذلك ألن العدل هو مسة هذه الشريعة 	 

اليت مصدرها اهلل والذي من أمسائه )العدل(. وكذلك حلديث معاذ بن جبل 
رضي اهلل عنه حني بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن: )..وإيّاك 

وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب()3(.
مشروعية بيت املال: 	- 

إن بيت املال كشخصية معنوية، أمر ثابت بالقرآن والسنة الشريفة، وباإلمجاع، 
وبالقياس وذلك كما يلي:

القرآن الكريم: 	. 
لقد ُذكر يف كتاب اهلل وظائف مالية عديدة متفرعة عن بيت املال، وأشارت 

)1( النفقات العامة يف اإلسالم ص140 وهذا الوصف هو البن رسته: احلافظ احملدث الصدوق، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 
بن رسته املديين، من كرباء أصبهان. مات يف سنة إحدى وثالث مئة.. عن سري أعالم النبالء ج 14ص163.

)2( الذمة: لغة العهد، ألن نقضه يوجب الذم، ومنهم من جعلها وصفاً فعرفها بأهنا وصف يصري الشخص به أهالً لإلجياب له 
وعليه، ومنهم من جعلها ذاتاً، فعرفها بأهنا نفس هلا عهد، فإن اإلنسان يولد وله ذمة صاحلة للوجوب له وعليه عن التعريفات 
للجرجاني ص35 ومسي أهل الذمة ذمة لدخوهلم يف عهد املسلمني وأماهنم. عن لسان العرب ج12 ص221 كذا النهاية يف غريب 
احلديث واألثر ج2 ص168. ومن وعيد اإلخالل بواجب العدل فيهم، أنه من اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة يف عرض 
أحدهم، أو نوع من أنواع األذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة اهلل تعاىل وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وذمة اإلسالم 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )أال من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس منه فانا 
حجيجه يوم القيامة( أخرجه أبو داوود باب يف تعشري أهل الذمة ج3 ص170، وأضاف البيهقي يف سننه )...وأشار رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم بأصبعه إىل صدره، أال ومن قتل معاهدا له ذمة اهلل وذمة رسوله حرم اهلل عليه ريح اجلنة وان رحيها لتوجد من 

مسرية سبعني خريفا( سنن البيهقي الكربى باب النهي عن التشديد يف جباية اجلزية ج 9 ص205.
)3( من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء فرتد على الفقراء ج2 ص544، مسلم كتاب 

اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ج 1 ص50. 
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آيات كثرية بداللة مفهومها العام إىل مشروعية بيت املال حيث أمر اهلل تعاىل 
األموال  الفيء وأوضح طرق صرف  وتوزيعها، وحدد أصحاب  الزكاة  بأخذ 
املأخوذة يف مصاحل األمة عامة، وال يتم ذلك إال من خالل الرسول صلى اهلل 

عليه وسلم وويل األمر من بعده، إضافة ملورد الغنائم وخُمسها.
ْمَوالِِهْم َصَدقَةاً ُتَطّهِرُُهْم َوتَُزّكِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهْم إِنَّ 

َ
قال اهلل تعاىل: {ُخْذ ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]التوبة اآلية 103[. َصَلتََك َسَكٌن لَُهْم َواللَّ
هو  بالعطاء  واملراد  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  هو  باألخذ  املخاطب  إن 
للرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأخذه وعطاؤه صلى اهلل عليه وسلم هو أخذ 

ويل بيت املال.
َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكنِِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ  و قال اهلل تعاىل: {إِنََّما الصَّ
 ُ ِ َواللَّ بِيِل فَرِيَضةاً ِمَن اللَّ ِ َوابِْن السَّ قُلُوُبُهْم َوِف الّرِقَاِب َوالَْغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اللَّ
َعلِيٌم َحِكيٌم{ ]التوبة،60[ والعاملون عليها هم مكلفون من قبل الرسولصلى 
اهلل عليه وسلم بشخصيته املعنوية املتولية لشؤون املسلمني عامة، وكذلك األمر 
بالنسبة ملن خلفه، ولقد قاتل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه مانعي الزكاة، ألهنا 

ركناً من أركان اإلسالم، وأخذها واجب من واجبات اإلمام.
وقال اهلل تعاىل: {َقاتِلُوا الَّذِينَ اَل يُؤْمِنُونَ ِباللَّهِ وَاَل ِبالْيَوِْم اآْلَخِِر وَاَل يُحَرِّمُونَ 
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعُْطوا 

الِْجزْيََة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{ ]التوبة: 29[.
فالفيء مال عاد للمسلمني من أعدائهم بغري قتال على ما سيمر إن شاء اهلل، 
فمن يقوم برعايته؟. وال ريب أنه حباجة إىل مجع وإحصاء وحفظ وتوزيع وهذا 

باجلملة ما يقوم به بيت املال.
مَا َغنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ َفَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوِل وَلِذِي  وقال اهلل تعاىل: {وَاعْلَمُوا أَنَّ
الُْقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابِْن السَِّبيِل إِنْ ُكنْتُمْ آَمَنْتُمْ ِباللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى 
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عَبْدِنَا يَوْمَ الُْفرَْقاِن يَوْمَ الْتََقى الْجَمْعَاِن وَاللَّهُ عَلَى ُكلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ{ ]األنفال: 41[. 
فللغامنني،  يتبقى  ما  أما  حمددة  ملصارف  الغنيمة  خُمس  اآلية  أعطت  لقد 
واخلمس املرتوك هو حق للرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده للتصرف فيه 
بأشخاصهم املعنوية حبسب مصاحل األمة ووفق تقسيم اآلية على ما سيذكره 

ويبينه الباحث إن شاء اهلل يف الغنائم. 
السنة الشريفة: 	. 

ال تذكر السّنّة املطهرة صراحة استعمال هذه الّتسمية )بيت املال( يف عهده 
بعض  أنّ  الواردة  األحاديث  من  كثريٍ  من  يظهر  ولكن  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
وظائف بيت املال كانت قائمًة، ومن ذلك أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث 
عماالً جلباية أموال الزكاة كحديث جابر بن عُتيك)1( رضي اهلل عنه عن النيب 
فرّحبوا  جاءوكم  فإن  مُبَغضون،  رَكبٌ  )سيأتيكم  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
هبم، وخلّوا بينهم وبيت ما يبتغون، فإن عَدلوا فألِنفسهم، وإن َظلَموا فعليها، 

وأرُضوهم، فإن متام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم()2(.
ومن مجلة املهام اليت كان يوكل هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والته هي 
إبالغ الناس بوجوب دفع الصدقة إليهم ومن ذلك حديث معاذ بن جبل)3( رضي 
اهلل عنهحينما بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن، حيث كان من 
مجلة ما قاله له: )فأخربهم أن اهلل قد افرتض عليه صدقة تُؤخذ من أغنيائهم 

فتُرد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم..(.)4(

)1( جابر بن عُتيك األنصاري األوسي، شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يٌكنّى أبا عبد اهلل، تُويف 
وعمره 91 سنة وذلك يف عام 61 للهجرة. أسد الغابة البن األثري ج 1 ص495.

)2( أبو داوود كتاب الزكاة باب رضا املصدق ج2 ص105، مصنّف ابن أبي شيبة كتاب الزكاة ما قالوا يف منع الزكاة ج2 ص354. 
قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه البزّار )رواته ثقات ويف بعضهم خالف ال يضر(، ج3 ص 79. 

)3( معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجي وكان معاذ يكنى أبا عبد الرمحن، وهو أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار، 
وشهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وآخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني عبد اهلل بن 
مسعود. وكان عمره ملا أسلم مثاني عشرة سنة. تويف يف طاعون عمواس سنة مثاني عشرة عن أسد الغابة ج5 ص187 وما بعدها.

املال  بيت  هو  فيهما  والفاعل  للمجهول،  مبنيان  احلديث  يف  )وتُرد(  )تؤُخذ(  ولفظا  قبل،  من  مر خترجيه  قد  حديث  من   )4(
بشخصيته املعنوية املمثلة مبعاذ بن جبل ووكالئه يف وظيفة األخذ والرد. 
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ولقد ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَه كان يُوكُِل بعض أصحابه 
أي  األمة يف  إباحة حفظ مال  يدل على  الصدقة وحراسته مما  حبفظ مال 
مكان يراه ويل األمر، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال: )وّكلين 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل حيثو 

من الطعام فأخذته فقلت: ألرفعنّك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم()1(.
فهذه أدلة تُبيّن أن هذه الشخصيات كانت موكلًة من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم جبباية ومجع أموال الزكاة وحفظها يف حاالتٍ نادرةٍ، ويعود السبب يف 
ندرهتا قلة األموال وعدم كفايتها وكثرة عطاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
منها الذي كان يُعطي عطاء من ال خيشى الفقر، وذلك تعليماً للناس واخللفاء 

من بعده على إكرام احملتاجني. 
وأما اإلمجاع: 	. 

 ميكن تتبع إمجاع األمة على بيت املال فيما يلي:
مل ينكر الصحابة رضي اهلل عنهم يف عهد أبي بكر رضي اهلل عنه اختاذه - 

بيتاً للمال يف السُنْح كما سيمر-إن شاء اهلل- وملّا انتقل إىل املدينة قالوا له 
أال جتعل من حيرسه؟ فقال رضي اهلل عنه عليه قفل.

فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الذي جعل لبيت املال ديواناً خاصاً به، - 
وأقساماً خمتلفة، بعد مشاورة الصحابة جبمع املال عاماً كامالً إلحصائه 

ثم تقسّيمه. 
فعل األمة على مر العصور حيث قاموا ببناء بيوت املال يف املساجد الكبرية - 

من أجل حفظ املال دون نكري، كبيت املال املوجود يف مسجد بين أمية الكبري 
بدمشق. مما سبق يظهر للباحث إمجاع املسلمني يف موضوع بيت املال. 

)1( البخاري يف الصحيح كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجالً فرتك الوكيل شيئاً فأجازه املوكل ج 2 ص812. 
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القياس: 	. 
إن العلة يف إجياد بيت للمال هي حفظ مال األمة وقد حفظ الرسول الكريم 
صلى اهلل عليه وسلم أموال الزكاة يف بيوت بعض أصحابه رضي اهلل عنهم مثل 
حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه السابق، فيقاس عليه جواز حفظ مال األمة 

يف أي مكان وفق ما تقتضيه مصلحتها. 
شرع من قبلنا:	. 

 قد تقرر يف األصول أن شرع من قبلنا لنا شرع إذا قصه اهلل تعاىل ورسوله من 
ْسَتْخلِْصُه 

َ
غري إنكار ومل يظهر نسخه)1( وقد اهلل تعاىل: {َوقَاَل الَْملُِك ائُْتوِن بِهِ أ

ِمنٌي * قَاَل اْجَعلِْن َعَ َخَزائِِن 
َ
ْيَنا َمِكنٌي أ ا َكََّمُه قَاَل إِنََّك اْلَوَْم دَلَ ِلَْفِس فَلَمَّ

رِْض إِّنِ َحفِيٌظ َعلِيٌم{ ]يوسف: 54،55[. فلو مل يكن أمر اخلزائن مشروعاً 
َ
اْل

بن  عمر  بذلك  استدل  وقد  السالم،  عليه  يوسف  سيدنا  املعصوم  طلبه  ملا 
عنه على  اهلل  أبي هريرة رضي  الصحابي  اهلل عنه يف حث  اخلطاب رضي 
العودة للوالية على بيت املال، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال يل عمر: 
يا عدو اهلل وعدو اإلسالم خنت مال اهلل قال: قلت لست عدو اهلل وال عدو 
اإلسالم ولكين عدو من عادامها ومل أخن مال اهلل ولكنها أمثان إبلي وسهام 
اجتمعت. قال: فأعادها عليّ وأعدت عليه هذا الكالم قال: فغرمين اثين عشر 
ألفا قال: فقمت يف صالة الغداة فقلت: اللهم اغفر ألمري املؤمنني فلما كان بعد 
ذلك أرادني على العمل فأبيت عليه فقال: ومل وقد سأل يوسف العمل وكان 
خرياً منك؟ فقلت: إن يوسف نيب ابن نيب ابن نيب ابن نيب وأنا ابن أميمة وأنا 
أخاف ثالثا واثنتني قال: أوال تقول مخساً؟ قلت: ال. قال: فما هن؟ قلت: أخاف 
أن أقول بغري علم وأن أفيت بغري علم وأن يضرب ظهري وأن يشتم عرضي وأن 

)1( الدر املختار ج1 ص98 حممد عالء الدين احلصفكي، وهذا عند احلنفية. وأما الشافعية فعندهم شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد 
يف شرعنا ما يقرره ينظر يف روضة الطالبني للنووي ج3 ص277.
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يؤخذ مايل بالضرب)1(. 
األمينة 	.  النزيهة  بالكفاءات  ورفده  الدولة  يف  املال  بيت  قيام  إن  وأخرياً 

واخلربات البشرية املختصة املواكبة للمالية اإلقليمية والدولية ال يقف عند 
وا لَُهْم َما  ِعدُّ

َ
الِحل فقط بل هو أمر واجب على األمة قال اهلل تعاىل: {َوأ

ٍة{ ]األنفال: 60[. اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ
مفهوم املال عند الفقهاء:	- 

أما مفهوم املال لدى الفقهاء فقد اشرتطوا إلطالقه على الشيء أمرين: 
أن ميكن إحرازه وحيازته)2(. 	. 
أن ميكن االنتفاع به انتفاعاً شرعياً معتاداً، فإن مل ميكن إحراز الشيء 	. 

وال حيازته كاهلواء والعلم وغريمها من األمور املعنوية ال يسمّى ماالً شرعاً)3(.
ويف اصطالح احلنفية: )ما مييل إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة)4(، 	 

وجيري فيه البذل واملنع()5(.
باعتبار  ولكن  به،  ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا  )اسم  بأنه:  كما عرّفوه 

صفة التمول، واإلحراز()6(. 
ويف تعريف آخر: )املال اسم لغري اآلدمي، خلق ملصاحل اآلدمي، وأمكن إحرازه، 

)1( حديث صحيح أخرجه احلاكم يف املستدرك، باب تفسري سورة يوسف ج3 ص191. 
)2( حيازته: ضمه ومّتلكه. املعجم الوسيط ج1 ص429.

)3( املال ملكيته واستثماره وإنفاقه لألستاذ الدكتور حممد رأفت سعيد – دار الوفاء ط 1، 1423هـ - 2002م.
خاراً  خَرَهُ اذِّ خِْر ويقال اْذتََخرَ يَْذتَخِرُ فهو مُْذتَخِرٌ و)ذخر( َذخَرَ الشيءَ يَْذخُرُه ُذخْراً واذَّ )4( أَصل االدِّخاِر اْذتِخارٌ وهو افتعال من الذَّ
اختاره وخبّأه لوقت احلاجة إليه. املعجم الوسيط ج1 ص642. لسان العرب ج4 ص302. ومل يتفق مجيع احلنفية يف هذه املسألة 
اليت ذكروها يف حد السرقة وقطع اليد )فال قطع لليد يف سرقة الطعام الرطب، والبقول، والفواكه الرطبة يف قوهلما – أي أبو 
حنيفة وحممد بن احلسن- وعند أبي يوسف يقطع ووجه قوله أنه مال منتفع به حقيقة، مباح االنتفاع به شرعا على اإلطالق، 
فكان ماال، فيقطع كما يف سائر األموال، وهلما أن هذه األشياء مما ال يتمول عادة، وإن كانت صاحلة لالنتفاع هبا يف احلال؛ ألهنا ال 
حتتمل االدخار، واإلمساك إىل زمان حدوث احلوائج يف املستقبل ؛ فقل خطرها عند الناس فكانت تافهة(. يُنظر لبدائع الصنائع 
ج7 ص68. ويرى الباحث أن نفي أبو حنيفة وحممد بن احلسن فيما سبق هو لعلة عدم اإلمساك هبا زماناًَ فلو تيسر اإلمساك هبا 

كما يف أّيامنا فإن اجلميع متفق على مالية ما سبق.
)5( الدر املختار للحصفكي ج5 ص50 دار الفكر بريوت ط2-1336هـ، فقه املعاوضات للدكتور أمحد احلجي الكردي ص189، 

منشورات جامعة دمشق.
)6( شرح فتح القدير ج 7ص120، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر بريوت ط2، والعبد وإن كان فيه معنى املال لكنه 

ليس مبال حقيقة، حتى ال جيوز قتله وإهالكه، إال أن الظاهر كان احلر ميلّك قبل شرعنا.
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والتصرف فيه على وجه االختيار()1(. 
ويف تعريف آخر: )كل عني ذات قيمة مادية بني الناس(.

ومجهور الفقهاء يوافقون احلنفية يف تعريفهم للمال إال يف أمر االدخار.- 
فعند املالكية املال: )كل ما ميلك شرعاً، ولو قل()2(. 	 
وعند احلنابلة: )ما فيه منفعة مباحة لغري حاجة أو ضرورة()3(. 	 

بتقييم  أخرى:  وعبارة  بعضهم،  أو  كافة  الناس  بتموّل  تثبت  فهي  املالية  وأما 
الناس حيث أن يكون الشيء ذا قيمة مادية بني الناس، وحيل الشارع االنتفاع 

به. فتعريف احلنفية له القيود التالية:
إخراج كل ما ينفر منه الطبع كامليتة والدم)4(.	. 
اعتبار املنفعة مِلك ال مال.	. 
وجود االدخار، واإلحراز.	. 
جريان البذل واملنع فيه.	. 
مصدر مالية املال عند اجلمهور:د- 

تعترب مالية املال عند اجلمهور تكمن يف عنصرين)5(:
تعارف الناس)6( على جعل شيء له قيمة، سواء أكان عيناً أم منفعة.	. 
 إقرار الشارع إباحة االنتفاع مبا تعارف الناس عليه، حال السعة واالختيار.	. 

)1( املبسوط ج11 ص78.
)2( حاشية العدوي ج2 ص541. لعلي الصعيدي املالكي، دار الفكر بريوت 1412هـ.

)3( اإلنصاف للمرداوي ج 4 ص240.
)4( وهذا ليس عامّا إذ مثة أشياء ينفر منها الطبع كالدواء ومع ذلك تعترب ماالً له قيمته.

)www.alwatanyh )5 تعريف املال عند علماء الشريعة.....د. أمحد حسن.
)6( بشرط أن ال يكون هذا العرف خيالف النصوص الشرعية.
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قال النووي)1( يف ذكر شروط املبيع)2( الشرط الثاني: أن يكون منتفعاً به، فما 
ال نفع فيه ليس مبال، فأخذ املال يف مقابلته باطل، ولعدم املنفعة سببان: 

أحدمها: القلة، كاحلبة واحلبتني من احلنطة، والزبيب، وحنومها، فإن 	 
ذلك ال يعد ماال.

والثاني: اخلسّة، كاحلشرات.	 
أقسام املال عند الفقهاء)	(:	- 

وفصّلوا  املتقوم،  وغري  املتقوم  املال  فذكروا  عدة  ألقسام  املال  الفقهاء  قسّم 
بني املال املنقول واملال غري املنقول، وأوضحوا املال املثلي واملال القيمي واملال 
االستهالكي واملال االستعمايل، وفرّقوا بني املال اخلاص واملال العام، وقسموا 
املال أيضاً حسب منوه وزيادته وحسب تعلقه بالغري. وسيتحدث الباحث هذه 

األقسام فيما يلي:
املال املتقوم واملال غري املتقوم: 	. 

املال املتقوم هو)4(: املال أن يباح االنتفاع به شرعاً حال السعة والضرورة، أو ما 
له قيمة يف نظر الشريعة.

واملال غري املتقوم: هو الذي ال يباح االنتفاع به شرعاً يف حالة االختيار، كامليتة 
واخلمر واخلنزير بالنسبة للمسلمني.

وينتج عن هذا التقسيم وجوب ضمان املال عند إتالفه إذا كان متقوماً، وإذا 
كان املال غري متقوماً فال يلزم من أتلفه بالتعويض، كما يؤثر يف صحة العقود 
النووي ثم  أبو زكريا  الدين  العامل حميي  النووي: حييى بن شرف بن حسن بن حسني بن مجعة بن حزام احلازمي  اإلمام   )1(
الدمشقي الشافعي العالمة شيخ املذهب وكبري الفقهاء يف زمانه ولد بنوى سنة إحدى وثالثني وستمائة ونوى قرية من قرى حوران 
وقد قدم دمشق سنة تسع وأربعني وقد حفظ القرآن، اعتنى بالتصنيف من ذلك شرح صحيح مسلم والروضة واملنهاج وغريها 
وكان يصوم الدهر وال جيمع بني إدامني وكان ال يضيع شيئا من أوقاته وحج يف مدة إقامته بدمشق، تويف يف ليلة أربع وعشرين من 

رجب سنة 676هـ بنوى ودفن هناك عن البداية والنهاية البن كثري ج 13 ص278.
)2( اجملموع ج 9ص226، در الفكر بريوت 1997.

)3( رد احملتار البن عابدين ج5 ص 6، بدائع الصنائع للكاساني ج5 ص28. كفاية األخيار للشيخ تقي الدين احلصين ج1 ص 384، 
اإلنصاف للمرداوي ج6 ص192، املال لألستاذ الدكتور حممد رأفت سعيد ص15وهو بدوره عن الشريعة اإلسالمية – تارخيها 

ونظرية العقود، بدران أو العيّنني ص289.
)4( رد احملتار ج5 ص 167.
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وبطالهنا فاملتقوم يكون موضوعاً وحمالً للمبادالت واملعاوضات بني األشخاص 
وهو حمل للعقود بينهم كالبيع واإلجيار والرهن والوصية، بينما املال غري املتقوم 
ال يصح أن يرد عليه تصرف وال يكون حمالً لعالقة بني األشخاص ، التصرف 

أو العالقة اليت يكونان باطلتني. 
املال املنقول واملال غري منقول )العَقار(: 	. 

املال املنقول: هو كل ما ميكن نقله كالنقود، واحليوان، والسيارات. 
واملال غري املنقول: هو كل ما ال ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر أو هو ما 

له أصل ثابت ال ميكن نقله وحتويله. كاألراضي والدور وحنوها.
 وتظهر فائدة تقسيم املال فيما يتعلق بالشفعة حيث ال يكون هذا احلق إال يف 
العَقارات، وكذلك يؤثر يف بيع أموال املدين واحملجوز عليه، ويف جواز التصرف 

يف العقار قبل قبضه وغري ذلك.
املال املثلي واملال القيمي: 	. 

املال املثلي هو: ما يوجد مثله يف السوق دون تفاوت يعتد به وذلك ما متاثلت 
آحاده أو أجزاؤه، أومل تتفاوت تفاوتاً يُعتد به كاملوزونات، والعدديات اليت تتقارب 

آحادها كالبيض، واألقمشة.
يُعتد به، فال يقوم بعضه  واملال القيمي: هو ما تفاوتت أفراده وآحاده تفاوتاً 
مقام بعض بال فرق كاحليوانات مثالً، أو هو ما ال يوجد له مثل يف السوق، أو 
يوجد لكن مع التفاوت املعتد به يف القيمة. وقد مسي هذا النوع من األموال 

)قيمياً( نسبة للقيمة. 
ويتبع هذا التقسيم ما يّتعلق بذمة املدين فإذا كان املال مثلياً فإنه يتعلق بذمة 
املقدار  أساس  على  به  الوفاء  فيكون  بذاته  معني  وغري  ونوعه  ملقداره  املدين 
يثبت  وال  عينية  بكامل  اإلنسان  ذمة  يف  يثبت  فهو  القيمي  املال  أما  والنوع. 
بامسه أو نوعه. كما يتبعه من حيث الضمان فإذا تعدى شخص على مال غريه 
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فأتلفه وجب مثله إن كان املال مثلياً ويقع التعويض بثمنه يوم التعدي أما إذا 
كان املال قيمياً.

ويؤثر هذا التقسيم على عدم اعتبار املال القيمي ماالً ربوياً، فال خيضع إذا 
بيع بعضه ببعض لقاعدة ربا الفضل اليت توجب تساوي البدلني إذا كانا من 

جنس واحد.
املال االستهالكي واملال االستعمايل: 	. 

استهالكه  ويكون  باستهالكه،  إال  االنتفاع  يتحقق  ماال  هو  االستهالكي:  املال 
باستعماله أول مرة كاألطعمة واألشربة.

كالثياب،  عينه  بقاء  مع  مراراً،  به  االنتفاع  يتحقق  ما  هو  االستعمايل:  واملال 
والعقار.

وتظهر فائدة تقسيم املال إىل استهالكي واستعمايل بأن كل واحد منهما يَقبُل 
نوعاً مُعيَّناً من العقود؛ فاملال االستهالكي يَقبُل العقود اليت غرُضها االستهالك 
فقط ال االستعمال كالقرض واإلعارة وحنوها، أما املال االستعمايل فإنه فيقبُل 

العقودَ اليت هدفها االستعمال دون االستهالك كاإلجارة واإلعارة وحنوها.
املال اخلاص واملال العام:	. 

 املال اخلاص: هو ما دخل يف امللك الفردي وليس مشاعاً بني الناس.
واملال والعام: هو ما ليس داخالً يف امللك الفردي، وإمنا هو مصلحة العموم 

ومنافعهم. 
والذي  خاصاً،  ملكاً  ألحد  ليس مملوكاً  الذي  هو  العام  املال  أخرى:  وبعبارة 
كاملياه  وإنفاقه،  مجعه  تنظم  اليت  السلطات  بإشراف  اجملتمع،  منه  يستفيد 
كاملساجد  اجلميع،  منها  يستفيد  اليت  العامة  واملرافق  واملعادن،  واملراعي 
واملدارس واملستشفيات وما إليها)1(. وقد ينقلب املال اخلاص إىل عام بالوقف، 

www.islamic - council.co0 1( عن موقع وزارة األوقاف املصرية(
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والعام إىل خاص للمشرتي ببيع الدولة بعض أراضيها ملنفعة عامة أخرى عامة 
فيصبح ماالً خاصاً للمشرتي.

املال حبسب منو	 وزيادته:	. 
 قسم الفقهاء املال بالنظر لنموه إىل قسمني: ناٍم، وقنيه.

الزيادة  اللغة:  النماء الذي يعين يف  النامي: هو الذي يزيد ويكثر، من  فاملال 
هبدف  للتجارة  ال  لنفسه  اإلنسان  يتخذه  الذي  هو  القنية)1(:  ومال  والكثرة. 

االقتناء.
ويتبع هذا التقسيم وجوب الزكاة أو عدم وجوهبا، فاملال النامي هو من شروط 

الزكاة.
املال حبسب تعلق حق الغري به:	. 

يقسم املال حبسب تعلق حق الغري به إىل قسمني:
ما يتعلق به حق لغري املالك، وما مل يتعلق به حق لغري املالك. فاملال الذي تعلق 
به حق الغري: هو الذي ارتبطت عينه أو ماليته حبق مقرر لغري مالكه، كاملال 

املرهون)2(، فال يكون ملالكه أن يتصرف فيه مبا خيل حبقوق املرهتن.
 أما املال الذي مل يتعلق به حق للغري: فهو املال اخلالص ملالكه، دون أن يتعلق به 
حق أحد غريه ولصاحبه أن يتصرف فيه –رقبة ومنفعة- بكل وجوه التصرف 
املشروعة، بدون توقف علة إذن أحد أو إجازته لسالمته وخلوصه من ارتباط 

حق الغري به.

)1( ُقنية: مأخوذة من قنا والقِنْوةُ والُقنْوةُ والقِنْيُة الكِسْبُة وله غنم قِنْيٌَة وُقنْية إذا كانت خالصة له، ويقال َقنا اإلنسان يَْقنُو غنماً 
َقنْواً وُقنْواناً وتقول اْقتَنَى يَْقتيَن اْقتِناء وهو أَن يتخذه لنفسه ال للبيع والقِنى الرِّضا وقد َقنَّاه اهلل تعاىل وأَْقناه أَعطاه ما  وشيئاً 
ْقن{ ] النجم اآلية: 48[ واْقتَنَيْت لنفسي ماالً أَي جعلته قِنية.عن لسان العرب ج15 

َ
ْغَن َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
يَْقتيَن من القِنْية قال تعاىل: {َوأ

ص201.
)2( الرهن: يف اللغة الثبوت والدوام، ويف االصطالح هو: عقد وثيقة مبال مشروع للتوثق يف جانب االستيفاء. يُنظر املعجم الوسيط 

ج1 ص687، املبسوط للسرخسي ج1 ص703.
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املطلب الثاني: نشأة بيت املال وأقسامه
إن نشأة بيت املال يف اإلسالم هلا مراحل اختلفت بني عهد الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم، فمتى ظهر بيت املال، وما هي أقسامه 

اليت يقوم عليها؟. هذا ما سيبينه الباحث يف هذا املطلب كما يلي:
نشأة بيت املال:أ- 

إن للموارد املالية يف كل العامل أمكنة فرعية جتمع وتُحصى فيها، ثم تُنقل إىل 
الدولة من  الدولة، حيث يعاد توزيعه وفق حاجات  مكان مركزي يف عاصمة 
النفقات، فقد )كان لبيت املال وظيفة مهمة يف اإلدارة الال مركزية، فما يُدخل 
املال بتسجيله ثم ما جيتمع فيه من  وما خيرج من األموال يقوم عامل بيت 
األموال يتم إنفاقه على شؤون الوالية من موظفني وعمال وقضاة، وحمتاجني، 
وإعمار.... وما تبقى يتم إرساله إىل عاصمة اخلالفة، ويعترب بيت املال قلب 

الوالية الذي يوزع الدم يف شرايني األجهزة العامة()1(.
ومل تكن موارد الدولة اإلسالمية تعرف مكاناً خاصاً يف عهد الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم، بل كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم بصفته القائد وإمام الدولة 
يقوم بتوزيعها، أو حفظها مؤقتاً يف بيوت الصحابة أو يف أي مكان أمني كما روى 
أبو ذر)2( رضي اهلل عنه حيث قال: اجتمعت عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بذة)4(.  غنم من غنم للصدقة قال)3(: )اُبد فيها يا أبا ذر( قال: فبدوت فيها إىل الرَّ

)1( علي بن أبي طالب للصالبي ج1 ص449.
)2( أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة على املشهور أسلم قدميا مبكة فكان رابع أربعة أو خامس مخسة وهو أول من حيا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بتحية اإلسالم ثم رجع إىل بالده وقومه فكان هناك حتى هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة 
فهاجر بعد اخلندق ثم لزم رسول اهلل )ص( حضرا وسفرا وروى عنه أحاديث كثرية وجاء يف فضله أحاديث كثرية، نزل الربذه فأقام 

هبا حتى مات يف ذي احلجة سنة 32هـ. عن البداية والنهاية ج 7 ص165.
)3( النفقات العامة يف اإلسالم للدكتور يوسف إبراهيم ص139 -149، واحلديث صحيح أخرجه: أبو داوود كتاب الطهارة، باب 
اجلنب يتيمم ج1 ص90، احلاكم يف املستدرك يف كتاب الطهارة ج1 ص284 بلفظ غنيمة، ابن حبان يف صحيحه كتاب الزكاة، باب 

التيمم ج 4ص138، وابن خرمية يف صحيحه باب مجاع أبواب الصدقة ج 4 ص32.
)4( الرَبذة: منزل فيه أعراب وماء كثري، وفيه منزل أبي ذر رضي اهلل عنه صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفيه قربه وفيها 
مسجد جامع، وهي من القرى القدمية يف اجلاهلية، والربذة هي اليت جعلها عمر رضي اهلل عنه محى إلبل الصدقة، وهي يف اللغة 

الصوفة من العني تعلق على البعري. عن الروض املعطار حملمد بن عبد املنعم احلِمريي ج1 ص267.
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واملوارد،  الدولة  رقعة  تغري احلال من حيث  بكر رضي اهلل عنه  أبو  وملا جاء 
حيث جعل مركزاً للمال يف بيته، وكان شأن أبي بكر رضي اهلل عنه هو التوزيع 
كان جيمع  عنه حيث  اهلل  عمر رضي  منه شيء، خبالف  يُبقي  فال  املباشر 
املال وحيفظه ثم يوزعه كل عام بعد إجراء املوازنة العامة السنوية للمال العام، 
وذلك ألن اجليوش قد كثرت يف عهد عمر رضي اهلل عنه واحتاجت إىل ضبط 
حاجاهتا وأمساء رجاهلا خوفاً من ترك أحدهم دون عطاء، أو تكرار العطاء 
لآلخرين، فمن هنا نشأ الديوان)1(. وهنا يرى الباحث القول بأن بيت املال كان 
موجوداً كهيئة اعتبارية منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولكن ارتبط 
بشخصية إمام الدولة، ثم ُوجد مكاناً يف عهد الصديق رضي اهلل عنه، وظهر 

كوزارة فعّالة هلا إدارة مركزية منّظمة يف عهد عمر الفاروق رضي اهلل عنه.
أقسام بيت املال:	- 

يُوجّه  اليت  اإليرادات  أساس ختصيص  على  اإلسالمي)2(  املايل  النظام  يقوم 
كل واحد منها إىل كفاية نوع من احلاجات العامة وال يُنَقُل قِسمٌ إىل آخر إال 
عند الضرورات اليت تُقدر بقدرها. قال صاحب رد احملتار: )أن على اإلمام أن 
جيعل لكل نوع بيتاً خيصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه لآلخر، ويعطي 
بقدر احلاجة والفقه والفضل، فإن قصر كان اهلل تعاىل عليه حسيباً()3(، وهذه 
وحاجات  األمة،  متكامل يف مصاحل  بشكل  بعضها  مع  تصب  املالية  البيوت 

الدولة.
يقسم ما يوضع يف بيت املال من األموال إىل أربعة أنواع:

مروا 	.  إذا  املسلمني  جتار  من  العشار  أخذه  وما  والعشور  السوائم،  زكاة 
عليهم.

)1( فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب لعلي حممد حممد الصالّبي ص362-361.
)2( السياسة االقتصادية والنظم املالية يف اإلسالم للدكتور أمحد احلصري ص448 بتصرف، كذا النفقات العامة يف اإلسالم 

للدكتور يوسف إبراهيم يوسف ص141 142 بتصرف. 
)3( رد احملتار ابن عابدين ج 2ص369.
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مخس الغنائم، واملعادن، والركاز.	. 
خراج األراضي وجزية الرؤوس وما صوحل عليه. 	. 
ما أخذ من تركة امليت الذي مات ومل يرتك وارثا أصالًَ أو ترك زوجاً أو 	. 

زوجة)1(. 
ويرى الباحث تقسيمها إىل:

بيت مال الزكاة:	- 
 وهو من أعظم البيوت وأكثرها نشاطاً وذلك كونه الركن الثاني يف اإلسالم 

بعد الصالة، لكن ال عالقة له ببيت املال املركزي، ويشمل على مستحقات: 
الزكاة مبختلف أنواعها املفروضة بالقرآن، وما بينته السنة املطهرة من 	 

تفصيالت دقيقة حوهلا.
عنها 	  كشف  ولكن  بالقرآن،  واملفروضة  املستحدثة  األموال  على  الزكاة 

االجتهاد وبينها.
العشور على جتارة املسلمني وهي نوع من أنواع الزكاة كما سيمرّ من قواعد 	 

هلا يف إرشادات عمر)2( رضي اهلل عنه. )وثانيها بيت أموال املتصدقني، أي 
زكاة السوائم وعشور األراضي، وما أخذه العاشر من جتار املسلمني املارين 

عليه..()3(. 
بيت مال الغنائم أو )األمخاس(: 	- 

وهو خاص مبا غنمه املسلمون يف حروهبم، حيث له احلق يف أن حيصل على 
نََّما َغنِْمُتْم ِمْن 

َ
مخس الغنائم ويوزعها يف مصاحل املسلمني وفق اآلية: {َواْعلَُموا أ

بِيِل  ِ ُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ نَّ لِلَّ
َ
ٍء فَأ َشْ

 ُ نَْزْلَا َعَ َعبِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم اْلََق اْلَْمَعاِن َواللَّ
َ
ِ َوَما أ إِْن ُكنُْتْم آََمنُْتْم بِاللَّ

)1( بدائع الصنائع لعالء الدين الكاساني ج2ص68.
)2( سيمر يف حبث العشور إن شاء اهلل يف عهد عمر رضي اهلل عنه.

)3( رد احملتار البن عابدين احلنفي ج2 ص369.
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واملعادن  الغنائم  ببيت مال اخلمس: أي مخس  قَِديٌر{ ويسمى  ٍء  ِ َشْ
ُكّ َعَ 

والركاز()1(، ويشمل:
مخس غنائم احلرب.	 
مخس غنائم املعادن والركاز.	 
مخس املستخرج من البحار.	 

بيت مال الفيء:	- 
 ويشمل على حقوق هي ما يلي: 

اخلراج واجلزية على غري املسلمني.	 
موارد أمالك الدولة )امللكية العامة(.	 
الضرائب اجلمركية على غري املسلمني أي جتار أهل الذمة وأهل احلرب.	 
أو 	  )التوظيف(،  باسم  يعرف  ما  وهو  حاجتها،  عند  الدولة  تفرضه  ما 

االستقراض العام)2(. 
بيت مال الضوائع أو اللقطات:	- 

 ويشمل على احلقوق التالية: 
األموال اليت جُهل مالكها، ومل ميكن التعرف إليه ومن ذلك أموال الغرباء 	 

الضائعة، وأمتعتهم، بشرط أن ال يكون هناك طالب هلا.
تركات من ال وارث له دون من له ورثة ولو كانوا أويل رحم. 	 

فكل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال 
فإذا ُقبض صار بالقبض مضافاً إىل حقوق بيت املال سواء أدخل يف حرزه أو 
مل يدخل)3(، والضوائع مجع ضائعة )اللقطات( كرتكة مال من ال وارث له)4(، 

)1( رد احملتار ج2 ص369.
)2( البدائع ج 2 ص68.

)3( األحكام السلطانية ص303.
)4( رد احملتار ج2 ص 370، كذا البدائع ج2 ص68.
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ونظمها)1( ابن الشحنة)2( فقال:
بيوت الـمـال أربعة لكـل مصـــارف بيّنتهـــا الـعـالِمونـــا
فــأولـهـا الغنــائم والكنوز ركـــاز بعدهـــا املتصدقونـــا
وثالثهـــا خراج مع عشور وجَـالـية)3( يليهــا العاملونـــا
ورابعهـــا الضوائـع مثل مـــا ال يكون له أناس وارثونـــا
فمصرف األوْلَيّـن أتى بنٍص وثــالثـهـا حـواه مقاتلونـــا
ورابعها فمصرفه جهاتٌ تساوى النفع فيها املسلمونا

أهم نتائج هذا املبحث:
يظهر للباحث مما سبق:

الفيء والصدقات 	.  املال هو شخصية معنوية مستقلة تتوىل جباية  بيت 
واألموال العامة أو ما يف حكمها، وحفظها وإحصائها يف مكان أمني، إلنفاقها 
نصاً  الشرع  أوجبه  ما  على  اإلسالمية،  الدولة  مواطين  إشباع حاجات  يف 

واجتهاداً من غري عسف.
أقسام املال عند الفقهاء هي: املتقوم وغري املتقوم، املنقول وغري املنقول، 	. 

املثلي والقيمي، االستهالكي واالستعمايل، اخلاص والعام، والنامي واملال الذي 
يتعلق بالغري.

إن وجود بيت املال هو مشروع يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.	. 
إن بيت املال له أقسام عدة ولكل قسم منها حقوقاً خاصة.	. 

)1( رد احملتار ج2 ص370.
)2( ابن الشحنة: حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن الشحنة املعروف بابن الشحنة الصغري املولود يف رجب سنة 
804 حبلب والذي قد نشأ هبا وأخذ عن مجاعة من أعياهنا ورحل إىل دمشق والقاهرة فأخذ عن أعياهنما وُويلّ قضاء حلب وكثريا 
من أمورها حتى صار املرجع إليه يف غالب األشياء هبا ثم وىل قضاء احلنفية مبصر وكتابة سرها وله تصانيف منها شرح اهلداية، 
مات يوم األربعاء سادس عشر احملرم سنة 890 تسعني ومثان مائة. أ. ه عن شذرات الذهب عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري 

احلنبلي ج7 ص349، دار ابن كثري دمشق ط1 -س 1406هـ. 
)3( جالية: يقال اسْتُعْمِل فالن على اجلالِيَة واجلالَّة وهم أَهل الذمة وإمِنا لزمهم هذا االسم ألَن النيب صلى اهلل عليه وسلم أَجْلى 
بعض اليهود من املدينة وأَمر بإِجالء من بقي منهم جبزيرة العرب فَأجْالهم عمر بن اخلطاب فسُمُّوا جالِية للزوم االسم هلم وإِن 

كانوا مقيمني بالبالد اليت أَوَْطنوها. لسان العرب ج11 ص120.
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املبحث الثاني: خصائص املوارد املالية وامللكية العامة
تقوم املوارد املالية يف االقتصاد اإلسالمي على خصائص عامة يرتكز عليها يف 
حتصيل وتأمني ما حيتاجه من مال لألمة، كما يعتمد كغريه من النظم املالية 
على استثمار ملكياته العامة، وسيذكر الباحث اخلصائص املالية للموارد مع 

املالكية العامة يف مطلبني كما يلي:

املطلب األول: خصائص املوارد املالية
املايل  للنظام  العام  اإلطار  حيددها  اليت  امليزات  تلك  باخلصائص  يُقصد 
اإلسالمي. وتقتصر عالقتها جبانب املوارد املالية العامة دون النفقات ضمن 

هذا النظام، وهذه اخلصائص هي كما يلي:
اخلاصة األوىل:	. 

 تتكون أدوات املوارد املالية من جمموعتني)1(:
موارد مالية ثابتة.	 
موارد مالية متغرية.	 

أما املوارد املالية الثابتة: فهي تلك الفرائض الثابتة الواردة يف القرآن الكريم 
يوم  إىل  ثابتة  الغنائم، وهذه  وخُمس  الزكاة،  ركن  ذلك:  ومن  النبوية،  والسنة 

القيامة ال ميكن إسقاطها عمّن وجبت عليهم وخاصة ركن وفريضة الزكاة.
وعلماء  النبوية  السنة  وفسرهتا  الكريم  القرآن  يف  وواضحة  مفروضة  وهي 
الصحابة كالزكاة مثالً، وهذه تعترب من مميزات النظام املايل اإلسالمي، حيث 

تظهر فيها ذاتيته واستقالله.
الثابتة باألدلة الظنية يف سندها أو  املتغرية: وهي املوارد  املالية  املوارد  وأما 
يف داللتها واملتغرية تبعاً ملقتضيات املصلحة. وهذه األحكام قد تتغري أحكامها 

)1( النظام االقتصادي للدكتور مسفر القحطاني ص 2.
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وتغريها  العلماء،  الجتهاد  خاضعة  هي  لذلك  فيها.  النظر  أحوال  باختالف 
لويل  فيجوز  واألمكنة،  واألزمان  األشخاص  و خيتلف حبسب  املصلحة  يتبع 
األمر اجملتهد أو العلماء اجملتهدين أن خيتاروا من األحكام ما يرونه مناسباً 
ملستجدات احلياة وفق مقاصد الشريعة املعتربة)1(، ومبعنى آخر هي: التوظيف 
أو االستقراض العام، حيث ميكن إسقاطها أو زيادهتا أو إنقاصها لفرتة وجيزة 

حسب احلاجة. 
تظهر هذه املوارد للوجود عند حاجة الدولة ومصلحتها ألداء واجباهتا االجتماعية 
واالقتصادية والعسكرية وكما فعل سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد 
فتح مكة املكرمة حينما استعار من صفوان بن أمية)2( دروعاً وأسلحًة لتزايد 
أعداد اجلند بانضمام مسلمني جدد آنذاك وذلك ملالقاة هوازن)3( يف حُنني)4(، 

ثم حلصار ثقيف)5( يف الطائف.
ذاتيته  فيها  وظهرت  اإلسالمي،  املايل  النظام  هبا  متيّز  األوىل:  فاجملموعة 

واستقالليته.
وأما اجملموعة الثانية: فهي اليت عبّر الفقه اإلسالمي بالتوظيف، حيث حيق 
لويل األمر أن يفرض أعباءً جديدة غري تلك املفروضة وذلك بشروطٍ ستمر إن 

شاء اهلل يف أثناء احلديث عن التوظيف. 

)1( إغاثة اللهفان البن القيم ج1 ص 330.
)2( صفوان بن أمية: ستمر ترمجته يُظر يف العصر النبوي.

)3( هوازن: مجع هَوَْزٍن وهو هَوَاِزنُ بن منصور بن عِكرمة بن حَْفصَة بن قيس عَيْالنَ والنسب إىل هَواِزنَ القبيلة هَواِزنيٌّ ألَنه قد 
صار امساً للحيّ، واهلَوَْزنُ اسم طائر، واملقصود هنا إحدى القبائل الشرسة القوية اليت مل متتنع عن االستسالم بعد فتح مكة 
وقررت املسري إىل حرب املسلمني فلقيهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حنني، وانتصر عليهم، عن لسان العرب ج13 ص436.

)4( حُنني واد قريب من الطائف بينه وبني مكة بضعة عشر ميالً، واألغلب عليه التذكري ألنه اسم ماء، قيل مسي حبنني بن قاينة بن 
مهالئيل، وفيه كانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الوقيعة املذكورة يف القرآن على هوازن يف شوال سنة مثان، وجال املسلمون 

جولة ثم هزم اهلل املشركني ونفل املسلمني أمواهلم.عن الروض املعطار ج1 ص202. 
)5( ثقيف: من الثقافة وهي قبيلة من قبائل العرب من بطون هوازن، كانت تسكن الطائف وتعود نسبتهم إىل ثقيف وامسه: قسي 
بن النبيت بن منبه بن منصور، خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليهم يف الطائف يلتمس النصرة، ودعاهم إىل اهلل فلم 
يستجيبوا له صلى اهلل عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، ومل يدع عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وقتئذٍ، ثم حاصرهم صلى اهلل عليه وسلم بعد فتح مكة ومل يستجيبوا، ثم قدم وفد منهم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم وأسلموا وحسن إسالمهم. بإجياز عن سرية ابن هشام يف عدة مواضع.
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ودليل ذلك ما روته فاطمة بنت قيس)1( رضي اهلل عنها قالت: سألت أو سُئل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الزكاة فقال: )إن يف املال حقاً سوى الزكاة( ثم 
تال هذه اآلية: {لَيْسَ الِْبرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَُكمْ قِبََل الْمَشِْرقِ وَالْمَْغِرِب وَلَكِنَّ الِْبرَّ 
مَنْ آَمَنَ ِباللَّهِ وَالْيَوِْم اآْلَخِِر وَالْمَالَئَِكةِ وَالْكِتَاِب وَالنَِّبيِّنيَ وَآَتَى الْمَاَل عَلَى حُبِّهِ 
وَأََقامَ  الرَِّقاِب  وَفِي  وَالسَّائِلِنيَ  السَِّبيِل  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِنيَ  وَالْيَتَامَى  الُْقرْبَى  َذِوي 
الْبَْأسَاءِ  فِي  وَالصَّاِبِرينَ  عَاهَدُوا  إَِذا  ِبعَهْدِهِمْ  وَالْمُوُفونَ  الزََّكاةَ  وَآَتَى  الصَّالَةَ 
البقرة:   [ ُقونَ{  الْمُتَّ هُمُ  وَأُولَئِكَ  الَّذِينَ صَدَُقوا  أُولَئِكَ  الْبَْأِس  وَحِنيَ  رَّاءِ  وَالضَّ

 .)2(]177
لذلك فإن فعل اخلري والعمل الصاحل ليس حمصوراً يف توجه اإلنسان يف صالته 
جهة املشرق أو املغرب ولكنه باإلميان باهلل إمياناً ينبثق عنه بذل املال لليتامى 
واملسكني وابن السبيل وكل من يسأل العون ويف الرقاب من ختليص ألسرى 
وعتق أرقاء وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ومها من أهم أركان اإلسالم، والوفاء 
بالعهد وعدم اإلخالل به والنتيجة عندئذٍ هي الصدق يف اإلميان وكمال التقوى 

والثناء من اهلل تعاىل هلم)3(.
ووجه االستدالل أن اآلية ذكرت الزكاة وهي ركن مفروض، ويكون املذكور من 
املال)4(،  إعطاء اجلهات األخرى إمنا هو التطوع والصلة، وحيتمل املراد زكاة 

)1( فاطمة بنت قيس الفهرية رضي اهلل عنها إحدى املهاجرات، كانت حتت أبي عمرو بن حفص بن املغرية املخزومي، فطلقها، 
أبي سفيان، وأبو جهم، فنصحها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجت  فخطبها معاوية بن 

به،توفيت يف خالفة معاوية. سري أعالم النبالء ج2 ص319.
)2( سنن الرتمذي كتاب الزكاة باب ما جاء أن يف املال حقاً سوى الزكاة ج 2 ص21، برقم 659 واحلديث رواه ابن ماجة يف كتاب 
الزكاة باب مَا أُدِّىَ َزَكاتُهُ َفلَيْسَ ِبَكنٍْز ج1 ص 570 ونصه )ليس يف املال حق سوى الزكاة(. يف سندمها )أبي محزة( وهو ضعيف. 
واالستدالل إمنا هو باآلية كما سيمر يف التطبيقات املعاصرة عند احلديث عن التوظيف. ويدفع التعارض الظاهري بني احلديثني: 
بأن احلديث الثاني )ليس يف املال..( يُحمل على ما إذا كانت األمور تسري سريها العادي، وكان يف بيت مال املسلمني ما يفي حباجات 
اجملتمع، وأما احلديث األول )إن يف املال...( فيحمل على ما إذا عرضت شدة وحصلت ضرورة إن الذمة ال تربأ وقتئذ بدفع الزكاة 
وحدها ما مل تقع الكفاية، و لإلمام أن يأخذ بالقوة من األغنياء للفقراء قدر ما تزول به األزمة وتنكشف الشدة، وغن هم امتنعوا. 
عن احلرية االقتصادية يف اإلسالم للدكتور سعيد أبو الفتوح البسيوني وهو بدوره عن الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل يف كتاب 

نظرات يف اشرتاكية اإلسالم ص108.
)3( صفوة التفاسري للصابوني بتصرف ج1 ص105.

)4( تفسري القرآن العظيم البن كثري ج 1ص183، دار القلم ط2. وحيتمل املراد زكاة املال كما قال سعيد بن جبري وغريه.
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وسيمر احلديث عن التوظيف إن شاء اهلل يف التطبيقات املعاصرة.
اخلاصة الثانية: 	. 

الفرائض املالية املباشرة هي األداة الرئيسة الستقطاع)1( األموال:
وغري  مباشرة  قسمني،  إىل  احلديثة  املالية  األنظمة  يف  الدول  موارد  تقسم 
التقسيم متعدد  التقليدي يف هذا  املايل  الفكر  الذي وضعه  واملعيار  مباشرة، 

كما يلي)2(:
تعترب 	.  السنة  مبطلع  ومسبقة  دورية  بصورة  تتحقق  مالية  فريضة  كل 

املوجبة  الواقعة  حبدوث  إال  تتحقق  ال  طارئة  مالية  فريضة  وكل  مباشرة 
للضريبة تعترب غري مباشرة.

كل فرض مايل يُجبى استناداً إىل حتقق منظم يسمى فرضاً مباشراً وكل 	. 
ما جيبى عند حتقق الواقعة يعترب فرضاً مالياً غري مباشراً.

الفرائض املباشرة هي اليت يتحملها املكلف نفسه، أما غري املباشرة فهي 	. 
تلك اليت ميكن نقل عبئها من مكلف آلخر.

الفرائض املباشرة تكون على امللكية أو االكتساب، بينما غري املباشرة على 	. 
اإلنفاق أو االستعمال. 

وعادة ما يشعر األفراد بأعباء هذا النوع من الفرائض املالية خاصًة إذا كانت 
مرتفعة، يسعون للتهرب منها، أما يف النظام املايل اإلسالمي، فال يشعر أفراده 
هبذه األعباء، بل على العكس قد جيدون فيها هي حالوة اإلميان، فعالقتهم 
مرتبطة باهلل تعاىل عامل الغيب والشهادة ويدركون ذلك حيث يقرأ املؤمنون 
كتاب اهلل فيتذكرون سعة اطالع اهلل على مجيع خلقه مثل قوله تعاىل: {يَا 
ْو ِف 

َ
َماَواِت أ ْو ِف السَّ

َ
َها إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِف َصْخَرٍة أ ُبَنَّ إِنَّ

)1( أي الطريق الرئيس يف قطع األموال وجبايتها.
اإلهبام..الضرائب  نزيل  )كي  كذا:   ،faculty.ksu.edu.sa/ahend هندي  إبراهيم  حممد  د.أمين  العامة:  املالية  مبادئ   )2(

املباشرة وغري املباشرة( هاني كناني صحيفة الوحدة السورية 2007/2/18.
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َ لَِطيٌف َخبٌِي { ] لقمان: 16[.  ُ إِنَّ اللَّ ِت بَِها اللَّ
ْ
رِْض يَأ

َ
اْل

وعاجل اإلسالم مسألة التثاقل بالدفع بتهذيب النفس من الشح والبخل والوعد 
َهُؤَلءِ  نُْتْم 

َ
أ تعاىل: {َها  كقوله  ماله  يف  وعوضاً  خلفاً  منفق  لكل  بالتعويض 

َما َيبَْخُل َعْن  ِ فَِمنُْكْم َمْن َيبَْخُل َوَمْن َيبَْخْل فَإِنَّ تُْدَعْوَن ِلُنْفُِقوا ِف َسبِيِل اللَّ
ُكْم ُثمَّ َل يَُكونُوا  ا َغْيَ َّْوا يَْستَبِْدْل قَوْماً نُْتُم الُْفَقَراُء ِإَوْن َتَتَول

َ
ُ الَْغِنُّ َوأ َنْفِسهِ َواللَّ

ْمَثالَُكْم{ ] حممد:38[.
َ
أ

وعلّق اهلل الفالح والفوز على الذين يستطيعون أن يبتعدوا عن البخل، وذكر 
تعاىل:  قال  أنفسهم:  على  يؤثروهنم  كانوا  الذين  األنصار  مدح  أثناء  ذلك يف 
يَماَن ِمْن َقبْلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلِْهْم َوَل َيُِدوَن ِف  اَر َواْلِ ِيَن َتَبوَُّءوا ادلَّ {َوالَّ
نُْفِسِهْم َولَْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن 

َ
وتُوا َوُيْؤثُِروَن َعَ أ

ُ
ا أ ُصُدورِهِْم َحاَجةاً ِممَّ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن{  ]احلشر: 59[.
ُ
يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ فَأ

االعتبارات اليت جعلت النظام املايل يف اإلسالم يفضل الفرائض املالية املباشرة: 
حتقيق التوازن االجتماعي: 	. 

جاء اإلسالم لتحقيق العدل، وليس من العدل يف اإلسالم أن يكلف الفقري والغين 
بالسوية يف تلك األعباء، قال اهلل تعاىل: {إِنَّ اللَّهَ يَْأمُرُ ِبالْعَدِْل وَاإْلِحْسَاِن وَإِيتَاءِ 
رُونَ{ ]النحل  ذِي الُْقرْبَى وَيَنْهَى عَِن الَْفحْشَاءِ وَالْمُنَْكِر وَالْبَْغِي يَعُِظُكمْ لَعَلَُّكمْ تََذكَّ
اآلية90[. ولذلك كانت الزكاة على مالك النصاب لتكليف اجتماعي اهلدف منه 
التعاضد والتكافل، وتُعطى للفقري وللمسكني وابن السبيل وما شابه لتحسني 

ظروفهم عموماً.
حتقيق التوازن االقتصادي:	. 

إن بناء اإلسالم لنظامه على أساس فرض قاعدة موارد مباشرةً أدعى لتحقيق 
أهدافه، فليس من العدل تكليف الفقري بأعباء مالية ال جيد سبيالً لسدادها، 
فكأنه يُقال بلسان احلال ما عليكم أيها الفقراء إال أن تقوموا بأكل املال بالباطل، 
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أو ال بأس لكم من التسول ومد اليد من أجل مأل خزانة بيت املال.
مل يأذن اإلسالم هبذا بل علق كمال اإلميان على من يعلم أحداً من جواره جائع 
صلى  اهلل  رسول  قال  حيث  التسول  من  وجهه  ماء  وحفظ  إطعامه  فأوجب 
اهلل عليه وسلم: )ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم 
به)1(، وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضاً: )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم 
وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر اجلسد 
الدولة  باهلر واحلمى()2(. وهذا االعتبار ينطبق على املسلمني ومن معهم يف 
مع  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  فعل  ذلك  على  يدلل  ومما  اإلسالمية 

اليهودي الفقري حيث أسقط عنه اجلزية بل وأعانه هو وأمثاله من بيت املال.

)1( الطرباني يف املعجم الكبري عن سيدنا أنس بن مالك ج 1 ص رقم 259، برقم 751. قال نور الدين علي بن أبي بكر اهليثمي يف 
جممع الزوائد بأنّ إسناده حسن. ج8 ص305.

)2( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املسلمني ج4 ص1999، أمحد يف املسند ج4 ص270.
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املطلب الثاني: امللكية العامة
لقد مرّ يف أقسام املال لدى الفقهاء أنّ هناك نوع من املال يُقال له املال العام 
تُعد  اليت  العامة  امللكية  الباحث  وهنا سيذكر  األمة،  أفراد  لكافة  يكون  الذي 
وذلك  املال-  -بيت  املالية  خزائنها  متويل  هامة يف  مصدراً  الدول  يف مجيع 
من خالل حسن استغالهلا واستثمارها يف ما جير املنفعة لكل األمة، فما هي 

امللكية العامة؟ وما أنواعها؟ و ما أهدافها؟.
 مفهوم امللكية العامة:أ- 

مُلك  بالتصرف فيه، مجعها  وانفرد  حازه  ملكاً  الشيء  اللغة: ملك  امللكية يف 
ومُالّك، وامللكية اخلاصة هي ما ميلكه الفرد، أما امللكية العامة ما متلكه الدولة، 
واملَليك: صاحب املُلك مجعه مُلَكاء ومليك اخللق: رهبم ومالكهم، واملَلِكُ: اهلل 

تعاىل، هو املالك املطلق)1(.
وأما مفهوم امللكية العامة فهو اشرتاك الناس مجعياً يف املصادر اهلامة للثروة 
واملنابع األساسية اليت تقوم عليها ضرورات احلياة، فال خيتص هبا واحد دون 

سواه، بل جلميع اخللق حق االنتفاع هبا بأي وجه من وجوه االنتفاع.
النظام  معينة حيددها  أموال  إدارة  اجلماعة عن  آخر هي مسؤولية  وبلفظ   

اإلسالمي)2(.
 أنواع املُلِكية: ب- 

هناك نظرة للملكية من حيث حملها وصورهتا واالنتفاع خبصائصها.
فمن حيث حملها تنقسم امللكية إىل قسمني: 

ملكية تامة: وهي ما ثبتت على رقبة الشيء ومنفعته معاً، وتثبت للمالك 	. 
مجيع احلقوق املشروعة.

)1( املعجم الوسيط ص 886.
)2( احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية للدكتور سعيد أبو الفتوح حممد بسيوني 217 ط1 - 1988، 1408 - دار 

الوفاء.
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ملكية ناقصة: وهي ما ثبتت للرقبة دون املنفعة، أو العكس، فملك الرقبة 	. 
يف هذا النوع يكون لشخص وملك االنتفاع لشخص آخر و كما يف الوقف 

واإلجارة واإلعارة.
وتقسم امللكية حبسب صورهتا إىل نوعني: 

ملكية متميزة: وهي ما كان موضوعها أو حملها معيّناً، فشملت مجيع 	. 
أجزائه، وكان مالكها واحداً، كملكية شخص لدار بأكملها. 

ملكية شائعة: وهي ما تعلقت جبزءٍ نسيب غري معني يف شيء ونتيجة 	. 
اشرتاك فيه دون إفراز. 

وتقسم امللكية من حيث االنتفاع خبصائصها والوظيفة اليت تؤديها إىل قسمني: 
ملكية فردية: إذا كان االنتفاع بآثارها لشخص من األشخاص على وجه 	. 

اخلصوص والتعيني، سواء أكانت مميزة أم شائعة يف ملك غريه من األشخاص 
ملكية مجاعية: إذا كان االنتفاع بآثارها مقرراً للجماعة، على أن يكون 	. 

انتفاع الفرد هبا قائماً على أنه فرد من تلك اجلماعة، دون أن يكون له به 
املوضع)1(. واألساس يف  تعنينا يف هذا  اليت  اختصاص، وهذه األخرية هي 

قيام امللكية العامة أنه)2(:
األمر  بأشياء معينة فتقع حتت سلطان ويل  االنتفاع  هو حاجة اجلماعة يف 

لكيال يلحق الضرر بالناس)3(. 
وقد أقرت الشريعة اإلسالمية امللكية العامة وذلك كما يلي:

امللكية العامة يف األراضي املفتوحة )واليت ستمر خالل البحث إن شاء 	 
اهلل(.

ملكية الفيء والغنائم قبل قسمتها يف الناس.	 
)1( احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية للدكتور سعيد أبو الفتوح حممد بسيوني ص 45 - 46 عن امللكية يف الشريعة 

اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية للشيخ علي اخلفيف ج 1 ص63.
.www.kantakji.com 2( امللكية يف اإلسالم ص5، حممد أبو فرحة عن(

)3( احلرية االقتصادية مرجع سابق ص245 بتصرف. 
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احلمى: كما فعل الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم يف أرض النقيع.	 
املعادن واملستخرجات.	 
ملكية املرافق العامة واحلاجات األساسية للمجتمع كاجلسور، واملكتبات، 	 

واألوقاف اخلريية، واملساجد، واملدارس، واملشايف، وغريها كثري.
ويقوم استثمار هذه امللكية بالدور األساس يف متويل بيت مال املسلمني، ولذلك 
وسيمر  املفتوحة،  السواد  أراض  عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  يقسم  مل 

تفصيل ذلك فيما بعد.
األخري من حقوق  ما ميلكه  املال  بيت  مهام  كفاية  العامة يف  امللكية  وتساعد 

كاآلتي:
ملكية بيت املال)1(: 	. 

وهي امللكية التابعة للدولة واليت يكون صاحب االختصاص فيها هو بيت املال 
املصلحة  أمالكهم بشرط حتقيق  املالّك اخلاصني يف  فيها تصرف  يتصرف 

العامة لألمة اإلسالمية وتأتي موارد بيت املال من املصادر التالية:
زكاة أموال املسلمني وفق ما سيمرالحقاً إن شاء اهلل.	 
مخس املعادن والغنائم. 	 
اجلزية واخلراج.	 
اللقطات وتركات املسلمني اليت ال وارث هلا.	 
الفيء، والعشور. 	 
 أهداف امللكية اجلماعية)2(: ج- 

تتلخص أهداف امللكية اجلماعية بشكل عام فيما يلي: 
استفادة الناس من الثروة العامة ذات املنافع املشرتكة:	. 

حيق لكل الناس يف امللكية اجلماعية أن ينتفعوا هبا سواء من احلاجات الضرورية 
)1( امللكية يف اإلسالم ص5، حممد أبو فرحة. 

 .mesfer@kfupm.edu.sa 2( النظام االقتصادي يف اإلسالم ص 11للدكتور مسفر بن علي القحطاني 1423هـ، 2002م(
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أم غريها، وذلك كاملاء والكأل والنار وامللح من األشياء اليت تقوم حياة البشر 
عليها فإذا احتُكرت يف ملكيات خاصة فسيتضرر الناس بذلك.

تأمني نفقات الدولة: 	. 
إن الدولة ترعى احلقوق وتقوم بالواجبات وتسد الثغور وجتهز اجليوش وتقوم 
مبا يسد حاجات الضعفاء واليتامى واملساكني وكذلك تؤمّن احتياجات األمن 
والتعليم والعالج وكافة اخلدمات العامة، وال ميكن أن تقوم الدولة هبذه اجلهود 

املباركة إاّل من خالل هذه األموال العامة.
تشجيع األعمال اخلريية والتوسعة على احملتاجني من املسلمني:	. 

األعمال  ومتويل  اجملتمع  حاجات  لسد  مباركاً  إسهاما  كانا  والزكاة  فالوقف 
اخلريية كاملساجد واملدارس واملكتبات واملستشفيات وغريها. 

استغالل الثروات على أحسن وجه لصاحل البشرية:	. 
يسعى القائمون على امللكية العامة إىل استغالل الثروات، وخصوصاً املشروعات 
أو  القيام هبا، إما لعدم حتقق اإلمكانات  أو الشركات عن  اليت يعجز األفراد 
األراضي  واستغالل  الصناعية  املدن  وإقامة  املوانئ  كبناء  الباهظة،  تكاليفها 
الشاسعة للزراعة وغريها ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه 

جتعله قادراً على القيام بذلك.
 األدلة املثبتة للملكية العامة: د- 

وعمل  والسنة  بالقرآن  اإلسالمي  املايل  النظام  يف  العامة  امللكية  ثبتت  لقد 
الصحابة وذلك كما يلي:

القرآن الكريم قال اهلل تعاىل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَُكمْ مَا فِي اأْلَرِْض جَمِيعًا 	. 
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ َفسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ ِبُكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]البقرة 

اآلية 29[
السنة النبوية قال صلى اهلل عليه وسلم: )الناس شركاء يف املاء والكأل 	. 
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وامللح(، ويف رواية: )املسلمون شركاء يف ثالثة املاء والكأل والنار()1(. 
ما قام به اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من إبقاء أرض السواد 	. 

يف العراق ملكية عامة للمسلمني حيث أنه مل يقسمها كما سيمر إن شاء اهلل.
محاية امللكية العامة يف اإلسالم)2(:	- 

أقر اإلسالم امللكية العامة وحافظ على وجودها واحرتامها وقرر حلمايتها ما 
يلي:

حرم االستيالء على األموال العامة واعتربه سرقة أطلق عليه اسم الغلول 	. 
وجاءت اآليات واألحاديث تتوعد مَن غل أي من خان بالعقاب يوم القيامة. 
قال اهلل تعاىل: {وَمَا َكانَ لِنَِبيٍّ أَنْ يَُغلَّ وَمَنْ يَْغلُْل يَْأتِ ِبمَا َغلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ى ُكلُّ نَْفٍس مَا َكسَبَتْ وَهُمْ اَل يُْظلَمُونَ{ ] األنفال اآلية: 16[ واستعمل  ثُمَّ تُوَفَّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال من األزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، 
فلما قدم قال هذا لكم، وهذا أهدى يل. قال: )فهال جلس فى بيت أبيه أو 
بيت أمه، فينظر يهدى له أم ال والذي نفسي بيده ال يأخذ أحد منه شيئا إال 
جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته، إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار 
أو شاة تيعر )ثم رفع بيده، حتى رأينا عفرة)3( إبطيه( اللهم هل بلغت اللهم 

هل بلغت ثالثا)4(. 
جعل اإلسالم امللكية العامة مستقلة عن ملكية الدولة.	. 
منع احلاكم املسلم من التصرف فيها إال مبوجب مصاحل مقررة ال خترج 	. 

عن مقاصد الشريعة الكلية.
)1( سنن أبي داود كتاب اإلجارة باب يف منع املاء ج3 ص278، سنن ابن ماجه باب املسلمون شركاء يف ثالثة ج2 ص826 بإسناد 

صحيح، اإلمام أمحد يف املسند ج5 ص 364.
)2( امللكية يف اإلسالم حممد أبو فرحة ص10. وهناك كتاب تفصيلي بعنوان )محاية املال العام يف الفقه اإلسالمي( للدكتور نذير 

بن حممد الطيب أوهاب، مركز الدراسات والبحوث يف الرياض 1422هـ. 
)3( العفرة البياض وليس بالبياض الناصع الشديد. عن غريب احلديث للقاسم بن سالم اهلروي ج2 ص142.

)4( البخاري يف صحيحه كتاب األحكام، باب حماسبة اإلمام عماله ج 6 ص2632، ومسلم كتاب اإلمارة، باب حتريم هدايا العمال، 
ج3 ص1463.
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ال ميلك احلاكم املسلم أن يوّسع أو يضيّق من نطاقها حسبما يشاء بل 	. 
يراعي ما يتطلبه الصاحل العام للمسلمني ألن اإلمام خمري ختيري مصلحة ال 

ختيري شهوة. 
وهكذا يظهر أن املوارد املالية يف اإلسالم، ال تقتصر على الفرائض الثابتة، بل 
هناك امللكيات العامة اليت اعتنى هبا وحرّم االعتداء عليها لتعلق ملكيتها باألمة 
ولدورها األساس يف متويل مواردها املالية من خالل االستثمار الذي سيمر 

احلديث عنه يف التطبيقات املعاصرة. 

أهم نتائج هذا املبحث:
مما سبق يف هذا املبحث يصل الباحث للنتائج التالية:

تنقسم خصائص املوارد املالية إىل قسمني:	. 
األول: تتكون أدوات املوارد املالية من جمموعتني موارد مالية ثابتة، موارد - 

مالية متغرية.
والثاني: الفرائض املالية املباشرة هي األداة الرئيسية الستقطاع األموال.- 
هناك 	.  بل  الثابتة،  الفرائض  على  تقتصر  ال  اإلسالم  يف  املالية  املوارد 

امللكيات العامة اليت اعتنى هبا النظام املايل اإلسالمي وحرّم االعتداء عليها 
لتعلق ملكيتها باألمة، ولدورها األساس يف متويل مواردها املالية وهي ثابتة 

بالنصوص الشرعية.
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الفصل األول: املوارد املالية يف التاريخ اإلسالمي
متهيد: 

التبيان، وال ميكن  النبوية هي  القرآن، والسنة  التشريع اإلسالمي هو  أساس 
معرفة املوارد الشرعية لدولة احلق واإلميان إال مبعرفة أفعال حممد العدنان 
صلى اهلل عليه وسلم، الذي هو أسوة هلذه ألمة على امتداد األمكنة واألزمان.

ولقد استمد الصحابة رضي اهلل عنهم من سرية رسوهلم صلى اهلل عليه وسلم 
أسس وكيفية العمل يف كل شيء، ومن ذلك كيفية التعامل مع موارد دولتهم 
اإلسالمية واجتهد من بعدهم يف تلك املوارد فأصاب البعض يف املشي على 
طريقتهم، وابتعد آخرون يف ذلك، وسيحاول الباحث االنطالق يف املوارد املالية 
اإلسالمية من تلك القرون األوىل وذلك حملاولة معرفة السرية املالية األصلية 

لدولة اإلسالم وذلك يف مبحثني: 
- املبحث األول: املوارد املالية يف العصر النبوي والراشدي

•  املطلب األول: املوارد املالية يف العصر النبوي	
•  املطلب الثاني: املوارد املالية يف العصر الراشدي.	

- املبحث الثاني: املوارد املالية يف العصور الالحقة
•  املطلب األول: املوارد املالية يف العصر األموي.	
•  املطلب الثاني: املوارد املالية يف العصر العباسي.	
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املبحث األول: املوارد املالية يف العصرين النبوي والراشدي
مر العصر النبوي مبرحلتني كانت املرحلة األوىل منهما يف مكة املكرّمة وهي 
مرحلة التأسيس للدولة اإلسالمية، ثم جاءت فرتة العهد املدني، ثم جاء العهد 
الراشدي الذي دام لتسع وعشرين سنة تقريباً، ومتيزت تلك الفرتات بضرورة 

اإلنفاق العام فكان ال بد من إيرادات مالية ملقابلة تلك النفقات.
املاء،  يردون  الذين  والورّاد هم  وروداً حضر،  يرد  ورد  اللغة)1(: من  املوارد يف 
واملورد: هو املنهل، والطريق، ومصدر الرزق مجع موارد، والوارد هو: الطريق 
رَْسلُوا َوارَِدُهْم{ ]يوسف اآلية19[، 

َ
واجلريء والشجاع والسابق قال تعاىل:{فَأ

أي من يرد هلم باملاء.

املطلب األول: املوارد املالية يف العصر النبوي)13ق.هـ،11هـ(
سيعرض الباحث العصر األساس يف جمال املوارد املالية، وهو العصر املدني 
بسيطة  كانت  واليت  املالية  موارده  ناحية  من  املكية  للمرحلة  موجزاً  وقبله 
للمسلمني الذين عاشوا حتت حكم الغالبية من مشركي قريش أي يف دار حرب.

أواًل- املرحلة املكية: )		ق . هـ، بداية اهلجرة(:
لقد ظهرت املوارد آنذاك فيما يلي:

مورد التربعات)2(: أ- 
تنوعت تلك التربعات، من قبل الصحابة فبذلت السيدة أم املؤمنني خدجية)3(

رضي اهلل عنها من ماهلا الكثري وذلك بشهادة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

)1( املعجم الوسيط ص 1024، وخمتار الصحاح ص:631.
)2( مل يكن يف املرحلة املكية دولة للمسلمني، وقد ذكر الباحث هذه املرحلة متهيداً للمرحلة املَدنية اليت كانت يف بداية وصول 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة.
)3( خدجية ِبنْت خويلد بن أسد بن عَبْد العُزى بن قصيّ الُقرَِشيَّة األَسَدِيَّة أم املؤمنني، زوج النَِّبيّ صلى اهلل عليه وسلم، أول امْرَأَة 
تزوجها، وأول خلق اهلل أسلم بإمجاع املسلمني كما يقول ابن األثري تاجزري، مل يتقدمها رجٌل وال امْرَأَة، توفيت قبل اهلجرة بثالث 

سنوات. عن أسد الغابة )النساء( ص85.
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ومن ذلك ما روته)1( أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت كان رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ال يكاد خيرج من البيت حتى يذكر خدجية رضي اهلل 
عنها فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوماً من األيام فأدركتين الغرية، فقلت هل 
مقدم شعره  اهتز  منها؟ فغضب حتى  اهلل خريا  أبدلك  قد  إال عجوزاً  كانت 
من الغضب، ثم قال: )ال واهلل ما أبدلين اهلل خرياً منها، آمنت إذ كفر الناس، 
وصدقتين وكذبين الناس، وواستين يف ماهلا إذ حرمين الناس، ورزقين اهلل منها 
الولد إذ حرمين أوالد النساء(. قالت السيدة عائشة رضي اهلل عنها: فقلت يف 

نفسي ال أذكرها بسيئة أبداً.
وكان ملال صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي اهلل 
عنه دوراً كبرياً، حيث جاد به يف سبيل اهلل، فأعتق سبعة من املسلمني كلهم 
يُعذبون يف اهلل ومنهم بالل)2( بن رباح)3( رضي اهلل عنه ، الذي كان فيما بعد 
أول وزير لإلعالم يف اإلسالم، ولقد أسلم أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يوم 
أسلم وله )40000( دينار ويف رواية )40000( درهم فأنفقها على رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم وملا خرج إىل املدينة ماله إال 5000 دينار منها. 
وعن أمساء)4( رضي اهلل عنها قالت: ملا خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله معه – 5000 درهم أو 6000 درهم – 
فانطلق هبا معه، قالت: فدخل علي جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: 

)1( أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن ألثري اجلزري )النساء( ص86. واحلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسند السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها ج6 ص117.

)2( بالل بن رباح رضي اهلل عنه موىل أبي بكر الصديق، اشرتاه وأعتقه اهلل عز وجل وكان مؤذناً لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وخازناً، شهد بدراً واملشاهد كلها، وكان من السابقني إىل اإلسالم، وممن يعذب يف اهلل عز وجل فيصرب على العذاب، وآخى رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني أبي عبيدة بن اجلراح، وبعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذهب إىل الشام، فكان به 

حتى مات. ودفن بباب الصغري سنة عشرين، وهو ابن بضع وستني سنة. سري أعالم النبالء ج1 ص347.
)3( السرية النبوية البن هشام أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ج1 ص318 منشورات دار اخللود بريوت. )حتقيق 

مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شليب(.
)4( أمساء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنها أم عَبْد اهلل بن الزبري، ذات النطاقني كانت أسن من أم املؤمنني عائشة وهي أختها 
ألبيها عاشت طال عُمرها، وعميت، وبقيت إىل أن قتل ابنها عَبْد اهلل سنة ثالث وسبعني، وعاشت بعد قتله. أ.ه عن أسد الغابة 

يف معرفة الصحابة )النساء( ص7.
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واهلل إني ألراه قد أفجعكم مباله مع نفسه. قالت كال يا أبت، إنه ترك لنا خرياً 
كثرياً)1(.

املوارد الطبيعية)2(: 	- 
ظهرت املوارد الطبيعية كمورد للمسلمني األوائل عندما متت مقاطعة الرسول 

وأصحابه رضي اهلل عنهم يف مكة من قبل قريش ونصت على ناحيتني:
اجتماعية: أال يَنكحوا إليهم وال يُنكحوهم، واقتصادية: أال يبيعوهم شيئاً، وال 

يبتاعوا منهم)3(.
فاحناز بنو هاشم وبنو املطلب إىل أبي طالب إال أبا هلب)4(، وكان ذلك يف شعب 
بين املطلب، فجهد النيب واملسلمون جهداُ شديداً يف أعوام ثالثة، واشتد عليهم 
البالء، حتى كانوا يأكلون اخَلبط وورق الشجر، وكان أحد أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يأتي إىل السوق ليشرتي شيئاً من الطعام يقتاته أهله، 
غالوا على أصحاب حممد حتى ال  التجار  يا معشر  فيقول:  أبو هلب  فيقوم 
يدركوا شيئاُ معكم. فيزيدون عليهم يف السلعة وقيمتها أضعافاُ، حتى يرجع 

إىل أطفاله وهم يتضوعون)5( من اجلوع وليس يف يده شيء يعلله هبم.
املسلمني، فلم يصل هلم شيء  الرزق عن  املقاطعة على قطع أسباب  فنصت 
إال سراً، فاملورد الرئيس كان أوراق الشجر ورمبا جيد أحدهم قطعة من جلد 
بعري فيأخذها ويغسلها، ثم حيرقها ثم يسحقها ثم يستفها، ويشرب عليها املاء 
)1( تقول أمساء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها وعن أبيها: وأخذت أحجاراً فوضعتها يف كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، 
ثم وضعت عليها ثوباً، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا املال. قالت: فوضع يده عليه فقال: ال بأس إذا كان قد 
ترك لكم هذا فقد أحسن، ويف هذا بالغ لكم، وال واهلل ما ترك لنا شيئاً ولكن أردت أن أسّكن الشيخ بذلك. عن السرية النبوية 

البن هشام ج1 ص318.
)2( يقصد باملوارد الطبيعية بشكل عام: املصادر املادية اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً على النشاط االقتصادي لإلنسان، دون أن تكون 

هي نفسها نتيجة هلذا النشاط. عن احلرية االقتصادية يف اإلسالم للدكتور سعيد أبو الفتوح البسيوني ص329. دار الوفاء.
)3( السرية النبوية البن هشام ص350.

)4( بنو املطلب نسبة إىل جد النيب صلى اهلل عليه وسلم عبد املطلب ويُدعى شيبة احلمد، وأبو طالب وأبو هلب مها عما النيب 
صلى اهلل عليه وسلم األول كان مشهوراً يف دفاعه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رغم عدم إسالمه والثاني قد ذكره القرآن 

صراحة أنه من املعذبني يف النار.
)5( يبكون.
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فيتقوى هبا ثالثة أيام حتى فرّج اهلل عن املسلمني بعد صرب ثالث سنوات)1(.
إن موارد املرحلة املكية كانت فيما يلي: 

التربعات املنوعة.	- 
موارد طبيعية على بساطتها وقلتها.	- 
موارد غري مباشرة معنوية، مثل اإلميان والصرب. 	- 

ثانياً- املرحلة املَدنية )وصول املدينة املنورة، 			(: 
إىل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  مبقدم  األوىل  اإلسالم  دولة  نشأت  لقد 
املدينة، ولقد كانت املوارد قليلة يف املرحلة الدفاعية اليت استمرت حتى السنة 
اخلامسة للهجرة، ثم بدأت تزداد يف الفرتة الثانية واليت تُسمى مبرحلة الفتح، 

وسيعرض الباحث املوارد املالية يف العصر املدني وفقاً ملا يلي:
مورد التربعات:أ- 

قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة ببناء املسجد، والذي هو أول 
ركيزة يف بناء اجملتمع اإلسالمي، فمن أين جاء الرسول الكريم صلى اهلل عليه 

وسلم مبوارد بناء املسجد؟.
لقد بركت ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت هاجر عليها يف موضع 
كان لغالمني يتيمني يف املدينة. وكان أسعد بن زرارة)2( قد اختذه مصلى قبل 
هجرة رسول اهلل إىل املدينة، فكان يصلي فيه مع أصحابه، فدعا الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم الغالمني، وكانا بكفالة أسعد بن زرارة رضي اهلل عنه فسام 
فيه الرسول، فقاال: بل هنبه لك يا رسول اهلل، فأبى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم حتى ابتاعه منهما بعشر دنانري.
وأوهلم رسول اهلل صلى اهلل  بالعمل  الصحابة متربعني  املسجد جبهود  وُبين 
الصحابة  حياة  وكذا  أبو خليل ص217.  د. شوقي  اإلسالمي  التاريخ  وكذا يف   ،350 ج1 - ص  البن هشام  النبوية  السرية   )1(

للكاندهلوي ج2 / ص261، وكذا الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري ص110و كذا السرية النبوية للصالبي ص348.
)2( أسعد بن زرارة من بين النجار وهو من أول األنصار إسالماً مات أسعد بن زرارة يف السنة األوىل من اهلجرة يف شوال قبل بدر. 

عن أسد الغابة ج1 ص205.
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عليه وسلم، وكان يدعو هلم )ال عيش إال عيش اآلخرة، اللهم ارحم املهاجرين 
واألنصار()1(.

وكذلك عمل النيب والصحابة يوم حفروا اخلندق يف غزوة اخلندق كله يعود يف 
مصلحة توفري نفقات بيت املال الذي كان ضعيفاً مبوارده مما يؤدي إىل توفريها 

لوقت احلاجة.
مورد الصدقات: 	- 

الدولة اإلسالمية حيث  سامهت املوارد اجلديدة كالصدقات والزكاة يف دعم 
فرضت الزكاة على املسلمني)2(، وكان ذلك يف السنة اليت فرض فيه الصوم وهي 
السنة الثانية من اهلجرة، وحث النيب صلى اهلل عليه وسلم على إرضاء عمال 
الزكاة فقال: )إذا أتاكم املتصدق فليصدر عنكم وهو راض()3(، وكان النيب صلى 
اهلل عليه وسلم حياسب العمال على ما يقومون به من جباية، وحيذرهم من 
عذاب اهلل عند تقصريهم أو تفريطهم، ومن ذلك ما روي)4( من استعمال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم رجال من األزد يقال له ابن اللتبية)5( على الصدقة، فلما 
قدم قال هذا لكم، وهذا أهدى ىل. قال )فهالّ جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه، 
فينظر يُهدى له أم ال والذي نفسي بيده ال يأخذ أحد منه شيئاً إال جاء به يوم 
القيامة حيمله على رقبته، إن كان بعرياً له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيّعر)6( 

-ثم رفع بيده، حتى رأينا عفرة إبطيه- اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثالثا(.
)1( سرية ابن هشام ج2 ص 496، 497.

)2( ورد يف حديث جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه مع النجاشي وكان قبل اهلجرة: ).. وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام..( وذكره 
ابن خزمية يف صحيحه بكتاب الزكاة بعنوان باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل اهلجرة إىل أرض احلبشة إذ النيب صلى اهلل 
عليه وسلم مقيم مبكة قبل هجرته إىل املدينة ج4 ص13. هذا ويزول اإلشكال بني األمرين )أن الزكاة كانت مطلقة القيود واحلدود 
يف العصر املكي وكانت موكولة إىل إميان األفراد و أرحيتهم وشعورهم(. بواجب األخوة حنو إخواهنم املؤمنني فقد يكفي يف ذلك 

القليل وقد تقتضي احلاجة إىل الكثري( فقه الزكاة للقرضاوي ج1 ص77.
)3( مسلم يف صحيحه باب إرضاء الساعي ما مل يطلب حراماً ج2 ص757، سنن الرتمذي أبواب الزكاة، باب ما جاء يف رضا 

املتصدق ج 3 رقم 647. 
)4( مرّ خترحيه أثناء احلديث عن محاية امللكية العامة.

)5( ابن اللتبية وامسه عبد اهلل بن اللتبية األزدي.
)6( )تيّعر( يعراً ويعاراً صاحت و)اليعار( صوت الغنم أو املعزى أو الشديد من أصوات الشاة. املعجم الوسيط ج2 ص1055.
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رؤوس  على  املفروضة  الفطر  زكاة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وبيّن 
املسلمني، قال صلى اهلل عليه وسلم: )زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر 
وعبد، ذكر وأنثى، من املسلمني صاع من متر، أو صاع من شعري()1(وقد ُفرضت 

صدقة الفطر قبل فرض الزكاة.
مورد الغنائم: 	- 

ظهرت الغنائم كمورد جديد)2( للمسلمني بُعيد غزوة بدر حيث شرعها القرآن 
مَا َغنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ َفَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوِل  الكريم بقوله تعاىل:{وَاعْلَمُوا أَنَّ
وَلِذِي الُْقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابِْن السَِّبيِل إِنْ ُكنْتُمْ آَمَنْتُمْ ِباللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا 

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الُْفرَْقاِن يَوْمَ الْتََقى الْجَمْعَاِن وَاللَّهُ عَلَى ُكلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ{. 
وجاء للمسلمني من فداء املشركني آنذاك )4000( درهم للرجل إىل )1000( 
درهم إال من ال شيء له فمنّ رسول اهلل)3( صلى اهلل عليه وسلم عليه بالعفو.

وكان املهاجرون قد خرجوا من مكة بغري مال فسمع املسلمون بأن أمواهلم اليت 
تركوها هناك، يف قافلة بقيادة أبي سفيان بن حرب متجهة حنوهم قادمة من 
الشام، فخرجوا إليها بعد أن ندب الرسول صلى اهلل عليه وسلم أصحابه فقال 
هلم: )لعل اهلل يُنْفِلُُكموها()4(، ومل يكن الصحابة يتصورون قتاالً، لكن اهلل أراد 
هلم أن ينتصروا على أكرب قوة يف شبه اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت بعد أن 
احناز أبو سفيان بالقافلة حنو البحر وأبت قريش إال أن خترج للقتال، وُكتب 

نصر للمسلمني كما هو معروف.
غنم  حيث  حُنني)5(  مثل  الحقة  غزوات  يف  كثرية  غنائم  للمسلمني  جاء  ولقد 
املسلمون من اإلبل أربعة وعشرون ألفا ً)24000(، ومن الغنم أكثر من أربعني 

)1( ملك يف املوطأ عن ابن عمر برقم625.
)2( ابن هشام ج1ص676.

)3( املرجع السابق ج1 ص659.
)4( ابن هشام ج1 ص607.

الرحيق املختوم  الناس،  ابن سيد  املغازي والشمائل والسري ج2 ص 219 حممد بن عبد اهلل بن حيي  )5( عيون األثر يف فنون 
للمباركفوري ص 407.
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ألف شاة )40000(، وأربعة آالف أوقية فضة، أمر رسول اللّه صلى اهلل عليه 
وسلم جبمعها، ثم حبسها باجِلعْرَانَة)1(، ومل يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف، 
وأما نساء وأهل هوازن وثقيف الذين كانت احلرب معهم فردها رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم ألهلها وكانوا قرابة ستة آالف.
مورد الفيء واخلراج: د- 

بني اهلل سبحانه وتعاىل حكم مال الفيء وكيفية تقسيمه وذلك يف قوله تعاىل: 
{وَمَا أََفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ َفمَا أَوْجَْفتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيٍْل وَاَل ِرَكاٍب وَلَكِنَّ اللَّهَ 
يُسَلُِّط رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى ُكلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ * مَا أََفاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْ أَهِْل الُْقرَى َفلِلَّهِ وَلِلرَّسُوِل وَلِذِي الُْقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابِْن السَِّبيِل َكيْ 
اَل يَُكونَ دُولًَة بَيْنَ اأْلَْغنِيَاءِ مِنُْكمْ وَمَا آَتَاُكمُ الرَّسُوُل َفُخُذوهُ وَمَا نَهَاُكمْ عَنْهُ َفانْتَهُوا 

ُقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَِقاِب{ ]احلشر اآلية 7- 8[. وَاتَّ
الرابعة للهجرة بعد إخراج بين النضري من  الفيء يف السنة  وكانت مشروعية 
املدينة بسبب نقضهم العهد)2(، وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يزرع حتت 
النخل يف أرضهم، فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة، وما فضل جعله 
يف الكراع والسالح، أي جعله يف خيل اجلهاد، كما قال عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنه: )كانت أموال بين النضري مما أفاء اهلل على رسوله مما مل يُوجف عليه 
خبيل وال ركاب وكانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالصاً يعزل نفقة أهله 

سنة، ثم جيعل ما بقي يف الكراع والسالح عٌدّةً يف سبيل اهلل()3(.
واستمر الفيء بعد ذلك للمسلمني وذلك مثل األموال اليت أخذت من بين قريظة 
الذين كانوا على شاكلة بين النضري يف اخليانة ومت احلكم فيهم من قبل سعد بن 

)1( اجلعرانة: ماء ما بني الطائف ومكة، وهي إىل مكة أقرب.
)2( قسمت أمواهلم على املهاجرين األولني دون األنصار إال اثنني من األنصار أعطامها ملا ذكر له من فقرمها ومها: سهل بن حنيف 

وأبو دجانة مسّاك بن خرشة.
)3( البخاري يف الصحيح: كتاب اجلهاد والسري باب اجملن ومن يترتس برتس صاحبه ج3 ص1063 وكذا مسلم: كتاب اجلهاد، باب 

حكم الفيء ج3 ص1073وبلفظ خاصة.
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معاذ رضي اهلل عنه الذي كان جرحياً بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أصبت حكم اهلل فيهم وكانوا أربعمائة، فلما 

فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات()1(.
وأما بالنسبة للخراج فكانت أرض خيرب اليت فتحها املسلون مورداً كبرياً لبيت 
املال حيث استثمر املسلمون أراضيها)2(، مقابل قسم من مثارها ويف ذلك أخبارٌ 
كثرية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منها: )أقركم فيها ما أقركم اهلل عز 

وجل على أن الثمر بيننا وبينكم()3(.
أنس بن  البحرين، فعن  النيب صلى اهلل عليه وسلم من  وأكثر خراج جاء إىل 
مالك رضي اهلل عنه قال: )أُتي النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم مبال من البحرين 
فقال: )انثروه يف املسجد(. وكان أكثر مال أتي به رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل الصالة، ومل يلتفت إليه، فلما 
قضى الصالة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إال أعطاه، إذ جاءه العباس 
فقال يا رسول اهلل، أعطين فإني فاديت نفسي وفاديت عقيالً، فقال له رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خذ( فحثا يف ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال 
يا رسول اهلل، مر بعضهم يرفعه إىل. قال: )ال( قال فارفعه أنت علي. قال )ال( 
فنثر منه، ثم ذهب يقله، فقال يا رسول اهلل: مر بعضهم يرفعه على. قال: )ال(. 
قال: فارفعه أنت علي. قال: )ال(. فنثر منه، ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم 
انطلق، فما زال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، 
عجباً من حرصه، فما قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وثم منها درهم()4(.
)1( سنن الرتمذي أبواب السري باب ما جاء يف النزول على احلكم ج5 ص 310رقم1582، قال الرتمذي حسن صحيح. أمحد يف 

املسند ج3 ص350 وغريمها.
)2( سرية ابن هشام ج2 ص 356 0

)3( صحيح البخاري باب إذا اشرتط يف املزارعة ج2 ص973 وغريه، واللفظ الذي أورده الباحث هو ملالك يف املوطأ كتاب املساقاة 
ج2 ص703عن سعيد بن املسيب قال: فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبعث عبد اهلل بن رواحه فيخرص بينه وبينهم ثم 

يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. حديث مرسل لعدم وجود الصحابي والصحابة كلهم عدول.
)4( صحيح البخاري أبواب املساجد باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيِق الْقِنِْو فِى الْمَسِْجدِ ج1 ص161.
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مورد الوقف: 	- 
ظهر الوقف كمورد لدولة اإلسالم)1( وساهم يف دعم مهام بيت مال املسلمني 
ومن ذلك ما جاء عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب قال: أصاب عمر رضي اهلل 
عنه خبيرب أرضاً، فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً مل أصب 
قط أنفس منها فكيف تأمرني به؟ قال: )إن شئت حبست األصل وتصدقت 
هبا( فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والرقاب 
ويف سبيل اهلل والضيف وابن السبيل، وال جناح على من وليها أن يأكل منه 
باملعروف، أو يطعم صديقاً غري متمول فيه()2(، وكذا أبو طلحة)3( رضي اهلل عنه 

الذي أوقف بري حاء)4(وغريمها من الصحابة كثريون.
مورد االستقراض: و- 

شرع النيب صلى اهلل عليه وسلم مورداً جديداً عند الطوارئ وهذا املورد هو 
االستعارة أو االستقراض العام. وكان سبب هذا املورد عندما فتحت مكة يف 
شهر رمضان سنة مثان، وتوجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل حُنني فاحتاج 
ما  وتأمني  املالية  األزمة  بد من حل هلذه  فكان ال  إىل عتاد إضايف،  اجليش 
حتتاجه قيادة الدولة اإلسالمية من متويل مايل عاجل؟ فُذكر للنيب صلى اهلل 
عليه وسلم أن عند صفوان بن أمية)5( أدرعا وأسلحة، فأرسل إليه –وهو يومئذ 

)1( إن دور الوقف كموارد مالية هو دور مساعد لبيت املال يقوم بالكثري من مهام بيت املال العام مما يوفر ماله ملصاحل أخرى.
)2( صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الشرط يف الوقف ج2 ص982.

)3( أَبو طلحََة األَنصَاري: امسه زيدُ بن سهيل األنصاري النجاري. وهو عََقِبي بدري نقيب وملا هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم واملسلمون إىِل املدينة. آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني أَبي عُبَيدة بن اجلراح، وشهد املشاهد كلها مع رسول 
اللّه صلى اهلل عليه وسلم. وكان من الرماة املذكورين من الصحابة، وهو من الشجعان املذكورين، وله يوم أُحد مقام مشهود، كان 
يقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنفسه، ويرمي بني يديه، ويتطاول بصدره ليقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقول: 

حنِري دون حنرك، ونفسي دون نفسك. عن أسد الغابة ج 3ص201.
ا ُتِبُّوَن{ ]آل عمران: اآلية 92[ وبئر حاء هو  )4( تفسري ابن كثري ج1 ص328، يف قول اهلل تعاىل: {لَْن َتَنالُوا الِْبَّ َحتَّ ُتنْفُِقوا ِممَّ

ماء كان ألبي طلحة رضي اهلل عنه يف املدينة املنورة.
)5( صفوان بن أمية القرشي اجلمحي قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافراً، وملا فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة، هرب 
صفوان بن أمية إىل جُدّة، فأتى عمري بن وهب بن خلف، وهو ابن عم صفوان، إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومعه ابنه وهب 
بن عمري، فطلبا له أماناً من رسول صلى اهلل عليه وسلم، فأمّنه وملا رأى صفوان كثرة ما أعطاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال: واهلل ما طالب هبذا إال نفس نيب، فأسلم وحسن إسالمه وأقام مبكة حتى مات سنة 42هـ عن أسد الغابة ج3 ص24 وما بعدها.
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مشرك– فطلب منه تلك الدروع واألسلحة فقال أغصباً يا حممد؟! قال: بل 
عارية مسرتدة، وهي مضمونة حتى نؤديها إليك فأعطاه مائة درع مبا يكفيها 
من السالح)1(، فتم حل تلك األزمة من خالل استقراض بيت املال بشخصيته 
املعنوية املتمثلة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وبذلك انضم مورد جديد ميكن 

استخدامه عند األزمات املالية وفق ما سيمر من تفصيل إن شاء اهلل. 
مورد الصدقات الطوعية: ز- 

ظهرت أزمة مالية جديدة من أجل تأمني احلدود الشمالية للعاصمة اإلسالمية 
يف املدينة املنورة، واحتاج الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم ملال كثري لتجهيز 
اجليش وذلك يوم تبوك)2(، فمن أين دُبرت املوارد املالية يف ظل األزمة املالية 

اجلديدة؟
قام أغنياء أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احتواء تلك األزمة التمويلية، 
وضربوا أروع األمثلة يف املنافسة على اخلري واجلود يف سبيل اهلل، وكان من 
أجودهم أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه الذي جاد بكل ماله، وعمر بن اخلطاب 
رضي اهلل عنه الذي أعطى نصف ماله، وعثمان بن عفان رضي اهلل عنه الذي 
قال  الفضة حتى  أوقية من  وأقتاهبا)3(، و)200(  بأحالسها  بعرياً  قدم )300( 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وعلي بن 
وعبد  وأقتاهبا،  بأحالسها  بعري   )100( قدم  الذي  عنه  اهلل  أبي طالب رضي 
الصحابة  من  وأعطى، وغريهم  الذي جاد  عنه  اهلل  بن عوف رضي  الرمحن 
بذلوا الكثري والكثري من األموال اليت سامهت بشكل فعّال يف إعانة بيت مال 

املسلمني يف أصعب ظروفه.

)1( سرية ابن هشام ج4 ص440.
)2( غزوة تبوك يف رجب سنة 9هـ وكانت بني املسلمني ضد الروم الني انسحبوا ومل يواجهوا املسلمني.

)3( األحالس: مجع حلس، وهو كل مايو ضع على ظهر الدابة حتت السرج أو الرجل، واألقتاب: مجعَ َقتب وهو الرحل الصغري على 
قدر سنام البعري )املعجم الوسيط: 714(. 
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مورد اجلزية: 	- 
غري  اإلسالمية  الدولة  مواطين  من  اجلزية  أخذ  وتعاىل  سبحانه  اهلل  شرع 
املسلمني وذلك مقابل محايتهم، ومقابل ما يقدمه الكثري من املسلمني من مال 
مع  للمسلمني  كثري  مواقف  املدني يف  العصر  اجلزية يف  مورد  ونفس، وظهر 
غريهم منها صلح يوحنه حاكم )أيلة()1(مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 
اجلزية، وصلح أهل جرباء وأذرح)2( فأعطوه اجلزية للمسلمني وكتب هلم رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتاباً بذلك)3(.
العاشرة عقد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع أهل جنران)4( السنة  ويف 

العرب النصارى معاهدة، وأعطاهم األمان ما مل حيدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا، 
الكريم  الرسول  أن  كما  للرسول صلى اهلل عليه وسلم،  الفيء  بدفع  وتعهدوا 
صلى اهلل عليه وسلم قد أخذ اجلزية من اجملوس، فعن عبد الرمحن بن عوف 
رضي اهلل عنه: أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: )سنُّوا 

هبم سنَُّة أهِلِ الكتاب()5(.
املعجزات)6(ودورها غري املباشر يف رفد التمويل املايل: 	- 

ينبغي ذكر ما متيزت به تلك املرحلة من نفحات ربانية وإكرام إهلي من اهلل 
)1( أيلة: هي أول حد احلجاز، وهي مدينة جليلة القدر على ساحل البحر امللح هبا جيتمع حاج مصر واملغرب، وهبا التجارة الكثرية 
وأهلها أخالط من الناس. ومسيت بأيلة بنت مدين قالوا: وهي القرية اليت كانت حاضرة البحر املذكورة يف القرآن. عن الروض 

املعطار ص70.
)2( جَرْبَاء بفتح اجليم، وبالباء املعجمة بواحدة، على لفظ تأنيث أجرب: قرية بالشام وأذرح: مدينة يف أداني الشام وقيل بفلسطني 
وجرباء وأذرح متالزمتان كما يقال: مكة واملدينة، أو دجلة والفرات ومها اليوم قريتان يف اململكة األردنية اهلامشية، تقعان مشال 

غربي مدينة معان على قرابة 22 كم. عن الروض املعطار ص21.
)3( سرية ابن هشام ج4 ص525، فقه السرية للبوطي ص 355. 

)4( جنران: من بالد اليمن، مسيت بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وبلغ ملكها ذا نواس أن قوماً بنجران 
على دين املسيح، وكان هو يهودياً، فنهض إليهم بنفسه، وحفر هلم أخاديد وأضرمها ناراً ثم دعاهم إىل اليهودية فمن أبى قذفه يف 
األخاديد، فسلط اهلل تعاىل عليهم احلبشة وغلبوهم على أرض اليمن إىل أن كان من أمر ابن ذي يزن واستجارته بكسرى أنوشروان. 

عن الروض املعطار ص573.
)5( مالك يف املوطأ ص169 رقم 615. قال احلافظ ابن حجر حديث منقطع مع ثقة رجاله. يُنظر لفتح الباري ج6 ص261. قال 

عبد الرب النمريي يف التمهيد: ولكن معناه متصل بوجوه حِسان. يُنظر للتمهيد ج2 ص116.
)6( املعجزة: هي أمر خارق للعادة جيريه اهلل سبحانه وتعاىل على يد أحد أنبيائه، وهو منزل منزلة قوله تعاىل صدق عبدي فيما 

يبلغ عين. العقيدة اإلسالمية للدكتور مصطفى سعيد اخلن رمحه اهلل ص226 منشورات جامعة دمشق ط 9. 
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تعاىل سواء للرسول الكريم أم لصحبه األبطال ويرى الباحث إىل القول بأنّ: 
ملعجزات الرسول صلى اهلل عليه وسلم دور يف متويل دولة اإلسالم كقصة تكثري 
الطعام أو حفره صلى اهلل عليه وسلم الصخرة الصماء يف يوم اخلندق، وقصة 
نبع املاء)1( من بني أصابعه، وغريها كثري ال ميكن للمنصفني أن يتجاهلوها وال 
للمؤمنني أن يتغافلوا عنها إذ هي النبوة بعني ذاهتا، ومصدراً مهماً يف متويل 

الدولة الناشئة فلوا نُظر إليها وإىل أمور الوحي لعُرفت أمهيتها.
 فلم يكن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جهاز استخبارات كما هو حال 
الدول اليوم وذلك حني أعلمه الوحي مبؤامرة املشركني عليه يف مكة املكرمة، 
بلتعة رضي اهلل عنه يف  أبي  بن  البدري حاطب  أو حتى يف قصة الصحابي 
أثناء توجه اجليش اإلسالمي لفتح مكة عندما أراد ذلك الصحابي إخبار بعض 
أهل مكة وأعلم الوحي الرسوَل الكريم صلى اهلل عليه وسلم بذلك ثم إنه عفا 

عنه)2(.
علماً أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يُغفل بث العيون والرقباء تعليماً 
اليوم  الدول  تدفع  فكم  وحنني.  بدر  كيوم  باألسباب  األخذ  بضرورة  لألمة 
اليوم من أجل إطعام  الدول  من أجل مجع معلومات حول أمنها؟ وكم تتكلف 
اجليش؟ وكم أيضاً تتكلف الدول من أجل إرداف املقاتلني وعوهنم؟ أسئلة كثرية 
قد جتوب يف األفكار حول مصدر هذه النفقات املالية اليت إن حُسبت مثرهتا 
لُعرف مقدار التوفري الكبري الذي حققته املعجزات النبوية على بيت املال املكلف 

بتأمني موارد تلك النفقات. 

)1( احلديث عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو بإناء بالزوراء –موضع باملدينة عند السوق 
أو عند املسجد– مع أصحابه فوضع يده يف اإلناء فجعل املاء ينبع من بني أصابعه فتوضأ. قال قتادة: قلت ألنس: كم كنتم؟ قال: 

ثالمثائة أو زهاء ثالمثائة. أخرجه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة ج 3ص1309.
)2( حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمري بن سلمة، من مشاهري املهاجرين، شهد بدرا واملشاهد. وكان رسوُل النيب صلى اهلل عليه 
وسلم إىل املقوقس، صاحب مصر. وكان تاجراً يف الطعام له عبيد. وكان من الرماة املوصوفني. وعفا عنه صلى اهلل عليه وسلم 
ملاّ أرسل كتاباً ألهل مكة يوم الفتح وقال: )ال، إنه قد شهد بدرا، وإنك ال تدري، لعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 

شئتم، فإني غافر لكم( ومات حاطب سنة ثالثني. سري أعالم النبالء للذهيب ج2 ص43.
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ويدخل إكرام اهلل ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف باب التأييد الغييب)1(، 
ْهَل الُْقَرى آََمُنوا 

َ
نَّ أ

َ
وهذه من سنن اهلل مع عباده كما تبني اآلية التالية: {َولَْو أ

َخْذنَاُهْم بَِما 
َ
بُوا فَأ رِْض َولَِكْن َكذَّ

َ
َماءِ َواْل َقْوا لََفَتْحَنا َعلَيِْهْم بََرَكٍت ِمَن السَّ َواتَّ

َكنُوا يَْكِسُبوَن{ ]األعراف: 96[. فإن حقق العباد الشرط كان العطاء والربكة 
وفق املعادلة التالية:

الشكل / 1 -1 /  
موارد غري مباشرة إضافية:ي- 

للدولة اإلسالمية،  االجتماعي  البناء  شرّع اإلسالم موارد أخرى سامهت يف 
كأموال من ال وارث له)2( وغريها)3(. ولقد ساهم األفراد منذ عهد الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا يف حتمل بعض مسؤوليات بيت املال، وذلك يف 
إطار إمياهنم برقابة اهلل عليهم، ودون حاجة إلدخال هذه األموال يف بيت مال 

املسلمني.
خامتة حول املوارد املالية يف عصر النبوة:

وهكذا تتلخص موارد الدولة اإلسالمية يف عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
باملدينة املنورة كاآلتي: 

)1( عن جابر رضي اهلل عنه، قال بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعثاً قبل الساحل، فأمّر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح رضي 
اهلل عنه، وهم ثالمثائة مقاتل وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق، فين الزاد، فأمر أبو عبيدة بن اجلراح بأزواد 
ذلك اجليش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي متر، قال: فكان يقوتنا يف كل يوم قليالً قليالً، حتى فين ومل تصبنا إال مترة مترة، فقلت: 
وما تغين مترة؟ قال لقد وجدنا فقدها حني فنيت، ثم انتهينا إىل ساحل البحر، فإذا حوت مثل الظرب -هو ما دون اجلبل- قال: 
فأكل منه ذلك اجليش مثاني عشرة ليلة، ثم أمر براحلة، فرحّلت، ثم مرّت حتتها، ومل تصبهما. أخرجه: كتاب املغازي البخاري 

باب غزوة سيف البحر.. ج 4 ص1585.
)2( ورد عن املقدام بن أبي كرمية رضي اهلل عنه رجل من أهل الشام من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم )من ترك ماالً فلورثته وومن ترك كالًاّ فإلينا )ورمبا قال إىل اهلل ورسوله( وأنا وارث من ال وارث له 
أعقل عنه وأرثه. واخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه( أخرجه: ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ذوي األرحام برقم 2737، 

وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ج13 ص397.
)3( مثل الكّفارات املنوعة: كاليمني، والصيام، واملتمتع، وقتل الصيد يف احلج، والفدية يف الصوم واحلج.

اإلميان احلقيقي + تقوى اهلل = بركات من السماء + بركات من األرض
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التربعات والصدقات.	. 
الغنائم والفيء واخلراج.	. 
االستقراض.	. 
اجلزية.	. 
موارد غري مباشرة كاملعجزات والربكة والوقف.	. 

أهم السمات للموارد املالية يف العصر النبوي:
مما سبق يف السرية النبوية مييل الباحث للقول بأن أهم مسات ذلك العصر 

هي:
إن مجيع املوارد املالية يف العصر النبوي هي أساس تشريعي لألمة إىل 	 

يوم القيامة. 
إن للتربعات املكانة األوىل يف الدولة اإلسالمية اجلديدة. 	 
إن موارد الدولة كانت غري كافية، لكن العوامل املعنوية، والنبوة أثرتا يف 	 

تدعيمها. 
عصر 	  من  األخرية  الفرتة  يف  فعّال  بشكل  العامة  املالية  املوارد  ظهرت 

النبوة. 
كان 	  لكن  املالية احلديثة  األنظمة  يدرس يف  وال  يُعرف  ال  الربكة عامل 

ويُنقل للسامعني، ويقوم بنصر املسلمني يف عصر  للناظرين،  يُذاق، وجيلو 
سيد املرسلني. 
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املطلب الثاني: املوارد املالية يف العصر الراشدي )11 – 40هـ(
متهيد: 

للمسلمني،  كأول خليفة راشدي  الصديق رضي اهلل عنه  بكر  أبي  بيعة  متت 
اهلل  رسول  قول  من  اإلسالمي  التشريع  يف  الراشدي  العصر  أمهية  وتأتي 
من  املهديني  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنيت  )عليكم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
بعدي عضوا عليه بالنواجذ..()1(، فعصر الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم 
وخلفائه األبطال هو األصل يف قياس وتطبيق األحكام، ومنها األمور املالية، 
واليت مل ختتلف كثرياً يف عصر اخلليفة األول أبي بكر عبد اهلل بن أبي قحافة 
امللقب بالصديّق رضي اهلل عنه عن عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وذلك 

كما هو آتي: 
السياسات املالية يف عصر أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه )		-		هـ(

قام أبو بكر رضي اهلل عنه بإدخال سهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد 
الفيء  آيات  للرسول يف  كان قد حدد  ما  املسلمني، فكل  بيت مال  إىل  وفاته 
والغنائم أصبح لبيت املال وكانت فاطمة بن حممد رسول اهلل رضي اهلل عنها 
أرسلت إىل أبي بكر: يا خليفة رسول اهلل أنت ورثت رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أم أهله قال: بل أهله قالت فما بال سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال 

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول:
ُطعْمًَة ثم قبضه جعله للذى يقوم من بعده(  )إن اهلل عز وجل إذا أطعم نبياً 
فرأيت أن أرده على املسلمني. قالت فأنت وما مسعت من رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم أعلم)2(.

)1( مرّ خترجيه.
نُورث ما تركنا صدقة(  )2( احلديث أخرجه اإلمام أمحد ج1 ص4 بإسناد حسن. وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ال 
البخاري أبواب اخلمس، باب فرض اخلمس ج3 ص1126، مسلم كتاب اجلهاد والسري، باب ال نورث ما تركنا صدقة ج3 ص1379، 
وأما طلب السيدة فاطمة رضي اهلل عنها فليس مبنكر ألهنا مل تعلم ما قاله الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم، وظنت أهنا ترثه 

كما يرث األوالد آباءهم فلما أُخربت آثرت أمر اهلل والرسول صلى اهلل عليه وسلم. 
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للمال)1(، وكان قد  )وكان أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه أول من اختذ بيتاً 
املال من  بيت  أال جتعل على  يا خليفة رسول اهلل  السُّنْحَ)2(، فقيل  اختذه يف 

حيرسه؟.
فقال: ال يُخاف عليه، فقيل مل؟ قال: عليه قفل)3(.

وكان رضي اهلل عنه يعطي كل ما فيه وال يبقى فيه شيء، فلما حتول أبو بكر 
إىل املدينة حوّله وجعله يف بيته اليت كان فيها.

وقدم عليه الكثري من املال من معادن القبليّة)4( وجهينة)5(، وانفتح معدن بين 
سليم)6( يف خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه فقدم عليه منه بصدقة، فكان يوضع 
ذلك يف بيت املال، فكان أبو بكر يقسمه على الناس نفراً نفراً فيصيب كل مائة 
إنسان كذا وكذا وكان يسوي بني الناس يف القسم احلر والعبد والذكر واألنثى 
والصغري والكبري فيه سواء وكان يشرتي اإلبل واخليل والسالح فيحمل يف سبيل 
اهلل واشرتى عاماً قطائف أتى هبا من البادية ففرقها يف أرامل أهل املدينة يف 

الشتاء()7(.
)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص60. 

)2( السنح: بضم السني والنون معاً وآخره حاء مهملة وكان أبو ذر يقوهلا بإسكان النون منازل بين احلارث بن اخلزرج بعوايل املدينة 
وفيه نزل أبو بكر الصديق وبينه وبني منزل النيب صلى اهلل عليه وسلم ميل. مشارق األنوار على صحاح اآلثار ج2 ص 463، للقاضي 

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت املالكي، املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
)3( إن منهج أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه هو حقيقة التوكل على اهلل وذلك مبباشرة األسباب واالعتماد على احلق عز وجل، 
فال يُعقل أن يرتك الصدّيق بيت املال األمة دون أي محاية، وكيف ذلك ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يوّكل أصحابه حلفظ 
مال األمة كحديث أبي هريرة )وَكلين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان....( وقد مرّ يف مشروعية بيت املال، 
ولذا ملا ترك الصدّيق رضي اهلل عنه بيت املال دون حراسة جعل عليه قفالً، وكان يف الغالب فارغاً لسياسته يف توزيع كل ما يأتي.

)4( القبلية: بفتح القاف منسوبة إىل َقبل وهي ناحية من ساحل البحر بينها واملدينة مخسة أيام. تنوير احلوالك لعبد الرمحن بن 
أبي بكر السيوطي ج1 ص254، وَقِيَل هُوَ هو بكسر قاف ثم الم مفتوحة ثم باء. يُرجع إىل شرح الزرقاني ج2 ص137كتاب الزكاة 

ج2 ص137.
)5( جهينة: إحدى القبائل العربية اليت جاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا قدم املدينة، قال عمرو بن مرة اجلهين كان 
لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه فلما مسعت بالنيب صلى اهلل عليه وسلم كسرته وخرجت حتى أقدم املدينة على النيب صلى اهلل 
عليه وسلم فأسلمت وشهدت شهادة احلق وآمنت مبا جاء به من حالل وحرام قال ثم بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 

قومه يدعوهم إىل اإلسالم فأجابوه إال رجال واحدا. عن الطبقات الكربى البن سعد ج 1 ص333.
)6( سُليم: إحدى القبائل العربية قدم رجل منهم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقال له قيس بن نسيبة، فسمع كالمه وسأله 
عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم فأسلم، ورجع إىل قومه بين سليم ودعاهم إىل 
اإلسالم فأسلموا فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشهدوا معه الفتح والطائف وحنيناً.

)7( الطبقات الكربى البن سعد ج3 ص213، حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البصري الزهري دار صادر – بريوت.
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وأهم ما يعرضه الباحث من سياسات مالية للصدّيق ما يلي:
مورد الزكاة: أ- 

إن أكثر ما مييّز هذا العصر يف األمور املالية بشكل عام هو حرب الردة ومانعي 
الزكاة حيث أبان الفهم السليم والدقيق لإلسالم عند أبي بكر، وذلك عندما 
كانوا  عقاالً-  -أو  عناقا  منعوني  لو  )واهلل  وقال:  الزكاة  مانعي  مسألة  عاجل 
يؤدونه إىل رسول اهلل ألقاتلنّهم على منعها، إنّ الزكاة حق املال، واهلل ألقاتلنّ 

من فرّق بني الصالة والزكاة(. 
مل يتهاون رضي اهلل عنه يف سد هذه الثغرة، إذ لو فعل لفتحت ثغرات أخرى 
يف الصالة: ال لزوم للجمعة واجلماعة، وحسبنا أن نصلي فرادى يف بيوتنا. ويف 
الصوم: ال لزوم لتوقيته برمضان إن حل يف الصيف، واحلج: فليكن يف الربيع 
أو اخلريف !!! لذلك ال هوادة مع املرتدين وال لني وال مساومة وال تنازل مع 

مانعي الزكاة.)1(.
لقد حافظ الصديق رضي اهلل عنه على أهم املوارد املالية املساعدة للدولة 
وهي الزكاة)2(، ووقف موقفاً ال ينساه التاريخ له أبداً، فالزكاة حق املال، وقال: 
اخلطاب  بن  عمر  عندها  فيقول  والزكاة.  الصالة  بن  فرق  من  ألقاتلنّ  واهلل 
رضي اهلل عنه عندها: فما هو إال أن رأيت اهلل قد شرح صدري للقتال فعرفت 
َكةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم  َلةَ َوآَتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
أنه احلق، وقد قال تعاىل: {فَإِْن تَابُوا َوأ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ] التوبة اآلية 5[)3(. إِنَّ اللَّ
إن األساس يف نظام املال بدولة اإلسالم هو الزكاة، فمما تقوم به:

بأدائها يعين 	  أو تساهل  أو تقصري  الفقري، فأيّ وهن  أهنا متثل عموده 
الشّلل يف هذا النّظام املايل.

)1( يف التاريخ اإلسالمي الدكتور شوقي أبو خليل ص211.
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص57.

)3( البخاري كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة ج2 ص507، أمحد يف املسند عن أبي بكر رضي اهلل عنه برقم 67 ج1 
ص34، وغريمها.
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هي من الفرائض املالية املباشرة املفضلة يف النظام املايل اإلسالمي.	 
الزكاة تعين احلفظ للمال أي مبثابة التأمني لكن مع صاحب امللك املطلق 	 

وهو اهلل عز وجل.
احلاجات 	  لتأمني  املقاصد،  أوائل  من  وهو  النماء،  الزكاة  معاني  ومن 

املتزايدة.
باملال 	  الرباني  اإلهلي  اخلري  استمرار  وتُثبت  املال،  بتطهري  الزكاة  تقوم 

املُزّكى.
ولزيادة الدقة يف هذا التشبيه سأّذكر بكالم النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

)ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل ميطروا)1(، 
وهذا ما يبينه الشكل )2-1( من حيث الزكاة: فما حال اخللق إذا منع املطر 
من السماء؟ وأي موارد اقتصادية ستأتي للدولة إذا هلك الزرع واألنعام؟ فمن 
أين سيكون الطعام والشراب؟ وأي جتارة تلك اليت ستكون؟. فأي حياة ستكون 

إذا منعت الزكاة؟
إذاً البد من احلرب على من يتسبب بقطع املطر من السماء والذي هو سبب 
ةاً  ِيَن َظلَُموا ِمنُْكْم َخاصَّ إغداق املوارد. قال تعاىل {َواتَُّقوا فِتَْنةاً َل تُِصيَبَّ الَّ
َ َشِديُد الْعَِقاِب{ ] األنفال 25[، فجنّد الصديّق رضي اهلل عنه  نَّ اللَّ

َ
َواْعلَُموا أ

أحد عشر جيشاً يقودها رجاٌل من أبطال املسلمني الذين يبذلون أنفسهم يف 
سبيل نصرة هذا الدين، دون راتب أو أجرة من بيت املال، وكان النصر حليفهم، 

وعادت الزكاة لبيت املال، يودعها اخلليفة يف مصاحل األمة املختلفة.

الشكل / 2 -1 /
)1( سنن ابن ماجه كتاب الفنت باب العقوبات ج 2 ص 1332، الطرباني يف األوسط برقم 4827، والبيهقي برقم 3163، وصححه 

احلاكم على شرط مسلم كتاب الفنت واملالحم ج4 ص582.

)أداء الزكاة:        نزول الربكات(             )منع الزكاة         منع الربكات(
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مورد الغنائم والفيء: 	- 
نبه الصديق رضي اهلل عنه إىل طبيعة التعامل الشرعي مع البالد اليت سيتم 

فتحها من حيث:
احملافظة على احلقوق اإلنسانية.

االهتمام باألمور االقتصادية من خالل املوارد الزراعية واحليوانية.
التنبيه على عامل األمان واحلفظ بذكر اهلل تعاىل.

بالد  الفتح يف  بدأ  ثم  العراق  اليت يف  كسرى  مدائن  فتحت  اليت  البالد  ومن 
الشام)1(.

ولقد جاءت الفتوحات بغنائم كثرية وبدأت تلك الغنائم مع حروب الردة، وخاصة 
الفتوحات  تكون  أن  اليمامة)2(، ومن حرصه رضي اهلل عنه على  بعد معركة 
بكل  كان يوصي اجليش قبل مغادرته  بالرمحة واحلضارة  اإلسالمية حممّلة 
أوصى هبا جيش  اليت  الوصية  ذلك  ومن  يتم فتحها،  إىل  وللبالد  خري لألمة 

أسامة بن زيد)3( تنفيذاً ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء فيها:
)ال ختونوا وال تغدروا، وال تغلّوا وال متّثلوا وال تقتلوا طفالً وال شيخاَ كبرياَ، وال 
امرأة، وال تعزقوا خنالَ، وال حترّقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة 

وال بقرة إال لألكل وإذا قرّب عليكم طعام فاذكروا اسم اهلل....()4(. 
إعادة املرتبات املالية املستحقة له إىل بيت املال: 	- 

قام الصديق آخر حياته بإعادة كل ما كان من استحقاقاته املالية إىل بيت املال 
رغم كوهنا حالالً له ورعاً منه يف التعامل مع املال العام، وحرصاً على إمداد 

)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص58. 
)2( أبو بكر الصديق للصالبي ص462. واليمامة مدينة متصلة بأرض عُمان من جهة املغرب مع الشمال، ومسيت اليمامة بامرأة، 
وهي الزرقاء، زرقاء اليمامة، وهي املشهورة يف اجلاهلية جبودة النظر وصحة إدراك البصر وفتحت اليمامة يف سنة اثنيت عشرة 

اب ودجّال بين حنيفة.عن الروض املعطار ص620.  على يد خالد بن الوليد رضي اهلل عنه، بعد أن قتل مسيلمة الكذَّ
)3( أسامة بن زيدرضي اهلل عنه بن حارثة استعمله النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ابن مثاني عشرة سنة تويف آخر أيام معاوية 

سنة مثان أو تسع ومخسني. أسد الغابة ج1 ص194.
)4( تاريخ الطربي ج4 ص46. 
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بيت املال باملال لتقوية شوكة املسلمني.
وكيف ال يفعل ذلك وهو الذي جاد وأفاد من ماله منذ سطوع نور اإلسالم مبكة 
املكرمة؟ ومل ال يعطي من هذا املال وهو الذي تربع منه يف حال الصحة والقوة 
فكيف به وهو مقبل على ربه تعاىل الذي كان يعتمد عليه يف أمور عياله عندما 
كان يقدم مجيع ما ميلك يف شدائد األمة حتى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يف حقه:
)ما نفعين مال قط، ما نفعين مال أبي بكر(. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومايل 
إال لك يا رسول اهلل؟)1(. ويوم العسرة جاء الصديق بكل ما عنده، فقال له صلى 
اهلل عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت ألهلك؟ قال: أبقيت هلم اهلل ورسوله)2(. 
وهو رضي اهلل عنه مل يطلب من بيت املال شيئاً حينما استلم اخلالفة وغدا 
عندما استلم أمر املسلمني إىل السوق)3( وعلى رقبته أثواب يتجر هبا فلقيه عمر 
بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح فقاال له: أين تريد يا خليفة رسول اهلل؟ 
قال: السوق، قاال: تصنع ماذا وقد وليت أمر املسلمني؟ قال: فمن أين أطعم 
عيايل؟ قاال له: انطلق حتى نفرض لك شيئا، فانطلق معهما ففرضوا له كل 
يوم شطر شاة وما كسوه يف الرأس والبطن، فقال عمر: إىل القضاء، وقال أبو 

عبيدة: وإيلّ الفيء.
أن  قومي  علم  قد  قال:  بكر  أبو  ملا ويل  قالت:  اهلل عنها  وعن عائشة رضي 
حرفيت مل تكن لتعجز عن مؤونة أهلي وقد شغلت بأمر املسلمني وسأحرتف 

للمسلمني يف ماهلم وسيأكل آل أبي بكر من هذا املال)4(.
وأنفق من مال املسلمني ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم وحيج ويعتمر، وكان 

)1( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج2 ص253 عن أبي هريرة.
)2( أخرجه الرتمذي وغريه ج5 ص 614 باب يف مناقب أبي بكر.

)3( الطبقات الكربى البن سعد ج3 ص184.

)4( الطبقات الكربى البن سعد ج3 ص185.
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الذي فرضوا له كل سنة ستة آالف درهم)1(، فلما حضرته الوفاة قال: ردوا ما 
عندنا من مال املسلمني فإني ال أصيب من هذا املال شيئاً، وإنّ أرضي اليت 

مبكان كذا وكذا للمسلمني مبا أصبت من أمواهلم)2(.
وهكذا فإن دور الصديق املايل لألمة يتجلى يف:

محاية ركن الزكاة الذي هو أساس النظام املايل اإلسالمي.	. 
بسط سيادة اإلسالم وتوطيد أركان الدولة باالستقرار مما دعّم األساس 	. 

االقتصادي لتزدهر األمة وتنشر رسالة الرمحة للعاملني.

)1( اخلالفة الراشدة ص96، عبد املنعم اهلامشي، دار ابن حزم ط1 /1423هـ.
)2( الطبقات الكربى البن سعد ج 3 ص186. تاريخ األمم وامللوك للطربي ج2 ص354.
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السياسات املالية يف عصر عمر بن اخلطا	 رضي اهلل عنه )		-		هـ(
متهيد: 

له  املوصى  عنه  اهلل  رضي  عمر  سيدنا  وقام  عنه  اهلل  رضي  بكر  أبو  تويف 
باخلالفة بدعوة األمناء ودخل هبم إىل بيت املال الذي تركه أبو بكر، ومعه عبد 
الرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم، ففتحوا بيت املال فلم 
للمال فنفضت فوجدوا فيها  وال درمهاً، ووجدوا خَيشًة)1(  ديناراً  جيدوا فيه 
درمهاً، فرتمحوا على أبي بكر رضي اهلل عنه. وكان باملدينة وّزان على عهد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال فسُئل 

الوّزان، كم بلغ ذلك املال، الذي ورد على أبي بكر؟ قال: مئيت ألف)2(..
أوالً- ضبط املالية العامة:

إن املال قد فاض بشكل كبري يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فكان 
عصره هو األساس الواضح يف بيت املال)3(، ومن األمثلة على ذلك ما ورد عن 
أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
ألف درهم، فقال:  بثمان مائة  أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه  من عند 
أطيبٌ ويلك؟! قلت نعم، فبات عمر ليله أرقاً حتى إذا نودي بصالة الصبح قالت 
له امرأته: ما منت الليلة! قال: كيف ينام عمر بن اخلطاب وقد جاء الناس ما 
مل يكن يأتيهم مذ كان اإلسالم؟! فما يؤّمن عمر لو هلك وذلك املال عنده فلم 
يضعه يف حقه؟! فلما صلّى الصبح اجتمع إليه نفرٌ من أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فقال هلم: إنه قد جاء الناس الليلة ما مل يأهتم مذ كان 
اإلسالم، وقد رأيت رأياً فأشريوا عليّ، رأيت أن أكيل للناس باملكيال، فقالوا: ال 

تفعل يا أمري املؤمنني...(.

َخُذ من مُشَاقةِ الَكتَّان ومن أَرْدَئْه. لسان العرب ج6 ص300. )1( اخَليْش ثِيابٌ ِرقاُق النسج غِالُظ اخُليُوطِ تُتَّ
)2( الطبقات الكربى البن سعد ج3 ص213، تاريخ اخللفاء للسيوطي ص60.

)3( البيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية ج6 ص364.
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لقد طور الفاروق رضي اهلل عنه النظام املايل بزيادة املوارد وضبط اإلنفاق 
مع مراعاة ترتيب حقوق الناس يف خمتلف األقاليم من خالل نظام الدواوين. 
أو  الرمادة  إدارته لألزمة االقتصادية يف عام  املتميزة يف عصره  األمور  ومن 

اجملاعة)1(.
ثانياً- عام الرمادة: 

أمر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه باحتواء األزمة مبا يلي:
االستسقاء )االلتجاء إىل اهلل()2(: حيث أن عمر رضي اهلل عنه أخذ بيد 	. 

العباس رضي اهلل عنه عم النيب صلى اهلل عليه وسلم وتوسل به ثم بكى 
وجثا على ركبتيه يدعوا ىل أن مطر الناس)2(. 

مساواة اخلليفة مع الرعية يف الطعام والكساء: حيث حلف عمر ال يذوق 	. 
السمن واللنب حتى حييا الناس)3(. لقد كان عمر أبيض أمهق)4(، تعلوه محرة، 
يصّفر حليته وإمنا تغري لونه عام الرمادة ألنه أكثر أكل الزيت، وألنه حرم 

على نفسه السمن واللنب حتى خيصب الناس)5(.
حسن التدبري والتوزيع العادل: قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لو 	. 

األغنياء فقسمتها  أموال  استدبرت ألخذت فضول  ما  أمري  استقبلت من 
على فقراء املهاجرين()6(. لقد متنى عمر رضي اهلل عنه لو أخذ من فضول 
أموال األغنياء عام الرمادة لتقسيمها على الفقراء، وذلك عندما عجز بيت 
املال آنذاك عن مواجهة تلك األزمة املالية ويُستدل من ذلك على جواز فرض 

نصيب من املال على األغنياء وقت الضرورة.

)1( إدارة ومعاجلة األزمات يف اإلسالم للدكتورة سوسن سامل الشيخ ص122ط 1 دار النشر للجامعات 1424هـ - 2003م.
)2( تاريخ ابن خلدون ج2 ص 114 دار احياء الرتاث العربي بريوت.

)3( تاريخ ابن خلدون ج2 ص 114.
)4( شَدِيدُ الْبَيَاِض.

)5( أسد الغابة البن األثري.
)6( تاريخ الطربي ج2 ص579.
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االستدانة من األغنياء: 	. 
عن املغرية بن سويد)1( قال: 
خرجنا مع عمر رضي اهلل 
قدمنا  فلما  حجاجاً،  عنه 
املدينة أتى مبال فقسمه بني 
قال:  ثم  املهاجرين،  فقراء 
)إن اهلل اشرتى من املؤمنني 
باجلنة،  وأمواهلم  أنفسهم 
الشفعتني  فأعطاهم 
كلتيهما، والذي نفسي بيده 
لوال أن اهلل أغناكم خبزائن 

فقراء  بني  فأقسمه  عنده  من  ماله  فآخذ فضل  الرجل  آتي  عنده جلعلت  من 
املهاجرين)2(.

بن 	.  عمرو  به  قام  ما  خالل  من  األمحر.  والبحر  النيل  بني  خليج  حفر 
العاص رضي اهلل عنه من إصالح حبر القلزم)3( وراسل فيه الطعام من مصر 

فصار الطعام باملدينة كسعر مصر. 
االلتجاء على األمصار، وإىل األرياف حول املدينة: ومن ذلك ما كتبه عمر 	. 

رضي اهلل عنه إىل أبي موسى األشعري)4( رضي اهلل عنه بإمارة البصرة. 

)1( ذكره ابن حبان يف الثقات فقال يروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عن لسان امليزان أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقالني الشافعي مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت ط3: 1406 /1986.

)2( تاريخ املدينة املنورة البن شبة النمريي ج2 ص747. حتقيق األستاذ فهيم حممد شلتوت جدة 1403هـ.
)3( القلزم: مدينة من أعمال مصر على ساحل البحر، وهبا يعرف البحر وهبا املراكب للتجار، ومسي القلزم ألنه يف مضايق بني جبال، 
ويف حبر القلزم جبال عالية فوق املاء وطرق السفن منها معلومة ال يدخلها إال املهرة من رؤساء البحر العاملون بطرقاته، والسري فيه أبداً 
بالنهار فقط، وال يسري به يف الليل أحد لصعوبة طرقه من تعاريج مسالكه وبني القلزم ومصر تسعون ميالً. عن الروض املعطار ص464.
)4( أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه: عبد اهلل بن قيس صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم على زبيد وعدن، واستعمله عمر رضي اهلل عنه على البصرة ثم استعمله عثمان بن عفان عليها بطلب من أهلها وكان أحد احلكمني 

بني علي ومعاوية رضي اهلل عنهما مات أبو موسى بالكوفة، وقيل: مات مبكة سنة اثنتني وأربعني عن أسد الغابة ج3ص364.

املدينة املنورة واألمصار احمليطة هبا
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وبأن يسري إىل كور األهواز صلحاً وعنوة، فوظف عمر عليها )10400000( 
عشرة ماليني وأربعمئة ألف درهم)1(، ويُستدل بذلك على جواز توظيف بيت 
املال على واليات الدولة حسب احلاجة واملصلحة، وبشروط ستمر إن شاء 

اهلل.
وقف إقامة حد السرقة، وتأخري دفع الزكاة يف ذلك العام: حيث سرق 	. 

غلمان حاطب)2( بن أبي بلتعة يف عام الرمادة ناقة لرجل مزني فنحروها 
وأكلوها ورفع األمر إىل الفاروق، فطلب الغلمان فاعرتفوا أهنم سرقوها من 
حرز والذين سرقوا عقالء مكلفون ومل يدعوا ضرورة ملجئة للسرقة، فأمر 
كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم -ولكنه- وهو يعيش عام الرمادة ويرى حال 
بذلك  واكتفى  جتيعهم؟  أراك  إني  ملوالهم:  فقال  عذراً  هلم  التمس  الناس 
درء  فقد  درهم(،   800( ناقته مضاعفة  بثمن  للمزني  وأمر  القطع  وأوقف 

احلد عنهم للضرورة.
يدبر 	.  حتى  للفقراء  واإلحصاء  باملعلومات  واالهتمام  االتصاالت  سرعة 

أمرهم.
إشرافه املباشر على توزيع الطعام: ومن ذلك أمره باستخدام الرواحل 	. 

كطعام، متابعته املستمرة وأمره بعمل الثياب من العباءة.
ثالثاً- املوارد املالية يف عصر عمر رضي اهلل عنه:

سيتحدث الباحث فيما يلي عن املوارد املالية يف عصر عمر بن اخلطاب:
مورد الصدقة: أ- 

عليه  اهلل  اهلل صلى  عنه على هنج رسول  اهلل  بن اخلطاب رضي  سار عمر 
وسلم، حيث نظم مؤسسة الزكاة وحرص على أمواهلا كأمانة يف يد موظفي 

املؤسسة، وأرسل العمال جلباية مال الزكاة يف أرجاء البالد املفتوحة.
)1( تاريخ اإلسالم للذهيب ج 1 ص394.

)2( مرت ترمجته، يُنظر يف عصر النبوة.
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ولقد أنكر على عامل من عمال الصدقة أخذه شاة كثرية اللنب ذات ضرع عظيم 
حيث تروي)1( السيّدة أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: مُرّ على 
عمر بغنم الصدقة فرأى فيها شاةً حافالً)2( ذات ضرع عظيم. فقال عمر: ما 
هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة فقال عمر رضي اهلل عنه: ما أعطى هذه 
أهلها وهم طائعون، ال تفتنوا الناس ال تأخذوا حزرات)3( املسلمني نّكبُوا عن 

الطعام)4(. 
أموال  تشغيل  على  وحرص  اخلمس  الركاز  من  عنه  اهلل  رضي  أخذ  ولقد 
اليتامى)5( لئال تذهب مع تعاقب األعوام بالزكاة، وفعل عمر ذلك بنفسه حيث 
كان عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن أبي العاص الثقفي ليتجر به، إذ إنه مل 
جيد وقتاً للتجارة وذلك النشغاله بأمور اخلالفة، وعندما صار الربح وفرياً من 
عشرة آالف درهم إىل مائة ألف شك عمر يف طريقة الكسب وملا علم أن التاجر 
استغل صلة اليتيم بعُمر رفض مجيع الربح واسرتد رأس املال حيث اعترب أن 

الربح خبيثاً.
مالك)6(،  بن  أنس  الزكاة  أشرفوا على مؤسسة  الذين  املوظفني  بني  وكان من 
ومعاذ بن جبل)7(، وسفيان بن عبد اهلل)8( حيث كان األخري والياً على الطائف 

فكان جييب زكاهتا.
)1( أخرجه مالك يف املوطأ كتاب الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس يف الصدقة ص163. 

لَه وَضرْع حافِل أَي ممتلئ لبناً.  ل واحْتََفل اجتمع وحََفلَه هو وحَفَّ رْع يَحْفِل حَْفالً وحُُفوالً وتَحَفَّ )2( حافالً: جمتمعاً لبنها حََفَل اللَّنبُ يف الضَّ
لسان العرب ج11 ص156.

)3( حزرات املسلمني: أي خيار أمواهلم. لسان العرب ج4 ص156.
)4( يعين: األَُكولَة وذواتِ اللنب وحنوَمها أَي أَعِْرُضوا عنها وال تأْخذوها يف الزكاة ودَعُوها ألَهلها. لسان العرب ج1 ص770.

)5( كان رضي اهلل عنه يقول )اّتجروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة( املوطأ - كتاب الزكاة ص145 رقم 588 تفرد به مالك رمحه اهلل. 
وهو املوافق ملا أورده الرتمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب الناس فقال: )أال من ويل له 

يتيماً فليتجر به، وال يرتكه حتى تأكله الصدقة( تفرد به الرتمذي برقم 641.. األموال البن زجنويه ج3 ص 99.
)6(  أنس ن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار اإلمام، املفيت، املقرئ، احملدث، 
راوية اإلسالم، أبو محزة األنصاري اخلزرجي النجاري املدني، خادم رسول صلى اهلل عليه وسلم، وتلميذه، وآخر أصحابه موتا واخُتلف يف 

وقت وفاته سنة إحدى وتسعني أو اثنني وتسعني. عن سري أعالم النبالء ج3 ص395.
)7( مرت ترمجته.

)8( سفيان بن عبد اهلل الثقفي، وكان قد ويل الطائف، وكان يف الوفد أيضا الذين قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له روايات 
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. عن الطبقات الكربى البن سعد ج 5 ص514.
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 مورد اجلزية: 

استشار عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الصحابة أيأخذ اجلزية من اجملوس)1( 
أنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أم ال؟ ثم أخربه عبد الرمحن بن عوف 
)أخذ اجلزية من جموس هَجر()2(. فأخذها عمر من أهل سواد العراق وجموس 

فارس مما أدى إىل زيادة املوارد منهم لبيت املال. 
ومل يكن هدف الفاروق زيادة حصيلة بيت مال املسلمني بل كان ينظر يف أحوال 
الناس االجتماعية وحقهم الذي ينبغي أن يأخذوه مبقابل دفع املال ومما يدلل 

على ذلك:
إسقاط اجلزية:	. 

أسقط عمر رضي اهلل عنه اجلزية عن شيخ كبري)3( ضرير يف بصر عندما 
رآه يسأل الناس، ثم فرض له من بيت املال ما يعوله)4( روى اإلمام أبو يوسف 
بسنده أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل 
-شيخ كبري ضرير البصر- فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب 
أنت؟ فقال يهودي. قال فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال: أسأل اجلزية واحلاجة 
والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إىل منزله فرضخ له بشيء من املنزل 
ثم أرسل إىل خازن بيت املال فقال: أنظر هذا وضربائه، فو اهلل ما أنصفناه 
إن نأكل شبيبته ثم خنذله عند اهلرم {إنما الصدقات للفقراء والمساكني{ 
والفقراء هم املسلمون وهذا من املساكني من أهل الكتاب، ووضع عنه اجلزية 
)1( املَجُوسِيَُّة بالفتح نِحْلة، وهي كلمة فارسية واملَجُوسِيُّ منسوب إليها واجلمع املَجُوسُ، و تَمَجَّسَ الرجل صار منهم، وعقيدة اجملوس يف 
تقديس الكواكب والنار ودين قديم جدده وأظهره وزاد فيه )زرادشت( وهم القائلون: باألصلني النور والظلمة: اخلري والشر، فيزعمون أن 
اخلري من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة، وقد أطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث للميالد.. إال أن اجملوس األصلية زعموا: أن 
األصلني ال جيوز أن يكونا قدميني أزليني؛ بل النور ازيل، والظلمة حمدثة. ثم هلم اختالف يف سبب حدوثها: أمن النور حدثت! والنور ال 
حيدث شراً جزئياً؛ فكيف حيدث أصل الشر؟ أم من شيء آخر! وال شيء يشرك النور يف اإلحداث والقدم؟. وهبذا يظهر خبط اجملوس. 

امللل والنحل للشهرستاني من له ُشبه كتاب ص73 خمتار الصحاح ص642، كذا املعجم الوسيط ج2 ص629.
)2( صحيح البخاري أبواب اجلزية واملوادعة ج3 ص1151، سنن أبي داوود باب أخذ اجلزية من اجملوس ج3 ص168 سنن الرتمذي باب 

يف ماجاء من أخذ اجلزية من اجملوس ج4 ص147.
)3( اخلراج ألبي يوسف ص129.

)4( يعوله من )أعال( الرجل كثر عياله فأثقلوه.
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وعن ضربائه. وكذلك فعل عندما مرّ يف الشام بقوم جمذومني)1( حيث أمر 
أن يُعطوا من القوت بانتظام)2(، فالدولة اإلسالمية ال ترضى بظاهرة التسول، 

وعليها عالج تلك الظاهرة وكفاية مواطنيها، وضمان عزهتم.
رد اجلزية إىل أهلها:	. 

قام املسلمون برد اجلزية إىل أهلها عند تعذر محايتهم)3(، كما حدث ذلك مع 
على  الروم مجوعهم،  عندما حشد  عنه  اهلل  رضي  اجلراح)4(  بن  عبيدة  أبي 

احلدود الشمالية للدولة اإلسالمية، وكتب إليهم: 
)إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه قد بلغنا لنا من اجلموع وأنكم اشرتطتم علينا 
أن منعكم وإنا ال نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم وحنن على 
الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اهلل عليهم( فلما قالوا ذلك هلم وردوا 
عليهم أمواهلم اليت جبيت منهم قالوا ردكم اهلل علينا ونصركم عليهم، فلو كانوا 

هم ما ردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى ال يدعوا شيئاً.
ويبّني فعل أبي عبيدة رضي اهلل عنه أن املسلمني عند شروطهم، وإن كانت 
تنفيذ تلك الشروط تؤدي إىل خسارهتم يف مواردهم املالية فهم ال يؤخذون إال 

احلق.
حماسبة العمال:	. 

لقد اختذ عمر رضي اهلل عنه سياسة احملاسبة لعماله، فلم تُنسه كثرة األموال 
العقوبات  حتل  ال  إذ  جبايتها،  متت  طريقة  وبأي  مصدرها،  عن  يسأل  أن 

م، واجَلْذمُ: سرعة الَقْطع، ومنه يقال )جُذِمَ(  مه فانْجَذم وتَجَذَّ )1( جمذومني: اجَلْذم الَقْطع جََذمه يَجْذِمه جَْذماً قَطعه فهو جذِيم وجَذَّ
اإلنسان إذا أصابه )اجُلَذامُ( ألنه يقطع اللحم ويسقطه. لسان العرب ج12 ص86 املصباح املنريج 1 ص64. 

)2( العهدة العمرية: ص18، للدكتور شوقي أبو خليل، احتاد الناشرين السوريني ط3 2009.
)3( فتوح البلدان ص143 للبالذري، ألبي العباس أمحد بن حييى البالذي ومؤسسة املعارف بريوت 1407هـ- 1987م.

)4( أبو عبيدة بن اجلراح عامر بن عبد اهلل بن اجلراح القرشي الفهري املكي، أحد السابقني األولني، شهد له النيب صلى اهلل عليه وسلم 
باجلنة، ومساه أمني األمة، واستخلفه أكثر من من مرة على سرايا ووجهه أبو بكر إىل الشام سنة ثالث عشرة أمريا، وفيها استخلف عمر، 
فعزل خالد بن الوليد ووّلى أبا عبيدة وملا قدم عمر الشام سار معه حتى أتى منزله فنزل عليه، فلم ير يف بيته إال سيفه وترسه ورحله، 
فقال له عمر: لو اختذت متاعا، أو قال شيئا، فقال: يا أمري املؤمنني! إن هذا سيبلغنا املقيل، تويف أبو عبيدة يف سنة مثان عشرة، وله مثان 

ومخسون سنة. عن سري أعالم النبالء )أول األعالم فيه( ج 1 ص5.
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اجلسدية من أجل حتصيل املوارد املالية، كما أنه ال حيل تكليف مواطين الدولة 
اإلسالمية ما ال يتحملون من أعباء مالية، فيكون ذلك عني الظلم، وهو خمالف 
للعدالة اليت أمر هبا اإلسالم، ويف ذات الوقت هو دعوة ألفراد األمة إىل طرق 

الفساد لكي يغطوا ما عليهم من مال للدولة.
ومن األمثلة اليت تبني حماسبة عمر لعماله أنه عندما أُتي عمر رضي اهلل عنه 
مبال كثري فقال: إني ألظنّكم قد أهلكتم الناس، قالوا: ال واهلل ما أخذنا إال 
عفوا صفوا، قال: بال سوط وال نوط)1(؟ قالوا: نعم، قال: احلمد هلل الذي مل 

جيعل ذلك على يدي وال يف سلطاني.
ومر عمر رضي اهلل عنه بطريق الشام وهو راجع يف مسرية من الشام على قوم 
قد أقيموا يف الشمس يُصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤالء؟ فقالوا: 
عليهم اجلزية مل يؤدوها، فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر رضي اهلل عنه: 
فما يقولون هم وما يعتذرون يف اجلزية؟ قالوا: يقولون: ال جند، قال: فدعوهم 
ال تكلفوهم ماال يطيقون فإني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
)ال تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس يف الدنيا يعذهبم اهلل يوم القيامة( 

وأمر هبم فخلى سبيلهم)2(.
السياسات املالية اجلديدة: 	. 

مالية جديدة وهي تضعيف اجلزية يف  تعامل عمر رضي اهلل عنه بسياسة 
حاالت استثنائية، واستفاد بزيادة املوارد املالية بذلك التضعيف، وحقق املقصد 
العام من دفع اجلزية، حيث إنه مل يقف عند حدود التسميات مع من رفض دفع 
اجلزية من النصارى لكوهنم يروهنا منقصة ومذمة وهم بعض عرب اجلزيرة 
فقام عمر رضي اهلل عنه باحتواء تلك املشكلة بسياسة حكيمة حيث أخذها 

)1( بال نو	: أَي: بال َضرْب. لسان العرب ج7 ص418.
)2( اخلراج ألبي يوسف ص 125. 
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منهم ضعفني على أال يسميها جزاء)1(.
مورد الفيء والغنائم واخلراج: 	- 

زادت الغنائم وكثر الفيء يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وذلك بسبب:
اتساع املناطق املفتوحة واليت كانت تتمتع بذخر اقتصادي كبري.	. 
حاز 	.  حيث  والعظمة  األهبة  مبظاهر  والروم  الفرس  قادة  اهتمام  كثرة 

املسلمون منهم:
سلب القادة الذين خرجوا للميدان بكامل زينتهم و أهبتهم، وقد بلغ أحياناً 	. 

1500درهم و30000 درهم)2(.
أمالك كسرى وأهله ويقال إن غلتها بلغت 7000000 درهم حيث جعلت 	. 

أرضه  مربعة  ذراع   3600 وهو  كسرى  بساط  ومنها  املسلمني  مال  لبيت 
وورقها  باجلواهر،  وفيه رسوم مثار  بالفصوص  بالذهب وموشىً  مفروشة 
باحلرير، وفيه رسوم للماء اجلاري بالذهب، وقد بيعت بعشرين ألف درهم 

20.000 درهم(.
الذهب والفضة واجملوهرات العظيمة من غنائم جلوالء)3( وغريها حيث 	. 

بلغ خُمس جلوالء ستة ماليني درهم.
لقد فتحت املدن العظيمة آنذاك، وحاز املسلمون أمواالً عظيمة. وأعظم الغنائم 
هي أرض السواد اليت وقفها عمر للدولة ومل يقسمها)4( رضي اهلل عنه ويدل 

)1( فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب لعلي حممد الصالبي ص360. 
)2( فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب ص 203.

)3( جَُلوالء: مدينة صغرية عامرة بالعراق يف أول اجلبل هبا خنل وزروع، قتل فيها من األعاجم مائة ألف وذلك سنة تسع عشرة مسيت 
جلوالء ملا جللها من قتالهم، وكانت غنيمة املسلمني فيها أكثر منها يوم القادسية، بلغ السهم ستة آالف درهم، وأصاب املسلمون اثين عشر 
ألف جارية كان بعضهن لكسرى، وملا أُتي عمر رضي اهلل عنه بغنائم جلوالء قال: واهلل ال يظلها سقف دون السماء، فأمر هبا فألقيت بني 
صفيت املسجد وطرح عليها االنطاع – اجللود- وبات عليها اخلزان، فلما أصبح غدا ومعه املهاجرون واألنصار، فلما رآها عمر رضي اهلل 
عنه بكى، فقال له عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه: ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟ هذا يوم شكر، قال: واهلل ما أبكي إال أني أعلم أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أكرم على اهلل عز وجل وأحب إليه مين، ولكين قد كنت أعلم أنه قد كان يشتهي أن يصيب من هذا 
شيئاً يسد به خلة أصحابه، ثم قال: واهلل ما فتح اهلل هذا على قوم إال جعل بأسهم بينهم. قال احلسنرضي اهلل عنه: فقسمه واهلل ما 

أدخل بيته منه خرصاً، واخلرص: احللقة اليت تكون يف األذن. عن الروض املعطار ص168.
)4( اخلراج لإلمام أبو يوسف ص26 - 27 
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فعله على ما يلي:
الرؤية البعيدة، اليت كان يتمتع هبا الفاروق.	. 
ضرورة ختطيط ويل األمر ملستقبل األمة واألجيال.	. 
حتقيق العدل بني مواطين األمة وإيصال حقوقهم إليهم أينما كانوا	. 
احلرص على تأمني مورد عام ودائم لبيت املال.	. 
مورد العشور: 	- 

أدخل عمر بن اخلطاب مورداً جديداً لبيت املال مل يكن موجوداً يف عهد النيب 
صلى اهلل عليه وسلم وخليفته أبي بكر رضي اهلل عنه وملا اتسعت الدولة يف 
عهد عمر وامتدت حدودها وأصبح التبادل التجاري ضرورةً للمصلحة العامة 
معاملة  الدولة  على حدود  العشور  جباية  عنه  اهلل  عمر رضي  وضع  لألمة، 

باملثل.
وفرض عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه تلك األموال على الوافدين إىل دار 
اإلسالم كما كان أهل احلرب يأخذوهنا من جتار املسلمني القادمني إىل بالدهم 
بن  عمر  إىل  عنه  اهلل  رضي  األشعري  موسى  أبو  كتب  حيث  باملثل،  معاملة 
اخلطاب رضي اهلل عنه: )إن جتاراً يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العشر( 
إليه عمر رضي اهلل عنه: )خذ منهم كما يأخذون من جتار املسلمني  فكتب 
وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن املسلمني من كل أربعني درمهاً درهاً، 
وليس فيما دون املائتني شيء فإذا كانت مائتني ففيها مخسة دراهم، وما زاد 

فبحسابه(. 
كتب أهل منبج)1( –قوم من أهل احلرب آنذاك- إىل عمر بن اخلطاب رضي 
)1( منبج: مدينة بينها وبني الفرات مرحلة )غرب هنر الفرات، شرقي حلب( وهي من بناء الروم األول وفيها أسواق عامرة وجتارات 
نواحيها،  ويتخلل مجيع  يطرد هبا  واملاء  الثمار،  األشجار خمتلفة  ملتفة  بساتني  بغربيها وشرقيها  وأرزاق. وحيف  دائرة وغالت 
العتيقة،  الروم  مدن  من  وكانت  وكرباً،  اتساعاً  واملخازن  اخلانات  كأهنا  وحوانيتها  ودكاكينها  فسيحة،  وأسواقها  كرمية  وأرضها 
وهلم هبا من البناء آثار تدل على عظيم اعتنائهم هبا، وهلا قلعة حصينة، وأهلها أهل خري وفضل، ومعامالهتم صحيحة وأحواهلم 
مستقيمة. عن الروض املعطار يف خرب األقطار ج1 ص547 حملمد بن عبد املنعم احلِمريي حتقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر 

للثقافة - بريوت - دار السراج ط2 - 1980م.
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اهلل عنه: دعنا ندخل أرضك جتاراً وتعشّرنا، قال: فتشاور عمر بن اخلطاب 
مع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأشاروا عليه به، فكان أول عُشر 

من أهل احلرب)1(.
وأول موظف جعله عمر بن اخلطاب هو زياد بن حدير األسدي)2( حيث اتبع 
السياسة املالية اليت أمره هبا الفاروق رضي اهلل عنه واليت كانت يف حد ذاهتا 

دعوة للرتغيب يف اإلسالم.
يروي هذا األخري)3( أن عمر بن اخلطاب  رضي اهلل عنه بعثه على عشور العراق 
والشام وأمره أن يأخذ من املسلمني ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، 
ومن أهل احلرب العشر. وكان يريد أن يأخذ مرّة من رجل تغليب عربي نصراني 
فقال له التغليب: كلما مررت بك أخذت مين ألفاً قال نعم، قال فرجع التغليب 
إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وقص عليه قصته فقال له عمر: ُكفيت، 

ومل يزد على ذلك.
فلّما رجع التغليب إىل زياد وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفاً أُخرى، فوجد 
كتاب عمر بن اخلطاب قد سبقه إليه: )من مر عليكم فأخذت منه صدقة فال 
تأخذ منه شيئاً إىل مثل ذلك اليوم من قابل، إال أن جتد فضالً(. قال الرجل: 
من  برئٌ  أني  اهلَل  أُشهد  وإني  ألفاّ،  أعطيك  أن  طيّبة  نفسي  كانت  واهلل  قد 
النصرانية وأّني على دين الرجل الذي كتب إليك هذا الكتاب)4(. وهكذا يظهر 

أنّ السياسة املالية يف مجع العشور كانت: 

)1( اخلراج ألبي يوسف 135 كما أورد أبو يوسف أن أنس بن سريين قال أرادوا أن يستعملوني على عشور األُبلّة فأبيت، فلقيين أنس 
بن مالك فقال ما مينعك؟ فقلت: العشور أخبث ماعمل عليه الناس. قال: فقال يل: ال تفعل، عمر صنعه فجعل على أهل اإلسالم 

ربع العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى املشركني ممن ليس له ذمة العشر.
)2( زياد بن حدير األسدي: أحد بين مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية. روى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد 

اهلل كان يقول: أنا أول من عشر يف اإلسالم وكان له عقب بالكوفة عن الطبقات الكربى البن سعد ج6 ص 130.
)3( اخلراج ألبي يوسف ص136.

)4( اخلراج 137واألُبّلة: بضم اهلمزة والباء والالم املشددة، مدينة بالعراق بينها وبني البصرة أربعة فراسخ وهنرها الذي يف مشاهلا، 
وجانبها اآلخر على غربي دجلة، وهي صغرية املقدار حسنة الديار واسعة العمارة متصلة البساتني عامرة بالناس املياسري وهم يف 

خصب من العيش ورفاهية عن الروض املعطار يف خرب األقطار ج1 ص8.
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إلغاءها 	.  املصلحة  اقتضت  فلو  األمة  ملصلحة  تابعة  وهي  باملثل  املعاملة 
-إلغاء رسوم احلواجز اجلمركية- أو ختفيض قيمتها كما فعل عمر رضي 
اهلل عنه حني أمر عمّاله أن يأخذوا نصف العشر من احلربيني حني دخوهلم 
احلجاز بالزيت واحلبوب كما أمر بإعفائهم أحياناً، وذلك كي يكثر احلمل 
إىل املدينة وينعم الناس، فعن ابن عمر عن أبيه قال: )كان عمر يأخذ من 
املدينة،  العشر، لكي يكثر احلمل إىل  الزيت واحلنطة نصف  النبط)1(: من 

ويأخذ من القطنية)2( العشر()3(. 
عاد 	.  وإن  العام  يف  واحدة  ملرة  فجبايتها  ضابط  دون  العشور  تؤخذ  ال 

صاحبها وذلك ألنه ال ثين يف الصدقة)4(.
ال يُسمى ما يأخذ من مال املسلمني باسم العشور إمنا هو زكاة لألموال 	. 

الباطنة اليت قد ظهرت، وبأدلة فريضة الزكاة، وأخذه من أهل الذمة إمنا هو 
مبقدار خيتلف عن أهل احلرب، يستند إىل إىل أدلة مقدار الزكاة والدليل 
قوله: )وليس فيما دون املائتني شيء فإذا كانت مائتني ففيها مخسة دراهم، 
وما زاد فبحسابه(. قال زياد بن حدير: ما كنا نعشر مسلماً وال معاهداً، 
وأراد أن كنا نأخذ من املسلمني ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر)5(.

السياسة املالية يف العشور هي دعوة وترغيب يف اإلسالم، واحلق يُعطى، 	. 
والعدل يسُود بني كل مواطنني الدولة اإلسالمية. 

التجار 	.  معاملة  وحسن  اخلارجية،  بالتجارة  اخلطاب  بن  عمر  اهتمام 

على اختالف أصنافهم وتتبعه للعمال واألمراء والكتابة هلم وسرعة إيصال 
)1( قوم من العرب. 

)2( الَْقْطنِيَّةِ: اسم جامع للحبوب اليت تطبخ وذلك مثل العدس والباقالء واللوبياء واحلمص واألرز والسمسم وليس القمح والشعري. 
لسان العرب ج13 ص342.

)3( مالك يف املوطأ كتاب الزكاة باب عشور أهل الذمة ص171برقم 619. 
)4( أي ال تؤخذ يف السنة مرتني و)الثين يف الصدقة( هو حديث كما ذكره ابن اجلوزي يف النهاية وغريب احلديث واألثر ج1 
ص130وُذكر يف كنز العمال منسوباً يف روايته للديلمي. وعدم الثين يف العشور فيه خالف بني الفقهاء سيمر يف الفصل الثاني 

عند احلديث عن العشور.
)5( األموال ألبي عبيد برقم 1643 املكتبة التجارية الكربى مصر. 
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األوامر، وعدم السعف يف اجلباية.
كافة  فريداً يف  يعترب عصراً  الفاروق عمر رضي اهلل عنه  فإن عصر  وهكذا 
اجملاالت ومنها املوارد املالية اليت حظيت منه برعاية إدارية نادرة مما انعكس 

إجياباً على املوارد املالية يف عصر خليفته عثمان بن عفان رضي اهلل عنه. 
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السياسات املالية يف عصر عثمان رضي الله عنه )		-		هـ(
متهيد: 

لعثمان بن عفان بعد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما، وكان  البيعة  متت 
النظام املايل قد استقر إىل حد كبري بإدارة عمر وحكمته، ثم جاء عثمان رضي 
اهلل عنه وهو صاحب تاريخ يف متويل الدولة اإلسالمية سواء فيما يتعلق به 

شخصياً)1( أو يف فرتة خالفته اليت سيتحدث الباحث عنها فيما يلي:
أوالً- خصائص السياسة املالية لعثمان رضي اهلل عنه: 

مل يغيّر عثمان رضي اهلل عنه من سياسة عمر املالية وإن كان قد مسح باقتناء 
الثروات وتشييد القصور، و يظهر للباحث املنهج الذي اتبعه عثمان رضي اهلل 

عنه يف إدارة بيت املال وفق ما يلي: 
إقامة سياسة مالية عامة أصلها عدالة اهلل يف تشريعه خللقه.	. 
جباية أموال األمة وفق ضابط احلق واألمانة.	. 
توزيع حقوق املسلمني من بيت املال حسب وارد بيت املال.	. 
الظلمة عرب 	.  يشارك من سنَّها  ال  كي  الطرق احملرمة  التحذير من سن 

التاريخ يف إثم ومعصية سلب وهنب وخيانة احلق العام عرب الباطل.
الوصية بأهل الذمة يف أخذ ما عليهم من حق وأداء ماهلم دون ظلمهم.	. 
الوصية بالضعفاء وعلى اخلصوص اليتيم. 	. 
التحذير من حب الدنيا مع تكامل نعمها كي ال يدخل الرتفُ الفساد إىل 	. 

ْن 
َ
أ َرْدنَا 

َ
أ حياهتم فيؤدي إىل طريق الضياع والدمار قال اهلل تعاىل: {ِإَوَذا 

ا{  ْرنَاَها تَْدِمياً َمْرنَا ُمْتَفِيَها َفَفَسُقوا فِيَها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
َ
ُنْهلَِك قَْرَيةاً أ

]اإلسراء: 16[)2(.

)1( حيث كان رضي اهلل عنه تاجراً يعلم حقيقة التجارة مع اهلل تعاىل ومع خلق اهلل.
)2( أورد السياسة املالية لعثمان الدكتور الصالبي يف كتابه عثمان بن عفان ص 129، عن السياسة املالية لعثمان لقطب إبراهيم 

ص61، لكن الباحث تصرف يف فهم النص حسب توفيق اهلل. 
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ويبقى اجلامع املشرتك بني سياسة عثمان املالية ومن سبقه هو األصل 	. 
الواحد شرع اهلل، املتمثل باإلسالم مع وجود بعض املزايا اخلاصة هنا لعثمان 
بن عفان رضي اهلل عنه عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف تلك املوارد.

كتب  يف  اخلراج  لعمّال  عنه  اهلل  رضي  توجيهه  املنهج  هذا  على  يدلل  ومما 
أرسلها إليهم بعد توليه اخلالفة جاء فيها: 

)أما بعد فإن اهلل خلق اخللق فال يقبل إال احلق، خذوا احلق، وأعطوا احلق 
به واألمانة األمانة، قوموا عليها، ال تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من 
بعدكم إىل ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، ال تظلموا اليتيم وال املعاهد فإن اهلل 

خصم ملن ظلمهم()1(.
وكان من كالم عثمان رضي اهلل عنه ملا توىل اخلالفة ووقف يف الناس خطيباً:

)..وإن الدنيا خضرة قد شهيت إىل الناس ومال إليها كثري منهم، فال تركنوا إىل 
الدنيا وال تثقوا هبا، فإهنا ليست بثقة، واعلموا أهنا غري تاركة إال من تركها(.

ثانياً- أهم موارد بيت املال يف عصر عثمان رضي اهلل عنه:
مورد الزكاة: أ- 

أعلن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يف أول خالفته قواعد مالية مهمة فيما 
يتعلق بالزكاة تقوم هذه القواعد على األمور التالية)2(:

مبدأ سنوية الزكاة، حيث يشرتط ألداء الزكاة عدا الزروع والثمار أن يكون 	. 
قد مر حول كامل.

عدم الثين يف الصدقة.	. 
تطبيق احملاسبة الدقيقة للزكاة، فمن وجب يف ذمته دين عليه أن يعيده 	. 

إىل دائنه كي تؤخذ الزكاة كاملة منه ووفاءً للدائن وتسهيالً للحساب املايل 
)1( تاريخ الطربي ج4 ص254، دار املعارف مصر. 
)2( املرجع السابق عن تاريخ الطربي ج5 ص 443. 

)2( عثمان بن عفان للصالبي ص138عن السياسة املالية لعثمان لقطب إبراهيم بتصرف، كذا األموال ألبي عُبيد ص534 وكذا 
ص537.
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اخلاضع للزكاة.
املالية، 	.  السيولة  لزيادة  وفائه  على  واحلث  الدَين1،  يف  الصدقة  وجوب 

وخلفض خماطره. 
الذهب 	.  أموال  مثل  الباطن،  باملال  الزكاة  وجوب  بعدم  التوهم  صرف 

هبا  أتى  إذا  إال  املال  لبيت  األموال  تلك  جتبى  ال  حيث  والتجارة  والفضة 
أصحاهبا تطوعاً.

األموال الظاهرة كصدقة املاشية تؤخذ سواء أحب أصحاهبا أم كرهوا، 	. 
وإن األحكام تقع على الظاهر والباطن هو أمانة عند الناس. 

ومما يدلل على هذه القواعد قوله:
)هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَينٌ فليؤده حتى خترجوا زكاة أموالكم، ومن 
مل تكن عنده مل تُطلب منه حتى يأتي هبا تطوعاً، ومن أٌخذ منه حتى يأتي هذا 

الشهر من قابل(، وقال رضي اهلل عنه: 
)إن الصدقة جتب يف الدَّين الذي لو شئت تقاضيه من صاحبه، والذي هو ملئ 

تدعه حياءً أو مصانعة ففهيه الصدقة(.
مورد اخلراج: 	- 

متيزت السياسة املالية ملورد اخلراج يف عصر عثمان رضي اهلل عنه يف زيادة 
الكتاب  ألهل  األراضي  من  مزيداً  بإقطاعه  وذلك   %500 من  ألكثر  الواردات 
وأقر عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ما كان فد فعله عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنهمن إبقاء أهل الكتاب الذين آثروا البقاء على دينهم، على أراضيهم كي 

يزرعوها ويدفعوا خراجها لبيت املال. 
وكثر اخلراج أيضاً لزيادة الفتوحات اجلديدة، ولقد أقطع عثمان بن عفان رضي 

)1( ورد عن أبي عُبيد يف األموال أنه قال: وقد جاءنا يف بعض األثر أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو احملرم، وقال احلافظ 
الكبري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرمحن بن عوف أُراه يعين شهر رمضان، وعلى كال القولني قصد عثمان أن السنة املالية 

ينبغي أن توافق األشهر القمرية والسنة اهلجرية.
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اهلل عنه الكثري من األراضي خوفاً من بوارها مما ساعد على رفع غلتها املالية 
من 9000 درهم يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل 50000 ألف 

درهم يف عصر عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما.
مورد العشور:	- 

زادت العشور بسبب زيادة الفتوحات وذلك:
ثروات 	.  وزيادة  االستقرار  ووجود  األخرى  الدول  مع  الدولة  رقعة  لزيادة 

البعض.
 ارتفاع سعر السلع مع زيادة القوة الشرائية عليها.	. 
زيادة الطلب على السلع املشرتاة مما جعل التجارة تزداد نشاطاً وحيوية 	. 

وبالتايل زيادة العشور لبيت املال منها)1(.
مورد اجلزية: د- 

لقد استقرت أحكام اجلزية يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وزادت 
وارداهتا بسبب ما أقرته الدولة من عهود صلح سابقة وما كتبته من عهودا جديدة 
للمناطق اليت مت فتحها، ثم جاء عهد عثمان رضي اهلل عنه واتبع السياسة املالية 

التالية يف مورد اجلزية:
استماع عثمان رضي اهلل عنه شكوى أهل الكتاب حول أوضاعهم يف الدولة 	. 

اإلسالمية والنظر يف شكواهم مع وجود البينة على ذلك، والوفاء بالعهد. 
عدم تكليف مواطين الدولة اإلسالمية فوق طاقتهم، ولو كان على حساب 	. 

ختفيض املوارد املالية، وهذا األمر يرغب فيه املسلم وغريه وجاء به القرآن 
]البقرة  بِهِ{  َلَا  َطاقََة  َل  َما  ُتَّمِلَْنا  َوَل  {َربََّنا  املؤمنني  لسان  على  الكريم 

اآلية286[.
الرسول 	.  نابع من وصية  وهو  الكتاب  بأهل  الوصية  حرص عثمان على 

)1( عثمان بن عفان للصالبي: 150 - 151.
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صلى اهلل عليه وسلم وهو ما أشار إليه يف كتابه )فإهنم أقوام هلم ذمة(. 
ولقد كان أهل الذمة يشاركون يف األعباء املالية يف عصر عثمان بن عفان)1( 
أن  والتوظيف عليهم عند احلاجة حيث  بدفع اجلزية،  رضي اهلل عنه وذلك 
امليزان يف زيادة الدفع أو نقصانه على أهل الذمة عائدٌ ملبدأ املشاركة املالية 
من قبل مواطين الدولة اإلسالمية وفق عدالة اإلسالم يف توزيع األعباء وحسن 

معاملة أهل الذمة عامة.
ومن أعماله يف مورد اجلزية اليت تبني املنهج السابق: ما قد كتبه رضي اهلل عنه 
إىل عامله يف العراق الوليد بن عقبة)2( يوصيه بشأن نصارى جنران الذين كانوا 
يف اليمن وأجالهم عمر بن اخلطاب خمافة على املسلمني يف اليمن وجاء يف 

نص الكتاب:
)بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عبد اهلل أمري املؤمنني إىل الوليد بن عقبة سالم 
عليك، فإني أمحد اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد: فإن األسقف)3( والعاقب)4( 
وسراة أهل جنران)5( الذين يف العراق، أتوني فشكوا إيل، وأروني شرط عمر هلم، 
وقد علمت ما أصاهبم من املسلمني وإني قد خففت عنهم ثالثني حُلة من جزيتهم 
وتركتها لوجه اهلل تعاىل جل ثناؤه، وأني وفيت هلم بكل أرضهم اليت تصدق عليهم 

)1( ومن ذلك: أن صاحب إخنا قدم على عمرو بن العاص فقال أخربنا ما على أحدنا من اجلزية فيصرب هلا فقال عمرو وهو يشري 
إىل ركن كنيسة لو أعطيتين من الركن إىل السقف ما أخربتك إمنا أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم 
فغضب صاحب إخنا فخرج إىل الروم فقدم هبم فهزمهم اهلل وأسر النبطي فأتي به عمرو فقال له الناس اقتله فقال ال بل انطلق 
فجئنا جبيش آخر، وكان امسه طلما وإن عمرا ملا أتي به سوره وتوجه وكساه برنس أرجوان وقال له إيتنا مبثل هؤالء فرضي بأداء 
اجلزية فقيل لطلما لو أتيت ملك الروم فقال لو أتيته لقتلين وقال قتلت أصحابي. عن فتوح مصر وأخبارها ص192ألبي القاسم عبد 

الرمحن بن عبد اهلل عبد احلكم بن أعني القرشي املصري، دار الفكر - بريوت - 1416هـ - 1996م ط 1.
)2( الوليد بن عقبة: بن أبى معيط بن أبى عمرو القرشى،أبو وهب و هو أخو عثمان بن عفان ألمه رتبته عند ابن حجر له صحبة 
رتبته عند الذهيب: صحابي من الطلقاء. نزلت فيه )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..( أمر عثمان به فجلد لشربه اخلمر وعزل عن 

الكوفة وبعد مقتل عثمان اعتزل الناس وأقام بالرقة إىل أن تويف هبا ودفن بالبليخ. عن أسد الغابة وغريه ج5 ص420.
)3( األسقف: رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس و دون املطران مجعه أساقفة وأساقف. املعجم الوسيط ج 1 ص904.

)4( العاقب: هو مَن يَْخلُفُ السَّيِّدَ بعده، وقيل السَّيِّدُ والعاقبُ هُمَا مِنْ رُؤَسائِهم وأَصحاب مراتبهم. عن لسان العرب ج1 ص611، وعن 
حذيفة رضي اهلل عنه قال جاء السيد والعاقب إىل النبى صلى اهلل عليه وسلم فقاال يا رسول اهلل ابعث معنا أمينك - وقال وكيع مرة 
أمينا - قال )سأبعث معكم أمينا حقََّ أمني( قال فتشرف هلا الناس فبعث أبا عبيدة بن اجلراح. صحيح البخاري باب قصة أهل جنران ج4 

ص1592، و قال اإلمام ابن حجر العسقالني: وَأَمَّا الْعَاقِب َفاسْمه عَبْد الْمَسِيح وََكانَ صَاحِب مَشُورَهتمْ. فتح الباري ج8 ص94.
)5( سراة أهل جنران: أَي أَشْرَُفهما. عن لسان العرب ج14 ص378.
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عمر عقبى مكان أرضهم باليمن، فاستوصي هبم خرياًً، فإهنم أقوام هلم ذمة، 
وكانت بيين وبينهم معرفة، وانظر صحيفة عمر اليت كتبها هلم فأوفهم ما فيها، 

وإذا قرأت صحيفتهم فاردده عليهم، والسالم()1(.
ومن أمثلة اجلزية وعوائدها على بيت املال يف عهد عثمان بن عفان)2( رضي 

اهلل عنه:
غزا الوليد بن عقبة يف إمارته على الكوفة يف عهد عثمان رضي اهلل عنه 	. 

)800،000( حبسوها  درهم  ألف  أهلها على مثامنائة  أذربيجان)3(، وصاحل 
عند وفاة عمر رضي اهلل عنه، فوطئهم باجليش وانقادوا له وقبض منهم 

املال.
ويف سنة 26هـ ُفتحت سابور)4(، ومت الصلح على ثالثة آالف ألف وثالمثائة 	. 

ألف )3300000(.
ويف سنة 29هـ بعث أهل مرو)5( يطلبون الصلح فصاحلهم عامل عثمان 	. 

عبد اهلل بن عامر)6( على ألفي ألف ومائيت ألف )2200000( كما صاحل أهل 
سرخس على مئة ومخسني ألفاً )150000(.

)1( اخلراج ألبي يوسف ص74.
)2( سري أعالم النبالء للذهيب ج 2 ص581، عثمان بن عفان للصالبي ص144 – 145.

)3( أذربيجان: تلي اجلبل من بالد العراق وهي تلي أرمينية من جهة املغرب، ينسب إليها أذربي. الروض املعطار ج 1ص20.
)4( سابور: مدينة من مدن فارس، بناها سابور أحد ملوك الفرس الساسانية ومسيت بامسه، وهي إحدى البالد اليت كانت عليها 

حروب املهلب مع األزارقة، وهي تضاهي اصطخر يف هيئتها عن الروض املعطار ج 1، ص229
)5( مرو: من خراسان، وتسمى أم خراسان واملدينة القدمية من بناء ذي القرنني، ويقال إنه دعا هلا بالربكة كانت معسكر اإلسالم 
يف أوله ومنها استقامت مملكة فارس للمسلمني ومن صحة تربة مرو أن بطيخهم يقدد وحيمل إىل سائر البالد، وكان جيتلب منه 

للمأمون يف كل عام بنحو عشرة آالف دينار وأكثر. عن الروض املعطار ج1 ص553.
)6( عبد اهلل بن عامر: ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، األمري، أبو عبد الرمحن القرشي 
العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان.رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم وتويف النيب صلى اهلل عليه وسلم والبن عامر ثالث عشرة سنة 
وهو ابن خال عثمان، وأبوه عامر هو ابن عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البيضاء بنت عبد املطلب. ويل البصرة لعثمان، ثم 
وفد على معاوية فزوجه ابنته هندا، استعمله عثمان على البصرة، وعزل أبا موسى، فقال أبو موسى: قد أتاكم فتى من قريش، 
كريم األمهات والعمات واخلاالت، يقول باملال فيكم هكذا وهكذا، وهو الذي افتتح خراسان، وقتل كسرى يف واليته، وأحرم من 
نيسابور شكرا هلل، وعمل السقايات بعرفة. وكان سخيا كرميا وكان فيه رفق وحلم، واله معاوية البصرة، تويف قبل معاوية يف سنة 

تسع ومخسني. عن سري أعالم النبالء للذهيب ج3 ص118.
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ويروى أيضاً أنه ملا وجه عثمانُ عبدَ اهلل بن سعد)1( إىل إفريقيا كان الذي 	. 
دينار  ألف  ألف ومخسمائة  ألفي  إفريقيا جرجري)2(  بطريق  عليه  صاحلهم 

وعشرين ألف دينار )2520000(.
ومن خالل األرقام السابقة يكون الناتج لبعض أمثلة الغنائم يف عصر عثمان 

رضي اهلل عنه هو)7815000( دينار.
مورد الغنائم: 	- 

لقد كثرت الفتوحات يف عهد عثمان رضي اهلل عنه إىل درجة أن حققت غنائم 
كثرية لبيت املال، والسبب يف اتساع الفتوحات عائد إىل:

التمويل اجليد من بيت املال هلا سواء بالعتاد أو رواتب اجلند.	. 
وجود التربع باملال والنفس يف سبيل اهلل.	. 

الفتح ومن األمثلة على  الغنائم فكان خُمس غنائم  املال من  وأما حصة بيت 
ذلك:

ما مت يف إحدى غزوات مشايل أفريقيا بقيادة عبد اهلل بن سعد حيث حيث كان 
جيشه عشرون ألفاً، وبعد إخراج اخلمس بلغ سهم الفارس ثالثة آالف دينار، 
للفرس ألفا دينار ولفارسه ألف دينار، وميكن حساب قيمة اخلمس الذي آل 
لبيت املال وكذلك قيمة الغنائم كلها: فبافرتاض أن الفوارس عُشر اجليش الذي 

بلغ عشرين ألفاً وأن الباقني من الراجلني يكون احلساب كالتايل: 
جمموع ما خصص للمحاربني =24 مليون دينار وهو ما ميثل أربعة أمخاس 
دينار،  مليون   6= أي  الغنائم  خُمس  املال  بيت  نصيب  ويكون  الغنائم،  قيمة 

)1( عبد اهلل بن سعد: بن أبي سرح أسلم قبل الفتح وهاجر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وكان يكتب الوحي لرسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ثم ارتد مشركا وأسلم بعد أن أهدر النيب دمه يف الفتح فحسن إسالمه ومل يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه 
واله عثمان بن عفان على مصر سنة مخس وعشرين ففتح اهلل على يديه إفريقية وكان فتحا عظيما بلغ سهم الفارس ثالثة آالف 

مثقال وسهم الراجل ألف مثقال تويف بعسقالن سنة 36ه عن أسد الغابة ج3 ص260.
)2( جرجري: بالفتح وكسر اجليم الثانية وياء ساكنة وراء موضع بني مصر والَفرما واألخرية تقع عند مدخل مصر شرقا، وذكرها 

اهليب يف سري أعالم النبالء ج 1ص446.
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ويكون جمموع ما غنمه املسلمون =30مليون دينار)1(. ويبني الشكل )3-1( هذا 
احلساب.

الشكل )1-3(

)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص106.وذكره الصالبي يف سرية عثمان ص177، وقال سنده صحيح عن اخلالفة الراشدة للدكتور 
حييى بن إبراهيم.

2000 فارس x 3000 دينار
18000 راجل x 1000 دينار

600000000 دينار.
1800000000 دينار.

6000000 دينار.

اجملموع 24،000،000    %80

بيت
املال
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السياسات املالية يف عصر علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه )		-0	هـ(
متهيد: 

متيزت فرتة حكم علي رضي اهلل عنه بكثرة الفنت وعدم وحدة املسلمني، فلم 
تستقر الدولة اإلسالمية يف عاصمة واحدة، وظلت املوارد املالية السابقة على 
يُذكر يف السياسة املالية  حاهلا يف الواليات اإلسالمية حيث مل يُحدِث تغيرياً 
سوى الرجوع إىل ما كان عليه الصّديق رضي اهلل عنه من التسوية يف العطاء 

وهذا خيص النفقات وهو خارج موضوع البحث.
علي رضي اهلل عنه املستشار املايل:أ- 

لقد كان علي رضي اهلل عنه مستشاراً أميناً يف ظل اخللفاء الذين سبقوه، ومن 
تلك املشورات املالية اليت بينها:

قوله لعمر رضي اهلل عنه عندما سأل عما يصلح يل من بيت املال فقال علي 
رضي اهلل عنه: )غداء ٌ، وعشاءٌ فأخذ عمر رضي اهلل عنه بذلك)1(، وكان يقول 
ألصحابه يف هذا الشأن إني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال 

حيل للخليفة من مال اهلل إال قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله()2(.
كان لعلي رضي اهلل عنه نفس الرأي يف)2( عدم تقسيم سواد العراق موافقاً لرأي 
عمر وعثمان وطلحة رضي اهلل عنهم مجيعاً، وقال: )لوال آخر املسلمني ما فتحت 

قرية إال وقسمتها بني أهلها، كما قسم النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرب()3(.
جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مال فقسمه بني املسلمني واستشار 
الصحابة فأشاروا عليه إبقاء املال وأشار علي رضي اهلل عنه بقسمته مثل فعل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم بتقسيم املال كله الذي قد جاءه من البحرين فأخذ 

عمر برأيه)4(.
)1( اخلراج ألبي يوسف ص35.

)2( اإلمام أمحد يف املسند، مسند علي بن أبي طالب ج 1 ص78، البداية والنهاية ج8 ص2، البن كثري مكتبة املعارف بريوت.
)3( علي بن أبي طالب للدكتور علي الصالبي ج 1 ص177، دار الفجر للرتاث ط1- 1425هـ.

)4( املرجع السابق نفس الصفحة، ورمبا كان هذا قبل تنظيم الدواوين.
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سياسة علي رضي اهلل عنه مع بيت املال:	- 
قام علي بن أبي طالب بسياستني يف إدارة بيت املال كما يلي:

توزيع كل ما يف بيت املال:	. 
مل يكن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه باحلريص على تعبئة وختزين بيت 
الدنيا، ولو كان ذلك سيؤثر على خفض االحتياطي  املسلمني، بل كان زاهداً 
املايل: حيث قالوا له يوماً: يا أمري املؤمنني امتأل بيت مال املسلمني من صفراء 

وبيضاء، فقال: 
)اهلل أكرب( ثم قام على بيت مال املسلمني وقال بعد أن وزع كل ما يف بيت املال 

)يا صفراء يا بيضاء)1( غرّي غريي(، وأمر بنضحه وصلى ركعتني.
ويف رواية أخرى أنه كان يكنس بيت املال ثم يصلي فيه ويتخذه مسجداً رجاء 

أن يشهد له أنه مل حيبس فيه املال عن املسلمني)2(. 
إغناء الرعية:	. 

وكان رضي اهلل عنه يتبع سياسة اإلغناء للرعية عند توفر أسباب ذلك فكلما 
جاء بيت املال موارد جديدة أعطاهم ومن ذلك ما يُروى)3( أنه أن أعطى العطاء 
يف سنة ثالث مرات، ثم أتاه مال من أصبهان)4(، فقال: اغدوا إىل عطاء رابع 
وإني لست خبازنكم، فأخذها قوم وردها قوم ، وخطب علي رضي اهلل عنه يف 
الناسَ فقال: )أيها الناس، واهلل الذي ال إله إال هو، ما زريت)5( من مالكم قليالً 
)1( الصفراء الذهب والبيضاء الفضة. غريب احلديث للخطابي ج 1ص563. محد بن حممد بن إبراهيم اخلطابي البسيت أبو 

سليمان، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 1402هـ.
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص135 من خرب جممع ذكره ابن عساكر وأبي نعيم.وكذا )علي بن أبي طالب للصالبي( ص252.

)3( البداية والنهاية البن كثري ج 8 ص2.
)4( أصبهان مدينة بفارس مسيت بأصبهان بن نوح وهو الذي بناها، وقيل مسيت أصبهان ألن أصبه بلسان الفرس البلد وهان 
الفرس، معناه بلد الفرسان. وُذكر أهنا اثنتا عشرة مدينة بعضها قريب من بعض واملتميزة منها بالشهرة جي وشهرستان واليهودية. 
عن الروض املعطار ص43. ويف احلديث: )يتبع الدجال من مدينة أصبهان أكثر من أربعني ألفاً عليهم الطيالسة( أخرجه مسلم يف 

صحيحه، باب يف بقية من أحاديث الدجال ج 4 ص2266. 
)5( َزرَى عليه بالفتح َزرْياً وِزرايًة ومَزِْريًة ومَزْراةً وَزرَياناً عابه وعاتَبه واإلِزراء التَّهاوُن بالشيء يقال أَْزرَيْت به إِذا َقصَّرْتََ به وتَهاوَنْتَ 

رته. لسان العرب ج14 ص 356.  واْزدَرَيْته أَي حَقَّ
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وال كثرياً إال هذه( وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب وقال: أهدى إيل 
دهقان)1( وقال: ثم أتى بيت املال وقال: خذوا، وأنشأ يقول:

أفلح من كانت له قوّصرة)2( يأكل منها كل يوم مترة
مما سبق يتبني للباحث)3( أن سياسة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه مع بيت 

املال كانت كما يلي:
إذا كان بعض الناس يعّظمون الدنيا فهو يعظم اهلل بقوله اهلل أكرب.	. 
ويُعطيها 	.  عنها،  فيعرض  ويراوغ،  خيتال  الذي  باخلصم  الدنيا  تصوير 

حجمها.
احلرص على العدل، وذلك حينما صلى ركعتني يف بيت املال، كي تكونا 	. 

شاهدتني له يوم القيامه بأنه عدل يف حكمه.
اختاذ بيت املال مسجداً رمز لعلو اآلخرة على الدنيا.	. 
رفض علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه سياسة التخزين لألموال يف بيت 	. 

املال، فبيت املال هو لألمة، ولذا فليأخذ كل ذي حق نصيبة منه ولو ألكثر 
من مرة.

حرصه وأمانته على تبيان كل ما يأتي لبيت املال أمام الناس.	. 
مورد اخلراج:	- 

اتبع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه سياسة مالية مميزة يف اخلراج ذلك 
كما يلي:

احلض على احلفاظ على القوة واهليبة أمام الرعية، مع االحتفاظ بالرمحة 	. 
يف باطن العمال.

عدم التعدي على حاجات الناس األساسية، والعفو عنهم.	. 
)1( دهقان: تعين: التاجر يف الفارسي وهي كلمة معربة عن: لسان العرب ج 13 ص 164، وتعين رئيس القرية عن: النهاية يف غريب 

احلديث واألثر ج 2ص145 للمبارك حممد اجلزري، املكتبة العلمية بريوت 1399هـ.
)2( الَقوْصَرَة والَقوْصَرَّةُ: خمفف ومثقل وعاء من قصب يرفع فيه التمر. لسانه العرب باب قصر ج5 ص95.

)3( ذكر الدكتور الصالبي بعضاً من ذلك نقله الباحث بتصرف ج 1 ص177.
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ال جيوز استعمال العنف من أجل حتصيل موارد بيت املال.	. 
الضبط اإلداري يكون بالتفويض والصالحية حبسب كل حالة على ِحَده 	. 

فأمر بعض الوالة بطاعة صاحب بيت املال فيما يتعلق به وذلك كنوع من 
االستقالل، ألمره البن عباس رضي اهلل عنه بطاعة زياد بن أبيه يف شؤون 
اخلراج  عن  عامة  مسؤولية  آخرين  والة  أعطى  بينما  واخلراج،  املال  بيت 

كاألشرت النخعي)1( يف مصر.
حماسبة العمال على سياستهم عند املخالفة.	. 
حضه رضي اهلل عنه والته على أخذ احلق يف اخلراج كما قال لقيس بن 	. 

سعد)2(: )فأقبل على خراجك باحلق..()3(. 
أكثر من أمر اخلراج 	.  اهتمامه يف مسألة احلفاظ على إعمار األراضي 

تعتمد  الذي  املال  لبيت  أساساً  ومصدراً  بل  رئيساً  مورداً  اخلراج  واعتبار 
عليه الدولة يف متويل حاجاهتا االقتصادية، وإن اإلضرار به يؤثر على حياة 
الناس، ورمبا يؤدي إىل هالكهم من حيث ذهابُ مورده الغذائي وريعه املايل.

بعبارة 	.  أو  واقعها  )األزمات( أحكامها اخلاصة مبا ينسجم مع  للطوارئ 
أخرى للضرورات أحكامه وهي تقدر بقدرها ، وذلك من أجل العدالة وعدم 

العسف يف اجلباية.
وجود اإلنسان على األرض هو وجود خالفة هلل يف أرضه وهو يقتضي 	. 

إعمارها وسد كل ذريعة تؤدي إىل خراهبا كالفقر.
بالعمل على عمارة . 10 إليه مقرتناً  احلاجة  اخلراج عند  كان ختفيف  إذا   

)1( األشرت النخعي مالك بن احلارث النخعي، أحد األشراف فقئت عينه يوم الريموك، شهد صفني مع علي، ومتيز يومئذ، وملا 
رجع علي من موقعة صفني، جهز االشرت واليا على ديار مصر، فمات يف الطريق مسموما وملا بلغ ذلك سيدنا علي رضي اهلل عنه 

قال على مثله فلتبك البواكي. عن سري أعالم النبالء ج4 ص 34.
)2( قيس بن سعد بن عبادة، األمري اجملاهد، أبو عبد اهلل، سيد اخلزرج وابن سيدهم األنصاري اخلزرجي الساعدي، صاحب 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن صحابه استعمله النيب صلى اهلل عليه وسلم على الصدقة له عدة أحاديث قال قيس بن سعد: 
صحبت النيب صلى اهلل عليه وسلم عشر سنني، شهد فتح مصر وكان واليا عليها لعلي ومل يزل مع علي حتى مقتله فرجع قيس إىل 

وطنه، ووفد على معاوية فاحرتمه وأعطاه ماال، تويف قيس يف آخر خالفة معاوية. عن سري أعالم النبالء ج 3 ص102.
)3( علي بن أبي طالب للصالبي ج 1ص439.
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األرض وعدم حتويلها إىل أرض موات يؤدي إىل نتيجة واحدة وهي إعادة ما 
نقص من بيت املال فلماذا ال يتم ذلك مع احملافظة على الثروة االقتصادية 

للبالد؟ وخاصة بزوال سبب إضعاف مورد بيت املال كما ظاهر األمر.
ومما يدلل على هذه السياسة املالية خطابه رضي اهلل عنه لوالته ومن ذلك:

استعمل علي بن أبي طالب)1( رضي اهلل عنه رجالً على عكرباء)2(، يقول ذلك 
الرجل فقال يل علي وأهل األرض معي يسمعون:

)انظر أن تستويف ما عليهم من اخلراج، وإياك أن ترخص هلم يف شيء، وإياك 
هر فقال  هر، فرحت إليه عند الظُّ أن يَروا منك ضعفاً. ثم قال رح إيلّ عند الظُّ

يل:
إذا  انظر  أهل عملك ألهنم قوم خدع،  به قدام  أوصيتك  بالذي  أوصيك  إمنا 
قدمت عليهم فال تبيعن هلم كسوة شتاء وال صيفاً، وال رزقا يأكلونه، وال دابة 
يعملون عليها، وال تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً يف درهم، وال تقمه على 
رجله يف طلب درهم، وال تبع ألحد منهم عَرَضاً)3( يف شيء من اخلراج، فإنا 
إمنا أُمرنا أن نأخذ منهم العفو. فإن أنت خالفت ما أمرتُك به يأخْذك اهلل به 
دوني وإن بلغين عنك خالفُ ذلك عَزلْتُك. قال قلت إذن أرجع إليك كما خرجتُ 
من عندك، قال: وإن رَجعتَ كما خرجت. قال فانطلقت فعملتُ بالذي أمرَني 

به، فرَجعتُ ومل أنْتقصْ من اخلراج شيئا(.
قال سيدنا علي رضي اهلل عنه يف خطاب إىل األشرت النخعي حني بعثه إىل 

مصر والياً:
أبلَغ من نظرك يف استجالب اخلراج ، ألن  )وليكن نظرُك يف إعمار األرض 
ذلك يُدَرُك بالعمارة ومن طلب اخلراج بغري عمارة أضر بالبالد وأهلك العباد 

)1( اخلراج ألبي يوسف ص15.
)2( عكرباء مدينة على هنر دجلة يف العراق ذكرها حممد بن جرير الطربي يف تاريخ األمم وامللوك ج4 ص339.

)3( العرض اأْلَمْتِعَُة وَهِيَ مَا سِوَى الْحَيَوَاِن وَالْعََقاِر، وَمَا اَل يَدْخُلُهُ َكيٌْل وَاَل وَْزنٌ. حتفة األحوذي للمباركفوري باب ماجاء يف أن الغين 
غين النفس ج7 ص35.
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ومل يستقم أمره إال قليالً، فإن شكوا ثقالً أو علة أو انقطاع شرب، أو إحالة 
أرض اغتمرها غرق، أو أجحف هبا عطش، خَففتَ عنهم مبا ترجوا أن يصلح به 
أمرهم. فإن العمران حمتمل ما محلته، وإمنا خراب األرض من إعواز)1( أهلها 
وإمنا إعوازها أهلها إلشراف أنفس الوالة على اجلمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة 

انتفاعهم بالعِرب...()2(.
أهم السمات العامة للموارد املالية يف العصر الراشدي: 

اليت مرت عليها  األمة  الراشدي بسمات ميزته عن كل عصور  العصر  متيز 
بعدهم، ومن أهم تلك السمات:

إن األصول املعتمدة يف املوارد املالية هي: كتاب اهلل وسنة رسوله صلى 	 
اهلل عليه وسلم، ومشورة واجتهاد العلماء الربانيني.

العدالة وعدم الظلم يف مجع املوارد املالية، فالدولة اإلسالمية هي راعية 	 
خللق اهلل وليست متسلطة أو متدخلة يف حياة الناس ما دموا خاضعني 

ألحكام اهلل. 
رعاية أهل الذمة والضعفاء وإعانتهم.	 
عدم تكليف الرعية فوق طاقتها، ومساع املشكالت ومعاجلتها. 	 
النظر البعيد والدقيق يف احلفاظ على املوارد املالية، والسعي يف تطويرها. 	 
الراعي 	  على  اهلل  برقابة  الدائم  والتذكري  األمانة،  على  للحفاظ  السعي 

والرعية.

)1( عوز: الشيء عوزاً عز ومل يوجد مع احلاجة إليه، والرجل احتاج واختلت حاله، فهو أعوز وهي عوزاء. املعجم الوسيط ج2 
ص128.

)2( علي بن أبي طالب للصالبي ج 1ص333، عن الوالية على البلدان ج 2 ص153 وما بعدها.
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املبحث الثاني: موارد بيت املال يف العصور الالحقة )من 41 حتى 319 هـ(
اختلف عصر الدولة األموية كثرياً عن عصر اخللفاء الراشدين، حيث زادت 
املوارد، وتغريت طبيعة الناس، ومالوا إىل الدنيا، ولزمهم أساليب حكم جديدة 

وسيتناول الباحث املوارد املالية يف العصر األموي والعباسي كما يلي: 

املطلب األول: املوارد املالية يف العصر األموي )41-136هـ(
للدولة اإلسالمية يف كل اجملاالت،  الذهبية  العصور  األموي من  العصر  يعد 
ولقد زادت املوارد إىل درجة عالية ظهر أثرها يف احلضارة العمرانية اليت ال 
تزال كثري من آثارها حتى اليوم. ولقد تنوعت السياسات املال يف هذا العصر 

بني خليفة آخر؟ وسيتحدث الباحث عن هذا العصر كما يلي:
عهد معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه )41 - 60هـ(: أ- 

إليه  آلت  الشام حني  على  والياً  عنه  اهلل  أبي سفيان رضي  بن  معاوية  كان   
اخلالفة، ومن سياستة املالية:

مَتيزه رضي اهلل عنه باملرونة)1(، خبالف عماله، حيث قال زياد)2(: –وكان 	. 
أن  فكثر خراجه، فخشي  رجالً،  استعملت  البصرة-  على خراج  له  عامالً 
أعاقبه ففر إىل معاوية، فكتبت إليه: إن هذا أدبُ سوء ملن قبلي، فكتب إليه: 
)أنه ليس ينبغي يل وال لك أن نسوس الناس بسياسة واحدة، أن نلني مجيعاً 
فتمرح الناس يف املعصية، أو نشد مجيعا فنحمل الناس على املهالك، ولكن 

تكون للشدة والفظاظة، وأكون للني والرأفة(.
فصله والية اخلراج عن الوالية العامة حتى يضمن أال يُغتال شيء من 	. 

)1( تاريخ اخللفاء لإلمام للسيوطي ص151.
)2( زياد بن أبيه وهو زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن مسية، وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه 
أخوه. ولد عام اهلجرة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق، وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي ألمه، وكان من نبالء الرجال رأيا وعقال 
وحزما ودهاء، وفطنة. كان يضرب به املثل يف النبل والسؤدد، وكان كاتبا بليغا، قال الشعيب: ما رأيت أحدا أخطب من زياد، أصابه 

طاعون يف سنة ثالث ومخسني. سري أعالم النبالء ج3 ص496.
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األموال)1(، ومت يف عهده اتِخاُذ خامٍت للخالفة)2(، حيث أنشأ له ديواناً خاصاً 
به، مسي ديوان اخلامت، وذلك لضبط احلسابات، ومراجعتها جيداً، أكثر من 

مرة، قبل أن ختتم)3(.
عثمان  عهد  منذ  وذلك  اخلالفة،  يتوىل  أن  قبل  البحرية،  بالصناعات  اهتم 
رضي اهلل عنه حيث طلب منه أن يغزو الروم حبراً، فوافق عثمان رضي اهلل 
عنه، وأخذ املسلمون يف ركوب البحر الحقاً، وبلغ األسطول األموي، يف وقت ما 
حنو )1700( سفينة كاملة العدد، وساعده يف ذلك املوارد الطبيعية يف جبال 
لبنان، وكانت تلك السفن سيّرها يف البحر فرتجع غامنة للمسلمني من الروم.

ولقد قرر معاوية رضي اهلل عنه زيادة أموال اليت تُجبى لبيت املال عما كانت 
عليه يف عهد اخللفاء الراشدين، حيث طالب أهل السواد أن يهدوا إىل عامله 
على اخلراج يف النريوز -عيد النريوز)4(- ففعلوا فبلغت عشرة آالف ألف درهم 
)10000000(، وطلب من عامله يف مصر أن يزيد على كل رجل من القبط 
قرياطاً، فكان جوابه: كيف أزيد عليهم ويف عهدهم أال يُزاد عليهم)5(، وأصبحت 
اجلزية والزكاة من أهم موارد الدولة يف عهده التساع الدولة اإلسالمية، وزيادة 

ما يدفعه السكان يف البالد املفتوحة.
وكان لكل أمارة بيت ماهلا اخلاص، تدفع منه نفقات الدولة، وما زاد على ذلك 

أرسل إىل بيت مال املسلمني.
وقام عبد اهلل بن درّاج باستصالح بطائح6 العراق اليت بلغت غلتها مخسة آالف 

)1( اخلراج والنظم املالية للريس ص190ومابعدها، و حماضرات تاريخ األمم للشيخ حممد اخلضري بك ص301.
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص150اخلراج والنظم املالية للريس ص196.

)3( تاريخ ابن خلدون ج3ص24.
)4( النوروز أو النريوز بالفارسية اليوم اجلديد وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية اإليرانية ويوافق اليوم احلادي والعشرين من 
شهر مارس )آذار( من السنة امليالدية و)عيد النوروز أو النريوز( أكرب األعياد القومية للفرس عن املعجم الوسيط ج 2ص847، وكذا 

املصباح املنري ج 2 ص599.
)5( اخلراج والنظم املالية للريس ص195. 

)6( األَبَْطحُ املكان املتسع مير به السيل فيرتك فيه الرمل واحلصى الصغار واجلمع األبَاطِحُ والِبَطاحُ بالكسر والبَطِيحُة و البَْطحاءُ 
كاألبطح ومنه بطحاء مكة. خمتار الصحاح ص73، املعجم الوسيط ج1 ص127. 
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درهم)1()5000(.
ووضع معاوية يده على أرض َفدَك)2( مغيّراً بذلك ُسنّة أبي بكر وعمر الذين 
جعالها ماالً عاماً ثم أقطعها ملروان بن احلكم، وملا حضرته الوفاة سنة 60هـ، 
أوصى بنصف ماله أن يرد إىل بيت املال)3(. وبإجياز ظهرت موارد جديدة هي: 

املوارد الطبيعية كاألخشاب اليت يف الغابات.	. 
 وموارد األراضي اليت مت إحياؤها واستصالحها	. 
وهديا النريوز.	. 
عهد عبد امللك بن مروان )65، 86هـ(: 	- 

قام عبد امللك بن مروان بتعريب الدواوين)4(، وهذه كانت أول مرة يعرب فيها 
الدواوين، مما أدى إىل تقليص نفوذ أهل الذمة واملسلمني من األعاجم الذين 
يعملون هبذه الدواوين، يف ظل هذه التغريات يف عهد عبد امللك، كان البد من 
إجياد متويل، فقام بتغريات عامة يف أخذ اجلزية على أهل اجلزيرة واملوصل 

والشام وكانت طريقة حساب اجلزية)5(:
عد أيام السنة، وطرح اإلجازات الرمسية، منها واألعياد.	. 
 استبعاد النفقات اخلاصة بالطعام، والكسوة.	. 
فقري، حيث 	.  أو  بني غين  التفرقة  دون  املبلغ،  باقي  على  اجلزية  تفرض 

يدفعون أربعة دنانري يف العام، بينما كانت أقل من ذلك.
أن جاء عمر بن عبد  اليمن، وبقيت إىل  أهل  الزيادة على  تلك  ولقد متت 

)1( اخلراج والنظم املالية لضياء الدين الريس ص192.
)2( فدَك: قرية تقع مشايل املدينة قرب خيرب توجه إليها النيب صلى اهلل عليه وسلم سنة 7هـ، وكان أهلها قد صاحلوا النيب صلى 
اهلل عليه وسلم، على النصف من مثارها يف سنة ست، وكانت له خالصة ألنه مل يوجف املسلمون عليها خبيل وال ركاب، وكان 
معاوية وهبها ملروان ثم ارجتعها منه سنة مثان وأربعني ملوجدة وجدها عليه، وملا ويل عمر بن عبد العزيز ردَّ فدك إىل ما كانت عليه 
على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت له خالصة يف أيام إمرته تغل له عشرة آالف دينار فتجافى عنها. الروض املعطار 

ص438.
)3( البداية ووالنهاية ج8 ص141.

)4( يُنظر يف تعريب ديوان اخلراج: الدولة األموية للدكتور يوسف العش ص231- دار الفكر ط 16-2007، الدولة األموية والعباسية 
للشيخ حممد اخلضري بك ص380، دار الكتاب العربي 1425هـ.

)5( اخلراج والنظم املالية للدكتور حممد ضياء الدين الريس ص217. دار األنصار ط 1977-4.
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العزيز كما سيمر.
وحاول احلجاج بن يوسف الثقفي وايل العراق أن يأخذ الفضل من أموال 
السواد فلم يرض عبد امللك بن مروان بذلك، وكان احلجاج قد عمل على 

زيادة يف املوارد املالية وذلك من خالل)1(:
ألزم املوايل بالعمل يف أرض السواد، وختم على أذرعهم ختماً باسم املكان 	. 

الذي يعملون فيه دون تفرقة بني عامل وعامل، وكان هذا العمل كي تُحفظ 
وتزيد أموال اخلراج.

 ألزم الداخلني يف اإلسالم بدفع اجلزية، وهي غري مفروضة على املسلمني.	. 
عهد الوليد بن عبد امللك )86 - 96هـ(: 	- 

قام بتوسيع بناء املسجد األموي يف دمشق، وهو حتفة معمارية رائعة قائمة 
حتى اآلن، وأنفق عليه 400 صندوق يف كل صندوق أربعة عشر ألف دينار)2(، 

ويكون مقدار تكلفة مسجد بين أمية:
14000 × 400=5600000 دينار، ويدل هذا املبلغ على كثرة أموال الدولة 	 

اإلسالمية يف ذلك العصر.
فلو افرتضنا أن الدينار = 4.25غرام من الذهب لكان احلساب:

4.25 × 5600000= 23800000 ولو افرتضنا أن قيمة غرام الذهب = 	 
1400ل. س كانت النتيجة حالياً: 

مليار 	  وثالثون  ثالث  ل.س   33320000000  =23800000  ×  1400
وثالمثائة وعشرون مليون لرية سورية.

واستخدم يف بنائه السالسل الذهبية، واألحجار الكرمية، وكل فنون العمارة 
اليت أذهلت الفرس والروم، آنذاك، وأخذ الناس يتحدثون عن هذا البناء كثرياً، 

)1( الدولة األموية للعش ص223.
)2( البداية والنهاية البن كثري ج9 ص148. ويف رواية يف كل صندوق مثانية وعشرون ألف دينار.قال ابن كثري: فعلى األول يكون ذلك 
مخسة آالف دينار، وستمائة ألف دينار، وعلى الثاني يكون املصروف يف عمارة اجلامع األموي أحد عشر ألف ألف دينار، ومائيت 

ألف دينار.
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وأكمل بناؤه، من بعده، أخوه سليمان بن عبد امللك.
وليس هنا فحسب مكان االستدالل بكثرة األموال، وإمنا حينما تناقل الناس 
أن أمري املؤمنني)1( أنفق بيوت األموال يف غري حقها، فأجاهبم بأنه ال يزال بني 

يديه يف بيت املال خراج عشر سنني)2(، مما يدلل على كثرة موارد بيت املال.
ومن األعمال اليت تدل على وفرة املوارد املالية قام الوليد ببناء مسجد الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم، من جديد، وأدخل عليه توسعات، مشلت حجرات زوجاته، 
وقام برتصيعه بالفسيفساء فأعطاه أهل األمالك ما أحب منها بأمثاهنا وبعث 
الوليد إىل ملك الروم أنه يريد بناء املسجد، فبعثَ إليه ملك الروم مبائة ألف 

مثقال من الذهب، ومائة عامل، وأربعني محالً من الُفسَيْفِساء)3(. 
ولقد عم الرخاء بني الناس، والسعة يف الرزق، وزادت الفتوحات اإلسالمية)4(، 
وأردفت بيت املال أمواالً كثرية كصلح أهل الصغد حيث صاحلوه على )2200000( 

ألفي ألف ومائيت ألف مثقال يف كل عام، وغريها كثري)5(.
ومل تكتفي الدولة بأموال اخلراج، وإمنا بدأت باالستثمار املايل ألمالكها وظهر 
األراضي  إيرادات  برعاية  قام  والذي  املستغالت  بديوان  يُسمى  جديد  ديوان 

اململوكة للدولة وما يُقام عليها من األبنية والطواحني وحنو ذلك)6(.
عهد عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل )99 - 101هـ(: د- 

توىل احلكم، ملدة سنتني ومخسة أشهر، مأل األرض فيها عدالً، فأعاد عهد 
)1( البداية والنهاية البن كثري ج9 ص149.

)2( الدولة األموية للعش ص244. اختلفت الروايات التارخيية حول مصدر متويل بناء مسجد بين أمية ولكن مبجموعها عند ابن 
كثري تتفق على أن املال املنفق ليس من بيت املال العام. يُرجع إىل البداية والنهاية البن كثري ج9 ص151، وأما ياقوت احلموي فذكر 
أن متويل البناء كان يقال: إن الوليد أنفق على عمارته خراج اململكة سبع سنني. عن معجم البلدان ياقوت احلموي ج4 ص76-75، 
ط عام 1324من كتاب اخلراج للريس ص224. ولقد تتبع الباحث الروايات عند ابن كثري وعند معجم البلدان وعند ابن منظور يف 
تاريخ دمشق وكلها تتفق على أن األموال اليت بقيت لألمة بعد بناء املسجد كثرية وأقلها أهنا تكفي لثالث سنني كما ذكر ذلك ابن كثري 
يف رواية ست عشرة سنة وابن منظور خمتصر تاريخ دمشق ج1 ص99 عن موقع الوراق، وياقوت احلموي قال أهنا تكفي لثماني عشر 

سنة وهذه الروايات تعين أنه لو مل يدخل شيء لبيت املال وسياقها عام متشابه عند املؤرخني. 
)3( املنتظم ج6 ص284، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، دار صادر بريوت، ط1 – 1358هـ، تاريخ الطربي ج3 ص677.
)4( حتى مشلت األندلس والسند فتح الطالقان ومسرقند ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم. تاريخ ابن خلدون ج 3 ص 81.

)5( تاريخ بن خلدون ج 3 ص79. 
)6( اخلراج والنظم املالية للدكتور حممد ضياء الدين الريس ص221.
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اخللفاء الراشدين وأحياه، ومل يتبع سياسة بين أمية، بل قام بالسياسة املالية 
التالية: 

انتزع األرض املفتوحة من أيدي بين أمية)1(، وجعلها للذين يَفلحون فيها، 	. 
من  جعل  مما  الزراعية،  األرض  كباقي  خراج،  عليها  وفرض  ويزرعوهنا، 
الفالحني أثرياء، وأدى ذلك إىل تدفق أموال اخلراج إىل بيت مال املسلمني، 

وأسعد الناس بذلك العمل.
الذمة 	.  أهل  أمية، إلجبار  بين  اليت وضعها عمال  االحتيال  قوانني  ألغى 

الذين دخلوا اإلسالم االستمرار يف دفع اخلراج واجلزية.
أمية، 	.  بين  عليها  استوىل  اليت  كالِضياع،  ألصحاهبا،  املظامل  برد  قام 

رد  بني  فاطمة  زوجته  خيّر  أنه  حتى  املغتصبة،  واحلوانيت  واإلقطاعيات، 
ُحلِيّها إىل بيت املال وبينَه فاختارته2، فالناس سواسية يف كل شيء عنده)3(.

أسقط اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة وكان احلجاج قبله ال يسقطها 	. 
الشهادتني  بإعالنه  اإلسالم  يدخل  من  كل  أن  عمر  فأعلن  أسلموا،  عمن 
تسقط عنه اجلزية4. ومل يهمه ما يتبع ذلك من ختفيض دخل الدولة، ودخل 

الناس يف اإلسالم أفواجاً السيما يف ما وراء النهر وبعض أهل األندلس. 
أعطى املوايل احلرية يف أن يهاجروا أنى وكيف شاءوا ومتى أرادوا ولو 	. 

على حساب أراض اخلراج.
إن املسلم ال يؤدي اخلراج بل الكافر، فما يكون وضع هذا حينما يسلم؟.	. 

 لقد أوجد عمر بن عبد العزيز احلل يف ذلك عندما فرض على املسلمني 
الذين يبقون على أراضيهم أن يدفعوا أجرة لألرض، هذه األجرة ليست اخلراج، 

)1( تاريخ الدولة األموية للعش ص 265، 269.
)2( سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ألبي الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ص84، دار املنار ط، 1420هـ، وكذا تاريخ 

اخللفاء للسيوطي.ص174.
)3( سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ص219. حتى أن عمر بن عبد العزيز قد قال لبنيه عند وفاته: ال تتهموا اخلازن فإني ال أدع 

إال أحداً وعشرين ديناراً، فيها ألهل الدير أجر مساكنهم ومثن حقله كانت له فيه، وموضع قربه، رمحه اهلل.
)4( مالك يف املوطأ رقم 618، تاريخ الدولة األموية للعش ص270.
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فاملسلمون  واحدة  النتيجة  فكانت  لألرض،  استثمارهم  مبقابل  هي  وإمنا 
أمانة  حفظ  قد  يكون  وبذلك  اخلراج  حُْكمُ  حكمهم  وغريهم  أجرة  يدفعون 
احلكم الشرعي ورصيد بيت املال من هذا املورد، فاهتمامه بصالح األحوال 

أعظم من اهتمامه جبمع األموال. 
ويؤكد سياسة عمر بن عبد العزيز يف اخلراج ومع أهل الذمة ما كتبه ألحد 
عماله: )من عبد اهلل عمر أمري املؤمنني إىل عبد احلميد)1( سالم عليك أما 
بعد: فإن أهل الكوفة قد أصاهبم بالء وشدة وجَور يف أحكام اهلل وسنة خبيثة 
استنها عليهم عمال السوء وإن َقوام الدين العدل واإلحسان فال يكونن شيء 
أهم إليك من نفسك فإنه ال قليل من اإلثم وال حتمل خرابا على عامر وال 
عامرا على خراب انظر اخلراب َفُخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر وال 
تأخذ من العامر إال وظيفة اخلراج يف رفق وتسكني ألهل األرض وال تأخذن 
يف اخلراج إال وزن سبعة ليس هلا آييّن)2( وال أجور الضرابني وال هدية النريوز 
واملهرجان وال مثن الصحف وال أجور الفيوج وال أجور البيت وال دراهم النكاح 
وال خراج على من أسلم من أهل األرض فاتبع يف ذلك أمري فإني قد وليتك 
تراجعين فيه  واّلني اهلل وال تعجل دوني بقطع وال صلب حتى  من ذلك ما 
وانظر من أراد من الذرية أن حيج فعجل له مائة ليحج هبا والسالم()3(. فبني 

لعامله األمور التالية:
احلذر من اجلور.	 
العمل على إصالح أراضي اخلراج.	 
احلث على أخذ وظيفة اخلراج بكل رفق.	 
الصحف وال 	  النريوز ومثن  األمويون مثل هدية  أدخله  أخذ ما  هناه عن 

)1( عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب األعرج القرشي من بين عدي بن كعب. عن تاريخ الطربي ج 4 ص61.
)2( آيني: لفظ فارسي يراد به الصورة والزي والرسم. عن البصائر والذخائر ألبي حيان التوحيدي علي بن حممد بن العباس ج1 

.alwarraq.com ص20 حتقيق الدكتورة وداد القاضي.عن موقع الورّاق
)3( املرجع السابق ج 4ص70، كذا اخلراج ألبي يوسف ورواته ثقات عند أبي يوسف.
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أجور الفيوج)1( وأجور البيت ودراهم النكاح.
ال خراج على من أسلم من أهل األرض.	 
احلث على لزوم الطاعة.	 
قام ببناء املساجد واحلوانيت للفقراء، لكي يأكلوا منها، واهتم باملرضى 	. 

واحملتاجني، واختفى اجلوع واحلاجة، حتى أن دافع الزكاة ال جيد من يأخذها 
منه.
والقاضي 	.  )الوايل  األربعة  الدولة  أركان  أحد  املال  بيت  صاحب  اعترب 

واخلليفة وصاحب بيت املال(. حيث كتب إىل أحد والته)2(:
)إن للسلطان أركانا ال يثبت إال هبا فالوايل ركن والقاضي ركن وصاحب بيت 
املال ركن. والركن الرابع أنا، وليس من ثغور املسلمني ثغرا أهم إيل وال أعظم 
عندي من ثغر خراسان فاستوعب اخلراج وأحرزه يف غري ظلم فإن يك كفافاً 
ألعطياهتم فسبيل ذلك وإال فاكتب إيل حتى أمحل إليك األموال فتوفر هلم 
أعطياهتم(. فكان بيت املال فائضاً عنهم فأمر عمر بأن يقسم الفضل على 
أهل احلاجة. فبيت املال املركزي يف الدولة اإلسالمية كان له دور يف تقوية 
كان  )قد  الصالبي:  الدكتور  يقول  الصدد  هذا  ويف  الفرعية،  األموال  بيوت 
من  وما خيرج  يُدخل  فما  مركزية،  الال  اإلدارة  مهمة يف  وظيفة  املال  لبيت 
األموال يقوم عامل بيت املال بتسجيله ثم ما جيتمع فيه من األموال يتم إنفاقه 
على شؤون الوالية من موظفني وعمال وقضاة، وحمتاجني، وإعمار.... وما 
تبقى يتم إرساله إىل عاصمة اخلالفة، ويعترب بيت املال قلب الوالية الذي يوزع 

الدم يف شرايني األجهزة العامة()3(.

)1( قيل الُفيُوجُ الذين يدخلون السجن وخيرجون يَحْرُسونَ اجلوهري يف ترمجة فوج والَفيْجُ فارسي معرَّب واجلمع ُفيُوجٌ وهو الذي 
يَسْعَى على رجليه وُذكر أنه املُسْرعُ يف مَشِْيه الذي حيمل األَخبار من بلد إىِل بلد. عن لسان العرب ج 2ص350.

)2( وهو عقبة بن زرعة الطائي وكان قد واله اخلراج بعد القشريي. تاريخ الطربي ج4 ص70.
)3( علي بن أبي طالب ج1 ص449.
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عهد يزيد بن عبد امللك)1( )101هـ - 105 هـ()2(:	- 
نظم يزيد الدواوين، وضبط احلسابات، بعناية فائقة، فأصبحت مالية الدولة 
تسري يف انتظام شامل، املوارد املالية منتظمة، والنفقات قليلة ألنه متيز بإمساك 
اليد واحلرص يف النفقات، ومن أعماله يف املوارد أنه عمد إىل كل ما صنعه 
عمر بن عبد العزيز ما مل يوافق هواه فرده وأخذه وذلك مثل ما وُظف على 
أهل اليمن وحاول واليه على أفريقية يزيد بن أبي مسلم أن يفعل بأهل أفريقية 

ومثلما فعل احلجاح بأهل العراق يف أمر اخلراج فقتلوه.
عهد هشام بن عبد امللك )105 - 125هـ(:و- 

وأما هشام بن عبد امللك فكان أكثر اخللفاء عناية باألمور املالية، وكان يتفقد 
األمور بنفسه، ويف عهده مت تقدير اخلراج على أسس دقيقة ومن األمثلة على 
ذلك ما حدث يف مصر حيث مت إحصاء عام للسكان ومتت قياس املساحات 
بزيادة 1000000 عما كان من قبل)3(، وهذا  ديناراً  فكان اخلراج 4000000 

منوذج عن اجلبايات لبعض األقاليم يف عهده وذلك سنة 110هـ)4(: 

)1( اخلراج والنظم املالية للريس ص245.
)2( مل يشأ بنو أمية ترك األمور كما هي يف عهد عمر بن عبد العزيز، ولكنهم أخذوا احلكم سريعاً، وقاموا بتولية يزيد، وكان فاسداً 
ماجناً، فأعاد األمور كما كانت عليه، يف فرتة حكم أسالفه، ومل يضف جديداً إىل الدولة األموية، ولكنه اهتم باللهو، فانصرف الناس، 

يف عهده، عن العبادة.
)3( اخلراج والنظم املالية للريس ص245.

)4( اخلراج والنظم املالية للريس ص257وأما بقية األقاليم فهي برقة، إفريقية، األندلس، اجلزيرة، أرمينية، بالد الفرس، خراسان، 
بالد ما وراء النهر، سجستان، جرجان، طربستان، السند، اليمن.
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الشكل )4-1( منوذج بياني عن بعض اجلبايات يف عهد هشام بن عبد امللك

أهم السمات العامة للموارد والسياسة املالية يف العصر األموي: ز- 
متيز العصر األموي من الناحية املالية بسمات كثرية وجديدة ومن أمهها:

اعتمد األمويون يف مواردهم على األرض وإحيائها واستثمارها وإصالح 	 
وسائل الزراعة و فتح األقنية فزاد خراج األرض. 

فتح اهلل لألمويني بالداً واسعة فكانت الغنائم وفديات الصلح غزيرة على 	 
بيت املال. 

عدل األمويون إدارة بيوت األموال إىل اللغة العربية نقوداً، وإحصاءً. 	 
أدخلوا موارد جديدة متيزت بعدم االستقرار تبعاً آلراء اخللفاء ووالهتم 	 

وزعت  اليت  الفتح  وأراضي  النريوز،  كهدايا  العدل،  مبنهج  واعتصامهم 
أحياناً وأعيدت تارة أخرى لصاحل بيت املال. كما زاد األمويون من مقدار 
اخلراج واجلزية يف كثري من األحيان تبعاً للحاجة، وكتعويض عن إسقاط 

دمشق ............................................................. )400،000 دينار(
محص، قنسرين، العواصم ........................................ )800،000 دينار(
األردن ............................................................. )180،000 دينار(
فلسطني........................................................... )350،000 دينار(
اجملموع............................................. )1،730،000 دينار خراج الشام(
العراق........................................................ )130،000،000 درهم(
مصر 4000 دينار × 12 قيمة الدينار يف ذلك الوقت......... )48،000،000 درهم(
الشام بنفس التقدير السابق.......................... )20،760،000 درهم(
قربص 8000 × 12......................................... )96،000 درهم(
مسرقند وفق عهد الوليد............................... )2،200،000 درهم(
اجملموع.............................................. )201،056،000 درهم(
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أكثرهم اجلزية عمن أسلم. 
وانتشر 	  العمرانية،  األمويني  حضارة  يف  املال  بيوت  وغنى  قوة  ظهرت 

الرخاء بني الناس. 
يعترب األمويون)1( أول من وضع نظام األحباس واألوقاف سنة 118هـ.	 

)1( تاريخ الدولة األموية للعش 349.
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املطلب الثاني: العصر العباسي )136- حتى 319هـ من تارخيه(.
يُعد العصر العباسي األول)1( مكمّالً للعصر األموي يف ألق وقوة األمة وازدهار 
وعزة الدولة اإلسالمية، ولقد قدم هذا العصر موارد عظيمة لبيت املال جاءت 
للخزانة الرئيسة من خمتلف الواليات واألقاليم، وسيتحدث الباحث عن هذا 

العصر كما يلي:
عهد أبي العباس السفاح)2( )132 - 136هـ(: أ- 

على  وأقره  اخلراج  ديوان  على  فجعله  بَرَمك  بن  العباس خبالد  أبو  أعجب 
ما كان يتقلد من الغنائم، ولقد كان يقوم هذا األخري بتقسيط اخلراج على 
أهل خرسان فأعجب به أهل تلك البالد، ومن أهم غنائم احلرب اليت حصل 
عليها ضياع بين مروان فقد آلت إليهم أمالك األمويني ودخلت يف ملك الدولة 

العباسية)3(.
عهد أبي جعفر املنصور)4( )136 - 158هـ(: 	- 

أمر أبو جعفر املنصور مبنع حتويل األراضي اخلراجية إىل أراضي عشرية، 
للدولة  الذهيب  العصر  بداية  عهده  ويعترب  العزيز،  عبد  بن  عمر  فعل  كما 
اإلسالمية، حيث بنى بغداد يف ذلك الوقت، ولقد زادت الثروات على الدولة 
وعم الرخاء وكثر اخلراج)5(، وظهرت آثار الغنى سواء بني األفراد أم يف الدولة، 
وكان املنصور يعترب املال من أركان السلطان وقال مرة لولده املهدي: )وال تُعمَر 

البالد مبثل العدل وال تدوم نعمة السلطان وطاعته إال باملال()6(.

)1( فيما بعد العصر العباسي األول كان هناك قوة لألمة اإلسالمية، ولكن ظهرت هذه القوة يف دويالت منوعة بعيدة عن مركز 
اخلالفة يف بغداد وذلك مثل الدولة األيوبية وغريها.

)2( أخذت البيعة ألبي العباس السفاح وهو عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب. عن البداية والنهاية 
ج10 ص39.

)3( اخلراج والنظم املالية للدكتور ضياء الدين الريس ص390.
)4( وامسه عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس. عن البداية والنهاية ج10 ص61.

)5( تاريخ الطربي ج9 ص260.
)6( اخلراج والنظم املالية ص460.
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عهد املهدي)1( )158 - 169هـ(: 	- 
توىل املهدي بعد املنصور، وهو أول من غري نظام املساحة)2( إىل نظام املقامسة 
حيث كان اخلراج يؤخذ على مساحة معينة من األرض دون النظر إىل كميات 
للمزارعني،  والثلثني  للدولة  مثالُ  كالثلث  معينة  نسبة  إىل  احملصول، فحوله 

وذلك دون اعتبار للمساحة، وكان التحديد كالتايل:
النصف على األراضي اليت تُسقى سيحاً دون واسطة.	. 
 والثلث على األراضي اليت تُسقى بالناعورة وما شابه.	. 
ذهب 	.  النظام  هذا  وإىل  بالدواليب)3(.  تُسقى  اليت  األراضي  على  والربع 

اإلمام أبو يوسف يف كتابه اخلراج)4(.
ويُعد املهدي أول من وضع ديوان الزِّمام عام 162هـ، وامسه احلقيقي / ديوان 
زمام األزمة، )فكان ديوان الزمام الديوان األعلى املشرف على بقية الدواوين 

الفرعية، وميكن تشبيهه بديوان احملاسبة يف زماننا أو اللجنة العليا()5(.
ولقد وجه املهدي ويل عهده ابنه هارون إىل بالد الروم فبلغ البحر الذي على 

القسطنطينية فاضطرت إمرباطورة الروم إىل طلب املوادعة وإعطاء:
الفدية لثالث سنوات )90000( دينار يف كل سنة.	. 
أفاء اهلل عليه من الدواب )20000( دابة.	. 
ذبح من البقر والغنم )1000( رأس وكل ذلك دليل لقوة الدولة اإلسالمية 	. 

مالياً وعسكرياً. 

)1( وامسه حممد وهو ابن املنصور عن البداية و والنهاية ج 10 ص128.
)2( وهو نظام معمول به منذ عهد عمر بن اخلطاب حيث أقره الفاروق آنذاك عما كان يفعله كسرى أنو شروان. 

)3( األحكام السلطانية للماوردي ج1 ص352.
)4( اخلراج ص 49 - 4 - 50، قال أبو يوسف: ومل أجد شيئاً أوفر على بيت املال وال أعفى ألهل اخلراج من التظامل فيما بنهم 

ومحل بعضهم على بعض. 
)5( اخلراج والنظم املالية ص427.
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عهد الرشيد)1( )170 - 193هـ(: د- 
استهل هارون الرشيد عهده بأن قلد حييى بن خالد)2( الربمكي الوزارة، وكان 
الدولة،  بأعباء  فنهض  دولته،  أمور  إليه  وفوّض  وأمهرهم،  الرجال  أكفأ  من 
وضاعف من ماليتها، وبلغت أموال اخلراج الذروة، وكان أعلى ما عرفته الدولة 
وكان  درهم،  مليون   400 بنحو  املؤرخني  بعض  وقدره  خراج،  من  اإلسالمية 

يدخل خزينة الدولة بعد أن تقضي مجيع األقاليم اإلسالمية حاجتها.
كان الرشيد اخلليفة حيب أن يسود العدل وحيب أن تنتظم جباية اخلراج وغريه، 
كتابه  يوسف  أبو  فكتب  ذلك  منه  يطلب  يوسف  أبو  األكرب  قاضيه  إىل  فكتب 
الشهري اخلراج الذي امتأل نصحاً للخليفة وإيضاحا مبوارد الدولة اإلسالمية 

واحتوت رسالته على األمور التالية: 
بيان موارد الدولة على اختالفها حسبما جاءت هبا الشريعة ومصارف 	. 

تلك األموال. 
بيان الطريقة املثلى جلباية تلك األموال. 	. 
بيان بعض الواجبات اليت يلزم بيت املال القيام هبا مما أغفل بعض الوالة 	. 

القيام هبا. 
أراد نقفور ملك الروم بعد أن استلم امللك أن يعيد أموال الصلح اليت كانت تدفع 
من الروم فكتب إىل هارون كتاباً يطلب فيه إعادة تلك األموال معلالً أن امللكة 
كانت ضعيفة فكتب إليه هارون على ظهر كتابه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
من هارون أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، فقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، 
واجلواب ما تراه، ال ما تسمعه( ثم سار إليه حتى طلب نقفور املوادعة والتزم 

)1( وهو ابن اخلليفة املهدي.
)2( حييى بن خالد ابن برمك الوزير الكبري، أبو علي الفارسي. من رجال الدهر حزماً ورأياً وسياسة وعقالً، وحذقاً بالتصرف، 
ضمه املهدي إىل ابنه الرشيد لريبيه، ويثقفه، ويعرفه األمور، ثم رفع قدره، ونوه بامسه، وكان خياطبه: يا أبي، ورد إليه مقاليد الوزارة، 
وصري أوالده ملوكا، وبالغ يف تعظيمهم إىل الغاية مدة، إىل أن قتل ولده جعفر بن حييى، فسجنه، ومات يف سجن الرقة سنة تسعني 

ومئة وله سبعون سنة. عن سري أعالم النبالء ج9 ص90.
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)6( كسكر: من أعمال واسط، قالوا: تفسريها أرض الشعري.
)7( حلوان: مدينة سهلية جبلية على سفح اجلبل املطل على العراق.الروض املعطار195.

خبراج حيمله كل سنة، ثم نقض العهد ملا وصل هارون إىل الرقة إلياسه من 
كره الرشيد الربد فعاد إليه وبلغ مراده)1(. 

عهدا األمني )193 - 198هـ( واملأمون)2( )198 - 218هـ(: 	- 
انفصلت خرسان واملشرق حتت املأمون، والعراق واملغرب حتت رئاسة األمني، 
وأصبح واجبهما األول التباري يف اإلنفاق، ثم حصل قتل بني جيشه وجيش 

أخيه، حتى قتل قائد جنده.
املال)3(، وشغب اجلند لطلب  ندم األمني على خلع أخيه، ونفدت خزانة بيت 

األرزاق من األمني، واألمني يف لعبه وعدم مباالته بذلك.
ازداد أمر املأمون واستلم اخلالفة بعد حصار بغداد مخسة عشر شهراً ومقتل 
أخيه سنة 198هـ وله من العمر 27 عاماً، وذلك بعد أن أحرقت الدواوين سنة 

197هـ)4(.
املوارد  قيمة  وصلت  حيث  املأمون  باستالم  باالستقرار  الدولة  ونعمت 

إىل000’100’319 درهم و إىل000’300 دينار. 
وهذا منوذج جلبايات الدولة يف عصره املأمون من اخلراج)5(: 

اجلباية من العروضاجلباية من الدراهم والدنانري
حلة خبرانية27،800،000200السواد

رطالً من تني اخلتم000240’600’11كسكر)6(
000’800’20كور دجلة
4،800،000حلوان)7(
رطل)1( سكر25،000،00030،000األهواز

)1( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص220، البداية والنهاية البن كثري ج10 ص194، تاريخ الطربي ج 4 ص668.
)2( ومها ابنا الرشيد.

)3( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص228.
)4( اخلراج والنظم املالية للريس ص453.

)5( حماضرات يف تاريخ األمم للخضري ص 544.
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قارورة ماء ورد30،000
رطل زيت أسود2000’00020’000’27فارس

ثوب متاع مياني500
رطل متر20،00

000’200’4كرمان)2(
رطل عود هندي000150’400مكران

ثوب معني000200’500’12السند وما يليه
رطل من الفانيذ)4(00020’000’4سجستان)3(

نقرة)5( فضة000’2 
برذون000’40
رأس دقيق000’1

ثوب متاع000’00020’28000خراسان
رطل أهليلج000’00030ة000’12جرجان

شقة أبريسم000’0001’000’1قومس)6(
نقرة فضة000’1طربستان

قطعة قرش طربي000600’300’6والرويان)7(
كساء250ودنباوند)8(

ثوب500
منديل300

جام000’3
رطل عسل000’00020’000’12الرِّي

رطل عسل000’0001’300’11مهذان
رطل رب الرمانني000’12
رطل عسل000’12

000’700’10ماها البصرة الكوفة

)1( الرطل ثنتا عشرة أوقية من أواقي العرب واألوقية هي أربعون درمهاً. لسان العرب باب رطل ج11 ص285.
)2( كرمان: أرض كرمان متصلة بأرض فارس وبأرض مكران. قالوا وحدها يف الشرق أرض مكران ويف الغرب أرض فارس، ويف 

الشمال مفازة خراسان وسجستان ويف اجلنوب حبر فارس، ومدينة كرمان بنى سورها أيام الرشيد. الروض املعطار 491.
)3( سجستان: بلد له بقعة كبرية متصل بأرض اهلند والسند. الروض املعطار ص304.

)4( كلمة فارسية معرّبة، وهي ضرب من احللواء. لسان العرب فنذ ج3 ص503.
)5( النقرة من الذهب والفضة هي القطعة املذابة، وقيل ما سبك جمتمعاً منهما، والنقرة السبيكة. لسان العرب ج 5 ص229.

)6( قومس: منطقة كبرية بني الري وخراسان، ومدنه: بسطام ومسنان والدامغان، وقومس بلد جليل القدر واسع، واسم املدينة 
الدامغان، وهي أول مدن خراسان، فتحت يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه سنة ثالثني. الروض املعطار ص 485.

)7( الرويان: مدينة يف حد الديلم امسها كجة، منها بزرمجهر وزير كسرى أنوشروان. الروض املعطار ص278.
)8( دنباوند: بني الري وطربستان فيها جبل عظيم الروض املعطار ص243، ويف معجم البلدان لياقوت احلموي بلفظ دُبَاوند.
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)1( ما سبذان: هي على حدود العراق على مقربة من الكوفة، وهي بالقرب من هيت، غزاها سعد بن أبي وقاص، بأمر عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنهما. الروض املعطار ص519.

)2( شهرزور: من أرض العراق يف جهة حلوان بقرب من بابك هاروت وماروت، ومعنى شهرزور نصف الطريق، وكان منتصف طريقهم 
إىل بيت نار هلم، وكانت شهرزور مضمومة إىل املوصل حتى فرقت يف آخر خالفة الرشيد. الروض املعطار ص350.

)3( أذربيجان: إقليم يقع يف أقصى اجلنوب الغربي من حبر قزوين وميتد على ساحله ويتصل حده من جهة اجلنوب ببالد الديلم 
ومن الغرب والشمال بأرمينية. الروض املعطار ص20.

)4( برقة: مدينة كبرية قدمية تقع مقربة من البحر املتوسط يف الشمال اإلفريقي.الروض املعطار ص91.

000’000’4ماسبذان)1( 
000’700’6شهر)2(زور

رطل عسل000’00020’000’24املوصل وما إليها
000’000’4أذربيجان)3(

رأس دقيق000’0001’000’34اجلزيرة وما إليها
زق عسل000’12عمل الفرات

بزاة10
كساء20
قسط حمفور20

رطل رقم530
رطل من املسايح السور000’00010’000’13أرمينية
رطل سونج000’00010’000’1برقة)4(

بغل200
مهر30

بساط120
000’000’13إفريقية

000’001’319اجملموع بالدراهم
000’400دينارقنسرين
000’420ديناردمشق

000’620ديناراألردن وفلسطني
رطل زيت000’00030’920’1دينارمصر
000’370ديناراليمن

000’300ديناراحلجاز
اجملموع 000’817’3دينار 

الشكل )5- 1( املوارد املالية يف عهد املأمون
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عهد املعتصم)1(: و- 
كان حيب عمارة األرض اليت حييا هبا العامل ويزكو هبا اخلراج، وتكثر األموال 

وتعيش البهائم، وترخص األسعار، ويكثر هبا الكسب.
 وبلغ جمموع جباية اخلراج)2( يف عهده 314271350 درهم من أقاليم املشرق، 
و5102000 دينار من أقاليم الشام وشبه اجلزيرة العربية ومصر وفق اجلدول 

اآلتي، ولقد كانت تركته يوم تويف )8000( درهم)3(.
ويبني الشكل )4- 1( منوذجاً عن اجلبايات يف عهده:

مقدار اجلباية بالدراهم والدنانرياجلهة
114567650 درهمسواد العراق

23000000 درهماألهواز
24000000 درهمفارس
6000000 درهمكرمان
1000000 درهممكران
10500000 درهمأصبهان
1000000 درهمسجستان
37000000 درهمخراسان
9000000 درهمحلوان
9800000 درهماملاهني
1700000 درهممهذان

1200000 درهمماسبذان
1100000 درهممهرجان قذق)4(

3100000 درهماإليغاران )5(
350000 درهمقم وقاشان
4000000 درهمأذربيجان

)1( املعتصم باهلل أبو إسحاق حممد بن الرشيد.
)2( حماضرات تاريخ األمم للخضري 577-578عن قدامة بن جعفر يف اخلراج.

)3( اخلراج والنظم املالية للريس ص475.
)4( مهِر جان قَذق: ثالث كلمات معناها حمبة أو مشس نفس قذق وهي منطقة حسنة واسعة ذات مدن وقرى عن ميني القاصد 

من حلوان العراق إىل مهذان يف تلك اجلبال. معجم البلدان ج4 ص188.
)5( اإليغاران: اسم لعدة ضياع من أماكن أوَغرَت لعيسى ومعَقل ابين أبي دُلف العجلي وقيل هلا اإليغاران أي إيغارا هذين الرجُلني 
ومها الَكرَج والربج. واإليغار اسم لكل ما محى نفسه من الضياع وغريها وال يسمى اإليغار إيغاراً حتى يأمر السلطان حبمايته فال 
تدخُله العُمال لِمسَاحَةِ خراج وال مُقامسة غلة فيكون اإليغار لعقبة من بعده على مَمر السنني خال الصدقات فإهنا خارجة عنها 

حيصيها املصدق ويأخذ الواجب عنها. معجم البلدان لياقوت احلموي ج1 ص201.
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)1(  بازبدى: تقع يف الشمال الرقي من حمافظة احلسكة السورية تقع يف جزيرة ابن عمر غربي هنر دجلة وكان يقوم فيها حصن 
روماني قديم يدعى )بازبدا(. الروض املعطار بتصرف ص74.

)2(  ميافارقني: بلد معروف من أرض أرمينية، بني حدود اجلزيرة وحدود أرمينية، وبعض الناس يعدها من أرمينية، وبعضهم يعدها 
من بالد اجلزيرة. الروض املعطار ص567.

)3(  آمد: مدينة ما بني اجلزيرة ودجلة.

20080000 درهمالري ودنباوند
1828000 درهمقزوين وزجنار وأهبر

1150000 درهمقومس
4000000 درهمجرجان
4280700 درهمطربستان

9000000 درهمتكريت والطربهان
2750000درهمشهر زور والصامغن
6000000درهماملوصل وما إليها
3200000درهمقردى وبازبدى)1(

9625000درهمديار ربيعة
4200000درهمأرذان ميافارقني)2(

100000درهمآمد)3(
2000000درهمديار مصر

أعمال طريق الفرات
600000درهم
2900000درهم

314271350درهماجملموع
360000دينارقنسرين والعواصم

218000دينارجند محص
109000جند األردن
110000دينارجند دمشق

295000جند فلسطني
2500000دينارمصر واإلسكندرية

100000ديناراحلرمني
600000ديناراليمن

510000ديناراليمامة والبحرين
300000دينارعمان

5102000ديناراجملموع
الشكل )6- 1( املوارد املالية يف عهد املعتصم
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عهد املتوكل)1( )232هـ - 247هـ(:ز- 
مدينة  املتوكل  عمّر  حيث  تزيد  أخذت  والنفقات  جتف  املالية  املوارد  بدأت 
ومائيت  تسعني  البناء  على  أنفق  أنه  القصور حتى  من  هائالً  وعدداً  املتوكلية 
مليون درهم )290000000( ما يقرب اثين عشر مليون دينار )12000000( 
وغريها من النفقات....ولقد كان الوالة يشعرون بشيء من القوة واالستقالل، 
وبالتايل كانوا ال يؤدون ما عليهم من أموال لبيت املال املركزي يف العاصمة، 
ولقد حتولت كثري من األراضي إىل رجال الدولة الذين ال يؤدون ما عليها من 
ضرائب، وليتهم اهتموا بأراضيهم بل كانوا يرتكوهنا للوكالء الذين ال يهتمون 
هبا كل االهتمام، وقوي الشغب بسبب عدم قدرة بيت املال على دفع الرواتب 

بسبب ضعف موارده)2(. 
تدهور النظام املايل والسعي إلجياد موارد جديدة يف عهد املتوكل: 

بدأ عهده مبصادرة األموال لكبار الكّتاب، فصادر مال الوزير ابن الزيات 90000 
دينار، وكان األخري شديداً قد أحدث تنوراً ليضع فيه من يريد أن يعذبه حتى 

وُضع هو فيه.
اإلدارة  يف  فساد  من  احلال  إليه  وصلت  ما  على  تدل  املصادرات  وإن  وهذا 
وفقد األمانة عند موظفي الدولة، ومل تكن هناك وسيلة السرتداد األموال إال 
املصادرة، واحلبس والتعذيب و الذي كان ال يطابق العدل يف كل حاالته، ومل 
تكن املصادرة جزاء للخيانة يف كل احلاالت بل أصبحت غرضاً يف حد ذاهتا 
وطريقة للحصول على األموال بتسلط الدولة على كبار األفراد الذين يُعرف 
عنهم الثراء، ولقد كانت شؤون الوزارة قد اضطربت واخلليفة ال يستطيع القيام 
باألمر، وكان يلقي مقاليد أمره إىل الوزراء الذين كانوا ال يتمتعوا بالصالح، وال 
بالعلم، ثم حاول املتوكل أن يقوم باإلصالح الزراعي لرفع الغنب عن الناس يف 

)1( املتوكل على اهلل جعفر أبو الفضل بن املعتصم بن الرشيد.
)2( تاريخ عهد اخلالفة العباسية للدكتور يوسف العش رمحه اهلل ص111 – 112.
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الضرائب، حيث كان املزارعون يدفعون الضرائب قبل خروج الثمر فيتضايقون 
من ذلك فأجل املتوكل دفعها إىل ما بعد احلصول على الثمر لكن اخلليفة قتل 

قبل تفعيل ذلك)1(. 
وكانت تركة املتوكل أربعة آالف ألف دينار )4000000( وسبعة آالف درهم)2(

)7000000( وأورث العصور اليت تلته حالة مادية ضيقة واضطرابات يف شؤون 
اخلالفة. 

عهد املهتدي)3( )255هـ - 256هـ( ثم املعتمد )256هـ - 279هـ()4(:	- 
كان يقول: )إني أكره أال يكون خللفاء بين العباس مثل عمر بن عبد العزيز( 
فقلل من نفقاته اخلاصة، فلم يكن يأكل إال القليل، وفتح أبوابه للمظامل، فأحبه 
الناس مجيعاً، مات مقتوالً، ثم استلم املعتمد الذي كان حمبوساً، وقتل يف عهده 
كثري من املسلمني على يد الزنج، وكان ألخيه املوفق يد كربى يف عهده، ويف سنة 

270هـ غنم املسلمون من الروم ماالً ال حيصى.
لقد كانت مسة الفرتة األخرية:

)التالعب( من قبل األتراك الذين ال هم هلم إال املال يف ذلك الوقت.	. 
ضعف بيت املال.	. 
احلركات 	.  على  بالقضاء  اخللفاء  النشغال  الناس  على  الضرائب  زيادة 

االستقاللية اليت قامت.
عهد املعتضد)5( )279هـ - 289هـ( ثم عهد املكتفي)6( )289هـ - 295هـ(:	- 

كان الشعب يئن من الضرائب، فقام املعتضد بإصالح مايل أكثر من املكتفي 

)1( تاريخ عهد اخلالفة العباسية للدكتور يوسف العش رمحه اهلل ص114.
)2( اخلراج والنظم املالية للريس ص481، 488.

)3( املهتدي اخلليفة الصاحل حممد مب إسحاق بن الواثق بن املعتصم بن الرشيد تاريخ اخللفاء للسيوطي ص276.
)4( املعتمد على اهلل أبو العباس أمحد بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد: تاريخ اخللفاء ص278،الدولة العباسية للعش ص120.

)5( املعتضد باهلل أمحد أبوالعباس ابن ويل العهد املوفق طلحة بن املتوكل.
)6( املكتفي باهلل أبو حممد علي بن املعتضد.
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حيث:
فتح العديد من األقنية.	. 
وحسّن حال الزراع وقدم هلم بذوراً.	. 
أجل دفع الضريبة إىل حزيران بعد مجع احملصول من اإلنتاج.	. 

وأثرت اإلجراءات السابقة يف حتسني حال الفالحني، فصاروا يرسلون الضرائب 
بانتظام أكثر مما يفعلون.

ثم تويف املعتضد ويف بيت ماله اخلاص لنفسه ما يقارب من عشرة ماليني 
ديناراً. 

ثم تابع املكتفي سريته، وحني تويف هو اآلخر كان يف بيت ماله اخلاص مخسة 
عشر مليون ديناراً)1(. وقال حني تويف: )واهلل ما آسى إال على سبعمائة ألف 
ووكنت مستغنياً  إليها  احتجت  ما  أبنية  املسلمني يف  مال  من  دينار صرفتها 

عنها، أخاف ان أسأل عنها و وإني أستغفر اهلل منها()2(.
نتائج اإلصالح املايل يف هذا العصر)3(: 

أدى تكديس املال إىل تقوية أصحاب الدواوين والوزراء والكتاب. 	. 
صار حتصيل اخلراج يتم عن طريق الضمان فأصبح العمال جيمعون مال 	. 

أنفسهم  الوقف على  الضمان وجيمعون عالوات ألنفسهم واختذوا أسلوب 
وذرياهتم للتخلص من املصادرات اليت كانت تتم يف عصور سابقة. 

زاد سلطان الكتاب بزيادة املال بني أيدهم وبتقديم هذا املال للخليفة من 	. 
عند أنفسهم. 

)1( تاريخ الدولة العباسية للعش ص167.
)2( تاريخ اخللفاء للسيوطي ص 289.

)3( تاريخ الدولة العباسية للعش ص168،1698.
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عهد املقتدر)1( )295هـ - 319هـ( وتدهور احلالة املالية: ي- 
املقتدر مخسة عشر ألف ألف  بويع  يوم  املال  أنه كان يف بيت  ذكر الطربي)2( 
أمواالً  أتلف  للشهوات  مؤثراً  كان  لكنه  الرأي  صحيح  العقل  جيد  كان  دينار 
املال، فكانوا ال يعطون  أن يعطوه  إال  يهم اخلليفة من عماله  يكن  كثرية، ومل 
اخلليفة إال قسماً من املال، وكان ماله اخلاص ال ينبع فإن احلاجة إىل املال 
سوف تزداد، وخاصة من أجل اجليش، وجاءه من هديا مصر مخسمئة ألف 
دينار  )500000()3( وكان ممن ظهر يف تلك الفرتة من وزرائه علي بن عيسى 

بن اجلراح وذلك سنة)4( 301.
الوزير علي بن عيسى بن اجلرا	)	( واإلصال	 املايل: 

مل يكن له يف زمانه نظرياً يف علمه اإلداري املايل الذي اشتهر به، فحاز على 
وزارة املال لبين العباس مرتني وأحصي له أيام وزارته نيف ثالثون ألف توقيع 
من الكالم السديد. ولقدُ وّزرَ غري مرة لبين العباس يف عهدي املقتدر)6( والقاهر 
يف احملرم سنة إحدى وثالث مئة وبقي فيها أربع سنني غري شهٍر، وعزل بناء 
على طلبه، ثم وّزر سنة مخس عشرة، يف ذي القعدة، وبقي فيها سنًة وأربعة 
وكان  الوزارة.  عن  العبّاس اخلصييبَّ)7(  أبا  املقتدر  ويومني، حيث عزل  أشهٍر 
سبب ذلك أنّ اخلصييبّ أضاف إضافة شديدة، ووقفت أمور السلطان لذلك، 

)1( أبو الفضل جعفر بن املعتضد مل يل اخلالفة اصغر منه وليها.
)2( تاريخ الرسل وامللوك ج5 ص670.

)3( سري أعالم النبالء ج 15ص47.
)4( تاريخ األمم وامللوك للطربي ج5، ص677، وعند الذهيب يف سري أعالم النبالء كان سنة 300، ج15، ص47.

)5( ابن اجلرّا	: اإلمام احملدث الوزير العادل أبو احلسن علي بن عيسى ابن داود بن اجلراح البغدادي الكاتب، كان عديم النظري 
يف فنه. ولد سنة نيف وأربعني ومئتني، وكان غنيا شاكراً، ينطوي على دين متني وعلم وفضل. وكان صبوراً على احملن وهلل به 
عناية -وكان رمحه اهلل- كثري الصدقات والصلوات، جملسه موفور بالعلماء، وكان من بلغاء زمانه. وّزر يف سنة إحدى وثالث مئة 
أربعة أعوام. وعزل ثم وّزر سنة مخس عشرة، جاور مكة يف آخر حياته، تويف يف آخر سنة أربع وثالثني وثالث مئة وله تسعون سنة.

)6( املقتدر أبو الفضل جعفر بن املعتضد مل يل اخلالفة اصغر منه )295هـ - 319هـ(
)7( أمحد بن عبيد اهلل بن أمحد بن اخلصيب أبو العباس الكاتب اخلصييب، ويل الوزارة للمقتدر سنة ثالث عشرة وثالث مائة 
والدواوين وخلع عليه ثم عزل سنة أربع عشرة وثالث مائة، ثم ويل الوزارة للقاهر بن املعتضد سنة إحدى وعشرين ومل يزل على 
الوزارة إىل أن خلع القاهر سنة اثنتني وعشرين وثالث مائة. وكان أنعم الناس عيشاً وأنفذهم أمراً حيكم على الوزراء ويضطرون 

إىل مداراته شغب عليه اجلند وطالبوه باألرزاق وصارت حوادث الشغب إىل باب داره.
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واضطرب أمر اخلصييبّ. الذي كان الهياً مهمالً ألمور الوزارة فعُزل وأرسل 
املقتدر باهلل إىل دمشق)1( يستدعي عليَّ بن عيسى، وكان هبا. فسار األخري إىل 
بغداد، فقدمها أوائل سنة مخس عشرة، واشتغل بأمور الوزارة، والزم النظر 

فيها، فمشت األمور، واستقامت األحوال.
وسبب اإلصالح املايل هو التخريب املايل الذي حدث يف عهد من سبقه الوزير 

أبي العبّاس اخلصييبّ الذي)2(:
كان يرتك الكتب الواردة الدواوين ال يقرأها إاّل بعد مدة ويهمل األجوبة 	 

عنها.
الوزارة 	  مصلحة  فباعوا  عليها،  االطالع  وأمهل  نوابه،  إىل  األمورَ  وَكل 

مبصلحة نفوسهم، فضاعت األموال، وفاتت املصاحل.
وملا جاء الوزير ابن اجلراح أشار على اخلليفة املقتدر فأفلح، فوقف ما كان 
الوقوف  والثغور، وأفرد هلذه  ألف دينار على احلرمني  العام تسعون  غلته يف 

ديوانا مساه ديوان الرب.
وكان ابن اجلرّاح يريد أن ينقذ الوضع املايل للدولة يف العصر العباسي بعهد 
اخلليفة املقتدر، فنظر إىل الشعب الذي كان يئن من ظلم الكّتاب حيث انتشرت 

الرشوة وال يقوم كاتب بالعمل إال إذا أخذ الرشوة فقام مبا يلي:
منع الرشوة ومنع الفساد.	. 
كان له ديوان يسمى ديوان املرافق، ونظر يف شكوى املتظلمني.	. 
ألغى بعض الضرائب، وقلل من النفقات، واستطاع أن يُكفي الدولة من 	. 

دخلها، حيث اعتمد نظاماً مالياً كان أول من أوجده فلم يتعرض لبيت مال 
اخلليفة ومل يصادر أموال الكتاب الذين منعهم من الرشوة. 

نظر علي بن عيسى يف ضمانات العمّال مبا ضمنوا من املال بالسواد، 	. 
)1( تاريخ دمشق البن عساكر ج23 ص121.

)2( ينظر يف الكامل ابن األثري، وزارة علي بن عيسى.
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واألهواز، وفارس، واملغرب، وأرسل يف طلب تلك األموال، فأقبلت إليه شيئاً 
بعد شيء، فأدّى األرزاق، وأخرج العطاء.

أوجد أسلوباً لدفع الرواتب حيث تعاقد مع اثنني من أثرياء اليهود على أن 	. 
يسلفا الدولة األموال اليت ترغب فيها، وماهلما مضمون مقابل دخل الدولة 
وأرباحها وضرائبها، وهلما أرباح حيصالن عليها مقابل هذه السلفة، فأصبح 

كبار التجار يتقدمون ويسلفون الدولة املال بعد أن اطمأنوا لقوة الدولة.
اطمأن الناس إليه ألعماله السابقة وعمّروا املساكن واألراضي واملتاجر 	. 

وازدهرت احلياة االقتصادية، لكن ابن اجلراح مل يستمر يف الوزارة بسبب 
تدخل نساء اخلليفة ثم عاد مرة أخرى فوجد سبب االضطراب أن الدولة 

تنفق ماهلا دون معرف إيرادها:
وكان 	  باجلريدة،  يسمى  وكان  )امليزانية(  تقدير  إنفاق خيالف  كل  فمنع 

يعرف كل أسبوع دخل الدولة وإنفاقها.
حاول أن خيفف من النفقات )الرواتب وغريها( فتحسنت األمور واعتدلت 	 

امليزانية. حيث:
أسقط النفقات ملَن ال حيمل السالح من اجلند.- 
أثبتوا -  آباءهم قد  أسقط من أوالد املرتزقة من هو يف املهد، حيث كان 

أمساءهم.
ألغى من أرزاق املغنّني، والندماء)1(، وغريهم.- 

فاضطربت  ديناراً  جندي  لكل  يزيد  أن  مضطراً  نفسه  وجد  املقتدر  أن  إال 
امليزانية فرتك ابن اجلراح الوزارة)2(، هذا ولقد خلع املقتدر سنة 317هـ وهرب، 
ومل يستطع القاهر اخلليفة الذي بويع أن يعطي اجلند رواتبهم، فثاروا عليه 

وطلبوا إعادة املقتدر، وكانت هناية املقتدر أن مات مقتوالً. 
)1( النَّدامى مجع نَدْماٍن وهو النَّدِيمُ الذي يُرافُِقك ويُشاِربُك.

)2( تاريخ الدولة العباسية للعش ص471 وما بعدها.
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أهم مسات املوارد املالية يف العصر العباسي: ز- 
اعتمد العباسيون على خراج موارد األرضي على تنوعها، ونظموا جبايتها 	 

على حسب نوعها.
اهتم العباسيون بنظام احملاسبة من خالل ديوان زمام األزمة. 	 
زادت موارد الغنائم والفيء وذلك:	 

لقوهتم العسكرية.	. 
مهة قادهتم العالية واليت أثرت يف حتصيل موارد الدولة مثل غلبتهم 	. 

للروم وفرضهم املوادعة عليهم مقابل مال كثري. 
القوة املالية اجليدة. 	. 
أخذ متويل اجلنود مكانة أساسية دفعت لإلصالح املايل أكثر من مرة من 	 

أجل إرضائهم. 
ظهرت أساليب جديدة يف مجع موارد للدولة:	 

بسبب 	.  أمواهلم،  مصادرة  ومتت  اخلراج  عمال  قوّى  الذي  كالضمان، 
ضعف أمانة كثري منهم.

تفعيل االستقراض من أموال التجار مقابل جزءٍ من األرباح.	. 
غري 	  من  النفقات  زادت  فكلما  املوارد  ونقصان  زيادة  النفقات يف  لعبت 

حساب كانت تفرض طرقاً جديدة للتعويض حتى ظهر مفهوم امليزانية على 
يد الوزير اجلراح)1( .

)1( وإىل هنا يكتفي الباحث يف عرض املوارد املالية من تاريخ الدولة اإلسالمي  استئناساً حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
)خري الناس قرني، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم. ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداهتم أمياهنم، وأمياهنم شهادهتم(. البخاري 

باب فضائل الصحابة ج3 ص1335، مسلم باب فضائل الصحابة ثم الذين يلوهنم ج4 ص1963.
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الفصل الثاني: املوارد املالية يف االقتصاد اإلسالمي
متهيد: 

سيعرض الباحث يف هذا الفصل األحكام الشرعية ملا أورده من موارد مالية 
يف التاريخ اإلسالمي إلظهار طريقة التعامل معها، وذلك ضمن ما يتعلق من 
تلك األحكام ببيت مال املسلمني ويف ضوء ما فهمه علماء األمة اإلسالمية. 

وسيكون هذا العرض يف مباحث أربعة كما يلي:
املبحث األول: الصدقات واجلزية والعشور.- 

املطلب األول: الصدقات.	 
املطلب الثاني: اجلزية.	 
املطلب الثالث: العشور.	 

املبحث الثاني: االستقراض العام- 
املطلب األول: العارية.	 
املطلب الثاني: القرض.	 
املطلب الثالث: القراض. 	 

املبحث الثالث: الفيء واخلمس - 
املطلب األول: الفيء والغنائم. 	 
املطلب الثاني: اخُلمس.	 

املبحث الرابع: اخلراج والوقف- 
املطلب األول: اخلراج.	 
املطلب الثاني: املوارد الوقفية. 	 
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املبحث األول: الصدقات واجلزية
العظيمة يف االقتصاد اإلسالمي،  املالية  املوارد  تعترب الصدقات واجلزية من 
لكنهما خيتلفان من حيث املصدر التمويلي، وبكيفية التوّريد املايل لبيت املال، 

وسيعرض الباحث يف هذا املبحث األحكام الشرعية هلما وفق ما يلي:
املطلب األول: الصدقات:

فريضة الزكاة، ويشمل احلديث فيها:	 
أمهية الصدقات وصلتها ببيت املال.- 
املال الظاهر والباطن.- 
أنواع ومقدار الزكاة.- 
بيت مال الزكاة.- 
مورد الزكاة.- 
زكاة املستغالت، ويشمل احلديث عنها:	 
تعريفها لغة وشرعاً.- 
آراء العلماء يف حكم زكاهتا.- 

املطلب الثاني: اجلزية ويشمل احلديث عنها:
تعريف اجلزية، وأهدافها ومشروعيتها وأنواعها.- 
شروط املكلفني باجلزية.- 
كيفية أخذ مال اجلزية.- 
مورد اجلزية.- 
هناية حكم اجلزية.- 

املطلب الثالث: العشور، ويشمل احلديث فيها:
تعريفها ومشروعيتها وأصنافها.- 
االعتبارات املؤثرة يف العشور.- 
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املطلب األول: الصدقات
متهيد: 

لقد مر يف الفصل السابق احلديث عن الصدقات ودورها يف متويل بيت املال من 
ناحية التأصيل التارخيي وسيذكر الباحث يف هذا املطلب هذا املورد من الناحية 
الفقهية، فما هي آراء الفقهاء يف بيت مال الزكاة؟ وما عالقته ببيت املال العام؟.
الصدقات يف اللغة)1(: هي مجعٌ من صَدق، والصِدق ضد الكذب، واملُتصَدق هو 
الذي يعطي الصدقة، واملُصدق هو الذي يصدقك يف احلديث، وهو الذي يأخذ 
الصدقات الغنم، والصدقة ما تصدقت هبا على الفقراء وما يعطيه الرجل يف 
سبيل اهلل. ومسيت الصدقة كذلك ألهنا دليل على صدق العبد، وتصديقه بوعد 

اهلل إياه أنه سيجازيه عليها، وسيتحدث الباحث يف الصدقات كما يلي:
أوالً- فريضة الزكاة:

  تعريف الزكاة ومشروعيتها وشروطها: أ. 
تعريف الزكاة:- 

 يف اللغة: مأخوذة من الزَّكاء، وهو النماء والربكة والزيادة، يقال: زكا الزرع واألرض، 
تزكو، ُزُكوَّاً. وسُمِّي القدر املخرج من املال زكاةً، ألنه سببٌ يرجى به الزكاء)1(. 
فْلََح َمْن 

َ
وفالن زاك أي كثري اخلري، ويطلق على التطهري، قال اهلل تعاىل: {قَْد أ

َها{ ] الشمس: اآلية 9[ أي طهرها من األدناس ومناسبتها للمعنى الشرعي  َزكَّ
من حيث كونه سببا لنمو املال املخرج منه وطهرة للمخرجني اإلثم. والزكاة يف 

الشرع: 
لشخص 	  خمصوص  مال  من  خمصوص  جزء  متليك  احلنفية:  عرفها 

خمصوص هلل تعاىل)2(. 

)1(  خمتار الصحاح ص315 واملعجم الوسيط ص510. 
)2( اللباب يف شرح الكتاب للشيخ عبد الغين الغنيمي امليداني ج 1ص136 كتاب الزكاة. االختيار لتعليل املختار لعبد اهلل ابن مودود 

املوصلي احلنفي ج1 ص98 كتاب الزكاة. 
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عرفها املالكية: هي اسم لقدر من املال خيرجه املسلم يف وقت خمصوص 	 
لطائفة خمصوصة بالنية. ويف تعريف آخر: القدر الذي إذا بلغه املال وجبت 

فيه الزكاة)1(.
مال خمصوص 	  من  لقدر خمصوص  اسم  واحلنابلة:  الشافعية  عرفها 

جيب صرفه ألصناف خمصوصة)2(.
ومسيت صدقة ألهنا دليل لصحة إميان مؤديها وتصديقه)3(، ومسيت بذلك 
ألن املال ينمو بربكة إخراجها ودعاء اآلخذ هلا، وألهنا تطهر خمرجها من اإلثم 

ومتدحه حتى تشهد له بصحة اإلميان. 
مشروعية وحكم وشروط الزكاة:- 

الزكاة وصدقة الفطر ثابتة بالقرآن والسنة واإلمجاع:
َ ُمْلِِصنَي َلُ ادّلِيَن 	.  ِمُروا إِلَّ ِلَْعُبُدوا اللَّ

ُ
أما الكتاب: فقوله تعاىل: {َوَما أ

َكةَ َوَذلَِك دِيُن الَْقّيَِمةِ{ ]البقرة: اآلية 5[. َلةَ َوُيْؤتُوا الزَّ ُحَنَفاَء َوُيقِيُموا الصَّ
وأما السنة: ما ورد من أن صلى اهلل عليه وسلم بعث معاذاً رضي اهلل 	. 

عنه إىل اليمن فقال: ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل 
يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة يف 

أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم()4(.
بإمجاع 	.  وهذا  اإلسالم،  أركان  من  وركن  فرض  فهي  الزكاة  حكم  وأما 

األمة)5(. 

)1( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل ج 6 ص2. 
)2( كفاية األخيار للحصين ج 1ص207، وكذا اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ حممد الشربيين اخلطيب ج 1 ص 183. 

اإلقناع ج1 ص195.
)3( الفروع البن مفلح كتاب الزكاة ج3 ص364.

)4( مرّ خترجيه من قبل يف الفصل التمهيدي عند تعريف بيت املال.
)5( املغين ج2 ص228.
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وأما شروط وجوب الزكاة: يشرتط اإلسالم والبلوغ والعقل وملك النصاب 	. 
بشكل تام فائض عن احلاجة، وعن دين هلل أو للعباد وأن حيول على املال 
كامالً وأن يكون املال فارغاً عن حاجات مالكه األصلية مثل  عاماً هجرياُ 

النفقة أو السكنى. 
أنواع الزكاة والصدقات: 	- 
جتب الزكاة يف مخسة أشياء من أنواع املال: - 

وهي املواشي واألمثان املنوعة والزروع والثمار وعروض التجارة)1(، كما جتب 
الزكاة على أموال التجار املسلمني وبضائعهم الباطنة عند إظهارها أثناء خروجها 
أو دخوهلا إىل الدولة اإلسالمية بنفس شروط الزكاة ومقدارها املفصلة عند 

الفقهاء وكيفية جبايتها، وهو ما يسمى بالعشر وسيمر تفصيله إن شاء اهلل.
أما أنواع الصدقات فتحدثت السنّة عنها فيما يلي:- 

صدقات باملال: ومن ذلك قول الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم عن 	. 
األغنياء )ويتصدقون بفضول أمواهلم()2(. وهو نوع ساعد ويساعد بيت املال 

يف الكثري من واجباته، ويأتي بعد أداء فرض الزكاة.
صدقات باللسان: وذلك من خالل الدعوة و ذكر اهلل بالتسبيح والتحميد 	. 

وغري ذلك من األذكار. وهو نوع يساعد بيت املال معنوياً من خالل حتريض 
الناس على اخلري الذي يعم نفعه لكل الناس وذلك كنشر العلم وإصالح األمة.

صدقات باألعمال: )وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن الطريق لك 	. 
ذلك  ومن  املال،  بيت  إعانة  األعمال يف  وقد سامهت صدقات  صدقة()3(، 
عمل الصحابة رضي اهلل عنهم يف بناء املسجد النبوي وغريه. وإذا فهم أفراد 
األمة تطبيق إماطة األذى عن الطريق مثالً فكم يوفر ذلك على بيت املال 

)1( اإلنصاف للمرداوي علي بن سليمان ج3 ص3، كذا اإٌلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ج 1ص 183.
)2( من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ج2 ص697.

)3( أخرجه الرتمذي وقال حسن غريب كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف صنائع املعروف ج4 ص339، ابن حبان يف صحيحه باب 
اجلار، باب بيان الصدقة...ج2 ص287.
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من أعباء مالية تصرف يف النظافة ميكن ادخارها يف بيت املال حلاجات 
أخرى)1(. 

أمهية الصدقات)2(:	- 
كبري يف  دور  الفقراء خصوصاً، هلا  إىل  تُدفع  واليت  الصدقات عموماً  كل  إن 

إشباع حاجات أساسية يف األمة وذلك كما يلي:
من الناحية النفسية: تؤدي إىل مزيد من الدعم النفسي للفقري واملسكني 	. 

ومن يف حكمهما من مستحقي الزكاة من خالل الشعور بالتآخي والتكافل، 
وما أعظم الصدقة املعنوية، يف ختفيف األزمات النفسية. 

من الناحية االقتصادية: تقوم الصدقات بتنمية األموال ومضاعفتها من 	. 
نْبََتْت 

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ْمَوالَُهْم ِف َسبِيِل اللَّ

َ
ِيَن ُينْفُِقوَن أ عند اهلل تعاىل: {َمَثُل الَّ

َواِسٌع   ُ َواللَّ يََشاُء  لَِمْن  يَُضاِعُف   ُ َواللَّ َحبٍَّة  ِمَئُة  ُسنُْبلٍَة   ِ
ُكّ ِف  َسَنابَِل  َسبَْع 

َعلِيٌم{ ]البقرة اآلية 261[، كما تقوم بضم فئات جديدة من األغنياء تعمل 
على حتريك السوق االقتصادية يف األمة. 

من الناحية االجتماعية: تساعد على زيادة األمان، فال حاجة للسرقة، 	. 
يَلِف  {ِلِ فقال:  األمن  بنعمة  قريش  على  اهلل  امنت  وقد  لالحتيال،  وال 
 * اْلَيِْت  َهَذا  َربَّ  فَلَْيْعُبُدوا   * يِْف  َوالصَّ َتاءِ  الّشِ رِْحلََة  إِيَلفِِهْم   * قَُريٍْش 

ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآََمَنُهْم ِمْن َخوٍْف{ ] قريش اآلية 1 إىل 4[.
َ
ِي أ الَّ

الذنوب، 	.  تكّفر  تعاىل،  اهلل  إىل  وقربة  عبادة  هي  الدينية:  الناحية  من 
وتتطهر القلوب، وتسر النفوس وتنفي عنها احلزن، قال هلل تعاىل: {ُخْذ ِمْن 
ْمَوالِِهْم َصَدقَةاً ُتَطّهِرُُهْم َوتَُزّكِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهْم إِنَّ َصَلتََك َسَكٌن لَُهْم 

َ
أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم { ]التوبة اآلية 118[. َواللَّ
)1( وهناك صدقات تدخل يف التعامل االجتماعي املعنوي: تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض الضالل 

لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة.
)2( سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني للدكتور سامر قنطقجي بتصرف ص58.
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املال الظاهر واملال الباطن:د- 
إن املال الذي جتب فيه الزكاة إما أن يكون باطناً مستوراً بني يدي الناس كالنقود 
وعروض التجارة، أو أن يكون املال ظاهراً مكشوفاً وهو الذي ميكن لغري مالكه 

أن يعرفه وأن حيصيه كالزرع واألنعام، وحتدث املاوردي عنهما فبني:
أن األول: ال دخل لبيت املال –بيت مال الزكاة- على اإلطالق فيه باتفاق الفقهاء 
وذلك الحتمال أدائها من قبل أهلها، كما اتفق الفقهاء ولقد قال سيدنا عثمان)1(: 
)ومن مل تكن عنده مل تطلب منه حتى يأتي هبا تطوعا(، قال املاوردي: )وأما 
الصدقة فضربان: صدقة مال باطن فال يكون من حقوق بيت املال، جلواز أن 

ينفرد أربابه بإخراج زكاته يف أهلها()2(.
والثاني: مال ظاهر فأدخله البعض وأخرجه آخرون: 

قال 	  املال،  بيت  أنه من حقوق  أبي حنيفة  اإلمام  أدخله: هو  فالذي قد 
صاحب رد احملتار: )وثانيها بيت أموال املتصدقني، أي زكاة السوائم وعشور 
األراضي، وما أخذه العاشر من جتار املسلمني املارين عليه..()3(. فذكر بيت 

أموال املتصدقني أي الزكاة وفسره يف األموال الظاهرة. 
والذي قد أخرجه: هو اإلمام الشافعي حيث بيّن أنه ليس من حقوق بيت 	 

كأعشار  ظاهر  مال  الثاني: صدقة  )والضرب  املاوردي:  اإلمام  قال  املال، 
الزروع والثمار وصدقات املواشي، فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت املال، 
ألنه جيوز صرفه على رأي اإلمام واجتهاده ومل يعينه يف أهل السهمني، وعلى 
مذهب الشافعي ال يكون من حقوق بيت املال، ألنه معني اجلهات عنده ال 

جيوز صرفه على غري جهاته(.
الزكاة ألن اهلل  الزكاة على كل جهات مصارف  توزيع  الشافعية  فينبغي عند 

)1( يُنظر فيما مر من املوارد املالية يف عصر عثمان رضي اهلل عنه. 
)2( األحكام السلطانية للماوردي ج 1 ص 430.

)3( ابن عابدين احلنفي ج2 ص369. 
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تعاىل جعل الصدقة جلميعهم، وشرك بينهم فيها، فال جيوز االقتصار على 
بعضهم كأهل اخلمس)1(.

بيت مال الزكاة:	- 
تعريف بيت مال الزكاة:	. 

مل يعثر الباحث على تعريف خمصوص لبيت مال الزكاة لكن من خالل تعريف 
بيت املال العام مييل الباحث لتعريف بيت مال الزكاة بأنه:

)الشخصية املعنوية املستقلة اليت تتوىل جباية أموال الزكاة الظاهرة، بواسطة 
وحفظها  وجبايتها  بإحصائها  يقومون  الشأن،  هلذا  الدولة  توظفهم  عمال 

وتوزيعها ضمن األصناف الثمانية الذين ذكرهم اهلل تعاىل(.
صلة بيت املال ببيت مال الزكاة:	. 

آية الصدقات طرق صرف مال الزكاة يف أصناف مبيّنة مثانية وقد  حددت 
سقط من هذه األصناف الثمانية نصيب املؤلفة قلوهبم ألن اهلل أعز اإلسالم)2(، 
َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكنِِي َوالَْعاِملنَِي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ  قال اهلل تعاىل:{إِنََّما الصَّ
 ُ ِ َواللَّ بِيِل فَرِيَضةاً ِمَن اللَّ ِ َوابِْن السَّ قُلُوُبُهْم َوِف الّرِقَاِب َوالَْغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اللَّ
َعلِيٌم َحِكيٌم{ ]التوبة اآلية:60[ ولذا ال جتمع أموال بيت املال العام إىل مال 
الصدقات ألن اخلراج يفء جلميع املسلمني والصدقات ملن مسى اهلل عز وجل 

يف كتابه)3(.
وهذا يؤدي إىل القاعدة املالية وفق الشكل التايل:

)1( كفاية األخيار لتقي الدين احلصين ج1 ص277، يُنظر يف تفصيل مسألة جهات إعطاء الزكاة إىل املغين البن قدامة ج2 ص281.
)2( اللباب للغنيمي ج 1ص148، وهذا مدار خالف بني العلماء: فاحلنابلة قالوا إن أحكامها كلها باقية إىل يوم القيامة واستدلوا 
على جواز الدفع إليهم قول اهلل تعاىل: {والمؤلفة قلوبهم{ وهذه اآلية يف سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.وقد ثبت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطى املؤلفة من املشركني واملسلمني. وأعطى أبو 
بكر رضي اهلل عنه عدي بن حامت، وقد قدم عليه بثالمثائة مجل من إبل الصدقة، ثالثني بعريا، وخمالفة كتاب اهلل تعاىل، وسنة 
رسوله، وطرحها بال حجة ال جيوز، وال يثبت النسخ برتك عمر وعثمان )رضي اهلل عنهما( إعطاء املؤلفة، ولعلهم مل حيتاجوا إىل 
إعطائهم، فرتكوا ذلك لعدم احلاجة إليه، ال لسقوطه. وذهب احلنفية مالك والشافعي إىل القول بفعل عمر بن اخلطاب بنسخ سهم 

املؤلفة قلوهبم. يُنظر للمغين ج5 ص239. 
)3( اخلراج ص86.
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الشكل )2-1( مقارنة بني بيت املال العام وبيت مال الصدقات

ومصارفها حمددة  هبا  خاصة  فمواردها  ميزانية ختصها  للزكاة  فإن  وهكذا 
وهي مصارف إنسانية وإسالمية خالصة لذلك ال تضم إىل بيت املال العام.

دوراً  وسلوكاً  قوالً  اهلل  بشرع  امللتزمة  اإلسالمية  للدولة  يكون  أن  ولذا جيب 
واضحاً يف شأن الزكاة رعاية وحفظاّ وإنفاقاً دون إدخاهلا وخلطها يف أموال 
َلةَ  قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِف اْل ِيَن إِْن َمكَّ بيت املال العام، قال اهلل تعاىل: {الَّ

]احلج  ُمورِ{ 
ُ
اْل َعقَِبُة   ِ َولِلَّ الُْمنَْكرِ  َعِن  َوَنَهْوا  بِالَْمْعُروِف  َمُروا 

َ
َوأ َكةَ  الزَّ َوآَتَُوا 

اآلية: 41[
أما عن تداخل وظائف بيت املال العام وبيت مال الزكاة فإن ذلك واضح مبسامهة 

سهمي )يف سبيل اهلل( و )الغارمني( يف دعم بيت املال كما يلي:
سهم يف سبيل اهلل:	. 

ريقُ، والسبب والوصلة واحليلة مجعه سبل وأسبلة، وسبيل  السبيل يف اللغة: الطَّ
اهلل اجلهاد واحلج وطلب العلم وكل ما أمر اهلل به من اخلري، واستعماله يف 

بيت مال الصدقات

لكل واحد منهما شخصية معنوية مستقلة 
حماسبة خاصة - موارد خاصة + مصارف خاصة

اختالف املستحقني يف كليهما

بيت مال الصدقات
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اجلهاد أكثر، واحلجة يقال ليس لك عليّ سبيل)1(.
آراء العلماء مبسامهة سهم سبيل اهلل يف دعم بيت املال: - 

قال اإلمام الطربي: هو النفقة يف نصرة دين اهلل وطريقه وشريعته اليت 	 
شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار)2(.

عند احلنفية: سهم يف سبيل اهلل منقطع الغزاة أي فقراء الغزاة وكذلك 	 
املراد يشمل من انقطعت هبم السبل من قاصدي مكة هلدف احلج وال يصرف 
أبا  الفقراء)3(. لكن اإلمام  الغزاة عند احلنفية ألن املصرف هو  إىل أغنياء 
يوسف أدخل سهماً من أسهم الزكاة وهو سهم )يف سبيل اهلل( لصاحل دعم 
املسلمني  العام فقط فقال: )وسهم يف إصالح طرق  املال  بيت  مسؤوليات 

وهذا خيرج بعد إخراج أرزاق العاملني عليها()4(.
وقد توسع صاحب البدائع فقال: )عبارة عن مجيع القرب فيدخل فيه كل 

من سعى يف طاعة اهلل وسبيل اخلريات إذا كان حمتاجاً()5(.
وفسرها بعض احلنفية: بطالب العلم )إذا فرّغ نفسه إلفادة العلم واستفادته 

لعجزه عن الكسب واحلاجة داعية إىل ماال بد منه()6(.
عند املالكية)7(: جيوز دفع الزكاة جملاهد وآلته، قال ابن عرفة)8(: يعطى 	 

من عزم على اخلروج للجهاد أو السفر له إن كان ممن جيب عليه وهو احلر 
املسلم البالغ الذكر القادر عليه. ويشرتط أن ال يكون هامشيا، ويدخل فيه 

)1( املعجم الوسيط باب السني ج1 ص862.
)2( جامع البيان يف تأويل القرآن تفسري سورة التوبة ج10 ص165.

)3( الدرر املختار للحصفكي ج2 ص343، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح باب املصرف ج1 ص472.
)4( اخلراج ص86.

)5( عالء الدين الكاساني ج2 ص45.
)6( حاشة الطحطاوي على مراقي الفالح ج1 ص473.أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي احلنفي املطبعة األمريية الكربى 

مصر 1318ه ط3.
)7( منح اجلليل شرح خمتصر خليل ج3 ص448. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج 4ص 490.

)8( ابن عرفة التونسي )716 - 803 هـ، 1316 - 1400م(. حممد بن حممد بن عرفة الورغمي، إمام تونس وخطيبها ومفتيها 
وعاملها الكبري. ابتدأ اخلطابة عام 772ه والفتوى عام 773هـ، وكان رأسًا من رؤوس مذهب مالك، درّس جبامع تونس. عن األعالم 

ج1 ص363.
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املرابط وآلته أي: آلة اجلهاد كسيف يُشرتى منها إن كان فقريا بل ولو كان 
اجملاهد غنياً أي معه ما يكفيه جلهاده)1(. 

عند الشافعية)2(: هم الغزاة الذين ال رزق هلم يف الفيء، ويعطى الغازي 	 
وما  الطريق  نفقة  من  الغزو  على  به  يستعني  ما  ويعطى  والغنى  الفقر  مع 

يشرتى به السالح والفرس.
عند احلنابلة)3(: الغزاة الذين ال ديوان هلم فلهم األخذ منها بال نزاع)4(، 	 

ما  شراء  يف  الزكاة  صرف  وحكم  يكفيه)5(.  ما  فيه  يكون  أن  بشرط  لكن 
يستعان به يف احلرب فمُختلف فيه: ففي قول: ال جيوز للمزكي أن يشرتي 

له الدواب والسالح وحنومها، على الصحيح من املذهب ونقل أيضا جيوز.
سهم الغارمني:	. 
معنى الغارمني)6(، الغارمون يف اللغة)7(: َغِرمَ يَغرَمُ ُغرْماً وَغرامًة وأغرَمَه 	 

ما ضمنه  يلتزم  الذي  وهو  دين،  عليه  غارم  ورجل  الدَّيْنُ،  والُغرْمُ  وَغرَّمَه، 
املفهوم  وأما  ديوهنم،  قضاء  على  يقدرون  ال  الذين  والغارمون  به،  وتكفل 

الشرعي للغارمني:
عن جماهد)8( قال: من احرتق بيته، وذهب السيل مباله، وادَّان على عياله)9(.

)1( وضرب املالكية مثاالً يف اإلعطاء من الزكاة فقالوا: كجاسوس يرسل ألرض احلرب لالطالع على عورات العدو وإعالمنا هبا 
فيعطى منها ولو كان كافرا. وأما صرف الزكاة يف شراء معدات حرب مساعدة كالسفن وما شابه وبناء وسائل دفاعية كاألسوار 
واحلصون ففي مذهب املالكية قوالن األول: ال تصرف الزكاة يف بناء أو ترميم سور أي بناء حول البلد مينع العدو من دخوهلا وال 

يف عمل مركب أي: سفينة يقاتل هبا العدو يف البحر. والثاني يعمل األسوار واملراكب منها.
)2( كفاية األخيار جت1 ص201 كذا اجملموع للنووي ج6 ص211.

)3( اإلنصاف للمرداوي ج5 ص 260.
)4( فإن مل يكن فيه ما يكفيه فله أخذ متام ما يكفيه.

)5(  اإلنصاف للمرداوي ج3 ص235.
)6( اخلراج ألبي يوسف ص86.

)7( لسان العرب باب غرم، وخمتار الصحاح باب الغني، واملعجم الوسيط باب الغني.
)8( جماهد بن جرب: اإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج املكي القارئ، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن، 
والتفسري والفقه وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد اهلل بن عمرو وابن عمر ورافع بن خديج وجابر بن عبد اهلل، 
وأبي سعيد اخلدري، قال سفيان الثوري: خذوا التفسري من أربعة: جماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، والضحاك وقال حييى بن 

معني، وطائفة: جماهد ثقة. واخُتلف يف وقت وفاته ما بني سنة مئة ومئة ومثانية. عن سري أعالم النبالء ج 4 ص456.
)9( تفسري الطربي ج 10 ص164.
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والغارمون قسمان: قسم وقعوا يف الدين من غري معصيته، فإهنم يُعَْطون 	 
من الصدقة إذا مل يكن هلم من املال ما يفي بديوهنم، فإن كان عندهم وفاء 
فال يُعَْطون. وقسم وقعوا يف الدين بفعل معروف وإصالح ذات البني فإهنم 
يُعَْطون من مال الصدقة ما يقضون به ديوهنم، وإن كانوا أغنياء. ولقد قال 
صلى اهلل عليه وسلم: )ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: لغاز يف سبيل اهلل، 
له جار مسكني فتصدق على  لرجل  أو  لرجل اشرتاها مباله،  أو  لغارم،  أو 

املساكني فأهدى املسكني للغين، أو لعامل عليها()1(.
مشروعية مسامهة سهم الغارمني يف دعم مهام بيت املال العام:	 

شرع اإلسالم نصيباً من أموال الصدقات لصاحل الذين وقعوا يف الدين، وتعرب 
هذه املساعدة من واجبات بيت املال العام حبكم املسؤولية العامة عن الرعية 
فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم )كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام 
راع ومسؤول عن رعيته، والرجل فى أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة 
يف بيت زوجها راعية وهى مسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو 

مسؤول عن رعيته()2(.
فهذا الدليل يبني مسؤولية اإلمام عن األمة، ومن بينها مسؤوليته عن الغارمني 
اليت أباهنا النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله: )ما من مؤمن إال وأنا أوىل به يف 
الدنيا واآلخرة اقرءوا إن شئتم )النَِّبيُّ أَوْلَى ِبالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ أَنُْفسِِهمْ( فأميا مؤمن 
مات وترك ماال فلريثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا 

مواله()3(.
)1( أبو داوود عن عطاء بن يسار كتاب الزكاة، باب من جيوز له أخذ الصدقة ج2 ص119، ابن ماجه كتاب الزكاة، باب من حتل 
له الصدقة ج1 ص590، احلاكم يف مستدركه كتاب الزكاة ج566 وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرّجاه، ابن خزميه يف 
صحيحه كتاب الزكاة، باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة ج 4 ص69، وأخرجه البيهقي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اخلدري 

باب العامل على الصدقة ج7 ص15.
)2( البخاري يف الصحيح كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب العبد راع يف مال سيده ج 2ص848، مسلم كتاب 

اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اإلمام اجلائر ج3 ص1459.
)3( البخاري يف الصحيح كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس باب الصالة على من ترك دَيناًج2 ص845، مسلم كتاب 

الفرائض، باب من ترك ماالً فلورثته ج3 ص1237.
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لقوله  تفسرياً  وعليّ(  فإيلّ  أو ضياعا)1(  ديناً  ترك  )ومن  النووي:  اإلمام  قال 
صلى اهلل عليه وسلم: )أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه(.)2( واُختلف هل هذه من 

اخلصائص أم ال؟ 
قال بعضهم: هو من خصائص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال يُلزم اإلمام 
أن يقضي من بيت املال دين من مات وعليه دين إذا مل خيلف وفاء، وكان يف 

بيت املال سعة، ومل يكن هناك أهم منه()3(.
وقال آخرون: )ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتين فأنا مواله(، ويف حديث آخر: 
)أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك 
ثبتت عنه صلى اهلل عليه  لورثته()4(. ويف معنى ذلك عدة أحاديث  فهو  ماالً 
وسلم أنه قاهلا بعد أن كان ميتنع عن الصالة على املديون، فلما فتح اهلل عليه 

البالد وكثرت األموال صلى على من مات مديوناً، بعد أن قضى دينه عنه.
فغري  وسلم  عليه  اهلل  لرسول صلى  ذلك خصوصية  أن  ادعى  من  دعوى  أما 
صحيح، وقياس الداللة ينفي هذه الدعوى يف مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
)وأنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه)5((. فال يٌقال إن مرياث من ال وارث 
له خمتص برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وقد أخرج الطرباني حديثاً يدل 
على انتفاء هذه اخلصوصية ولفظه: )من ترك ماال فلورثته، ومن ترك ديناً 
فعلي، وعلى الوالة من بعدي من بيت املال()6(. وكما روى الطربي )أن عمر بن 
)1( قال أهل اللغة: الضياع - بفتح الضاد - العيال، قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، املراد من ترك أطفاال وعياال 

ذوي ضياع، فأوقع املصدر موضع االسم.
)2( قال النووي: قال أصحابنا وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يصلي على من مات وعليه دين مل خيلف به وفاء، لئال يتساهل 
الناس يف االستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم على ذلك برتك الصالة عليهم، فلما فتح اهلل على املسلمني مبادي الفتوح قال صلى 

اهلل عليه وسلم: )من ترك دينا فعلي( أي قضاؤه فكان يقضيه. شرح النووي على صحيح مسلم ج6 ص155.
)3( شرح النووي على مسلم ج 3 ص247.

)4( صحيح مسلم كتاب الفرائض باب من ترك ماالً فلورثته ج3 ص1232، كتاب الفرائض أبو داود باب أرزاق الذرية ج3، ص 137.
)5( ابن ماجه كتاب الفرائض باب ذوي األرحام ج2 ص914، ابن حبان باب ذوي األرحام ذكر اخلرب املدحض من أبطل توريث ذوي 

األرحام ج13 ص397
)6( حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ج 3 ص142 حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال، دار الكتب العلمية 
– بريوت. حديث الطرباني جاء بلفظ: من ترك ماال فلورثته.... ج6 ص240. وهو ضعيف يف سنده، يُنظر لتلخيص احلبري البن 

حجر ج3 ص49، كذا جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ج5، ص599.
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عبد العزيز كتب: أن يُعْطى الغارمون قال أمحد: أكثر ظين: من الصدقات()1(، 
وروى أيضاً: أنه ينبغي لإلمام أن يقضي عنهم من بيت املال. 

وخاصة  الغارمني،  بدعم  مكلفة  اإلسالمية  الدولة  أن  للقول  الباحث  ومييل 
عندما تتحول مسألة الديون إىل أزمة مالية عامة يف األمة حيث يقف االقتصاد 

اإلسالمي حنو أزمات الغارمني وفق ما يلي)2(:
مع 	.  وتوسعته  الناس  بني  الدين  حتجيم  على  اإلسالمي  االقتصاد  حث 

احملتاجني بضوابط وكأنه يسعى لضبط السوق مانعاً إياه من الوقوع خباطر 
وأزمات.

أوجد حالً مستداماً لتمويل خطر االئتمان العام فأوجب سهماً للغارمني 	. 
منعاً ألي أزمة ائتمانية تؤدي لسقوطه.

سعى حبله من األفقر إىل األغنى مبساعد املدين األصلي مباشرة. 	. 
وهكذا فإن بيت مال الزكاة يقوم مبساعد بيت املال العام، وذلك يف مسؤوليات 
واجبة عليه وذلك من خالل سهم يف سبيل اهلل وسهم الغارمني، كما تساهم بقية 
أسهم الصدقات يف مسؤولية الدولة يف حتقيق التكافل االجتماعي ألفرادها.

)1( تفسري الطربي ج10 ص178.
)2( ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية للدكتور سامر مظهر قنطقجي ص101- دار النهضة ط1 

1429هـ.
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ثانياً- زكاة املستغالت)1(:
يُغِلُّ على أ-  الَغالَتُ وفالن  الَغلَُّة واحدة  لغة)2(: من غلل  املستغالت  تعريف 

عياله بالضم أي يأتيهم بالغلة و اسْتََغلَّ عبده كلَّفه أن يُغِل عليه واسْتِْغالُل 
املُسْتَغالَّتُ أخُْذ َغلَّتها.ويف االصطالح يورد الباحث هذين التعريفني:

األموال اليت مل تتخذ للتجارة ولكنها للنماء فتغل ألصحاهبا فائدة وكسباً 	 
بواسطة تأجري عينها أو بيع ما حيصل من إنتاجها. 

واألشياء  احلديثة،  النقل  ووسائل  واحلوانيت  املنازل  تأجري  مثل  فاإلجيار 
املنتجة مثل البقر والغنم غري السائمة اليت يباع من لبنها ككسب ألصحاهبا، 

واآلالت احلديثة يف عصرنا احلاضر.
واآلالت 	  والسيارات  والعقارات  اإلنتاجية  املصانع  باملستغالت  يقصد 

وحنوها من كل ما هو معد لإلجيار وليس معدا للتجارة يف أعيانه .
حكم زكاة املستغالت:	- 

اختلف الفقهاء يف حكم زكاهتا إىل فريقني)3(: 
إىل 	  الظاهر  أهل  وبعض  السلف  من  مجاعة  إليه  ذهب  األول:  الفريق 

منع الزكاة يف أعيان املستغالت وعروض التجارة4، وإمنا تزكى غلتها حيث 
تضم  ) يف النصاب واحلول (  إىل ما لدى مالكي املستغالت من نقود وعروض 

التجارة ،  وتزكى بنسبة ربع العشر  )  2.5 % ( .
واستدلوا باملنع بأنه مل يرد نص بالوجوب وإجياب الزكاة حيتاج إىل دليل 

)1( فقه الزكاة للدكتور يوسف قرضاوي ج1 ص458. 
)2( خمتار الصحاح باب الغني ج1 ص488حممد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون، بريوت 1415. كذا املعجم 

الوسيط ج2 ص231.
.http://zakat.al-islam.com. )3(

)4( وهذا ما جاء يف فتاوى مؤمتر الزكاة األول   املنعقد يف الكويت  29 رجب  1404 هـ، املوافق  3 / 4 / 1984  م .
ورأى البعض اآلخر يف املؤمتر أن الزكاة جتب يف صايف غلتها الزائدة عن احلاجات األصلية ملالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة االستهالك 
وتزكى فور قبضها بنسبة العشر  )  10 % (  قياسا على زكاة الزروع والثمار   وبالنسبة لزكاة العقارات واألراضي املأجورة غري الزراعية و جاء يف 
 ) القرار 2  الدورة  2  ( فتاوى جممع الفقه اإلسالمي جبدة: أنه ال زكاة فيها وإمنا يف غلتها بربع العشر عند بلوغ النصاب وحوالن احلول لعدم النص 
يف ذلك عن: www.fiqhacademy.org.sa فتاوى جممع الفقه اإلسالمي جبدة  ) منظمة املؤمتر اإلسالمي ( الدورة الثانية جدة 10 – 16 

ربيع اآلخر 1406هـ - 22 – 28 كانون األول )ديسمرب( 1985.
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وال دليل وبأن األصل براءة ذمة املكلف من التكاليف ومنها الزكاة حتى يأتي 
نص صريح.

واحلنفية)1( 	  واحلنابلة  املالكية  من  مجهور  إليه  ذهب  الثاني:  الفريق 
والشافعية إىل الوجوب)2(.

ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم{ ]املعارج 
َ
ِيَن ِف أ واستدلوا بالوجوب بعموم قوله تعاىل: {َوالَّ

ْمَوالِِهْم َصَدقَةاً ُتَطّهُِرُهْم َوتَُزّكِيِهْم بَِها َوَصّلِ 
َ
اآلية: 24[، وقوله تعاىل: {ُخْذ ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]التوبة اآلية: 103[، فهذه  َعلَيِْهْم إِنَّ َصَلتََك َسَكٌن لَُهْم َواللَّ
تشمل مجيع األموال اليت هي زائدة عن احلاجة األصلية وهي مظنة لوجوب 

الزكاة، واستدلوا قياساً على املال النامي وهذا مال نام زائد. 
واتفق الفريقان على وجوب الزكاة يف الغلة أو العائد من املستغالت.

قال اإلمام النووي: )وأما إذا أجر داره أو غريها بأجرة حاّلة وقبضها فيجب 
عليه زكاهتا بال خالف()3(.

قال ابن قدامه: )ومن أجر داره، فقبض كراها)4( فال زكاة عليه فيه حتى حيول 
عليه احلول، وعن أمحد، أنه يزكيه إذا استفاده، والصحيح األول()5(. 

)1( بدائع الصنائع للكاساني ج2 ص11.
)2( ووافقهم من املعاصرين العالمة الشيخ أبو زهرة والعالمة الشيخ عبد الوهاب خالف والشيخ عبد الرمحن حسن والعالمة 

الشيخ القرضاوي. ُينظر يف فقه الزكاة للقرضاوي ج460/1.
)3( اجملموع ج6 ص18.

)4( أي أجرهتا. يُرجع إىل لسان العرب ج ص218.15
)5( املغين ج2 ص343.
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املطلب الثاني: اجلزية
متهيد: 

يقوم رعايا الدولة اإلسالمية من غري املسلمني بدفع مبالغ مالية حمدودة كل 
عام، يف مقابل تأمني املسلمني هلم أمنهم واستقرارهم دون أي قتال أو تضحية 
منهم، حيث أن ذلك مفروض على املسلم، وقد أخذ عمر بن اخلطاب اجلزية 
من نصارى تغلب من غري هذه التسمية فاملهم هو املشاركة، وخاصة أهنا قد 
تعود إىل تأمني العيش الكريم لرعايا الدولة اإلسالمية فالفقري منهم يدفع له 

من اجلزية.
وما  وغريها،  كالزكاة  مالية  تكاليف  من  املسلم  يدفعه  ما  بني  املقارنة  وحني 
يدفعه غري املسلم، يالحظ أن املسلم يدفع أكثر من غري املسلم الذي ال يدفع 
زكاة ماله وإمنا مبلغاً مالياً مفروضاً على حسب حاله. واإلسالم حينما فتح 
البلدان مل جيرب أهل األديان األخرى –أهل الكتاب ومن هلم شبهة كاجملوس– 
على اإلسالم وإمنا تركهم على دينهم وارتبطوا بالدولة اإلسالمية مبعاهدات 

وعهود تضمن كفالة حياهتم وأعراضهم وحريتهم الدينية)1(.
ويشمل احلديث عن اجلزية:

املكلفني  وشروط  وأنواعها،  ومشروعيتها  وأهدافها  اجلزية،  تعريف 
باجلزية،وكيفية أخذ مال اجلزية، ومورد اجلزية، وهناية حكم اجلزية.

تعريف اجلزية، وأهدافها ومشروعيتها: أ- 
تعريف اجلزية وطبيعتها:- 

اجلزية لغة: مأخوذة من أجزى عنه، وجازاه مُجازاةً أي أثابه وعاقبه، واجتزاه 
أي طلب منه اجلزاء، وجتازى الدين أي تقاضاه فهو مُتجاٍز، واجلازية الثواب 
والعقاب، واجلزية: واجِلزْيَُة بالكسِر األرض، وما يؤخذ من أهل الذمة، جتمع 

)1( حبوث يف نظام اإلسالم للدكتور مصطفى البغا، ص436.
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على جزى، وجزاء)1(.
واجلزية شرعاً: 

عرفها احلنفية: هي اسم ملا يؤخذ من أهل الذمة)2(. 	 
وأما املالكية: إذن اإلمام لكافر صح سباؤه، مكلف حر قادر خمالط، مل 	 

يعتقه مسلم سكنى غري مكة واملدينة واليمن)3(.
وأما الشافعية: املال املأخوذ بالرتاضي إلسكاننا إياهم يف ديارنا أو حلقن 	 

دمائهم وذرياهتم وأمواهلم، أو لكفنا عن قتاهلم)4(.
وأما احلنابلة: هي الوظيفة املأخوذة من الكافر، إلقامته بدار اإلسالم يف 	 

كل عام)5(.
ومييل الباحث لتعريف اجلزية بأهنا: فريضة مالية سنوية منوعة تؤخذ 	 

من غري املسلمني ملنافع متبادلة.
الذين  الذمة  أهل  يقدمها  اليت  املالية  املسامهة  فهي  اجلزية)6(:  طبيعة  وأما 
يعيشون يف بلد اإلسالم، مقابل ما يؤديه املسلمون من زكاة و وما يتمتعون به 
الدولة عن  فإن عجزت  به من محاية  يتمتعون  ما  وكذلك  القتال،  من  إعفاء 

محايتهم فال تؤخذ منهم اجلزية.
وأما الفرق الذي بينها وبني الزكاة، فاجلزية تقوم على أساس قضائي جمرد، 

على حني تقوم مشروعية الزكاة على أساس الديانة والقضاء معاً)7(.

)1( لسان العرب ج14 ص145، املعجم الوسيط ص122.
)2( اللباب شرح الكاتب للغنيمي ج3 ص201.

)3( خمتصر خليل ج 1ص106.
)4( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، لتقي الدين احلصين الشافعي ص606، دار اخلري، ط 3 / 1419هـ - 1998م.

)5( اإلنصاف للمرداوي ج4 ص223، كذا ابن قدامة يف املغين ج 9 ص263.
)6( النفقات العامة يف اإلسالم للدكتور إبراهيم يوسف ص65.

)7( فقه السرية للدكتور حممد سعيد رمضان ص365.
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أهداف اجلزية)1(: 	 
مسامهة أهل الذمة يف نفقات األمن واحلماية اليت تكفلها هلم الدولة يف 	. 

بالد املسلمني)2(.
لكل 	.  املال  بيت  يُكلف هبا  اليت  االجتماعي  الضمان  نفقات  املسامهة يف 

املواطنني الذين يعيشون يف كنف الدولة.
إعالن غري املسلمني عدم مقاومة الدعوة اإلسالمية إعالناً مادياً نظري 	. 

إعالن املسلمني عن صدق إمياهنم بدفع زكاة أمواهلم. 
خمالطة املسلمني واالطالع على حماسن اإلسالم)3(.	. 
مشروعية اجلزية:	 

األصل فيها الكتاب، والسنة، واإلمجاع:
ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلَِخرِ َوَل  ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ أما الكتاب قال اهلل تعاىل: {قَاتِلُوا الَّ
الِْكَتاَب  وتُوا 

ُ
أ ِيَن  ِمَن الَّ اْلَّقِ  يَِديُنوَن دِيَن  َوَل  ُ َورَُسوُلُ  َم اللَّ َما َحرَّ ُيَّرُِموَن 

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن{ ]التوبة اآلية: 29[. َحتَّ ُيْعُطوا اْلِ
وأما السنة: ما روى املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه أنه قال جلند كسرى يوم 
تؤدوا  أو  تعبدوا اهلل وحده  نقاتلكم حتى  أن  ربنا  نبينا رسول  )أمرنا  هناوند: 

اجلزية()4(. 
وأما اإلمجاع: فقد نقله ابن قدامه حيث قال: )فأمجع املسلمون على جواز أخذ 

اجلزية باجلملة()5(.

)1( املرجع السابق ص67.
)2( املهذب للشريازي ج2 ص251.

)3( فتح الباري البن حجر العسقالني ج6 ص259.
)4( صحيح البخاري باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة ج3 ص 1152.

)5( املغين ج9 ص263.



153

شروط املكلفني باجلزية:	- 
األهلية من العقل والبلوغ)1(: يشرتط توافر األهلية يف دافع اجلزية، فال 	. 

جتب على الصبيان واجملانني ألهنم ليسوا من أهل القتال، وألن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم قال ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن )أن يأخذ من كل حامل أي حمتلم 

ديناراً()2(.
الذكورة: فال جتب على النساء)3( وذلك لألسباب التالية:	. 
ألهنن أيضاً لسن من أهل القتال، واهلل تعاىل أوجب اجلزية على املقاتلني 	 

ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلَِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما  ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ بقوله تعاىل: {قَاتِلُوا الَّ
وتُوا الِْكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا 

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُ َوَل يَِديُنوَن دِيَن اْلَّقِ ِمَن الَّ َم اللَّ َحرَّ

 } ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَنَ اْلِ
فاملقاتلة تقتضي املشاركة يعين وقوع القتال من الطرفني. 	 
ألن املرأة حمقونة الدم، وهي قد تكون مال من األموال وال جزية على 	 

مال. 
وألن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كتب إىل أمراء األجناد أن اضربوا 	 

اجلزية وال تضربوها على النساء والصبيان)4(.
فإن  أهنا ال جزية عليها،  أخربت  املرأة اجلزية،  بذلت  )وإن  قدامة:  ابن  يقول 
تلزم  هبة  بل  تكن جزية،  ومل  منها  ُقبلت  أؤديها،  أنا  أو  هبا  أتربع  فأنا  قالت: 

بالقبض()5(.

)1( اجملموع ج2 ص252، املغين ج9 ص270.
)2( أبو داود باب يف أخذ اجلزية ج 3 ص 167، والنسائي يف السنن كتاب الزكاة باب مانع زكاة البقر ج2 ص12، البيهقي يف السنن 
الكربى ج9 ص198، صححه احلاكم على شرط الشيخني كتاب الزكاة ج1 ص555، وابن حبان يف صحيحه باب الذمي واجلزية 

ج11 ص245، وابن خزمية يف صحيحه كتاب الزكاة باب صدقة البقرج4 ص19.
)3( فتح الوهاب ج2 ص311، لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، دار الكتب العلمية بريوت ط1، 1418هـ.

)4( مصنف عبد الرزاق ج 6ص85، سنن البيهقي الكربى باب من يُرفع عنه اجلزية ج9 ص 198 وإسناده صحيح كما قال صاحب 
البدر املنري عمر بن علي بن امللقن األنصاري ج2 ص360.

)5( املغين البن قدامة ج9 ص271.
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الصحة واملقدرة املالية: فال جتب على املريض مرضاً ملدة سنة أو أكثر 	. 
السنة، ألن لألكثر حكم الكل، وال جتب أيضاً على الفقري العاجز عن أدائها 
يف قول للفقهاء وهو الذي يراه الباحث، ويف قول آخر جيب عليه)1(، وال على 

الرهبان الذين ال خيالطون الناس. 
السالمة من العاهات املزمنة: كاملرض املزمن والعمى والشيخوخة يف قول 	. 

للفقهاء، وهو ما يراه الباحث، ويف قول آخر جيب عليهم)2(، واملقعد والزمن إذا 
كان هلما يسار أُخذ منهما)3(.

احلرية: فال جتب على العبد، ألنه ليس مالكاً للمال)4(، وال تؤخذ من السيد 	. 
بسببه)5(.

العلماء 	.  إن  اجملوسي:  مثل  كتابيّ  شبه  له  أو  كتابي،  له  املعقود  يكون  أن 
جممعون على أنه جيوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن اجملوس كما تقدم، 
واختلفوا يف أخذها ممن ال كتاب له وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد 

اتفاقهم فيما حكي بعضهم أهنا ال تؤخذ من قرشي كتابي)6(:
من 	  اجلزية  أخذ  جواز  عدم  إىل  واحلنابلة،  والشافعية،  احلنفية،  ذهب 

مشركي العرب)7(.
ذهب املالكية على املشهور يف مذهبهم إىل انه تؤخذ اجلزية من كل كافر.	 

األدلة:
ْو يُْسلُِموَن{ ]الفتح من اآلية: 16[. 	. 

َ
استدل اجلمهور بقول اهلل تعاىل: {ُتَقاتِلُوَنُهْم أ

)1( املغين البن قدامة ج9 ص272.
)2( املرجع السابق نفس الصحيفة، كشّاف القناع ملنصور بن يونس البهوتي ج3 ص120.

)3( اجملموع للنووي ج19، ص403، وذكر احلنفية أنه ال جيب عليهم ولو أغنياء. ينظر لتحفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي ج3 
ص307.

)4( الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي ص329 منشورات جامعة دمشق للسنة الثالثة يف كلية الشريعة. 
)5( اجملموع ج2 ص252، بداية اجملتهد البن رشد ج1 ص324.

)6( بداية اجملتهد ج 1ص 324،املغين ج6 ص263.
)7( حتفة الفقهاء ج3 ص 302، املهذب ج2 ص252 إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي دار الفكر / بريوت.
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ِ َوَل بِاْلَوِْم اْلَِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما  ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاللَّ وبقوله تعاىل: {قَاتِلُوا الَّ
وتُوا الِْكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا 

ُ
ِيَن أ ُ َورَُسوُلُ َوَل يَِديُنوَن دِيَن اْلَّقِ ِمَن الَّ َم اللَّ َحرَّ

ْزَيَة َعْن يٍَد وَُهْم َصاِغُروَن{. اْلِ
أبيه عن رسول اهلل 	.  بريدة)1( عن  بن  رواه سليمان  املالكية فيما  استدل 

صلى اهلل عليه وسلم وجاء فيه: )وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل 
ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم 
إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إىل التحول من 
للمهاجرين  إن فعلوا ذلك فلهم ما  املهاجرين وأخربهم أهنم  دارهم إىل دار 
وعليهم ما على املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون 
كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهلل الذي جيري على املؤمنني وال يكون 
هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فسلهم 
اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهلل 

وقاتلهم....()2(.
ومييل الباحث إىل قول املالكية وهو عموم أخذ اجلزية من عموم املشركني:

لوجود معنى الشرك يف أهل الكتاب بصريح القرآن {َوقَالَِت اْلَُهوُد ُعَزيٌْر 	- 
فَْواهِِهْم يَُضاهُِئوَن 

َ
ِ َذلَِك قَْولُُهْم بِأ ِ َوقَالَِت الََّصاَرى الَْمِسيُح ابُْن اللَّ ابُْن اللَّ

نَّ يُْؤفَُكوَن{ ]التوبة اآلية 30[.
َ
ُ أ ِيَن َكَفُروا ِمْن َقبُْل قَاتَلَُهُم اللَّ قَْوَل الَّ

ولصريح حديث سليمان بن بُريدة وهو حديث صحيح.	- 
أنواع اجلزية)3(:	- 

 اجلزية على أنواع كما يلي:

)1( سليمان بن بريدة بن احلصيب األسلمي، أسلم أبوه عام اهلجرة، روى عن أبيه وعمران بن حصني رضي اهلل عنهما، ولد يف عهد 
عمر لثالث خلون من خالفته ومات سليمان سنة مخس ومائة مبرو، وهبا قربه وكان على قضائها. الثقات البن حبان ج 4 ص303.
)2( أخرجه مسلم كتاب اجلهاد، باب تأمري اإلمام األمراء ج3 ص1357، وسيمر فائدة هذا االختالف عند احلديث عن السياحة.

)3( بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد األندلسي.
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جزية عنوية )عنوة(: وهي اليت تفرض على احلربيني بعد غلبتهم.	. 
وجزية صلحية: وهي اليت يتربعون هبا ليكف عنهم)1(، وهذه ليس فيها 	. 

توقيت ال يف الواجب، وال فيمن جيب عليه وال متى جيب عليه وإمنا ذلك كله 
راجع إىل االتفاق الواقع يف ذلك بني املسلمني وأهل الصلح.

أنه 	.  العلماء على  العشرية: وذلك أن مجهور  الثالثة فهي  وأما اجلزية 
ليس على أهل الذمة عشر وال زكاة أصال يف أمواهلم إال ما روي عن بعضهم 
أهنم ضاعفوا الصدقة على نصارى بين تغلب، أي أهنم أوجبوا عليهم دفع 
فيها  تلزم  اليت  األشياء  من  شيء  يف  الصدقة  من  املسلم  على  ما  ضعف 
املسلمني الصدقة وهي األموال عندما يتاجرون هبا وتصبح حبكم األموال 
الظاهرة، واختلف العلماء يف تعشري أهل الذمة وسيمر ذلك يف أثناء احلديث 

عن العشور.
آراء الفقهاء يف مقدار اجلزية ووقت أدائها ومسقطاهتا: د- 

اختلف الفقهاء يف مقدار اجلزية العنوية إىل ثالثة أقوال: 
ذهب احلنفية: على أن قيمة اجلزية ختتلف حبسب حال املكلف ووضعه، فإن 
كان املكلف هبا غنياً فيجب عليه أن يدفع مثانية وأربعون درمهاً، وإن كان ذو 
وإن كان فقرياً  أربعة وعشرين درمهاً،  حالة متوسطة، فتفرض عليه مبقدار 

عامالً فعليه اثنا عشر درمهاً)2(. 
وذهب املالكية: إىل أن مقدار اجلزية هو أربعون درمهاً، وأما الفقري فعلى حسب 
طاقته قال ابن رشد)3(: )فرأى مالك أن القدر الواجب يف ذلك هو ما فرضه 
الورق  أهل  وعلى  دنانري،  أربعة  الذهب  أهل  على  وذلك  عنه  اهلل  عمر رضي 

)1( الصلحية: وهي اّليت عقدت مع اّلذين منعوا أنفسهم وأمواهلم وبالدهم من أن يستويل عليها املسلمون بالقتال عليه. 
)2( اخلراج ص122، اللباب ج 3 ص202، املغين ج9، ص267.

)3( ابن رشد: حممد بن أمحد بن أمحد بن آمحد بن رشد األندلسى أبو الوليد الفليسوف ويلقب باحلفيد متييزا له عن جده 
املتوفى سنة 520 توفى مبراكش ودفن فى قرطبة له كتب كثرية منها »بداية اجملتهد وهنايه املقتصد تويف سنة 595 / شذرات 

الذهب ج4 ص320 عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي )دار ابن كثري ط1 – 1406(.
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أربعون درمها()1(.
بينما ذهب الشافعية: إىل أن أقل اجلزية دينار واحد لكل سنة وال حد ألكثرها 
وعند ضعفنا فتجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة، وإال فال)2(، فمن 
كان متوسط احلال فيؤخذ ديناران، والغين أربعة دنانري، واملستحب عندهم)3( 
دينارا وعلى  العامل  الفقري  أن جيعل اجلزية على ثالث طبقات فيجعل على 
املتوسط دينارين وعلى الغين أربعة دنانري، ألن عمر رضي اهلل عنه بعث عثمان 
واثين  وعشرين  وأربعة  وأربعني  مثانية  عليهم  فوضع  الكوفة،  إىل  حنيف  بن 

عشر، وألن بذلك خيرج من اخلالف، ألن أبا حنيفة ال جييز إال كذلك.
ومذهب احلنابلة: إىل أن اجلزية مقدرة باجتهاد اإلمام من الزيادة والنقصان)4(.

األدلة: 
الباب، فمن محل هذه  الفقهاء هو اختالف اآلثار يف هذا  إن سبب اختالف 
األحاديث كلها على التخيري ومتسك يف ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ 
ليس يف توقيت ذلك حديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم متفق على صحته، 
وإمنا ورد الكتاب يف ذلك عاما، قال: ال حد يف ذلك وهو األظهر، ومن مجع 
بني حديث معاذ)5( رضي اهلل عنه والثابت عن عمر رضي اهلل عنه قال: أقله 
حمدود وال حد ألكثره، ومن رجح أحد حديثي عمر)6( رضي اهلل عنه قال إما 

)1( بداية اجملتهد البن رشد ج 1 ص324.
)2( كما ذكر صاحب هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )فصل يف أقل اجلزية: أقل اجلزية من غين أو فقري عند قوتنا دينار خالص مضروب 
فال جيوز العقد إال به، وإن أخذ قيمته وقت األخذ لكل سنة خلرب خذ من كل حامل أي حمتلم دينارا أو عدله أي مساوي قيمته، وهو بفتح 
العني وجيوز كسرها، وتقويم عمر للدينار باثين عشر درمها، ألهنا كانت قيمته إذ ذاك وال حد ألكثرها. أما عند ضعفنا فتجوز بأقل 
بُّ الدَّْفعُ واملَنْعُ( عنهم يف مجيعه حيث  منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة، وإال فال، وجتب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا)الذَّ
وجب، فلو مات أو مل يذب عنهم إال أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي. أما احلي فال نطالبه بالقسط أثناء السنة، وكان قياس القول 

بأهنا أجرة مطالبته به لوال ما طلب هنا من مزيد الرفق هبم تألفا هلم على اإلسالم( أ. ه.
)3( اجملوع للنووي ج 19 ص394.

)4( اإلنصاف للمرداوي ج4 ص193.
)5( )حديث معاذ ملّا بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن أمره أن يأخذ... ومن كل حامل ديناراً..( املستدرك على الصحيحني كتاب الزكاة 
ج 1 ص555، صحيح ابن خزمية باب صدقة البقر.. ج 4 ص19، كذا الرتمذي باب ما جاء يف زكاة البقر ج 3 ص 20 كذا النسائي باب مانع 

زكاة البقر ج 2 ص12 وغري هؤالء.
)6( )وهو أن عمر بن اخلطاب ضرب اجلزية على أهل الذهب أربعة دنانري وعلى أهل الورق أربعني درمهاً..( مالك يف املوطأ، باب جزية أهل 
الكتاب واجملوس ص 279، سنن البيهقي الكربى باب الضيافة يف الصلح ج 9 ص196، وكذا يُنظر إىل التمهيد البن عبد الرب أبو عمر ج 2ص131.
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بأربعني درمهاً وأربعة دنانري، وإما بثمانية وأربعني درمها وأربعة وعشرين واثين 
عشر على ما تقدم، ومن رجح حديث معاذ رضي اهلل عنه ألنه مرفوع قال: 

دينار فقط أو عدله معافر)1( ال يزاد على ذلك وال ينقص منه)2(. 
أما بالنسبة للحنابلة فاستدلوا بأن اجلزية وجبت صغاراً أو عقوبة، فتختلف 
باختالف أحواهلم، كالعقوبة يف البدن، منهم من يقتل، ومنهم من يسرتق، وال 
يصح كوهنا عوضاً عن ُسكنى الدار، ألهنا لو كانت كذلك لوجبت على النساء 

والصبيان والزمنى واملكافيف)3(.
سقوط اجلزية)4(:	- 

 تسقط اجلزية مبا يلي:
باعتناق اإلسالم باتفاق الفقهاء)5( لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 	. 

)ليس على املسلم جزية()6(.
املوت عند الشافعية إال إن مات أو أسلم بعد احلول مل يسقط ما وجب 	. 

العوض  ألنه عوض عن احلقن واملساكنة وقد استوفى ذلك فاستقر عليه 
كاألجرة بعد استيفاء املنفعة، فإن مات أو أسلم يف أثناء احلول ففيه قوالن)7(:

أحدمها ال يلزمه شئ ألنه مال يتعلق وجوبه باحلول فسقط مبوته أثناء 	 
احلول كالزكاة.

الثاني وهو الصحيح عند الشافعية أنه يلزمه من اجلزية حبصة ما مضى 	 
ألهنا جتب عوضا عن احلقن واملساكنة، وقد استوفى البعض فوجب عليه 
)1( املعافر يف اليمن منسوبة إىل معافر وهي قبيلة باليمن. عن النهاية يف غريب احلديث واألثر ألبي السعادات املبارك بن حممد 

اجلزري ج 3، ص261.
)2( بداية اجملتهد البن رشد ج 1ص324.

)3( املغين البن قدامة ج9، ص268.
)4( رد احملار البن عابدين، اإلنصاف ج 10، ص301،

)5( شرح فتح القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ج 6 ص53.
)6( أخرجه أبو داوود باب يف الذمي يسلم يف بعض السنة هل عليه جزية ج3، ص171يف سنده ضعف لوجود قابوس بن ظبيان 

وهو ضعيف، والرتمذي باب ما جاء ليس على املسلمني جزية ج3، ص27.
)7( املهذب للشريازي ج 2، ص251.
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حبصته، كما لو استأجر علينا مدة واستوفى املنفعة يف بعضها ثم هلكت 
العني.

التكرار وهو قول مجهور الفقهاء كما سيأتي الحقاً، ومعنى التكرار اجتماع 	. 
احلولني وتداخلهما، واألصح سقوط جزية السنة األوىل بدخول السنة الثانية 

ألن الوجوب بأول احلول بعكس خراج األرض.
الفقر والعجر حيث ال يستطيع العمل.	. 
كيفية أخذ مال اجلزية:و- 

ْزَيَة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن{. والعلماء يف ذلك على  قال تعاىل: {َحتَّ ُيْعُطوا اْلِ
فريقني:

الفريق األول أخذها كما هو مبيّن اآلية:	 
يقول ابن كثري: عن قهر هلم وغلبة، وهم ذليلون حقريون مهانون فلهذا ال جيوز 

إعزاز أهل الذمة وال رفعهم على املسلمني بل هم أذالء صغره)1(.
ويقول النسفي: تؤخذ منهم على الصغار والذل، وهو أن يأتي هبا بنفسه وهلذا 
ال تقبل منه لو بعثها على يد نائبه بل يكلف بأن يأتي به بنفسه فيعطي قائما 

والقابض منه قاعد()2(.
ويكون  واإلهانة،  الصَغار  وجه  على  )تؤخذ  األخيار)3(:  كفاية  صاحب  وقال 
الذمي قائماً واملسلم جالساً... ثم قال أن هذه اهليئة مستحبة وليست واجبة.

الفريق الثاني ما قاله النووي وغريه)4(:	 
 إن هذه اهليئة باطلة وال نعلم هلا أصالً معتمد، وفسروا الصغار بالتزام أحكام 

اإلسالم وجرياهنا عليهم.
 ومييل الباحث إىل القول:

)1( تفسري القرآن العظيم ج2 ص 348.
)2( املبسوط ج10 ص 81.

)3( كفاية األخيار لتقي الدين احلصين الدمشقي الشافعي ج2 ص610- 611.
)4( املرجع السابق ج2 ص610- 611، كذا اإلقناع للخطيب الشربيين ج2 ص572.
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بأن طريقة أخذ اجلزية تعود لويل األمر، ولقوة الدولة وهيبتها، وإن أشد 	. 
الصغار على املرء أن يُحكم عليه مبا ال يعتقده ويضطر إىل احتماله.

خبري 	.  تقتدي  وان  الدين،  هذا  بسمات  تتسم  أن  املسلمة  للدولة  بد  ال 
املرسلني القائل:)إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء()1(.

فعل 	.  هذا  على  والدليل  اإلسالمية،  للدولة  واألمن  الدفاع  يف  املشاركة 
عمر بن اخلطاب مع نصارى جنران حيث قبل منهم اجلزية مضاعفة على 
أال يسميها هلم بامسها، ومر)2( رضي اهلل عنه بطريق الشام وهو راجع يف 
مسرية من الشام على قوم قد أقيموا يف الشمس يُصب على رؤوسهم الزيت 
فقال: ما بال هؤالء؟ فقالوا: عليهم اجلزية مل يؤدوها، فهم يعذبون حتى 
يؤدوها. فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون يف اجلزية؟ قالوا: يقولون 
ال جند قال فدعوهم ال تكلفوهم ماال يطيقون فإني مسعت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يقول: )ال تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس يف الدنيا 
يعذهبم اهلل يوم القيامة( وأمر هبم فخلى سبيلهم. ومر هشام بن حكيم بن 
حزام على أناس من األنباط بالشام قد أقيموا يف الشمس فقال: ما شأهنم 

قالوا: حبسوا يف اجلزية فقال هشام: أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم يقول: )إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا()3(.
اجلزية إىل بيت املال العام: ز- 

إن اجلزية ختتلف عن الزكاة يف خصوصية املستحقني فيها، فهي مطلقة القيود 
وذكر الفقهاء أن اجلزية مشرتكة ملصاحل املسلمني من غري حتديد كاحلال يف 
من  كثري  رأى  لقد  و  اإلمام،  اجتهاد  إىل  مصروف  أنه  رأى  من  عند  الفيء)4( 

)1( أخرجه مسلم باب األمر باإلحسان بالذبح، وأبو داوود باب النهي أن تصرب البهائم والرفق يف الذبيحة.
)2( اخلراج ألبي يوسف ص125. 

)3( أخرجه مسلم باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حق، ج4، ص2018.
)4( كفاية األخيار ج2، ص606.
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الناس)1( أن اسم الفيء إمنا ينطبق على اجلزية يف آية الفيء، وإذا كان األمر 
هكذا.

وهديتهم  التغليب  ومال  واخلراج  اجلزية  )ومصرف  احملتار:  رد  صاحب  قال 
لإلمام(....ثم قال: )كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء()2(.

ويرى الباحث: أنه ال شك أن مصاحل األمة من طرقات ومحاية حدودها من 
أعدائها ينتفع هبا املسلمون كما ينتفع هبا غريهم من دافعي اجلزية، وال ريب 
راع  وهو  إمامها  ويقعون حتت مسؤولية  اإلسالمية  الدولة  مواطنون يف  أهنم 
هلم ومسؤول عن رعيته ويقع عليه أن يدافع عنهم وأن يقوم حبمايتهم وتأمني 
حاجاهتم كما فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مع اليهودي الذي فرض 
)انظر هذا  فقال:  املال  بيت  إىل خازن  أرسل  ثم  املنزل  املال من  بيت  له من 

وضرباءه، فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم خنذله عند اهلرم()3(. 
هناية حكم اجلزية:	- 

هذا احلكم ينتهي إىل نزول نيب اهلل عيسى عليه السالم ثم ال يقبل إال اإلميان، 

فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال 

تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل 
وال  يقبلها  أحد()4( فال  يقبله  ال  املال حتى  ويفيض  اجلزية،  ويضع  اخلنزير، 
يقبل من الكفار إال اإلسالم ومن بذل منهم اجلزية مل يكف عنه هبا بل ال يقبل 
إال اإلسالم أو القتل، )ومدهتا مغياة بنزول عيسى عليه السالم، وبعد نزوله ال 
يقبل منهم جزية وإمنا يطالبهم عليه الصالة والسالم باإلميان وإال قتلهم()5(.

قال النووي: ومعنى وضع عيسى اجلزية مع أهنا مشروعة يف هذه الشريعة أن 
)1( املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس ج2 ص302.

)2( رد احملتار عن الدر مطلب يف مصارف بيوت املال، بداية اجملتهد ج1 ص 326.
)3( مر ذكر هذا اخلرب يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.

)4( البخاري باب نزول عيسى ج3 ص1272، ومسلم باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبيناصلى اهلل عليه وسلم ج1 ص135.
)5( الفواكه الدواني على شرح أبي يزيد القريواني ج1 ص363.
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مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى ملا دّل عليه هذا اخلرب، وليس عيسى بناسخ 
للنسخ بقوله هذا)1(.  املبني  نبينا صلى اهلل عليه وسلم هو  حلكم اجلزية بل 
ونُقل عن القاضي عياض)2( يف قوله صلى اهلل عليه وسلم ويضع اجلزية: أي 
ال يقبلها لفيض املال وعدم النفع به حينئذ وإمنا يقبل اإلميان وقد يكون معنى 
وال  أوزارها  حينئذ  تضع  احلرب  ألن  الكفر  أهل  على مجيع  وضعها ضرهبا 

يقاتله أحد)3(. مما سبق يظهر للباحث ما يلي:
إن اجلزية مورد مايل مباشر للدولة اإلسالمية.	. 
تفرض اجلزية من قبل الدولة اإلسالمية يف وقت معني على رعايها غري 	. 

املسلمني حسب طاقاهتم.
ينتفع دافع اجلزية هبا قبل أن ينتفع هبا املسلمون املشاركون هلم باملواطنة)4(. 	. 

)1( فتح الباري البن حجر ج 6، ص492، حتفة االحوذي ج 6، ص405.
)2( القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى السبيت؛ ولد مبدينة سبتة يف النصف من شعبان سنة ست وسبعني وأربعمائة، 
وتويف مبراكش يوم اجلمعة سابع مجادى اآلخرة، كان إمام وقته يف احلديث وعلومه والنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم، 

وصنف التصانيف املفيدة منها »اإلكمال يف شرح كتاب مسلم. عن وفيات األعيان البن خلكان ج3، ص483.
)3( مواهب اجلليل فصل يف اجلزية ج3 ص380.حممد بن عبد الرمحن املغربي دار الفكر بريوت ط2، 1398هـ.

)4( املواطنة: )صفة يناهلا الفرد من الناس ليتمتع باملشاركة الكاملة يف دولة هلا حدود إقليمة( وعُرّفت: )التزامات متبادلة ما 
بني األشخاص والدولة( وعُرفت: )جمموعة من احلقوق والواجبات يتمتع هبا ويلتزم هبا يف الوقت ذاته كل طرف من أطراف هذه 
العالقة الفرد والدولة( واملواطنة من حيث املصطلح ال وجود هلا يف األدبيات اإلسالمية أما من حيث املفهوم فهذا ال غبار عليه 
وقد وجد على الواقع عند تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة، فليست الدولة اإلسالمية دولة الصاحلني واألتقياء وإمنا 

هي دولة من خيضع للنظام اإلسالمي. عن املواطنة للدكتور عماد الدين الرشيد ص 17و ص30.
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املطلب الثالث: العشور
لقد مرّ يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه احلديث عن العشور، وكيف 
أنّ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قد أخذها بأشكال خمتلفة، فما هي العشور 
من الناحية الفقهية وما مشروعيتها؟ وما هي االعتبارات املؤثرة فيها؟ هذا ما 

سيعرضه الباحث يف هذا املطلب كما يلي:
تعريف العشر لغة وشرعاً:أ- 

 يف اللغة)	(: العُشر جزء من العشرة، وعَشَرهم يعَشُرُهُم عُشْراً أخذ عُشر أمواهلم 
ومنه العاشر، والعشّار: هوالذي يأخذ على السلع مكساً، وعَشَرهم من باب ضرب 
وصار عاشرهم، والعشر ما يؤخذ من زكاة األرض اليت أسلم عليها أهلها وهي اليت 

أحياها املسلمون من األرضي والقطائع. 
ويف االصطالح: هي األموال املعدة للتجارة اليت يأخذها العاشر عند مرور التجارة 
عليه)2(. واملراد بالعاشر: )من نصبه اإلمام ليأخذ الصدقات مما ميرون عليه()3(.
ومييل الباحث لتعريف العشور بأهنا: الفريضة املالية اليت يفرضها ويل األمر أو 
نائبه على بضائع غري املسلمني عند دخوهلا إىل الدولة اإلسالمية وفق اعتبارات 

معينة.
مشروعية العشر ومقداره: 	- 

وردت مشروعية العشور فيما يلي:
يف السنة: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إمنا العشور على اليهود 	. 

والنصارى وليس على املسلمني عشور()4(.
)1( خمتار الصحاح للرازي ص382 كذا املعجم الوسيط ص602.

)2( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب د. جريبة لن أمحد بن سنيان احلارثي ص505، دار األندلس اخلضراء ط1- 2003.
)3( االختيار لعليل املختار ج 1ص114 كتب الزكاة، باب العاشر. 

)4( أخرجه أبو داود باب تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا يف التجارات ج3 ص169، الرتمذي باب ما جاء ليس على املسلمني جزية. قال صاحب 
فيض القدير عبد الرؤوف املناوي: )وقال ابن القطان حرب هذا- وهو أحد الرواة- سُئل عنه ابن معني فقال: مشهور، وذا غري كاف يف تثبيته 
فكم من مشهور ال يقبل. أما جده أبو أمه- هكذا ورد يف السند- فال يُعرف أصالً فكيف أبوه؟؟ وقال املناوي: رواه البخاري يف تارخيه الكبري، 
وساق اضطراب الرواة فيه وقال: ال يتابع عليه أ ه. وذكره الرتمذي يف الزكاة بغري سند ورواه أمحد يف املسند عن الرجل املذكور قال اهليثمي وفيه 

عطاء بن السائب اختلط وبقية رجاله ثقات(. فيض القدير ج2 ص561.
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يف اجتهاد الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حبضور الصحابة، 	. 
مقداره:  وأما  إمجاعاً)1(.  ذلك  فكان  ذلك  مشروعية  يف  أحد  خيالفه  ومل 

فيؤخذ من الذمي نصف العشر، ومن احلربي العشر.
األصناف اليت تؤخذ منها العشور:	- 
التاجر الذمي: اختلف العلماء يف مسألة تعشري جتارة أهل الذمة)2(:	. 
قال الشافعي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صوحلوا 	 

األم  للشافعي يف  الباحث  ملا وجده  تقييد  الذمة)3(، وهذا  عليه وقت عقد 
من إطالق األخذ حيث قال: )إذا اجتر الذمي يف بالد اإلسالم إىل أفق من 
اآلفاق يف السنة مرارا مل يؤخذ منه إال مرة واحدة)4(، وذكر صاحب كشاف 

القناع عن مذهب الشافعية أن عليه نصف العشر()5(. 
إذا 	  الذمي  تعشري  إنه جيوز  قالوا  املالكية إىل خالف ذلك حيث  وذهب 

انتقل بتجارته حتى من بلد إقامته، واملعترب يف ذلك هو األقاليم اإلسالمية 
كالشام ومصر...)6(.

وذهب احلنفية واحلنابلة إىل مطلق األخذ من جتار أهل الذمة، سواء يف 	 
بلد إقامته أم انتقل بالتجارة من بلد إىل آخر.

التاجر احلربي:	. 
 وهو األصل يف أخذ العشور ودليله فعل عمر بن اخلطاب وقد مر ذلك.

نتيجة: مفهوم العشور ينطبق على جتار أهل احلرب وأما رعايا الدولة املسلمة 
فليسوا كذلك فاملسلم منهم تؤخذ منه الزكاة والذمي يؤخذ منه نصف العشر 

)1( املغين ج9 ص278، الفواكه الدواني للنفراوي املالكي ج1، ص338.
)2( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ص507، د. جريبة لن أمحد بن سنيان احلارثي بتصرف.

)3( اجملموع لإلمام النووي ج19، ص400.
)4( األم حملمد بن إدريس الشافعي ج 4ص281، دار املعرفة بريوت 1393ه ط2.

)5( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ج 3 ص 138، دار الفكر بريوت- 1402هـ.
)6( االستذكار ج 3 ص164ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل، 1421 – 

2000م حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض.
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إن كان مشروطاً عليه يف عقد الصلح، وباجلملة فاملسالة اجتهادية تعود لويل 
األمر وحسب مصلحة األمة.

االعتبارات املؤثرة يف مقدار العشور)1(:د- 
صفة التاجر: فهو إما ان يكون مسلماً أو ذمياً أو حربياً فحسب صفته 	. 

بن اخلطاب رضي اهلل عنه:  الفروق عمر  فعله  ما  النسبة. وهذا  ختتلف 
العشر  نصف  الذمة  أهل  وعلى  العشر  ربع  اإلسالم  أهل  على  حيث جعل 

وعلى املشركني ممن ليس له ذمة العشر)2(.
نوع التجارة: حيث تتأثر العشور بالبضائع ومدى احلاجة إليها عمر بن 	. 

اخلطاب رضي اهلل عنه )كان يأخذ من النبط من احلنطة والزيت نصف 
العشر يريد بذلك أن يكثر احلمل إىل املدينة ويأخذ من القطنية العشر()3(.

مكان التجارة: وهذا عائد إىل حرية ممارسة التجارة ضمن أرض اإلسالم 	. 
حسب شرط عقد الصلح معهم خال بالد احلجاز فليس هلم ذلك إال باإلذن 

لوقت قصري كما هو آت يف مدة اإلقامة.
مدة اإلقامة: فعن زياد بن حدير قال: كتبت إىل عمر فى أناس من أهل 	. 

احلرب يدخلون أرضنا أرض اإلسالم فيقيمون قال فكتب إىل عمر رضي 
اهلل عنه: )إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقاموا سنة فخذ منهم 

نصف العشر()4(.
املعاملة باملثل: هو االعتبار الذي أخذ به عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 	. 

كما مر، ومل يأخذ به كل الفقهاء كاحلنابلة الذين قالوا بأن )أهل احلرب 
العشر دفعة واحدة، سواء عَشروا  بأمان أخذ منهم  إلينا جتارا  إذا دخلوا 

)1( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب د. جريبة ص510.
)2( اخلراج ألبي يوسف ص141.

)3( مالك يف املوطأ باب عشور أهل الذمة ج ص281 دار إحياء الرتاث العربي.
)4( السنن الكربى للبيهقي ج9 ص210.
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)إذا  أن  ذلك  من  واحلكمة  ال()1(،  أم  إليهم  دخلت  إذا  املسلمني،  أموال  هم 
عاملناهم مبثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إىل مقصود األمان واتصال 

التجارات()2(.
الشرط: وهذا ما ذكره املالكية والشافعية حيث بيّنوا: )جيوز أخذ أكثر 	. 

من العشر حبسب ما شارطوا عليه()3(.
وجيتهد  األصح  على  جاز  العشر  على  املشروط  يزيد  أن  اإلمام  رأى  ولو 
فيه كما يف زيادة اجلزية على دينار ولو رأى أن حيط الضريبة عن العشر 
نوع من  أن يشرط يف  له  و  ذلك  فله  دونه  فما  العشر  إىل نصف  ويردها 
جتارهتم نصف العشر ويف غريه العشر ولو رأى أن يأذن هلم بغري شيء جاز 

على األصح.
اإلعفاء من العشور:	- 

إن احلد املقدر لإلعفاء من العشور هو نصاب الزكاة، أي حد الغنى، قال اإلمام 
فإن  العشر،  منها  أخذ  مثقاال  القيمة عشرين  بلغت  إذا  )وكذلك  يوسف:  أبو 

كانت قيمة ذلك أقل مل يؤخذ منها شيء()4(.
عدم االزدواجية يف العشور:و- 

 حيث أهنا تؤخذ ملرة واحدة يف العام إال إذا مر التاجر بتجارة غري األوىل مثل 
مار مر يف عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، وعدم االزدواجية يف العشور 
يتم وفق القاعدة املالية )ال ثين يف الصدقة(، وهو رأي احلنفية)5( والشافعية، 

وأمحد)6(، وهو الذي يراه الباحث.
)1( اإلنصاف للمرداوي ج4، ص244.
)2( املبسوط للسرخسي ج2 ص199.

)3( رسالة القريواني ج1 ص68 لعبد اهلل بن آبي بن زيد القريواني دار الفكر بريوت، حاشية العدوي ج1 ص621 لعلي الصعيدي 
العدوي املالكي، دار الفكر بريوت 1412.

)4( اخلراج ص136، الدر املختار ج2 ص315.
)5( اخلراج ألبي يوسف ص140، املبسوط للسرخسي ج2 ض199.

)6( املغين ج 9 ص281.
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قال النووي: )وما يؤخذ من الذمي ال يؤخذ يف كل سنة إال مرة كاجلزية وكذا 
احلربي إذا أخذت منه الضريبة مرة ال تؤخذ ثانياً حتى ميضي إذا كان يطوف 
يف بالد اإلسالم بأجر أو يكتب له وللذمي براءة حتى ال يطالب يف بلد آخر 
قبل احلول فإن رجع إىل دار احلرب ثم عاد يف احلول فهل تؤخذ كل مرة أم ال 

تؤخذ إال مرة وجهان أصحهما الثاني()1(. 
وذهب املالكية إىل أنه إن اختلفوا -أي ترددوا- يف السنة مراراً يؤخذ منهم)2(، 

ألنه ملّا تكرر نفعهم تكرر األخذ منهم)3(، واستثنوا من ذلك الطعام كاحلبوب.
نصيب بيت املال من العشور:ز- 

تنفق العشور حسب مصدرها،ِ فما أُخذ من املسلمني فإىل بيت مال الزكاة 
وما أُخذ من غريهم فإىل بيت مال اخلراج، قال اإلمام أبو يوسف: )كل ما 
أخذ من املسلمني من العشور فسبيله سبيل الصدقة، وسبيل ما يؤخذ من 
أهل الذمة وأهل احلرب سبيل اخلراج()4(. وباجلملة فإن هذا األخذ عائد 

على التجار من حيث تأمني احلماية هلم.
وقال السرخسي يف املبسوط: )ثم املسلم حني أخرج مال التجارة إىل املفاوز، 
فقد احتاج إىل محاية اإلمام، فيثبت له حق أخذ الزكاة منه ألجل احلماية، 
املسلم  أن  وكما  إىل محايته،  الزكاة حلاجته  اإلمام  يأخذ  السوائم  كما يف 
حيتاج إىل احلماية فكذلك الذمي بل أكثر؛ ألن طمع اللصوص يف أموال أهل 

الذمة أكثر وأبني()5(.
وهكذا فإن مفهوم العشور:

من 	.   %10 أي  العشر  قيمة  منهم  يؤخذ  احلرب  أهل  جتار  على  ينطبق 
)1( روضة الطالبني ج10 ص320.

)2( كفاية الطالب ألبي احلسن املالكي ج1 ص621.
)3( الثمر الداني على شرح رسالة القريواني ج1 ص334.

)4( اخلراج ألبي يوسف ص134.
)5( املبسوط ج2 ص199.
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جتارهتم ملرة واحدة يف العام وهذا ما رآه الباحث.
أما رعايا الدولة املسلمة فليسوا كذلك فاملسلم منهم تؤخذ منه الزكاة 	. 

العشر إن كان مشروطاً عليه يف  وفق شروطها، والذمي يؤخذ منه نصف 
عقد الصلح.

تعود مسألة العشور لويل األمر حسب اجتهاده وحسب مصلحة األمة.	. 
للعشور اعتبارات حمددة تؤثر على مقدارها.	. 
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املبحث الثاني: االستقراض العام
كثرياً ما تقع الدولة يف مآزق مالية، فال جتد ما تستطيع أن تسدد به نفقاهتا. 
وإن بيت املال شخصية معنوية ميثل األمة تنطبق عليه األحكام الشرعية، فال 
حيل له أن يقرتض أمواالً بفوائد ربوية، وال حيل له أن يفرض الضرائب بصور 

عشوائية.
قام  حُنني  يوم  للجيش  أسلحة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  استقرض  ولقد 
املقتدر  املالية يف عصر  األزمة  ملّا وقعت  وكذلك  يؤديها،  أن  باستعارهتا على 
العباسي كان احلل هو بشركة املضاربة، لذا سيتحدث الباحث عن االستقراض 

العام كما يلي: 
املطلب األول: العارية.	 
o .تعريف العارية ومشروعيتها وارتباطها ببيت املال
o .أركان العارية وحاهلا يف بيت املال

املطلب الثاني: القرض.	 
o .تعريف القرض ومشروعيته
o .ركن القرض وشروطه وحكمه

املطلب الثالث: القراض )املضاربة(.	 
o .تعريفه القراض
o  .مشروعية املضاربة مع بيت املال

 

)الشكل 2-2(

االستقراض العام

العارية الصورية
)القرض(

العارية احلقيقية
)اإلستعارة(

املضاربة
)القراض(



170

املطلب األول: العارية
يستطيع  ال  وقد  حتتاجه،  ما  كل  للدولة  يأمّن  أن  املال  بيت  عاتق  على  يقع 
بيت املال أن يليب احلاجات الطارئة فهل حيق لبيت املال أن يليب طلب الدولة 
اإلسالمية عن طريق العارية؟ هذا ما سيجيب عنه الباحث يف هذا املطلب، 

وفق ما يلي: 
تعريف العارية ومشروعيتها وارتباطها ببيت املال:أ- 

تعريف العارية لغة وشرعاً:- 
يف اللغة)1(: مأخوذة من عور، كأهنا منسوبة إىل العار، ألن طلبها عارٌ وعيب، 
عارية،  إياه  يعطيه  أن  طلب  منه  الشيء  واستعار  إياه،  فأعاره  ثوباً  واستعاره 
وتعّور فالن العارية طلبها ممن استعارها، والصحيح أهنا من التعاور الذي هو 

التداول.
وأما شرعاً فقد ذكر الفقهاء تعاريف متقاربة: 

عرفها احلنفية: )متليك املنافع جمانا()2(، ويف تعريف آخر: )هبة املنافع، 	 
وال تكون إال فيما ينتفع به مع بقاء عينه()3(.

عرفها املالكية: متليك منفعة مؤقتة بغري عوض، فيخرج متليك الذات 	 
ومتليك االنتفاع، ألن العارية فيها متليك املنفعة وهو أخص من االنتفاع)4(.

عرفها الشافعية: إباحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريدّه)5(.	 
عرفها احلنابلة: إباحة االنتفاع بعني من أعيان املال)6(.	 
ومييل الباحث لتعريف العارية بأهنا: متليك مؤقت ملنفعة حيل االنتفاع 	 

)1( خمتار الصحاح للرازي ص406، كذا املعجم الوسيط ص636.
)2( الدر املختار كتاب العارية ج5، ص 677.

)3( االختيار لتعليل املختار البن مودود كتاب العارية ج 2، ص118.
)4( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني باب العارية ج 6، ص446.

)5( كفاية األخيار يف حل غاية الختصار ج1، ص335.
)6( املغين البن قدامة كتاب العارية مسالة العارية مضمونة.
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هبا من غري عوض.
واجلريان  األقارب  يف  وتتأكد  إحسان)1(،  ألهنا  الندب  فيها  األصل  حكمها: 
الوجوب ملن معه شيء مستغنى عنه وطلبه من  واألصحاب، وقد يعرض هلا 
خيشى عليه اهلالك برتكه، ككساء يف زمن شدة برد، واحلرمة إذا كانت تعني 
على معصية، والكراهة إذا كانت تعني على فعل مكروه، واإلباحة إذا أعان هبا 
َربَُّكْم  َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آََمُنوا  ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
أ غنيا قال اهلل تعاىل: {يَا 

َواْفَعلُوا اْلَْيَ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{ ]احلج اآلية77[
ارتباط العارية مبوارد بيت املال ومشروعيته: - 

 بعد أن ُفتحت مكة أراد الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن خيرج إىل حُنني، 
احتاج املسلمون إىل عتاد جديد نظراً النضمام مسلمي مكة إىل جيش الفتح، 
ُذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن عند صفوان بن أمية أدرعا وأسلحة، فأرسل 
إليه –وهو يومئذ مشرك– فطلب منه تلك الدروع واألسلحة فقال أغصباً يا 
حممد؟ ! قال: بل عارية مسرتدة، وهي مضمونة حتى نؤديها إليك فأعطاه مائة 
درع مبا يكفيها من السالح)2(، لذلك)3(: )لإلمام أن يستعري أسلحة من املشركني 
لقتال األعداء ومثل األسلحة كل ما حيتاجه اجليش من عدة احلرب والقتال، 

ومثل االستعارة متلكها منهم جماناً أو بالثمن...(. 
وبناء عليه مييل الباحث للقول: إذا احتاج بيت مال املسلمني ملال وقد نفد املال 
فيه فله أن يأخذ من أغنياء املسلمني من باب أوىل، أو حتى من غريهم كما فعل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع صفوان بن أمية -وذلك كون النيب ويل األمر 

لبيت املال بشخصيه املعنوية كما مر- وكان يومئذ مشركاً.

)1( مواهب اجلليل حملمد بن عبد الرمحن املغربي ج5 ص268.
)2( سرية ابن هشام ج4 ص440.
)3( فقه السرية النبوية ص345.
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أركان العارية وحاهلا مع بيت املال ضماناً ورداً:	- 
أركان العارية)1(: - 

للعارية األركان التالية: املعري واملستعري والصيغة واملستعار.
أما املعري وهو املالك للعني فيشرتط أن يكون ممن يصح تربعه، وأن يكون 	. 

مالكأ للمنفعة، وأن يكون خمتاراً.
واملستعري وهو الذي أبيح له االنتفاع بالعني املعارة فال بد أن يكون:	. 
أهالً للتربع عليه وهذا عند الشافعية ليس بشرط عند احلنفية.- 
البلوغ حتى تصح اإلعارة من الصيب املأذون، ألهنا من توابع التجارة، وأنه - 

ميلك التجارة فيملك ما هو من توابعه.
واملستعار وهو العني اليت يباح االنتفاع هبا للمستعري فال بد أن تكون:	. 
مملوكة للمعري ولو مستأجراً.- 
وأن تكون ممن ينتفع هبا مع بقاء عينها.- 
وأن تكون مباحة االنتفاع.- 
والصيغة وهي العبارة الدالة على اإلعارة، وجيوز إطالقها وتقييدها يف 	. 

املدة.
حال العارية مع بيت املال:- 

اتفق احلنفية والشافعية على أن العارية بشكل عام هي أمانة يف يد املستعري 
ولكن اختلفوا يف مسألة الضمان:

التفريط 	  األحوال شرط عدم  املستعري يف مجيع  يُّضمنون  ال  فاحلنفية 
ميكن  ما  وهو  عنه  يغيب  ما  كل  املستعري  يضمنون  واملالكية)2(  والتقصري. 
إخفاؤه مثل احللي، وهذا الضمان يزول بشهادة بينة أن العارية قد تلفت بغري 

سببه إال أن يكون منه تضييع أو تفريط فيضمن.
)1( البدائع كتاب العارية ج6، ص 214، والفواكه الدواني ج2، ص168، كشاف القناع ج4، ص62، واإلنصاف للمرداوي ج6، ص103.

)2( مواهب اجلليل ج5، ص 268 حممد بن عبد الرمحن املغربي دار الفكر بريوت ط2 سنة: 1398هـ.
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والشافعية واحلنابلة)1( يّضمنون املستعري إذا تلفت بغري االستعمال ولو مل 	 
يفرّط، ولو شرط نفي الضمان ال يسقط. قال صاحب املغين: )وإن شرط 

نفي الضمان، مل يسقط وهبذا قال الشافعي()2(.
 األدلة:

استدل احلنفية واملالكية مبا يلي:	. 
بأنه مل يوجد من املستعري سبب وجوب الضمان فال جيب عليه الضمان، - 

ألن الضمان ال جيب على املرء بدون فعله.
وألن القبض املأذون فيه ال يكون تعدياً، ألنه ال يفوّت يد املالك وال ضمان - 

إال على املتعدي.
النيب -  أبيه عن جده عن  أيضاً مبا رواه عمرو بن شعيب عن  واستدلوا 

صلى اهلل عليه وسلم قال: )ليس على املستعري غري املغل ضمان وال على 
املستودع غري املغل ضمان()3(.

واستدل الشافعية مبا يلي:	. 
حبديث صفوان بن أمية عندما قال له الرسولصلى اهلل عليه وسلم: )بل - 

عارية مضمونة(.
وألن املستعري قبض مال الغري لنفسه فيكون مضموناً عليه.- 

ويرى الباحث أن العارية لبيت املال هي عارية مضمونة، وأنه حيل لويل األمر 
أن يستعري من مواطين الدولة اإلسالمية ما حيتاجه عند الضرورة وذلك ملا 

يلي:
لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )يا صفوان هل عندك من - 

الثالثني  بني  ما  فأعاره  عارية(،  بل  )ال  قال  أم غصباً  عارية  قال  سالح(، 
)1( املغين ج5 ص128.

)2( املغين ج5 ص128،املهذب ج1 ص363.
)3( رواه الدارقطين باب البيوع برقم 3002 ويف سنده ضعف، البيهقي يف السنن الصغرى باب العارية ج 5 ص 371، عبد الرزاق يف 

املصنف باب العارية ج 8 ص 178.
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إىل األربعني درعا وغزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حُنينا فلما هزم 
املشركون مجعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم لصفوان )إنا قد فقدنا من أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فهل نغرم لك(، قال ال 

يا رسول اهلل ألن يف قليب اليوم ما مل يكن يومئذ.
العارية هلكت -  أن  وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم)1(. فيبني احلديث 

أثناء استعماهلا يف احلرب، ومع ذلك عرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الضمان على صاحبها، وهو صفوان بن أمية الذي كان يعيش يف مكة اليت 

انضمت بفتحها لسلطة الدولة اإلسالمية. 
ملا جاء من رواية من تصريح الضمان: )بل عارية مضمونة()2(.- 
لضعف سند حديث عمرو بن شعيب )ليس على املستعري....(.- 
اسرتداد العارية وأخذها لبيت املال:- 

العارية عقد غري الزم، فيحل للمعري أن يسرتدها وللمستعري أن يردها متى أردا 
لكن شرط عدم الضرر، مثل إذا أعار سفينة فوضع املستعري فيها متاعه ثم 

طلبها املعري، والسفينة قد غادرت ال جيب الرد وذلك للضرر)3(.
ويرى الباحث أن هذا ينطبق على بيت مال املسلمني بصورة أخص، فلو طلب 
معري ألسلحة وما شاهبها من اإلمام رد إعارته وهو وسط معركة مثالً، مل يكن 
اإلمام ليتمكن من ردها، ولو متكن من ذلك ما كان لريدها عند الضرورة اليت 
هبا حيل له أصالً أن يستعري ولو بغري اإلذن بشرط الضمان، كما بني اإلمام 
الزيلعي: )وحديث صفوان كان بغري إذنه حلاجة املسلمني، وهلذا قال: )أغصباً 
الضمان  بشرط  إذنه  بغري  الغري  مال  تناول  يرخص  احلاجة  وعند  يا حممد( 
)1( سنن أبو داوود باب تضمني العارية ج3، ص296، سنن الدار قطين كتاب البيوع ج3، ص40، مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع 
واألقضية باب يف من كان يضمنها ومن كان يفعل ج4، ص316، البيهقي يف السنن الكربى كتاب قسم الصدقات باب من يعطى من 

املؤلفة.... ج7، ص18. وإسناده جيّد.
)2( أبو داوود يف السنن باب يف تضمني العارية ج3 ص296، أمحد يف املسند ج6، ص465 عن صفوان بن أمية، احلاكم يف املستدرك 

كتاب البيوع ج2، ص54 وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرّجاه، والطرباني يف األوسط ج2، ص176. 
)3( فقه املعامالت للدكتور مصطفى اخلن ص 319.
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كحالة املخمصة( )1(.
الدولة  مواطين  من  املال  لبيت  العارية  أباح  اإلسالمي  االقتصاد  فإن  وهكذا 
ضماهنا  بشرط  للضرورة،  اإلذن  غري  من  ولو  إليها،  حاجته  عند  اإلسالمية 

وإعادهتا ألصحاهبا. 

)1( الزيلعي: عثمان بن على بن حممد، فخر الدين الزيلعي فقيه حنفى، قدم القاهرة سنة 705 هجرية فأفتى وتوفى فيها له تبيني 
احلقائق فى شرح كنز الدقائق وغريه. األعالم ج4ص210. تعين املخمصة: اجملاعة. املعجم الوسيط ج 1 ص534.
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املطلب الثاني: القرض وأحكامه
يقع بيت املال يف أزمات مالية ال يستطيع معها تلبية احلاجات العامة لألمةن 
فهل حيل لبيت املال أن حيصل على موارد مالية له عن طريق القرض؟ وإذا كان 
حيل له فهل مثة ضوابط خمصوصة تتعلق هبذا املورد؟ هذا ما سيبينه الباحث 

يف هذا املطلب كما يلي:
تعريف الَقرْض ومشروعيته:أ- 

تعريف القرض لغة وشرعاً:- 
أما القرض يف اللغة)1(: 

قالَه  أي  الشِّعْرَ  الرجُُل  وَقرَضَ  الثوبَ.  الَفْأرةُ  وَقرََضت  َقَطعه.  الشيءَ  َقرَض 
والشِعرُ َقِريضٌ وبابه الكل ضرب. والُقرَاضة بالضم ما سََقط بالَقرْض ومنه 
وانَْقرَض  مات  أي  فالن  وَقرَض  املَقاريض.  واحدُ  واملِْقراض  الذهب،  ُقرَاضة 
َمال{ ]الكهف  القومُ دَرَجُوا ومل يَبْقَ منهم أحد. وقوله تعاىل: {َتْقرُِضُهْم َذاَت الّشِ

اآلية: 17[ أي تَُخلُِّفهم شِماالً وجتاِوُزهُم وتَْقَطعُهم وَتْتُرُّكهم عن شِمَاهلا. 
وأما تعريف القرض شرعاً فهو: 

عرفه احلنفية: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه)2(.	 
وعرفه املالكية: دفع متمول يف عوض غري خمالف له ال عاجالً تفضالً 	 

فقط ال يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقا بذمة)3(.
عرفه الشافعية: هو متليك الشيء على أن يرد بدله)4(.	 
وعرفه احلنابلة: دفع مال إرفاقا ملن ينتفع به ويرد بدله)5(.	 

)1( خمتار الصحاح للرازي ص 466كذا املعجم الوسيط ص726. 
)2( الدر املختار للحصفكي حممد بن علي ج5، ص161.

)3( حاشية الدسوقي ج3، ص222. وأخرج بقوله متمول ما ليس مبتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض، وال يقرض مثل ذلك وقوله يف 
عوض أخرج به دفعه هبة، وقوله: ال عاجال عطف بال على حال مقدرة، أي: املتمول املدفوع يف عوض غري خمالف حالة كونه مؤجال 
ال عاجال أخرج به املبادلة املثلية فإنه يصدق احلد عليها لوال الزيادة وقوله تفضال بأن يقصد نفع املتسلف فقط ال نفعه، وال نفعهما، 

وال نفع أجنيب ألن ذلك سلف فاسد قوله ال يوجب إخل، أي: ال يوجب إمكان االستمتاع باجلارية املعارة.
)4( مغين احملتاج ج 2، ص117.
)5( كشاف القناع ج3، ص312. 
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ومييل الباحث لتعريف القرض على أنه: متليك مال مثلي من غري عوض على 
أن يعيد بدله مثله.

مشروعية القرض:- 
ثبتت مشروعية القرض بشكل عام يف الكتاب والسنة واإلمجاع.

ا َحَسناًا َفُيَضاِعَفُه َلُ  َ قَرْضاً ِي ُيْقرُِض اللَّ أما الكتاب: فقوله تعاىل: {َمْن َذا الَّ
ُ َيْقبُِض َوَيبُْسُط ِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَن{ ]البقرة اآلية: 245[. ْضَعافاًا َكثَِيةاً َواللَّ

َ
أ

وأما السنة: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه 

اهلل()1(. 
وأما اإلمجاع: فقد أمجع املسلمون على جواز القرض)2(.

مشروعية القرض لبيت املال:- 
تنطبق مشروعية القرض العامة مع القرض لبيت املال ألنه شخصية اعتبارية 
متثل األمة، فأحكام القرض العامة تنطبق مع القرض لبيت املال، ولقد تكلم 
بعض الفقهاء يف هذا األمر فقد نقل صاحب رد احملتار عن الزيلعي: )أن على 
اإلمام أن جيعل لكل نوع بيتا خيصه، وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه 

لآلخر(.
ونقل أيضا عن الشرنبالني)3(: قال الشرنباليل يف رسالته: ذكروا أنه جيب عليه 
أن جيعل لكل نوع منها بيتا خيصه، وال خيلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج 
إىل مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض من خزانة غريها، ثم إذا 
حصل لليت استقرض هلا مال يرد إىل املستقرض منها، إال أن يكون املصروف 

)1( البخاري كتاب االستقراض باب من أخذ أموال الناس ج2 ص841.
)2( املغين البن قدامة باب القرض ج4 ص207.

)3( الشرنباليل )994 - 1069هـ( حسن بن عمار بن علي الشرنباليل املصري: فقيه حنفي، مكثر من التصنيف. نسبته إىل شربى 
بلولة )باملنوفية( جاء به والده منها إىل القاهرة، وعمره ست سنوات. فنشأ هبا ودرس يف االزهر، وأصبح املعول عليه يف الفتوى. من 

كتبه نور االيضاح و مراقي الفالح. األعالم ج2 ص201.
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من الصدقات أو مخس الغنائم على أهل اخلراج وهم فقراء فإنه ال يرد شيئا 
الستحقاقهم للصدقات بالفقر، وكذا يف غريه إذا صرفه إىل املستحق)1(.

وقال اإلمام السرخسي: إذا احتاج اإلمام إىل إعطاء املقاتلة، وال مال يف بيت مال 
اخلراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان ديناً على بيت مال اخلراج؛ ألن 
الصدقة حق الفقراء واملساكني)2(. وهذا األمر خبالف ما لو مل يكن يف بيت مال 
الصدقة مال، وصرف مال اخلراج إىل الفقراء، ثم وصل إليه مال الصدقات، 
ال يرد مثله إىل بيت مال اخلراج؛ ألن اخلراج له حكم الغنيمة، وللفقراء حظ 
من الغنيمة، وإمنا كان ال يعطي الفقري من مال اخلراج؛ الستغنائه بالصدقات، 
فإذا احتاج وصرف إليه كان الصرف إىل املصرف، فال يصري قرضا)3(، ولذا 

فإن بيوت املال تتمتع بامليزات املالية التالية:
مبدأ االستقاللية.	. 
قاعدة التخصيص املايل.	. 
حق االقرتاض الداخلي من بعضها.	. 
حق االقرتاض اخلارجي أي من خارج بيت املال العام.	. 

املال، ومل  بيت  الديون على  ثبتت  إذا  الكويتية)4(:  الفقهية  املوسوعة  وجاء يف 
يكن فيه وفاء هلا، فلإلمام أن يستقرض من أحد بيوت املال للبيت اآلخر، نص 
على ذلك احلنفية. وقالوا: وإذا حصل للخزانة اليت استقرض هلا مال يرد إىل 
الغنائم على  أن يكون املصروف من الصدقات أو مخس  إال  املستقرض منه، 
أهل اخلراج، وهم فقراء، فإنه ال يرد من ذلك شيئا، الستحقاقهم الصدقات 
بالفقر. وكذا غريه إذا صرف إىل املستحق. ولإلمام أيضا أن يستعري أو يقرتض 
لبيت املال من الرعية... )واستسلف عليه الصالة والسالم بعريا ورد مثله من 

)1( رد احملتار ج2، ص369. 
)2( املبسوط لشمس الدين السرخسي احلنفي، باب ما يُوضع فيه اخلمس ج3، ص18.

)3( احمليط الربهاني حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه ج2، ص623 دار إحياء الرتاث العربي.
)4( املوسوعة الفقهية الكويتية ج9، ص 278. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ط3، 1983.
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إبل الصدقة()1(، وذلك اقرتاض على خزانة الصدقات من بيت املال. انتهى كالم 
املوسوعة. 

قال اإلمام النووي: )ويف هذا احلديث جواز االقرتاض واالستدانة، وإمنا اقرتض 
النيب صلى اهلل عليه وسلم للحاجة، وكان صلى اهلل عليه وسلم يستعيذ باهلل 

من املغرم، وهو الدين()2(.
املعنوية  الشخصية  ميثل  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  أن  الباحث  ويرى 
الدولة اإلسالمية، وحاجته للقرض هو لنقص  املال، وكان ميثل رئيس  لبيت 
يف واجبات بيت املال يف كفاية موظفيها، فلبيت املال أن يقرتض ما حيتاجه 
مع  كان  وإن  أنفسهم،  املسلمني  مع  القرض  كان  إن  العامة  القرض  بشروط 

غريهم فبشروط االستعانة بغري املسلمني اليت ستمر إن شاء اهلل)3(.
أركان القرض وحكمه وشروطه:	- 

أما أركانه فالصيغة، والعاقدان، واملعقود عليه كما يلي:- 
أقرضتك 	.  املقرض:  قول  واإلجياب  والقبول،  اإلجياب،  فهو  الصيغة: 

يقول  أن  والقبول هو  ذلك،  الشيء قرضا، وحنو  أو خذ هذا  الشيء،  هذا 
املستقرض: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت، أو ما جيري هذا اجملرى من 

األلفاظ املتعارف عليها.
العاقدان: ومها املقرض واملقرتض وال بد من حتقق العقل والبلوغ واالختيار 	. 

واألهلية يف التربع.
املعقود عليه: وهو املال املقرض ال بد فيه من القبض ألن القرض هو 	. 

القطع يف اللغة، مسي هذا العقد قرضا ملا فيه من قطع جزءٍ من املال، وذلك 
)1( احلديث أخرجه مسلم باب من استسلف شيئاً وقضى خريا منه ج3 ص 1224، برقم 1600حسب دار إحياء الرتاث العربي، وأبو 
داوود باب حسن القضاء ج3 ص247، وابن ماجه 2 ص767 ومالك يف املوطأ باب ما جيوز من السلف، ونصه عن أبى رافع أن رسول 
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- استسلف من رجل بَْكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع 

إليه أبو رافع فقال مل أجد فيها إال خيارا رباعيا. فقال: )أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء(.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم ج 11 ص37. دار إحياء الرتاث العربي ط2 سنة1392.

)3( يُنظر للفصل الربع يف إعانة الدولة عند النكبات.
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بتسليمه إىل املستقرض؛ فكان مأخذ االسم دليال على اعتبار هذا الشرط 
ومنها أن يكون مما له مثل كاملكيالت، واملوزونات، والعدديات املتقاربة.

وأما حكمه: هو من العقود املندوبة شرعاً للمقرض واملباحة للمقرتض.- 
وأخرى -  الغيه  معتربة  غري  وأخرى  مفسدة  شروط  شروطه: هناك  وأما 

صحيحة:
الشروط املفسدة: بأن ال يكون فيه جر ملنفعة، فإن كان مل جيز، حنو ما 	. 

إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا 
له فيه منفعة؛ ملا روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه )هنى عن 
قرض جر نفعا()1(، أما إذا كانت غري مشروطة فيه ولكن املستقرض أعطاه 
العقد، ومل  لزيادة مشروطة يف  الربا اسم  بذلك؛ ألن  أجودمها؛ فال بأس 
توجد، بل هذا من باب حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه فعله النيب صلى 

اهلل عليه وسلم عند قضاء دين لزمه حيث قال للوازن: )زن، وأرجح()2(.
الشروط الالغية أو غري املعتربة: مثل األجل فهو ال يلزم يف القرض -سواء 	. 

كان مشروطا يف العقد أو متأخرا عنه- خبالف سائر الديون)3(، وقد يلزم 
األجل يف القرض حبال، بأن يوصي بأن يقرض من ماله بعد موته فالنا ألف 
درهم، إىل سنة، فإنه ينفذ وصيته، ويقرض من ماله - كما أمر - وليس 
)1( أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه ج5، ص190 ويف رواية )كل قرض جر منفعة فهو ربا( 
ويف إسناده سوار بن مصعب وهو مرتوك ويف الباب من األحاديث واآلثار ما يشهد بعضها لبعض. عن الدراري املضية شرح الدرر 
البهية ص316 حملمد بن علي الشوكاني دار اجليل - بريوت، 1407. ويذكر الباحث من ذلك ما قد أخرجه البخاري يف باب مناقب 
عبد اهلل بن سالم ج3، ص1388عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أتيت املدينة فلقيت عبد اهلل بن سالم - رضي اهلل عنه – فقال: 
)أال جتىء فأطعمك سويقا ومترا، وتدخل فى بيت ثم قال إنك بأرض الربا هبا فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل 
تنب، أو محل شعري أو محل قت، فال تأخذه، فإنه ربا( قال ابن حجر: قوله )فإنه ربا( حيتمل أن يكون ذلك رأي عبد اهلل بن سالم، 
وإال فالفقهاء على أنه إمنا يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه. فتح الباري ج7، ص131ووباجلملة ف )كل قرض جر نفع فهو ربا( 

قاعدة إسالمية كلية يف الفقه. هكذا ذكر الشيخ حممد احلامد يف كتابه ردود على أباطيل ج1، ص318.
)2( بدائع الصنائع ج7، ص395.

)3( والفرق من وجهني أحدمها: أن القرض تربع، فهو ال يقابله عوض للحال. وكذا ال ميلكه من ال ميلك التربع، فلو لزم فيه األجل، 
مل يبق تربعا، فيتغري املشروط، خبالف الديون، وثانيهما: أن القرض يسلك به مسلك العارية، واألجل ال يلزم يف العواري، والدليل 
على أنه يسلك به مسلك العارية: أنه ال خيلو، إما أن يسلك به مسلك املبادلة - وهي متليك الشيء مبثله - أو يسلك به مسلك 
العارية ال سبيل إىل األول، ألنه متليك العني مبثله نسيئة، وهذا ال جيوز، فتعني أن يكون عارية، فجعل التقدير كأن املستقرض انتفع 

بالعني مدة، ثم رد عني ما قبض، وإن كان يرد بدله يف احلقيقة، وجعل رد بدل العني مبنزلة رد العني - خبالف سائر الديون -
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والشافعية)2( خبالف  احلنفية)1(  عند  وهذا  السنة،  قبل  يطالبوا  أن  لورثته 
املالكية)3( الني قالوا بلزوم األجل وهو األًوىل. 

وحفظ 	.  للعقد  توثيق  فيه  شرط  كل  مثل  والصحيحة:  املعتربة  الشروط 
العقد وال  الرهن والكفالة والكتابة ألهنا شروط توافق مقتضى  للحق مثل 

زيادة فيها للمقرض.
مستوى  على  بذله  على  وحث  القرض  أباح  اإلسالمي  االقتصاد  فإن  وهكذا 
آثاره  ومن  دقيقة،  وضوابط  بشرط  وذلك  املال،  بيت  مستوى  وعلى  األفراد 
اإلجيابية عندئذٍ أن يليب احلاجات الضرورية العاجلة لألمة، ولكن االقرتاض 

لبيت املال إذا كان من غري املسلمني البد فيه من شروط زائدة أمهها:
أن يستنفذ بيت املال فرص احلصول على مال من بيوت أموال األمة.	. 
فإن مل جيد بيت املال قرضاً عند املسلمني وحتول إىل غريهم فالبد من 	. 

احلرص على عدم دخول املسلمني يف أي تبعية وسلطان لغريهم.
وإذا كان نبينا صلى اهلل عليه وسلم قد استعاذ باهلل من غلبة الدين)4( - أي 
كثرته وثقله- فإن الدين لبيت املال العام يدخل فيه وذلك ملا له من آثار عليه 

أمهها:
هبوط حاد يف موارد بيت املال ألن تلك املوارد ستتحول إىل سداد القرض.	. 
ضعف قدرة بيت املال على متويل البنى التحتية لألمة.	. 
اتباع بيت املال لسياسات مالية جديدة كالتقشف وختفيض أجور العاملني 	. 

يف احلكومات مما يؤثر على حياة األفراد.
رفع سن التقاعد ملن خيضعون لربامج املعاش املبكر، ورفع سن املعاش 	. 

)1( املبسوط للسرخسي باب القرض ج14 ص37.
)2( روضة الطالبني للنووي باب القرض ج4 ص34.
)3( الشرح الكبري للدردير باب القرض ج3 ص226.

)4( سنن أبي داوود باب يف االستعاذة ج 2 ص93، سنن النسائي كتاب االستعاذة باب االستعاذة من غلبة الدين ج4 ص 453، احلاكم يف 
املستدرك كتاب الدعاء ج 1ص713 وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرّجاه.
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إىل 65 سنة كما حدث يف أزمة اليونان املالية عام 2009م واليت قدّم فيها 
لليونان بفائدة 5%، فكان الدواء بنفس الداء،  االحتاد األوربي قرضاً ربوياً 
وكما حدث يف فرنسا عام 2010 وما حلقه من تبعات سلبيه من مظاهرات 

وإضرابات عامة)1(.
وقوع بيت املال يف عجز عن سداد القرض وما له من تبعات سلبية.	. 

)1( عبد احلافظ الصاوي، الدروس املستفادة من األزمة االقتصادية يف اليونان، جملة الوعي اإلسالمية ص 16، العدد 540.
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املطلب الثالث: القِراض )شركة املضاربة(
مر خالل البحث يف العصر العباسي كيف أن الوزير علي بن اجلراح اعتمد 
لبيت مال اخلليفة ومل يصادر  يتعرض  فلم  أوجده  أول من  كان  مالياً  نظاماً 
أموال الكتاب الذين منعهم من الرشوة، بل أوجد أسلوباً لدفع الرواتب يف حينها 
حيث تعاقد مع اثنني من أثرياء اليهود على أن يسلفا الدولة األموال اليت ترغب 
فيها، وماهلما مضمون مقابل دخل الدولة وأرباحها من العمل يف تلك األموال، 
وهلما أرباح حيصالن عليها مقابل هذه السلفة، فأصبح كبار التجار يتقدمون 

ويسلفون الدولة املال بعد أن اطمأنوا لقوة الدولة.
ولذا سيعرض الباحث مفهوم هذا املورد يف االقتصاد اإلسالمي فيما يلي:

تعريف القراض )املضاربة(:أ- 
والرِّبْحُ  فيه  لِيَتِْجر  مَاالً  إليه  دََفع  أي  قِرَاضاً  َقارَضه  من  اللغة:  يف  املضاربة 
األرض،  الضرب يف  املال. مأخوذ من  والوضيعُة على  بَيْنَهُما على ما شرطا 
يف  منهما  واحد  كل  ضرب  من  يكون  أن  وحيتمل  للتجارة  فيها  السفر  وهو 
الربح بسهم. ويسميه أهل احلجاز القراض. وقيل: هو مشتق من القطع. وأما 

املقارضة شرعاً: 
عرفها احلنفية: عقد بإجياب وَقبول على الشركة يف الربح مبال من أحد 	 

الشريكني وعمل من اآلخر)1(.
عرفها املالكية: متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه ال بلفظ إجارة 	 

)يف نقد مضروب()2(. 
عرفها الشافعية: )عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون 	 

الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة(. 
عرفها ابن قدامة احلنبلي: أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه، على 	 

)1( اللباب يف شرح الكتاب للغنيمي ج2 ص60 كتاب املضاربة.
)2( الفواكه الدواني ج 2ص 122، كذا مواهب اجلليل ج 5 ص 356. 
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أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشرتطانه)1(.
ويرى الباحث ترجيح تعريف احلنفية لعمومه دون ختصيصه بالتجارة.	 
مشروعية املضاربة )القراض(: 	- 

روي أن العباس رضي اهلل عنه عم النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدفع ماله 
وال  وادياً  ينزل  ال  وأن  به حبراً  يسلك  ال  أن  على مضاربه  ويشرتط  مضاربة 
يشرتي به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فاستحسنه وأجازه وبُعث عليه السالم والناس يتعاملونه فأقرهم 
عليه)2(. وما رواه مالك عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده أن عثمان 

بن عفان أعطاه ماال قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما)3(. 
وقد أمجع املسلمون أن ال خالف يف جواز القراض، وأنه مما كان يف اجلاهلية 
املضاربة يف  العلم على جواز  أهل  وأمجع  قدامه:  ابن  قال  اإلسالم)4(،  فأقره 

اجلملة)5(.
مشروعية املضاربة مع بيت املال:- 

إن القراض هو عقد بني طرفني، وال مانع من أن يكون أحد هذين الطرفني 
هو بيت املال بشخصيته املعنوية املستقلة، وهذا ما حدث يف عصر عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه فقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: 
)خرج عَبدُ اهلل وعُبيدُ اهلِل ابنا عمَر بِن اخلطاب يف جيش إىل العراق فلما قفال 
مرّا على أبي موسى األشعري وهو أمري البصرة فرّحب هبما وسهّل ثم قال: لو 
أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى هاهنا مال من مال اهلل أريد 
أن أبعث به إىل أمري املؤمنني فأسلْفُكمَاهُ فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم 

)1( املغين ج10، ص140 فصل يف شركة املضاربة.
)2( ذكره السرخسي يف املبسوط كتاب املضاربة ج22، ص18.

)3( مالك يف املوطأ كتاب القراض، ما جاء يف القراض رقم 1196.
)4( االختيار لعليل املختار ج2، ص82 كذا: بداية اجملتهد وهناية املقتصد لإلمام القاضي أبي الوليد حممد بن امحد بن حممد بن 

رشد األندلسي ج 4كتاب القراض ص1367 – دار بن حزم.
)5( املغين ج 5 ص16، للتوسع يُنظر يف كتاب املدخرات للدكتور قطب مصطفى سانوا ص263 وما بعدها )دار النفائس ط1، 1421هـ(
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تبيعانه باملدينة فتؤدياِن رأسَ املال إىل أمري املؤمنني ويكون الربح لكما فقاال: 
ودَدِنا ذلك ففعل وكتب إىل عمر بن اخلطاب أن يأخذ منهما املال فلما قدما 
باعا فأرحبا فلما دفعا ذلك إىل عمر رضي اهلل عنه قال: أَكلَّ اجليش أسلَفه 
مثَل ما أسلفكما قاال: ال فقال: عمر بن اخلطاب ابنا أمري املؤمنني فأسلفكما 
أديا املال ورحبه، فأما عبد اهلل فسكت وأما عبيد اهلل فقال: ما ينبغي لك يا 
أمري املؤمنني هذا لو نقص هذا املال أو هلك لضِمنّاه، فقال عمر: أدياه فسكت 
لو  املؤمنني  يا أمري  عبد اهلل وراجعه عبيُد اهلل فقال: رجل من جلساء عمر 
جعلته قراضاً فقال عمر: )قد جعلتُه قراضاً، فأخذ عمر رأس املال ونصفَ 

رحبه وأخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب نصف ربح املال()1(.
وما مر من قبل كيف استفاد املسلمون األوائل من شركة القراض بني بيت املال 
وأصحاب املال يف الدولة اإلسالمية، ومن ذلك ما مت يف عصر املقتدر. وهذا 
ما يعرب عنه اليوم باسم الصكوك، وسنتحدث عنها يف التطبيقات املعاصرة إن 

شاء اهلل.
وهكذا فإن االقتصاد اإلسالمي شرع عقد املضاربة بني األشخاص سواء كانوا 
األمر  هذا  ويُعترب  املعنوية،  املال  بيت  شخصية  مثل  لألمة  ممثلني  أم  أفراداً 
مفتاحاً لبيت املال كي يقوم باستثمار أمالكه مما ينعكس مبواردَ وفريةٍ تعود 

بالنفع على األمة.

)1( مالك يف املوطأ باب ما جاء يف القراض ج4 ص993. حسب طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ط1 1425هـ.
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املبحث الثالث: الفيء واخُلمس
 الفيء مورد كبري من موارد بيت املال، ويدخل يف حكمه موارد أخرى، ولقد بني 
التارخيي بعضاً من األمور املتعلقة به، وسيحاول إظهار  الباحث يف احلديث 
األحكام الفقهية املتعلقة به يف هذا املبحث، إضافة للحديث عن مورد الغنائم، 

ويتناول الكالم يف هذا املبحث األمور التالية:
املطلب األول الفيء، وسيشمل احلديث فيه ما يلي:	 
o .تعريف الفيء ومشروعيته وسبب تسميته
o .مورد الفيء
o .ما يدخل يف حكم الفيء
o .الرتكات
o .الغصب
o .اللقطة

املطلب الثاني: اخلمس، وسيشمل احلديث يف اخلمس ما يلي:	 
o .الغنائم ومورد بيت املال منها
o .املستخرج من البحار
o .الركاز واملعادن
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املطلب األول: الفيء
يعد الفيء من املوارد الرئيسة لبيت املال، فما هو الفيء وما حق بيت املال فيه؟ 
وهل مثة موارد تدخل لبيت املال هلا حكم الفيء؟. سيجيب الباحث عن هذه 

األسئلة وغريها يف هذا املطلب كما هو آتي:
تعريف الفيء ومشروعيته: أ- 

تعريف الفيء لغة واصطالحاً: 
لُّ واجلمع أَْفياءٌ وُفيُوءٌ وفاءَ الَفيْءُ  َفنَسََخه الظِّ من فيأ والَفيْءُ ما كان مشساً 
َفيْئاً تَحَوََّل وتََفيََّأ فيه تََظلََّل وإمِنا مسي الظلُّ فيئاً لرُجُوعه مِن جانِب إىِل جانِب 
وفاءَ رَجَع وفاءَ إىِل األَمِْر يَفِيءُ وفاءَه َفيْئاً وُفيُوءاً رَجَع إليه وأَفاءَهُ غريُه رَجَعه 

ويقال فِئْتُ إىِل األَمر َفيْئاً إِذا رَجَعْتَ إليه النظر1. 
والفيء يف االصطال	:

يُوِجفْ عليه املسلمون خبيل، وال ركاب، 	  عرفه احلنفية: هو اسم ملا مل 
على  املأخوذة  واألموال  املسلمني،  إمام  إىل  بالرسالة  املبعوثة  األموال  حنو 
موادعة أهل احلرب، وال مخس فيه، ألنه ليس بغنيمة إذ هي للمأخوذ من 

الكفرة على سبيل القهر والغلبة)2(.
وأما املالكية: فعرّفوا بأنه الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها 	 

بغري إجياف خيل وال ركاب وال قتال)3(.
وعرفه الشافعية: بأنه كل ما أخذ من الكفار من غري قتال، كاملال الذي 	 

تركوه فزعاً من املسلمني)4(. 

)1( الَفيْءُ يف كتاب اللّه تعاىل على ثالثة مَعاٍن مَرِْجعُها إىِل أَصل واحد وهو الرجوع: قال اللّه تعاىل يف املُولِني مِن نسائهم: َ{إِْن 
فَاَء 

َ
اِر يُفِيءُ إِفاءة قال تعاىل: {َما أ َ َغُفوٌر رَِحيٌم{. والَفيْءُ الَغنِيمُة واخَلراجُ تقول منه أَفاءَ اللّهُ على املُسْلِمنيَ ماَل الُكفَّ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّ

ْمرِ الل{ أَي تَرِجعَ إىِل الطاعةِ. 
َ
ْهِل الُْقَرى{ وكذلك قوله تعاىل يف قِتاِل أَهِل البَْغِي: {َحتَّ تَِفَء إَِل أ

َ
ُ َعَ رَُسوِلِ ِمْن أ اللَّ

)2( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين الكاساني ج7 ص115 دار الكتاب العربي بريوت ط2 -1982.
)3( الكايف البن عبد الرب يوسف بن عبد اهلل القرطيب ص216، دار لكتب العلمية بريوت، ط1 – 1407هـ.

)4( كفاية األخيار للحصين الشافعي ص606.
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وعرفه ابن قدامة: بأنه الراجع إىل املسلمني من مال الكفار بغري قتال)1(.	 
مشروعيته: 

 .	 ُ فَاَء اللَّ
َ
نزلت سورة احلشر كاملة يف بين النضري ومنها قوله تعاىل: {َوَما أ

َ يَُسّلُِط  ِمْن َخيٍْل َوَل رَِكٍب َولَِكنَّ اللَّ وَْجْفُتْم َعلَيْهِ 
َ
ِمنُْهْم َفَما أ َعَ رَُسوِلِ 

ُ َعَ رَُسوِلِ ِمْن  فَاَء اللَّ
َ
ٍء قَِديٌر * َما أ ِ َشْ

ُ َعَ ُكّ رُُسلَُه َعَ َمْن يََشاُء َواللَّ
بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَم  الُْقْرَب  َوِلِي  َولِلرَُّسوِل  فَلِلَّهِ  الُْقَرى  ْهِل 

َ
أ

َوَما  فَُخُذوهُ  الرَُّسوُل  آَتَاُكُم  َوَما  ِمنُْكْم  ْغنَِياءِ 
َ
اْل َبنْيَ  ُدولَةاً  يَُكوَن  َل  َكْ 

َ َشِديُد الْعَِقاِب{ ]احلشر اآلية 7- 8[.  َ إِنَّ اللَّ َنَهاُكْم َعنُْه فَانَْتُهوا َواتَُّقوا اللَّ
مهت يهود بين النضري بالغدر ضد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 	. 

السنة الرابعة للهجرة فأخرجهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املدينة 
حتت  يزرع  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وكان  العهد)2(،  نقضهم  بسبب 
النخل يف أرضهم، فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة، وما فضل جعله 

يف الكراع والسالح، أي جعله يف خيل اجلهاد.
ما مر من قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )كانت أموال بين النضري 	. 

مما أفاء اهلل على رسوله مما مل يُوجف عليه خبيل وال ركاب وكانت لرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالصاً يعزل نفقة أهله سنة، ثم جيعل ما بقي يف 

الكراع والسالح عٌدّةً يف سبيل اهلل()3(.
سبب تسميته ومشوليته:

إن الفيء هو ما أُخذ من الكفار بغري قتال، ألن إجياف اخليل والركاب هو معنى 
القتال. ومسي فيئا:

الكفار، فإن األصل أن اهلل  أفاءه على املسلمني، أي رده عليهم من   ألن اهلل 
)1( املغين ج 6، ص312.

)2( قسمت أمواهلم على املهاجرين األولني دون األنصار إال اثنني من األنصار أعطامها ملا ذكر له من فقرمها ومها: سهل بن حنيف 
وأبو دجانة مسّاك بن خرشة.

)3( سبق خترجيه، يُنظر للعصر النبوي. 
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تعاىل خلق اخللق لعبادته، وخلق األموال إعانة على عبادته، فالكافرون به أباح 
أنفسهم اليت مل يعبدوه هبا، وأمواهلم اليت مل يستعينوا هبا على عبادته، لعباده 

املؤمنني الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه)1(.
حقوق بيت املال من الفيء:	- 

الفيء هو من حقوق بيت املال، ومصرفه موقوف على رأي اإلمام واجتهاده)2(.
ويقسم خُمس الفيء والغنيمة إىل ثالثة أقسام:

قسم منه يكون من حقوق بيت املال، وهو سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 	. 
املصروف يف املصاحل العامة لوقوف مصرفه على رأي اإلمام واجتهاده.

ألنه 	.  القربى،  ذوي  وهو سهم  املال  بيت  حقوق  من  يكون  ال  منه  وقسم 
مستحق جلماعتهم فتعني مالكوه، وخرج عن حقوق بيت املال خلروجه عن 

اجتهاد اإلمام ورأيه.
وقسم منه يكون بيت املال فيه حفاظا له على جهاته وهو سهم اليتامى 	. 

واملساكني وابن السبيل إن وجدوا دفع إليهم وإن فقدوا أحرز هلم)3(.
أما طريقة صرف الفيء فكان يقسم إىل مخسة أقسام، فالقسم األول )اخُلمس( 
يُقسّم إىل مخسة أوجه كما نص عليه القرآن الكريم يف اآلية الكرمية:)ما أفاء 
اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولدى القربى واليتامى واملساكني 
وابن السبيل...( أما األمخاس األربعة الباقية فتذهب لبيت املال ليصرفها يف 

الشؤون العامة. 
تقسيم الفيء)4(: 	- 

اختلف العلماء يف مصِرف الفيء:
)1( السياسة الشرعية للشيخ تقي الدين أمحد احلرّاني ط:1 وزارة الشؤون اإلسالمية، السعودية 1418هـ.

)2( األحكام السلطانية للماوردي ج1 ص429.
)3( املرجع السابق نفس الصحيفة.

)4( يُنظر: فتح الباري البن حجر العسقالني ج 6ص208 دار املعرفة بريوت، وكذا شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص69، 
كذا حتفة األحوذي ج 5 ص312: حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري دار الكتب العلمية، بريوت.
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قال مالك: الفيء واخلمس سواء، جيعالن يف بيت املال ويعطي اإلمام 	 
أقارب النيب صلى اهلل عليه وسلم حبسب اجتهاده.

وفرق اجلمهور بني مخس الغنيمة وبني الفيء، فقالوا: اخلمس موضوع 	 
فيما عينه اهلل فيه من أصناف املسلمني يف آية اخلمس من سورة األنفال ال 
يتعدى به إىل غريهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر يف مصرفه إىل رأي 

اإلمام حبسب املصلحة. 
وانفرد الشافعي كما قال ابن املنذر وغريه بأن الفيء خّيمس وأن أربعة 	 

كما يف  اخُلمس 4%  وله خُمْس  للنيب صلى اهلل عليه وسلم  أمخاسه %80 
الغنيمة، وأربعة أمخاس اخُلمس 16% ملستحق نظريها من الغنيمة. 

وقال اجلمهور: مصرف الفيء كله إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 	 
واحتجوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة. 

وتأول الشافعي قول عمر املذكور بأنه يريد األمخاس األربعة. 
نتيجة:

إن الفيء هو املال الذي أخذه املسلمون من الكفار من غري قتال، ويوضع - 
يف بيت املال بشكل كامل باتفاق الفقهاء.

عند -   84% نسبة  األمة ضمن  مصاحل  به يف  التصرف  يف  احلق  لإلمام 
الشافعية و 100% عند مجهور الفقهاء.

ما يدخل حكماً يف الفيء:د- 
يُعرف  ال  اليت  كاألموال  وذلك  العام  الفيء  املالية حلكم  املوارد  بعض  ختضع 
والودائع اجملهولة وما  اليت ال وراث هلا، والغصب  الرتكات  هلا مالك، وتشمل 
شاهبها: كما قال صاحب السياسة الشرعية)1(: )ثم إنه جيتمع من الفيء مجيع 
األموال السلطانية اليت لبيت مال املسلمني: كاألموال اليت ليس هلا مالك معني 

)1( الشيخ تقي الدين أمحد احلرّاني ص 37.
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مثل من مات من املسلمني وليس له وارث معني وكالغصوب والعواري والودائع 
اليت تعذر معرفة أصحاهبا وغري ذلك من أموال املسلمني العقار واملنقول فهذا 
النيب  ألن  فقط  الفيء  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  وإمنا  املسلمني  مال  وحنوه 
صلى اهلل عليه وسلم ما كان ميوت على عهده ميت إال وله وارث معني لظهور 
األنساب يف أصحابه وقد مات مرة رجالً من قبيلة فدفع مرياثه إىل أكرب تلك 
القبيلة أي أقرهبم نسبا إىل جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأمحد يف 
قول منصوص وغريه ومات رجل مل خيلف إال عتيقا له فدفع مرياثه إىل عَتيقه 
وقال بذلك طائفة من أصحاب أمحد وغريهم ودفع مرياث رجل إىل رجل من 
يتوسعون يف دفع مرياث  أهل قريته وكان صلى اهلل عليه وسلم هو وخلفاءه 
امليت إىل من بينه وبينه نسب كما ذكرناه(. وسيتناول الباحث هذه األموال من 

ناحية كوهنا مورداً غري مباشر لبيت املال.
 الرتكات اليت ال وارث هلا:  1-2

تعريف الرتكات لغة واصطالحاً:أ- 
يف اللغة: هي مجع لرتكة من )تَرَك( الشيء تركاً وتَركاناً طرحه وخالّه ويقال 
ترك امليت ماالً خلّفه، وتَِرَكُة امليت تراثه املرتوك وتركه يفعل كذا جعله يفعله 

فهو تارك ومرتاك)1(.
 وأما تعريف الرتكة يف االصطال	: 

عرفها احلنفية: ما تركه امليت من األموال صافيا عن تعلق حق الغري بعني 	 
من األموال)2(.

له 	  كان  من  موت  بعد  ملستحق  يثبت  التجزؤ  يقبل  حق  املالكية:  عرفها 
بقرابة أو ما يف معناها كالنكاح والوالء)3(.

)1( املعجم الوسيط ج 1ص176 كذا خمتار الصحاح 83.
)2( حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد احملتار على الدر املختار ج1 ص350. حممد عالء الدين أفندى جنل املؤلف ابن عابدين 

احلنفي، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر.
)3( الشرح الكبري للدردير ج 4 ص457.
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ويف تعريف آخر: الرتكة ما خيلفه الشخص بعد موته من أموال، وحقوق 	 
واختصاصات)1(.

مورد بيت املال من الرتكات:	- 
ال بد ملعرفة استحقاق بيت املال نصيبه من الرتكات من املرور على حكم توريث 
ذوي األرحام حيث أن العلماء انقسموا يف هذا التوريث بني بيت املال وبني ذي 
الرحم الذي هو كل قريب ليس بذي فرض، فمنهم من أعطى بيت املال ومنهم 

من أعطى أويل األرحام)2(:
أهل 	.  أكثر  قول  وهو  األرحام:  ذوي  توريث  وإمنا  املال  بيت  توريث  عدم 

بن  عبيدة  وأبي  مسعود  وابن  وعلي  كعمر  الصحابة  أكثر  رأي  وهو  العلم 
اجلراح ومعاذ بن جبل، وبه قال أبو حنيفة رمحه اهلل وأبو يوسف رمحه اهلل 
وحممد بن احلسن الشيباني وزفر ومن تابعهم. واحتجوا بعموم قوله تعاىل: 
تعاىل: { اآلية:75[، وقوله  ]األنفال  بَِبْعٍض{  ْوَل 

َ
أ َبْعُضُهْم  رَْحاِم 

َ
اْل ولُو 

ُ
{َوأ

اِن  ا تََرَك الَْوادِلَ قَْرُبوَن َولِلّنَِساءِ نَِصيٌب ِممَّ
َ
اِن َواْل ا تََرَك الَْوادِلَ لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِممَّ

ولفظ  اآلية:7[،  النساء   [ ا{  َمْفُروضاً نَِصيباًا  َكُثَ  ْو 
َ
أ ِمنُْه  قَلَّ  ا  ِممَّ قَْرُبوَن 

َ
َواْل

الرجال والنساء واألقربني يشملهم، والدليل على مدعي التخصيص. 
ثابت من 	.  بن  زيد  رأي  األرحام: وهو  لذوي  املال وال مرياث  بيت  توريث 

)1( الفرائض ص 91 لـ عبد الكريم بن حممد الالحم ط 1 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف - اململكة العربية السعودية 1421هـ، 
وأما احلقوق املتعلقة بالرتكة فهي:

- قضاء الديون املتعلقة بأعيان الرتكة وهو رأي مجهور الفقهاء خالفاً للحنابلة الني يرون أن جتهيز املتوفى مقدم على الديون.
- جتهيز امليت وتكفينه.

- قضاء الديون املتعلقة بذمة امليت سواء كانت ديون العباد أم ديون اهلل إال أن هذه األخرية مل يوجب احلنفية إخراجا إال إذا أوصى 
امليت فتخرج على أهنا وصية.

- إنفاذ الوصيا ضمن حدود الثلث.
- تقسيم الرتكة بني الورثة حسب القرآن والسنة.

- استحقاق من أقر له املتوفى بنسب على غريه مل يثيت له الصلة باملتوفى.
- تنفيذ الوصية كلها ولو فوق الثلث عند عدم وجود أي وارث.

- إذا مل يكن يف الرتكة وارث وال مقر له بنسب وال موصى له مبا زاد على الثلث، ينتقل املال إىل بيت مال املسلمني على انه مال 
ال مالك له، ليس على أن بيت املال وارث ملن ال وارث له. عن األحوال الشخصية للدكتور أمحد احلجي الكردي ص244بتصرف، 

منشورات جامعة دمشق ط.6.
)2( حتفة األحوذي ج6 ص236.
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املال عند عدم  والشافعي وقاال يوضع  أخذ)1( مالك  الرأي  الصحابة وهبذا 
عدم  لذلك  اشرتط  الشافعي  لكنّ  املال  بيت  والعصبة يف  الفرض  صاحب 
املال)1(،  لبيت  الفرض  بعد  والباقي  الرتكة  صرفت  وإال  املال  بيت  انتظام 
وارث  وارث من ال  )أنا  بقوله صلى اهلل عليه وسلم:  الفريق  واستدل هذا 
ك عانيه)2( وأرث ماله واخلال وارث من ال وارث له يفك عانيه ويرث  له أفُّ
ماله()3(، واملراد أن مرياثه لبيت املال. ومبا روي أن زيداً أتُى يف ابنة أو أخت 

فأعطاها النصف، وجعل ما بقى يف بيت املال)4(.
ومييل الباحث لقول اجلمهور وهو توريث األرحام عند عدم وجود أصحاب 

الفرض-مع أن زيد بن ثابت هو حجة يف علم الفرائض)5( )املواريث( وذلك:
العام -  تقوى على ختصيص  ثابت ال  بن  زيد  ألن طرق)6( وصول حديث 

الذي يف القرآن الكريم.
أبو -  بينهم  الصحابة ومن  األول هم من فقهاء  الرأي  املذكوِرين يف  وألن 

عبيدة بن اجلرّاح)7( الذي كان وزيراً لبيت املال.
مرياث بيت املال عند تعذر وجود وارث:

إن بيت املال يف األصل ليس من ضمن ورثة املورّث، كما أنه ال حيق له أن يأخذ 
)1( فيض القدير للمناوي ج 3 ص502.

)2( أي أخلص أسريه بالفداء عنه.
)3( أخرجه أبو داوود يف باب مرياث ذوي األرحام، وابن ماجه يف باب الدية على العاقلة فإن مل تكن له عاقلة ففي بيت املال، كذا 

ابن ماجه يف السنن ج2 ص979 باب الدية على العاقلة...، سنن البيهقي الكربى ج 6 ص214. قال صاحب حتفة األحوذي:
)واحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري وأخرجه أيضا أمحد والنسائي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان وصححاه، وحسنه أبو زرعة 

الرازي وأعله البيهقي باالضطراب( ج 6 ص235.
)4( سنن الدارمي ج 2ص458. عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي، دار الكتاب العربي بريوت، ط 1، 1407.

)5( حلديث )أفرضكم زيد( قال ابن حجر العسقالني أخرجه أمحد وأصحاب السنن إال أبا داوود وصححه احلاكم وابن حبان من 
حديث أنس وهو معلول. الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ج2 ص297. دار املعرفة بريوت.

)6( قال اإلمام الشوكاني بعد ذكرها: وكل هذه الطرق ال تقوم هبا حجة، وعلى فرض صالحيتها لالحتجاج فهي واردة يف اخلالة 
والعمة فغايته أنه ال مرياث هلما، وذلك ال يستلزم إبطال مرياث ذوي األرحام. عن حتفة األحوذي ج6 ص236.

)7( أبو عبيدة بن اجلرا	 عامر بن عبد اهلل بن اجلراح القرشي الفهري املكي، أحد السابقني األولني، شهد له النيب صلى اهلل 
عليه وسلم باجلنة، ومساه أمني األمة، واستخلفه أكثر من من مرة على سرايا و وجهه أبو بكر إىل الشام سنة ثالث عشرة أمريا، 
وفيها استخلف عمر، فعزل خالد بن الوليد ووّلى أبا عبيدة، تويف أبو عبيدة يف سنة مثان عشرة، وله مثان ومخسون سنة. عن سري 

أعالم النبالء )أول األعالم فيه( ج 1 ص5.
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من أموال من مات بأي وجه طاملا أن هناك مستحقون للرتكة، وإذا أخذ يف تلك 
احلالة فإنه يكون متعدياً على احلقوق وعلى ما أوجب اهلل تعاىل من أحكام 
دقيقة يف املواريث اليت ُفصّلت يف كتاب اهلل بشكل دقيق كي ال يكون مّثَة ريبٌ 
وخصامٌ يف تقسيم املواريث، وأما يف حال تعذر وجود مستحق للرتكة فإن بيت 
املال يستحق هذه الرتكة على أنه مال ال مالك له، ليس على أن بيت املال وارث 
من ال وارث له، ويكون هذا املال مبعنى الفيء حيث أن الفيء جيتمع منه مجيع 
األموال السلطانية اليت لبيت مال املسلمني: كاألموال اليت ليس هلا مالك معني، 

مثل من مات من املسلمني وليس له وارث معني)1(.
ويكون مصرفه يف الفقراء خاصة صدقة عن امليت عند أبي حنيفة، ويف وجوه 
املصاحل أعم ألنه قد كان من األمالك اخلاصة وصار بعد االنتقال إىل بيت املال 

من األمالك العامة وهذا عند الشافعي. 
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إىل بيت املال من رقاب األموال هل 

يصري وقفاً عليه مبجرد وضعه ملصلحة بيت املال؟ على وجهني:
أحدمها: أهنا تصري وقفاً لعموم مصرفها الذي ال خيتص جبهة، فعلى هذا ال 

جيوز بيعها وال إقطاعها. 
وثانيهما: ال تصري وقفا حتى يقوم اإلمام بوقفها، فعلى هذا جيوز له بيعها إذا 
رأى بيعها أصلح لبيت املال ويكون مثنها مصروفا يف عموم املصاحل، ويف ذوي 
احلاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات، وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد 
قيل جبوازه، ألنه ملا جاز بيعها وصرف مثنها إىل من يراه من ذوي احلاجات 
وأرباب املصاحل جاز إقطاعها له، ويكون متليك رقبتها كتمليك مثنها وقيل: إن 
إقطاعها ال جيوز وإن جاز بيعها ألن البيع معاوضة وهذا اإلقطاع صلة واألمثان 
إذا صارت ناضة)2( هلا حكم خيالف يف العطايا حكم األصول الثابتة فافرتقا؛ 

)1( السياسة الشرعية 38 للشيخ تقي الدين، عون املعبود شرح سنن أبي داود حملمد مشس احلق العظيم آبادي ج 8، ص75.
)2( أي ظاهرة. عن لسان العرب ج7، ص 236.
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وإن كان الفرق بينهما ضعيفا، وهذا الكالم يف إقطاع التمليك)1(. 
 الغصب والودائع اليت جُهل مالكها. 1-2

تعريف الغصب لغة واصطالحاً:أ- 
يف اللغة)2(: الغصب أخذ الشيء ظلماً، الشيء غصبا أخذه قهراًً وظلما ويقال 
غصبه ماله وغصب منه ماله واملرأة زنى هبا كرها، واجللد أزال عنه شعره ووبره، 

وفالناً على الشيء قهره فهو غاصب جيمع على )ُغصَّابٌ(. ويف االصطالح:
عرفه احلنفية: وهو أخذ مال متقوم حمرتم مملوك للغري بطريق التعدي)3(.	 
وعرفه املالكية: أخذ مال قهرا تعديا بال حرابة)4(.	 
عرفه الشافعية واحلنابلة: استيالء على حق الغري بال حق)5(. 	 
حكم ومورد الغصب:	- 

حكم الغصب: للغصب يف األصل حكمان:
أحدمها: يرجع إىل اآلخرة، والثاني: يرجع إىل الدنيا. 

إذا فعله عن 	.  املؤاخذة  الذي يرجع إىل اآلخرة فهو اإلثم واستحقاق  أما 
التعمد سبب الستحقاق  سبيل  على  املعصية  وارتكاب  معصية،  ألنه  علم، 
املؤاخذة، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: )من أخذ شربا من األرض ظلماً، 
فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضني()6(، وهبذا يكون الغصب من الكبائر. 
وإن فعله ال عن علم، بأن ظن أنه ملكه فال مؤاخذة عليه، ألن اخلطأ مرفوع 
املؤاخذة شرعاً بربكة دعاء النيب عليه الصالة والسالم الذي أخرب عنه اهلل 
تعاىل: {ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{ ]البقرة اآلية:286[، وقوله صلى 

)1( األحكام السلطانية للماوردي باب أقسام العامر ج1 ص387.

)2( املصباح املنري ج2 ص448، وكذا املعجم الوسيط ج2 ص218.
)3( االختيار لعليل املختار باب الغصب، خرج بالقيد األول امليتة فال يتحقق الغصب فيهما، وبالثاني - حمرتم- مخر املسلم فال يتحقق فيه. 

)4( خمتصر خليل بن إسحاق بن موسى املالكي ص228،دار الفكر بريوت 1415هـ.
)5( اإلقناع للشربيين ج 332. دار الفكر بريوت، 1415هـ، اإلنصاف للمرداوي ج 6 ص121.

)6( صحيح البخاري باب ما جاء يف سبع أراضني ج 3 ص1168 برقم 1611، كذا مسلم باب حتريم الظلم وغصب األرض ج 3 
ص1230 وفيه عدة روايات.
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اهلل عليه وسلم: )رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه()1(. 
ومن أهم أحكام الغصب يف الدنيا وجوب رد املغصوب على الغاصب عند 	. 

حال قيامه وعرفة أصحابه، ولكن عند تعذر رد الغصب إىل أصحابه فيكون 
عنئذٍ من حقوق بيت املال وبعبارة أوضح)2( إذا كانت األموال قد أخذت بغري 
حق، وقد تعذر ردها إىل أصحاهبا، ككثري من األموال السلطانية ؛ فاإلعانة 
على صرف هذه األموال يف مصاحل املسلمني كسداد الثغور، ونفقة املقاتلة، 
وحنو ذلك: من اإلعانة على الرب والتقوى؛ إذ بالواجب على السلطان يف هذه 
األموال -إذا مل ميكن معرفة أصحاهبا وردها عليهم، وال على ورثتهم- أن 
يصرفها -مع التوبة إن كان هو الظامل- إىل مصاحل املسلمني. هذا هو قول 
مجهور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وأمحد، وهو منقول عن غري واحد من 
موضع  منصوص يف  هو  كما  الشرعية،  األدلة  دلت  ذلك  وعلى  الصحابة، 
أخر. وإن كان غريه قد أخذها، فعليه هو أن يفعل هبا ذلك، وكذلك لو امتنع 
السلطان من ردها: كانت اإلعانة على إنفاقها يف مصاحل أصحاهبا أويل من 
تركها بيد من يضيعها على أصحاهبا، وعلى املسلمني. فإن مدار الشريعة 
َ َما اْسَتَطْعُتْم{  ]التغابن: من اآلية 16[ املفسر  على قوله تعاىل: {فَاتَُّقوا اللَّ
ُتَقاتِهِ{ ]آل عمران: 102[ ؛ وعلى قول النيب صلى  َ َحقَّ  لقوله: {اتَُّقوا اللَّ
اهلل عليه وسلم: )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم()3(. وهكذا فإن 
األموال املغصوبة: تُرد إىل أصحاهبا فإن تعذر الرد فإىل بيت املال لصرفها 

يف مصاحل األمة.

)1( نصب الراية للزيلعي ج2، ص65: عبد اهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي )دار احلديث مصر1357هـ(، وذكره ابن حجر يف فتح 
الباري ج 3 ص102)دار املعرفة بريوت(. وأخرجه احلاكم يف املستدرك ج2، ص216، وقال على شر ط الشيخني لكن بلفظ: جتاوز 

اهلل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )املستدرك على الصحيحني- دار الكتب العلمية بريوت ط1، 1411هـ.( 
)2( السياسة الشرعية ص46.

)3( البخاري باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ج ص 2658، مسلم باب فرض احلج مرة يف العمر ج2 ص975.
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3 - 2   األموال املشاهبة للغصب الواردة لبيت املال عند تعذر ردها ألهلها:
اهلدية أو الرشوة اليت يأخذها املوظفون العاملون يف الدولة اإلسالمية. 	. 

أبعثه فيقول هذا لكم  باُل عامٍل  كحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ما 
وهذا أهدى يل. أفال قعد يف بيت أبيه أو يف بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه 

أم ال...()1(.
سرقة أموال األمة واختالسها. فعن عدي بن عمرية الكندي قال مسعت 	. 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: )يا أيها الناس من عمل لنا على عمل 
َفَكتَمَنَا مِْخيًَطا فهو يأتي به يوم القيامة( فقام رجل من األنصار كأني أراه 

فقال: يا رسول اهلل اقبل عنى عملك، قال: ومالك؟
قال: مسعتك تقول الذي قلت، قال: )وأنا أقوله اآلن من استعملناه على عمل 

فليجئ بقليله وكثريه فما أُوتِىَ منه أخذ وما نُهيَ عنه انتهى()2(.
وباختصار كل ما أُخذ من مواطين الدولة اإلسالمية بغري حق، فعن معاذ بن 
جبل قال بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن فلما سرت أرسل 
يف إثري فرددت فقال: )أتدري مَل بعثت إليك ال تصينب شيئا بغري إذني فإنه 
لعملك()3(،  فامض  دعوتك  القيامة هلذا  يوم  َغل  يأت مبا  يغلل  ومن  ُغلول 

ومعنى غلول أي خيانة)4(.
4 - 2   اللقطة:

تعريف اللقطة لغة وشرعاً: أ- 
ساقَِطةٍ  لُِكّل  ويُقال  أيضاً  والْتََقَطه  األرض،  من  أخََذه  الشيءَ  لََقط  اللغة:  يف 
القَِطٌة أَي لكل ما نَدَر من َكلِمَةٍ مَن يَسْمَعُها ويُذِيعُها)5(. واللْقطة بتسكني القاف 

)1( حديث صحيح، مرّ خترجيه أثناء احلديث عن محاية امللكية العامة. 
)2( مسلم كتاب اإلمارة باب يف وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ج3 ص1465، أبو داوود كتاب األقضية، باب يف هدايا العمّال ج3 ص300.

)3( سنن الرتمذي كتاب األحكام، باب ما جاء يف هدايا األمراء ج3 ص621، قال أبو عيسى حديث معاذ حسن غريب. 
)4( يُرجع إىل حتفة األحوذي ج4 ص470.

)5( خمتار الصحاح ج 1 ص285.
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الرجل  القاف فهو  اللقطة بفتح  الذي جتده ملقى فتأخذه، وأما  اسم الشيء 
اللقاط يتبع اللقطات يلتقطها)1(، ويف االصطالح:

عرفها احلنفية اسم وضع للمال امللتقط عيين، ونقلوا بأهنا: مال يوجد 	 
وال يعرف مالكه، وليس مبباح كمال احلربي)2(.

عرفها املالكية: مال معصوم عُرض للضياع)3(.	 
الواجد 	  يعرف  الشافعية: ما وجد من حق حمرتم غري حمرتز ال  عرفها 

مستحقه)4(.
عرفها احلنابلة: املال الضائع من ربه)5(.	 
مشروعية صرف اللقطة لبيت املال: 	- 
ما قاله عمر بن اخلطاب ملن وجد لقطة: )عِّرْفها سنة فإنْ عرّفت فذاك 	. 

وإال فهي لك فلم تعرف فلقيه هبا القابَل يف املوسم فذكرها له فقال عمر 
هي لك فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرنا بذلك. قال ال حاجة يل 

فيها، فقبضها عمر فجعلها يف بيت املال()6(. 
وألن عمر بن اخلطاب كتب إىل عماله: ال تَصِلوا الضالة - أو الضوال 	. 

قال: فلقد كانت اإلبل تتناتج)7( هَمالً وتِردُ املياه، ما يعِرضُ هلا أحد حتى 
يأتي من يعرتفها، فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب أن ُضمُّوها، وعرّفوها، 
فإن جاء من يعرفها، وإال فبيعوها، وضعوا أمثاهنا يف بيت املال، فإن جاء من 

يعرتفها فادفعوا إليه األمثان)8(.
)1( لسان العرب ج ص392.

)2( الدر املختار ج4، ص 275.
)3( الشرح الكبري ألبي الربكات أمحد الدردير ج4، ص117. 

)4( اإلقناع للشربيين ج 2 ص339.
)5( اإلنصاف للمرداوي ج3، ص11كذا املغين البن قدامة ج6، ص3.

)6( سنن البيهقي الكربى باب اللقطة يأكلها.. ج 6، ص187 وإسناده جيد، كذا الدارمي باب اللقطة ج8، ص193.
)7( )أنتجت( الناقة حان نَتَاجها وولدت. املعجم الوسيط ج2، ص 719.

)8( عبد الرزاق يف مصنفه كتاب اللقطة ج10، ص132، وذكره مالك يف املوطأ بغري لفظ باب اللقطة يف رواية حممد بن احلسن 
ج3، ص296، وباب القضاء يف الضوال برواية حييى الليثي ج2، ص759.
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وهكذا فإن اللقطة ال تدخل بيت املال مباشرة وإمنا:
يتم تعريفها لسنة.	. 
إن جاء صاحبها دُفعت إليه.	. 
إن مل يأت من ال يعرفها تُباع.	. 
يُوضع مثنها يف بيت املال.	. 

قال اإلمام السرخسي: وما يوجد من اللقطة إذا مل يعرفها أحد فهو موضوع 
يف هذا النوع من بيت املال ومصروف هذا النوع نفقة اللقيط وتكفني من ميوت 

من املسلمني، وال مال له)1(.
وإىل  وعالجهم،  واملرضى  الفقراء،  دواء  إىل  فيصرف  البدائع:  وقال صاحب 
أكفان املوتى الذين ال مال هلم، وإىل نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإىل نفقة من 

هو عاجز عن الكسب وليس له من جتب عليه نفقته وحنو ذلك)2(.
وبعبارة معاصرة تتخصص كل من وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 

مبوارد اللقطات اليت تعذر ردها وكذلك مال من ال وارث له.
نتيجة:

من  مثل  معني  مالك  هلا  ليس  اليت  كاألموال  الفيء  حكم  تأخذ  أموال  هناك 
اليت  واللقطات  والودائع  وكالغصب  معني  وارث  له  وليس  املسلمني  من  مات 
تعذر معرفة أصحاهبا، فهذه إن استطاع اإلمام أن جيد هلا مستحقاً من أهلها 
دفعها إليه وإال دفعها لبيت املال لتصرف يف مصاحل األمة حسب نوعها مثل 

ختصيص نفقة اللقطة يف الشؤون االجتماعية والصحية.

)1( املبسوط باب ما يُوضع فيه اخُلمس ج3 ص18.
)2( بدائع الصنائع للكاساني ج2 ص69.
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املطلب الثاني: اخُلمس
مل حتل الغنائم لألمم السابقة،ِ وأحلّها اهلل تعاىل لنبينا حممد صلى اهلل عليه 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  اهلل  عبد  بن  جابر  فعن  وسلم 
)أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسرية شهر، 
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأيّما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، 
وأحلت يل الغنائم، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس كافة، 
وأعطيت الشفاعة()1(. فما هي الغنائم؟ وما هو نصيب بيت املال منها؟ وهل 
الغنائم من حيث النسبة املالية؟ هذا ما سيجب عنه  مثة موارد مالية تشبه 
الباحث يف احلديث عن الغنائم وعن املستخرج من البحار، كذا املعادن والركاز، 

وذلك وفق اآلتي:
أوالً- الغنائم:

تعريف الغنائم لغة واصطالحاً:أ- 
الغنائم يف اللغة)2(: َغنِمْتُ الشيء أَْغنَمُهُ ُغنْمًا أصبته َغنِيمًَة ومَْغنَمًا واجلمع 

الَغنَائِمُ، وتأتي مبعنى الزيادة والنماء)3(. ويف االصطالح: 
عرفها احلنفية: هي اسم ملا يؤخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة)4(.	 
والركاب 	  اخليل  وإجياف  بالقتال  الكفار  من  أُخذ  ما  الشافعية:  عرفها 

واإلجياف اإلعمال، وقيل اإلسراع)5(.
عرفها ابن قدامة: ما أخذ منهم قهرا بالقتال، واشتقاقها من الغنم، وهو 	 

الفائدة.

)1( صحيح البخاري أبواب املساجد، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ج1، ص168، مسلم 
كتاب املساجد ومواضع الصالة ج1، ص370.

)2( املصباح املنري ج2، ص455.
)3( لسان العرب ج12، ص445.

)4( االختيار لعليل املختار ج3، ص81
)5( كفاية األخيار ج2، ص605. 



201

كيفية تقسيم الغنيمة:	- 
انقسم العلماء إىل كيفية توزيع مخس الغنيمة على ثالثة أقوال:

لليتامى، وآخرَ 	  القسمة تكون على ثالثة أسهم سهٍم  إن  رأي احلنفية)1( 
للربكة،  هو  إمنا  اآلية  يف  تعاىل  اهلل  وذكر  السبيل،  البن  وسهٍم  للمساكني، 
يأخذ  كان  ألنه  قد سقط مبوته،  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  وسهم رسول 
بوصف الرسالة ال بوصف اإلمامة خبالف مجهور العلماء، وكذلك سهم ذوي 
القربى ألهتم كانوا يستحقونه زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالنصرة 
له وبعد وفاته بالفقر النقطاع النصرة. والنسب عندهم كما يلي: %20 ÷3 = 

حصة كل سهم من اليتامى واملساكني وابن السبيل.
رأي اإلمام مالك)2( إن القسمة مفوض أمرها إىل اإلمام، يفعل ما يراه 	 

مصلحة لألمة.
رأي الشافعية واإلمام أمحد بن حنبل ومجهور)3(: املعترب من مال الغنيمة 	 

إىل بيت املال هو مخس اخلمس وهو سهم املصاحل، أي ما يعادل 4% فقط، 
وأما الباقي فليس من حق بيت املال، وإمنا ملن ذكرهتم آية األنفال يف قول 
ِ ُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِي  نَّ لِلَّ

َ
ٍء فَأ نََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْ

َ
اهلل تعاىل: {َواْعلَُموا أ

نَْزْلَا َعَ 
َ
ِ َوَما أ بِيِل إِْن ُكنُْتْم آََمنُْتْم بِاللَّ الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ

]األنفال  قَِديٌر{  ٍء  َشْ  ِ
ُكّ َعَ   ُ َواللَّ اْلَْمَعاِن  اْلََق  يَوَْم  الُْفْرقَاِن  يَوَْم  َعبِْدنَا 

اآلية 41[، أي سهم هلل ورسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم 
للمساكني، وسهم البن السبيل. ويبني الشكل اآلتي كيفية هذه النِّسب:

)1( املبسوط للسرخسي كتاب السري ج 10 ص8، اهلداية شرح البادية فصل يف كيفية تقسم الغنيمة ج 2 ص148.
)2( الكايف البن عبد الرب باب الفيء وقسمته وقسمة الغنيمة ج1 ص216.

)3( 8 كفاية األخيار لتقي الدين احلصين الدمشقي لشافعي ج2 ص602 وما بعده، املغين البن قدامة باب قسمة الغنيمة والفيء 
والصدقة ج 6 ص314،



202

الشكل )3-2( بيان كيفية توزيع الغنيمة 
يقول اإلمام املاوردي: )وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت املال، ألهنا 	 

الواقعة ال خيتلف مصرفها برأي  تعينوا حبضور  الذين  للغامنني  مستحقة 
اإلمام، وال اجتهاد له يف منعهم منها فلم تصِر من حقوق بيت املال()1(.

مكان توزيع الغنيمة:	- 
اختلف الفقهاء يف مكان توزيع الغنيمة فهل حيل توزيع الغنيمة يف دار احلرب)2(؟.

مالك 	  قال  وهبذا  احلنابلة)3(،  عند  احلرب  دار  يف  الغنائم  قسمة  جيوز 
والشافعي وأبو يوسف، واستدلوا بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوات 

بين املصطلق وهوازن وخيرب.
وقال أبو حنيفة ال تنقسم إال يف دار اإلسالم، ألن امللك ال يتم عليها إال 	 

باالستيالء التام، وال حيصل إال بإحرازها يف دار اإلسالم، وهذا احلكم ال 
يعمم عندهم فإذا اتصل املكان بدار اإلسالم بفتحه وإجراء أحكام اإلسالم 

)1( األحكام السلطاتية ج1، ص429.
)2( مصطلح )الدار( مصطلح إسالمي يقابله يف الوقت احلاضر مصطلح )الدولة(، وكانت مكة قبل فتح النيب صلى عليه وسلم 

)دار كفر( واملدينة بعد هجرته صلى اهلل عليه وسلم )دار إسالم(.
)3( املغين البن قدامة ج9، ص212.

للمقاتلني يف  تعطى   %80
قتل  من  حتى  املعركة، 
على  حصته  توزع  منهم 
للفارس  يُعطى  ورثته، 
ثالثة أسهم وللرجل سهم 
عند اجلمهور من العلماء 
خال بعض احلنفية فقالوا 
وسهم  للفارس  سهمان 

للرجل.

يصرف  ورسوله  هلل   %4
)بيت  األمة  صاحل  يف 

املال(
4% لذي القربى

4% لليتامى
4% للمساكني

4% ابن السبيل
20% اجملموع

الغنيمة

%	0%	0
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عليه فيجوز، وإذا اجتهد اإلمام حلاجة اجملاهدين فيجوز، وإذا مل تكن عنده 
وسائط للنقل فيجوز لإليداع.

ثانياً- ما يؤخذ على املستخرج من البحار:
ويقصد باملستخرج من البحر ما حيصل عليه الناس من البحر من أشياء 
مثينة كاللؤلؤ واملرجان والعنرب وكل حلية تستخرج من البحر)1(. وسيتحدث 

الباحث عن ذلك فيما يلي:
أقوال العلماء يف املستخرج من البحار:أ- 

انقسم الفقهاء يف املستخرج من البحار إىل فريقني)2(:
كاللؤلؤ 	  ملن جيده  فهو  البحر  من  املستخرج  يف  شيء  ال  األول:  الفريق 

أبي حنيفة  اإلمام  البحر يف قول  والعنرب وكل حلية تستخرج من  واملرجان 
وحممد واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد يف رواية.

الفريق الثاني: فيها اخُلمس عند أبي يوسف ورواية عن أمحد.	 
أدلة الفريق األول:

ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه سئل عن العنرب فقال: )هو شيء 	. 
دَسرَه البحر ال مخس فيه()3(، وألن يد الكفرة مل تثبت على باطن البحار 
اليت يستخرج منها اللؤلؤ، والعنرب فلم يكن املستخرج منها مأخوذا من أيدي 

الكفرة على سبيل القهر فال يكون غنيمة فال يكون فيه اخلمس.
وألنه قد كان خيرج على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه، 	. 

فلم يأت فيه سنة عنه، وال عن أحد من خلفائه من وجه يصح.
ألن 	.  الرب،  معدن  على  قياسه  يصح  وال  فيه،  الوجوب  عدم  األصل  وألن 

تعب،  غري  من  األرض  على  الرب  ملقى يف  فيوجد  البحر،  يلقيه  إمنا  العنرب 
)1( بدائع الصنائع ج2 ص68.

الكربى ج2 ص 293، اجملموع ج6 ص168، املهذب ج1  املدونة  )2( بدائع الصنائع ج2 ص68 املبسوط للسرخسي ج2 ص213، 
ص168، وكذا املغين ج2 ص332، اإلنصاف للمرداوي ج3 ص122.

)3( البخاري كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر ج 2 ص544. 
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فأشبه املباحات املأخوذة من الرب، كاملن والزجنبيل، وغريمها. 
أدلة الفريق الثاني:

روي أن عامل عمر رضي اهلل عنه كتب إليه يف لؤلؤة وجدت، ما فيها 	. 
قال: فيها اخلمس، وروي عنه أيضا أنه أخذ اخلمس من العنرب.

وألن العشر جيب يف املستخرج من املعدن فكذا يف املستخرج من البحر، 	. 
ألن املعنى جبمعهما وهو كون ذلك ماال منتزعا من أيدي الكفار بالقهر إذ 
الدنيا كلها برها وحبرها كانت حتت أيديهم انتزعناها من أيديهم فكان ذلك 
الغنائم، وألنه خارج من معدن، فأشبه  فيه اخلمس كسائر  غنيمة فيجب 
اخلارج من معدن الرب، وحيكى عن عمر بن عبد العزيز، أنه أخذ من العنرب 

اخلمس. 
طريق اخلمس على قول الفريق الثاني:	- 

يوسف1:  أبو  اإلمام  قال  البحر  من  املستخرجات  على  أيضاً  اخُلمس  ويطبق 
وفيما يستخرج من البحر من حلية وعنرب فاخلمس يوضع يف مواضع الغنائم.

ومييل الباحث إىل قول مجهور الفقهاء وهو عدم وجوب شيء يف املستخرج 
وال  بركاز  ليس  وألنه  الصحيح،  عباس  ابن  حلديث  وذلك  البحار،  من 
عروض  إىل  البحر  من  املستخرج  حتول  إذا  ولكن  اجلاهلية،  دفن  من 
مجيع  على  قياساً  بشروطها  فيه  الزكاة  وجوب  إىل  الباحث  فيميل  جتارية 
العالية.  األمثان  قيمته  تبلغ  وقد  ذلك  يكون  ال  وكيف  التجارية،  العرض 

ثالثاً- الركاز واملعادن: 
التاريخ  يف  وخاصة  العظيمة  املال  بيت  موارد  من  املعادن  يف  االستثمار  يعد 
احلديث، فما هي املعادن؟ وهل مثة فرق بينها وبني الركاز؟ وما هو نصيب بيت 

املال منها؟. سيعرض الباحث توضيحاً عنهما فيما يلي:

)1( اخلراج ألبي يوسف ص21.
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الركاز:	 
تعريف الركاز ومشروعيته:أ- 

تعريف الركاز: يف اللغة)1( من ركز، ورَّْكزُ الرمح غرزه يف األرض والرِّْكز احلِسُّ 
 ،]98 اآلية:  ]مريم  ا{  رِْكزاً لَُهْم  تَْسَمُع  ْو 

َ
{أ تعاىل  قوله  ومنه  اخلفي  والصوت 

والرِّكاُز بالكسر: دفني أهل اجلاهلية كأنه ركز يف األرض، وأركز الرجل وجد 
الركاز.

ويف االصطالح:
باجلاهلية 	  واملراد  كثر)2(،  أو  قل  اجلاهلية  دفني  الفقهاء:  عرفه مجهور 

أي قبل اإلسالم مما كان يُستخدم من قبلهم كضرب األعاجم)العملة(، أو 
حليتهم، أو صور ملوكهم، وما شابه ذلك، وسوى أمر اجلاهلية فهو لقطة.

كون 	  أعم من  األرض،  مركوز حتت  مال  الركاز)3(:  احلنفية  بينما عرف 
راكزه اخلالق أو املخلوق.

مشروعيته:
وردت مشروعية الركاز يف السنة واإلمجاع: 

ففي السنة: قوله صلى اهلل عليه وسلم: )...ويف الركاز اخُلمس()4(.
وأمااإلمجاع هو أيضا جممع عليه، قال ابن املنذر)5(: ال نعلم أحدا خالف هذا 
احلديث، إال احلسن فإنه فرق بني ما يوجد يف أرض احلرب، وأرض العرب، 
العرب  أرض  يف  يوجد  وفيما  اخلمس،  احلرب  أرض  يف  يوجد  فيما  فقال: 

)1( لسان العرب: ركز ج5 ص355.
)2( املدونة الكربى لإلمام مالك ج 2ص293، اإلقناع للشربيين ج 1ص225، املغين ج 2 ص323.

)3( رد احملتار ج7 ص135.
)4( صحيح البخاري باب ويف الركاز اخلمس ج 2 ص545، وصحيح مسلم باب جرح العجماء جبار... ج 3 ص1335. سنن الرتمذي 

أبواب الزكاة - باب ما جاء يف أن العجماء جرحها جبار، ويف الركاز اخلمس ج3 ص 3 / رقم 642 /.
)5( ابن املنذر: اإلمام احلافظ العالمة، شيخ اإلسالم، أبو بكر، حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب 

التصانيف: اإلمجاع، وكتاب: املبسوط، وغري ذلك، تويف سنة318. عن سري أعالم النبالء ج 14 ص490.
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الزكاة)1(.
مصرف الركاز:	- 

وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن أمحد فيه)2(، مع ما فيه من اختالف أهل 
العلم.
يعطي 	  رواية فقال:  الصدقات. ونص عليه أمحد يف  أهل  األول:  القول 

الركاز على مكانه، وإن تصدق به على املساكني أجزأه، وهذا  اخلمس من 
قول الشافعي)3(.

القول الثاني: مصرفه مصرف الفيء، أي خيلط بامليزانية العامة للدولة، 	 
وهبا قال أبو حنيفة وأمحد ومالك يف رواية أخرى عنه، قال اإلمام أبو يوسف: 

وهو مبنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتُخمّس وما بقي فلهم)4(. 
األدلة:
دليل القول األول: - 
ألن عليَّ بن أبي طالب رضي اهلل عنه، أمر صاحب الكنز أن يتصدق به 	. 

على املساكني حيث قال له: اقسمها مخسة أمخاس فقسمتها، فأخذ علي 
منها مخسا وأعطاني أربعة أمخاس، فلما أَدبرَتُ دعاني، فقال: يف جريانك 

فقراءُ ومساكنيُ؟ قلت: نعم. قال: فخْذها فاقسمها بينهم)5(.
 وذكر الشافعي)6( تعليقاً عن هذا احلديث بأنه ينقض بعضه بعضا إذا زعم 
أن عليّاً قال ومخس للمسلمني فكيف جيوز أن يكون الوايل يرى للمسلمني يف 
مال رجل شيئا ثم يرده عليه أو يدعه له والواجب على الوايل أن لو منع رجل 

)1( املغين ج2، ص327.

)2( املغين ج2، ص327.

)3( املغين ج2، ص329.
)4( اخلراج البي يوسف ص23، فتح الباري البن حجر ج3، ص365.

)5( البيهقي يف السنن الكربى: ج4، ص156.
)6( األم ج2، ص93.
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من املسلمني شيئا هلم يف ماله أن جياهده عليه، وهذا عن علي مستنكر وقد 
روى عن على بإسناد موصول أنه قال: أربعة أمخاس لك واقسم اخلمس على 
فقراء أهلك، ولعل علياً رضي اهلل عنه عَلمَه أميناً وعَلِمَ يف أهله فقراء من 

أهل السهمان فأمره أن يقسمه فيهم.
وألنه مستفاد من األرض، أشبه املعدن والزرع.	. 
دليل القول الثاني:- 
ملا روى أبو عبيد)1(، بسنده أن رجال وجد ألف دينار مدفونة خارجا من 	. 

املدينة، فأتى هبما عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، فأخذ منها اخلمس 
يقسم  عنه  اهلل  رضي  عمر  وجعل  بقيتها،  الرجل  إىل  ودفع  دينار،  مائيت 

املائتني بني من حضره من املسلمني، إىل أن فضل منها فضلة)2(.
وألنه مال خمموس زالت عنه يد الكافر.	. 

ومييل الباحث للقول أن خُمُس الركاز إن حصل وظهر فهو لبيت املال خيصص 
املال يف  بيت  يد  وتطلق  رواية،  وأمحد يف  الشافعي  عند  الزكاة  نفقات  وفق 

نفقاته وفق مصاحل األمة وفق قول مجهور الفقهاء.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: وأيا ما كان املصرف فهذه الكنوز أمر نادر 

الوقوع، وليست موردًا ذا قيمة خلزانة الزكاة أو اخلزانة العامة)3(.
املعادن وأقوال العلماء فيها:	 
تعريف املعادن: أ- 

ومنه {َجنَّاُت  أقام  وقعد  وعُدُوًنا  عَدًْنا  باملكان  عَدَنَ  من  اللغة)4(:  املعادن يف 
َعْدٍن{ أي جنات إقامة و املَعْدِن بكسر الدال وهو املكان الذي يَثْبُتُ فيه الناس 
ألَن أَهله يقيمون فيه وال يتحوَّلون عنه شتاء وال صيفاً ومَعْدِنُ كل شيء من ذلك 

)1( األموال برقم 875.
)2( املغين ج 6ص10.

)3( فقه الزكاة للقرضاوي ج 1ص360.
)4( املصباح املنري ج 2ص397، لسان العرب ج 13 ص279 البن منظور دار صادر – بريوت ط1.
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ومَعْدِنُ الذهب والفضة مسي مَعْدِناً إلنْبات اهلل فيه جوهرمها وإِثباته إِياه يف 
األَرض حتى عَدَنَ أَي ثبت فيها

وأما يف االصطالح: هو كل ما خرج من األرض مما خيلق فيها من غريها مما 
له قيمة)1(.

مقدار الواجب يف املعدن: 	- 
املعادن 	  من  وحددوا  اخلمس)2(،  فيه  الواجب  وأصحابه  حنيفة  أبو  قال 

اجلامد الذي يذوب بالذوب ففيه اخلمس)3(.
زكاة 	  الواجب يف  قدر  قياسًا على  العشر،  ربع  فيه  الواجب  وقال أمحد 

الشافعي  عن  املشهور  وهذا  العشر)4(،  ربع  وهو  واإلمجاع  بالنص  النقدين 
واملفتى به عند أصحابه)5(. 

وعند املالكية: املعدِن على ضربني: ضرب يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا 	 
ال خالف يف أنه ال جيب فيه غري الزكاة، وضرب ال يتكلف فيه مؤونة عمل، 
الزكاة، وقال مرة أخرى: فيه  فهذا اختلف قول مالك فيه، فقال مرة فيه 

اخلمس)6(.
وهناك رأى آخر مشهور يف مذهب مالك: أن ما خيرج من باطن األرض، 	 

سواء أكان فلزات أم كان سوائل، يكون كله ملًكا لبيت مال املسلمني، فاملناجم 
والبرتول السائل يف باطن األرض ملك للدولة، وقد علل ذلك بأن مصلحة 
املسلمني أن تكون هذه األموال جملموعهم ال آلحادهم، ألن هذه املعادن قد 
جيدها شرار الناس، فإن تُركت هلم أفسدوها، وقد يؤدي التزاحم عليها إىل 

)1( املغين ج2، ص330.
)2( اهلداية شرح البداية ج1، ص 108ألبي احلسن علي بن أبي بكر بن عبد اجلليل الرشداني املرغياني )املكتبة اإلسالمية(.

)3( املبسوط لشمس الدين السرخسي ج2، ص211.
)4( يُرجع للمغين ج2، ص330.

)5( اجملموع ج6، ص56.
)6( الثمر الداني شرح رسالة القريواني ص339، صاحل عبد السميع اآلبي األزهري، كذا املنتقى شرح املوطأ، ج2، ص84.
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النائب عن  اإلمام  فجعلت حتت سلطان  والتحاسد  الدماء  التقاتل وسفك 
املسلمني ينفق غالتِها يف مصاحلهم)1(.

األدلة:
استدل القائلون بربع العشر يف املعدن:	. 

 مبا رواه مالك يف املوطأ بسنده )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطع هلالل 
بن احلارث معادن القبلية فتلك املعادن ال يؤخذ منها إىل اليوم إال الزكاة)2(.

أدلة القائلني باخلمس:	. 
استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ويف الركاز 
اخلمس()3(، قالوا املستخرج من األرض نوعان: أحدمها يسمى الكنز وهو املال 
الذي دفنه بنو آدم يف األرض، والثاني يُسمى معدًنا وهو املال الذي خلقه اهلل 
تعاىل يف األرض، والركاز اسم يقع على كل واحد منهما، إال أن حقيقته للمعدن، 

واستعماله للكنز جماز)4(.
على حني قال مالك والشافعي وفقهاء احلجاز بعامة: املعدن ليس بركاز، بل 
أبو هريرة  رواه  ما  بدليل  اجلاهلية،  من عهد  األرض  املدفونة يف  الكنوز  هو 

رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)العجماءُ جُرحها ُجبُارٌ)5(، والبئر جُبار، واملعِدن جُبار، ويف الركاز اخُلمس()6( 
قال ابن حجر: واحلجة للجمهور تفرقة النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املعدن 

)1( حاشية الدسوقي باب الزكاة ج1 ص487، مواهب اجلليل ج2 ص335، املدونة الكربى ج9 ص157.
)2( مالك يف املوطأ باب الزكاة يف املعادن ص 248، كذا سنن أبو داوود كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف إقطاع األرضني ج 
3ص173. قال الشافعي بعد أن روى هذا احلديث: )ليس هذا مما يثبته أهل احلديث رواية، ولو أثبتوه مل يكن فيه رواية عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم إال إقطاعه، وأما الزكاة يف املعادن دون اخلمس فليست مروية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم( األم ج2 ص43.

)3( سبق خترجيه.
)4( بدائع الصنائع للكاساني ج2 ص65.

)5( العجماء هي البهيمة، مسيت عجماء ألهنا ال تتكلم، وجرحها جبار: أي هدر، واملراد الدابة املرسلة يف رعيها أو املنفلتة من 
صاحبها وليس معنى أن املعدن جبار أنه ال زكاة فيه، ولكن املراد أنه إذا استأجر رجالً الستخراج معدن أو حلفر بئر فاهنار عليه 

فال ضمان عليه )شرح السيوطى وحاشية السندي على النسائي: 45/5، 46(.
)6( صحيح البخاري كتاب الديات باب املعدن جبار واجلرح جبار ج 6 ص2533، كذا مسلم يف الصحيح كتاب احلدود، باب جرح 

العجماء واملعدن والبئر ج 3 ص1334. 
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والركاز بواو العطف فصح أنه غريه)1(، ومثله قال النووي)2(.
مذهب من جيعل الواجب على قدر املؤونة:	. 

ذهب مالك والشافعي إىل أنه إن كان اخلارج كثريًا بالنسبة إىل العمل والتكاليف، 
فالواجب هو اخلمس، وإن كان قليالً بالنسبة إليهما، فالواجب هو ربع العشر)3(.

وهذا التفريق عندهم إمنا هو للتوفيق بني األحاديث اليت تفيد أن يف الذهب 
والفضة ربع العشر - ومها معدنان فيقاس عليهما بقية املعادن- واألحاديث 
اليت تفيد أن يف املعدن اخلمس، وأنه ركاز أو كالركاز، ومن جهة أخرى القياس 

على الزرع حيث اختلف مقدار الواجب فيه باختالف اجلهد.
يف مصرف ما يؤخذ من املعدن)4(:	- 

اختلف الفقهاء حول مصرف املعادن أهو زكاة؟ فيصرف يف مصارف الزكاة 
الثمانية؟ أم يصرف مصرف مخس الغنائم والفيء فال يعد زكاة؟

ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إىل أن مصرفه مصرف مخس الغنائم)5(.	 
وذهب مالك)6( وأمحد)7( إىل أن مصرفه مصرف الزكاة.	 
مطلًقا، 	  الزكوات  مصرف  فقيل:  الشافعي)8(،  مذهب  ذلك  يف  واختلف 

وقيل: إن أوجبنا اخلمس فمصرفه كالفيء، وإن أوجبنا رُبعَ العُشر فمصرفه 
كالزكاة.

ويرتتب على هذا اخلالف أن من مل يعتربه زكاة يوجب اخلمس على الذمي إذا 
استفاد معدًنا، خبالف اعتباره زكاة إذ أهنا ال جتب على الذمي، ألهنا عبادة 

)1( فتح الباري قول باب ويف الركاز اخلمس: ج3، ص364.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم ج11، ص 226.

)3( ُينظر فقه الزكاة للقرضاوي ج1، ص388.
)4( يُنظر: فقه الزكاة للقرضاوي ج1، ص392.

)5( الدر املختار ج2، ص339، املبسوط ج2 ص211.
)6( الشرح الكبري للدردير ج1، ص486، الفواكه الدواني ج1، ص 335.

)7( اإلنصاف ج3، ص121.
)8( املهذب ج1، ص162، اجملموع ج6، ص141، كفاية األخيار كتاب الزكاة ج1، ص191.
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وهو ليس من أهلها. وكذلك من مل يعتربه زكاة ال يشرتط يف أدائه النية، خبالف 
الزكاة فإنه يشرتط فيها النية إذ هي عبادة، وال عبادة بغري نية. ومييل الباحث 
يف هذه املسألة إىل رأي املالكية والشافعية الذين وّفقوا بني األحاديث وجعلوا 
الواجب على حسب مؤونة االستخراج، فإن كان الواجب 5% كان املصرف هو 

لبيت املال العام وإن كان 2.5% فهو لبيت مال الزكاة.
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املبحث الرابع: اخلراج والوقف
 اخلراج والوقف من املوارد املعروفة القدمية، وكالمها موجود يف النظام املايل 
الباحث يف  املالية، وسيعرض  املوارد  اإلسالمي، ولقد سامها بشكل قوي يف 
يف  مسامهتهما  وطريقة  والوقف  اخلراج  حول  توضيحاً  موجزاً  املبحث  هذا 
أم غري مباشر كالوقف،  املالية سواء كان ذلك بشكل مباشر كاخلراج  املوارد 

ويتناول الكالم يف هذا املبحث النقاط التالية:
املطلب األول: اخلراج وأنواعه، ويشمل احلديث فيه:	 
o .تعريفه ومشروعيته وأقسامه
o  .مقداره

املطالب الثاني: الوقف، ويشمل: 	 
o .ًتعريف الوقف لغة واصطالحا
o .الدور املنوع للوقف يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية
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املطلب األول: اخلراج وأنواعه
ترجع أمهية اخلراج لكونه املورد األساس لبيت املال وذلك بسبب اتساع األراضي 
الزراعية مما جعل اخللفاء الراشدون يقومون باإلشراف على مجعه بأنفسهم ويصرف 

منه على أرزاق اجلند ورواتب املوظفني ويتناول البحث يف اخلراج النواحي التالية:
تعريف اخلراج لغة واصطالحاً:أ- 

اخلراج يف اللغة)1( من )خرج( خيرج خروجاً أي برز، واخَلرْجُ هو املصدر، واخَلرَاجُ 
اسمٌ ملا يُْخرَجُ، واخَلرَاجُ َغلَُّة العبد واألَمة، واخَلرْجُ واخَلراج اإلِتاوَةُ تُؤْخذ من أَموال 
الناس، واخَلرْجُ أَن يؤَدي إِليك العبدُ خَرَاجَه أَي غلته والرَّعِيَُّة تُؤَدِّي اخَلرْجَ إىِل الوُالةِ. 
ا فََخَراُج  لُُهْم َخرْجاً

َ
ْم تَْسأ

َ
ويُجْمَعُ اخَلراجُ على أَخْراٍج وأَخَاِريجَ وأَخِْرجَةٍ ويف التنزيل: {أ

ازِقنَِي{ ] املؤمنون اآلية72[.  َرّبَِك َخْيٌ وَُهَو َخْيُ الرَّ
 وأما تعريف اخلراج اصطالحا، فقد عُرّف بشكل عام بأنه: املال الذي جيبى ويؤتى 

به ألوقات حمدودة)2(. وأما املراد يف هذا املبحث:
ما وضع على رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها)3(.	 
اململوكة جلماعة 	  األرض  يستغل  من  يدفعها  اليت  األجرة  آخر:  تعريف  ويف 

املسلمني، واليت تقوم الدولة مبباشرة شؤوهنا نيابة عنهم)4(.
اخلراجية 	  األرض  على  املسلمني  إمام  يفرضها  اليت  الوظيفة  بأنه:  وعُرّف 

النامية)5(.
وبكالم آخر: التكليف املايل العام الذي فعله عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 	 

على أراضي غري املسلمني من أهل الكتاب وغريهم، وذلك يف أحوال معينة)6(.

)1( خمتار الصحاح ص72، لسان العرب ج2 ص252.
)2( االستخراج ألحكام اخلراج ص9، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل، 1405.

)3( األحكام السلطانية للماوردي486.
)4( النفقات العامة يف اإلسالم للدكتور يوسف إلبراهيم يوسف ص91.

 ./islam web net / fatwa 5( عن موسوعة الفتاوى تاريخ 28 شوال1421هـ(
.isegs.com/forum/showthread 6( د. جناح عبد العليم أبو الفتوح بتصرف عن املوقع العاملي لالقتصاد اإلسالمي(
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مشروعيته وأقسامه: 	- 
مشروعية اخلرا	:

يدل على مشروعية اخلراج ما يلي:
وَْجْفُتْم 	. 

َ
ُ َعَ رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ فَاَء اللَّ

َ
القرآن الكريم: يف قوله تعاىل: {َوَما أ

 ِ
ُ َعَ ُكّ َ يَُسّلُِط رُُسلَُه َعَ َمْن يََشاُء َواللَّ َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل َوَل رَِكٍب َولَِكنَّ اللَّ

ٍء قَِديٌر{ ]احلشر: 6[. لقد احتج عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه هبذه  َشْ
اآلية عندما فتحت العراق)1(، وقد مر ذلك أثناء احلديث عن عصره رضي 
اهلل عنه، حيث اجتهد مع الصحابة يف أراض الفتح، ومل تقسم بني الفاحتني 
وضرب عليها اخلراج، وكذلك سائر ما فتح يف عصره، كأرض الشام ومصر 

وغريها، مل يقسم منها شيء، وضرب عليها اخلراج.
رأى أمري املؤمنني عمر رضي اهلل عنه أن من املصلحة عدم تقسيم األرض 
املفتوحة عنوة، ووقفها على مجيع املسلمني وضرب اخلراج عليها. وأهم ما 

تقضى به املصلحة يف ذلك:
تأمني مورد مايل ثابت لألمة اإلسالمية بأجياهلا املتعاقبة ومؤسساهتا - 

املختلفة.
إليه قوله تعاىل:  -  الثروة وعدم حصرها يف فئة معينة. كما أشار  توزيع 

ْغنَِياءِ ِمنُْكْم{ ]احلشر: 7[.
َ
{َكْ َل يَُكوَن ُدولَةاً َبنْيَ اْل

إِّنِ -  لِلَْمَلئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  تعطيلها: {ِإَوذْ  وعدم  بالزراعة  األرض  عمارة 
{ ]البقرة: 30[. رِْض َخلِيَفةاً

َ
َجاِعٌل ِف اْل

أنه قد وردت أحاديث تدل على 	.  ذكر ابن رجب احلنبلي يف االستخراج 

)1( ذكروا أن سواد العراق كان اخلراج موضوعا عليه قبل االسالم يف زمن ملوك الفرس فذكر حييى بن آدم يف كتاب اخلراج عن 
احلسن بن صاحل قال سوادنا هذا يعين سواد الكوفة مسعنا أنه كان يف أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدون اليهم 
اخلراج فلما ظهر املسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن مل يقاتلهم من النبط والدهاقني على حاهلم ووضعوا اجلزية على 

رؤس الرجال ومسحوا عليهم ما كان يف أيديهم من االرض ووضعوا عليها اخلراج عن االستخراج يف أحكام اخلراج ص15.
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أبي  عن  مسلم)2(  اخلراج يف صحيح  تقرير)1(  من خالل  ذلك  وبني  وقوعه 
هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )مَنعتِ 
العراُق درهَمها وََقفِيزَها ومنعتِ الشامُ مُدْيَها ودينارَها ومنعتْ مِصرُ إِرْدَبَّهَا 
ودينارها وعُدتُم من حيثُ بدأمت وعدمت من حيث بدأمت وعدمت من حيث 
بدأمت(. ويف احلديث يذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإخباره عن املغيّبات 
منع ثالث من الواليات ما عليها من وظيفة مالية، ويكون املنع بعد العطاء 
الذي مل ينهى عنه نبينا الكريم صلى اهلل عليه وسلم وذكر كل والية حسب 
تعاملها فالعراق بالقفيز والشام باملُدّ ومصر باإلردبّ، وذكر ويف معنى منعت 

العراق وغريها قوالن مشهوران:
 أحدمها إلسالمهم، فتسقط عنهم اجلزية، وهذا قد وجد.	 
والثاني وهو األشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البالد يف 	 

آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمني)3(.
األراضي اليت يُوضع عليها اخلراج:	- 

تقسم األراضي إىل أربعة أقسام:
أن يوضع عليها 	.  إحياءه فهو أرض عشر ال جيوز  املسلمون  ما استأنف 

خراج)4(.
ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون كما يلي:	. 
على مذهب الشافعي رمحه اهلل أرضُ عُشٍر وال جيوز أن يوضع عليها 	 

خراج. 
)1( والتقرير هو جزء من السنة النبوية.

)2( صحيح مسلم، باب ال تقوم الساعة حتى حيسر الفرات عن جبل من ذهب، ج 4ص2220.
)3( شرح النووي على صحيح مسلم ج 18 ص 20، دار إحياء الرتاث العربي بريوت، 1392هـ ط2، قال النووي رمحه اهلل: أما 
)القفيز( فمكيال معروف ألهل العراق. قال األزهري: هو مثانية مكاكيك، واملكوك صاع ونصف، وهو مخس كيلجات، ويعادل اليوم 
مثان وسبعني كيلو وثالمثئة ومخسني غراماً. وأما )املدي( فبضم امليم على وزن )قفل(، وهو مكيال معروف ألهل الشام ويعادل 
سبعة عشر كيلو غرام ومئيت غرام تقريباً. وأما اإلردب فمكيال معروف ألهل مصر ويعادل اثنان ومخسون كيلو ومئة وأربعني 

غراماً. شرح النووي بتصرف ج18 ص20.
)4( االستخراج يف أحكام اخلراج ص19.
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وقال أبو حنيفة اإلمام خمري بني أن جيعلها خراجا أو عُشراً، فإن جعلها 	 
خراجا مل جيز أن تنقل إىل العشر، وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إىل اخلراج. 

ما ملك من املشركني عنوة وقهرا )غنيمة(، فتكون كما يلي:	. 
تقسم على الغامنني وهذا مذهب الشافعي وتكون أرض عشر ال جيوز 	 

أن يوضع عليها خراج، ويكون لبيت املال حصته املعروفة من الغنيمة فقط.
وقف على املسلمني، وهذا رأي مالك وذلك وفق خراج يوضع عليها. 	 
وقال أبو حنيفة يكون اإلمام خمريا بني األمرين، وهذا قول أكثر العلماء)1(.	 
األدلة:

يعود اختالف العلماء يف وضع أراضي الغنيمة إىل ثالثة أصول)2(: 
األول أن األرض املأخوذة عُنوة هل هي داخلة يف آية الغنيمة أو يف آية 	 

الفيء.
الثاني حكم خبري وهل قسمها النيب صلى اهلل عليه وسلم أو مل يقسمها.	 
الثالث ما فعله عمر رضي اهلل عنه بأرض السواد وغريه من أرض العنوة 	 

حيث استدل هذا الرأي بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اصطفى من 
أرض السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا فكان 
ومل  املسلمني  يصرفها يف مصاحل  كان  درهم  ألف  آالف  تسعة  غلتها  مبلغ 

يقطع شيئا منها. 
ثم إن عثمان رضي اهلل عنه أقطعها، ألنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها 
الفيء فكان ذلك منه إقطاع  إياه أن يأخذ منه حق  وشرط على من أقطعها 
ألف  بلغت على ما قيل مخسني  إقطاع متليك فتوفرت غلتها حتى  إجارة ال 
ألف درهم فكان منها صالته وعطاياه ثم تناقلها اخللفاء بعده فلما كان عام 
اجلماجم سنة اثنتني ومثانني يف فتنة ابن األشعث أحرق الديوان وأخذ كل قوم 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم ج10، ص211، االستخراج يف أحكام اخلراج ص25.
)2( االستخراج يف أحكام اخلراج ص26.
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ما يليهم، فهذا النوع من العامر ال جيوز إقطاع رقبته؛ ألنه قد صار باصطفائه 
لبيت املال ملكا لكافة املسلمني فجرى على رقبته حكم الوقوف املؤبدة، وصار 

استغالله هو املال املوضوع يف حقوقه.
النظر يف  املسلمني على وجه  أمر  الذي خّيري ويل  القول  الباحث إىل  ومييل 

األصلح بني:
أن يستغله لبيت املال كما فعل عمر رضي اهلل عنه )االستثمار(.	. 
وبني أن يتخري له من ذوي املكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته خبراج 	. 

يوضع عليه مقدر بوفور االستغالل ونقصه كما فعل عثمان رضي اهلل عنه 
ويكون اخلراج )أجرة تصرف وجوه املصاحل( إال أن يكون مأخوذا باخلمس 
على  مقامسة  اخلراج  من  وضعه  ما  كان  فإن  اخلمس،  أهل  يف  فيصرف 
الشطر من الثمار والزروع جاز يف النخل كما )ساقى صلى اهلل عليه وسلم 
أهل خيرب على النصف من مثار النخل(، وجوازها يف الزرع معترب باختالف 
الفقهاء يف جواز املخابرة1، فمن أجازها أجاز اخلراج هبا، ومن منع منها منع 
من اخلراج هبا، وقيل بل جيوز اخلراج هبا، وإن منع املخابرة ملا يتعلق هبا من 
عموم املصاحل اليت يتسع حكمها عن أحكام العقود اخلاصة، ويكون العشر 
لكافة  ملك  والثمرة  لزارعيه،  ملك  الزرع  ألن  الثمر،  دون  الزرع  يف  واجبا 

املسلمني مصروفة يف مصاحلهم. 
ما صوحل عليه املشركون من أرضهم فهي األرض املختصة بوضع اخلراج 	. 

عليها وهي على نوعني:
)الفيء( فتصري -  قتال  بغري  للمسلمني  أهلها فحصلت  ما خال عنها  األول: 

وقفا على مصاحل املسلمني )ملكية عامة( ويضرب عليها اخلراج)2( ويكون 
)1( املخابرة: هي مزارعة األرض على الثلث أو الربع عن التعريفات للجرجاني ص264. قال النووي: وأما )املخابرة( فهي واملزارعة 

متقاربتان ومها املعاملة على األرض ببعض ما خيرج منها من الزرع كالثلث والربع وغري ذلك من األجزاء املعلومة.
)2( االستخراج يف أحكام اخلراج البن رجب احلنبلي ص20.
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أجرة تقر على األبد وإن مل يقدر مبدة ملا فيها من عموم املصلحة وال يتغري 
بإسالم وال ذمة، وال جيوز بيع رقاهبا اعتبارا حلكم الوقوف. 

والثاني: ما أقام فيه أهله وصوحلوا على إقراره يف أيديهم خبراج يضرب - 
عليهم فهذا على حالني:

أحدمها: أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصري هذه األرض وقفا على 
املسلمني كالذي اجنلى عنه أهله، ويكون اخلراج املضروب عليهم أجرة ال 
تسقط بإسالمهم وال جيوز هلم بيع رقاهبا، ويكونون أحق هبا ما أقاموا على 
أم أسلموا كما ال  أقاموا على شركهم  أيديهم سواء  تنتزع من  صلحهم وال 
تنتزع األرض املستأجرة من يد مستأجرها، وال يسقط عنهم هبذا اخلراج 
الذمة  إىل  ينتقلوا  مل  وإن  مستوطنني،  ذمة  أهل  صاروا  إن  رقاهبم  جزية 
إقرارهم فيها  يَُقرّوا فيها سنًة وجاز  أن  العهد مل جيز  وأقاموا على حكم 

دوهنا بغري جزية. 
والثاني: أن يستبقوها على أمالكهم وال ينزلوا عن رقاهبا ويصاحلوا عنها 
خبراج يوضع عليها، فهذا اخلراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم 
وتسقط عنهم بإسالمهم وجيوز أن ال يؤخذ منهم جزية..)1(. ويبني الشكل 

)4- 2( أحكام أراضي اخلراج.

)1( األحكام السلطانية للماوردي ج1، ص297.
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اخلرا	

قام عليه أهله 
وصوحلوا على اخلراج

مذهب مالك أهنا وقف 
للمسلمني خبراج بوضع 

عليها

مجهور العلماء اإلمام خمري 
بني التعميم وبني جعلها 

للمسلمني

ما أسلم عليه أهله فهم أحق به

عند 
الشافعية 

أرض 
عشر

عند أبي 
حنيفة 
اإلمام 

خميّر بني 
العشر 
واخلراج

الشافعية 
الغامنني 
وتكون 

أرض عشر 
ولبيت املال 

حصته 
فقط

ما خال 
عنها 
أهلها 

فحصلت 
للمسلمني 
بغري قتال 
)ملكية(

ما تنازل 
أصحاهبا 

عن 
ملكيتها 

للمسلمني 
فيؤخذ 

منهم
أجرة

ما بقي 
على ملك 
أصحابه 

مقابل دفع 
اجلزية

ما صوحل عليه املشركون من أرضهم

الغنيمة

الشكل )4-2( بيان أراضي اخلراج
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مقدار اخلراج)1(: د- 
إن اخلارج على نوعني: األول خراج مقامسة، والثاني خراج مقاطعة أو وظيفة.

أما خراج املقامسة فهو أن مين اإلمام على أهل بلدة فتحها، فتجعل على - 
أراضيهم مقدار ربع اخلارج، أو ثلثه، أو نصفه، وال يزيد على النصف، لفعل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أهل خيرب، وهبذه الطريقة تُؤّمن العمالة ذات 

اخلربة، ويفرّغ املسلمون للدعوة واجلهاد)2(.
وأما خراج املقاطعة أو الوظيفة: فمأخوذ من فعل عمر بن اخلطاب رضي - 

اهلل عنه حينما وظف على كل جريب يبلغه املاء صاعاً ودرمهاً وهو مبقدار 
3019غ. فعن عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
وأتاه ابن حنيف فجعل يقول واهلل لئن وضعت على كل جريب)3(، من األرض 

درمها وقفيزا من طعام ال يشق ذلك عليهم وال جيهدهم)4(.
أسس تقدير اخلراج)5(:	- 

إن مبدأ تقدير خراج األرض هو طاقتها وما تتحمله، مع ترك فضل ألهلها 
من  القرب  ومدى  السقي،  وطريقة  ونوع  األرض،  جودة  ذلك حسب  ويتحدد 

التجمعات السكانية.
إذا فال بد لواضع اخلراج من اعتبار الثالثة: 

اختالف األرض.	. 
واختالف الزرع.	. 

)1( الفقه احلنفي وأدلته للشيخ أسعد الصاغرجي ج2، ص365، دار الكلم الطيب ط1، 1420هـ.
)2( الفقه االقتصادي لعمر بن اخلطاب للدكتور جربية احلارثي ص432.

)3( وأما اجلريب فهو أرض تصلح للزراعة طوهلا ستون ذراعأ يزيد على ذراع العامة بقبضة ، وذراع العامة ست قبضات من غري 
اإلهبام فيكون الذراع سبع قبضات، والقبضة تساوي70سم زائداً على الذراع العادي بنحو10سم ويكون طول ضلع اجلريب42م 
فتكون مساحة اجلريب الواحد1764م وخراجه 3019غ مما يزرع يف تلك األرض، عن الفقه احلنفي وأدلته للشيخ أسعد الصاغرجي 

ج2، ص365.
)4( االستخراج يف أحكام اخلراج ص81: قال اإلمام أمحد وأبو عبيد أصح شيء يف اخلراج عن عمر رضي اهلل عنه حديث عمرو 

بن ميمون.
)5( النفقات العامة يف اإلسالم للدكتور يوسف إبراهيم يوسف ص93عن اخلراج ليحيى بن آدم واألحكام السلطانية للماوردي..
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واختالف السقي ليعلم قدر ما حتمله األرض من خراجها، فيقصد العدل 	. 
فيها فيما بني أهلها وبني أهل الفيء من غري زيادة جتحف بأهل اخلراج وال 

نقصان يضر بأهل الفيء نظرا للفريقني.
أمثاهنا 	.  لزيادة  وبعدها  واألسواق  البلدان  من  قرهبا  اعترب  من  وهناك 

يكون  فيما  يعترب  وال  ورقا  خراجه  يكون  فيما  يعترب  إمنا  وهذا  ونقصاهنا، 
خراجه حبا.

تلك الشروط الثالثة تعترب يف احلب والورق، وإذا كان اخلراج معتربا فكذلك 
وال  غريها،  خلراج  خمالفا  ناحية  كل  خراج  يكون  أن  وجاز  قدره  اختلف  ما 
يستقصي يف وضع اخلراج غاية ما حيتمله، وليجعل فيه ألرباب األرض بقية 

جيربون هبا نوائبهم وحوائجهم)1(.

الشكل )5-2( أسس تقدير اخلراج

)1( السياسة الشرعية ص300- 301. 

نوع األرض

نوع السقينوع الزرع

البعد عن 
األسواق

حساب التكلفة 
يف اخلراج
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جباية اخلراج:و- 
الدولة اإلسالمية ألن الرسول 	.  أو غلة حسب حاجة  اخلراج يؤخذ ماال 

صلى اهلل عليه وسلم أخذ اخلراج غلة من يهود خيرب وهو نصف ما خترجه 
األرض من حمصول وأخذه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ماال من أرض 

السواد يف العراق. 
جيمع اخلراج بعد احلصاد والسنة املالية له هي السنة الشمسية وليست 	. 

كان  إن  أما  األربعة  والفصول  الشمسي  بالنظام  الزراعة  الرتباط  القمرية 
اخلراج)1( على مسائح األرض كان معتربا بالسنة اهلاللية.

يؤخذ اخلراج على األرض الصاحلة للزراعة سواء زرعت أم مل تزرع)2(، 	. 
وهو فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.

يسقط اخلراج يف اآلفات السماوية اليت ال ميكن االحرتاز منها مثل الربد 	. 
والغرق)3(.

نتيجة:
مما سبق مييل الباحث أن اخلراج املتعلق به حق لبيت املال إما أن يكون على 
امللكية العامة وهي كل ما مل يتعني مالكوه ومل يتميز مستحقوه، وإما أن يقع 
امللكية  أما  هبا،  اخلاص  معناه  وفق  للخراج  شأن  وال  اخلاصة  األمالك  على 
العامة فيمكن لإلمام، أو نائبه يف هذا الشأن أن يأتي منها بإيرادات لبيت املال 

وفق طريقتني:
أوالمها هي استثمار أمالك بيت املال، وذلك كما فعل النيب صلى اهلل - 

عليه وسلم عندما عامل أهل خيرب على حصة بيت املال وهم غري مسلمني، 

مما يدلل على جواز االستثمار مع غري املسلم، وكما فعل عمر بن اخلطاب 
)1( السياسة الشرعية ص301.

)2( الفقة االقتصادي لعمر بن اخلطاب للدكتور جربية احلارثي ص436.
)3( احمليط الربهاني الفصل السادس األسباب املوجبة لسقوط اخلراج ج2، ص594. حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري 

برهان الدين مازه دار إحياء الرتاث العربي.
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رضي اهلل عنه من وقف سواد العراق وتثمريه، وسيمر مفهوم االستثمار يف 
الشريعة اإلسالمية إن شاء اهلل.

ثانيهما تأتي من خالل تأجري أمالك بيت املال، وإقطاع أرضها، كما فعل - 
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
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املطلب الثاني: األوقاف
متهيد: 

األوقاف مؤسسة قدمية جداً عرفها الناس منذ العصور القدمية قبل اإلسالم. 
فلقد سجل القرآن الكريم أن أول مكان خصص لعبادة اهلل، هو البيت احلرام 
ى لِلَْعالَِمنَي{  َة ُمَباَركاً َوُهداً ِي بَِبكَّ َل َبيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ وَّ

َ
مبكة املكرمة {إِنَّ أ

]آل عمران:96[، فيكون بذلك املسجد احلرام هو أول وقف عرفته اإلنسانية)1(، 
ولقد سامهت املوارد الوقفية كما سيمر يف دعم بيت املال العام على الرغم من 

كوهنا مستقلة عنها.
ويشمل احلديث يف الوقف ما يلي:

تعريف الوقف لغة واصطالحاً.	 
دور الوقف يف دعم املوارد املالية.	 
تعريف الوقف ومشروعيته: أ- 
تعريف الوقف:- 

الوقف يف اللغة من وقف يقال وقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا سكنت ووقفتها 
أنا يتعدى وال يتعدى ووقفت الدار وقفا حبستها يف سبيل اهلل وشيء موقوف 
والوقف  وأثواب)2(،  ثوب  مثل  أوقاف  واجلمع  باملصدر  تسمية  أيضا  ووقف 
مصدر)3(، أما أوقف فهي لغة رديئة. والوقف هو: احلبس، والتسبيل، واحلبس: 
املنع، وهو يدل على التأبيد، يقال: وقف فالن أرضه وقفاً مؤبداً، إذا جعلها 

حبيساً ال تباع وال تورث)4(. والوقف يف االصطالح:
عرفه احلنفية: حبس شيء معلوم بصفة معلومة)5(، وحبس العني على 	 

)1( )الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر( الدكتور: منذر قحف عن.kantakji.com موقع فقه املعامالت اإلسالمية.
)2( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري.

)3( معجم مقاييس اللغة، مادة )وقف( 135/6. 
)4( لسان العرب ج9، ص359، مادة )وقف(، واملصباح املنري ج2، ص669.

)5( االختيار لتعليل احملتار ج2، ص104.
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أبي حنيفة وعند الصاحبني: حبسها  باملنفعة عند  الواقف والتصدق  ملك 
على ملك اهلل تعاىل)1(.

واملالكية: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه ولو 	 
تقديرا)2(.

والشافعية: حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف 	 
يف عينه)3(.

وأما احلنابلة: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة)4(.	 
مشروعيته:

 الوقف مشروع وذلك يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس:
َوَما -  ُتِبُّوَن  ا  ِممَّ ُتنْفُِقوا  َحتَّ  الِْبَّ  َتَنالُوا  {لَْن  تعاىل:  فقوله  الكتاب  أما 

َ بِهِ َعلِيٌم{ ]آل عمران اآلية92[ فهذه آية عامة يف  ٍء فَإِنَّ اللَّ ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ
الصدقة َفسرَها النيب صلى اهلل عليه وسلم ألحد الصحابة بالوقف)5(.

أما السنة: فعن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: أصاب عمرُ خبيربَ أرضاً، - 
فأتى النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم فقال: أصبتُ أرضاً مل أُصبْ قُط أنفسَ منها 
فكيف تأمرني به؟ قال: )إن شئتَ حبستَ األصَل وتصدقت هبا( فتصدق 
عمرُ أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والرقاب ويف سبيل 
اهلل والضيف وابن السبيل، والجناح على من وليها أن يأكل منه باملعروف، أو 
يُطِعم صديقاً غري متمول فيه(، وكذا أبو طلحة رضي اهلل عنه الذي أوقف 

)1( اللباب شرح الكتاب للغنيمي امليداني ج 2ص99، الفقه احلنفي بثوبه اجلديد للشيخ عبد احلميد طهماز ج2 ص 360 / دار 
القلم 1420هـ. 

)2( شرح خمتصر خليل للخرشي باب الوقف وما يتعلق به عن موقع اإلسالم: ومعنى التعريف: إعطاء منفعة أخرج به إعطاء ذات 
كاهلبة وقوله شيء ومل يقل منفعة مال أو متمول؛ ألن الشيء أعم لكنه رأى ختصيصه مبا يف كالمه من بقاء ملكه وذلك خيص 

الشيء باملتمول وقوله ولو تقديرا حيتمل ولو كان امللك تقديرا كقوله إن ملكت دار فالن فهي حبس.
)3( كفاية األخيار لتقي الدين احلصين ج2 ص365 باب الوقف.

)4( املغين البن قدامه كتاب الوقف ج5 ص384، وكذا اإلنصاف لكن املغين قال: وتسبيل الثمرة.
)5( تفسري ابن كثري ج1 ص382.
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بريحاء)1(.
وأما اإلمجاع: فقد انعقد من علماء املسلمني على مشروعية الوقف من - 

لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا.
قال جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه: مل يكن أحدٌ من أصحاب النيب - 

صلى اهلل عليه وسلم ذا مقدرة إال وقف، وهذا إمجاع منهم، فإن الذي َقدِر 
إمجاعا)2(،  فكان  أحد،  ينكره  فلم  ذلك،  واشتَهر  وقف،  الوقف  على  منهم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم  العلم من أصحاب  والعمل على هذا عند أهل 
وغريهم ال نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالفاً يف إجازة وقف األرضني 

وغري ذلك)3(.
وأما القياس: ألن الوقف هو صدقة من الصدقات وتربع من التربعات - 

والصدقات والتربعات جائزة ومندوبة فكان الوقف مثلها مندوب.
دور الوقف يف املوارد املالية: 	- 

املال  بيت  ملهام  وكبري  داعم  دور  هو  املالية  املوارد  جمال  يف  الوقف  دور  إن 
حيث أن له املكانة البارزة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لألمة اإلسالمية 
املرافق  من  العديد  لتمويل  األوىل  املؤسسة  كان  حيث  الطويل،  تارخيها  عرب 
االجتماعية واالقتصادية واخلدمية وحتى البنية األساسية والدفاع، وتعترب تلك 
األشياء املمولة من الوقف من مسؤوليات بيت املال العام، وسيتطرق الباحث 
إىل ذكر بعضها من باب التمثيل دون احلصر، عسى أن يستبني لألجيال املؤمنة 

ما كان للوقف من أمهية عظيمة يف تاريخ األمة اإلسالمية.
دور الوقف يف نشر الدعوة اإلسالمية)4(: 	 

دورها  يقتصر  ال  إسالمية  مؤسسات  وهي  املساجد،  على  الوقف  من خالل 
)1( تفسري ابن كثري ج1، ص382.

)2( املغين البن قدامة. يٌنظر تفسري القرطيب 339/6. 
)3( سنن الرتمذي 13/5، بعد حديث )1375(.

.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/4564.txt. 4( قضايا معاصرة، الدكتور العياشي فداد عن موقع(
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على أداء الشعائر، وإمنا ميتد ليغطي العديد من النواحي التعليمية والرتبوية 
واالجتماعية، ولذلك فقد القت املساجد اهتماماً كبرياً من قبل الواقفني، إذ 
وقفوا عليها الضيع واحلوانيت والبساتني وغريها من األمالك. ويكفي أن نذكر 
النبوي  واملسجد  األقصى  واملسجد  احلرام  املسجد  أوقاف  املثال  على سبيل 
الشريف، ثم أوقاف اجلامع األزهر مبصر والقرويني بفاس والزيتونة بتونس 

واملغرب واألمويني يف الشام وقرطبة باألندلس. 
وكان لألوقاف وال زال هلا الدور األول يف بناء املساجد مادياً ومعنوياً، فهي اليت 
تقوم باإلشراف على عمارة املساجد، وتأمني األئمة واخلطباء هلا مع دفع قدر 
من النفقات هلم، ومن املساجد انطلق عز هذه األمة ابتداء مبسجد رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم)1(، باحلث من خالهلا على محاية هذه األمة ووجودها 
بتأمني الروح املعنوية العالية للمجاهدين والدعاء للجيوش اإلسالمية يف كل 

األزمان.
دور الوقف يف الرعاية االجتماعية:	 

حظيت رعاية اجملتمع باهتمام الواقفني، وشهد التاريخ اإلسالمي العديد من 
األوقاف اليت وظفت لرعاية األيتام والفقراء وأبناء السبيل يف العديد من أحناء 
العامل اإلسالمي، وكتب التاريخ والسري حافلة بالعديد من األمثلة ملن سارعوا 

إىل البذل يف هذا اجملال، ومن ذلك:
وأوقاف -  اإلطعام  وأوقاف  األسرى  افتكاك  أوقاف  من  املغرب  عرفه  ما 

تقديم املالبس واألغطية ملن حيتاجوهنا وأوقاف مساعدة املصابني واملنقطعني 
والغرباء والفقراء الذين ليس هلم أقارب يقومون بأمرهم)2(.

وجرباً -  الضعفاء  محاية  أجل  من  كانت  واليت  دمشق،  يف  األواني  وقف 

)1( الفقه احلنفي بثوبه اجلديد للشيخ عبد احلميد طهماز ج2 ص 362 بتصرف.
)2( قضايا معاصرة، الدكتور العياشي فداد مرجع سابق.
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للقلوب)1(.
أوقاف على العاجزين عن احلج، يعطى ملن حيج عن الرجل منهم كفايته.- 
قدرة -  ال  اللواتي  وهن  أزواجهن،  إىل  البنات  جتهيز  على  أوقاف  ومنها 

ألهلهن على جتهيزهن.
ومنها أوقاف ألبناء السبيل، يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون - 

لبالدهم.
ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها ألن أزقة دمشق لكل واحد منها - 

رصيفان يف جنبيه مير عليهما املرتجلون، ومير الركبان بني ذلك)2(.
دور الوقف يف الرعاية الصحية:	 

إن الرعاية الصحية هي من أهم املرافق اليت عين هبا الكثري من الواقفني يف 
بالد الشام واملغرب العربي ومصر وتركيا وغريها من أحناء العامل اإلسالمي. 
وبالنسبة للخدمات الصحية، فقد تولت األوقاف اإلسالمية تقدميها يف طول 
البالد اإلسالمية وعرضها، فقدمت مباني املستشفيات، وجتهيزاهتا، وخمتربات 
العقاقري، ورواتب األطباء واملساعدين، بل إهنا قدمت أجوراً ملن يهمسون يف آذان 

املرضى كلمات توحي إليهم بقرب الشفاء وبساطة املرض وسهولة عالجه.
الطب ورعت دراسات  كليات  األوقاف اإلسالمية  أقامت  وفوق كل ذلك فقد 
الصيدلة والكيمياء، وقدمت الرعاية الصحية -من إيرادات أموال األوقاف- 
بلغت  لقد  بل  منتظم.  بشكل  وألساتذهتا  الطب  كليات  يف  واملتدربني  للطلبة 
درجة التخصص يف رعاية األوقاف اإلسالمية للعلوم الطبية أن وجدت أوقاف 
خاصة بطلبة الطب، وأخرى للتأليف يف علم الصيدلة، وغريها لرعية املرضى 
)1( رحلة ابن بطوطة ج1، ص118، حملمد بن عبد اهلل بن حممد اللواتي، مؤسسة الرسالة، بريوت ط4 سنة 1405، حتقيق علي 
منتصر الكتاني وجاء فيه: مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكاً صغرياً قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيين، 
وهم يسموهنا الصحن، فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم، إمجع شقفها وامحلها معك لصاحب أوقاف األواني فجمعها 
وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها فدفع له ما اشرتى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن األعمال فإن سيد الغالم ال بد له أن 

يضربه على كسر الصحن، أو ينهره وهو أيضاً ينكسر قلبه، ويتغري ألجل ذلك فكان هذا الوقف جرباً للقلوب.
)2( رحلة ابن بطوطة ج 1، ص118.
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يف املستشفيات)1(.
دور الوقف يف التعليم:	 

إن الوقف على التعليم يف هيئة مدارس جتمع شتى العلوم إىل جانب التعليم 
كبرياً فيها، فقد أورد  الديين هو واحد من اجملاالت اليت كان للوقف إسهاماً 
الشيخ عبد القادر بن حممد النعيمي املتوفى يف عام 927هـ يف كتابه )الدارس 
يف أحكام املدارس( بياناً وافياً للمدارس الوقفية يف عصره)2(. كما تطرق الكثري 
من  الكثري  إىل  الوقف  بشئون  املهتمني  والباحثني  الدارسني  من  الحقيه  من 

إجنازات الوقف يف خدمة األغراض التعليمية.
وكان من أبرز خصائص التعليم الذي أتاحته األوقاف جمانية التعليم وسهولة 
احلصول عليه لكل طبقات اجملتمع نظراً القرتان الوقف للتعليم بالوقف لتغطية 
نفقات معيشة الطلبة واملعلمني، وعلى سبيل املثال، وقف املدارس االبتدائية، 
كانت اجلزيرة إسالمية- حوايل  بلغ عددها عندما  يف جزيرة صقلية –اليت 
ثالمثائة مدرسة كلها موقوفة، وكلها متوَّل الدراسة فيها من إيرادات األموال 

املوقوفة وقفا استثماريا)3(.
دور الوقف يف األمن والدفاع:	 

لعل وقف خالد بن الوليد أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل خري شاهد على مثل هذا 
النوع من الوقف قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ).. وأما خالد فإنكم تظلمون 
ومثلها  علىّ  فهي  العباس  وأما  اهلل  سبيل  وأعتاده يف  أدراعه  احتبس  قد  خالداً، 

.kantakji.com.1( )الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر( الدكتور: منذر قحف عن(
)2( يأتي يف األمهية بعد تاريخ ابن عساكر. كان من أوائل الكتب اليت عمل اجملمع العلمي العربي بدمشق على حتقيقها، وتصدى 
لذلك ثالثة من شيوخ اجملمع وهم: عبد القادر املغربي وعبد القادر املبارك، وسليم اجلندي، واخرتمتهم املنية وقد أجنزوا قسطاً 
منه، فخلفهم على إمتام العمل به املرحوم جعفر احلسين )ت1970م( وصدرت الطبعة األوىل عام )1948م(. بعنوان )الدارس يف 
تاريخ املدارس( ةحتدث الكتاب عن: دور القرآن واحلديث وهي )26( داراً، ثم مدارس الشافعية وهي )60( مدرسة، ثم مدارس 
احلنفية وهي )51( مدرسة، ثم املالكية وهي أربع مدارس فقط، ثم احلنبلية وهي )11( مدرسة. وأتبع ذلك بذكر مدارس الطب 

.zaza@alwarraq.com :عن
 .kantakji.com 3( )الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر( الدكتور: منذر قحف عن(
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معها)1(. وقد سار على هنج الصحابة كثري من أبناء املسلمني، فوقفوا األموال على 
سد الثغور واحلفاظ على حرمة ديار املسلمني.

دور الوقف يف البنية التحتية:	 
من خالل الوقف على إنشاء الطرق واآلبار واجلسور وغريها. وكمثال للوقف على 
مياه الشرب، وقف عثمان بن عفان رضي اهلل عنه املعروف ببئر رومة)2(، وأعمال 
السيدة زبيدة)3( أم األمني اليت كان هلا معروف كثري وفعل خري، حيث سقت أهل مكة 

املاء بعد أن كانت الرواية عندهم بدينار)4(. 
بأدوار  اإلسالمية  العصور  عرب  قامت  مستقلة  قدمية  مؤسسة  فاألوقاف  وهكذا 
عظيمة تدخل يف مهام بيت املال العام، وعملت على ختفيف تلك املسؤوليات من 
خالل ما أوقفه املسلمون يف سبيل اهلل تعاىل رجاء ثوابه ورغبة يف صدقات جارية 
هلم بعد موهتم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إذا مات اإلنسان انقطع عنه 

عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له()5(.

ِ{ ج2، ص 534 برقم 1375، ومسلم باب: )يف  )1( أخرجه البخاري باب بقول اهلل تعاىل: {َوِف الّرِقَاِب َوالَْغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اللَّ
تقديم الزكاة ومنعها( ج2، ص676.

)2( أخرجه البخاري باب إذا وقف أرضاً أو بئراً ج3، ص1021، الرتمذي باب يف مناقب عثمان ج5، ص625، النسائي باب من جهز 
غازياً فقد غزا ج3، ص31، وغريهم.

)3( السيدة زبيدة: أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب بن 
هاشم، وهي أم األمني حممد بن هارون الرشيد؛ ولقبها جدها أبو جعفر املنصور "زبيدة" لبضاضتها ونضارهتا، أعرس هبا هارون 
الرشيد يف ذي احلجة يف سنة 165 توفيت سنة ست عشرة ومئتني. ورآها عبد اهلل بن املبارك يف املنام فقال هلا: ما فعل اهلل بك 

قالت: غفر يل اهلل بأول معول ضرب يف طريق مكة.
)4( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ج2، ص 314 ألبي العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن خلكان ت إحسان 
عباس دار صادر – بريوت، وفيه: أسالت السيدة زبيدة املاء عشرة أميال حبط اجلبال وحنوت الصخر حتى غلغلته من احلل إىل 
احلرم، فقال هلا وكيلها: يلزمك نفقة كثرية، فقالت: أعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار، فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسبعمائة 

ألف دينار، )1700000( وهلا آثار كثرية يف طريق مكة واملدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم من مصانع وبرك أحدثتها.
)5( صحيح مسلم ج3 ص 1255برقم 1631سنن الرتمذي باب الوقف ج3، ص660 برقم 1376، سنن ابن ماجه باب ثواب معلّم 

الناس اخلري ج1، ص88.
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الفصل الثالث: تطبيقات معاصرة ملوارد بيت املال
متهيد: 

سيحاول الباحث يف هذا الفصل أن يذكر التطبيقات املعاصرة ملا سبق من أجل إظهار 
حيوية التشريع اإلسالمي وصالحيته جلميع األزمنة واألمكنة، وستكون الدراسة يف هذا 

الفصل كما يلي:
- املبحث األول: موارد بيت املال من الصدقات

املطلب األول: املؤسسات واجلمعيات اخلريية.	 
املطلب الثاني: إعادة توطني الزكاة. 	 
املطلب الثالث: اإلعنات عند النكبات.	 

- املبحث الثاني: موارد بيت املال النقدية 
املطلب األول: الضرائب واملكس.	 
املطلب الثاني: التوظيف على األغنياء.	 

- املبحث الثالث: موارد بيت املال من االستثمار
املطلب األول: الصكوك. 	 
املطلب الثاني: االستثمار املباشر. 	 

- املبحث الرابع: موارد بيت املال من امللكية العامة 
املطلب األول: الثروات املستخرجة من باطن األرض.	 
املطلب الثاني: اخلراج. 	 
املطالب الثالث: عائدات السياحة. 	 

- املبحث اخلامس: موارد بيت املال من الوقف
مطلب يف املوارد الوقفية.	 

- املبحث السادس: موارد بيت املال من خزائن اهلل
املطلب األول: مفهوم مورد خزائن اهلل وأمهيته.	 
املطلب الثاني: قواعد فتح املوارد الربانية للدولة اإلسالمية.	 
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املبحث األول: موارد الدولة من الصدقات
يعّد مورد الصدقات مورداً ماليا ضخماًً يقوم بدور كبري يف مساعدة بيت املال 
وذلك  املعاصر  الوقت  الصدقات يف  االستفادة من  تنوعت طرق  ولقد  العام، 
بنفس  واألمساء  الصفات  منوعة  قيام مؤسسات ومجعيات خريية  من خالل 
هذا  يف  الباحث  وسيتحدث  السابق،  يف  املسلمون  به  يقوم  كان  الذي  الدور 
املبحث عن واقع بيت مال الزكاة يف بعض الدول اإلسالمية، واليت متثل بيوت 
املال الفرعية يف الدولة اإلسالمية الواحدة اليت ذكرها الباحث أثناء التأصيل 
التارخيي للموارد املالية، كما سيتعرض الباحث لفكرة بيت املال املركزي للعامل 

اإلسالمي من خالل حماولة إعادة توطني مصارف الصدقات.
ولقد ظهرت يف القرن العشرين امليالدي منظمات إعانات دولية تضم العامل 
لتمويل  كبرية  بأدوار  املنظمات  تلك  قامت  حيث  األمم،  من  وغريه  اإلسالمي 
دول إسالمية فقرية خاصة أثناء نزول نكبات فيها، وسيعرض الباحث األحكام 
الشرعية اخلاصة يف قبول تلك املوارد معتمداً على ما مر من قبل من أسس 

مالية يف االقتصاد اإلسالمي.

املطلب األول: املؤسسات واجلمعيات اخلريية
أوالً- تعريفها ومشروعيتها:

تعريف املؤسسة:أ- 
أَصل  واألَساس  واألُسُّ  شيءٍ،  مبتدأ  كل  واألَساس  واألَسَس  األُسُّ  هي  لغة: 
البناء)1( أو قاعدة البناء، اليت يقام عليها وأصل كل شيء ومبدؤه، ومنه أساس 
الفكرة وأساس البحث والتعليم األساسي اخلربة العلمية والعملية اليت ال غنى 
عنها للناشئ، واملؤسسة هي كل تنظيم يرمي إىل اإلنتاج أو املبادلة للحصول 

)1( لسان العرب ج6، ص6.
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على الربح)1(، واملعنى املراد يف هذا البحث حول املؤسسة أهنا: شخص اعتباري 
ينشأ بتخصيص مال مدة معينة، لعمل ذي صفة إنسانية، أو ألي عمل آخر من 

أعمال الرب أو النفع العام دون قصد إىل أي ربح مادي)2(.
تعريف اجلمعية اخلريية:	- 

 لغة)3(: من مجع واجلمعة اجملموعة، واجلمعية طائفة تتألف من أعضاء لغرض 
خاص وفكرة مشرتكة ومنها اجلمعية اخلريية اإلسالمية، اجلمعية التشريعية، 
اجلمعية التعاونية واجلمعية العلمية واألدبية، واجلمعية اصطالحاً هي هيئة 
لتقديم  تنظيم مساعيها  األساسي  فأكثر غرضها  أشخاص  مؤلفة من سبعة 
اخلدمات االجتماعية للمواطنني دون أن تستهدف من نشاطها، وعملها جين 
أهداف  أية  حتقيق  أو  الشخصية  املنفعة  حتقيق  أو  واقتسامه  املادي  الربح 

سياسية)4(.
أوهي مجاعة ذات صبغة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية 

لغرض غري احلصول على الربح املادي)5(.
االختالف واالتفاق بني اجلمعية واملؤسسة)6(:	- 

ختتلف اجلمعية عن املؤسسة يف: أنّ اجلمعية تبدأ باجتماع مجاعة من الناس 
لتحقيق الغرض املقصود. أما املؤسسة فتنشأ بتخصيص مال للغرض املقصود 

لتحقيق ذلك الغرض، وختضع املؤسسة لرقابة أشد ونظام أدق من اجلمعية.
وتتفق اجلمعية واملؤسسة يف: أن كليهما هلما غاية وهدف واحد هو مساعدة 
الناس، وختفيف الويالت واملصائب عنهم، وإغاثة كرهبم، أو تعليمهم وتثقيفهم، 

)1( املعجم الوسيط ج 1 ص 36.
)2( اجملتمع املتكافل يف اإلسالم للدكتور عبد العزيز اخلياط ص244. دار السالم بريوت ط3- 1406،1986.

)3( املعجم الوسيط ج 1ص282.
)4( قانون اجلمعيات واهليئات االجتماعية األردني رقم 33 لعام 1996.
)5( اجملتمع املتكافل يف اإلسالم للدكتور عبد العزيز اخلياط ص242.

)6( املرجع السابق ص244.
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وغري ذلك من وجوه اخلري والرمحة بالضعفاء ومن على شاكلتهم.
مشروعية مؤسسات الزكاة واجلمعيات اخلريية:د- 
القرآن الكريم: إن اهلل تعاىل قد أمر بالتعاون على الرب والتقوى، ولفظ 	. 

التعاونية  الزكاة  مؤسسات  نطاق  يف  والعمل  املؤمنني  جلماعة  هو  تعاونوا 
ِ َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا َعَ  واجلمعيات اخلريية، قال تعاىل: {َوَتَعاَونُوا َعَ الِْبّ

َ َشِديُد الْعَِقاِب{ ] املائدة اآلية: 2[. َ إِنَّ اللَّ ثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اللَّ اْلِ
وكذلك فإن العمل على إيتاء املال وإيصاله حملتاجيه هو من قبيل الرب يف قوله 
ِ َواْلَوِْم اْلَِخرِ َوالَْمَلئَِكةِ َوالِْكَتاِب َوالَّبِّينَِي  تعاىل: {َولَِكنَّ الِْبَّ َمْن آََمَن بِاللَّ
ائِلنَِي  بِيِل َوالسَّ َوآََت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ َذوِي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ
ابِرِيَن  َكةَ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدوا َوالصَّ َلةَ َوآََت الزَّ قَاَم الصَّ

َ
َوِف الّرِقَاِب َوأ

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن{ ] 
ُ
ِيَن َصَدقُوا َوأ ولَئَِك الَّ

ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِحنَي اْلَأ َّ َساءِ َوالضَّ

ْ
ِف اْلَأ

البقرة اآلية 177[.
السنة النبوية: يدلل على فضل عون املؤمنني لبعضهم البعض ما رواه أبو 	. 

هريرة من قول رسول اهلل: صلى اهلل عليه وسلم )مَن نّفس عن مؤمن كربة 
مِن ُكرَِب الدنيا نّفس اهللُ عنه كربة من كرب يوم القيامة ومَنْ يّسر على مُعْسٍر 
يسّر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت مسلما سرته اهلل فى الدنيا واآلخرة 

واهلل فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه()1(.
قال اإلمام النووي، وفيه فضل قضاء حوائج املسلمني، ونفعهم مبا تيسر من علم 

أو مال أو معاونة أو إشارة مبصلحة أو نصيحة وغري ذلك)2(.
وليس عمل اجلمعيات اخلريية إال من قبيل قضاء حوائج الناس ونفعهم باملال أو 
الدواء والكساء أو أي شيء فيدخل العمل فيها ضمن مفهوم احلديث بشكل عام.

)1( مسلم يف صحيحه باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر ج4، ص2074، سنن أبي داوود باب يف املعونة للمسلم ج4 
ص287، سنن الرتمذي باب السرتة على املسلم ج4، ص326، سنن ابن ماجه باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم ج1، ص82.

)2( شرح النووي على صحيح مسلم ج17، ص21.
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ثانياً- نشأة اجلمعيات اخلريية ومؤسسات الزكاة)1(:
ظهرت اجلمعيات اخلريية يف العقود األوىل للقرن الرابع عشر اهلجري والعقد 
الثاني للقرن العشرين امليالدي، ومعظم مؤسسات الزكاة حديثة النشأة أنشئت 
والسعودية،  وباكستان  وماليزيا  واليمن  األردن  عدا  ما  الثمانينيات  بداية  مع 
وقامت اجلمعيات اخلريية ومؤسسات الزكاة مبساعدة بيوت األموال يف الدول 
ضمن  منوعة  جماالت  يف  توزيعها  ثم  الزكاة  جباية  يف  بواجباهتا  اإلسالمية 

الرعاية االجتماعية ملواطين تلك الدول.
ويذّكر الباحث هنا مبسألة التخصص يف النفقات املتعلقة بأموال الزكاة وفق 

ما مر يف احلديث عن بيت مال الزكاة.
وسيعرض الباحث بعض األمثلة املعاصرة ملؤسسات الزكاة واجلمعيات اخلريية 

يف عدد من الدول اإلسالمية كما هو آتي:
السودان:أ- 

املوافق 8/23/  الزكاة يف 13 شوال عام 1400هـ  صدر فيها قانون صندوق 
1980 اخلاص بتكوين جملس ألمناء الصندوق إلدارة الزكاة ومجعها وتوزيعها 
حتت رعاية اجمللس األعلى للشؤون الدينية واألوقاف، ويعرّف صندوق الزكاة 
فاعليتها  مفهوم  وترسيخ  بالزكاة  الوعي  زيادة  إىل  هتدف  زكوية  هيئة  بأنه 
ودورها اهلام يف اجملال التنموي على صعيد الفرد واجملتمع وتعمل على إحياء 
على  احملتاجة  الشرائح  منها  لتستفيد  تطبيقها وممارستها  و  الفريضة  هذه 
اختالفها وفقا للمصارف الشرعية اليت تسمى مصارف الزكاة)2(، وكان دفع 
الزكاة قائماً على أساس تطوعي، ثم صدر األمر املؤقت بإصدار قانون الزكاة 
)1( الدكتور فؤاد عبد اهلل العمر عن موقع: http://abdolachachi.modawanati.com من مواليد الكويت عام 1954 
عمل نائباً لرئيس البنك اإلسالمي للتنمية للمالية واإلدارة، ومديراً عاماً لبيت الزكاة بدرجة وكيل وزارة يف حكومة دولة الكويت منذ 
عام 1982م وحتى اآلن، له سبع كتب يف جمال التطبيقات املعاصرة لفريضة الزكاة وإدارهتا، والبريوقراطية، والبنوك اإلسالمية، 
كما ساهم يف تأليف فصول يف أربعة كتب أخرى تتناول قضايا الزكاة وحصيلتها وعالقتها باجملتمع احمللي والتدريب على إدارهتا. 

.http://www.irtipms.org/Fuad%20Alomar_A.asp عن
)http://www.zakatfund.ae/ar/arZakat-Fund.php )2 صندوق الزكاة يف اإلمارات العربية املتحدة.
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والضرائب يف 1حمرم عام 1405 املوافق 9/26/ 1984، ويتكون من ستة فصول 
وست وأربعني مادة، وينص على أنّ:

مجع الزكاة يتم بقوة القانون على األموال الباطنة والظاهرة والزروع والثمار 	. 
واألغنام واملعادن.

يتبع ديوان الزكاة والضرائب لرئيس اجلمهورية. 	. 
ثم فصلت الزكاة عن الضرائب عام 1406هـ وأطلق على مؤسسة الزكاة، ديوان 
الزكاة، وأصبح تابعا لوزارة الرعاية االجتماعية وختطيط شؤون الزكاة والنازحني، 

ثم انتقلت تبعيته عام 1989 إىل اإلرشاد والتوجيه.
وصدر القانون احلايل للزكاة يف عام 1990، حيث أعيد تنظيم عملية حتصيل 

الزكاة وإدارة أمواهلا وتوزيعها على مستحقيها.
األرْدنَّ:	- 

لقد صدر فيها بداية قانون الزكاة رقم 35 لعام 1944 والذي ينص على:
يتم مجع الزكاة بقوة القانون نقداً على األنعام واألراضي والبضائع والسلع 	. 

واألموال املستوردة.
تشكيل جملس إلدارة الصندوق. 	. 

وقد استمر العمل هبذا القانون لعدة سنوات ثم ألغي مبوجب القانون رقم 89 لعام 
1958 املسمى قانون ضريبة اخلدمات االجتماعية حيث نصت مواده على إنقاص 
قيمة املبلغ الذي جيمع عينا على األنعام والبضائع واألموال املستوردة، كما أضيف 
إليه اقتطاع %10 من ضريبة الدخل. واستمر العمل هبذا القانون حتى مت إلغاؤه 
مبَوِجب القانون املؤقت رقم3 لعام 1978 م الذي جعل دفع الزكاة طواعية وأنشئ 
جملس إلدارة الصندوق، ووافق على تنزيل ضريبة الدخل مبا يدفعه املكلف على 
أن ال يتجاوزه 25% عما يدفع للصندوق من زكاة. ثم صدر القانون املؤقت رقم 2 

لعام 1982م، الذي مسح بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الدخل اخلاضع للضريبة.
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اليمن:	- 
كانت الزكاة جتمع يف أيام الدولة املتوكلية وبعد قيام اجلمهورية، فقد صدر 
قرار جملس القيادة رقم 33 لسنة 1975 بإنشاء مصلحة الواجبات وحتديد 
اختصاصاهتا، وختتص باإلشراف على تقرير وحتصيل وتوزيع الواجبات اليت 
 1980 لسنة   56 رقم  قرار مجهوري  ثم صدر  اإلسالمية.  الشريعة  تفرضها 
بإعادة تنظيم مصلحة الواجبات واحتوى القرار على تفاصيل االختصاصات 

وتكوين اهليكل التنظيمي للمصلحة.
ماليزيا:د- 

وهو  واحد  حملصول  املزارعني  من  الواليات  مستوى  عل  الزكاة  جتمع  كانت 
الرز وإن كان هناك اختالف كبري يف وزن النصاب بني الواليات املختلفة. ومت 
تأسيس بيت الزكاة واملال عام 1980، ووضع حتت سلطة احلكومات احمللية 

لواليات ماليزيا البالغ عددها 12 والية وسلطة فيدرالية واحدة. 
الثاني عام  وأما عن اإلحصاءات الرمسية للدولة املاليزية ففي شهر تشرين 
2008 أعلن وزير يف رئاسة الوزراء)1( املاليزية أن أموال الزكاة احملصلة مباليزيا 
رنغيت)2(  مليون   807.1 بلغت  حيث   %20.35 بنسبة  ارتفعت  املاضي  العام 
مقابل مبلغ 670.6 مليون رنغيت الذي سجلته سنة 2006 وأكد الوزير أمام 
الربملان املاليزي أن مجع الزكاة يبقى حصريا من اختصاص احلكومات احمللية 

للواليات)3(. 
الباكستان:	- 

فقد نص دستورها يف املادة 31 على أن حكومة باكستان تسعى إىل تنظيم أفضل 
ثم صدر  للزكاة،  جزئي  قانون   1979/6/24 وقد صدر يف  الزكاة.  لفريضة 

)1( الوزير الدكتور أمحد زاهد محيدي.
)2( كل 1 دوالر = 3.48 رنغيت حسب أسعار شهر أيلول 2009.

www.bernama.com/ 3( وكالة األنباء الوطنية املاليزية برناما 6 تشرين الثاني 2008 كواالملبور خدمة األخبار العربية(
.arabic/news
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قانون الزكاة والعشر بتاريخ 6/20/ 1980 وأصبحت مواده سارية املفعول منذ 
صدوره ما عدا املواد اخلاصة بالعشر فيبدأ تطبيقها يف تاريخ 3/15/ 1983، 
القانون  بتطبيق  الباكستانية هتتم  الواليات  على مستوى  الزكاة  هيئة  وهناك 
احمللية  الزكاة  على جلان  اإلشراف  من خالل  املفروضة  الزكاة  وتوزع  ومجع 
يف األقاليم. وقد واجهت إدارة الزكاة أمرين أساسَيْن يف إدارهتا جلمع الزكاة، 
وتوزيعها: أوهلما موضوع متليك الفقراء، وثانيهما: حتديد مصرف يف سبيل 
اهلل فقد اشرتط العديد من الفقهاء، ضرورة متليك الفقري ملال الزكاة، مما يعين 
أنه ال ميكن هبذه الصورة، عمل مشاريع مجاعية ختدم الفقراء كمراكز صحية 
أو جوانب تعليمية. وأما حتديد مصرف يف سبيل اهلل، فقد ثار خالف حوله، 
يتعداه إىل غريه من األعمال  أم  وأدواته  والقتال  هل هو يقتصر على اجلهاد 
والنشاطات اليت ترفع من شأن اإلسالم ودعوته؟ وقد مر ذلك من قبل أثناء 

احلديث عن بيت مال الزكاة يف االقتصاد اإلسالمي.
اململكة العربية السعودية:و- 

والشركات  األفراد  من  الشرعية  الزكاة  باستيفاء  امللكي)1(  مرسوم  صدر 
السعوديني، ثم صدر القرار الوزاري)2( بتكليف مصلحة ضريبة الدخل بأعمال 
حتقيق وحتصيل الزكاة الشرعية، وتسميتها مديرية مصلحة الزكاة والدخل 
من  العديد  ذلك  بعد  ثم صدر  الوطين.  واالقتصاد  املالية  لوزارة  تابعة  تكون 
املراسيم امللكية والقرارات الوزارية والتعميمات اإلدارية اليت تعاجل كيفية تطبيق 
الزكاة وجوانب  الزكاة وباألخص فيما يتعلق بتقدير  امللكي باستيفاء  املرسوم 

توزيعها والعقوبات املرتتبة على مانعها.
امللكية  املراسيم  الزكاة)3( والدخل وفق ما تضمنته  وتنحصر أهداف مصلحة 

)1( رقم8634/28/2/17 بتاريخ 1951/4/7.
)2( رقم393 بتاريخ 1370/8/6هـ -1951/5/13م.

.mof.gov.sa/ar/docs/ests/sub_ests_adv_char.htm.3( وزارة املالية يف اململكة العربية السعودية(
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وطبقاً ملضمون القرارات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن يف حتقيق وجباية فريضة 
الزكاة على األفراد الذين هم من رعايا السعودية ومن يف حكمهم من رعايا دول 
جملس التعاون لدول اخلليج العربي، وكذلك حتقيق وجباية الضريبة من املكلفني هبا 
من األجانب)1( الذين ميارسون أعماال يف داخل اململكة العربية السعودية وحيققون 
وفق شرائح حمددة  عليهم  الضرائب  يتم حتقيق  العمل حيث  نتيجة هذا  أرباحا 

بالنظام!؟
لبنان:ز- 

أنشئ صندوق الزكاة يف لبنان)2( يف العام1404هـ - 1984م، باعتباره أحد مؤسسات 
دار الفتوى، الذي ينشط يف اجملاالت اخلريية واالجتماعية واإلمنائية واإلغاثية، 
هبدف مجع زكوات املسلمني وإيصاهلا بالشروط الشرعية ملستحقيها الذين حددهم 

سبحانه وتعاىل. 
يعمل صندوق الزكاة على إحياء هذه الفريضة الربانية، وختفيف معاناة أهل الفقر 
ضمن  باأليتام  خاصة  عناية  ويعنى  واملنتج،  املتكافل  اجملتمع  وحتقيق  واحلاجة، 
أسرهم ويعمل على تنمية اجملتمعات الريفية، ولدى الصندوق العديد من الربامج 

احليوية مثل:
املساعدات املالية الدائمة للعجزة واألرامل واملرضى.	. 
املساعدات الطارئة، املساعدات املرضية واالستشفائية، واملساعدات العينية	. 
القرآنية، 	.  الصيفية  الدورات  دعم  الطالب،  وحقيبة  املدرسي  الكتاب  دعم 

مؤازرة طلبة العلم الشرعي، دعم املؤسسات واملناطق.
الشعب 	.  صمود  لدعم  لبنان  يف  اخلري  ائتالف  على  الصندوق  يشرف  كما 

الفلسطيين. 

)1( األجانب أي غري الذين حيملون املواطنة السعودية ولو كانوا مسلمني من أي بلد خال دول جملس التعاون اخلليجي، وهذا حباجة 
إىل تقديم أدلة عليه من قبل مصلحة الزكاة، حيث أن الباحث ال يعرف له أدلة؟؟! واألحكام الشرعية عامة بني كل املسلمني.

)http://www.zakat.org.lb/about/ )2 دار الفتوى صندوق الزكاة.
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سورية:	- 
اشتهرت اجلمعيات اخلريية يف مجيع احملافظات السورية، وقامت تلك اجلمعيات 
مجعية  رُخصت  فقد   ، املثال)1(  سبيل  وعلى  وتوزيعها،  الصدقات  جباية  مبهمة 
تأسست  قد  وكانت   ،17/11/1954 بتاريخ  محاة  مدينة  يف  اإلسالمية  النهضة 
اجلمعية باسم مجعية أعمال الرب اإلسالمية عام 1911م برئاسة مفيت محاة فضيلة 
العامة  باحلياة  اجلمعية  هذه  واهتمت  النعسان)2(،  سعيد  حممد  الشيخ  املرحوم 

وأسست بعض املدارس ورياض األطفال.
وافتتحت اجلمعية مأوى للعجزة من ذوي العاهات عام 1958، كما أسست مركزاً 
جديداً  نظاماً  وأعلنت  عام 1958،  يف دمشق  ومركزاً  عام 1956،  هلا يف محص 
أجنزته عام 1959 وقدمته إىل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وسُميت باسم 

مكتب الرعاية االجتماعية عام 1984)3(، وهتدف هذه اجلمعية إىل ما يلي:
األموال 	.  ومجع  املرضى  ومساعدة  والبائسني  واحملتاجني  الفقراء  مساعدة 

هلذا الغرض وتوجيه الرأي العام للقيام بواجبه حيال هذه اجلمعية.
ومستوصفات 	.  ومصحات  مشايف  بافتتاح  أهدافها  لتحقيق  اجلمعية  تقوم 

خلدمة الفقراء، كما تقوم بافتتاح مشاريع اخلدمة االجتماعية مبختلف أنواعها، 
وُتصدر جمالت ونشرات دورية تتفق مع أغراض اجلمعية.

اإلمارات العربية املتحدة)4(:	- 
15فرباير2003م  هاملوافق:   1423 احلجة  14ذي  بتاريخ:  الزكاة  صندوق  تأسس 
ونص القانون على متتعه بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري، وتكون 

)1( عن التقرير السنوي للجمعية اخلريية للرعاية االجتماعية حبماه لعام 1429هـ - 2008، ص7 إىل 9.
)http://www.birhama.com/tases.htm )2 وفيه جاءت ترمجة الشيخ حممد سعيد النعسان: حيث ولد يف مدينة محاة 
عام 1852م، درس على يد والده الشيخ مصطفى النعسان إمام جامع النوري، وعلى الشيخ حممد سليم املراد...كان رائد النهضة 
الرب اإلسالمية عام 1911م ملساعدة  املدارس اخلاصة ورياض األطفال. أسس مجعية أعمال  من  التعليمية حبماة وأسس كثرياً 

الفقراء واألرامل واأليتام واحملتاجني وطلبة العلم، عُني مفتياً حلماة عام 1925م، واستمر يف منصبه حتى وفاته عام1967م.
)3( ثم عُدل نظامها الداخلي بقرار وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل بالرقم1784 تاريخ 2002/10/21.

)http://www.zakatfund.ae/ar/arBeginning-and-Foundation.php )4 صندوق الزكاة يف اإلمارات العربية املتحدة
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له ميزانية مستقلة ويلحق بالوزير ونصت املادة اخلامسة من القانون أن موارد 
الصندوق تتكون من: 

اليت 	.  أو  للصندوق مباشرة  أدائها  املسلمون يف  يرغب  اليت  الزكاة  أموال 
حتال إىل الصندوق عن طريق اجلمعيات واهليئات اخلريية أو أية جهة أخرى 

لصرفها يف األوجه الشرعية ملستحقيها. 
التربعات واهلبات واإلعانات املقدمة من الغري واليت ال تتعارض مع أهداف 	. 

الصندوق ويقبلها جملس اإلدارة
ما خيصص للصندوق يف امليزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف 	. 

على النفقات اإلدارية املرتتبة على الصندوق. 
األموال اليت تنتج عن ممارسة الصندوق لألنشطة اليت ال تتعارض مع 	. 

أهدافه.
اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  الشركات  إلزام  على  حالياً  اإلمارات)1(  وتعتزم 
بدفع زكاة ماهلا مع هناية كل سنة مالية بواقع 2.5.% وسيكون هذا اإللزام بعد 
تعديالت على القانون السابق وأمهها املادة اخلاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن 
النص احلايل ال ينص على ذلك بل جيعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا.

الزكاة املختصة إىل قسمني ومها:  املمكن تقسيم مؤسسات  وبشكل عام من 
ومها مؤسسات قائمة على اإللزام أو الطواعية يف دفع الزكاة وذلك على النحو 

التايل: 
املؤسسات القائمة على مجع الزكاة بقوة القانون:	. 

واليمين  والسوداني  واملاليزي  والباكستاني  والسعودي  اللييب  القانون  حيتوي 
على مواد ختول مؤسسة الزكاة صالحية مجع أنواع معينة من الزكاة، وحتاول 

بعض الدول تقليدها مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر.

)1( حسب ما قاله األمني العام لصندوق الزكاة عبد اهلل بن عقيدة املهرية يف أوائل 2008 املرجع السابق.
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املؤسسات القائمة على مجع الزكاة طواعية:	. 
وتندرج حتتها مؤسسات الزكاة يف كل من إيران واألردن وبنغالديش والكويت 
والبحرين ومصر وغريها من الدول. فجميع قوانني هذه املؤسسات تنص على 
أن دفع الزكاة يكون طواعية وأن تسليمها إىل الدولة يكون اختياريا. كما ينص 
بصرفها  مشروطة  الزكاة  دفع  جواز  على  والبحرين  األردن  يف  الزكاة  قانون 
يف مصارف معينة من الزكاة. أما يف إيران فيدفع املسلمون هناك مخس ما 
حيصلون عليه إىل اإلمام الذي يتبعونه. واإللزامية يف مجع الزكاة والطواعية 

فيها، أمر أساس يف تشكيل اهليكل التنظيمي ملؤسسات الزكاة. 
الزكاة  استمروا يف مجع  قد  املسلمني  احلكام  معظم  فإن  سبق  ومما  لذلك، 
وتوزيعها –على تفاوت بينهم– وسعوا إىل تطبيق هذه الفريضة وإن اختلفت 
مستويات التطبيق العملي. ولكن مل يواكب هذا االهتمام، تغري كبري يف التنظيمات 
الداخلية أو اهلياكل التنظيمية، حيث كان معظمها بسيطاً على غرار الدواوين 
امتداد  وتوزيعها  الزكاة  مجع  يف  املتنوعة  احلالية  التجارب  ولعل  الفارسية. 
واليت سينتج عن  العظيمة،  املالية  الفريضة  تطبيق هذه  املسلمني يف  جلهود 
تطبيقها الكثري من اخلربات اإلدارية والتنوع يف اهلياكل التنظيمية اليت ال شك 

ستغنى مسرية تطبيق فريضة الزكاة)1(.
ثالثاً- عالقة الزكاة بالتنمية يف االقتصاد اإلسالمي)2(:

متارس فريضة الزكاة دورها اهلام يف متويل التنمية وذلك لسببني مها أهنا:
توفر مورداً مالياً ضخماً ومتجدداً سنة بعد أخرى، ومما يساعدها على - 

أداء هذا الدور القاعدة اإلميانية األصيلة اليت تدفع األفراد إىل العمل على 
إخراج زكاهتم كاملة غري منقوصة مقروناً بالنية التعبدية، كما يقطع الطريق 

)http://www.irtipms.org/Fuad%20Alomar_A.asp )1 الدكتور فؤاد العمر.
http://www.kantakji.com/fiqh/Zakat.htm حبث لألساتذة: أ. بن مساعني حياة، أ. بن عبيد فريد، جامعة   )2(

حممد خيضر، بسكرة أ. السبيت وسيلة، جامعة احلاج خلضر، باتنة.
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على كل من تسول له نفسه اللجوء إىل التحايل للتهرب مما عليه من واجب 
الزكاة، فتأتي حصيلتها كاملة دوهنا أي نقص.

وتُنمّيه، -  املال  تثمّر  كذلك ألهنا  معانيها، وسُميت  أحد  وهو  للنماء  سبب 
ومنعها)1( سبب يف القحط واجملاعة كما مر وسيمر إن شاء اهلل.

الزكاة تأكيد على وفرة حصيلتها بل و تزايدها مع تقدم  ويف شروط جباية 
اجملتمع، حيث: 

تتمتع فريضة الزكاة بسعة وعائها:	. 
دوران  مبدأ  أن  وذلك  صورته،  كانت  أيا  النامي  باملال  أساسا  ترتبط  حيث 
فريضة الزكاة مع النماء وجوبا يضم على األموال التقليدية كل ما استحدث أو 
سيستحدث من أنواع األموال واستثماراهتا، ولو مل يأت به نص عن رسول صلى 
اهلل عليه وسلم، ويف ذلك مسايرة ملا يفرزه التقدم وضمان لتزايد حصيلتها، 
مع ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي. كذلك فإن مبدأ ربط الزكاة باألموال 
االقتصاد  حيقق  مل  ولو  حصيلتها  تنظيم  إىل  يؤدي  تقديرا  أو  فعال  النامية 
أرباحا تذكر، ذلك أهنا تفرض على الرصيد اململوك ولو مل حيقق أراحبا بسبب 

عدم استغالله.
ضمان حصيلة الزكاة وزيادهتا:	. 

إن حتديد نصاب للزكاة عند املستوى الذي ال يكفل سوى احلاجات األساس 
جديدة  أموال  بانضمام  وتزايدها  الزكاة  من  وفرية  حصيلة  انسياب  يضمن 
االقتصادي  املستوى  وارتفاع  اإلمنائية  العملية  بداية  مع  النصاب  هلا  يتوافر 

ألعداد متزايدة من أفراد اجملتمع.
توفري موارد منظمة متجددة:	. 

إن جتدد فريضة الزكاة مع حوالن كل حول ومع كل حصاد يوفر للتنمية مورداً 
)1( اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املالية والنقدية للدكتور عبد احلميد حممود البعلي ص111، وحتدث فيه عن الزكاة 

والتنمية يُنظر ص 109وما بعدها.
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منتظماً يتجدد، ليس سنة بعد أخرى فحسب، إمنا خالل السنة الواحدة الختالف 
بداية السنة من مزكٍ إىل آخر، وذلك جينب العملية اإلمنائية خماطر نقص 
املوارد التمويلية وخطورة استكماهلا من اخلارج، مما يعرقل منو االستثمارات 
القائمة ويعوق قيام استثمارات جديدة، بل إنه يضفي على االقتصاد كله ثقة 

يف املوارد التمويلية، تتأكد سنة بعد أخرى.
جتنب اهلزات االقتصادية:	. 

إن مقدار الزكاة املفروض على أموال الزكاة يرتاوح بني العشر ونصف العشر 
فيما سقت السماء واألهنار العيون وإن كان عشريا، ونصف العشر فيما سقي 
التجارة  عروض  ويف  الفضة،  و  الذهب  النقدين  يف  العشر  وربع  بالسواقي 
على اختالفها. ويعترب هذا املقدار موردا هاما ال يقل عن %2،5 من كل مال 
اجملتمع ويتزايد هذا املورد بداهة مع منو االقتصاد، كما يتجدد سنويا، فيجنب 
االقتصاد اهلزات االقتصادية، وحيميه من حدة خماطر الدورات التجارية، إذ 
يتم تصحيح املتغريات االقتصادية باستمرار دون االنتظار حتى تصل إىل وضع 

تراكمي يصعب عالجها.
التخصص يف النفقات واإليرادات العامة:	. 

تتميز الزكاة بتخصيص مواردها، حيث حدد الشرع احلكيم مصارفها حتديدا 
شامال مانعا، يسهم يف زيادة اإليرادات العامة.

اخنفاض نفقات اجلباية:	. 
مما يؤكد وفرة الزكاة كمورد لتمويل التنمية اخنفاض نفقات جبايتها، حبيث ال 
تزيد عن الثمن، إذ أن للعاملني عليها سهما من مثانية حددها املشرع سبحانه 
وتعاىل فال يزادون عليه، وبذلك توجه حصيلة الزكاة –دون استقطاع كبري- 

لتحقيق دورها يف متويل التنمية يف اجملتمع اإلسالمي.
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املطلب الثاني: إعادة توطني الزكاة
أن  إىل  وذلك  منه،  تؤخذ  الذي  البلد  إنفاقها يف  يتم  أن  الزكاة  األصل يف  إن 
تتم كفاية أهل ذلك البلد، ولكن قد تُعرض ظروف حتتاج فيها األمة إىل عون 
بعضها البعض كما سيمر يف أثناء احلديث عن إعانة الدولة أثناء النكبات، فهل 
من خمرج يف االقتصاد اإلسالمي حول هذا األمر؟ وهل مثة تطبيقات معاصرة 

لتفعيل نقل الزكاة بني دول العامل اإلسالمي؟ 
معنى توطني الزكاة: أ. 

ميكن القول أن معنى إعادة توطني الزكاة أنه: 
مجع أموال الزكاة من مجيع البالد اإلسالمية وفق إدارة مركزية للعامل اإلسالمي 
ثم العودة يف توزيعها من جديد وفق ختصصها إىل الدول األكثر احتياجاً وفقراً 

كي يتم لألمة وحدة جمتمع البنيان املرصوص. 
املؤمتر اإلسالمي يف داكار 2008:	. 

دعا املشاركون يف منظمة املؤمتر اإلسالمي واليت انعقدت يف عاصمة السنغال 
داكار بتاريخ 13/3/2008 املوافق 6/ ربيع األول /1429ه إىل إنشاء صندوق 
للزكاة يف العامل اإلسالمي، حيث جاء يف قرارته: )ويف إطار رغبتنا املشرتكة 
تفعيل  يف جمال  منعطفاً  داكار،  احلادية عشر يف  اإلسالمية  القمة  يف جعل 
التضامن اإلسالمي أوليناً أيضاً الكثري من االهتمام للتعبئة الضرورية للزكاة يف 
إطار املنظمة وفقاً ملا متليه مبادئ التبصر والفعلية يف ختصيصها للمعوزين، 
مما سيجعل هذا الركن من أركان اإلسالم حموراً حياً للتضامن اإلسالمي()1(.

صندوق الزكاة واألعمال اخلريية الدويل)2(:	. 
أعلنت منظمة الزكاة الدولية، وهي هيئة جديدة لألعمال اخلريية تابعة ملنظمة 
)http://www.moqatel.com )1 موسوعة مقاتل من الصحراء، كذا منتدى عربيات يف نشرة اقتصادية يومية عدد 224- 

.http://www.arabiyat.com 2008
)2( جريدة الرياض النسخة األلكرتونية تاريخ األحد 16 ربيع الثاني 1430 املوافق 12 نيسان 2009 العدد 14902، كذا اجمللس 
.www.arabianbusiness.com كذا موقع www.cibafi.org/NewsCenter العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
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املؤمتر اإلسالمي، عن اختيارها جملموعة )بي إم بي( لقيادة هذه املبادرة اخلريية 
العاملية، وسيبلغ حجم صندوق الزكاة واألعمال اخلريية العاملية ما يزيد على 3 
مليارات دوالر، وسيتوىل إدارة الصناديق اخلريية لتلبية القضايا امللحة يف العامل. 
وسيقوم الصندوق باالستثمار يف مشاريع تنمية اجملتمعات احمللية مع الرتكيز 

على عنصر االستدامة، مستهدفاً أربعة جماالت رئيسية هي:
للشركات 	.  اخلاصة  األسهم  توفري استثمارات  خالل  من  الدخل  توليد 

الصغرية واملتوسطة. 
تطوير شركات اجتماعية من خالل تأسيس املشايف، واملؤسسات التعليمية 	. 

واملشاريع اإلسكانية.
تطوير الِبنى التحتية يف جمال الزراعة وغريه من اجملاالت احليوية	. 
توفري وتوفري متويل خاص باإلغاثة وحاالت الطوارئ. 	. 
هدف منظمة الزكاة الدولية)1(:د. 
التعامل مع الزكاة كأداة للتنمية االقتصادية والتكافل االجتماعي.	. 
تعزيز التضامن والتعاون بني اجملتمعات والدول اإلسالمية حول العامل 	. 

على حنو حيقق مصلحة األمة اإلسالمية.
حكم نقل الزكاة من بلد إىل آخر:	. 

انقسم الفقهاء يف حكم نقل الزكاة إىل فريقني:
الفريق األول: احلنفية)2( الذين قالوا يكره)3( نقل الزكاة من بلد إىل آخرفلو 	 

نقلها جاز ألن املصرف مطلق الفقراء، وقالوا تنتفي هذه الكراهة إذا نُقلت 
إىل:

)1( هذا ما قاله الوزير املاليزي الدكتور داتو سريي أمحد زاهد محيدي، ورئيس جملس إدارة منظمة الزكاة الدولية، يف خطابه 
الذي ألقاه خالل مراسم التوقيع وقال املدير العام واملدير التنفيذي األول ملنظمة الزكاة الدولية مات حسن عيسى الزكاة هي 

الوسيلة اليت ميكنها منفردة القضاء على الفقر ليس يف العامل اإلسالمي فحسب، بل يف العامل أمجع. 
)2( الدر املختار ج2، ص389، رد احملتار ج2، ص387، املبسوط ج2 ص181، اهلداية شرح البداية ج1، ص115، الفقه احلنفي 

وأدلته للشيخ أسعد الصاغرجي ج1، ص353.
)3( قال ابن عابدين: واملتبادر أهنا كراه تنزيهية. رد احملتار ج2، ص387.
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قريب حمتاج وهو أفضل ملا فيه من صلة الرحم، مع سقوط الفرض، ومثله - 
قد قال به بعض احلنابلة)1(.

إذا كان الفقراء البعيدون أحوج إىل الزكاة من أهل البلدة.- 
من دار احلرب إىل دار اإلسالم.- 
طالب علم.- 
إذا كانت الزكاة معجلة.- 

واستدلوا:
وختصيص 	.   ]60 التوبة:   [ لِلُْفَقَراءِ{  َدقَاُت  الصَّ تعاىل {إِنََّما  قوله  بظاهر 

فقراء البلدة ليس ملعنى يف أعياهنم فال مينع جواز الصرف إىل غريهم، ألن ما 
هو املقصود وهو سد خلة احملتاج قد حصل.

حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الذي أخذ به اجلمهور حممول على 	. 
بيان األَوىل.

فعل معاذ رضي اهلل عنه حني كان يف اليمن حيث كان ينقل الصدقة إىل 	. 
فقراء املدينة الذين هجروا أوطاهنم، وهاجروا لنصرة رسول اهلل وتعلّم أحكام 

اإلسالم.
الفريق الثاني: مجهور العلماء: من املالكية)2( والشافعية)3( واحلنابلة)4(: قالوا 	 

بوجوب أداء الزكاة يف نفس البلد الذي فيه املال، واتفق اجلميع على جواز نقلها 
إذا انعدم املستحق مبوضع الوجوب أو قربه، وقال الشافعية بوجوب نقلها يف 
مثل هذه احلالة إىل أقرب بلد)5(. فإذا دفعها املُزَْكي أجزأته عند احلنابلة)6( ويف 

)1( اإلنصاف ج3 ص201.
)2( الفواكه الدواني ج1 ص346، مواهب اجلليل ج2 ص359.

)3( املهذب ج 1 ص173، حاشية البجريمي ج 3ص317، اإلقناع للشربيين ج1 ص231.
)4( املغين ج2 ص283.

)5( اجملموع ج6 ص214.
)6( املغين ج2 ص 283.
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القول الصحيح)1( لدى الشافعية، خبالف )املالكية(.
وأضاف الشافعية أن خالف نقل الزكاة إمنا هو ألرباب األموال، فلو نقلها اإلمام 

أو الساعي- عامل الزكاة- جاز عندهم وهو الراجح يف مذهبهم)2(.
واستدل اجلمهور:

حبديث معاذ رضي اهلل عنه ملّا بعثه إىل اليمن: )فأعلمهم أن اهلل افرتض 	. 
عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم()3(. فقالوا: 

هذا خيتص بفقرائهم.
وألن املقصود إغناء أهل البلد هبا، فإن أُبيح نقلها أدى إىل بقاء فقراء ذلك 	. 

البلد حمتاجني.
ويرى الباحث أن االقتصار على احلكم بكراهية نقل الزكاة من بلد إىل آخر أَوىل 

من منعها، وذلك:
ألن عبارة )وتُرد على فقرائهم( يف حديث معاذ رضي اهلل عنه ميكن محلها 	. 

على فقرائهم من حيث الدين، أي عموم املسلمني.
ةاً َواِحَدةاً 	.  مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
إن األمة اإلسالمية أمة واحدة كما قال تعاىل: {إِنَّ َهِذهِ أ

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن{ ] األنبياء: 92[، وقد حتتاج األمة عون بعضها، فلو مُنع 
َ
َوأ

أداء الزكاة بشكل موّسع لُضيّق على احملتاجني من أبنائها يف البالد املتباعدة.
قال صاحب اإلنصاف احلنبلي)4(: )إن حتديد املنع من نقل الزكاة مبسافة 	. 

القصر ليس عليه دليل شرعي، وجُعل حمل ذلك األقاليم، فال تنقل الزكاة من 
إقليم إىل إقليم( ويرى الباحث أن األقاليم اإلسالمية قد تّفرقت يف هذه األيام 

إىل دول عديدة فهل يُقال ال تُنقل الزكاة من دولة ألخرى يف نفس اإلقليم؟!.

)1( املهذب ج1، ص173.
)2( اجملموع ج6، ص159.

)3( حديث صحيح مرّ خترجيه يف الفصل التمهيدي.
)4( املرداوي ج3، ص201.
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املطلب الثالث: إعانات الدولة عند النكبات
ماليتها  يزلزل  أمر  األمة  على  فيطرأ  مدّخراته  يف  قوياً  املال  بيت  يكون  قد 
العامة، فما هو احلل ملعاجلة النكبات العامة اليت تفرّغ بيت املال قدرته على 

مواجهتها؟ وهل تستطيع بيوت مال األمة أن متد بعضها؟
هذا ما سيبينه هذا املطلب، إضافة لتمويل بيت املال من غري املسلمني، وذلك 

وفق ما يلي:
مفهوم النكبة:أ. 

الصُّبْرَةُ  مّ:  بالضَّ والنُّْكبَُة  احلوادث)1(،  من  اإلِنسان  يُصِيب  ما  اللغة  النكبة يف 
وهو  كالنَّْكِب،  نََكبَاتِه  وإِحدَى  الدَّهِْر  مصائِب  من  الفادحة  املُصِيبَُة  وبالفتح: 
مّ. ونََكبَهُ  مَجاز وقد تَقدَّم أَنَّه من:.نََكبَتْهُ احلِجَارَةُ: لَثَمَتْهُ ومجعها نُُكوبٌ بالضَّ

الدَّهْرُ يَنُْكبُهُ نَْكباً ونََكباً بَلَغ منه أَو أَصابَهُ)2(.
واملقصود يف هذا البحث:

كآثار 	  كبرية  ومصائب  وحوادث  اقتصادي  حصار  من  بالدول  ينزل  ما 
يف  احلاد  والنقص  والقحط،  والفيضانات،  والزالزل  واجملاعات  احلروب 

األمور الطبية والتعليمية وغريها.
األمم 	  تعرفه هيئة  الكوارث حيث  بلفظ  أيضاً  املصطلح  ويعبّر عن هذا 

اليومية فجأة  يتأثر من جرائها منط احلياة  بأنه)3(: حالة مفجعة  املتحدة 
حاجة  يف  ويصبحون  ويالهتا  من  ويعانون  مساعدة  بدون  الناس  ويصبح 
واجتماعية واحتياجات احلياة  إىل محاية، ومالبس، وملجأ، وعناية طبية 

الضرورية األخرى.
أنه كيف يتم مساعدة هذه الدولة  كان املصطلح فما يهم يف هذه األمر  وأياً 

)1( النهاية يف غريب احلديث واألثرألبي السعادات املبارك بن حممد اجلزري ج5 ص 112.
)2( تاج العروس باب نكب ج1 ص 989. 

)3( اجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة www.islamic-councildr.com حبث لألستاذ حسام يوسف عز الدين حممد. 
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بعد عجزها عن القيام بنفسها من بيت ماهلا )ميزانيتها(، وحتى ولو من خالل 
التوظيف على األغنياء.

موارد الدولة من الدول اإلسالمية:	. 
حكم إعانة الدولة املنكوبة:- 

يستحب ألفراد األمة أن يقدموا العون واملساعدة لبعضهم يف األزمات، وأداء 
األزمة  كانت  وإذا  والنكبة،  األزمة  فاألقرب من مكان  األمر هو لألقرب  هذا 
إىل  االستحباب  من  احلكم  فينقلب  وأرواحهم  الناس  على حياة  منها  يُخشى 

الوجوب بل والفرض أحياناً، والدليل على ذلك ما يلي:
القرآن الكريم: 	. 

للنفس حرمة عند اهلل تعاىل، فالذي يقدم أي عون من أجل حياة األنفس فله 
الشاهد  الناس، ومكان  النفس كقتل مجيع  قتل  القرآن  واعترب  العظيم  األجر 
أن الذي يرى األنفس اليت تتعرض للموت بسبب أزمة من األزمات ويستطيع 
ْجِل َذلَِك 

َ
تقديم عون وال يساعده فهو مشارك يف ذلك قال اهلل تعاىل: {مْن أ

نََّما 
َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اْل

َ
ا بَِغْيِ َنْفٍس أ نَُّه َمْن َقَتَل َنْفساً

َ
ائِيَل أ َكَتبَْنا َعَ بَِن إِْسَ

ا َولََقْد َجاَءتُْهْم رُُسلَُنا  ْحَيا الَّاَس َجِيعاً
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
ا َوَمْن أ َقَتَل الَّاَس َجِيعاً

رِْض لَُمْسِفُوَن{ ]املائدة اآلية: 32[.
َ
ا ِمنُْهْم َبْعَد َذلَِك ِف اْل بِاْلَّيَِناِت ُثمَّ إِنَّ َكثِياً

وصف اهلل عالقة املؤمنني ببعضهم أهنا عالقة الوالء والنصرة وأي نصرة - 
تكون إذا رأى املؤمن إخوته يف أزمة هتدد حياهتم ومل يقم بنصرهتم، فالعون 
املايل واملعنوي كالمها يدخل يف باب الوالية والنصرة بني املؤمنني قال اهلل 

تعاىل: 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن 

ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
{َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ولَئَِك َسَيَْحُُهُم 
ُ
َ َورَُسوَلُ أ َكةَ َوُيِطيُعوَن اللَّ َلةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ الُْمنَْكرِ َوُيقِيُموَن الصَّ

َ َعزِيٌز َحِكيٌم{ ]سورة التوبة:71[. ُ إِنَّ اللَّ اللَّ
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إن عون املؤمنني لبعضهم يف كل األحول هو من قبيل فعل اخلري، وهذا - 
ِيَن  َها الَّ يُّ

َ
يف األحوال العادية فكيف يف أوقات األزمات؟ قال اهلل تعاىل: {يَا أ

ُتْفلُِحون{  لََعلَُّكْم  اْلَْيَ  َواْفَعلُوا  َربَُّكْم  َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آََمُنوا 
]احلج اآلية 77[

السنة النبوية: 	. 
إن األمة اإلسالمية يف األصل هي دولة واحدة تعبد رباً واحداً، وتتبع نبياً - 

واحداً، وهلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، وتتجه لقبلة واحدة هي الكعبة 
املُشَرّفة، وينبغي أن تكون دائماً جسداً واحداً مثلما روى النعمان بن بشري)1( 
رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )مثل املؤمنني يف 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له  توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد 

سائر اجلسد بالسهر واحلمى()2(.
املسلمني  حقوق  تعظيم  يف  صرحية)4(  األحاديث  هذه  النووي)3(:  اإلمام  قال 
بعضهم على بعض، وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إثم وال 

مكروه.
وقال املناوي)5(: ومعناه أمر، أي كما أن الرجل إذا تأمل بعض جسده سرى ذلك 
األمل إىل مجيع جسده فكذا املؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم 
مصيبة يغتم مجيعهم ويقصدوا إزالتها وكحديث أبي موسى عن النيب صلى اهلل 

عليه وسلم قال: )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا()6(.
)1( النعمان بن بشري األمري العامل، صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن صاحبه، أبو عبد اهلل.ابن أخت عبد اهلل بن 
رواحة.ولد النعمان سنة اثنتني، وقال البخاري: ولد عام اهلجرة، ومسع من النيب صلى اهلل عليه وسلم. وكان من أمراء معاوية، 
فوّاّله الكوفة مدة، ثم ويل قضاء دمشق ثم ويل إمرة محص. ومات مقتوالً فيها عام 64 للهجرة. عن سري أعالم النبالء ج3 ص412.

)2( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصلة والرب واآلداب، باب تراحم املسلمني ص1999.
)3( شرح صحيح مسلم، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ج16 ص139.

)4( )هذه األحاديث صرحية(- هذا كالم النووي رمحه اهلل- أي حديث النعمان بن بشري رضي اهلل عنه وما هو مذكور قبله يف 
نفس الباب. 

)5( فيض القدير ج5 ص514، عبد الرؤوف املناوي، املكتبة التجارية الكربى، مصرط1- 1356هـ.
)6( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم ج5 ص2242.
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األخوة -  أسس  على  قائمة  تكون  أن  ينبغي  اإلسالمية  الدول  عالقة  إن 
اإلسالمي  العامل  فدول  اجلوار  حسن  وجوب  وعلى  وحقوقها،  اإلسالمية 
متجاورة إىل جانب بعضها البعض. وإن من ضمن حقوق اجلوار يف اإلسالم 
أن يقدم له العون عند احلاجة قال صلى اهلل عليه وسلم: )ما آمن بي من 
بات شبعانَ وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به()1(، فاحلديث ينفي اإلميان 
وسقوط  وكثرة شحه،  قلبه،  قسوة  على  يدل  ألنه  جوار  هكذا  عن  الكامل 

مروءته)2(.
عمل الصحابة:	. 

فعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عام الرمادة )سنة 18هـ( 
حيث طلب املدد من الشام ومصر إلغاثة املدينة املنورة)3( ومن ذلك ما كتبه 
كتب إىل عمرو بن العاص وهو مبصر، يا غوثاه يا غوثاه للعرب جهز إيل عرياً 
العَباء فكان عمر يقسم  يكون أوهلا عندي وآخرها عندك، حتمل الدقيق يف 
ذلك بينهم على ما يرى، ويوكل على ذلك رجاال ويأمرهم حبضور حنر تلك 

اإلبل، ويقول: إن العرب حتب اإلبل)4(.
تكون اإلعانة فرض على جريان الدولة من املسلمني وذلك يف حاالت رد العدوان.
قد  ولكن  فيها،  طامع  أي  من صولة  اإلسالمية  الدول  أراضي  ينبغي محاية 
تضعف دولة أمام خطر حيدق فيها فيجب شرعاً على جوار تلك الدولة القيام 
بواجب الدفاع عن جارهتا قال صاحب رد احملتار)5(: )وإن َضعُفَ أهُل ثُْغر عن 
مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو، فعلى مَن وراءهم من املسلمني األقرب 
فاألقرب أن ينفروا إليهم، وأن ميدوهم بالسالح والكراع واملال ملا ذكرنا: إنه 

)1( مر خترجيه يف الفصل التمهيدي وأنّ إسناده حسن.
)2( فيض القدير ج5، ص407.

)3( يُنظر إىل عصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.
)4( املدونة الكربى ج2، ص286.

)5( حاشية ابن عابدين ج4، ص299.
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فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل اجلهاد، ولكن سقط الفرض عنهم 
حلصول الكفاية بالبعض فما مل حيصل ال يسقط(.

موارد الدولة من املنظمات العاملية والدول غري اإلسالمية:د. 
لقد أُحدثت يف القرن املاضي منظمات دولية، سامهت يف اإلغاثة العاملية عند 
األزمات، يف شتى بقاع العامل. وإن أموال تلك املنظمات هي أموال خمتلطة من 

دول إسالمية وغري إسالمية واليت هلا الدور األساس يف قراراهتا.
أي  اجلهات، وحتت  تلك  من  مالياً  املنكوبة  اإلسالمية  الدولة  رفد  فما حكم 

مسّمى ميكن أن ندرجها؟
احلكم الشرعي يف االستعانة بغري املسلمني:	. 

الدول إىل ويل أمر املسلمني،  أو  يعود أمر قبول اإلعانات من هذه املنظمات 
فإذا  ذلك  ومع  املسلمة،  للدولة  الشرعية  السياسة  ابتداء يف  املسألة  فتدخل 
املسلمة،  غري  الدول  هدية  تقبل  أن  هلا  فيحل  القبول  املسلمة  الدولة  أرادت 

بالشروط اآلتية:
أن ال تكون تلك االستعانة يف أمور القتال املباشر عند مجهور الفقهاء)1(، 	. 

الشرعية  السياسة  القتال داخل يف  أمور  االستعانة يف  إن  الشافعية  وعند 
وأحكام اإلمامة)2( قال النووي: )جتوز االستعانة بأهل الذمة واملشركني يف 
الغزو ويشرتط ان يعرف اإلمام حسن رأيهم يف املسلمني ويأمن خيانتهم()3(.

أن ال يكون فيه خدش لكرامة املسلمني.	. 
أن ال يتسبب يف دخول املسلمني حتت سلطان غريهم.	. 
أن ال يتسبب للمسلمني يف ترك بعض واجباهتم أو فروضهم الدينية)4(.	. 

ج4  للمرداوي  اإلنصاف  ج2 ص178،  الدسوقي  ج3 ص40، حاشية  مالك  لإلمام  الكربى  املدونة  ج4 ص148،  املختار  الدر   )1(
ص148.

)2( فقه السرية للبوطي ص215ويُنظر ل ص282.
)3( روضة الطالبني ج10 ص239.
)4( فقه السرية للبوطي ص344.
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ومييل الباحث للقول أيضاً: أنه ال بد من التحقق من صالحية وشرعية 	. 
يف كل ما يقدم هلم إذا كان طعاماً أو دواء أو سالحاً، أو قرضاً -أي أن يكون 
الربوي مثالً، وينبغي احلذر من  القرض  متقوماً- فال جيوز  املوهوب ماالً 
العقاقري الطبية واألغذية اليت تقدمها بعض منظمات اإلغاثة العاملية، وذلك 

من خالل مراقبة جلان طبية خمتصة.
التكييف الفقهي هلذه اهلدايا واألدلة:و. 

أثناء حرب فحكمها  اهلدايا إن كانت مع عدو للدولة اإلسالمية، وقدمت هلا 
حكم الغنيمة.

وإن كانت الدولة املقدمة لإلعانة أو اهلدية غري حربية أو كانت حربية يف حالة 
هدنة مع الدولة املسلمة فحكمها حكم الفيء. 

قال ابن قدامة يف املغين: جيوز قبول هدية الكفار من أهل احلرب ألن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم قبل هدية املقوقس صاحب مصر)1(. 

وقال اإلمام السرخسي يف شرح السري الكبري للشيباني: )وإذا بعث ملك العدو 
إىل أمري اجلند هبدية فال بأس أن يقبلها ويصري فيئاً للمسلمني، ألن:

النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقبل هدية املشركني يف االبتداء، على ما 	. 
روي أنه أهدى إىل أبي سفيان متر عجوة. واستهداه أُدماً ثم ملا ظهر منهم 
جماوزة احلد يف طلب العوض أبى قبول اهلدية منهم بعد ذلك، وقال: )إنا 
رأياً يف قبول ذلك. وال  أن لألمري  َزبد)2( املشركني()3(، فبهذا تبني  نقبل  ال 
إذا  لكن  املشركني،  إن األصل هو عدم جواز قبول هدايا  يقال  أن  يستبعد 

)1( احلاكم يف املستدرك، ذكر سراري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأوهلن مارية القبطية أم ابراهيم.ج4، ص41.
)2( الزَّبد بسكون الباء: الرّْفد والعطاء واهلبة. املعجم الوسيط ج1، ص806.

)3( البيهقي يف السنن الكربى ج9، ص216، مصنف ابن أبي شيبة كتاب السري، قبول هدايا املشركني ج6، ص516، الطرباني يف 
األوسط ج7، ص322، وتفصيل املسألة يف شرح صحيح مسلم للنووي ج12، ص114.، واحلديث أخرجه الرتمذي عن عياض بن 
حِمَاٍر أنه أهدى للنبى صلى اهلل عليه وسلم هدية له أو ناقة فقال النبى(:صلى اهلل عليه وسلم أسلمت(؟. قال ال. قال: )فإنى هنيت 
عن زبد املشركني(. قال أبو عيسى- أي الرتمذي- هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله )إنى هنيت عن زبد املشركني(. يعنى 
هداياهم وقد روى عن النبى صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقبل من املشركني هداياهم وذكر فى هذا احلديث الكراهية واحتمل 
أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم هنى عن هداياهم. سنن الرتمذي كتاب السري باب يف كراهية هدايا املشركني ج4، ص140.
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كانت يف قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبوهلا)1(.
وألن يف القبول معنى التأليف ويف الرد إظهار معنى الغلظة والعدواة.

وإذا طمع يف إسالمهم فهو مندوب إىل أن يؤلفهم فيقبل اهلدية، ويهدي إليهم، 
عمالً بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )هتادوا حتابوا()2(، وإذا مل يطمع يف إسالمهم 
فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد اهلدية، فإن قبلها كلن ذلك فيئاً 

للمسلمني()3(.

)1( حتفة األحوذي ج 5 ص167.
)2( سنن البيهقي الكربى ج6 ص169، معجم الطرباني ج7 ص190، قال ابن حجر يف التلخيص احلبري إسناده حسن. ج3 ص69.

)3( شرح كتاب السري الكبري السرخسي ج1 ص389.
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املبحث الثاني: املوارد النقدية لبيت املال
ظهر مورد الضرائب يف العصر األموي ويف العصر العباسي، ولقد هنى اخلليفة 
عمر بن عبد العزيز عماله عن التعامل فيها، وانتشرت الضرائب يف التاريخ 

املعاصر بشكل واسع فما هو وضع هذا املورد يف االقتصاد اإلسالمي؟
 وكيف ميكن لبيت املال أن حيصل على كفايته عند نقصان موارده؟

سيحاول الباحث يف هذا املبحث أن يوضح معنى الضرائب وحكمها الشرعي، 
ومقارنتها بفريضة الزكاة وفق اآلتي:

املطلب األول: الضرائب واملكس
قد تعجز موارد بيت املال يف كثري من األوقات عن تأمني مستلزمات وحاجات 
األمة، ولذلك جلأت بيوت املال املعاصرة إىل ما يُعرف مبصطح )الضريبة(، 
فما هي الضريبة؟ وما الفرق بينها وبني الزكاة؟ وهل حيل شرعاً عد الضرائب 

مورداً لبيت املال؟.
الضريبة لغة ومفهوماً:أ. 

الضريبة يف اللغة مأخوذة من َضرَبَ ما يفرض على امللك والعمل داخل الدولة، 
وختتلف باختالف القوانني واألحوال، مجعها ضرائب واالسم الضريبة. وتأتي 
رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم 

َ
بُْتْم ِف اْل مبعنى السفر كما يف قول اهلل تعاىل: {ِإَوَذا َضَ

َلةِ..{ ] النساء اآلية 101[. وتأتي مبعنى مّثل قال  وا ِمَن الصَّ ْن َتْقُصُ
َ
ُجَناٌح أ

ْن يَْضَِب َمَثلاً َما َبُعوَضةاً َفَما فَوَْقَها..{ ]البقرة 
َ
َ َل يَْسَتْحِي أ تعاىل: {إِنَّ اللَّ

اآلية 26[ وهلا معان أخرى متعددة)1(.
وأما مصطلح الضريبة املتعارف عليه فمن خالل اإلطالع على جمموعه من 
األدبيات احملاسبية والقانونية املتعلقة بتعريف الضريبة يذكر الباحث معاٍن هلا 

)1( املعجم الوسيط ص 536-537 وكذا املصباح املنري ألمحد بن علي الفيومي ص 136.
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يف التشريع املايل الوضعي كما يلي:
هي فريضة مالية تضامنية، تقطعها الدولة بصورة هنائية ومباشرة، وتستخدمها 

لتحقيق أهداف عامة)1(.
وبصيغة أخرى فريضة مالية حتددها الدولة ويلتزم بأدائها املمول بال مقابل 

لتتمكن الدولة من القيام بتحقيق أهداف اجملتمع.
االقتصادية  الوحدات  الدولة على موارد  اقتطاع جربي جتريه  آخر  وبتعريف 
املختلفة بقصد تغطية األعباء العامة و توزيع هذه األعباء بني الوحدات املذكورة 

طبقاً ملقدرهتا التكليفية)2(.
العامة  للحاجات  الضريبة  كون  على  الباحثني  تعريفات  معظم  تركزت  لقد 
تفرضها الدولة بصورة إجبارية على مواطنيها وميكن الوقوف عند اجتاهني 

فيها:
تشريعية 	.  لقواعد  وفقاً  الدولة  إىل  بأدائها  الفرد  يلتزم  نقدية  فريضة 

وبصفة هنائية لغرض تغطية النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة هي: 
انتزاع من القطاع اخلاص لدعم احلكومة. وبالتايل فان التعريف التقليدي 
لسداد  الدولة  األموال خلزينة  كوسيلة جلين  الضريبة  إىل  ينظر  كان  هنا 

التزامها دون أن يكون هلا أي أهداف أخرى.
استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على األشخاص الطبيعيني وفقا 	. 

لقدراهتم التكليفية بطريقه هنائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة 
ولتحقيق دخل الدولة والضريبية فريضة تدفع جرباً إىل الدولة، وهي غري 
جزائية وتدفع من القطاع اخلاص إىل القطاع العام، وتفرض بشكل حمدد 
مسبقاً، بال مقابل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية خمتلفة والتعريف 
املكلفني  املال من  الدولة جلين  بأن سعي  األول  التعريف  يزيد على  الثاني 

)1( املالية العامة والتشريع املايل للدكتور عصام بشور منشورات جامعة دمشق 1980.
)http://www.jps-dir.com/Forum/forum_posts.asp?TID=139 )2 دليل احملاسبني.
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ليس هو اهلدف الوحيد بل إن هناك أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية 
أخرى)1(.

الفرق بني الضرائب والزكاة: 	. 
مصدر وجوب الزكاة هو الشرع، أما الضرائب فمصدرها الوضع الذي 	. 

تفرضه الدولة. 
الضرائب 	.  أما  اإلسالم،  أركان  ركن من  كافر ألهنا  الزكاة  منكر فريضة 

فمنكرها ال يكفر لعدم ارتباطها بالدين وإمنا بااللتزام املعيشي يف أي دولة. 
الزكاة فريضة على املسلمني فقط خبالف الضرائب اليت تفرض على 	. 

املواطنة يف الدولة. 
الزكاة فريضة حمكمة يف مقدارها من قبل الشرع ال يبدهلا أحد خبالف 	. 

الضرائب اليت تزيد وتنقص حسب اجتهاد احلكومات. 
الزكاة ماضية ثابتة إىل يوم القيامة، واألصل أن الضرائب ال متلك صفة 	. 

الدوام، وإمنا تتبع احلاجة. 
مصارف الزكاة حمددة وفق ختصيص القرآن هلا، أما الضرائب فصرفها 	. 

يف شتى النفقات العامة وفق ما تراه احلكومة)2(.
نسبة الزكاة ثابتة، أما نسبة الضريبة فغالباً ما يكون تصاعدياً ملواجهة 	. 

االحتياجات املالية.
الزكاة جتب يف هناية كل حول هجري - أي يف هناية كل سنة قمرية - 	. 

بينما أن األصل أن تستحق الضريبة يف هناية كل سنة ميالدية. 
ال تسقط الزكاة مبضي املدة، وإمنا تظل ديناً يف عنق املسلم وال تربأ ذمته 	. 

منها، يف حني تسقط الضريبة بالتقادم.
)www.infotechaccountants.com )1 منتديات حماسبة دوت نت، عن: عدي عفانة وآخرون« احملاسبة الضريبية ط2004/1 

ص4- 5 ر.
)2( فقه الزكاة حملمد إبراهيم احللفاوي ص97 - 98 بتصرف وهو بدوره عن: اإلسالم واألوضاع االقتصادية للشيخ الغزايل وعن 

وفقه الزكاة للقرضاوي. 
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 جزاء مانع الزكاة دنيوي وأخروي، يف حني يقتصر جزاء مانع الضرائب . 10
على اجلزاء الدنيوي.

دالالت 		.  وكلها  والربكة،  والصالح  والنماء  الطهارة  يعنى  الزكاة  مُصطلح 
عن  فيخرجها  املعاني،  هلذه  مُستشعر  وهو  ماله  زكاة  وخيرج  الفرد  جتعل 
والغرامة،  واإللزام  العبء  على  الضريبة  يدل مصطلح  بينما  طيب خاطر. 
وهى معاني جتعل الفرد ينظر إليها على أهنا مغرم، ومن ثم فهو يعمل جاهداً 

على التهرب منها.
البخل 		.  من  املزكي  نفس  كتطهري  الروحية  ومقاصدها  أهدافها  للزكاة 

والشح، وتطهري نفس الفقري من احلقد واحلسد والغل. بينما جند أن أهداف 
الضريبة بعيدة كل البعد عن هذه األهداف واملقاصد.

الزكاة ال جتب إال يف األموال الطيبة)1( متى توافرت فيها الشروط املوجبة 		. 
هلا، فعن أبى هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أيها الناس 
إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: 
عليم(  تعملون  مبا  إني  واعملوا صاحلا  الطيبات  من  كلوا  الرسل  أيها  )يا 
وقال: )يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم(. ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 

حرام وملبسه حرام وغذى باحلرام فأنى يستجاب لذلك.()2(
)1( من شروط الزكاة أن تكون مملوكة لصاحبها فهل يعترب املال احلرام مملوكاً لصاحبه؟؟ 

ذكر الفقهاء أن املال احلرام يقسم لقسمني حرام لذاته مثل اخلمر واخلنزير، وحرام ألخذه بغري وجه حق مثل الغصب والرشوة 
فهذا ليس فيه الزكاة وإمنا جيب التخلص منه ورده إىل أصحابه حاشية رد احملتار كتاب الزكاة ج2 ص316 اجملموع ج9 ص334 

كذا حاشية الصاوي على الشرح الكبري باب حكم الزكاة وشروط وجوهبا.
 وهناك مال حرام لوصفه كالربا وامليسر واملقبوض بعقد فاسد فاختلف الفقهاء يف ملكيته فمنهم من قال مبلكيته كاحلنفية، يُنظر 

االختيار البن مودود باب الربا.
ومنهم من مل يقل بذلك كالشافعية واحلنابلة قال ابن قدامه: فإن حكمنا بفساد العقد، مل حيصل به ملك، سواء اتصل به القبض، 

أو مل يتصل وال ينفذ تصرف املشرتي فيه ببيع، وال هبة، وال عتق، وال غريه وهبذا قال الشافعي. عن املغين ج 4 ص158.
 ومنهم من توسط كاملالكية فقال ما أمكن رده ال يفيد امللك، وما فات رده أفاد امللك وفيه الزكاة. 

وهناك مال حرام يف استعماله قال الشافعي فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغريه إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته 
وجبت فيه الزكاة بال خالف ونقلوا فيه إمجاع املسلمني. عن اجملموع ج 6 ص28.

)2( أخرجه مسلم باب احلث على الصدقة ج2 ص703.
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مادة  فكالمها  واخلبيث،  الطيب  املال  بني  تفرق  ال  الضريبة  أن  بينما جند   
للضريبة)1(.

أوجه التشابه بني الزكاة والضريبة)2(:	. 
من أهم أوجه التشابه بني الزكاة والضريبة ما يلي: 

تؤدى الزكاة جرباً وقسراً إن مل تدفع طواعيًة، كما تُؤدى الضريبة أيضاً 	. 
جرباً وقسراً إن مل تدفع طواعيًة.

وكذا 	.  والضريبة،  الزكاة  من  كل  جباية  من سيادة  هلا  الدولة مبا  تتوىل 
اإلشراف على إنفاق حصيلتهما.

واقتصادية، وعلى 	.  أغراض مالية واجتماعية  الزكاة والضريبة  لكل من 
ذلك فإن الضريبة تتفق مع الزكاة يف أن كالً منهما إلزامية، وتتوىل الدولة 

جبايتهما، وصرفهما، وهلما مقاصد اجتماعية واقتصادية. 
أوجه االختالف بني جمتمع الضرائب وجمتمع التكافل)3(:د. 

الزكاة  ملؤسسيت  الراعية  اإلسالمية  الدولة  جمتمع  وهو  التكافل  جمتمع  إن 
والوقف خيتلف عن جمتمع الضرائب كما يلي:

التكافل إعطاء من إنسانية اإلنسان من غري مقابل مادي، بينما الضرائب 	. 
تقرر يف موارد الدول املعاصرة من أجل خدمات وحاجات.

جمتمع التكافل جمتمع حّر ال إكراه فيه يلتزم املعطون فيه باختيارهم، 	. 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  طريق  عن  ملزم  الضرائب  جمتمع  بينما 

والقضائية.
فيه عن طريق 	.  الضعف  ثُْغر  يُسد  التكافل جمتمع متضامن  إن جمتمع 

)1( العالقة بني الزكاة والضريبة للدكتور عصام أبو النصر رسالة صغرية عن موقع اجملمع الفقهي اإلسالمي - دولة اإلمارات 
العربية املتحدة صندوق الزكاة. 

)2( املرجع السابق العالقة بني الزكاة والضريبة. 
)3( اإلسالم يف حل مشكالت اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة ص172 للدكتور حممد البهي، مكتبة وهبة – القاهرة- ط2- 1398هـ 

- 1978م.
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اإلميان باهلل وحده، بينما جمتمع الضرائب ليس فيه أي فائض لتغطية أوجه 
الضعف اليت توجد عادة يف اجملتمعات البشرية.

املكوس: 	. 
إن احلديث عن املكس هو حديث عن صفة أكثر الضرائب اليت تقوم هبا دول 

العامل، وقد وردت هذه الكلمة يف األحاديث النبوية وقد بّني العلماء حكمه.
تعريف املكس لغة واصطالحاً:

مَْكساً،  أَمْكِسه  ومَكسْتُه  مَْكساً  يَمْكِسه  مََكسَه  اجلباية،  املَْكسُ  لغة)1(:  املكس 
واملَْكسُ دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّلَع يف األَسواق يف اجلاهلية، واملاكِسُ 
العَشَّار ويقال للعَشَّار صاحب مَْكٍس واملَْكسُ ما يْأخذه العَشّار، واملَْكسُ دِرْهم 

كان يْأخذه املُصَدَُّق بعد فراغه. 
وهو: الضريبة اليت يْأخذها املاكِسُ وأَصله اجلباية. 

العُشر  أَو  اخَلراجُ  أُخَِذ منه  باع شيئاً  كلُّ من  يقول  العَشَّار  يْأخذه  واملَْكسُ ما 
البضائع  على  يؤخذ  املستعملة جعل  ل)اجلمرك(  العربية  الكلمة  هو  واملكس 

الواردة من البالد األخرى )أصله بالرتكي كمرك()2(. 
وأما املعنى االصطالحي للمكس فهو:

ضرائب غري شرعية آي أهنا مل تورد يف القرآن والسنة.	 
املكس: الضريبة اليت يأخذها املاكس وهو العشار)3(.	 
وصاحب املكس هو: الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكساً باسم العشر 	 

فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي 
صوحلوا عليه فهو حمتسب ما مل يتعد فيأثم بالتعدي والظلم)4(.

وكذلك لفظ الضريبة ملا يضرب على الناس فهذه األلفاظ كلها ليس هلا حد 
)1( لسان العرب، مكس ج6 ص220، املصباح املنري ج2 ص577.

)2( املعجم الوسيط باب اجليم ج1 ص278.
)3( النهاية يف غريب األثر ج 4 ص349، للمبارك بن حممد اجلزري املكتبة العلمية بريوت 1399هـ،

)4( عون املعبود باب يف السعاية على الصدقة ج8 ص111.
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يف اللغة ولكن يرجع إىل عادات الناس فإن كان الشرع قد حدّ لبعض حداً كان 

اتباعه واجبا...)1(.
واملكس ما ينقصه الظامل ويأخذه من مال الناس)2(.

اجلباة  قبل  من  تُؤخذ  اليت  األموال  بأنه:  املكس  تعريف  إىل  الباحث  ومييل 
العاملني يف مؤسسات بيت املال بغري حق شرعي.

وعرفت بعد ذلك وهلا أربع أنواع:
اجلمارك هي أموال تفرض على التجارة الداخلة إىل بالد اإلسالم.	. 
أعشار السفن أموال تفرض على السفن املارة يف املوانئ اإلسالمية.	. 
اخلمس هو مخس ما يستخرج من البحار من لؤلؤ وعنرب. 	. 
أراضي وأموال مات أصحاهبا دون وريث تذهب لبيت املال.	. 
حكم املكس:	. 

حيرم أخذ املكس باإلمجاع وذلك لألدلة التالية)3(.
قوله صلى اهلل عليه وسلم عن املرأة اليت اعرتفت بالزنى: )لقد تابت توبة لو 
تاهبا صاحب مكس لغفر له()4(. قال النووي: فيه أن املكس من أقبح املعاصي 
والذنوب املوبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظالماهتم عنده، وتكرر ذلك 

منه وانتهاكه للناس، وأخذ أمواهلم بغري حقها وصرفها يف غري وجهها)5(.
ما ُذكر عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم قال: )ال يدخل اجلنة صاحب مكس()6(.
)1( كتب ورسائل وفتاوى الشيخ تقي الدين احلراني ج19، ص253.

)2( مواهب اجلليل ج4، ص233.
)3( السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية للشيخ تقي الدين احلراني ص62.

)4( مسلم يف الصحيح باب من اعرتف على نفسه بالزنى ج3 ص 1223، سنن أبي داوود ج 4ص 152، سنن النسائي الكربى ج4 
ص287، سنن البيهقي الكربى ج 8، ص218.

)5( شرح صحيح مسلم ج11، ص203، كذا عون املعبود ج12، ص81. 
)6( سنن أبي داوود باب السعاية على الصدقة ج3، ص132، أمحد يف املسند ج4، ص143، احلاكم يف املستدرك كتاب الزكاة ج1 
ص525 وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ابن خزمية يف صحيحه ج4،  ص51، سنن الدارمي باب كراهية الرجل أن 

يكون عشاراً ج1، ص482.
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قوله: صلى اهلل عليه وسلم )من اعتذر إىل أخيه مبعذرة فلم يقبلها كان عليه 
مثل خطيئة صاحب مكس()1(.

كتب عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه إىل عامله يف املدينة أن يضع املكس 
ْشَياَءُهْم{ 

َ
فإنه ليس باملس)2( ولكنه البخس قال تعاىل: {َول َتبَْخُسوا الَّاَس أ

]األعراف: 85[)3(.
البديل الشرعي للمكس: 

نظم اإلسالم أمور بيت املال حبيث تستطيع مؤسساته احلصول على حاجتها 
الشريعة  املكس كثرية يف  بدائل  العليم احلكيم، وإن  ضمن ضوابط شرع اهلل 

اإلسالمية أمهها:
زيادة االستثمار يف أمالك الدولة.	. 
السيادية)سندات 	.  الصكوك  باسم  اليوم  يعرف  ما  أو  الصكوك  إصدار 

اخلزينة(.
الصدقات، واليت ميكن أن يتطوع هبا األفراد.	. 
فرائض مالية على أغنياء غري املسلمني، وذلك بالشروط الشرعية اليت 	. 

مرّت يف احلديث عن اجلزية. 
التوظيف على أغنياء املسلمني بعد أداء زكاهتم	. 

وسوف يتوسع الباحث يف البدائل )ألمهيتها( يف املباحث والفروع القادمة.

)1( سنن ابن ماجه باب املعاذير ج 2 ص1235، وإسناده ثقات إال أنه مرسل ألنه مل يُتفق على صحبة راويه )جودان( الذي وّثقه 
ابن حبان وليس جلودان سوى هذا احلديث.

)2( املس: اجلنون.
)3( املدونة الكربى ج 2 ص 279.
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املطلب الثاني: التوظيف املايل
املقابل أفسح اجملال أمام موارد غري مباشرة  حرّم اإلسالم املكس، ولكنه يف 
األعباء  بالسوية يف  والغين  الفقري  بتكليف  تتحقق  ال  اليت  عدالته  مع  تتوافق 
ِإَويَتاءِ  َواْلِْحَساِن  بِالَْعْدِل  ُمُر 

ْ
يَأ  َ اللَّ {إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال  املال،  لبيت  املالية 

ُروَن{  ذِي الُْقْرَب َوَينَْه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ َواْلَْغِ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
]النحل اآلية:90[.

تعريف التوظيف:أ. 
التوظيف لغة)1(: من وََظفَ يَظُِفه أصاب وظيفة، وقصّر قيده، والقوم تبعهم، 
ووظف الشيء على نفسه ألزمها إياه، ووظف عليه العمل واخلراج وحنوه: قدره 
ووظف على الصيب كل يوم حفظ عشر آيات من القرآن: عني له آيات للحفظ.

والتوظيف يف االصطالح:
حال  ضرائب  من  املوسرين  على  األمر  ويل  يفرضه  ما  هو  األول:  التعريف 
الضرورة كشؤون الدفاع واحلرب أو على احملتاجني حني ال تكفي أموال بيت 

املال)2(.
التعريف الثاني: هو حق الدولة يف فرض ضرائب فوق الزكاة وسائر التكاليف 

احملددة يف الكتاب والسنة و وذلك وفقاً لظروف اجملتمع اإلسالمي)3(.
التعريف الثالث: هو مقدار معلوم من املال يفرضه اإلمام على األغنياء، عند 

وجود حاجة عامة، وتعجز الفرائض املالية األخرى عن سدادها)4(.
ويرى الباحث تعريف التوظيف بأنه: )اإللزام املايل العَرضي العادل من قبل 
الدولة على األغنياء، بشروط خمصوصة(. ذلك ألن االستقراض يف األزمات 
إمنا يكون حيث يرجى لبيت املال دخل يُنتظر، وأما إذا مل يُنتظر شيء وضعفت 

)1( املعجم الوسيط ص1042 ،خمتار الصحاح 642.
)2( حبوث يف نظام اإلسالم للدكتور مصطفى البغا ص 437.

)3( النفقات العامة يف اإلسالم للدكتور إبراهيم يوسف ص 106.
)4( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ص 279.
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وجوه الدخل حبيث ال يُغنى فال بد جريان حكم التوظيف)1(.
مشروعيته:	. 
احلديث الذي روته فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها، قالت: سألت أو 	. 

سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الزكاة فقال: )إن يف املال حلقا سوى 
ُّوا وُُجوَهُكْم  ْن تَُول

َ
الزكاة)2(، ثم تال هذه اآلية اليت يف البقرة: {لَيَْس الِْبَّ أ

َوالَْمَلئَِكةِ  اْلَِخرِ  َواْلَوِْم   ِ بِاللَّ آََمَن  َمْن  الِْبَّ  َولَِكنَّ  َوالَْمْغرِِب  الَْمْشِِق  قَِبَل 
َوالِْكَتاِب َوالَّبِّينَِي َوآََت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ َذوِي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنَِي َوابَْن 
َكةَ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا  َلةَ َوآََت الزَّ قَاَم الصَّ

َ
ائِلنَِي َوِف الّرِقَاِب َوأ بِيِل َوالسَّ السَّ

َصَدقُوا  ِيَن  الَّ ولَئَِك 
ُ
أ ِس 

ْ
اْلَأ وَِحنَي  اءِ  َّ َوالضَّ َساءِ 

ْ
اْلَأ ِف  ابِرِيَن  َوالصَّ َعَهُدوا 

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن{]البقرة اآلية 117[.
ُ
َوأ

قال الطييب)3(: وجه االستشهاد أنه تعاىل ذكر إيتاء املال يف هذه الوجوه - 
ثم قّفاه بإيتاء الزكاة دل على أن يف املال حق سوى الزكاة، قيل: احلق حقان: 
حق يوجبه اهلل تعاىل على عباده، وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية املوقاة 

من الشح اجملبول عليه اإلنسان أ. ه.
قال اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية السابقة: )واتفق العلماء على أنه إذا - 

نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة فإنه جيب صرف املال إليها()4(. 
قال اإلمام املناوي: )إن يف املال حلقا سوى الزكاة( كفكاك األسري وإطعام - 

وإنقاذ حمرتم أشرف  والنار  وامللح  املاء  الظمآن وعدم منع  املضطر وسقي 
على اهلالك وحنو ذلك قال عبد احلق فهذه حقوق قام اإلمجاع على وجوهبا 

)1( سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني د.سامر قنطقجي عن االعتصام للشاطيب ج2 ص305.
)2( مر خترجيه يف الفصل التمهيدي وأنه ضعيف وأن االستدالل إمنا هو باآلية. وقال القاري يف املرقاة: )وذلك مثل أن ال حيرم 
السائل واملستقرض، وأن ال مينع متاع بيته من املستعري كالقدر والقصعة وغريمها، وال مينع أحد املاء وامللح والنار(. كذا ذكره 

الطييب وغريه انتهى.
)3( حتفة األحوذي ج3 ص263.
)4( تفسري القرطيب ج2 ص424.
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وإجبار األغنياء)1(.
روى البخاري بسنده إىل عبد الرمحن بن أبي بكر الصدّيق - رضي اهلل 	. 

عنهما - أن أصحاب الصفة)2( كانوا أناساً فقراء، وأن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قال مرةً: )من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث، ومن كان عنده 

طعام أربعة فليذهب خبامس أو سادس...()3(.
قال ابن حجر العسقالني: )ويف هذا احلديث من الفوائد غري ما تقدم: - 

التجاء الفقراء إىل املساجد عند االحتياج إىل املواساة إذا مل يكن يف ذلك 
إحلاح وال إحلاف وال تشويش على املصلني، وفيه استحباب مواساهتم عند 

اجتماع هذه الشروط، وفيه التوظيف يف املخمصة()4(.
ما 	.  أمري  من  استقبلت  )لو  عنه:  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر  قول 

استدبرت، ألخذت فضول أموال األغنياء فقسمتها على فقراء املهاجرين)5(. 
الرمادة  أموال األغنياء عام  لو أخذ فضول  أي أن عمر بن اخلطاب متنى 
لتقسيمها على الفقراء، وذلك عندما عجز بيت املال آنذاك عن مواجهة تلك 
األزمة املالية فيُستدل على جواز فرض نصيب من املال على األغنياء وقت 
الضرورة، ومثله ما قاله الشافعي يف رواية املزني عن عمر رضي اهلل عنه أنه 
قال: )لئن أصاب الناس سَنة ألنفقن عليهم من مال اهلل حتى ال أجد درمها، 
فإذا مل أجد درمها، ألزمت كل رجل رجال()6(. فعمر بن اخلطاب رضي اهلل 
عنه قد وضح طريقة التعامل مع بيت املال عند نفاذه يف سنوات القحط 

)1( فيض القدير ج2، ص 472.
)2( أصحاب الصفة: هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إىل مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكانت هلم يف آخره صفة، وهو 

مكان منقطع من املسجد مظلل عليه يبيتون فيه. شرح النووي على صحيح مسلم ج13، ص47.
)3( صحيح البخاري كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم ج3، ص1312. واملخمصة اجملاعة. لسان العرب ج7، ص30.

)4( فتح الباري ج6، ص600.
)5( الفقه االقتصادي لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ص279.

)6( السنة هي اجملاعة عن الفقه االقتصادي لعمر بن اخلطاب 280 عن معرفة السنن واآلثار للبيهقي باب التقاط املنبوذ ج10 
ص315، دار الوفاء مبصر، سنة 1412هـ.
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وذلك من خالل أسلوبني:
أوهلما: النفقة من املال الذي يعد كله هلل واإلنسان مستخلف فيه قال - 

ِيَن  ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفِنَي فِيهِ فَالَّ نْفُِقوا ِممَّ
َ
ِ َورَُسوِلِ َوأ اهلل تعاىل: {آَِمُنوا بِاللَّ

ْجٌر َكبٌِي{ ] احلديد اآلية 7[.
َ
نَْفُقوا لَُهْم أ

َ
آََمُنوا ِمنُْكْم َوأ

ثانيهما: إلزام كّل فرد فرداً آخر وهو التوظيف.- 
ذلك 	.  استغرق  وإن  أسراهم  فداء  الناس  على  )جيب  مالك:  اإلمام  قال 

أمواهلم()1(.
ووجه االستدالل بكالم اإلمام مالك أنه لو نفد ما يف بيت املال واضطر األمر 
لفداء األسرى واستغرق أموال الناس دون تفرقة بني زكاة وغريها لوجب عليهم 

أن يدفعوا لبيت املال لكي يقوم مبا عليه من واجبات.
قال اإلمام الشاطيب: )إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقراً إىل تكثري اجلنود 	. 

لسد الثغور ومحاية امللك املتسع األقطار، وخال بيت املال وارتفعت حاجات 
اجلند إىل ما ال يكفيهم، فلإلمام إذا كان عدالً أن يوظف على األغنياء ما 
يراه كافيا هلم يف احلال إىل أن يظهر مال بيت املال ثم إليه النظر يف توظيف 
وذلك على الغالّت والثمار وغري ذلك... وإمنا مل ينقل مثل هذا عن األولني 
التساع مال بيت املال يف زماهنم خبالف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه 
املصلحة هنا ظاهر فإنه لو مل يفعل اإلمام ذلك النظام بطلب شوكة اإلمام 

وصارت ديارنا عرضة الستيالء الكفار()2(. 
قال اإلمام الغزايل: )أما إذا خلت األيدي من األموال ومل يكن من مال 	. 

بالكسب  واشتغلوا  العسكر  تفرق  ولو  العسكر  خبراجات  يفي  ما  املصاحل 
خليف دخول الكفار بالد اإلسالم أو خيف ثوران الفتنة من أهل العَرامة)3( يف 

)1( الفروع ج2 ص45.
)2( االعتصام للشاطيب ج2 ص121. املكتبة التجارية مبصر.

)3( عُرامُ اجليِش حَدُّهم وشِدَّتُهم وَكثرَتُهم، والعَرَمة مجعُ عارٍم، وعَرَمَ اإلنسانُ يَعْرُمُ ويَعِْرمُ وعَِرمَ وعَرُمَ عَرامًة بالفتح وعُراماً اشتدَّ. 
لسان العرب ج 12 ص394. واملقصود هنا من كالم الغزايل: أهل الشر.



268

بالد اإلسالم، فيجوز لإلمام أن يوظف على األغنياء مقدار كفاية اجلند()1(.
وهكذا فإن التوظيف جائز يف االقتصاد اإلسالمي وذلك وفق معان عدة جاءت 
يف القرآن والسنة وكالم الفاروق عمر رضي اهلل عنه دون وجود معارضة له 
من الصحابة، وكذلك بقول الفقهاء أمثال اإلمامني مالك والشافعي، ولكنّ هذا 
التوظيف مل يُطلق له العنان دون ضوابط، بل مثة شروط عديدة له كما هو 

آتي.
شروط التوظيف املايل)2(:	. 

يشرتط لفرض التوظيف املايل:
أن تكون األمة يف جائحة: 	. 

اجلائحة لغة)3(: الشدّة والنازلة العظيمة اليت تَجتاح املاَل من سَنَةٍ أَو فتنة وكل 
أَهلكه  أَي  وأَجاحَه مبعنىً  ماله  اهلُل  واجْتاحَه وجاحَ  استْأصله فقد جاحَه  ما 

باجلائحة.
واجلائحة عند الفقهاء)4(: كّل شيء ال يستطاع دفعه لو علم به، كسماويّ، كالربد 
واحلرّ، ومثل ذلك ريح السّموم، والّثلج واملطر، واجلراد والفئران، والغبار والنّار 

وحنو ذلك، أو غري مساويّ.
قال ابن عابدين: )وتصح الكفالة هبا- أي بالنائبة- سواء كانت حبق ككري)5( 
النهر املشرتك للعامة، وأجرة احلارس للمحلة املسمى بديار مصر اخلفري، وما 
وُظف لإلمام ليُجهز به اجليوش وفداء األسرى بأن احتاج إىل ذلك ومل يكن يف 

بيت املال شئ َفوّظف على الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاقاً()6(.
)1( املستصفى من علم األصول ج1، ص303،304. املطبعة األمريية ببوالق 1322هـ.

)2( سياستا حتصيل الزكاة، وإلغاء الضرائب املاليتني للدكتور سامر قنطقجي ص66، احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف 
التنمية للدكتور سعيد أبو الفتوح البسيوني ص149.

)3( لسان العرب ج2، ص431.
  )4(

)5( كرى: النهر كريا حفر فيه حفرة جديدة واألرض حفرها. املعجم الوسيط ج2، ص487.
)6( رد احملتار ج 2، ص368.
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أن يكون بيت املال فارغاً:	. 
يشرتط)1( للتوظيف املايل أن تستنفد الدولة كل ما يف بيت املال، أما إذا جعلت 
ضرائب على املواطنني بدون مقابل أو جعلتها عليهم ويف بيت املال ما يكفي 

للقيام باخلدمات الالزمة واملصلحة العامة فإن ذلك حمرم شرعاً.
إلصالح  العامة  من  خوارزم)3(  يف  يؤخذ  ما  هذا  )فعلى  عابدين)2(:  ابن  قال 
مسناة)4( اجليحون أو الربض)5( وحنوه من مصاحل العامة دين واجب ال جيوز 
االمتناع عنه، وليس بظلم... ثم قال: وينبغي تقييد ذلك مبا إذا مل يوجد يف 

بيت املال ما يكفي لذلك(.
أن يوظف على األغنياء دون الفقراء:	. 

وذلك دون حماباة ألحد على حساب غريه، يقول الدكتور حممد سعيد رمضان 
البوطي)6(: )فحيثما توقف أمر اجلهاد بالقتال والسالح على نفقات املال، وجب 
على املسلمني كلهم أن يقدموا من ذلك ما يقع به الكفاية، بشرط أن يكون ذلك 
بنسبة ما يتفاوتون به من كفاية وغنى( ثم صرح أن للدولة احلق عند الضرورة 

أن تفرض حاجتها على الناس وذلك بشروط.
أن يكون التوظيف على قدر احلاجة:	. 

على  يوظف  ال  فاحلاكم  التخصيص،  لقاعدة  خيضع  وأن  زيادة  دون  وحتى 
القادرين ماليّاً إال حلاجة حقيقية وحمددة، وليس للحاكم)7( أن يوظف مبعنى 

)http://www.zakat )1 صندوق الزكاة لبنان دار الفتوى، عن مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد اهلل الفقيه.
)2( رد احملتار ج2 ص 368.

)3( خوارزم: منطقة إسالمية يف جنوبي حبر )آرال( أو )حبر خوارزم( هي هناية حوض هنر )جيحون(، وكانت عاصمتها مدينة 
اجلرجانية، وقد لعبت خوارزم دوراً هاما يف التاريخ اإلسالمي، وكان منها عدد كبري من فحول العلماء منهم: القاسم بن احلسني 
البقعة، جامعة  الرقعة فسيحة  وأبو بكر حممد بن موسى اخلوارزمي وغريهم، وهي ذات مدن وقرى كثرية، وسيعة  اخلوارزمي 

ألشتات اخلريات وأنواع املسرات. الروض املعطار ص224.
)4( املُسَنَّاة َضفريةٌ تُبْنى للسيل لرتُدَّ املاء سُمّيت مُسَنَّاةً ألَن فيها مفاتحَ للماء بقدر ما حتتاج إليه مما ال يَْغلِب. لسان العرب ج14 

ص403.
)5( )الربض( وسط الشيء وأساس البناء وما مس األرض من الشيء. املعجم الوسيط ج1 ص 670.

)6( فقه السرية النبوية ص360.
 http://www.kantakji.com/fiqh. 7( النظام املايل اإلسالمي الدكتور رفعت العوضي(
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يفرض ضرائب، ثم بعد ذلك ينظر يف أمر ختصيصها على أوجه اإلنفاق اليت 
تقوم هبا الدولة.

أن تتوقف هذه السياسة فور انتهاء األزمة املالية:	. 
فالتوظيف املايل هو أمر استثنائي، تدعو إليه املصلحة العامة للمجتمع، وهو 

تدبري مؤقت ينتهي ويزول بزوال العلة وانتهاء احلاجة)1(.
أال يكون يف أموال الدولة ما يوضع يف نفقات غري الزمة أو غري مشروعة)2(.

أن يُستشار أهل احَلَل والعقد من األمة يف ذلك وخباصة أهل العلم، ألن ويل 
األمر إذا مل يكن عاملاً جمتهداً ال يكون ألوامره وزن شرعي إال إذا صدرت بعد 

مشورة أهل العلم يف الشريعة وموافقتهم)3(.

)1( احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية للدكتور سعيد أبو الفتوح البسيوني ص149.
للبحوث  اإلسالمي  )املعهد  ص52  القحف  مذر  للدكتور  املعاصرة  وتطبيقاهتا  اإلسالم  صدر  يف  للدولة  العامة  اإليرادات   )2(

والتنمية(.
)3( الفقه االقتصادي لعمر بن اخلطاب للدكتور جريبة احلارثي ص282 نقالً بتصرف عن الشيخ مصطفى الزرقاء.
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املبحث الثالث: موارد بيت املال من االستثمار
الصكوك  خالل  من  العام  االستثمار  عن  املبحث  هذا  يف  الباحث  سيتحدث 

واالستثمار املباشر وذلك باعتبارمها من موارد بيت املال. 

املطلب األول: الصكوك اإلسالمية
تعترب الصكوك املالية اليت تصدرها الدول عند أزماهتا أو يف ظروفها العادية 
من الطرق اليت أثبتت جناحها ليس يف الوقت املعاصر فحسب وإمنا منذ أن 
تعامل هبا العباسيون عملياً عندما كان ابن اجلرّاح وزيراً للمال آنذاك وقد مر 

ذلك يف عصر املقتدر، وسيتحدث الباحث عن الصكوك كما يلي:
تعريف الصكوك: أ. 

اللغة)1(: مجع صك، وصكه ضربه، والصك كتاب، وهو فارسي  الصكوك يف 
معرب، ومجعه أصكٌّ وصِكاك وصكوك، والصك: وثيقة مبال أو حنوه يستعمله 
الودع يف أحد املصارف لألمر بصرف املبلغ احملرر به. والصكوك اصطالحاً:

وثائق 	  أهنا:  اإلسالمية  للمصرفية  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عرفته 
متساوية القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أو نشاط استثماري، وذلك 
بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب واستخدامها فيما أصدرت 

من أجلها)2(.
أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدرّ دخالً وتكون مبثابة 	 

حصص ملكية على املشاع يف هذا األصل أو املشروع املستَثمَر)3(.
ومييل الباحث لتعريفها بأهنا: وسائل إثبات لقيم مالية حمددة هتدف ضمان 

أسهم استثمارية بغاية الربح املشرتك بني الضامن واملضمون له.

)1( خمتار الصحاح ص322، املعجم الوسيط ص519.
)2( سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني للدكتور سامر قنطقجي ص74.

)ammanstock.net/vb/forum65/thread20412.html. )3 شبكة البورصة األردنية.
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أمهية الصكوك اإلسالمية:	. 
مبا  دوالر  بليون  وعشرين  مائة  يناهز  مبا  تقدر  املصدرة  الصكوك  قيمة  إن 
فيها الصكوك الصادرة من اخلليج العربي ومن السوق املاليزي اليت تعترب أكرب 
الصكوك  أرباع  ثالثة  إصدار  فيه  )صكوك( حيث مت  إسالمي  سوق سندات 
وأربعني  بسبعة  قيمته  وتقدر  املاضي)1(،  العقد  مدى  على  العاملية  اإلسالمية 

بليون دوالر أمريكي.
وإن حجم التمويل املايل اإلسالمي يصل إىل حوايل مائتني بليون دوالر أمريكي، 
ولقد قدر خرباء أن تصل حجم إصدارات الصكوك اإلسالمية إىل)1( تريليونات 
وسرعة  اهليكلة  حيث  من  املتنوعة  طبيعتها  إن  و  عام2015)2(.  دوالر حبلول 
أداة مالية واسعة االنتشار)3(  التسييل والتسديد جعل منها  اإلصدار وسهولة 
وخاصة مع ما تتمتع به من اخنفاض يف تكاليفها التمويلية وملا تتمتع به من 

أمان من الناحية الفنية.
ولقد أخذت دول غري إسالمية كربى مثل اليابان)4( اليت أعلن فيها سابقاً البنك 
التعاوني الدويل )هيئة حكومية( أنه يعتزم إصدار أول السندات املالية )صكوك( 

دون فوائد بالتعاون مع ماليزيا.
صكوكاً  أملانيا  يف  مديونية  األكثر  األملانية  اإلقليمية  احلكومة  أصدرت  كما 
الدول  أموال قادمة من مؤسسات مالية يف  أمل جذب رؤوس  إسالمية على 

اإلسالمية.
وأعلنت الوزيرة املكلفة بشؤون االقتصاد يف اخلزانة الربيطانية)5( أن اخلزانة 

)http://news-all.com/sys.php?name=sanc&file=topic&sid=15019 )1 أخبار العامل الشاملة.
)http://www.aleqt.com )2 االقتصادية األلكرتونية. العدد 5095 -23 سبتمرب 2007. 

)3( وجاء يف املؤمتر اإلسالمي األول للصكوك يف البحرين أن العديد من الدول األجنبية ومنها اخلزانة الربيطانية اليت أوضحت 
يف آخر تقرير هلا يف عام 2008 أن طرق متويل مدينة لندن كانت عن طريق إصدار الصكوك.

)al-jazirah.com/magazine/29082006/ektsad9.htm. )4 جملة اجلزيرة العدد 187 /الثالثاء5شعبان1427هـ/
)5( كييت آشر حيث أعربت هذه الوزيرة عن اعتقادها بأن هذا القرار سيكون يف صاحل حي املال واألعمال واملسلمني املقيمني يف 

بريطانيا الذين يشعرون بأهنم غري قادرين على الوصول إىل منتجات مصرفية ومالية تقليدية بسبب تعارضها مع مبادئ دينهم.
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إسرتليين  جنيه  ملياري  بقيمة  سيادية  إسالمية  صكوك  إصدار  عن  ستعلن 
)3.94 مليارات دوالر( قريبا)1(.

املؤمتر الدويل األول للصكوك اإلسالمية)2(:	. 
انطلق املؤمتر الدويل األول3 للصكوك اإلسالمية يف املنامة وتعد مملكة البحرين 
أول دولة تصدر الصكوك اإلسالمية على مستوى العامل وتليها حكومة ماليزيا 
دوالر من  مليار  يزيد على  ما  البحرين تصدر حاليا  بأن حكومة  فيه:  وجاء 
الصكوك اإلسالمية. وجاء أيضاً أن الصكوك اإلسالمية باتت واحدة من أسرع 

األدوات املالية اإلسالمية منواً يف العامل ويف أسواق رأس املال اإلسالمي.
أنواع الصكوك اإلسالمية)4(:

صكوك ملك: بغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، 	. 
وتصبح مملوكة حلملة الصكوك.

صكوك ملكية املنافع: هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني 	. 
موجودة بغرض إجارة منافعها، واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتتاب وتصبح 

منفعة مملوكة حلملة الصكوك.
هي 	.  الذمة(:  يف  )املوصوفة  أو  املوجودة  األعيان:  منافع  ملكية  صكوك 

بغرض  )مستأجر(  موجودة  منفعة  مالك  يصدرها  القيمة  متساوية  وثائق 
إعادة إجارهتا واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة 

مملوكة حلملة الصكوك.
)من طرف موصوف يف 	.  أو  اخلدمات: من طرف معني  ملكية  صكوك 

الذمة(: هي وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم اخلدمة من طرف 
)http://www.omania2.net/avb/showthread.php?t=226254 )1 سبلة عمان: السنة الثانية، اليوم204.

)http://www.islamicnews.org.sa/search1.php )2? وكالة األنباء اإلسالمية الدولية.
)3( وذلك يف/10ربيع أول 1429هـ /18مارس 2008م/.

)http://www.altjar.net/vb/t38310.html )4 نقالً عن جريدة الرياض عدد يوم األحد 17/صفر 1429 املوافق 24/ 
شباط/200/، رقم العدد 14489، كذا أنواع الصكوك ألمحد بن عبد الرمحن اجلبري عن موقع فقه املصارف اإلسالمية للشيخ 

.http://www.badlah.com/page-469.html أمحد بدلة
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تلك اخلدمات  وتصبح  فيها،  االكتتاب  األجرة من حصيلة  واستيفاء  معني 
مملوكة حلملة الصكوك.

مال 	.  رأس  لتحصيل  تصدر  القيمة  متساوية  وثائق  السلم: هي  صكوك 
السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة حلامل الصكوك.

صكوك االستصناع: هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة 	. 
االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، ويصبح املصنوع مملوكاً حلامل الصكوك

صكوك املراحبة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة 	. 
مراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلامل الصكوك.

صكوك املشاركة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلتها 	. 
املشاركة، ويصبح املشروع  أو متويل نشاط على أساس  إنشاء مشروع،  يف 
ملكاً حلامل الصكوك، وتدار صكوك املشاركة على أساس الشركة أو على 

أساس املضاربة. 
صكوك الشركة: هي وثائق مشاركة متثل مشروعات تدار على أساس 	. 

الشركة بتعيني أحد الشركاء إلدارهتا.
 صكوك املضاربة: هي وثائق مشاركة متثل مشروعات تدار على أساس . 10

املضاربة بتعيني مضارب من الشركاء إلدارهتا.
تدار 		.  مشروعات  متثل  مشاركة  وثائق  هي  باالستثمار:  الوكالة  صكوك 

على أساس الوكالة باالستثمار ويعني وكيل من محلة الصكوك إلدارهتا.
صكوك املزارعة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة 		. 

االكتتاب فيها يف متويل مشروع للمزارعة، ويصبح حلملة الصكوك حصة 
يف احملصول.

صكوك املساقاة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام االكتتاب 		. 
فيها يف سقي أشجار مثمرة، ورعايتها على أساس عقد املساقاة، ويصبح 
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حلملة الصكوك حصة من الثمرة.
صكوك املغارسة: وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام االكتتاب فيها 		. 

يف غرس أشجار على أساس عقد املغارسة، ويصبح حلملة الصكوك حصة 
يف األرض والغرس.

لضمان  وسيلة  تعترب  واليت  الصكوك  أجاز  اإلسالمي  االقتصاد  فإن  وهكذا 
وملكيات  العامة  امللكية  بني  )مضاربة(  األرباح  الشراكة يف  أجل  من  احلقوق 
أصحاب الثروة من األفراد ولقد باتت الصكوك اإلسالمية املنوعة واحدة من 
أسرع األدوات املالية اإلسالمية منوا يف العامل وفى أسواق رأس املال اإلسالمي.
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املطلب الثاني: االستثمار املباشر
كما  كالتوظيف  املكس  عن  الشرعية  البدائل  من  املال  لبيت  االستثمار  يعد 
اليت قام هبا  الرائدة  الدولة من اخلطوات  املباشر يف ملكيات  يعد االستثمار 
املسلمون منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومروراً 
بالعهد األموي الذي كثر فيه االستثمار الزراعي ثم العهد العباسي وحتى يومنا 

هذا فما هو هذا املورد املايل؟
تعريف االستثمار:أ. 

االستثمار يف اللغة)1(: من مثر، واستثمر املال مّثره ومّناه ومّثر اهلل ماله كّثره، 
واالستثمار هو استخدام األموال يف اإلنتاج، إما بشكل مباشر بشراء اآلالت 
والسندات وهو  األسهم  بطريق شراء  مباشر  وإما بشكل غري  األولية،  واملواد 

مكان هذا البحث.
وقد وردت كلمة)2(: أمثر، ومثرة، ومثرات، أربعًا وعشرين مرة يف القرآن الكريم 
ثَْمَر َوَينْعِهِ إِنَّ ِف َذلُِكْم لَيَاٍت لََّقْوٍم 

َ
منها قوله تعاىل: {انُْظُروا إَِل َثَمرِهِ إَِذا أ

والنباتات،  األشجار  تلك  مثار  إىل  انظروا  أي   ،]99 اآلية:  ]األنعام  يُْؤِمُنوَن{ 
الكامل باهلل تعاىل، حيث حيمل ذلك عجائب  للوصول إىل اإلميان  ونضجها 
ْعُروَشاٍت وََغْيَ َمْعُروَشاٍت   َجنَّاٍت مَّ

َ
نَشأ

َ
ِي أ قدرته، ومنه قوله تعاىل: {َوُهَو الَّ

ُكُوا  ُمتََشابٍِه  وََغْيَ  ا  ُمتََشابِهاً اَن  مَّ َوالرُّ يُْتوَن  َوالزَّ ُكلُُه 
ُ
أ ا  ُمَْتلِفاً ْرَع  َوالزَّ َوالَّْخَل 

ُه يَوَْم َحَصادِهِ َوَل تُْسِفُوا إِنَُّه َل ُيِبُّ الُْمْسِفنَِي{  ثَْمَر َوآتُوا َحقَّ
َ
إَِذا أ ِمن َثَمرِهِ 

]األنعام اآلية:141[، حيث امنت اهلل تعاىل علينا بالثمار وأمرنا أن نأكل منها وأن 
نعطي حقها )وهو الزكاة( عند حصادها للمستحقني، كما أمرنا بأال نسرف 
يف الباقي وهذا يدل على أن حق امللكية ليس حًقا مطلًقا، بل مقيد بضوابط 

الشرع. 
)1( خمتار الصحاح ص 76، واملعجم الوسيط ص100. 

 ./kantakji.com/fiqh./2( استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة أ د. علي حميي الدين القرة داغي. مكتبة مشكاة اإلسالم عن(
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ويف هذه اآلية وآيات أخرى أسند اهلل تعاىل اإلمثار إىل الشجر والنبات نفسيهما 
مما يدل على أمهية العناية بالسنن واألسباب الظاهرة اليت هلا تأثري على النمو 
مع أن الفاعل احلقيقي هو اهلل تعاىل، وقد أكدت هذه احلقيقة آيات أخرى 
لَُّكْم{  رِزْقاًا  اثلََّمَراِت  ِمَن  بِهِ  ْخَرَج 

َ
فَأ َماءاً  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزَل 

َ
{َوأ تعاىل:  فقال 

ِمَن  ْهلَُه 
َ
أ َواْرُزْق  آِمناًا  ا  بََلاً َهَذا  اْجَعْل  تعاىل: {َرّبِ  وقوله  اآلية:22[،  ]البقرة 

اثلََّمَراِت{ ]البقرة اآلية:126[. 
ويالحظ أن القرآن الكريم أطلق )يف الغالب( الثمر أو الثمرة، أو الثمرات على 
ْمَواِل َوالنُفِس 

َ
ما تنتجه األشجار والنباتات مثل قوله تعاىل: {َوَنْقٍص ّمَِن ال

َواثلََّمَراِت{ ]البقرة اآلية:155[ ومل يطلق على ما تنتجه التجارة من أرباح إال 
ا آِمناًا ُيَْب إَِلْهِ َثَمَراُت  َُّهْم َحَرماً ن ل َو لَْم ُنَمّكِ

َ
إذا عَمَّمْنا املراد بقوله تعاىل: {أ
ٍء{ ]القصص اآلية:57[.  ِ َشْ

ُكّ
الفقهاء  عُرف  يف  التثمري  لفظ  ورد  فقد  اصطالحاً:  االستثمار  تعريف  وأما 
تثمري  على  القادر  هو  الرشيد  فقالوا:  والرشيد  السفيه  عن  حتدثوا  عندما 
أمواله وإصالحه، والسفيه هو غري ذلك، قال اإلمام مالك: الرشد تثمري املال، 

وإصالحه فقط، وأرادوا بالتثمري ما نعين باالستثمار اليوم)1(. 
وأما تعريف االستثمار يف املعنى االقتصادي فهو)2(:

التوظيف الفعلي املوجه للمال الزائد عن احلاجة بشكل مباشر أو غري 	 
مباشر يف نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده، وذلك 
بغية احلصول على عائد منه يستعني به الفرد أو اجلماعة على القيام مبهمة 

اخلالفة هلل وعمارة الكون.

 /kantakji.com/fiqh./1( استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة أ د. علي حميي الدين القرة داغي. مكتبة مشكاة اإلسالم عن(
)2( املدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها ص91، للدكتور قطب مصطفى سانو األستاذ املشارك بقسم الفقه وأصوله يف 

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، دار النفائس األردن، ط1- 1421هـ.
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النشاط االقتصادي الذي يبذله الفرد بدافع حتصيل عائد جمز)1(.	 
جمموعة األموال املادية ذات الصفة اإلنتاجية اليت تُستخدم يف العملية 	 

اإلنتاجية واليت تؤدي إىل زيادة إنتاج العمل)2(.
واملقصود يف هذا البحث، استخدام األمالك العامة ضمن حدود الشرع بغية 

احلصول على عائدات مالية تسخر يف خدمة األمة.
األدلة الشرعية لالستثمار)3(:	. 

يظهر من النصوص الشرعية ومقاصدها العامة أن االستثمار مباح ومشروع 
بأصله على مستوى الفرد.. وترد عليه األحكام التكليفية من حيث عوارضه 
ووسائله لكنه - من حيث املبدأ- واجب كفائي على األمة يف جمموعهم، أي أنه 

ال جيوز لألمة أن ترتك االستثمار. 
ذلك ألن النصوص الشرعية متضافرة يف أمهية املال يف حياة الفرد واألمة، 
واألموال  اجلهاد  فيها  ذكر  اليت  اآليات  مجيع  يف  النفس  على  املال  وتقديم 
واألنفس إال يف آية واحدة يف سورة التوبة - اآلية احلادية عشرة بعد املائة، حيث 
قدمت األنفس؛ ألهنا تتحدث عن الشراء، وامتنان اهلل تعاىل باملال، واملساواة 
بني اجملاهدين، والساعني يف سبيل الرزق كما يف آخر سورة املزمل، وتسمية 
العامل والتاجر باجملاهد يف سبيل اهلل يف أحاديث كثرية… كل ذلك يدل بوضوح 
على وجوب العناية باملال وتثمريه وتقويته حتى تكون األمة قادرة على اجلهاد 
والبناء واملعرفة والتقدم والتطور والنهضة واحلضارة، حيث إن ذلك ال يتحقق 
إال باملال)4(. وأدلة وجوب االستثمار يف الشريعة اإلسالمية وردت يف الكتاب 

والسنة وعمل الصحابة ومن ذلك: 
 kantakji.com/fiqh 1( استثمار األموال يف الكتاب والسنة ص497 للدكتور نايل ممدوح أبو زيد كلية الشريعة جبامعة مؤته عن(

عن جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية العدد األول اجمللد،2006-22.
)2( املرجع السابق نفس الصحيفة، عن حممد هشام خوجيكية مبادئ االقتصاد دار األنوار بريوت.

)3( املدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها ص109.
)4( استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة أ. د. علي حميي الدين القرة داغي. 
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وهذا 	.  الرزق،  لتحصيل  األرض  مناكب  باملشي يف  تعاىل خلقه  اهلل  أمر 
األمور  من  اهلل  رزق  من  األكل  كان  وإذا  لألرض  االستثمار  املشي هو عني 
الواجبة الستمرار احلياة فما ال يتم به الواجب إال به فهو واجب كما قال 
ِمْن  َوُكُوا  َمَناكِبَِها  ِف  فَاْمُشوا  َذلُولاً  رَْض 

َ
اْل لَُكُم  َجَعَل  ِي  الَّ تعاىل: {ُهَو 

رِزْقِهِ ِإَوَلْهِ النُُّشوُر{ ]امللك اآلية15[، ولكن األرض هي هلل يورثها من شاء من 
عباده الذين ميّثلهم إمام املسلمني ويعود له اإلذن يف السعي باألرض لكي ال 
تنقلب حياهتم إىل فوضى وإذن اإلمام يف هذا السعي يكون من خالل تأجري 
األرض )أمالك الدولة( أو من خالل توظيف عّمال لديها للعمل يف أراضيها 

كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف خيرب وهذا هو عني االستثمار.
َهَب 	.  وَن الَّ ِيَن يَْكِنُ أمر اهلل تعاىل إنفاق املال يف سبيله يف قوله: {َوالَّ

ِلٍم{ ] التوبة اآلية:34[
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َة َوَل ُينْفُِقوَنَها ِف َسبِيِل اللَّ َوالْفِضَّ

الواجب  منه  أخرج  وإذا  األرض  حتت  املدفون  املال  هو  األصل  يف  الكنز  إن 
الشرعي فيه مل يبق كنزاً وهذا هو قول فريق من الصحابة مثل عبد اهلل بن 

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما.
ويف قول آخر: كل مال زاد عن أربعة آالف درهم فهو كنز وهو قول علي بن أبي 

طالب رضي اهلل عنه.
ويف قول ثالث: كل ما فضل من املال عن حاجة صاحبه إليه)1(.

ومييل الباحث للقول أن هذا يصح تفسرياً للمال اخلاص أما تفسري كنز املال 
العام فيفسره فعل رسول صلى اهلل عليه وسلم و اخللفاء من بعده حيث أهنم مل 
يكتنزا املال وإمنا أنفقوا واستثمروه يف مصاحل األمة مثل فعل عمر بن اخلطاب 
رضي اهلل عنه عام الرمادة حيث أمر حبفر خليج بني النيل والبحر األمحر 

فصار الطعام يُباع يف املدينة بسعر ما يُباع يف مصر.

)1( تفسري الطربي ج10 ص120.
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يف  املال  بيت  يف  ما  كل  ينفق  كان  الذي  طالب  أبي  بن  علي  فعل  هذا  ومثل 
مصاحل املسلمني وحيث والته على العناية بإعمار األرض وهو عني االستثمار، 
الثروة  والذي يعين مطلق حجب  االكتناز  السابق يؤكد حرمة  وفعله مع قوله 
عن االستثمار، فاألخري نقيض االكتناز وإذا كان االكتناز حراماً كان االستثمار 

واجباً، والنهي عن شيء هو أمر بضده.
ولقد اضطرت احلكومات حالياً لإلنفاق من كنوزها املخزّنة حلل األزمة املالية 
احلالية، ولو كان عندهم تنوّع يف السياسات املالية مثل اخللفاء الراشدين)1( ملا 

كان حصل ما حصل من أزمات مالية هزت خزائنهم العامة واخلاصة.
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم من يتوىل أمور اليتامي بأن يقوم باستثمارها 	. 

حيث قال صلى اهلل عليه وسلم: )أال من ويل يتيماً له مال فليتجر به، وال 
يرتكه حتى تأكله الصدقة()2(.

ووجه االستدالل أن العزوف عن استثمار مال اليتيم يؤدي إىل فنائه وزواله، 
ويرتتب على ذلك تضرر اليتيم عندما يكرب، والنيب صلى اهلل عليه وسلم أمر 
باالجتار مبال اليتيم وهو نوع من االستثمار، واألمر يفيد الوجوب ما مل تصرف 
كانوا  الصحابة  أن  املوطأ  شرح  يف  جاء  وقد  ذلك)3(،  إرادة  من  مانعة  قرينة 

يضاربون بأموال اليتامى)4(، واملضاربة تفيد االستثمار بشكل أوسع.
ويصرف هذا األمر يف وقتنا املعاصر إىل بيت املال ألن أموال اليتامى غالباً ما 

)1( لقد تنوعت السياسة املالية للخلفاء مثلما أسلف الباحث يف موضعه. فأبو بكر الصديق رضي اهلل عنه كان ينفق كل ما يأتي 
بيت املال لوجود احلاجة امللحة لذلك، وكذلك كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يعمل بنفس السياسة حتى إذا فاضت األموال 
صار يدخرها لتأمني عدالة التوزيع، وقام عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بتوزيع واستثمار أمالك بيت املال مقابل أجرة يدفعا 

أصحاهبا وأنفق علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه أموال وقال يا صفراء ويا بيضاء غرّي غريي غرّي غريي.
)2( الرتمذي كتاب الزكاة باب ما جاء يف زكاة اليتيم ج3، ص30، الدار قطين باب وجوب الزكاة يف مال الصيب واليتيم ج2، ص109 
ويف إسناده ضعف، لكن يعتمد على هذا اخلرب مبا رواه البيهقي عن عمر بن اخلطاب موقوفاً بإسناد صحيح، باب من جتب عليه 

الزكاة ج4، ص107، كذا مالك يف املوطأ باب زكاة أموال اليتامى ج1، ص251.
)3( املعتمد يف أصول الفقه ج1 ص61، حممد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسني دار الكتب العلمية – بريوت ط1، 1403 
حتقيق: خليل امليس. كذا يُنظر روضة الناظر وجنة املناظر ج1، ص194، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود – الرياض ط2، 1399 حتقيق: د. عبد العزيز عبد الرمحن السعيد.
)4( شرح الزرقاني على املوطأ حملمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني كتاب القراض ج3، ص439.
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حيبسها القضاة عنهم إىل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة، و إىل أن حيني موعد 
كبرياً من قيمتها خاصة مع  استالم اليتيم ملاله تكون أمواله قد فقدت قدراً 

تغيّر أسواق املال من عام إىل آخر.
فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع يهود خيرب حيث عاملهم على العمل 	. 

الدولة اإلسالمية، ومل يرتكها  واليت أصبحت من أمالك  يف زراعة األرض 
دون استثمار، بل إن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يلتفت إىل طبيعة كون 

املشاركة مع غري املسلمني وقال لليهود:
ويدل  وبينكم()1(.  بيننا  الثمر  أن  على  وجل  عز  اهلل  أقركم  ما  فيها  )أُقِرُّكم 
هذا اخلرب على إباحة االستثمار بني الدولة اإلسالمية والشركات العاملية غري 

املسلمة يف أمالك الدولة العامة.
ما قاله عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيث ورد عنه: )من كانت له 	. 

أرض ثم تركها ثالث سنني فلم يَعْمُرْها َفعَمَرها قوم آخرون فهم أحق هبا(
)2(، ووجه االستدالل أنه رضي اهلل عنه جعل احلق يف األرض اليت تقدمها 

الدولة ملن يقوم باستثمارها، ولذا قال لبالل بن احلارث الذي أقطعه رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرض العقيق:

إمنا  الناس،  على  لتحجزه  يقطعك  وسلم مل  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  )إن 
أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته، ورُد الباقي()3(. 

ما قال اإلمام أبو يوسف: )وال أرى أن يرتك أرضا ال ملك ألحد فيها وال 	. 
عمارة حتى يقطعها اإلمام فإن ذلك أعمر للبالد وأكثر للخراج()4(.

)1( مرّ خترجيه يف أثناء احلديث عن موارد العصر املدني. 
)2( اخلراج ألبي يوسف ص65.

)3( األموال للقاسم بن سالم )أبو عبيد( ط 1987 قطر.
)4( اخلراج ألبي يوسف ص65.
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مما سبق يُستدل على أن)1( االستثمار اإلسالمي يتمّيز بطبيعة خاصة ومتميزة 
حيث:
يعد استثمار املال وتنميته واجباً شرعياً انطالقاً من األدلة السابقة.	. 
يعد احملافظة على األموال من مقاصد الشريعة، واليت هي حفظ الدين 	. 

والنفس والعقل والعرض واملال)2(.
املال، حيث جيمع مجهور 	.  لرأس  وقاية  اإلسالمي  الفقه  يف  الربح  يعد 

الفقهاء على أنه: )ال ربح إالَّ بعد سالمة رأس املال(، وعلى أن الربح وقاية 
لرأس املال وجابر له من اخلسران الذي يلحق به.

معايري استثمار األموال يف اإلسالم)3(:د. 
وضع اإلسالم جمموعة من املعايري اليت حتكم استثمار األموال من أمهها:

معيار العقيدة: حيث ينطلق استثمار املال وفقاً للضوابط الشرعية وأن 	. 
الربا  عن  بعيداً  استخدامه  فيه، وجيب  واإلنسان مستخلف  اهلل  مال  املال 

وغريه من احملرّمات.
املعيار األخالقي: حيث يلتزم الفرد املسلم مبجموعة من القيم األخالقية 	. 

عند استثمار األموال من أمهها: عدم الغش، وعدم أكل أموال الناس بالباطل.
حتقيق 	.  إىل  املال  لرأس  الكامل  التشغيل  يهدف  حيث  التنمية:  معيار 

أولويات االستثمار  يتم مراعاة  أن  التنمية االجتماعية واالقتصادية، وعلى 
وهي الضروريات واحلاجيات والتحسينات.

حتكم 	.  اليت  الشرعية  القواعد  من  وهو  باجلهد:  الكسب  ربط  معيار 
املعامالت يف اإلسالم، فال كسب بال جهد وال جهد بال كسب.

)1( التمويل واستثمار األموال يف الشريعة اإلسالمية حبث علمي مقدم للمؤمتر الثاني للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
حتت شعار )الصريفة اإلسالمية صريفة استثمارية( املقام يف دمشق الفرتة:23-24 صفر 1428هـ املوافق12-آذار2007م( إعداد أ. 

.kantakji.com/fiqh د. حسام الدين بن حممد صاحل فرفور( عن
)2( اإلحكام يف أصول األحكام ج3 ص300، علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن دار الكتاب العربي – بريوت ط1، 1404.

.kantakji.com/fiqh 3( املرجع السابق أ. د. حسام الدين بن حممد صاحل فرفور( عن(
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معيار الغنم بالغرم: وهو الربح مقابل اخلسارة، وينطلق هذا املعيار من 	. 
قاعدة شرعية )اخلراج بالضمان()1( وتعين أن من ضمن أصل شيء فله ما 

خيرج منه من ربح أو خسارة.
أمهية االستثمار يف الوقت املعاصر:	. 

هبا  يقوم  اليت  املميزة  األدوار  من  املعاصرة  واقعنا  يف  االستثمار  أمهية  تأتي 
الدول اإلسالمية، ومن ذلك)2( مسامهة صندوق  يف متويل مشاريع كبرية يف 
البرتول  شركات  دعم  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  العامة  االستثمارات 
املاء،  مشاريع  خالل  من  للمملكة  التحتية  البنية  وتأسيس  وتنمية  والتعدين، 
والكهرباء، والنقل البحري، حيث أنفق ذلك الصندوق االستثماري ما يقارب 

87 مليار ريال خالل عام 2008. 
وتعترب الصكوك اإلسالمية من أشكال متويل االستثمارت العامة حيث طالب 
خرباء اقتصاديون يف أوائل عام 2009 بإصدار صكوك وسندات خزينة املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتمويل مشاريع البنية التحتية يف دول التعاون 
اخلليجي اليت يقدر حجم االستثمار فيها حنو 900 مليار دوالر، مع إمكانية 
استخدام هذه الصكوك يف متويل العجز يف ميزانيات دول املنطقة الذي يرتاوح 
بني 50 إىل 75 مليار دوالر عام 2009على اعتبار أن متويل العجز ال يتعارض 
االقتصادية)4( يف  الشؤون  رئيس  ذكر  ولقد  اإلسالمية)3(،  الشريعة  أحكام  مع 
سلطة مركز دبي املايل العاملي أن املرحلة احلالية تستلزم اإلسراع يف بناء سوق 
دَين خليجية نشطة ترتكز على إصدار الصكوك اإلسالمية هبدف استخدامها 
من قبل احلكومات واملؤسسات يف متويل مشاريع البنية التحتية ومتويل العجز 

احلاصل يف ميزانياهتا نتيجة تراجع أسعار النفط.
)1( شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد بن حممد الزرقا ص226.

)www.alaswaq.net/articles/2009/04/29/23187.html )2 األسواق العربية 24/ نيسان/2009.
)www.qatarex.com/vb/archive/index.php/t-13373.html  )3شبكة بورصة قطر االقتصادية: 2009/2/20.

)4( الدكتور ناصر الدين السعدي.
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نتيجة: 
املال  أدلة حول وجوب االستثمار بشكل عام، ووجوبه مع بيت  مما سبق من 
بشكل خاص مييل الباحث للقول أن االستثمار من أوسع األبواب اليت ميكن من 
خالهلا متويل بيت املال، لذا البد من تفعيله على مجيع أمالك الدولة العامة ويف 
خمتلف اجملاالت الزراعية واحليوانية والتجارية واملعدنية والسياحية واألمالك 
الوقفية كما سيمر يف مبحث األوقاف، وغريها من جماالت االستثمار، فإن هذا 
الطريق هو من أعظم طرق اإلصالح املايل للدول وقد مشت فيه دول كربى من 

العامل اإلسالمي.
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املبحث الرابع: موارد بيت املال من امللكية العامة
تعد امللكية العامة من املصادر اهلامة للثروة واملنابع األساس اليت تقوم عليها 
ضرورات احلياة، وذلك لعموم حق االنتفاع هبا جلميع أفراد اجملتمع، وقدرهتا 

على تأمني نفقات الدولة بالدرجة األوىل.
 ويسعى القائمون على امللكية العامة إىل استغالل الثروات وإقامة مشاريع كثرية 
خصوصاً تلك اليت يعجز األفراد أو الشركات عن القيام هبا، إما لعدم حتقق 
اإلمكانات أو تكاليفها الباهظة. وسيعرض الباحث يف هذا املبحث مورد بيت 
املال من امللكية العامة وذلك من خالل احلديث عن الثروات املستخرجة من 

باطن األرض وخارجها ومن خالل مورد اخلراج.

املطلب األول: الثروات املستخرجة من باطن األرض 
يقصد الباحث من الثروات املستخرجة من باطن األرض ذلك الذهب األسود 
املسمّى بالنفط وما يشبهه من غاز وثروات معدنية أخرى، ولقد مرّ احلديث 

عن املعادن يف الفصل السابق، وبقي احلديث عن النفط وما يشبهه.
 لقد ختصصت وزارت كربى للنفط يف الدولة املنتجة له، وتعد األمة اإلسالمية 
من أغنى األمم يف هذا املورد الذي حقق االزدهار للدول، كما يعد حمط نظر 

املستعمر يف هذا العامل.
نصيب بيت املال من النفط:

اختلف الفقهاء يف النفط أو يف عائداته إذا كان مملوًكا ملكية خاصة، سواءً 
كان ملًكا ألفراد أم لشركات، وهذا االختالف يدور حول مقدار الواجب فيه من 

الزكاة: أهو ربع العشر أي %2.5 أم اخلمس؟ أي عشرون باملائة )20%(.
أما النفط الذي يكون مملوًكا للدولة فلم يقل أحد من علماء الفقه يف عصرنا 
بزكاته، ولكن ذهب إىل ذلك بعض الباحثني االقتصاديني املعنيني باالقتصاد 
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اإلسالمي. 
َما  َطّيَِباِت  ِمْن  نْفُِقوا 

َ
أ آََمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ {يَا  تعاىل:  قوله  عموم)1(  على  وِبناًء 

رِْض..{ ] البقرة من اآلية 267[.
َ
ْخرَْجَنا لَُكْم ِمَن اْل

َ
ا أ َكَسبُْتْم َوِممَّ

وأيضاً عَلَى ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال: )واملَعْدِن جُبَار، ويف الرِّكاز اخُلمُس()2( حتدَّث الفقهاء عما يوجد يف باطن 
األرض وحصل عليه اإلنسان بدون بْذل مال أو جَهد، وأمسَوْه الرِّكاز وأوجبوا 
األرض  من  املستْخرَجة  املعادن  عن  كما حتدَّثوا  اخُلمُس،  الزكاة مبقدار  فيه 
جبهد كالذهب والبرتول والكربيت، وأوجبوا فيها الزكاة على خالف بينهم يف 
أنواعها ومقدارها كما مر يف أثناء احلديث عن املعادن. إنَّ يف البُتْرول زكاةً على 

رأي فريق من العلماء كاحلنابلة)3(.
قال ابن قدامة: )صفة املعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة وهو كل ما خرج 
من األرض... ثم قال وكذلك املعادن اجلارية، كالقار، والنفط، والكربيت، وحنو 

ذلك()4(.
وقال السرخسي: )فما يكون يف معنى املاء وهو أنه يفور من عينه وال يستخرج 
بالعالج وال يتجمد كان ملحقاً باملاء فال شيء فيه()5(. والكالم هنا عن املعادن 
اليت ال تتجمد أصالً فال زكاة فيها إن كانت خترج بشكل طبيعي دون استخراج، 

فما أُخرج بعالج ففيه الزكاة.
وقال النووي: )وال زكاة يف املعدن إال يف الذهب والفضة هذا هو املذهب الذي 
قطع به األصحاب، وقيل جتب يف كل معدن()6(. وإذا كان البرتول مملوكاً للدولة 

http://www.zakat.org 1( الشيخ عطية صقر رئيس جلنة الفتوى يف األزهر سابقاً عن موقع صدوق الزكاة لبنان(
)2( مر خترجيه أثناء احلديث عن املعادن يف الفصل الثاني.

)3( اإلنصاف للمرداوي ج3، ص120، املبدع البن مفلح ج2، ص357، اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املالية والنقدية للدكتور 
عبد احلميد البعلي ص41.

)4( املغين ج2، ص330.
)5( املبسوط للسرخسي ج2، ص212.

)6( كفاية األخيار ج1، ص191.
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فهو ماهلا – أي لبيت املال- الذي هو مال الشَّعب كلِّه يُنَْفقُ يف مصاحله، فال 
اليت حتتاج  زكاة عليه)1(، فالزكاة من أجل األصناف واجملاالت  معنى لفرض 
إليها، واململوك للدولة داخل ضمن امليزانية العامة كمورد من املوارد اليت تَصُب 
قُ املصلحة  يف بيت املال، أو خزانة الدولة يُتْرَك لويل األمر التصرف فيه مبا يُحَقِّ

املشروعة.

)1( حاشية الدسوقي ج1 ص486.
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املطلب الثاني: مورد اخلراج
مر يف الفصل الثاني احلديث عن اخلراج ومفهومه ومشروعيته كالم الفقهاء 
فيه، ولكن هل استمر واقع أراضي اخلراج على حاله؟ وما هي بدائب اخلراج 

عند تعذر تطبيقه؟.
العشر  للحديث عن اجتماع  املطلب، إضافة  الباحث يف هذا  هذا ما سيبينه 

واخلراج، وذلك كما يلي:
األراضي اخلراجية:أ. 

النظر عن طبيعة  لتساعد يف  اإلسالمي،  العامل  واقعية يف خارطة  نظرة  إن 
كأراضي مصر  بأهنا خراجية  قدميًا  واملؤرخون  الفقهاء  اليت وصفها  األرض 
والشام والعراق وغريها، مما فتحه املسلمون األوائل وأبقى يف أيدي أصحابه. 
احلنفية  بني  اخلالف  فيها  جيرى  حبيث  خراجية؟  األرض  هذه  بقيت  هل 
وغريهم، أم تغريت طبيعتها وأصبحت مثل غريها من األراضي؟ فال بد فيها 

من إخراج العُشر.
إن كثريًا من متأخري احلنفية)1( أفتوا بأن أراضى مصر والشام مل تعد خراجية، 
وأن اخلراج ارتفع عنها لعودهتا إىل بيت املال مبوت مُالّكها، فإذا اشرتاها إنسان 
بعد ذلك من بيت املال شراءً صحيحًا ملكها وال خراج عليها، فال جيب عليه 
اخلراج، ألن اإلمام قد أخذ الثمن للمسلمني)2(. وإذا سقط عنها اخلراج، فقد 
بالكتاب  ثابت  وهو  مسلم،  ميلكها  أن  أرض  كل  يف  األصل  ألنه  العُشر،  بقى 
بدل  هو  املال  لبيت  املأخوذ  والثمن  وألن  األصل.  إىل  األمر  فريد  واإلمجاع، 

األرض ال بدل اخلارج)3(.
األراضي  كافة  على  تفرض  أصبحت  اآلن  احلديثة  احلكومات  أن  والواقع 

)1( يُنظر للتوسع يف رد احملتار البن عابدين باب العشر، مطلب مهم يف حكم أراضي مصر والشام السلطانية، ج2، ص356.
)2( البحر الرائق ج5، ص115.

)3( رد احملتار املرجع السابق ج2، ص357.
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الزراعية ضريبة عقارية خاصة، غري ناظرة إىل ما كان أصله عُشريًا أم خراجيًا 
فاستوت كل األرضي يف ذلك هلذا كان األوفق بالواقع العملي هو إجياب العُشر 
أو نصفه على كل أرض ميلكها مسلم، إذا أخرجت النصاب املشروط للزكاة، 
وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من ميلكها، والعُشر أن نصفه على 

إنتاجها من الزرع والثمر.
اجتماع العُشر واخلراج:	. 

العشر حق مايل قد فرضه اهلل تعاىل على اخلارج من أراضي املسلمني قل أو 
كثر ومصرفه هو مصرف الصدقات، أما اخلراج فهو حق مايل مفروض حسب 
رأي إمام املسلمني على األراضي النامية ولكن هل جيتمع العشر واخلراج يف 

آن واحد؟؟
ولقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل فريقني:

إىل 	.  وغريهم  واحلنابلة)3(  والشافعية)2(  املالكية)1(  ذهب  األول:  الفريق 
اجتماع العشر واخلراج.

ألن 	.  اجتماعهما،  بعدم  قالوا  حيث  احلنفية)4(  رأي  وهو  الثاني:  الفريق 
مادة  ليكون  اجتهادي  واجب  واخلراج  املسلمني،  على  ديين  واجب  العُشر 

جلماعة املسلمني يسدون به حاجتهم العامة.

يقول صاحب اللباب: )إن أحداً من األئمة العادلة واجلائرة مل يأخذ العشر من 
أرض اخلراج، وال اخلراج من أرض العشر، مع كثرة احتيال بعضهم ألخذ أموال 

)1( بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد كتاب الزكاة ج1 ص199.
)2( روضة الطالبني للنووي فصل: ال فرق بني ما تنبته األرض اململوكة واملستأجرة يف وجوب العشر ج2 ص234، كذا اجملموع ج5 

ص435.
)3( املغين البن قدامة احلنبلي، ما فتح عنوة ووقف على املسلمني، ج2 ص312، كذا اإلنصاف للمرداوي ج3 ص 113، كذا الفروع 

البن مفلح ج2 ص331.
العشر  باب  الفقهاء  العشر ج 2 ص325، حتفة  باب  املختار للحصفكي  الدر  العشر ج2 ص207،  باب  املبسوط للسرخسي   )4(

واخلراج ج1 ص323.
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الناس، وكفى باإلمجاع حجة()1(.
ويرى الباحث أن لويل األمر احلق إذا رأى املصلحة ودعت احلاجة أن يفرض 
ما  وقوهتا،  مبرافقها  وينتفعون  الدولة  حتميهم  ممن  وغريهم  املسلمني  على 
قد  الذي  املايل  التوظيف  بشروط  وذلك  احلاجة،  ويدفع  املصلحة  به  حيقق 

ُذكرت.
نتيجة: 

إن العشر ال يسقط عن املسلمني ألنه زكاة مفروضة وحمددة ال تزيد وال تنقص 
بينما اخلراج فقد يزيد أو ينقص تبعاً الجتهاد ويل أمر املسلمني.

الواقع املعاصر للخراج:	. 
هناك واقع معاصر جديد يف الدول اإلسالمية يقوم ما يلي:

أن اخلراج اآلن، فيما نعلم، ال يطبق يف ديار املسلمني، وإن وجدت ضرائب 	. 
على األرض فإهنا ال تفرق بني أراض خراجية وعشرية.

أن أغلب األرض الزراعية – يف ديار املسلمني اآلن – ميلكها مسلمون 	. 
عادة، وأن ديارًا كانت غري إسالمية صارت اآلن ديارًا إسالمية.

أن هناك صعوبة يف التحديد الدقيق لألراضي اخلراجية والعشرية.	. 
بدائل اخلراج عند تعذره:د. 

يتبع أمر االستعاضة عن اخلراج لواقع األراضي يف العصر الراهن مبورد مايل 
مستديم للدولة بوظيفة مالية على رقاب األراضي أياً كانت إىل ثالث حاالت)2(:

احلالة األوىل: أن تكون األرض الزراعية يف الدولة عشرية كلها ويف هذه احلالة 
أراضي  على  تكون  املشكلة  هذه  وإمنا  أصالً.  اخلراج  فرض  مشكلة  تثور  لن 
احلالتني  إىل  ذلك  وينقلنا  والعشرية،  اخلراجية  األراضي  بني  الدولةاجلامعة 

)1( اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، كتاب الزكاة ج1، ص370. لإلمام أبي حممد على بن زكريا املَنْبَجي املتوفى 686هـ حتقيق 
الدكتور حممد فضل عبد العزيز املراد، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية1414هـ - 1994م.

)2( د. جناح عبد العليم أبو الفتوح عن املوقع العاملي لالقتصاد اإلسالميisegs.com/forum/showthread.php بتصرف.



291

التاليتني:
احلالة الثانية: األراضي غري املميزة ويف هذه احلالة ال ميكن على وجه اليقني – 
أو التقريب املعقول حتديد ما هو خراجي من غريه. ويف هذه احلالة يثور اقرتاح 

إسقاط اخلراج عن كل األرض والبحث عن إمكان التوظيف املايل بشروطه.
احلالة الثالثة: أراضي املسلمني وأهل الذمة ويف هذه احلالة ميكن على وجه 
وهنا  العشرية،  األراضي اخلراجية من  فرز  املعقول –  التقريب  أو  اليقني – 

ميكن التفرقة بني حالتني فرعيتني:
الفرع األول: أن تكون األراضي اخلراجية أغلبها مملوكة ملسلمني:

 ميكن يف هذه احلالة فرض اخلراج على هذه األراضي كتوظيف مايل وفق 
على  اقتصادية  أثاراً  لذلك  وسيكون  التوظيف،  وبشروط  الدولة  حاجات 
األراضي اخلراجية حيث ستتحمل )يف هذه احلالة( بأعباء مالية ال تتحمل هبا 
األرض العشرية و ذلك آثاره على األمثان النسبية لكل من األراضي اخلراجية 
العوامل األخرى  والعشرية وعلى أسعار املنتجات الزراعية، فيتوقع )مع بقاء 

على حاهلا( أن ترتفع أسعار هذه املنتجات. 
هنا  فاألفضل  األسواق  توازن  على  وحفاظاً  والعطاء  لألخذ  فاختصاراً  ولذا 
إسقاط اخلراج يف هذه احلالة، خاصة وأن أغلب املكلفني باخلراج مسلمون 

فهم أيًضا من مستحقي اخلراج.
الفرع الثاني: أن تكون األراضي اخلراجية يف أغلبها مملوكة ألهل الذمة:

وهو وضع يتوقع أن يكون نادرًا، وميكن يف هذه احلالة ذكر رأيني:
فرض توظيف مايل على مجيع األراضي خراجية كانت أم عشرية، بدالً 	. 

من فرض اخلراج على األرض اخلراجية فقط. 
فرض مقدار من املال )ضريبة تكافل( على أهل الذمة، على نفس وعاء 	. 

الزكاة، وبنفس مقاديرها.



292

واحلقيقة أن مسألة إسقاط اخلراج تثري مسألة إسقاط تكليف مايل عام على 
أراضي أهل الذمة يف ديار املسلمني، غري أننا إذا ما جُمع بني القولني السابقني 
فيمكن أن يكون هذا املورد املايل من حيث مقداره يفي بكل من اجلزية واخلراج 

يف آن واحد.
نتيجة: 

هناك من يرى االستمرار يف عدم تطبيق اخلراج اآلن، واالستعاضة عنه بضريبة 
عامة على األراضي إذا ما لزمت لتحقيق املصلحة العامة للمسلمني)1(. 

ومييل الباحث للقول أنه ينبغي أن تتم دراسات تارخيية حول أصل األراضي 
فاإلمام خميّر  أرض خراج  بكونه  يقيناً  منها  عُرف  فما  إسالمي،  بلد  كل  يف 
يُعرف  املقامسة يف احملاصيل، وما ال  أو  التأجري  باستثماره وذلك من خالل 
فأمره إىل ويل األمر باستشارة أهل العلم الشرعي واملايل، يتم توظيف مايل 

عليها.
وعليه فاألموال اليت تُؤخذ اليوم من األراضي باسم )الضرائب( إن كانت بشروط 
التوظيف املايل فهي جائزة وإن مل توافقه فهي حباجة إىل إعادة دراسة مالية 

جديدة.

 .http://isegs.com/forum/showthread 1( د. جناح عبد العليم أبو الفتوح عن املوقع العاملي لالقتصاد اإلسالمي(
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املطلب الثالث: عائدات السياحة
تعترب السياحة من املوارد املالية اهلامة بل واألساس لكثري من الدول يف العامل، 
وختتلف هذه املوارد حسب السياسات املالية املتبعة بني دولة وأخرى، وسيعرض 
الباحث التأصيل الشرعي للجبايات املالية على النشاطات السياحية وفق ما 

يلي:
تعريف السياحة:أ. 

لغة)1( يُقال ساحَ املاءُ يَسيحُ سَيْحاً وسَيَحَاناً حمرَّكًة إِذا جَرَى على وَجْهِ األَرِْض، 
هاِب  والسِّيَاحَُة بالكسر وأَما السُّيُوح والسَّيَحَانُ والسَّيْحُ فقالوا: إِنه مُطلَقُ الذَّ
يف األَرِْض سواءٌ كان للِعبادةِ أَو غريِهَا، وجمازاً السّائِح الصَّائمُ املاُلزمُ للمَساِجدِ 
ائِحوَن{ وقيل: إمِنا قيل  وهو سِيَاحَة هذه األُمّةِ. وقوله تعاىل: {اْلاِمُدوَن السَّ
للصائم: سائحٌ ألَنّ اّلذِي يَسِيح متعبِّداً يَسيح وال زاد معه إِّنما يَْطعم إِذا وَجَدَ 

الزَّادَ والصائمُ ال يَْطعَم أَيضاً فلِشَبَِهه به سُمِّيَ سائحاً. 
أما السياحة اصطالحاً فهي:

النشاط. 	.  هلذا  املتعلقة  اخلدمات  وتوفري  الرتفيه،  هبدف  السفر  نشاط 
ملسافة  السياحة  لغرض  باالنتقال  يقوم  الذي  الشخص  ذلك  هو  والسائح 

مثانني كيلومرتا على األقل من منزله.
النشاط االقتصادي الذي يعمل على انتقال األفراد من مكان إىل آخر 	. 

لفرتة من الزمن ال تقل عن 24 ساعة وال تصل إىل اإلقامة الدائمة.
السياحة 	.  أن  وهناك مفهوم آخر للسياحة من منظور تسويقي، ومفاده 

السائح؛  لدى  واالستمتاع  اإلشباع  حتقيق  مبوجبها  يتم  اليت  العملية  هي 
مبعنى أن يتم حتقيق املتعة املعنوية والرضا التام له، ورغبته يف االستقرار 
التوتر، وحتقيق أي أهداف أخرى جاء من  بالراحة واالبتعاد عن  والشعور 

)1( لسان العرب ج 2ص493.
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أجل حتقيقها.
ظاهرة انتقال األفراد بطريقة مشروعة إىل أماكن غري موطن إقامتهم الدائمة 
لفرتة ال تقل عن أربعة وعشرين ساعة وال تزيد على سنة ألي قصد كان عدا 

احلصول على عمل وما يرتتب على ذلك من آثار)1(.
أنواع السياحة)2(:د. 

ميكن تقسيم السياحة إىل األنواع التالية:
االنتقال داخل حدود 	.  أو  السفر من دولة ألخرى  الدينية: هو  السياحة 

الروحي  باجلانب  هتتم  سياحة  ألهنا  املقدسة  األماكن  لزيارة  بعينها  دولة 
لإلنسان فهي مزيج من التأمل الديين والثقايف، أو السفر من أجل الدعوة 
أو من أجل القيام بعمل خريي. مثال السياحة الدينية: السفر إىل املسجد 

احلرام أو النبوي أو األقصى. 
بالعالج 	.  معاً  واجلسد  النفس  إلمتاع  سياحة  هي  العالجية:  السياحة 

وتعتمد  النفس  عن  الرتويح  مع  اجلسد  أمراض  من  العالج  أو هي سياحة 
فيها  احلديثة مبا  واملستشفيات  املراكز  استخدام  على  العالجية  السياحة 
من جتهيزات طبية وجمموعات بشرية لديها من الكفاءة تساهم يف عالج 

األفراد الذين يلجأون إىل هذه املراكز.
العناصر 	.  على  االستشفائية  السياحة  تعتمد  االستشفائية:  السياحة 

الطبيعية يف عالج املرضى وشفائهم مثل الينابيع املعدنية والكربيتية والرمال 
والروماتيزمية،  اجللدية  األمراض  بعض  من  االستشفاء  بغرض  والشمس 

وتطلق السياحة العالجية على كال النوعني.
السياحة الشعبية أو سياحة 	.  السياحة االجتماعية: ويطلق عليها أيضاً 

عن  اخلضريي  بن صاحل  إبراهيم  بن  اهلل  لعبد  األول(  )اجلزء  املقارن  الفقه  املاجستري يف  درجة  لنيل  مقدم  تكميلي  )1( حبث 
.fiqhforum.com uk.

)2( املرجع االلكرتوني لوحدة السياحة والضيافة.
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اإلجازات، بإعداد رحالت سياحية تناسب غالب طبقات الناس.
والدراجات 	.  السيارات  سياحة  تندرج  والدراجات:  السيارات  سياحة 

معينة  ومتطلبات  السياحية اجلديدة حيث ختضع لظروف  األمناط  حتت 
تربط  اليت  السريعة  الطرق  مثل  الدول  من  قليل  إال يف عدد  غري موجودة 
بني الدول وبعضها البعض، ومدى توافر حمطات اخلدمة والصيانة ومراكز 
النجدة واإلسعاف واالسرتاحات على هذه الطرق.وهذه السياحة منتشرة يف 

دول أوربة.
املعارض ونشاطاهتا 	.  أنواع  املعارض: وهي سياحة تشمل مجيع  سياحة 

ومعارض  التشكيلية  والفنية  والتجارية  الصناعية  املعارض  مثل  املختلفة 
الكتاب.

السياحة العلمية: أو السياحة البحثية وهى اليت تشمل مجيع الدراسات 	. 
العلمية والبيئة النباتية واحليوانية وكذلك دراسة حركة الطيور وهجراهتا 

العاملية. 
سياحة السفر واملغامرات: وهى تلك السياحة اليت تتم عرب الصحارى 	. 

ومغامرة  اجلبلية  السالسل  إىل  يتجه  فبعضها  وأهدافها  أنواعها  وتتنوع 
تلك  املاء، وآخرها  الوديان وعيون  زيارة  يتجه إىل  والبعض اآلخر  تسلقها، 

اليت تكون من أجل الصيد الربي يف املناطق املسموح فيها بالصيد.
السياحة الرياضية: وهو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها 	. 

االستمتاع  أجل  من  أو  والبطوالت  الدورات  بعض  يف  املشاركة  أجل  من 
واالستمتاع  مبشاهدهتا.  واالستمتاع  املختلفة  الرياضية  بالنشاطات 
الغوص  رياضة  املختلفة جندها متمثلة يف ممارسة  الرياضية  بالنشاطات 
واالنزالق على املاء والصيد، ويشرتط يف ممارستها توافر املقومات اخلاصة 
ومحامات  والصاالت  املالعب  إىل  باإلضافة  الساحرة،  الشواطىء  من  هبا 
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السباحة إذا كان الغرض إقامة الدورات واملسابقات الدولية.
القيام . 10 أنواع السياحة املستحدثة وتتمثل يف  التجوال: هي من   سياحة 

جبوالت منظمة سرياً على األقدام إىل مناطق نائية تشتهر جبمال مناظرها 
الطبيعية وتكون اإلقامة يف خميمات يف الرب والتعايش مع الطبيعة.

 سياحة التسوق: وهى سياحة حديثة أيضاً تكون بغرض التسوق وشراء 		. 
التخفيضات من أجل اجلذب السياحي مثل  منتجات بلد ما تسرى عليها 

مهرجان السياحة والتسوق بدبي من كل عام.
السياحة الرتفيهية: وهي من أقدم األمناط السياحية وأكثرها انتشاراً، 		. 

حيث وصلت نسبة السياحة الدولية إىل %80. تعترب دول حوض البحر األبيض 
املتوسط من أكثر املناطق اجتذاباً حلركة السياحة الرتفيهية ملا تتمتع به من 
مقومات كثرية كاعتدال املناخ باإلضافة إىل الشواطىء اخلالبة واليت تفرعت 
وتكون  وغريها.  والعالجية...  الرياضية  كالسياحة  األخرى  األنواع  منها 
السياحة الرتفيهية بغرض االستمتاع والرتفيه عن النفس وليس لغرض آخر. 
ويتم ممارسة أنواع أخرى من السياحة معها يطلق عليها هنا اهلوايات كصيد 

السمك والغوص حتت املاء.
السياحة األثرية والتارخيية: يهتم هبذا النوع من السياحة شرحية معينة 		. 

من السائحني على مستويات خمتلفة من الثقافة والتعليم حيث يتم الرتكيز 
على زيارة الدول اليت تتمتع مبقومات تارخيية وحضارية كثرية. وميثل هذا 
النوع نسبة %10 من حركة السياحة العاملية. وجند هذا النوع من السياحة 
الفرعونية  احلضارة  وأشهرها  القدمية  باحلضارات  االستمتاع  يف  متمثالً 
املصرية القدمية واحلضارات اإلغريقية والرومانية واحلضارات اإلسالمية 

واملسيحية على مرِّ التاريخ والعصور.
هلا 		.  تتوافر  اليت  البلدان  يف  السياحة  هذه  تنتشر  الشاطئية:  السياحة 
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مناطق ساحلية جذابة وهبا شواطئ رملية ناعمة ومياه صافية خالية من 
الصخور. 

الشاطئية 		.  بالسياحة  مباشرة  هلا عالقة  وهى سياحة  الغوص:  سياحة 
يف املناطق الساحلية، ويشرتط قيام مثل هذا النوع من السياحة توافر كنوز 
كالشُعب  وذلك  هبا  الغوص  مقومات  وتوافر  الساحلية  املناطق  هبذه  رائعة 
املرجانية، واألمساك امللونة، واملياه الدافئة طوال العام، وخلجان واحليوانات 

والطيور.
حكم السياحة:	. 

مييل الباحث للقول بان حكم السياحة تنطبق عليه األحكام الشرعية من فرض 
وواجب ومباح ومكروه وحرام)1(.

فقد تكون السياحة فرضاً: ومثال ذلك –السياحة الدينية- الرحلة للبقاع 	. 
املقدسة من أجل احلج على املستطيع، واهلجرة من دار احلرب اليت مل تفتح 
ومل يقم بينها وبني املسلمني عهد صلح أو استئمان إال إن كان املقصد مقصد 

شرعي كالدعوة إىل اهلل، أو تعلّم علم من فروض الكفاية.
وقد تكون واجبة: كالسياحة العالجية واالستشفائية.	. 
قد تكون مباحة: كالسياحة االجتماعية ضمن الضوابط الشرعية.	. 
وقد تكون السياحة مكروهة: إذا كانت يف – السياحة التارخيية- آثار 	. 

األمم الذين حق عليهم العذاب أو قبورهم إال لالعتبار)2( حيث )يكره للمسلم 
أن يدخل ديار األمم اخلالية ممن أهلكهم اهلل بكفرهم أو أن مير على شئ 
من آثارهم إال وهو معترب حباهلم يتأمل يف مآهلم يسأل اهلل تعاىل العافية 
والرمحة للمسلمني()3(. بدليل عمل النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما مرَّ 
)1( وعليه فاألحكام التكليفية اخلمسة تدور عليها حبسب تنوع أغراضها ومقاصدها وأحوال السائح وحبسب املوازنة بني املصاحل 

واملفاسد املرتتبة عليها وما قد يرتتب على ذلك من أخطار وفنت ومنكرات.

)2( اإلنصاف للمرداوي ج2 ص562، الفروع باب زيارة القبور ج2 ص233.
)3( فقه السرية النبوية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ص 365.
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بديار مثود ومبا رواه ابن عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: )ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني أن 
يصيبكم مثل ما أصاهبم()1(، وكذلك قد تكون مكروهة عندما تكون يف حد 

إضاعة املال وتبذيره.
قد تكون حراماً: كالسياحة الشاطئية دون ضوابط، وكسفر املرأة وحدها 	. 

دون حمرم)2(. فعن أبى سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: )ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر 
سفرا يكون ثالثة أيام فصاعداً إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها 

أو ذو حمرم منها()3(.
األمهية االقتصادية للسياحة)4(:د. 

أما بالنسبة لألمهية االقتصادية لقطاع السياحة، فيمكن رصدها من خالل 
األرقام اليت يعلنها اجمللس العاملي للسفر والسياحة. ففي عام 2000م، وعلى 

سبيل املثال كانت األرقام اليت رصدها اجمللس كالتايل:
أن عدد الزيارات السياحية الدولية وصل إىل 698 مليون زيارة.	. 
أن اإلنفاق السياحي الدويل بلغ 500 مليار دوالر أمريكي.	. 
ف حنو 192مليون شخص على مستوى العامل، كان 	.  أن قطاع السياحة وظَّ

منهم 72 مليون يف صناعة السياحة نفسها، والباقي يف الصناعات املساندة 
واملكملة هلا.

شّكلت عائدات قطاع السياحة حوايل ثلث قيمة قطاعات اخلدمات يف 	. 
التجارة اخلارجية.

)1( متفق عليه: البخاري باب قوله تعاىل )وإىل مثود أخاهم صاحلاً( )كذب أصحاب احلجر( ج3، ص1237، مسلم باب ال تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني ج4، ص 2285.

)2( املبسوط للسرخسي باب احملصر ج4، ص111، اجملموع باب آداب السفر ج4، ص346، الفروع كتاب املناسك ج3، ص175،
)3( البخاري باب مسجد بيت املقدس ج1، ص400، مسلم باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج أو غريه ج2، ص977 واللفظ ملسلم.

)4( املرجع االلكرتوني لوحدة السياحة والضيافة.
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العاملي مما 	.  اإلمجايل  الناتج  من   13% تقريباً  السياحة شكل  قطاع  أن 
جيعله أكرب صناعة يف العامل.

أن التوقعات املستقبلية لعام 2010م تشري إىل أن اإلنفاق السياحي الدويل 	. 
سيصل إىل حوايل 3،9 تريليون دوالر أمريكي، وأن االستثمارات يف قطاع 

السياحة قد تصل إىل ما قيمته 4،1 تريليون دوالر أمريكي.
يف  العمل  وقلة  والتضخم  البطالة  للسياحة  السلبية  االقتصادية  اآلثار  ومن 
االقتصاد  وضعف  السياحة  ملومسية  نتيجة  وذلك  للسائحني  املصدرة  الدول 
احمللي هلجرة األموال يف السياحة للخارج، ومن اآلثار االقتصادية اإلجيابية 
حتقيق التنمية االقتصادية للدولة اليت تستقبل السائحني، حيث يالحظ زيادة 

يف دخلها القومي العام ومنو يف احلرف والصناعات املتصلة بالسياحة.
مورد بيت املال من السياحة:	. 

للسياحة دور اقتصادي كبري للدول، وسريكز البحث على الدخل املايل لبيت 
املال وفق ما يوافق الشريعة اإلسالمية. فالسياحة تدر عائدات وفرية للدول. 

والسؤال هل كل ما تأخذه الدول اليوم يوافق الشريعة اإلسالمية؟ أم مثة كثري 
من املوارد السياحة املالية تدخل يف دائرة احملظورات؟ لذا سيعرض الباحث 

بعض تلك املوارد، حماوالً إيضاح وبيان أحكامها.
أمثلة عن العائدات املالية السياحية يف الدول املعاصرة:

ما تتقاضاه بعض الدول من أموال لقاء تأشريات الدخول بشكل مسبق، 	. 
مثل )الفيزا( السياحية اليوم.

ما يأخذه موظفو اجلمارك على دخول األشخاص حلدود الدولة.	. 
ما تأخذه الدول على دخول البضائع من التجار.	. 
ما يعود لصاحل بيت املال من االستثمارات السياحية العائدة مللكية الدولة 	. 

كاآلثار واملتاحف، والنشاطات السياحية كاملعارض واملهرجانات. 
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تصنف املوارد املالية الشرعية اليت تدخل إىل بيت املال عن طريق السياحة إىل 
قسمني:
يدخل 	.  أال  اإلسالمية شرط  العامة  للملكية  السياحي  االستثمار  موارد 

يف االستثمار ما خيالف الشرع من تقديم اخلمر وانتهاك للمبادئ اخللقية 
الشرعية.

موارد بيت املال من السائحني، وهم على ثالثة أصناف:	. 
الصنف األول السفراء: 

ال يؤخذ من السفراء شيء بل يكرمون ويعاملون معاملة الضيف لوصية النيب 
صلى اهلل عليه وسلم: 

)أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد)1( بنحو ما كنت أجيزهم)2(. 
قال اإلمام النووي: هذا أمر منه صلى اهلل عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطييبا لنفوسهم، وترغيبا لغريهم من املؤلفة قلوهبم وحنوهم وإعانة 
على سفرهم. وقال القاضي عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمني أو 

كفارا، ألن الكافر إمنا يفد غالباً فيما يتعلق مبصاحلنا ومصاحلهم)3(.أ ه
الصنف الثاني التجار: 

وهم على ثالثة أصناف، تاجر مسلم، وتاجر ذمي، وتاجر حربي:
التاجر املسلم: 	 

للتاجر املسلم حالتني فإما أن تكون جتارته أقل من نصاب الزكاة، فهذه معفى 
عنها وال شيء عليه.

الوفود: أي أعطوهم، واجلائزة العطية، وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض امللوك وهو قائم على قنطرة فقال:  )1( أجيزوا 
أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها فسميت عطية من يقدم على الكبري جائزة، وتستعمل أيضا 
يف إعطاء الشاعر على مدحه وحنو ذلك. وقوله بنحو: )ما كنت أجيزهم( أي بقريب منه، وكانت جائزة الواحد على عهده صلى 

اهلل عليه وسلم وقية من فضة وهي أربعون درمها. فتح الباري البن حجر ج8، ص135.
)2( البخاري كتاب اجلهاد والسري، يف الصحيح باب جوائز الوفد ج3، ص1111، ومسلم كتاب الوصية، باب يف إخراج اليهود من 

جزيرة العرب ج3، ص1258.
)3( شرح النووي على صحيح مسلم ج11، ص 94.
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وإما أن تكون أموال التجارة مبقدار الزكاة، فهذه يؤخذ منها %2.5، ألهنا أموال 
باطنه وقد ظهرت فلها حكم الزكاة.

التاجر الذمي:	 
التاجر الذمي احمللي املواطن يف أي بلد إسالمي يؤخذ منه %5 نصف العشر 
الدول  الذمي األجنيب عن  التاجر  أما  الدولة اإلسالمية.  ملرة واحدة من قبل 

اإلسالمية فيميل الباحث لألخذ منه جزية بقدر )فيزا( اإلقامة وفق ما يلي:
التاجر احلربي: 	 

يؤخذ منه العشر كما مر يف حبث العشور إال إذا تبني على جواز سفره أو أي 
إثبات آخر أن دولة مسلمة أخذت منه العشر)منعاً لالزدواج الضرييب()1(.

واألصل يف هذا ما مر يف عصر عمر حينما كتب إليه أبو موسى األشعري رضي 
اهلل عنه إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )إن جتاراً من قبلنا من املسلمني 
يأتون أرض احلرب فيأخذون منهم العشر( قال فكتب إليه عمر رضي اهلل عنه:
الذمة نصف  أنت منهم كما يأخذون من جتار املسلمني، وخذ من أهل  )خذ 
املائتني  أربعني درمها درمها، وليس فيما دون  املسلمني من كل  العشر، ومن 

شيء، فإذا كان مائتني ففيها مخسة دراهم، وما زاد فبحسابه()2(.
الصنف الثالث بقية السائحني:

األصناف  وفق  يقسمون  السياحة  جمال  يف  الناس  أصناف  من  تبقى  ما  إن 
التالية:
املسلم: وهو مُعفى من أي جباية عند حدود أي دولة مسلمة قال تعاىل: 	. 

اآلية92[،  األنبياء   [ فَاْعُبُدوِن{  َربُُّكْم  نَا 
َ
َوأ َواِحَدةاً  ةاً  مَّ

ُ
أ ُتُكْم  مَّ

ُ
أ َهِذهِ  {إِنَّ 

نَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن{ ] املؤمنون 
َ
ةاً َواِحَدةاً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
وقال تعاىل: {ِإَونَّ َهِذهِ أ

اآلية 23[.
)1( ويف هذا خالف قد مر يف مطلب العشور.

)2( اخلراج ألبي يوسف ص14. 
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ووجه االستدالل باآليتني أهنما بينتا أن األمة اإلسالمية هي واحدة، فال عربة 
بالفرقة احلاصلة بني أقاليم العامل اإلسالمي إذ أهنا خالف ما كانت عليه األمة 

زمن اخللفاء الراشدين والرعيل األول هلذه األمة.
وقد سارت دول إسالمية اليوم يف هذه التجربة مثل سورية وتركية مبوجب 
على  املفروضة  واخلروج  الدخول  تأشريات  رسوم  تلغي  الدولتني  بني  اتفاقية 

األشخاص.
الذمي املواطن يف أي دولة إسالمية: وهو معفى من دفع مال إال إذا تبني 	. 

عدم دفعه ألي مال يف دولته املقيم فيها أو أي دولة إسالمية أخرى. 
احلربي: مييل الباحث إىل جعل هذا األخذ من قبيل السياسة الشرعية 	. 

العائدة لويل األمر، ونص الشافعية على حرمة أخذ شيء من احلربي حال 
االستئذان للضرورة حيث بيّنوا أنه: 

)ال ميّكن حربيٌ من دخول دار اإلسالم من غري حاجة، ألنه ال يؤمن كيده، ولعله 
للتجسس أو شراء سالح، فإن استأذن يف الدخول ألداء رسالة أو عقد ذمة 
أو هدنة أو محل مرية)1( وللمسلمني إليها حاجة جاز اإلذن له من غري عوض، 
ألن يف ذلك مصلحة للمسلمني، وإذا انقضت حاجته مل يُمّكن من املُقام، فإن 
دخل من غري ذمة وال أمان فلإلمام أن خيتار ما يراه من القتل واالسرتقاق واملنّ 

والفداء()2(.
بقية الناس: ميكن تأصيل األخذ منهم إما على اجلزية وذلك على مذهب 	. 

اإلمام مالك كما مر يف حبث اجلزية، وهو إطالق أخذ اجلزية من عموم 
تكن  مل  فإن  هلم،  ستُوفر  اليت  واخلدمات  احلماية  مقابل  وإما  املشركني. 

بَانَا َما َنبِْغ َهِذهِ بَِضاَعُتَنا ُردَّْت 
َ
ا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم وََجُدوا بَِضاَعَتُهْم ُردَّْت إَِلِْهْم قَالُوا يَا أ )1( املرية هي الطعام ومنه قوله تعاىل {َولَمَّ

َخانَا َونَْزَداُد َكيَْل بَعٍِي َذلَِك َكيٌْل{ ] يوسف اآلية 65[ يٌنظر يف لسان العرب ج5، ص188، كذا غريب 
َ
ْهلََنا َوَنَْفُظ أ

َ
إَِلَْنا َونَِمُي أ

احلديث للخطابي ج3، ص139.
)2( املهذب ج2، ص251.
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احلماية)1( فال يؤخذ.
ويرى الباحث إىل أن يكون مقدار األخذ كما يلي:

مبقدار 	.  كاملة  اجلزية  منه  فتؤخذ  كاملة  لسنة  اإلقامة  حق  أعطي  إن 
يكون  منهم  يسيح  من  أن  هنا  اإلعفاء  والعلة يف عدم  ذهبية،  دنانري  أربعة 
حاله الغنى. إذ أن السياحة الرتفيهية وهي الغالبة ليست من الضروريات وال 
احلاجيات البشرية، بل من قبيل التمتع، إال إذا تبني خالف ذالك فهذا ما 

ترتبه سفارة الدولة املسلمة لذلك السائح.
وإن أعطي السائح حق اإلقامة لستة أشهر فيدفع دينارين.	. 
وإن أعطي حق اإلقامة لثالثة أشهر فيدفع دينار واحد. وهكذا..	. 

ويبني الشكل )3-2( موجزا عن مورد بيت املال من السياحة.

)1( قد ذكر الباحث يف مطلب العشور أن حِمَاية التجار تستحق األجرة لإلمام وذلك للحاجة إليها فيقاس عليها األشخاص من 
باب أوىل ألن حرمة النفس مقدمة على حرمة املال وقد ساق الباحث كالماً للسرخسي يف املبسوط: )ثم املسلم حني أخرج مال 
التجارة إىل املفاوز، فقد احتاج إىل محاية اإلمام، فيثبت له حق أخذ الزكاة منه ألجل احلماية، كما يف السوائم يأخذ اإلمام الزكاة 
حلاجته إىل محايته، وكما أن املسلم حيتاج إىل احلماية فكذلك الذمي بل أكثر؛ ألن طمع اللصوص يف أموال أهل الذمة أكثر وأبني( 

املبسوط ج2 ص199.
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مورد بيت املال من السياحة

الشكل )	-	( مورد بيت املال من السياحة

األفراد

سفري

غري مسلممسلم

مسلمتاجر

حربيغري مواطنمواطن

االستثماراتغريهم

معفى

%2.5

%5
%10

معفى

معفى معفى
ربح

اجلزية حسب 
اإلقامة

ال تؤخذ منه باإلذن 
وبغريه فأمره لإلمام
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املبحث اخلامس: موارد بيت املال من الوقف
ذكر الباحث يف الفصل السابق بعض أدوار مؤسسة الوقف يف مساعدة بيت 
املال العام، وسيتحدث الباحث يف هذا املبحث عن استمرارية هذا املورد الذي 
حتول إىل وزارات يف حكومات البالد اإلسالمية تقوم برعاية الشؤون الدينية 

وتُشرف على استثمار أوقاف املسلمني. 
مسامهة األوقاف يف دعم واجبات الدولة: أ. 

قامت األوقاف بدور كبري يف التاريخ اإلسالمي يف دعم بيت مال يف جماالت 
منوعة لوزارات الدولة اإلسالمية وذلك كما مر سابقاً، وميكن تلخيص بعض 

ذلك كما يلي:
سامهت بواجبات وزارات الرتبية يف إنشاء املدارس وتعليم الناس وتأمني 	. 

نفقة بعض الطلبة.
أعانت وزارات الصحة من خالل بناء املستشفيات واملستوصفات اخلريية.	. 
اعتنت باجملاالت االجتماعية أو ما يُعرف بوزارات الشؤون االجتماعية 	. 

والعمل.
أو 	.  العدد  الدفاع يف كل عجز طارئ ميّر هبا سواء يف  ساعدت وزارات 

العدة.
عملت على تأمني موارد مائية للشرب والسقي وهذا من مهام وزارات 	. 

اإلسكان والتعمري والري.
وهذه بعض القياسات للمساعدات الوقفية على مهام الدولة، وهي دليل مادي 
على مبدأ التكافل االجتماعي الذي حيرّكه اإلميان باهلل وأمهيته يف سد ثغرات 

الضعف يف اجملتمع.
ألجل ذلك مل تكن األوقاف اإلسالمية مصدر تعويض مجاعي فقط، بل كان 
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تدرجياً  حاول  لذا  مبادئه)1(،  ونفاذ  اإلسالم  لقوة  شعاراً  املستعمر  فيها  يرى 
على نقل اجملتمعات اإلسالمية من جمتمعات يسود فيها التكافل االجتماعي 
أو الروح اإلنسانية يف العطاء يف غري أخذ إىل جمتمعات ضرائب يسود فيها 
وجمتمع  التكافل  جمتمع  بني  الفرق  يف  مر  كما  واألخذ  العطاء  بني  التبادل 

الضرائب. 
أمثلة معاصرة عن املوارد الوقفية:	. 
مصر: عُرف من األوقاف اخلريية يف مشروع ميزانية عام 1961م لوزارة 	. 

األوقاف املصرية مورداً بقيمة مئة وسبعني مليون جنيه)2(، ووصلت ميزانية 
األوقاف عام 2004 إىل مليار جنيه ونصف)3(.

سورية: أصبحت شؤون األوقاف يف عهدة وزارة األوقاف حصرا، وأصبح 	. 
ريع األوقاف يدخل يف حساهبا واليت تنفقه بدورها على ما جاء)4( القاضي 

بإحداث وزارة األوقاف يف اجلمهورية العربية السورية واإلشراف عليها)5(.
ولقد جاءت توصيات تتعلق يف شؤون الوقف وتنميته وذلك خالل املؤمتر الثاني 

عشر ملديري األوقاف واملفتني)6( من أمهها:
حتصيل ما تراكم من ديون على اجلهات العامة املستثمرة لعقارات الوقف.- 
حتصيل قيمة استمالك الوقف بدواعي املخططات التنظيمية العامة.- 
إعادة النظر يف بدالت إجيار العقارات السكنية الوقفية املؤجرة.- 
إعداد خطة سنوية قبل بدء كل عام لالستفادة من األراضي الوقفية يف - 

)1( اإلسالم يف حل مشاكل اجملتمعات اإلسالمي املعاصرة للدكتور حممد البهي ص171.

)2( اإلسالم يف حل مشاكل اجملتمعات اإلسالمي املعاصرة للدكتور حممد البهي ص171.
.www.ahram.org.eg 42889 3( جريدة األهرام املصرية االثنني 20ربيع األول 1425هـ املوافق 10 أيار 2004. العدد(

)4( باملرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 1961/12/11م.
http://www.syrianawkkaf.org :5( عن النظام الداخلي لوزارة األوقاف يف اجلمهورية العربية السورية عن موقع الوزارة(

)6( عقد املؤمتر الثاني عشر يف وزارة األوقاف برئاسة السيد حممد زيادة وزير األوقاف األسبق، وحبضور مساحة املفيت العام 
للجمهورية السابق الشيخ أمحد كفتاروا رمحه اهلل وذلك يف يومي األربعاء واخلميس 4-5 حمرّم 1422هـ املوافق 28- 29 آذار 

2001م. عن جملة هنج اإلسالم الصادرة عن وزارة األوقاف، ص 166، يف العدد 84 لشهر حمرم 1422.
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مشاريع إمنائية استثمارية يف كل مديرية.
الديين 	.  استقالهلا  لبنانية  طائفة  لكل  اللبناني  املشّرع  أعطى  لبنان)1(: 

والوقفي حسب الرتكيبة الطائفية للبنان، وجعل إدارة األوقاف من املؤسسات 
العامة اليت هي يف الواقع إدارات حكومية رمسية. ومن مهام إدارة األوقاف 

الدعوة اإلسالمية واالستثمار الوقفي.
إن واردات األوقاف اللبنانية هي عبارة عن ثروة عقارية كبرية ومهمة جداً يف 
تنوعها حسب طبيعة كل منطقة. ومن  توزيعها اجلغرايف، ويف  مواقعها، ويف 
أهم األسباب اليت تكمن وراء الضعف الشديد للريع اإلمجايل للثروة العقارية، 
اجلور  وقوانني  األوقاف،  عقارات  من  الكثري  أصاب  الذي  الشديد  اإلمهال 

االستثنائية اليت ظهرت يف لبنان من أوائل الثالثينيات من القرن املاضي.
وتتكون الثروة العقارية الوقفية يف لبنان من )1974( عقاراً منها:

)530( عقاراً إسالمياً )مساجد – مدارس – مدافن( - 
 )1025( عقاراً استثمارياً وأغلبها استثمارات غري جمدية.- 
 )419( عقاراً غري مستثمر.- 

ومن أهم املؤسسات الوقفية اآلن مؤسسة الدكتور حممد خالد االجتماعية اليت 
تضم مؤسسة للخدمة االجتماعية، وتعنى باليتامى واملساكني واحملتاجني، مع 
مراعاة األفضلية لليتامى من فاقدي األبوين ثم فاقدي األب ثم فاقدي األم، 
كما تضم املؤسسة -أيضا- مدرسة األوزاعي للخدمات االجتماعية، ومركزاً 

للتأهيل الطيب.
األردن)2(: تقوم مؤسسة تنمية أموال األوقاف بدور فعال يف املوارد الوقفية 	. 

وهي مؤسسة عامة ذات استقالل إداري ومايل أنشأهتا وزارة األوقاف لتكون 

)1( عن املركز الدويل لألحباث والدراسات إعداد: الدكتورة حنان إبراهيم قرقوتي http://www.medadcenter.com عن 
جملة األوقاف تاريخ 2007/5/24.

 .www.mfa.gov.jo 2( عن املوقع الرمسي للحكومة األردنية(
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مبثابة ذراعها االستثماري املتخصص الذي يقوم بتنمية واستثمار األراضي 
االستثمار  حتقيق  على  الوزارة  من  حرصا  ذلك  ويأتي  الوقفية،  واألموال 
األفضل هلذه األموال وعدم تأثره مبشاغل واهتمامات ومهام وزارة األوقاف 
حسب  األوقاف  واردات  إنفاق  على  احلرص  إىل  إضافة  املتزايدة  األخرى 
شروط الواقفني األمر الذي سيعزز ثقة الناس بالوقف ويزيد من اإلقبال 
عليه، حيث باشرت املؤسسة عملها مطلع العام 2003 مبوجب املادة )26( 
من القانون رقم 32 لسنة 2001م. ومن أمثلة موارد هذه املؤسسة ما مت من 
تأجري شركة كويتية لقطعة أرض وقفية مساحتها 10 دومنات إجارة طويلة 
ملدة 25 سنة )مبا فيها فرتة التنفيذ( تعود يف هنايتها ملكية املشروع املكون 
من أبنية )فلل( سكنية خاصة للمؤسسة وتقدر كلفة إنشاء املشروع ب )3.5( 
مليون دينار وتدفع الشركة للمؤسسة أجرة سنوية مقدارها 80 ألف دينار. 

السعودية: نّظمت جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية 	. 
واألوقاف والدعوة اإلرشاد مؤمتر األوقاف األول خالل مطلع عام 1422هـ 

ودارت حماور املؤمتر حول عدة حماور من أمهها)1(:
واقع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي ومنها أوقاف احلرمني الشريفني.

مناذج وتطبيقات معاصرة يف جمال الوقف ومنها مناذج املؤسسات احلكومية 
واخلاصة والدولية وتطبيقاهتا.

تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده واحملافظة عليها.
آثار الوقف يف التنمية االقتصادية، ويف التعليم والثقافة، ويف الرعاية االجتماعية 

والصحية.
أمهية الوقف يف جماالت الدعوة إىل اهلل، ويف الدعم املتبادل مع اإلعالم.

قامت األوقاف يف الدول اإلسالمية باإلشراف على التربعات الطارئة يف 	. 

)1( عن جملة هنج اإلسالم الصادرة عن وزارة األوقاف السورية العدد 84 ص168.
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املساجد لبيوت أموال معاصرة أثناء نكباهتا، وخاصة فلسطني.
الشرو	 العامة الستثمار أموال الوقف)1(:

مبا أن االستثمار من طبيعته الربح واخلسارة، وأن معظم االستثمارات اليت تقوم 
هبا الدولة، أو املؤسسات احلكومية إن مل تكن فاشلة فليست على املستوى املطلوب، 
وال على مستوى االستثمارات اخلاصة، ومبا أن أموال الوقف أموال خريية عامة 
هلا خصوصية رأيناها معتربة لدى فقهائنا الكرام حيث مل جييزوا التصرف فيها 
بالغنب، وبأقل من أجر املثل.. لذلك كله يشرتط يف استثمار أموال الوقف ما يأتي: 

األخذ باحلذر واألحوط، والبحث عن كل الضمانات الشرعية املتاحة، وقد 	. 
أجاز جممع الفقه الدويل ضمان الطرف الثالث لسندات االستثمار، ومن هنا 
البحث عن مثل هذا الضمان بقدر اإلمكان، وإن مل جتد  الوقف  إدارة  فعلى 

فعليها مفاحتة احلكومة بذلك. 
االعتماد على الطرق الفنية والوسائل احلديثة ودراسات اجلدوى، ورعاية 	. 

أهل اإلخالص واالختصاص واخلربة يف من يعهد إليهم االستثمار. 
التخطيط واملتابعة والرقابة الداخلية على االستثمارات.	. 

لتجنب  باألحوط  األخذ  خالل  من  األولويات  فقه  مراعاة  ينبغي  فإنه  وهكذا 
خماطر االستثمارات غري املدروسة، كما ال بد من معرفة كيفية التعامل مع البنوك 
والشركات االستثمارية، حبيث ال تتعامل إدارة الوقف إاّل مع البنوك اإلسالمية 

والشركات الالتي يتوافر فيها األمن واألمان والضمان بقدر اإلمكان.
لذا فإن الباحث يؤيد بشكل عام االجتاه األكثر أماناً وأقل خطراً وهو االستثمارات 
العقارية، وعند حاجة األمة ألنواع أخرى من االستثمارات )زراعية أو صناعية...( 
فال مانع منها من خالل وجود أهل االختصاص واإلخالص واخلربة الذين يسعون 

لتأمني كل ضمانات متاحة للحفاظ على أمانة األموال الوقفية.
http://  :1( استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة أ د. علي حميي الدين القرة داغي مكتبة مشكاة اإلسالمية عن موقع(

www.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm
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املبحث السادس: موارد بيت املال من خزائن اهلل
على  يقوم  وإمنا  املاديات فحسب،  إىل  أفراده  توجيه  يقوم يف  ال  اإلسالم  إن 

توجيههم إىل األمور املعنوية املستمدة من إميان األفراد باهلل تعاىل.
ولذا وجد الباحث أنه ال بد من ذكر ما يتعلق ببيت املال من هذا األمر، ولو كان 
بشكل غري مباشر، وقد وجد أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أثر هذا املورد 
بشكل واضح، وقد ذكرها الباحث يف أثناء احلديث عن موارد العصر النبوي، 

فهل تسطيع األمة اليوم أن تستشعر به؟. 
سيكون احلديث إن شاء اهلل عن خزائن اهلل يف مطلبني كما يلي:

املطلب األول: مفهوم مورد خزائن اهلل وأمهيته
البد للتعرف على مفهوم خزائن اهلل أن نعود إىل كتاب اهلل تعاىل الذي نزّله 
ربنا تعاىل، فلذا سيقدم الباحث كالم بعض املفسرين عن كلمة خزائن اهلل يف 

القرآن، إضافة ألمهية هذه اخلزائن للمالية العامة ألمة اإلسالم.
مفهوم خزائن اهلل)1(:أ. 

يف اللغة هي من خَزَنَ الشَّيءَ يَْخزُنه خَزْناً واخْتَزَنه أَحْرَزه وجعله يف خِزانة. 
وخزائن اهلل: ُغيوب علم اهلل اليت ال يعلمها إال اهلل وقيل للُغيوب خَزائنُ لغموضها 
 ِ قُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اللَّ

َ
على الناس واستتارها عنهم قال تعاىل: {قُْل َل أ

َهْل  قُْل  إَِلَّ  يُوَح  َما  إِلَّ  تَّبُِع 
َ
أ إِْن  َملٌَك  إِّنِ  لَُكْم  قُوُل 

َ
أ َوَل  الَْغيَْب  ْعلَُم 

َ
أ َوَل 

ُروَن{ ] األنعام اآلية50[، وخزائن اهلل رزقه  فََل َتَتَفكَّ
َ
ْعَم َواْلَِصُي أ

َ
يَْسَتوِي اْل

ٍء  ِ َشْ
نْبَتَْنا فِيَها ِمْن ُكّ

َ
لَْقيَْنا فِيَها َرَواِسَ َوأ

َ
رَْض َمَدْدنَاَها َوأ

َ
قال تعاىل: {َواْل

ٍء  َمْوُزوٍن * وََجَعلَْنا لَُكْم فِيَها َمَعايَِش َوَمْن لَْسُتْم َلُ بَِرازِقنَِي * ِإَوْن ِمْن َشْ
ُِلُ إِلَّ بَِقَدٍر َمْعلُوٍم{ ] احلجر اآليتني 19 إىل21[.  إِلَّ ِعنَْدنَا َخَزائُِنُه َوَما ُنَنّ

)1( لسان العرب ج13 ص139.
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أقوال بعض املفسرين يف خزائن اهلل:	. 
قال ابن عباس)1(: خزائن ربك املطر والرزق.

وقال ابن كثري)2(: خيرب تعاىل، أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه، يسري 
لديه، وأن عنده خزائن األشياء من مجيع الصنوف.

وقال القرطيب)3(: وإن من شيء من أرزاق اخللق ومنافعهم إال عندنا خزائنه، 
ْم 

َ
{أ تعاىل:  اهلل  قال  شيء،  كل  نبات  به  ألن  السماء،  من  املنزل  املطر  يعين 

ْم ُهُم الُْمَسيِْطُروَن{ ] الطور اآلية37 [. 
َ
ِعنَْدُهْم َخَزائُِن َرّبَِك أ

ُهُم  ْم 
َ
اخلزائن، {أ مفاتيح  وبيدهم  امللك  يف  يتصرفون  أهم  كثري)4(:  ابن  قال 

الُْمَسيِْطُروَن{.
أي احملاسبون للخالئق! ليس األمر كذلك بل اهلل عز وجل هو املالك املتصرف 

الفعال ملا يريد. 
أنواع  جلمع  يهيأ  بيت  اخلزانة  ألن  باخلزائن،  املثل  وضرب  القرطيب:  وقال 
خمتلفة من الذخائر، ومقدورات الرب كاخلزائن اليت فيها من كل األجناس فال 

هناية هلا)5(.
وا  ِ َحتَّ َينَْفضُّ ِيَن َيُقولُوَن َل ُتنْفُِقوا َعَ َمْن ِعنَْد رَُسوِل اللَّ قال تعاىل: {ُهُم الَّ
املنافقون   [ َيْفَقُهوَن{  َل  الُْمَنافِقنَِي  َولَِكنَّ  رِْض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخَزائُِن   ِ َولِلَّ

ْمَسْكُتْم 
َ
َل إِذاًا  َرّبِ  َخَزائَِن رَْحَةِ  َتْملُِكوَن  نُْتْم 

َ
أ لَْو  اآلية: 7[ وقال تعاىل: {قُْل 

ا{ ] اإلسراء اآلية100[.  نَْساُن َقُتوراً نَْفاِق َوَكَن اْلِ َخْشَيَة اْلِ
قال القرطيب: أي خزائن األرزاق، وقيل: خزائن النعم، وهذا أعم)6(.

)1( تفسري القرطيب ج 17 ص74.
)2( تفسري ابن كثري ج2 ص579. إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين حافط مؤرخ.

)3( تفسري القرطيب ج10 ص14.
)4( تفسري ابن كثري ج4 ص245.

)5( تفسري القرطيب ج 17 ص74.
)6( تفسري القرطيب ج10 ص335.
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والنعم  والرزق  املطر  تعين:  اهلل  أن مفهوم خزائن  يظهر  أقوال  مما سبق من 
وامللك.
أمهية خزائن اهلل يف موارد بيت املال: 	. 

إن املسلمني اليوم وكل يوم مدعوون لألخذ بالوسائل املادية واملعنوية للتغلب 
األسباب  بالتعرف على  االهتمام  أن عدم  وكما  االقتصادية.  على مشكالهتم 
بالوسائل  األخذ  عدم  فإن  واستمراره  التخلف  إىل  أدى  قد  لألزمات  املعنوية 
املعنوية تسبب أيضاً يف عدم إجناح أية حماولة للنهوض كما ترتب عليه عدم 

التوفيق لألخذ بالوسائل املادية)1(.
إن املشكلة االقتصادية كامنة عند من ال خيلق أما اخلالق فال مشكلة اقتصادية 
ِعنَْد  َوَما  َينَْفُد  ِعنَْدُكْم  {َما  تعاىل:  اهلل  قال  العدم)2(  من  خيلق  ألنه  لديه 
النحل   [ َيْعَملُوَن{  َكنُوا  َما  ْحَسِن 

َ
بِأ ْجَرُهْم 

َ
أ وا  َصَبُ ِيَن  الَّ َوَلَْجزَِينَّ  بَاٍق   ِ اللَّ

اآلية:96[.
وهكذا فإن الشريعة اإلسالمية قائمة على األسباب املادية واملعنوية والسعي يف 

طلب الرزق والتوكل احلقيقي على اهلل.
مل يكن منهج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املادة فحسب وإمنا على 
بالدعاء هلل كي  بدر  ليلة معركة  إليه، فقد وقف  بكل ما حتتاج  املادة  تغذية 
الرسول صلى  وكذلك طلب  اهلل،  لإلعداد يف سبيل  الكاملة  األسباب  يعلمنا 
اهلل عليه وسلم اخلري من خزائن اهلل عندما أصاب الناس قحط وجفاف، فعن 
أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: )أصابت الناس سَنَة على عهد النيب صلى 
اهلل عليه وسلم فبينما النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب يف يوم مجعة قام 
أعرابي فقال يا رسول اهلل هلك املال وجاع العيال، فادع اهلل لنا. فرفع يديه، 

)1( الدكتور جريبة احلارثي يف كتابه: الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ص344.
 http://www.kantakji.com 2( الدكتور سامر قنطقجي(
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وما نرى يف السماء قزعة)1(، فو الذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثال اجلبال، ثم مل ينزل عن منربه حتى رأيت املطر يتحادر على حليته صلى 
اهلل عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد والذي يليه، حتى 
اجلمعة األخرى...()2(. وكذلك فعل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
عام الرمادة حيث قام بإدارة مالية رفيعة لألزمة ثم التجأ إىل اهلل بالعبودية 

واالستسقاء. 

)1( القزعة قطعة السحاب، يُنظر يف لسان العرب ج8 ص272.
)2( البخاري يف صحيحه باب االستسقاء يف املسجد اجلامع ج1 ص343، مسلم باب الدعاء يف االستسقاء ج2 ص614.
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املطلب الثاني: قواعد فتح املوارد الربانية ملواطين الدولة اإلسالمية
إن الدولة اإلسالمية هي جزء من هذه األرض اليت نعيش عليها، وهذه األرض 
َماَء بَنَيَْناَها  هي جزء يسري من الكون املستمر يف اتساعه قال اهلل تعاىل: {َوالسَّ
اهلل  إىل مملكة  ينتمي  واجلميع   ،]47 اآلية:  الذاريات   [ لَُموِسُعوَن{  يٍْد ِإَونَّا 

َ
بِأ

الذي هو ملكها ومالكها.
وعبارة الدولة اإلسالمية تعين أن أهل هذه الدولة يسريون يف الدين احلق عند 
ِ اْلِْسَلُم{ ]آل عمران اآلية:19[، فإذا كان  اهلل، قال تعاىل: {إِنَّ ادّلِيَن ِعنَْد اللَّ
ذلك كذلك فاجلميع يف دولة اإلسالم هم حمسوبون على امللك احلقيقي للكون 
وهو اهلل، فكيف هلم أن تنفد مواردهم وملكهم عنده خزائن السموات واألرض؟.
لكن لكي تصل تلك املوارد للدولة املسلمة مثة قواعد ربانية مسببة يف وصوهلا 
إليهم، فال حجج على عدم وصوهلا ألن العلة هي ختلي أفراد تلك الدولة عن 
مسببات تلك اخلزائن، وقد خييل إىل ضعاف اإلميان أن دوالً غري إسالمية 
تنعم مبوارد وفرية، وينسون أن الدنيا بكاملها ال تزن عند اهلل جناح بعوضة، 
 ُ فيبسط اهلل الرزق فيها ملن يشاء بغض النظر عن دينه، قال اهلل تعاىل: {اللَّ
نَْيا ِف اْلَِخَرةِ  نَْيا َوَما اْلََياةُ ادلُّ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمْن يََشاُء َوَيْقِدُر َوفَرُِحوا بِاْلََياةِ ادلُّ

إِلَّ َمَتاٌع{ ]الرعد اآلية:26[.
ادعائهم  يظهر صدق  كي  اإلسالم  أمة  أفراد  قد ميتحن  وتعاىل  تبارك  واهلل 
اإلمياني وكي يعودوا من دائرة املعاصي إىل روضة الطاعات، قال اهلل تعاىل: 
ِيَن ِمْن  ْن َيُقولُوا آََمنَّا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن * َولََقْد َفَتنَّا الَّ

َ
ُكوا أ ْن ُيْتَ

َ
َحِسَب الَّاُس أ

َ
{أ

ِيَن َصَدقُوا َوَلَْعلََمنَّ الَْكذِبنِيَ{ ] العنكبوت اآلية2-3[. ُ الَّ َقبْلِِهْم فَلََيْعلََمنَّ اللَّ
 ِ اللَّ {َوَعَ  تعاىل:  قال  اهلل  على  التوكل  احلقيقيني  املؤمنني  صفات  من  إن 
ُوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي{ ] املائدة اآلية:23[ والبد لتحقيق معنى التوكل على  َفَتَوكَّ
اهلل يف كل شيء أن يأخذ العباد باألسباب اليت توصلهم للغايات مثل السعي 



315

رَْض َذلُولاً 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل واملشي يف مناكب األرض. قال اهلل تعاىل: {ُهَو الَّ

فَاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُوا ِمْن رِزْقِهِ ِإَوَلْهِ النُُّشوُر{ ] امللك اآلية:15[ وعن عمر 
بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل: صلى اهلل عليه وسلم )لو أنكم 
لُونَ على اهلل حق توكله لَرُِزْقتُمْ كما ترزق الطري تغدو مخاصاً)1( وتروح  كنتم تَوَكَّ

بطاناً()2(.
وإذا كان رزق األفراد حباجة إىل التوكل احلقيقي فكيف برزق األمة ومواردها؟!
لذا سيعرض الباحث عدداً من القواعد اليت هي من سنن اهلل يف هذا الكون 

تكون مكمّلة للموارد املالية بشكل غري مباشر وذلك كما يلي:
القاعدة األوىل: كمال اإلميان وتقوى اهلل:	. 

َماءِ  َقْوا لََفَتْحَنا َعلَيِْهْم بََرَكٍت ِمَن السَّ ْهَل الُْقَرى آََمُنوا َواتَّ
َ
نَّ أ

َ
قال تعاىل: {َولَْو أ

َخْذنَاُهْم بَِما َكنُوا يَْكِسُبوَن{ ] األعراف اآلية:96[. 
َ
بُوا فَأ رِْض َولَِكْن َكذَّ

َ
َواْل

هذا النص يبيّن حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق احلياة البشرية والكونية 
املذاهب  تاريخ اإلنسان، تغفل عنه  املؤثرة يف  العوامل  سواء، وأمام عامل من 

الوضعية وتغفله كل اإلغفال، بل تنكره كل اإلنكار!. 
إن العقيدة اإلميانية يف اهلل وتقواه، ليست مسألة منعزلة عن واقع احلياة، وعن 
بركات  لفيض من  ليؤهالن  وتقواه،  باهلل  اإلميان  إن  بل  اإلنسان،  تاريخ  خط 

السماء واألرض، وعداً من اهلل، ومن أوفى بعهده من اهلل؟
االستقبال  أجهزة  يف  وسالمة  الفطرة  يف  حيوية  على  دليل  باهلل  اإلميان  إن 
البشرية ورحابة يف  البنية  الفطرية وصدق يف اإلدراك اإلنساني وحيوية يف 
النجاح يف احلياة  الوجود. وهذه كلها من مؤهالت  جمال اإلحساس حبقائق 

الواقعية.
)1( مخاصاً: جياعاً، وبطاناً ممتلئة األجواف.

)2( الرتمذي بال التوكل على اهلل ج4 ص573 وقال أبو عيسى الرتمذي حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه، سنن ابن ماجه 
باب التوكل واليقني ج2 ص1394، أمحد يف مسند عمر بن اخلطاب ج1 ص30 بلفظ تتوكلون.
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واإلميان باهلل قوة دافعة دافقة، جتمع جوانب الكينونة البشرية كلها، وتتجه 
هبا إىل وجهة واحدة، وتطلقها لتستمد من قوة اهلل، وتعمل لتحقيق مشيئته 
يف خالفة األرض وعمارهتا، ويف دفع الفساد والفتنة عنها، ويف ترقية احلياة 

ومنائها)1(.
هذا بالنسبة لإلميان، أما التقوى فقد أخرب تعاىل أهنا إحدى طرق فتح الرزق 
ا * َوَيْرزُقُْه ِمْن َحيُْث َل َيْتَِسُب  َ َيَْعْل َلُ َمْرَجاً قال اهلل تعاىل: {َوَمْن َيتَِّق اللَّ
ا{  ٍء قَْدراً ِ َشْ

ُ لُِكّ ْمرِهِ قَْد َجَعَل اللَّ
َ
َ بَالُِغ أ ِ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللَّ ْ َعَ اللَّ َوَمْن َيَتَوكَّ

]الطالق اآليتني2-3[ 
القاعدة الثانية: العمل الصاحل والعبودية هلل	. 

كشف  يف  املهمة  الوسائل  من  الصاحلة  باألعمال  تعاىل  اهلل  إىل  التقرب  إن 
الرمادة )يصلي  بن اخلطاب رضي اهلل عنه عام  كان عمر  األزمات)2(، ولقد 
آخر  يكون  حتى  يصلي  يزال  فال  بيته  يدخل  حتى  ثم خيرج  العشاء  بالناس 

الليل)3(. 
إن اإلميان باهلل تعاىل ال بد له من عبودية تدلل على صدق ذلك اإلميان والعمل 
الصاحل هو من أسباب التمكن واألمان يف األرض، والتمكن واألمان مها من 
ِيَن آََمُنوا ِمنُْكْم وََعِملُوا  ُ الَّ أسباب زيادة املوارد املالية. قال تعاىل: {وََعَد اللَّ
ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَلَُمّكَِنَّ  رِْض َكَما اْسَتْخلََف الَّ

َ
اِلَاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْل الصَّ

ْمناًا َيْعُبُدونَِن َل يُْشُِكوَن 
َ
َلَُّهْم ِمْن َبْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََض لَُهْم َوَلَُبّدِ لَُهْم دِيَنُهُم الَّ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ ] النور اآلية:55[، وإذا 
ُ
ِب َشيْئاًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك فَأ

الفسق وترك طاعة اهلل هو  نعم اهلل فإن  نزول  العبودية هلل سبب يف  كانت 
النعم فحسب وإمنا هلالك املدائن قال اهلل تعاىل: {ِإَوَذا  ممحق ليس لزوال 

)1( تفسري القرآن لسيّد ج3، ص260.
)2( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب للدكتور جريبة احلارثي ص337.

)3( املرجع السابق نفس الصحيفة.
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ْرنَاَها  َمْرنَا ُمْتَفِيَها َفَفَسُقوا فِيَها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
َ
ْن ُنْهلَِك قَْرَيةاً أ

َ
َرْدنَا أ

َ
أ

ا{ ] اإلسراء اآلية 16[. تَْدِمياً
القاعدة الثالثة: أداء فريضة الزكاة:	. 

إن تقصري األغنياء يف أداء فريضة الزكاة هو من مسببات منع خزائن السماء، 
وهذا ما مر يف احلديث عن هذه الفريضة يف زمن أبي بكر الصديق رضي اهلل 
عنه من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال 

منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل ميطروا..()1(.
القاعدة الرابعة: ترك املعاملة بالربا:	. 

الربا  ألن  وذلك  الربوي  التعامل  من  أن حتذر  اإلسالمية  الدولة  على  ينبغي 
ُ الّرَِبا َوُيْرِب  ممحق لألموال، مسبب يف غضب اهلل لقول تعاىل: {َيْمَحُق اللَّ
ثِيٍم{ ]البقرة اآلية276[ ولقوله تعاىل {يَا 

َ
اٍر أ ُ َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ َدقَاِت َواللَّ الصَّ

َ َوَذُروا َما بَِقَ ِمَن الّرَِبا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِي * فَإِْن لَْم  ِيَن آََمُنوا اتَُّقوا اللَّ َها الَّ يُّ
َ
أ

َل  ْمَوالُِكْم 
َ
أ رُُءوُس  فَلَُكْم  تُبُْتْم  ِإَوْن  َورَُسوِلِ   ِ اللَّ ِمَن  ِبَرٍْب  َذنُوا 

ْ
فَأ َتْفَعلُوا 

َتْظلُِموَن َوَل ُتْظلَُموَن{ ]البقرة اآليتني 278، 279[.
القاعدة اخلامسة: حتري أسباب الربكة:	. 

الربكة يف اللغة: من برك وبارك على الشيء، واظب وبارك اهلل الشيءَ، وفيه 
وعليه جعل فيه الربكة، وتربك به تيمّن، والتربيك الدعاء بالربكة وهي: الزيادة 

النماء، والسعادة)2(. 
إن الدين الذي أكرمنا اهلل به ال يقف عند األمور املادية فقط فهو أعطى كل ذي 
حق حقه أعطى األرواح غذائها وأعطى األجساد قوهتا، ونظري ذلك مل يعتمد 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ثم أصحابه على األمور املادية يف املوارد املالية بل 

)1( مر خترجيه يُنظر يف عصر أبي بكر الصدّيق رضي اهلل عنه.
)2( لسان العرب ج10 ص375 خمتار الصحاح ج1 ص210..
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اإلميانية  األمور  إدخال  من  الباحث  إليه  مال  ما  وهذا  الربكة،  يتحرون  كانوا 
كسمة من مسات موارد الدولة اإلسالمية تنفرد وتتميز هبا عن الدول غريها 
من الدول إذ ليس العربة بالنعمة بل العِربة بالربكة يف النعمة وللربكة خصائص 

أو أسباب جيب حتريها منها:
قال: 	.  النيب صلى اهلل عليه وسلم  الغامدي)1( عن  األوقات: فعن صخر 

)اللهم بارك ألميت يف بكورها( وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول 
النهار وكان صخر رجال تاجرا وكان يبعث جتارته من أول النهار فأثرى وكثر 

ماله)2(.
األشخاص: إن لألشخاص بركة قد ذكرها رسول اهلل صلى اهلل عليه 	. 

وسلم فعن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: )الربكة مع أكابركم()3(. ويف هذا احلديث حث على طلب 
الربكة يف األمور والتوسع يف احلاجات مبراجعة األكابر ملا خصوا به من سبق 

الوجود وجتربة األمور وسالف عبادة املعبود)4(.
بن اخلطاب رضي اهلل عنه:  يقول عمر  أهلها،  إىل  األمور  توسيد  والبد من 
)توشك القرية أن خترب وهي عامرة، قلوا وكيف خترب وهي عامرة؟ قال: 
إذا عال فجارها، وساد بالدنيا منافقيها()5( فيوضح عمر رضي اهلل عنه، أن 
فساد نظام احلكم، وتويل الفساق مقليد األمور، من أكرب أسباب تدمري مقومات 
)1( صَْخرُ بن وداعة الغامدي، وغامد بطن من األزد، وكان صخر رجالً تاجراً، وكان إذا بعث جتاره بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر 

ماله. وال يعرف لصخر غري هذا احلديث. عن أسد الغابة ج2، ص163
)2( أبو داوود يف السنن كتاب اجلهاد، باب يف االبتكار يف السفر ج3، ص35، سنن الرتمذي كتاب البيوع،باب ما جاء يف التبكري يف 
التجارة ج3 ص517 وقال أبوعيسى حديث حسن، سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب ما يًرجى من الربكة يف البكورج2 ص752، 
النسائي كتاب السري، باب الوقت الذي يًستحب فيه توجيه السرية ج5، ص258، سنن الدارمي باب بارك ألميت يف بكورها ج2 

ص283، صحيح ابن حبان باب ذكر ما يستحب لإلمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات ج11، ص62.
)3( أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب اإلميان ج1، ص131 وقال صحيح اإلسناد على شرط البخاري، وابن حبان يف صحيحه باب 

استحباب التربك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل ج2، ص319.
)4( فيض القدير لعبد الرؤوف املناوي ج3، ص220.

)5( كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين علي املتقى بن حسام الدين اهلندي ج11، ص270 برقم 31487، 
مؤسسة الرسالة بريوت 1409هـ.
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األمة)1(.
ذكر اهلل: وذلك حلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى 	. 

الرمحن  اهلل  ببسم  فيه  يبدأ  ال  بال  ذي  أمر  )كل  قال  أنه  وسلم  عليه  اهلل 
الرحيم فهو أقطع()2(. وذكر اإلمام النووي استحباب تصدير الكتاب )ببسم 
اهلل الرمحن الرحيم( وإن كان املبعوث إليه كافراً)3(، ويف رواية )ال يبدأ فيه 
بذكر اهلل)4(، ويف رواية )حبمد اهلل()5( فتكون الروايات ببسم اهلل الرمحن 
الرحيم، وباحلمد هلل، وحبمد اهلل، وبذكر اهلل، وبالصالة على رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم، وأقطع، وهو أكثر الروايات، وأبرت وأجذم)6(.
الرمحة: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )من ال يرحم الناس ال يرمحه 
اهلل عز وجل()7(. فإذا رَحِم الناس كل الناس، فمثالً رمحة القوي جتاه الضعيف 
تُجاه  احلاكم  ورمحة  الصغري،  تُجاه  الكبري  ورمحة  الفقري،  تُجاه  الغين  ورمحة 

احملكوم استمطروا مجيعاً وابل رمحات اهلل وفضله وخريه.
القاعدة السادسة: الشكر على نعم اهلل وعدم الكفر هبا:	. 

إن شكر اهلل تعاىل يزيد من اخلريات اليت هي من خزائنه اليت ال تنفد، وذلك 
ذََّن َربُُّكْم 

َ
تَأ باستعمال نعمه تعاىل يف طاعته ودليل ذلك قوله تعاىل: {وإِذْ 

زِيَدنَُّكْم َولَئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٌد{ ]إبراهيم اآلية7[. 
َ
لَئِْن َشَكْرُتْم َل

وإن األمة اليت تكفر بنعم اهلل وتستعملها يف غري ما رُسم هلا يف القرآن تأذن 
)1( الفقه االقتصادي ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب للدكتور جريبة احلارثي ص358.

)2( ذكره صاحب عون املعبود يف باب اخلطبة ج13 ص 129، وقال حديث حسن.
)3( شرح النووي على صحيح مسلم باب كتب النيب صلى اهلل عليه وسلم ج12 ص107.

)4( سن الدار قطين: علي بن عمر أبو احلسن الدار قطين، كتاب الصالة ج1 ص229، دار املعرفة بريوت 1386هـ - 1966م، كذا 
عبد الرزاق يف املصنف باب النكاح ج6 ص189.

)5( سنن النسائي باب ما يُستحب من الكالم عند احلاجة ج6 ص 127، سنن ابن ماجه باب خطبة النكاح ج1 ص610، صحيح ابن 
حبان باب ذكر األمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه حبمد اهلل...ج1 ص174، مؤسسة الرسالة، بريوت 1414هـ ط2.

)6( ومعنى »ذي بال» أي صاحب حال وشأن يهتم به شرعا، فيخرج احملرم واملكروه، ومعنى » األبرت، واألقطع، واألجذم ناقص 
الربكة، فإن البرت قطع الذنب، والقطع أعم من ذلك، واجلذم قطع األطراف أو فسادها ولكن يف املعنوي ناقص الربكة جبامع أن كال 

منهما ناقص. 
)7( صحيح مسلم كتاب الفضائل باب كثرة حيائه صلى اهلل عليه وسلم ج4ص1809، أمحد يف املسند ج ص358.
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ُ َمَثلاً قَْرَيةاً َكنَْت آَِمَنةاً  لتلك النعم بالرحيل عنها قال اهلل تعاىل: {َوَضََب اللَّ
ُ ِلَاَس  َذاَقَها اللَّ

َ
ِ فَأ نُْعِم اللَّ

َ
ِ َمَكٍن فََكَفَرْت بِأ

ا ِمْن ُكّ تِيَها رِزُْقَها رََغداً
ْ
ُمْطَمئِنَّةاً يَأ

اْلُوِع َواْلَوِْف بَِما َكنُوا يَْصَنُعوَن{ ]النحل اآلية112[.
القاعدة السابعة: االستسقاء عند احلاجة:	. 

 وذلك من خالل ما يلي:
التوبة واالستغفار: إن املؤمن يعتقد أن كل مصيبة أو أزمة تُصيبه إمنا 	. 

َصابَُكْم ِمْن 
َ
هي بسبب ذنب سابق، أقله التقصري. يقول اهلل تعاىل: {َوَما أ

اآلية30[، فلذا  ]الشورى  َكثِيٍ{  َعْن  َوَيْعُفو  يِْديُكْم 
َ
أ َكَسَبْت  فَبَِما  ُمِصيَبٍة 

قال  الغفار.  والعزيز  للملك  واالستغفار  االعتذار  إىل  املسارعة  من  بد  ال 
َماَء َعلَيُْكْم  اهلل تعاىل: {َوَيا قَوِْم اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم ُثمَّ تُوُبوا إَِلْهِ يُرِْسِل السَّ
َّْوا ُمْرِِمنَي{ ]هود52[، وقال أيضاً:  تُِكْم َوَل َتَتَول ا َوَيزِْدُكْم قُوَّةاً إَِل قُوَّ ِمْدَراراً
ا  َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراراً ا * يُرِْسِل السَّ اراً {َفُقلُْت اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم إِنَُّه َكَن َغفَّ
ا{  نَْهاراً

َ
أ لَُكْم  َوَيْجَعْل  َجنَّاٍت  لَُكْم  َوَيْجَعْل  َوَبننَِي  ْمَواٍل 

َ
بِأ َوُيْمِدْدُكْم   *

]نوح اآليات 10 - 12[.
رد املظامل: إن ظلم الناس سبب من أسباب القحط واجلدب قال صلى 	. 

اهلل عليه وسلم: )ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة 
وجور السلطان عليهم()1(.

ِجيُب 	. 
ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌب أ

َ
الدعاء هلل: قال اهلل تعاىل: {ِإَوَذا َسأ

اِع إَِذا َدَعِن فَلَْيْسَتِجيُبوا ِل َوْلُْؤِمُنوا ِب لََعلَُّهْم يَرُْشُدوَن{ ] البقرة  َدْعَوةَ ادلَّ
وَن َعْن  ِيَن يَْسَتْكِبُ ْسَتِجْب لَُكْم إِنَّ الَّ

َ
اآلية186[ {َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

ِعَباَدِت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن{ ] غافر اآلية40[.
وهكذا فإن آيات اهلل واضحة يف وجوب العمل بأسباب فتح موارد خزائن رب 

)1( مر خترجيه يف عصر أبي بكر الصدّيق رضي اهلل عنه فلينظر إليه.
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السموات واألرض اليت يُؤذن هلا بالفتح بقواعد عدة تؤثر على موارد بيت املال 
بشكل غري مباشر وهي:

اإلميان احلقيقي وتقوى اهلل.	. 
العمل الصاحل والعبودية هلل.	. 
أداء فريضة الزكاة.	. 
احلذر من الربا.	. 
حتري أسباب الربكة من أوقات وأشخاص وذكر هلل ورمحة لعباده.	. 
الشكر على نعم اهلل وعدم الكفر هبا.	. 
االستسقاء عند احلاجة.	. 

إن الباحث ليؤكد أن األمة حينما تعود إىل اهلل تعاىل حق العودة فال تتأثر عندئذ 
حبصار من حاصرها وال بأي عقوبات مالية تفرض عليها وعلى مواردها ذلك 
َماءِ رِزْقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن *  ألن اهلل هو منزل الرزق. قال اهلل تعاىل: {َوِف السَّ
نَُّكْم َتنِْطُقوَن{ ]الذاريات اآليتني -22 

َ
رِْض إِنَُّه َلَقٌّ ِمثَْل َما أ

َ
َماءِ َواْل فََوَرّبِ السَّ

.]23
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اخلامتة ونتائج البحث
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وتنزل من السماء الربكات، وخترج من 
األرض الثروات، وتنبت فيها من كل الثمرات، رزقاً للعباد وأساساً يف اإليرادات، 

فتقوم عليها دول ودويالت.
وأصلي وأسّلم على من بيّن لألمة احلالل واحلرام، يف تشريع دائم مدى األيّام، 

سيِّدنا حممد عليه أعطر صالة وأّتم سالم.
وهكذا قد ظهر للباحث املواردُ املالية، التارخيية منها واحلالية، وفق الشريعة 
اإلسالمية، واليت هبا نَعِمَ املسلمون األوائل وعاشوا بقوة وعزة وازدهار، وحققوا 
االستخالف املبني يف فرتة وجيزة من السنني وذلك وفق منهج العدل والعمل.

وليست األمة اإلسالمية اليوم ضعيفة يف مواردها، فهي أمة مليئة بالثروات 
نبيها  وضعه  قد  الذي  األساس  حجر  إىل  األوىل  الدرجة  يف  املنوّعة، حتتاج 
حممد صلى اهلل عليه وسلم يف أول قيام دولة اإلسالم والذي بيّنه تعاىل بأنه 
واخلصام.  التنازع  وعدم  وشريعته،  اهلل  حببل  االعتصام  وهو  أال  نعمه  من 
 ِ اللَّ نِْعَمَة  َواذُْكُروا  قُوا  َتَفرَّ َوَل  ا  َجِيعاً  ِ اللَّ ِبَبِْل  تعاىل: {َواْعَتِصُموا  اهلل  قال 
ْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِهِ إِْخَواناًا َوُكنُْتْم 

َ
لََّف َبنْيَ قُلُوبُِكْم فَأ

َ
ْعَداءاً فَأ

َ
َعلَيُْكْم إِذْ ُكنُْتْم أ

ُ لَُكْم آَيَاتِهِ لََعلَُّكْم  ُ اللَّ نَْقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك يُبنَّيِ
َ
َعَ َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الَّارِ فَأ

َ َورَُسوَلُ َوَل  ِطيُعوا اللَّ
َ
َتْهَتُدوَن{ ]آل عمران اآلية:103[. وقال اهلل تعاىل: {َوأ

{ ]األنفال  ابِرِيَنَ َ َمَع الصَّ وا إِنَّ اللَّ َتَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُ
اآلية: 46[.

مع  حروهبا  يف  وليس  األمّة  قوة  تكون  والصرب  والوحدة  ورسوله  اهلل  بطاعة 
أبان احلالل  أعدائها فحسب، وإمنا يف كل اجملاالت، وهذا البحث املايل قد 
واحلرام يف موارد بيت املال وفق منهج االقتصاد اإلسالمي، هذا النظام املايل 
املتميّز الذي فيه جناة وخالص البشر من أزمات مالية مضطربة جعلت العامل 
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باً على وجهه يستغيث ويستصرخ من اهنيار اقتصاده. مكِّ
وتتلخص النتائج اليت توصل الباحث إليها هلذا البحث باألمور التالية:

أوالً - من الناحية العامة للموارد املالية:
يقسم املال ألقسام عدة عند الفقهاء، املتقوم وغري املتقوم، املنقول وغري 	. 

املنقول، املثلي والقيمي، االستهالكي واالستعمايل، اخلاص والعام، والنامي 
واملال الذي يتعلق بالغري.

 بيت املال هو شخصية معنوية مستقلة تتوىل جباية الفيء والصدقات 	. 
واألموال العامة أو ما يف حكمها، وحفظها وإحصائها يف مكان أمني، إلنفاقها 

فيما حتتاجه األمة، على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غري عَسف.
إن وجود بيت املال هو أمر مشروع يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.	. 
إن بيت املال له أقسام عدة ولكل قسم منها حقوقاً خاصة.	. 
تنقسم خصائص املوارد املالية إىل قسمني: 	. 
تتكون أدوات املوارد املالية من جمموعتني موارد مالية ثابتة، موارد مالية - 

متغرية.
الفرائض املالية املباشرة هي األداة الرئيسة الستقطاع األموال.- 
هناك 	.  بل  الثابتة،  الفرائض  على  تقتصر  ال  اإلسالم  يف  املالية  املوارد 

امللكيات العامة اليت اعتنى هبا النظام املايل اإلسالمي وحرّم االعتداء عليها 
لتعلق ملكيتها باألمة، ولدورها األساس يف متويل مواردها املالية وهي ثابتة 

بالنصوص الشرعية.
ثانياً- فيما يتعلق باملوارد املالية يف التأصيل التارخيي:

ي كانت بسيطة وهي فرتة مل تكن فيها دولة إسالمية، 	.  إن موارد العصر املكِّ
حيث اعتمدت على التربعات املنّوعة واملوارد الطبيعية على بساطتها وقلتها 

وأموال األشخاص.
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تتلخص موارد الدولة اإلسالمية يف عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 	. 
باملدينة املنورة بالتربعات، والغنائم، والفيء واخلراج والوقف واالستقراض 

والصدقات الطوعية واجلزية والربكة واملعجزات واملوارد غري املباشرة.
كتاب 	.  على  باالعتماد  املالية  موارده  تشريع  يف  الراشدي  العصر  مّتيز 

اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ومشورة واجتهاد العلماء الربانيني 
ومن أهم مساهتا حتقيق العدالة ورعاية الضعفاء وعدم تكليف الرعية فوق 
طاقتها، ومساع املشكالت ومعاجلتها، كما متيز ببعد النظر ومحاية املوارد 

املالية وتطويرها. 
أما العصر األموي فاعتمد األمويون على موارد األرض إحياء واستثماراً 	. 

فزاد خراجها، كما زادت الغنائم بزيادة رقعة الدولة فتحاً وصلحاً، واختلفت 
بعض املوارد تبعاً آلراء اخللفاء ووالهتم واعتصامهم مبنهج العدل كما زادوا 

من مقدار اخلراج واجلزية يف كثري من األحيان تبعاً للحاجة.
استمر االعتماد على خراج األراضي يف العصر العباسي ونظموا جبايتها 	. 

ديوان  بنظام احملاسبة من خالل  العباسيون  اهتم  نوعها، كما  على حسب 
زمام األزمة، وزادت موارد الغنائم والفيء بشكل كبري وذلك لقوهتم العسكرية 
ومهة قادهتم العالية والقوة املالية اجليدة لدولتهم. ولقد أخذ متويل العسكر 
أكثر من مرة وظهرت أساليب  املايل  اليت دفعت لإلصالح  املكانة األساس 
اخلراج ومتت  قوّى عمال  الذي  كالضمان،  للدولة:  موارد  جديدة يف مجع 
مصادرة أمواهلم، بسبب ضعف أمانة كثري منهم، ومت تفعيل االستقراض من 

أموال التجار مقابل جزءٍ من األرباح على أعمال الدولة.
ثالثاً- فيما تعلق باملوارد املالية يف االقتصاد اإلسالمي:

فريضة الزكاة مورد مساعد لبيت املال العام وذلك ضمن إطار ختصيصها 	. 
األموال  على  تقع  الزكاة  لفريضة  اإلسالمية  الدولة  رعاية  وإن  القرآني، 
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الظاهرة وال تضمها إىل ميزانيتها العامة الكبرية. كما ترتك األموال الباطنة 
ألصحاهبا وال عالقة للدولة اإلسالمية يف رعايتها وإمنا يقوم األفراد بدفعها 
واملسامهة يف التكافل االجتماعي الذي هو يف األصل من واجبات بيت املال 

العام.
إنّ اجلزية مورد مايل مباشر تفرضها الدولة اإلسالمية يف وقت معني 	. 

على رعاياها غري املسلمني حسب طاقاهتم.
مفهوم العشور ينطبق على جتار أهل احلرب وأما رعايا الدولة املسلمة 	. 

فال تؤخذ منهم فاملسلم يدفع الزكاة والذمي يؤخذ منه نصف العشر إن كان 
مشروطاً عليه يف عقد الصلح. 

أباح االقتصاد اإلسالمي العارية لبيت املال من مواطين الدولة اإلسالمية 	. 
وإعادهتا  بشرط ضماهنا  للضرورة،  اإلذن  غري  من  ولو  إليها،  حاجته  عند 
وعلى  األفراد  مستوى  على  بذله  على  وحثَّ  القرض  أباح  كما  ألصحاهبا، 
إذا كان مع غري  املال، وذلك بشروط وضوابط دقيقة خاصة  مستوى بيت 
املسلمني، وشرع االقتصاد اإلسالمي عقد املضاربة )الشركة( بني األشخاص 

سواء كانوا أفراداً أم ممثلني لألمة مثل شخصية بيت املال املعنوية.
إن الفيء هو املال الذي أخذه املسلمون من الكفار من غري قتال، ويوضع 	. 

يف بيت املال بشكل كامل باتفاق الفقهاء، ولإلمام احلق يف مصرفه ملصاحل 
الفقهاء و%84 عند الشافعية. ولقد  األمة ضمن نسبة %100 عند مجهور 
أحلق االقتصاد اإلسالمي أمواالً حبكم الفيء كاألموال اليت ليس هلا مالك 
معني، فهذه إن استطاع اإلمام أن جيد هلا مستحقاً من أهلها دفعها إليه وإال 

دفعها لبيت املال لتصرف يف مصاحل األمة حبسب نوعها.
هناك أموراً مالية تتشابه فيها حصة بيت املال كالغنائم واملستخرج من 	. 

تؤخذ من غري  أموال  الغنائم هي  أن  إىل  الباحث  وتوصل  واملعادن،  البحار 



326

املسلمني على وجه الغلبة، ويستحق بيت املال منها ما نسبته %4 حسب رأي 
اجلمهور من العلماء. كما مال الباحث إىل أنه ال جيب شيء يف املستخرج 
من البحار بشكل عام إال إذا حتولت تلك املستخرجات إىل عروض جتارية 

ففيها الزكاة.
أما ما خيص الواجب يف املعادن َفرَكن الباحث إىل جعل مقداره حسب مؤونة 
استخراجه، إن كثر ففيه %5 وكان املصرف هو لبيت املال العام وإن قّل ففيه 

%2.5 وهو لبيت مال الزكاة.
إن اخلراج املستحق لبيت املال يكون على امللكية العامة، وميكن لإلمام 	. 

أن يأتي منها بإيرادات لبيت املال إما باستثمار أمالك بيت املال، أومن خالل 
تأجري أمالك بيت املال، وإقطاع أرضها.
رابعاًً- أما ما يتعلق بالتطبيقات املعاصرة:

هذه 	.  وتنقسم  الزكاة  مال  بيت  بدور  املختصة  الزكاة  مؤسسات  تقوم 
املؤسسات إىل قسمني: األول مؤسسات قائمة على مجع الزكاة بقوة القانون 
وهذه موجودة يف عدد من الدول اإلسالمية وحتاول بعض الدول تقليدها، 

والثاني مؤسسات قائمة على مجع الزكاة طواعية.
حيل لبيت املال أن يأخذ املساعدات اإلنسانية من املنظمات اإلنسانية 	. 

الدولية وتعترب تلك املساعدات فيئاً للمسلمني مع أخذ احلذر واحليطة يف 
سيادة الدولة.

املورد إىل بيوت 	.  املَْكس ملا فيه من ظلم، ولقد دخل هذا  حرّم اإلسالم 
أموال دول إسالمية كثرية باسم الضرائب!. لكن االقتصاد اإلسالمي أعطى 
تستطيع مؤسساته احلصول على حاجتها ضمن  بدائل عديدة عنه حيث 
ضوابط شرع اهلل العليم احلكيم، ومن أهم هذه البدائل زيادة االستثمار يف 

أمالك الدولة، والتوظيف املايل على أغنياء املسلمني بعد أداء زكاهتم.
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يعترب االستثمار من املوارد األساس لبيت املال وقد فعله النيب صلى اهلل 	. 
منها  كثرية  املعاصرة  ووسائله  عليهم،  اهلل  رضوان  والصحابة  وسلم  عليه 
األرباح  يف  الشراكة  أجل  من  احلقوق  لضمان  وسيلة  تعترب  اليت  الصكوك 
)مضاربة( بني امللكية العامة وملكيات أصحاب الثروة من األفراد ولقد باتت 
الصكوك اإلسالمية املنوّعة واحدة من أسرع األدوات املالية اإلسالمية منوا 

يف العامل وفى أسواق رأس املال اإلسالمي.
كانت 	.  إن  )الضرائب(  باسم  األراضي  من  اليوم  تُؤخذ  اليت  األموال  إن 

بشروط التوظيف املايل فهي جائزة وإن مل توافقه فهي حباجة إىل إعادة 
دراسة مالية جديدة.

لبيت املال مورد مباشر من السياحة من خالل استثمار ملكيته العامة، 	. 
وله مورد غري مباشر من خالل البضائع التجارية وفق شروط حمددة، ومن 
خالل إعطاء حق الزيارة لغري املواطنني من أي دولة إسالمية. أما املواطنون 
يُسمح هلم  أن  فإما  منهم،  األخذ  الباحث عدم  فيؤكد  إسالمي  بلد  أي  يف 
بدخول الدولة أو ال يُسمح هلم ذلك. واقرتح الباحث مقدار األخذ قياساً على 
اجلزية، أو مبقابل اخلدمات واألمان اليت تقدمها الدولة لألفراد ويتم ذلك 

وفق طريقة ترتبها سفارات الدول.
صنّف االقتصاد اإلسالمي األوقاف على أهنا مؤسسة مستقلة قامت عرب 	. 

العصور اإلسالمية بأدوار عظيمة تدخل يف مهام بيت املال العام، وعملت 
بد من  العام. وال  املال  بيت  تقع على عاتق  على ختفيف مسؤوليات كربى 
األخذ بالطريقة األسلم يف طريقة استثمار األوقاف اإلسالمية ويؤيد الباحث 

بشكل عام االجتاه األكثر أماناً وأقل خطراً وهو االستثمارات العقارية.
توصيات الباحث:

يوصي الباحث باألمور التالية:
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يوصي الباحث بوجوب العمل بأسباب فتح موارد خزائن رب السموات 	. 
واألرض اليت يُؤذن هلا بالفتح بقواعد عدة، وإن الباحث ليؤكد أن األمة حينما 
تكون مع اهلل وفق ما أمر، فإهنا لن ختشى أعداءها يف كل النواحي ومنها 

مواردها وأرزاقها. 
أن تتم دراسات تارخيية حول أصل األراضي يف كل بلد إسالمي، وذلك 	. 

ملعرفة أراضي اخلراج اليت كانت يف العهود السابقة. 
تفعيل منظمة الزكاة الدولية يف العامل اإلسالمي ونقل الزكاة من أي دولة 	. 

عند كفاية فقرائها أو عند وجود نكبات حقيقية يف أي دولة إسالمية.
حديث 	.  بثوب  الكليّة)القومية(  االقتصادية  احلسابات  تصميم  إعادة 

الدولية، مع تأصيلها  املعاصرة وتوصيات املؤسسات  التطورات  يتناغم مع 
من التاريخ اإلسالمي.

ما سبق من نتائج يُظهر حيوية التشريع اإلسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان، 
مالية وضعية  تشريعات  املعاصر  التاريخ  كثرية يف  إسالمية  دول  وقد جرّبت 

باءت بالفشل، فلماذا ال يطبقون التشريع الرباني الذي قد أنزله اهلل تعاىل؟.
َل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَبُِي{ ]امللك اآلية: 14[.

َ
قال اهلل تعاىل: {أ

إن اخلروج عن طاعة اهلل مفسدة حلياة الناس، وسبب يف نزول اهلالك، وهذا 
هو العامل اليوم قد حصد ويالت الربا واملعامالت الفاسدة، قال اهلل تعاىل: 
الَْقْوُل  َعلَيَْها  فََحقَّ  فِيَها  َفَفَسُقوا  ُمْتَفِيَها  َمْرنَا 

َ
أ قَْرَيةاً  ُنْهلَِك  ْن 

َ
أ َرْدنَا 

َ
أ {ِإَوَذا 

ا{ ]امللك اآلية: 14[. ْرنَاَها تَْدِمياً فََدمَّ
األمة  موارد  على  القائمني  يديّ  بني  املتواضعة  الدراسة  هذه  أضع  وختاماً 
أخرجت  أمة  اليت هي خري  أمتهم  مع  ثم  تعاىل  ليتحملوا مسؤوليتهم مع اهلل 
للناس وذلك بإصالحها للمنكر وأمرها باملعروف قال اهلل تعاىل: {َوالُْمْؤِمُنوَن 
الُْمنَْكرِ  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
يَأ َبْعٍض  ْوِلَاُء 

َ
أ َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت 
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ُ إِنَّ  ولَئَِك َسَيَْحُُهُم اللَّ
ُ
َ َورَُسوَلُ أ َكةَ َوُيِطيُعوَن اللَّ َلةَ َوُيْؤتُوَن الزَّ َوُيقِيُموَن الصَّ

َ َعزِيٌز َحِكيٌم{ ]التوبة اآلية: 71[.  اللَّ
تَمّت واحَلمْدُ لِلهِ
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َة ُمَباَرك...{...... ]3/96[..............224. 13 ِي بَِبكَّ َل َبيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ وَّ
َ
{إِنَّ أ

ِمني...{ ......... ]28/26[..............30. 14
َ
َجرَْت الَْقوِيُّ اْل

ْ
{إِنَّ َخْيَ َمِن اْسَتأ

نَا َربُُّكْم...{....... ]21/92[............248. 15
َ
ةاً َواِحَدةاً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
{إِنَّ َهِذهِ أ

ثَْمَر َوَينْعِهِ إِنَّ ف...{.......... ]6/99[..............276. 16
َ
{انُْظُروا إَِل َثَمرِهِ إَِذا أ

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكنِِي...{........... ]9/60[................32. 17 {إِنََّما الصَّ
ا{............................. ]19/98[..............205. 18 ْو تَْسَمُع لَُهْم رِْكزاً

َ
{أ

ا آِمناًا ُيَْب إَِلْهِ...{...... ]28/57[...............277. 19 َُّهْم َحَرماً ن ل َو لَْم ُنَمّكِ
َ
{أ

ْو يُْسلُِموَن...{..................... ]48/16[...............154. 20
َ
{ُتَقاتِلُوَنُهْم أ

َمال...{ .................... ]18/17[...............176. 21 {َتْقرُِضُهْم َذاَت الّشِ
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ْمَوالِِهْم َصَدقَةاً ُتَطّهِرُُهْم...{.............. ]9/103[...............32. 22
َ
{ُخْذ ِمْن أ

ْهلَُه ِمَن...{...... ]2/126[.............277. 23
َ
ا آِمناًا َواْرُزْق أ {َرّبِ اْجَعْل َهَذا بََلاً

ُقوا اللَّهَ مَا اسْتََطعْتُمْ...{..................... ]64/16[.............196. 24 {َفاتَّ
{َفَأرْسَلُوا وَاِردَهُمْ...{............................ ]12/19[...............60. 25
{َفإِنْ تَابُوا وَأََقامُوا الصَّالَةَ...{................... ]9/5[..................76. 26
ارً...{.......... ]71/10[.............320. 27 هُ َكانَ َغفَّ {َفُقلْتُ اسْتَْغفِرُوا رَبَُّكمْ إِنَّ
{َقاتِلُوا الَّذِينَ اَل يُؤْمِنُونَ ِباللَّهِ واََل...{.............. ]9/29[................152. 28
ْيُتْم إِْن ُكنُْت َعَ بَّيَِنٍة...{.......... ]11/88[................17. 29

َ
َرأ

َ
{قَاَل يَا قَوِْم أ

اهَا...{.......................... ]91/9[...............136. 30 {َقدْ أَْفلَحَ مَنْ َزكَّ
{ُقِل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ...{........... ]3/26[..................15. 31
{ُقْل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلُِكونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي...{...... ]17/100[..............311. 32
{َكيْ اَل يَُكونَ دُولًَة بَيْنَ اأْلَْغنِيَاءِ...{............... ]59/7[................66. 33
{إِلِيالَفِ ُقرَيٍْش، إِيالَفِِهمْ ِرحْلََة الشِّتَاءِ...{...... ]106/1،2[..............139. 34
{لِلرِّجَاِل نَصِيبٌ مِمَّا تَرََك الْوَالِدَاِن...{........... ]4/7[.................192. 35
{لَنْ تَنَالُوا الِْبرَّ حَتَّى تُنْفُِقوا مِمَّا تُحِبُّونَ...{...... ]3/92[................225. 36
{مَا عِنْدَُكمْ يَنَْفدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجِْزيَنَّ...{...... ]16/96[...........312. 37
{مَثَُل الَّذِينَ يُنْفُِقونَ أَمْوَالَهُمْ فِي...{............. ]2/261[................139. 38
{منْ أَجِْل َذلِكَ َكتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيَل...{...... ]5/32[.................250. 39
{مَنْ َذا الَّذِي يُْقِرضُ اللَّهَ َقرًْضا حَسَنًا...{........ ]2/245[..............177. 40
{هَا أَنْتُمْ هَؤاَُلءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفُِقوا فِي...{........... ]47/38[................51. 41
{هُمُ الَّذِينَ يَُقولُونَ اَل تُنْفُِقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ...{....... ]63/7[..............311. 42
{هُوَ الَّذِي جَعََل لَُكمُ اأْلَرْضَ َذلُواًل...{.......... ]67/15[...................16. 43
ُقوا فِتْنًَة اَل تُصِيبَنَّ الَّذِينَ َظلَمُوا...{........ ]8/25[...................77. 44 {وَاتَّ
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زِيَدنَُّكْم...{...... ]14/7[...............319. 45
َ
ذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرُتْم َل

َ
{وإِذْ تَأ

{ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل ف...{........ ]2/30[...............214. 46
َمْرنَا...{............. ]17/16[................94. 47

َ
ْن ُنْهلَِك قَْرَيةاً أ

َ
َرْدنَا أ

َ
{ِإَوَذا أ

لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌب...{........ ]2/186[...............320. 48
َ
{ِإَوَذا َسأ

رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم...{...... ]4/101[..............256. 49
َ
بُْتْم ِف اْل {ِإَوَذا َضَ

َ َورَُسوَلُ َوَل َتَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا...{...... ]8/46[..............322. 50 ِطيُعوا اللَّ
َ
{َوأ

قُوا...{...... ]3/103[...............322. 51 ا َوَل َتَفرَّ ِ َجِيعاً {َواْعَتِصُموا ِبَبِْل اللَّ
ٍء{................. ]8/41[..................32. 52 نََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْ

َ
{َواْعلَُموا أ

53 .310................]50/7[ .......}... لَْقيَْنا فِيَها َرَواِسَ
َ
رَْض َمَدْدنَاَها َوأ

َ
{َواْل

يَماَن ِمْن...{............ ]59/9[……..............51. 54 اَر َواْلِ ِيَن َتَبوَُّءوا ادلَّ {َوالَّ
ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم{................. ]70/24[...............149. 55

َ
ِيَن ِف أ {َوالَّ

َة َوَل ُينْفُِقوَنَها...{..... ]9/34[.........279. 56 َهَب َوالْفِضَّ وَن الَّ ِيَن يَْكِنُ {َوالَّ
يٍْد ِإَونَّا لَُموِسُعوَن...{............. ]51/47[...........314. 57

َ
َماَء بَنَيَْناَها بِأ {َوالسَّ

ْوِلَاُء...{........ ]9/71[...............250. 58
َ
{َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

نَا َربُُّكْم فَاتَُّقوِن...{...... ]23/53[.........301. 59
َ
ةاً َواِحَدةاً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
{ِإَونَّ َهِذهِ أ

ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت...{...... ]2/22[..........277. 60
َ
َماءِ َماءاً فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
{َوأ

ْوَل بَِبْعٍض...{............. ]8/75[..............192. 61
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْل

ُ
{َوأ

ِ َوالَّْقَوى َوَل َتَعاَونُوا...{......... ]5/2[...............234. 62 {َوَتَعاَونُوا َعَ الِْبّ
63 .320..........]16/112[ .......}... ُ َمَثلاً قَْرَيةاً َكنَْت آَِمَنةاً ُمْطَمئِنَّةاً {َوَضََب اللَّ
اِلَاِت...{...... ]24/55[.........316. 64 ِيَن آََمُنوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ ُ الَّ {وََعَد اللَّ
ُوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي...{............ ]5/23[..............314. 65 ِ َفَتَوكَّ {َوَعَ اللَّ
66 .321..............]51/22[ ......}... َماءِ رِزْقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن* فََوَرّبِ {َوِف السَّ
67 .320.............]40/60[ ........}... ْسَتِجْب لَُكْم إِنَّ

َ
{َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ
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ِ َوقَالَِت...{.............. ]9/30[...........155. 68 {َوقَالَِت اْلَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن اللَّ
ِخرِ َ...{......... ]2/177[..........234. 69 وِْم اْلَ ِ َواْلَ {َولَِكنَّ الِْبَّ َمْن آََمَن بِاللَّ
َقْوا لََفَتْحَنا...{.......... ]7/96[..............72. 70 ْهَل الُْقَرى آََمُنوا َواتَّ

َ
نَّ أ

َ
{َولَْو أ

يِْديُكْم...{......  ]42/30[........320. 71
َ
َصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ

َ
{َوَما أ

ُ َعَ رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما...{.................. ]59/6[...........66 . 72 فَاَء اللَّ
َ
{َوَما أ

73 .137...........]98/5[ .............}... َ ُمْلِِصنَي َلُ ِمُروا إِلَّ ِلَْعُبُدوا اللَّ
ُ
{َوَما أ

ِت...{............ ]3/161[...........57. 74
ْ
ْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغلُْل يَأ

َ
{َوَما َكَن ِلَِبٍّ أ

ا*َوَيْرزُقُْه...{........... ]65/2[...........316. 75 َ َيَْعْل َلُ َمْرَجاً {َوَمْن َيتَِّق اللَّ
ْمَواِل َوالنُفِس َواثلََّمَراِت...{......... ]2/155[...........277. 76

َ
{َوَنْقٍص ّمَِن ال

77 .276...........]6/141[ ..........}... ْعُروَشاٍت وََغْيَ  َجنَّاٍت مَّ
َ
نَشأ

َ
ِي أ {وَُهَو الَّ

{َوَيا قَوِْم اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم ُثمَّ تُوُبوا إَِلْه...{......... ]11/52[...........320. 78
{َوَيُقولُوَن َطاَعٌة فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعنِْدَك...{........... ]4/81[...............27. 79
َ َوَذُروا َما...{..........]2/278[.............317. 80 ِيَن آََمُنوا اتَُّقوا اللَّ َها الَّ يُّ

َ
{يَا أ

ِيَن آََمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا...{.......... ]22/77[...............171. 81 َها الَّ يُّ
َ
{يَا أ

نْفُِقوا ِمْن َطّيَِباِت َما َكَسبُْتْم...{...... ]2/267[......286. 82
َ
ِيَن آََمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
{يَا أ

َها إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة...{.............. ]21/47[................50. 83 {يَا ُبَنَّ إِنَّ
َدقَاِت...{........... ]2/176[...............317. 84 ُ الّرَِبا َوُيْرِب الصَّ {َيْمَحُق اللَّ
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 ابن خلدون عبد الرمحن، تاريخ ابن خلدون، مكتبة دار األسد للثقافة . 16
حبماه.

 ابن خلكان مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن خلكان وفيات . 17
األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر – بريوت. 
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فقه املوارد العامة لبيت املال:
هذا الكتاب هو قطعة من نسيج علمي متخصص يصب يف مشروع هنضوي حضاري يعتين حبياة 

املسلمني املعاصرين، العرب منهم خاصة ويف دوهلم الراهنة.
متناوالً اجلانب االقتصادي واملايل وتقاطعاته اإلنسانية والتنموية االجتماعية والوجدانية، على 
اعتبار أن هذا اجلانب هو واحد من أهم جوانب النهضة، وهو اجلانب الذي أمهل كثرياً ومل يعط 

حقه من البحث واإلحياء والتطوير العصري.
			

لبنات  من  لبنة  هو مبنزلة  يغطي جانباً  الذي  الكتاب  أهداف هذا  الفطن جممل  القارئ  سيعي 
بناء رؤية علمية متكاملة حول إحياء وترويج وتطوير مشروع اقتصادي هنضوي يستند إىل قواعد 
التاريخ احليوي وجتارب  النبوية وهنج السلف الصاحل من خالل استقراء  الكريم والسنة  القرآن 
السلف املؤسس وسرب أغوار الرؤى الفقهية املتخصصة واإلحاطة علماً بالتجارب املعاصرة الناجحة 
وتقييم التجارب منقوصة النجاح من أجل صهرها مجيعها يف مسار علمي قابل للتطبيق وضمن 

سقف الواقعي واملمكن.
			

جهد مبارك وطيب .. نتمنى له الرواج وحتقيق املأمول .. حيث إننا يف دار أبي الفداء العاملية 
نشجع التخصص، وباألخص إن كان يف مسائل النهضة والبناء .. وما أحوج أمتنا للنهوض وما 
أحوج اإلنسان العربي املسلم لفهم دينه وفهم آليات تطبيقه على أرض الواقع كي يصري االنتساب 
احلقوق  وحفظ  البناء  على  والقائمة  واملتطورة  املتحضرة  للحياة  انتساب  هو  احلق  الدين  لنبع 

وعمران األرض.
                                                                   د. منقذ عقاد

                                                                   الرئيس التنفيذي لدار أبي الفداء العاملية 
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