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  أ

 ـــذاءـــإْــ
 حب سقيني قطرةى يي لً  افارغن  الكأسى  عى رً إلى مف جى 

 و ليقدـ لنا لحظة سعادةمي إلى مف كٌمت أنامً 
 العمـ طريؽى  ليى  ميدى يي األشكاؾ عف دربي لً  إلى مف حصدى 

 الع   (يأبي)إلى القمب الكبير 
 الشفاء كبمسـً  إلى رمز الحبً ، كالحنافإلى مف أرضعتني الحب 
 أىديؾ رسالتي لتيديني الرضى كالدعاء إلى القمب الناصع بالبياض
 الحب بم(يأمي)

، لٌي مف ركحيإ أقربي إلى مف ىـ  حياتي الرقيقة كالنفكس البريئة إلى رياحيفً  الطاىرةً  إلى القمكبً 
صرارمأكبيـ  ،ـاألإلى مف شاركني حضف   ستمد عزتي كا 

 (وأخواثيي)إخوثي
شيكر كنت فييا معتكفنا في الدراسة كالكتابة  كاؿى طً  صبرت عميٌ .. فى إلى الركح التي سكنت ركحي

 رة حياتنا الزكجية ..الميالي كمدافعة األياـ في غي  كالبحث، فتحممت ىجرى 
 .حبي ليا كاألمنيات خالصي  ) وجثييالغال م(

 كأصحاب الفضؿ..إلى األىؿ كاألقارب كاألحباب كاألصدقاء، 
إلى مف معيـ  ،ك باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء.. إلى مف تحمٌ أمي ـلـ تمدى ذيفال ةخك إلى اإل

إلى ، إلى مف كانكا معي عمى طريؽ النجاح كالخير ،سعدت، كبرفقتيـ في دركب الحياة سرت
 مف نتشرؼ بالعمؿ معيـ أىدم رسالتي.. )الكثمميا   م م(إخكاني في 

. ؽ.. فسبقت كصدقت كنالت ما أرادت.مركح التي سكنت دار الحمف إىداء كفاء.. لكال بد 
 رحمو هللا، (عمييعبتيالع   يص ام)فٌذ ..إلى الحبيب القريب الشييد العامؿ ال

 ككؿ الشيداء.
يالباحث



  ب

 شـكر ٔعرفاٌ
 ،بالفضؿلمف غمرني  ،كاالحتراـ كالتقدير ،كالعرفاف بالجميؿ ،أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ

 أستاذم كمعممي رسالة الماجستير، كتفضؿ عمٌي بقبكؿ اإلشراؼ عمى ،كاختصني بالنصح
 .ي اضيمصطفىيشاى نالتكثوي/يياأل ثاذ الفاضؿ:

في ىكًج الدراسة  كما كاف قبطاف مركب العمـ فقد كاف قبس الضياء في عتمة البحث،
كلـ يبخؿ عمٌي  ر جيدان،منحني الثقة كغرس في نفسي قكة العزيمة كلـ يدخ ،المتبلطـ

أبقاه هللا ذخران لطمبة العمـ كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو كأرضاه  ،فمف كقتو الثمي ءبشي
 بما قسـ لو.

نائب رئيس جامعة  األ ثاذيالتكثوي/يعمييمحمتي غاكما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف 
ا خارجينا،  رئيس قسـ  محموتيوشاحوالتكثوي/يغ انيجناف لمبحث العممي مف لبناف مناقشن

ا داخمينا، جعؿ هللا ذلؾ في ميزاف حسناتكـ.  التاريخ كاآلثار بالجامعة اإلسبلمية بغزة مناقشن
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 يهخص انذراضت
تناكلت الدراسة نظاـ الرقابة كالمحاسبة المالية في الدكلة اإلسبلمية بدءنا مف العيد النبكم كمركرنا 
بالخمفاء الراشديف، كيسمط البحث الضكء عمى حقبة زمنية امتدت أربعيف عامنا، كانت ىي بداية العيد 

كرة بمكاف االىتماـ اإلسبلمي بمؤسساتو، فالتكسعات كالفتكحات البشرية كالمدنية جعمت مف الضر 
، ألنو أساس التعمير كالتنمية.   باإلنساف أكالن

حاكلت الدراسة تكضيح دكر اإلسبلـ في تحديد مفيكـ الرقابة كالمحاسبة المالية كأنكاعيا، كمبادئيا 
العامة التي تعتمد عمى تعاليـ اإلسبلـ، إضافة إلى تأصيؿ المفاىيـ كاألنكاع كالمبادئ المتداكلة في 

لرقابة المالية في الكقت الحاضر مف النكاحي المعمكؿ بيا في الدكلة اإلسبلمية عبر عصكرىا مجاؿ ا
 المختمفة.

كقد ناقشت الدراسة مفيـك كأىداؼ كمميزات الرقابة كالمحاسبة المالية، كأدلة مشركعيتيا مف القرآف 
كرقابة األداء، كتطرقت  ، كمف ثـ تحدثت عف أنكاع الرقابة قبؿ كبعد العمؿ كالسنة كأعماؿ الصحابة

 إلى كسائؿ كطرؽ كسب الماؿ.

ثـ ناقشت الدراسة النظاـ المالي في العيد النبكم كالخبلفة الراشدة، كاستطمع الباحث النظاـ المالي 
قبؿ اليجرة في مكة كالمدينة، كما كاف عميو العرب في الجاىمية قبؿ اإلسبلـ، كما كاف مف دكرو تجارم 

كالخمفاء مف بعده مف مكارد مالية  ائؿ كالنظـ القبمية، كما كاف زمف النبي في الحجاز، كعف القب
 دكرية كغير دكرية.

كما ناقشت الدراسة المكارد المالية الدكرية كغير الدكرية مف زكاة، كخراج، كعشكر، كضرائب، 
 لمحاسبية عمييا.كفيء، كغنائـ، كقركض، كبٌينت الرقابة عمى ىذه األمكاؿ، كأبرز اإلجراءات الرقابية كا

ثـ تطرؽ الباحث في الفصؿ األخير إلى كسائؿ كأجيزة الرقابة كالمحاسبة المالية، كتحدث عف        
كدكرىا في الرقابة كالمحاسبة، كمف ثـ تطرؽ إلى كالية المظالـ كرقابة الدكاكيف، كنظاـ ديكاف  الحسبة

الباحث العديد مف اإلجراءات كاألنظمة  بيت الماؿ كما يحققو مف رقابة كمحاسبة مالية، كفٌصؿ فييا
 .كالخمفاء الراشديف  المتبعة زمف النبي 

لقد اعتمد الباحث في دراستو عمى العديد مف المصادر كالمراجع التي ساىمت في إثراء مادة 
البحث، كحرص عمى التعريؼ بعدد مف المكاضع كالشخصيات كالمصطمحات التي غمب عمى ظنو 

بيا، أك لـ تذكر صفتيا أك دكرىا أثناء الدراسة، كانتيت الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ عدـ معرفة القارئ 
 النتائج كالتكصيات.

 كفي النياية أسأؿ هللا أف أككف قد كفقت فيما طمحت لو مف تأصيؿ لنظاـ الرقابة كالمحاسبة المالية.
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 تـذيــقـادل

خاتـ  الحمد  الذم يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد 
ماـ المرسميف، جدد هللا ، كنشر بدعكتو  بو رسالة السماء، كأحيا ببعثتو سنة األنبياء  النبييف كا 

دعكا إلى في دينو، ف  كأصحابو، الذيف فقييـ هللا آلةآيات اليداية، كأتـ بو مكاـر األخبلؽ كعمى 
 ، كبعد:سبيؿ ربيـ بالحكمة كالمكعظة الحسنة، فيدل هللا بيـ العباد، كفتح عمى أيدييـ الببلد

 الميمة األمكر مف دكلة يعدٌ  أية في المالية لممحاسبة كالرقابة كفعالة متعددة أنظمة كجكد إف
 بيف مف ميـ أساس مف المالية المحاسبة كالرقابة أنظمة تشكمو لما نظرنا أىدافيا؛ كتحقيؽ نجاحيا في

 الدكؿ. تمؾ عمييا تقكـ التي األسس

ف ا اىتمامنا ييبٌيف أف ىناؾ اإلسبلمي، التاريخ في النظر كا   عامة، بصكرة بالرقابة كدقيقنا كاضحن
 لممحاسبة كالرقابة الحديثة المفاىيـ مف الكثير أف يعني كبما خاصة، بصكرة المالية كالرقابة كالمحاسبة

 الرسالة عصر مف اإلسبلمية الدكلة في أصبلن  مكجكدة كانت قد اآلف تعتمد التي كمبادئيا كأنكاعيا
 . الراشديف الخمفاء بعصر مركران 

، كانت ىي بداية العيد قبة زمنية كبيرة امتدت أربعيف عامنايسمط البحث الضكء عمى ح
بمكاف االىتماـ باإلنساف أكالن، اإلسبلمي بمؤسساتو، فالتكسعات البشرية كالمدنية جعمت مف الضركرة 

المالية؛  كالمحاسبة ألنو أساس التعمير كالتنمية، كمف ىنا كانت ضركرة استحداث كتطكير نظـ الرقابة
 لضماف حقكؽ الناس في السمـ كالحرب.

تتجمى أىمية البحث مف خبلؿ تناكلو مفاىيـ الرقابة المالية في اإلسبلـ كاستعراض تطكر ك 
كالتي كانت نابعة مف  ،كأساليبيا كأنكاعيا التي كانت مكجكدة منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان أجيزتيا 
مف خبلؿ اآليات القرآنية الكريمة كاألحاديث النبكية الشريفة إضافة إلى أفعاؿ كأقكاؿ  سبلـتعاليـ اإل

يـ اإلسبلمية، األمر كتصرفات كالة أمر المسمميف مف الخمفاء كاألمراء الذيف كانكا يحكمكف كفؽ التعال
الذم يكضح مف خبللو أف الدكلة اإلسبلمية إنما تقدمت كازدىرت في تمؾ العصكر عندما كانت معظـ 

 كفاعمة، كمف تمؾ األجيزة ىك جياز الرقابة المالية. كفؤةأجيزتيا تعمؿ بصكرة 

ئيا العامة يحاكؿ البحث تكضيح دكر اإلسبلـ في تحديد مفيكـ الرقابة المالية كأنكاعيا كمباد
المقررة، إضافة إلى تأصيؿ المفاىيـ كاألنكاع كالمبادئ المتداكلة في  إلسبلـالتي تعتمد عمى تعاليـ ا

بيا كمعمكؿ في الدكلة  لتي كانت مأخكذمجاؿ الرقابة المالية في الكقت الحاضر مف النكاحي ا
 اإلسبلمية عبر عصكرىا المختمفة.
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ي:البحثيأىم م
 اسبة كالرقابة المالية في العيد النبكم كالخبلفة الراشدة.بياف قيمة كأثر المح -
 دراسة مفيـك كأىداؼ المحاسبة كالرقابة قبيؿ اإلسبلـ كبعده. -
 الباحثيف لفيـ منطقي صحيح، المتبع مف قبؿ المسمميف في إدارة شؤكف ببلدىـ.إفادة  -
 اإلسبلمية.يزيد المكتبة العربية كاإلسبلمية إثراءن كمعرفة بأصكؿ اإلدارة  -

ي:البحثيأىتاف
 إبراز دكر العرب في تنشئة النظاـ المحاسبي كالرقابي قبيؿ اإلسبلـ. -
 .الرقابة المالية كأنكاعيا كمبادئيا العامةالمحاسبة ك دكر اإلسبلـ في تحديد مفيـك تكضيح  -
 تكضيح المفاىيـ التي اتبعت في تطبيؽ النظاـ الخاص بالمحاسبة كالرقابة. -
ثػػػر تطبيػػػؽ نظػػػاـ المحاسػػػبة كالرقابػػػة عمػػػى قػػػكة الدكلػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي العيػػػد النبػػػكم كالخبلفػػػة إبػػػراز أ -

 الراشدة.
 كخمفاؤه في نظامي المحاسبة كالرقابة المالية.  التعرؼ عمى تفاصيؿ عديدة اتبعيا النبي -

ي:البحثيمشكمم
 ما ىك النظاـ المالي المتبع عند العرب قبيؿ اإلسبلـ؟ -
 في المحاسبة كالرقابة المالية؟  التي اتبعيا النبيما ىي النظـ  -
 ما ىي النظـ التي اتبعيا الخمفاء الراشديف في المحاسبة كالرقابة المالية؟ -

ي:التيا ميحتوت
 (.ـ224-266/  ػى04-1لدكلة اإلسبلمية مف خبلؿ الفترة )فترة نشأة ا -
 شبة الجزيرة العربية كالعراؽ كببلد الشاـ كمصر. -

ي:البحثيمنيج
، كذلػػػؾ إلبػػػراز أىػػػـ مكضػػػكعات الدراسػػػة مثػػػؿ الكصػػػفي التحميمػػػي التػػػاريخي مػػػنيجاسػػػتخدـ الباحػػػث ال  -

الرقابػة عمػػى المػكارد الماليػػة الدكريػة كغيػػر الدكريػة، عػػف طريػؽ الرجػػكع لممصػادر إلعطػػاء صػكرة كاقعيػػة 
 .في ذىف القارئ عف األحداث الكاردة ككيفٌية التعامؿ معيا

فصػػكؿ كخاتمػػة، أمػػا المقدمػػة فتضػػمنت لمحػػة مػػكجزة عػػف  خمػػسمقدمػػة ك  ت الدراسػػة فػػيكجػػاء
ع مكضػػكع الدراسػػة كاألسػػباب الدافعػػة لدراسػػتو، كأىػػـ التسػػاؤالت التػػي تسػػعى الدراسػػة لئلجابػػة عمييػػا، مػػ

 عمييا. تحميؿ ألىـ المصادر التي اعتمد

، مبتػػدئان بقلقػػاء نظػػرة سػػريعة مفيػػـك كأىػػداؼ الرقابػػة كالمحاسػػبة الماليػػةبحػػث الفصػػؿ األكؿ كقػػد 
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 .المفاىيـ كاألىداؼ كالمميزات التي تخص الرقابة كالمحاسبة الماليةكشاممة عمى 

 ، كفيػػو حػػاكؿ النظػػاـ المػػالي فػػي العيػػد النبػػكم كالخبلفػػة الراشػػدةكقػدـ الفصػػؿ الثػػاني دراسػػة فػػي  
يػػو العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ، كمػػا التطػػرؽ لمنظػػاـ المػػالي فػػي مكػػة كالمدينػػة قبيػػؿ اليجػػرة كمػػا كػػاف عمالباحػػث 

 .كاف في العيد النبكم كالخبلفة الراشدة مف مكارد مالية دكرية كغير دكرية

نظػػاـ الرقابػة كالمحاسػبة عمػػى المػكارد الماليػة الدكريػػة   سػػمط الضػكء عمػىكجػاء الفصػؿ الثالػث لي
الرقابػة ، كمػا بػيف الزكػاة الرقابػة كالمحاسػبة عمػى بياف ، كتـ مف خبللو في العيد النبكم كالخبلفة الراشدة

الرقابػة كالمحاسػبة كما يتصؿ بذلؾ مػف مباحػث، كمػا تضػمف الفصػؿ دراسػة فػي  كالمحاسبة عمى الجزية
 .عمى الخراج كالعشكر كالضرائب، كقد تـ التفصيؿ في كؿ مبحث مع ذكر أمثمة تطبيقية لمرقابة

ية غير الدكرية في العيد النبػكم نظاـ الرقابة كالمحاسبة عمى المكارد المال  الفصؿ الرابعدرس ك 
، الرقابػػة كالمحاسػػبة عمػػى الفػػيء كالغنػػائـ كالقػػركضمػػف خبللػػو الباحػػث  تقصػػى ، حيػػث كالخبلفػػة الراشػػدة
 .اإلجراءات الرقابية كأىـ األمكر الكاجب مراعاتيا في الرقابةفضبلن عف إبراز 

ككاف فيو نظػاـ الحسػبة كدكره كجاء آخر الفصكؿ في  كسائؿ كأجيزة الرقابة كالمحاسبة المالية  
في الرقابة كالمحاسبة الماليػة، كمػف ثػـ تطػرؽ الباحػث إلػى كاليػة المظػالـ كرقابػة الػدكاكيف، كنظػاـ ديػكاف 

 بيت الماؿ كما يحققو مف رقابة كمحاسبة مالية.
 كانتيى البحث بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة.

باحث عدد مف الصعكبات؛ تمثمت في عدـ تكفر كثير مف المصادر العربية ىذا كقد كاجو ال
كاألجنبية في المكتبات المحمية، مما اضطر الباحث لبلستعانة بعدد كبير مف المصادر المنشكرة في 
المكتبات العربية كالعالمية، ككذلؾ كاجيت الباحث صعكبة في استخراج المعمكمات مف ىذه المصادر 

ا، كتغمب الباحث عمى ذلؾ بمزيد مف الجيد كالبحث كالتحميؿ، فضبلن عف معكقات فنية لقمتيا كتفرقي
 تمثمت في الحصار الظالـ تغمب عمييا الباحث بالعزيمة كاإلرادة.

كاعتمدت الدراسة عمى عدد كبير كمتنكع مف المصادر كالمراجع الحديثة التي ساىمت في إثراء 
 مادة البحث.

صيات كالمصػطمحات حث عمى التعريؼ بعدد مف المكاضع كالشخخبلؿ الب كقد حرص الباحث
 بيا، أك لـ تذكر صفتيا أك دكرىا أثناء الدراسة. القارئعدـ معرفة  التي غمب عمى ظنو

كفػػػي النيايػػػة، أسػػػأؿ هللا العظػػػيـ رب العػػػرش العظػػػيـ أف أكػػػكف قػػػد كفقػػػت فيمػػػا طمحػػػت لػػػو مػػػف 
 تأصيؿ الرقابة كالمحاسبة المالية.

يالباحث
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 يف ادلصادردراضت 

تنكعػػػت مصػػػادر الدراسػػػة، كشػػػممت مجمكعػػػة كبيػػػرة مػػػف المصػػػادر التاريخيػػػة كالجغرافيػػػة العربيػػػة 
 كاألجنبية، كما أفادت مف المصادر الحديثية كالفقيية كاألدبية، ككذلؾ كتب التراجـ كالطبقات كاألنساب.

مكضػكع محػؿ كاختمفت نسػبة اإلفػادة مػف ىػذه المصػادر حسػب قػرب المعمكمػات كأىميتيػا مػف ال
الدراسػػة، فقػػد قىػػدمت مصػػادر التػػاريخ العػػاـ معمكمػػات أفػػادت منيػػا جميػػع فصػػكؿ الدراسػػة، ال سػػيما تمػػؾ 

ـ(، كتػػػاريخ اليعقػػػكبي 854ىػػػػ/240كاإلدارة، مثػػػؿ تػػػاريخ خميفػػػة بػػػف خيػػػاط )ت: باالقتصػػػادالتػػػي تتعمػػػؽ 
ف ىػػػػذه ـ(، كقػػػػد امتػػػػازت كثيػػػػر مػػػػ957ىػػػػػ/346ـ(، كمػػػػركج الػػػػذىب لممسػػػػعكدم )ت:896ىػػػػػ/283)ت:

المصػػادر بقربيػػا مػػف األحػػداث التػػي أرخػػت ليػػا، كبتنػػكع اتجاىػػات أصػػحابيا كمنػػاىجيـ، ممػػا عػػزز مػػف 
 فرص رسـ صكرة متكاممة لنظاـ الرقابة كالمحاسبة المالية، أك نقدىا أحيانان أخرل.

ت ـ( كتاب تاريخ األمـ كالممكؾ مف أكثر مصادر التاريخ العاـ التػي أفػاد922ىػ/310)ت: الطبيي: -
ت يػػػ، إذ أعطػػػى صػػػكرة دقيقػػػة عػػػف مؤسسػػػة الخبلفػػػة كعبلقتيػػػا ببالباحػػػث فػػػي جميػػػع فصػػػكؿ الدراسػػػة

الماؿ، كامتازت ركاياتػو بػذكر كثيػر مػف تفاصػيؿ األحػداث التػي دارت فػي المعػامبلت الماليػة، سػكاء 
 كأعطػػى أمثمػػة تطبيقيػػة عػػف الرقابػػة كالمحاسػػبة الماليػػة ممػػا جعػػؿ الباحػػث الدكريػػة منيػػا كغيػػر الدكريػػة

 يكظفيا في بحثو. 
حفمػت المصػادر الفقييػة بقشػارات كمعمكمػات ميمػة عػف الجكانػب  ـ(798ىػ/182ت: ) أبوي و ف: -

الػذم ذكػر فيػو محػددات الػذيف تؤخػذ اإلدارية كالتنظيمات المالية، كيأتي في مقػدمتيا  كتػاب الخػراج  
منيـ الجزية كالخراج كضكابط تحصػيميا، كمػا يجػب أف يصػاحبيا مػف رفػؽ، كتنبػع أىميػة معمكماتػو، 

حديثو عف الخراج كتأصيمو لو، كذكر أحداث كانت زمف الخمفاء الراشديف مما جعمو يسػتدؿ بيػا مف 
 لخميفة ىاركف الرشيد.، حيث كتبو أبك يكسؼ بناء عمى طمب مف افي العصر العباسي

 عمػي بػف محمػد بػف حبيػب القاضػي أبػك الحسػف المػاكردم البصػرمـ( 1063ىػػ/455)ت الماويتي: -
أحػػد األئمػػة المشػػيكريف فػػي المػػذىب الشػػافعي، كعػػده بعػػض الفقيػػاء أقضػػى القضػػاة، رحػػؿ فػػي طمػػب 

سفراييني، ثـ العمـ كدرس في البصرة عمى يد أبي القاسـ الصيمرم، كارتحؿ إلى الشيخ أبي حامد اإل
تنقؿ بيف البصػرة كبغػداد لسػنيف عديػدة فػي طمػب العمػـ، قدمػو السػبلطيف كالخمفػاء ككلػي القضػاء فػي 

 .العديد مف الكاليات

كقػد صػػنؼ خػبلؿ حياتػػو العديػد مػػف المصػنفات فػػي الفقػو كالتفسػػير كاألدب كاألخػبلؽ كالسػػمكؾ، 
فمػػف كتبػػو فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ الحػػاكم الكبيػػر الػػذم قيػػؿ فيػػو أنػػو لػػـ يصػػنؼ مثمػػو، ككتػػاب اإلقنػػاع، كلػػو 

                                 
 .230،231، ص1( ابف قاضي: طبقات الشافعية، ج1)
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ف كتػػاب النكػػت كالعيػػكف فػػي التفسػػير، كفػػي األخػػبلؽ كالسػػمكؾ كتػػب كتػػاب أدب الػػدنيا كالػػديف كغيػػره مػػ
 .(1)المصنفات الجميمة

، الذم نيةكقد استفاد الباحث مف كتب الماكردم في السياسة خاصة كتاب األحكاـ السمطا  
دارة الحكـ، كشركط الكاليات كمف يتكالىا، فتحدث عف الزكاة  كضع فيو خبلصة ما عرفو في السياسة كا 

ىك المتعمؽ بمكضكع ىذه الدراسة، كالخراج كالغنائـ كالعشكر كالضرائب كتحدث عف الحسبة كالدكاكيف ك 
كفصؿ فيو القكاعد التي يجب أف يقكـ بيا الحاكـ بالكالية، كيمكف القكؿ أنو أكائؿ الكتب التي تطرقت 

كارد الدكرية كغير الدكرية لتصنيؼ ىذا المكضكع مف ناحية الكالية ال التطكع، فكضع فيو تعريفات الم
ا في األحكاـ يفة المالية، كلذا فقمما نجد كتابا مختصن ، كأكضح صبلحيات كاختصاصات الخمكأقساميا

ا ليذه  المالية لـ يرجع إلى ما كتبو الماكردم في األحكاـ السمطانية، كقد كاف ىذا الكتاب مصدرنا ميمن
 الدراسة اعتمد عمييا الباحث في أماكف كثيرة مف ىذه الرسالة كما يتضح لمقارئ.

قاضي  ،م الطبرماز ر بف نصر بف عبد هللا العدكم الشي عبد الرحمف ـ(1194ىػ/590)ت  ي:ا يييالش  -
طبرية في عيد الممؾ الناصر صبلح الديف األيكبي، كلو العديد مف الكتب جميا في السياسة كالحكـ 

، كخبلصة الكبلـ في تأكيؿ األحبلـ ككتاب ركضة القمكب (2)منيا المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ
 .(3)غيرىا

 

ـ كتبو فائدة كتابو الجامع نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة المعركؼ كمف أعظ
بنياية الرتبة في طمب الحسبة، كىك كتاب جامع مانع، أفاض فيو المؤلؼ بناء عمى طمب كالة الحسبة 
 في زمانو في كصؼ كالية الحسبة كشركطيا كآدابيا، ككاجبات متكلييا، كما فصؿ فيو في أنكاع الحرؼ
كالميف التي تدخؿ في اختصاص المحتسب، كبيف فيو لممحتسبيف خصائص الحرؼ كالميف ككسائؿ 
الغش كالتدليس فييا، ككسائؿ كشؼ ىذه الغشكش، كما تطرؽ فيو لمعديد مف مظاىر الحياة االجتماعية 

تاب في عصره كدكر المحتسب في صيانتيا، فكاف كتابا جامعا لفنكف الحسبة كأصبل لما كتب بعده كك
 معالـ القربة البف األخكة.

ياألخو : - محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد بف األخكة، القرشي، ضياء الديف )ت  ابن
ـ(، يعد مف المحدثيف حيث سمع صحيح مسمـ مف الرشيد العطار كأبي مضر، 1329ىػ/729

 .(4)كحدث ىك كأبكه كأخكه بو

                                 
 .66، 65، ص18النببلء، ج( الذىبي: سير أعبلـ 1)
 .77( الطرسكسي: تحفة الترؾ، ص2)
 .528، ص5( البغدادم، إسماعيؿ باشا: ىدية العارفيف، ج3)
 .431، ص5( ابف حجر: الدرر الكامنة، ج4)
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كقد كضع ابف األخكة كتابنا جميبلن في الحسبة كأسماه معالـ القربة في طمب الحسبة، سار فيو 
في تفصيؿ أمكر الحسبة مف كؿ كجو، كجعمو في سبعيف بابا، تطرؽ فييا  الشيرزمعمى نيج اإلماـ 

قيؽ، لؤلسكاؽ كالميف كالحرؼ كالغشكش كغيرىا، كأظير فييا صكرة الحياة االجتماعية لعصره بشكؿ د
كعصره لينتفع بو المحتسبكف في ىذا  الشيرزمككضع فيو ما استجد عمى حياة الناس بيف عصر 

العصر، كقد أفاد ىذا الكتاب الباحث في أنو ككتاب نياية الرتبة كتاب مف كاقع الحياة كليس كتاب 
 سابقو في كتابو.أدب كمثاليات، كزاد فيو ابف األخكة سيكلة المفظ كالشرح كالتطرؽ ألمكر لـ يتناكليا 

، اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي ـ(1347ق/748)ت :الذىبي -
ث العصر كخاتمة الحفَّاظ، كمؤرخ اإلسبلـ، طمب الحديث كلو ثماني عشرة سنة، فسمع  الحافظ، محدًٌ

السخاكم عنو: إف  الكثير، كرحؿ، كعني بيذا الشأف، كتعب فيو، كخدمو إلى أف رسخت فيو قدمو، قاؿ
المحدثيف عياؿ اآلف في الرجاؿ كغيرىا مف فنكف الحديث عمى أربعة: المزٌم، كالذىبي، كالعراقي، كابف 

ـ، ككيٌؼ بصره سنة 1338ق/739حجر، كما تكلى مشيخة دار الحديث السكرية سنة 
كألؼ في ـ، ألؼ مطكال في التاريخ السياسي، كطبقات العمماء كالقراء كالصحابة، 1340ق/741

الحديث كالتراجـ كغيرىا مف المصنفات التي فاقت المائة منيا سير أعبلـ النببلء، طبقات الحفاظ، 
طبقات القراء، مختصر تيذيب الكماؿ، الكاشؼ، التجريد في أسماء الصحابة، كالميزاف في الضعفاء، 

 .االمغني في الضعفاء، تمخيص المستدرؾ لمحاكـ، مختصر سنف البييقي كغيرى

مف أىـ الكتب في التاريخ اإلسبلمي، فقد عمؿ الذىبي عمى ترتيبو  كيعد كتابو تاريخ اإلسبلـ
حسب السنيف كالطبقات، كذكر في كؿ سنة األحداث ثـ مشاىير الرجاؿ فييا ككفياتيـ، مما يعطي 

 الباحث سيكلة في البحث كاالستفادة مف التراجـ كمعرفة األسماء كتتبع السير.

استفاد الباحث مف ىذا الكتاب في تتبع التطكر في الدكلة اإلسبلمية، كحركة الفتكحات كقد 
 التي قاـ بيا الخمفاء، كما رجع الباحث إليو في الترجمة لمشخصيات التي كردت خبلؿ البحث.

يمنظوي: - محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، كلد بالقاىرة عاـ  ـ(1311ق/711)ت ابن
أشير المعاجـ العربية في العصكر المتأخرة، كمختصر كىك كلو كتاب لساف العربـ، 1233ق/630

 تاريخ دمشؽ.

كترجع أىمية كتاب ابف منظكر إلى عدة أمكر تميز بيا عف سابقيو ممف كتبكا في المغة 
كصنفكا المعاجـ، فمف حيث المعمكمات المغكية فقد قاـ بجمع كترتيب كتب تيذيب المغة لؤلزىرم، 

                                 
 .184، ص14( ابف كثير: البداية كالنياية، ج1)
 . 52، ص1( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، ج2)
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البف سيده، كالصحاح لمجكىرم، كحاشية الصحاح البف برم، كالنياية البف األثير، كجميرة  كالمحكـ
كليس في ىذا الكتاب فضيمة أمت بيا، كال ، كىك ما صرح بو في أكؿ كتابو حيف قاؿ المغة البف دريد

األصكؿ كسيمة أتمسؾ بسببيا، سكل أني جمعت فيو ما تفرؽ في ىذه الكتب، كأديت األمانة في نقؿ 
بالنص، كما تصرفت بكبلـ غير ما فييا مف النص، فميعتد مف ينقؿ عف كتابي أنو ينقؿ عف ىذه 
األصكؿ الخمسة  فالراجع لكتاب ابف منظكر يجد فيو ما قالو المغكيكف السابقكف جميعا كيكفر عميو 

ؼ األخير مف البحث في غيره مف الكتب، كنيج كفي تريبو عمى الترتيب األبجدم لمحركؼ بحسب الحر 
 .(2)الكممة

كقد استفاد الباحث مف ىذا الكتاب القيـ في إيجاد معاني الكممات كالمصطمحات، الكاردة في 
البحث  لتصبح أقرب إلى ذىف القارئ في ىذا العصر الذم لـ تعد تستخدـ فيو ىذه المصطمحات 

 كالكممات الفصحى. 

كىي مثبتة في قائمة المصادر كالمراجع ىذه لمحة سريعة عف أىـ مصادر الدراسة كأصنافيا، 
في النياية، كقد راع فييا الباحث التنكع كالتعدد كالشمكؿ لتعطي صكرة صادقة عف تاريخ تمؾ الحقبة 

 بكؿ مككناتو كمجاالتو محؿ البحث.

د منيا، كناقش كثير مف آراء عدد كبير مف المراجع الحديثة، كأفا عمى الباحث فقد اٌطمع كذلؾ
 أصحابيا، معتمدان في ذلؾ التحميؿ المستند عمى المصادر المتاحة.

                                 
 .224غبلني: قطؼ الثمر، ص( ال1)
 ( المكتبة الشاممة، تعريؼ بكتاب ابف منظكر.2)
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 مفًُم َأيداف َممّزات الرقابٕ املالّٕ. -
 مفًُم َأيداف َخصائص احملاسبٕ املالّٕ. -
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 انرقابت

مفػاىيـ متعػددة كمتنكعػة، تختمػؼ فػي معظميػا مػف حيػث درجػة التفاصػيؿ، كتتفػؽ  قػد كضػعت ليػال
ػػد لمرقابػػة يضػػفي عمييػػا أىميػػة  غالبيتيػػا مػػف حيػػث المحتػػكل، كيبػػدك أف الخػػبلؼ عمػػى تحديػػد معنػػى مكحَّ

 .خاصة
ي:لغمًيمفيومياليقابميي-:أوًلي

 كىي كالتالي: ،كردت كممة الرقابة في المغة بمعاف عدة
، كالرقيػب بمعنػى ءاسـ مف أسماء هللا تعػالى كىػك الحػافظ الػذم ال يغيػب عنػو شػيالحفظ: فالرقيب  -1

ياَّللََّيَكاَنيَعَمْ ُكْميَيِق ًبا﴿ ، كىي في قكلو تعالى:الحفيظ  .﴾ِإنَّ
أم حرسػػػػو، فالرقيػػػػب ىػػػػك الحػػػػارس  ءالحراسػػػػة كالعنايػػػػة: رقيػػػػب القػػػػـك أم حارسػػػػيـ، كرقػػػػب الشػػػػي -2

يَلَتْ ِويَيِق ٌ يَعِث تٌي﴿يكمنو قكلو تعالى:، الحافظ  . ﴾َمايَ ْمِفُظيِمْنيَقْوٍليِإلَّ
 .اإلشراؼ: ارتقب المكاف أم عبل كأشرؼ، كالمرقب كالمرقبة أم المكضع المشرؼ عميو الرقيب -3
، كفػػي قكلػػو ىػػك االنتظػػار كالرقيػػب ىػػك المنتظػػربػػو تعنػػي انتظػػره كترصػػده، كالترقػػب االنتظػػار: فرق -4

﴿َفَأْصةةَبَ يِفةةيياْلَمِت َنةةِميَخاِئًفةةاي، كقكلػػو تعػػالى: أم لػػـ تنتظػػر قػػكلي ،﴾َثْيقُةةْ يَقةةْوِليَوَلةةْمي﴿ :تعػػالى
 .َ َثَيقَُّ ﴾

 الحفظ كاالنتظار كاإلشراؼ كالحراسػة كالعنايػة  كىػك  مما سبؽ يتبيف أف الرقابة في المغة تعني:
 ما أيدتو النصكص القرآنية المشار إلييا.

ي:ااصط حًيمفيومياليقابميي-ا: ان ًي
مةوايتياليقابميعمىيطيقيك ة يالبأنيا   في ظؿ التشريع اإلسبلمي يمكف تعريؼ الرقابة المالية

 . المال م،يوطيقيالثصيفيف يايأويإنفاقيا

                                 
 .252؛ الرازم: مختار الصحاح، ص 424ص ،1ج ابف منظكر: لساف العرب،( 1)
 .1سكرة النساء: آية ( 2)
 .424، ص1ج لساف العرب، ابف منظكر:( 3)
 .18سكرة ؽ: آية ( 4)
 .364، ص1الكسيط، جف: المعجـ ك ىاركف، عبد السبلـ كأخر ( 5)
 .424، ص1ج لساف العرب، ابف منظكر: (6)
 .94سكرة طو: آية ( 7)
 .18سكرة القصص: أية ( 8)
 .11الباركني، عيسى: الرقابة المالية في عيد الرسكؿ كالخمفاء الراشديف، ص( 9)
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مجموعةةمياأل ةةسيال ابثةةميالم ةةثقي يالم ةةثنبطميمةةنيمصةةاتييالفقةةويا  ةة مي،يوالثةةييأك ىػي  
فةييعممةوي ةواءيفةييمجةاليالث ةج ليوالثحم ةليوالق ةاس،يأويفةيييالم ةممث ثختميكت ةثوييلممحا ة ي
قةةائعيالمع نةةميالثةةييحةةت  يلب ةةانيمةةايإذايكانةة يثثفةةقيمةةعيأحكةةاميالشةةي عميمجةةاليإبةةتاءيالةةيأييعةةنيالوي

 . ا   م ميأميل

 مما سبؽ يتبيف أف الرقابة المالية مف كجو نظر الشرع تعني:
اإلسػػبلمية مػػف قكاعػػد كأنظمػػة كأحكػػاـ، كالتػػي تيػػدؼ إلػػى الحفػػاظ اتبػػاع جميػػع مػػا أقرتػػو الشػػريعة 

عمى الماؿ العاـ كتنميتو، مع االستمرار في عمميات المتابعة كاإلشراؼ لتجنب الخطأ، كتبلفي التقصير 
 كزجره، لمكصكؿ إلى أحسف الطرؽ كأفضميا في إدارة الماؿ العاـ. ءكالخمؿ، كمحاسبة المسي

ي:عنتيالعمماءيالمعاصي نيمفيومياليقابمي-ا: ال ًي
  أىميا ما يمي: ،ثكف الرقابة المالية بعدة تعريفاتعرؼ العمماء المحدى 

منيجيعممييشامل،ي ثطم يالثكامل،يوالنتماجيب نيالمفاى ميالقانون ةميوالقثصةات ميوالمحا ةب ميىي  
تاميا،يوثحق ةقيو يةتفيإلةىيالثأكةتيمةنيالمحافظةميعمةىياألمةواليالعامةم،يويفةعيكفةاء يا ةثخيوا تاي م

الفعال ميفييالنثائجيالمحققم،يعمىيأني قوميبيذهيالميمميجيا يم ثقلي نو يعنيال مطميالثشي ع م،ي
 . وغ ييخاضعيلم مطميالثنف ذ م

نيأتاءىةايثح ة نايث ثيتفيالكشفيعنياألخطةاءيوالنحيافةا يوثصةح حيا،يلثحّ ةكقيؿ بأنيا  
 .  نفسيالظيوفم ثميا،يحثىيلي قعيف يايكليفيتيلويصاتفي

تعنػػػي متابعػػػة العمػػػؿ  مػػػف العممػػػاء ممػػػا سػػػبؽ يتبػػػيف أف معنػػػى الرقابػػػة الماليػػػة عنػػػد المعاصػػػريف
نجازه   .صحيحبشكؿو  هر يفي صكرة حسنة، كالتأكد مف سى كا 

 يتبػيف لنػا أف   -االصطبلحي كالعمماء المعاصػريف-بيف التعريفات السابقة  المقارنة كمف خبلؿ
غرضػيا األساسػػي ىػك المحافظػػة عمػى المػػاؿ العػاـ، مػػف سػكء تصػػرؼ أك ضػياع كعبػػث،  الرقابػة الماليػػة

عتمد عمػى تك  ذلؾ ، بؿ يتعدلاإلسبلميال تخضع فقط لمتشريع  ككذلؾ تجدر اإلشارة بأف الرقابة المالية
عات كاإلسػبلمية، فتجػد القػكانيف كالتشػري القكانيف الكضعية، كىك ما يتبع فعبل في أغمػب الػدكاكيف العربيػة

 .خضع لمقكانيف السماكية اإلسبلمية، كحد الحرابة، كتحريـ الربا ال تالرقابية األصيمة مثؿ حد السرقة

                                 
 .7، صـ4/1984 شحاتو، حسيف: مجمة االقتصاد اإلسبلمي، عدد( 1)
 . 121، صـ4/1977 عددمعيد اإلدارة العامة بالرياض: مجمة المحاسب، ( 2)
 .79الساىي، شكقي عبده: المكازنة العامة لمدكلة في ضكء اإلسبلـ، ص ( 3)
(4 )Henri Fayol: General and Management P.107  ؛Peter Druker: The Practice Of 

Management 1954.   
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ي:أتلميمشيوع ثيايمنيالقيآنيالكي مي-ا:يابعًي
حيػث تعػرض القػرآف الكػريـ ليػا  ي القرآف الكػريـ فػي أكثػر مػف مكضػع؛ثبتت مشركعية الرقابة ف

 كغيرىا كتظير ىذه المشركعية فيما يمي:الخيانة؛ كالغمكؿ الغنائـ آيات في 
يَأْنيَ ُغلَّيَوَمْنيَ ْغُمْليَ ْأِ يِبَمايَغلَّيَ ْوَمياْلِقَ اَمِميُ مَّيثُةَوفَّىيُكةلنيَنْفةٍسي﴿قكلو تعالى:  -1 َوَمايَكاَنيِلَنِبيٍّ

جميػكر أىػؿ  كقد بػيف  ، فاآلية الكريمة نفت الخيانة كالغمكؿ عف النبي﴾َمايَكَ َبْ يَوُىْميَليُ ْظَمُمونَي
ما داـ النبي ال يخكف فػي الغنيمػة، فػبل يجػكز ألحػد أف يخكنػو فػي الغنيمػة، ككمػا ال ف ؛معنى اآلية العمـ

 .فبل يجكز أف يخاف غيره مف الكالة كالحكاـ ، يجكز أف يخاف النبي

بػػو حػػامبل لػػو عمػػى ظيػػره كرقبتػػو، معػػذبا  يكمػػا كبينػػت اآليػػة الكريمػػة أف كػػؿ مػػف يغػػؿ شػػيئا يػػأت
بحممو كثقمو، مرعكبا بصكتو، كمكبخا بقظيار خيانتو عمى رؤكس األشياد، كيعذبو هللا بما أخذ في نػار 
جينـ؛ أما عقابو في الدنيا فمف حػؽ اإلمػاـ أف يسػترد المػاؿ المغمػكؿ، كيؤدبػو كيعاقبػو بػالتعزير، كيضػع 

 . الماؿ في بيت ماؿ المسمميف

ف كانػػت نزلػػت فػػي الخيانػػة فػػي الغنػػائـ، فػػقف معناىػػا  مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ فػػقف اآليػػة السػػابقة كا 
كحكميا يتعدل إلى كؿ مف يأخذ ما ليس لو بو حؽ مف األمكاؿ العامة، سكاء أخذه بالمحاباة أك الرشكة 

 أك النيب أك االختبلس.

َفَياَءيَأْمةَواَلُكُميالَِّثةقكلو تعالى:  -2 ييَجَعةَلياَّللَُّيَلُكةْميِقَ اًمةايَواْيُ قُةوُىْميِف َيةايَواْكُ ةوُىْميَوَليُثْؤُثوايال ن
فػػي اآليػػة الكريمػػة داللػػة عمػػى النيػػي عػػف تضػػيع المػػاؿ، ككجػػكب حفظػػو َوُقولُةةوايَلُيةةْميَقةةْوًليَمْعُيوًفةةا

 .كتدبيره كالقياـ بو، كحفظ األمكاؿ الخاصة كالممكيات الفردية

أمينػة، كيجػب تنميتيػا، ألف  مػكاؿ ال بػد ليػا كأف تحفػظ فػي أيػدو األ أفكيتضح مف اآليػة الكريمػة 
هللا تعػػالى ذكػػر أف المػػاؿ قػػكاـ الفػػرد كالجماعػػة كقكتيػػا كاسػػتقرارىا، كىػػك مػػف مقاصػػد الشػػريعة الضػػركرية 

 التي جاءت لحمايتيا. ةالخمس
 ي

                                 
 .161سكرة آؿ عمراف: آية ( 1)
 .254، ص4القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 2)
 .306، ص2؛ اليراسي، الكيا: الجامع ألحكاـ القرآف، ج 42، ص2الجصاص، أبك بكر: أحكاـ القرآف، ج( 3)
 .5سكرة النساء: آية ( 4)
 .61-60، ص2الجصاص، أبك بكر: أحكاـ القرآف، ج( 5)
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ي:أتلميمشيوع ثيايمنيال نميالنبو مي-ا:خام ًي
 حيث أظيرت كيؼ كاف النبي ؛الرقابة المالية في اإلسبلـجاءت أحاديث كثيرة حكؿ مشركعية 

  أنػو قػاؿ كممػا جػاء فػي ىػذا البػاب حػديث أبػي حميػد السػاعدميمارس الرقابة، كيػأمر أصػحابو بيػا:
ة عمػػى صػػدقة، فممػػا قػػدـ قػػاؿ: ىػػذا لكػػـ كىػػذا تبٌيػػرجػػبل مػػف بنػػي أسػػد يقػػاؿ لػػو ابػػف األي  اسػػتعمؿ النبػػي  

مػا بػاؿ العامػؿ نبعثػو فيػأتي يقػكؿ: فحمد هللا كأثنى عميو ثػـ قػاؿ:  ،المنبرعمى  أىدم لي، فقاـ النبي 
ىػػذا لػػؾ كىػػذا لػػي، فيػػبل جمػػس فػػي بيػػت أبيػػو كأمػػو، فينظػػر أييػػدل لػػو أـ ال، كالػػذم نفسػػي بيػػده، ال يػػأتي 

 أك شػاة ،، أك بقػرة ليػا خػكاربشيء إال جاء بو يكـ القيامة يحممو عمى رقبتو، إف كاف بعيرا لو رغاء
 . أال ىؿ بمغت :إبطيو، ثـ رفع يديو حتى رأينا عفرتيتيعر

قػد طبػؽ الرقابػة الماليػة بقكلػو كعممػو فقػد حاسػب المػؤتمف   فػي الحػديث أدلػة عمػى أف النبػي
 الذم كمفو بجمع الزكاة ليعمـ ما أخذه كما أخرجو كأنفقو مف أمكاؿ الزكاة.

، كبػػيف أف سػػبب لمػػف كػػاف فػػي الحكػػـ كالمسػػئكلية ديػػةالعمػػاؿ مػػف قبػػكؿ الي  كػػذلؾ منػػع النبػػي  
 .قبتور عمى  تحريـ اليدية ىك الكالية، كأنو يأتي يكـ القيامة يحمؿ ما غؿٌ 

ه إياىػػا، فػػقف تعػػذر ا أف العامػػؿ ال بػػد كأف يػػرد اليديػػة لمػػف أىػػد  كممػػا يسػػتنتج مػػف كػػبلـ النبػػي
 .فقلى بيت ماؿ المسمميف

سػمعت   ما ركاه عميرة بػف عػدم الكنػدم قػاؿ:  رقابة النبيكمما جاء في السنة النبكية حكؿ 
فمػػا فكقػػو كػػاف  مناه مػػنكـ عمػػى عمػػؿ، فكتمنػػا مخيطػػامػػف اسػػتعمهللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ:  رسػػكؿ

رسػكؿ هللا، ، قاؿ: فقاـ إليو رجؿ أسكد مف األنصار كأني أنظر إليو، فقاؿ: يا مكال يأتي بو يـك القيامةغ
كأنػػا أقكلػػو اآلف، مػػف اسػػتعممناه اؿ: سػػمعتؾ تقػػكؿ: كػػذا ككػػذا، قػػاؿ: قػػ قػػاؿ: كمػػا لػػؾ؟اقبػػؿ عنػػي عممػػؾ، 
 . بقميمو ككثيره، فما أكتي منو أخذ، كما نيي عنو انتيى فميجئمنكـ عمى عمؿ، 

                                 
 .589، ص2، جالنياية في غريب الحديث كاألثر :الجزرم. صكت اإلبؿ ىك الرغاء (1)
 .328، صالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: محمد عبد الرؤكؼ المناكمصكت البقر.  :الخكار (2)
، 5، جالنيايػػػػة فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث كاألثػػػػر :الجػػػػزرم .: تصػػػػكت بصػػػػكت عػػػػاؿ كالييعىػػػػار صػػػػكت الشػػػػاةتيعػػػػر (3)

 .707ص
 .6، ص3، جالفائؽ في غريب الحديث: الزمخشرم .كلكٍف كمىكف عفىر األرض: بياضه ليس بالنَّاصع، العيٍفرة (4)

 

 .1463، ص3ج ،المسند الصحيح المختصر ؛ مسمـ: 70، ص9ج صحيح البخارم، البخارم:( 5)
 .140، ص13ابف حجر: فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج( 6)
 .140، ص13ج المصدر نفسو: (7)
 .1465، ص3ج ،المسند الصحيح المختصر مسمـ:( 8)
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كؿ مسمـ أف يعمؿ   في الحديث تصريح بتحريـ الغمكؿ كىك الخيانة المطمقة؛ فقد حذر النبي
الشػفاعة كالمغفػرة، ككمػا كبػيف   أنو ال يممؾ لو مػف هللا  عمبل يجده بسببو عمى ىذه الحاؿ، كبيف 

مػػاـ تعزيػػػره اإلو كيسػػػممو لمحػػاكـ أك بيػػت مػػاؿ المسػػػمميف، كعمػػى أف يػػػرد مػػا غمٌػػ الحػػديث أف عمػػى الغػػاؿٌ 
 . اكمعاقبتو بما يراه مناسبن 

قػد مػارس الرقابػة الماليػة عمػى أصػحابو   التي مر ذكرىا أف النبييفيـ مف األحاديث النبكية 
مػػػف أم   كعمالػػػو، فكػػػاف يحاسػػػب عمػػػى الصػػػغير كالكبيػػػر مػػػف المػػػاؿ كالزكػػػاة، ككػػػاف يحػػػذر الصػػػحابة

 امػػف غيػػر أمػػر الحػػاكـ العتبارىػػ ءمخالفػػة أك تفػػريط فػػي المػػاؿ العػػاـ، كبػػيف ليػػـ أنػػو ال يجػػكز أخػػذ شػػي
 العقكبة في الدنيا كاآلخرة، كيتعدل الحكػـ كػؿ مػا يأخػذه العمػاؿ كالمكظفػكف خيانة كغمكال، يستحؽ عمييا

 .يع في الماؿ العاـضيأك أم باب مف أبكب الت اك اختبلسن بغير حؽ سكاء كاف رشكة أك ىدية أ

ي:يأتلميمشيوع ثيايمنيأعماليالصحابمي-ا: ات ًي
فػػػي حفػػػظ المػػػاؿ العػػػاـ كمراقبتػػػو   ف عمػػػى نيػػج النبػػػيك سػػار الصػػػحابة الكػػػراـ كالخمفػػػاء الراشػػػد

الضػػركرة كالمصػػمحة العامػػة، فكػػاف ليػػـ مػػف األفعػػاؿ كاألقػػكاؿ مػػا  صػػمحة المسػػمميف، كفقػػا لمػػا تقتضػػيولم
 أيدت بو الرقابة عمى مشركعيتيا كنذكر منيا:

أما كهللا لقد كنت حريصا عمى ضو:  قاؿ لعائشة كىي تمرٌ  ركم عف أنس بف مالؾ أف أبا بكر  -1
، انظرم ما كاف عنػدنا فأبمغيػو لعمػر المسمميف، عمى أني قد أصبت مف المحـ كالمبف، ف ءأف أكفر في

فمما رجعكا مف جنازتػو  ،كما كاف عنده دينار كال درىـ، ما كاف إال خادما كلقحة كمحمباكفي نص آخر  
 .  مف بعده فقاؿ: رحـ هللا أبا بكر لقد أتعبأمرت بو عائشة إلى عمر، 

يا أمير المؤمنيف لك كسػعت عمػى نفسػؾ فػي النفقػة مػف  : فقاؿ  بف الخطابجاء رجؿ لعمر  -2
ماؿ هللا تعالى؟ فقاؿ لو عمر: أتدرم ما مثمي كمثؿ ىؤالء كمثؿ قكـ كانكا في سفر، فجمعػكا مػنيـ مػاال 

 .كسممكه إلى كاحد منيـ ينفقو عمييـ فيؿ يحؿ لذلؾ الرجؿ أف يستأثر عنيـ مف أمكاليـ؟
: أف يؤخػذ بػالحؽ، إف ىػذا المػاؿ ال يصػمحو إال خػبلؿ ثػبلثو  يقكؿ:  كاف عمر بف الخطاب  -3

 . كيعطى بالحؽ، كيمنع بالباطؿ
ـ أف يظممكا الميـ إني لـ آمرى ذا بمغو أف بعض نكابو ظمـ يقكؿ: إ كاف عمي بف أبي طالب  -4

                                 
 .216، ص12شرح النككم عمى صحيح مسمـ، جالنككم: ( 1)
 .340عبيد: األمكاؿ، ص أبك (2)
 .340ص المصدر نفسو:( 3)
 .29ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص( 4)
 .141أبك يكسؼ: الخراج، ص( 5)
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 . خمقؾ، أك يترككا حقؾ
مف بيت مالنا حتى فارقنا غير جبة محشكة   ي طالبلـ يرزأ عمي بف أبعف أبي بكرة قاؿ:   -5

 . كخميصة
،  دنسػت أصػحاب رسػكؿ هللا   قاؿ لعمر بػف الخطػاب   كركم أف أبا عبيدة بف الجراح -6

:  فػبمف أسػتعيف؟ قػاؿ ،يا أبػا عبيػدة إذا لػـ أسػتعف بأىػؿ الػديف عمػى سػبلمة دينػي :  فقاؿ لو عمر
فػػأجزؿ ليػػـ فػػي العطػػاء  ءشػػيإذا اسػػتعممتيـ عمػػى  ، يقػػكؿ:  الخيانػػةأمػػا إف فعمػػت فػػأعنيـ بالعمالػػة عػػف 

 . كالرزؽ ال يحتاجكف

مػػف  ءبشػػيمػػف المسػػمميف  ـممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف خمفػػاء المسػػمميف كػػانكا ال يسػػتأثركف عمػػى غيػػرى
ييـ األمػر إلػى أف يضػيؽ عمػى ، حتػى بمػف فػاالحتيػاطالعامػة، ككػانكا يتحػرزكف كيحتػاطكف أشػد  األمكاؿ
ا أف الماؿ كمو تحت تصرفو كيده، ليككنكا عبرة لغيػرىـ، فتأسػت بػذلؾ الرعيػة، كحػافظكا عمػى عممن نفسو، 

كالخمفػػػػاء يحاسػػػػبكف عمػػػػاليـ ككالتيػػػػـ عمػػػػى كػػػػؿ كبيػػػػرة كصػػػػغيرة،   كػػػػذا كػػػػاف الصػػػػحابةالمػػػػاؿ العػػػػاـ، 
يغنييـ عف الخيانة، كيفرضكف عقكبات رادعة لكؿ ىـ مف العطاء ما خيركف لمكالية الصمحاء، كيقدرك كيت

 مف يمس الماؿ العاـ أك يفرط بو.

 :أىتافياليقابميالمال ميفييا   مي-ا: ابعًي
حفػػظ األمػػكاؿ العامػػة فػػي الدكلػػة اإلسػػبلمية ىػػك أىػػـ األىػػداؼ كحمايتيػػا كحفظيػػا مػػف الضػػياع 

ات الخمػس التػي سػعت مػف الضػركر  ، كما جعمت الشريعة اإلسػبلمية حفػظ المػاؿ كصػيانتوكاالختبلس
 :أىداؼ الرقابة المالية في اإلسبلـ بما يأتي فتحقيقيا، كقد لخص العمماء المتقدمك ل

التثبت بأف جميع المكارد التي قد تـ جمعيا كتحصيميا كفؽ القكاعد كاألحكاـ الشرعية، كقػد تػـ  -1
 إيداعيا في بيت ماؿ المسمميف.

مػػػكاؿ كفػػػؽ القكاعػػػد الشػػػرعية، كأف صػػػرؼ األ الصػػػادرات كػػػافف اإلنفػػػاؽ العػػػاـ مػػػف التحقػػػؽ بػػػأ -2
سراؼ. كاستخداميا قد جاء كما خصص  ليا دكف تبذير كا 

 .كاقتراح كسائؿ لمعبلج الكشؼ عف المخالفات كصيانة الماؿ العاـ -3
 دؼ إلػى تحقيػؽ المصػمحة العامػة كفػؽمتابعة تنفيذ الخطط المقررة لممشاريع النافعة، كالتػي تيػ -4

                                 
 .29ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص (1)
 .343أبك عبيد: األمكاؿ، ص( 2)
 .113يكسؼ: الخراج، صأبك  (3)
(4 )H. Ramanchandran: Financial Planning and Control P 7&8. 

؛ أبك يكسؼ:  30-27؛ ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص 16ينظر: الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص ( 5) 
 .115-105الخراج، ص
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 .الكشؼ عف االنحرافات كاألخطاء كتصكيبيا ما أقرت، مع
مراجعة إجراءات الشراء كالعقكد لمتأكد مػف النظػاـ المعمػكؿ بػو فػي الدكلػة كالتأكػد مػف األنظمػة  -5

 كالقكانيف كالتعميمات المالية.
 فحص المستكدعات كما فييا مف أغراض لمتأكد مف سبلمتيا كمف آليات حفظيا. -6
 المالية لمعرفة العجز كالفائض مف األمكاؿ.جرد الصناديؽ كالحسابات  -7
 سعار كاألسكاؽ كما يجرم في عمميات البيع كالشراء مف ممارسات ممنكعة كغيرىا.مراقبة األ -8
ليػػات عمػػؿ األنظمػػة الماليػػة بأنيػػا تػػؤدم إلػػى منفعػػة أك مضػػرة، كتصػػحيح القػػرارات التأكػػد مػػف آ -9

 ة.اإلدارية لسير العمؿ بأفضمية في كافة مراحؿ اإلدار 

ي:مم  ا ينظامياليقابميالمال ميفييا   مي-ا: امنًي
مػػف الػػنظـ كالقكاعػػد، كذلػػؾ لككنػػو يسػػتمد  رقابػػة الماليػػة فػػي اإلسػػبلـ عػػف غيػػرهلقػػد تميػػز نظػػاـ ال

الػػذم ال ينطػػؽ عػػف اليػػكل إف ىػػك إال كحػػي   تعاليمػػو كأنظمتػػو مػػف الشػػريعة اإلسػػبلمية، كمػػف النبػػي
 :يكحى، كأىـ ما يميز نظاـ الرقابة عف غيره في اإلسبلـ ما يمي

 تمنع األخطاء قبؿ كقكعيا )درىـ كقاية خير مف قنطار عبلج(. -1
 يقؼ عمى رأسيا الخميفة أحيانا أك مف ينكب عنو مف الكالة أنفسيـ. -2
كايػـ هللا لفاطمػة ) كمػف ذلػؾ حػديث النبػي  كال االستثناء؛ رقابة قكية كحاسمة ال تقبؿ الضيـ -3

  .(لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا
 : مف أيف لؾ ىذا؟كتقؼ عندها إال ، كال كبيرن اا مكمفن ال تعرؼ صغيرن  -4

 ة قكية متكاممػة األركػاف، بتشػكيمو نظػاـ الرقابػة الماليػة الػذمىكذا استطاع اإلسبلـ أف يبني دكل
 تشرؼ الدكلة عميو لمحفاظ عمى قكتيا كىيبتيا.

يأنواعياليقابميالمال ميفييا   م:ي-ا:ثا عًي
 كمف ىذه األنكاع التي تضبط األخطاء كالكقكع في المحرمات ما يأتي:

ياليقابميقبليالعمل -1
كاألنظمة المالية التي تكفؿ سير العمؿ  كتتـ ىذه الرقابة عف طريؽ إصدار القكانيف كالتشريعات

، كاألحكػػاـ المتعمقػػة بتحصػيؿ اإليػػرادات قبػػؿ جمعيػػا، كػذلؾ تػػدريب المػػكظفيف كالعمػػاؿ بالشػكؿ المطمػػكب

                                 
(1 )Hanson: Public Enterprise & Economic Development P.378. 
 .16الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص( 2)
 .45، ص 4، جالجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ: محمد بف فتكح، الحميدم (3)
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إصػػدار قػػرارات ، ككػػذلؾ عػػف طريػػؽ ا قبػػؿ تكمػػيفيـ بيػػاعمػػى كيفيػػة القيػػاـ باألعمػػاؿ المككمػػة ليػػـ مسػػبقن 
نفاقيا قبؿ التن  .يذ في مكانيا كعمى الكجو المستحؽفتتعمؽ بصرؼ األمكاؿ كا 

 تية:كاؿ الدكلة كما جاء في النصكص اآلكالخمفاء مف بعده باإلشراؼ عمى مراقبة أم كلقد قاـ النبي 
مػػف اسػػتعممناه مػػنكـ عمػػى عمػػؿ، لمعمػػاؿ كالػػكالة قبػػؿ تػػكليتيـ األعمػػاؿ بقكلػػو:   تنبيػػو النبػػي  - أ

 . يـك القيامةا، فما فكقو كاف غمكال يأتي بو فكتمنا مخيطن 
بمقػدار يحذر أصحابو مف أخذ أم مبمف مف ماؿ المسمميف بغيػر حػؽ، كلػك كػاف  نجد أف النبي 

 غمكال يحاسب عميو يـك القيامة. المخيط )اإلبرة( ، كعٌده
إنػي كنػت امػرأ تػاجرا يػا الخبلفػة ليقػررا عطػاء مسػبقا:  عنػدما تكل مما قالػو أبػك بكػر كعمػر   - ب

ف يحػػؿ لػػي مػػف ىػػذا المػػاؿ؟ فػػاجتمعكا عمػػى أف يفرضػػكا لػػو فػػي شػػغمتمكني بػػأمركـ، فمػػاذا تػػأمركف أ كقػػد
السنة ستة آالؼ درىـ، كىك ما يصمحو كأىمو عادة، فرضي الخميفة كطاب نفسػا، كقػد فػرض ألبػي بكػر 

 .ألؼ درىـ نفقة الحجة كاالعتمار
لتبػاس أك إليػو إذا حػدث أم ا يرفعػكا األمػكر يطمػب مػف عمالػو أف كاف عمر بف الخطاب   - ت

إشكاؿ فيقكؿ ليػـ: أييػا النػاس إنػي أشػيدكـ عمػى أمػراء األمصػار، إنػي لػـ أبعػثيـ إال ليفقيػكا النػاس فػي 
 .رفعكه إلي  ءئيـ، كيحكمكا بينيـ، فقف أشكؿ عمييـ شيدينيـ، كيقسمكا عمييـ في

ف إنما أ يقكؿ:  ككاف عمر بف الخطاب   - ث نػا كمػالكـ كػكلي اليػتـ؛ إف اسػتغنيت اسػتعففت، كا 
كال ممػا أفػاء هللا عمػيكـ إال مػف كجيػو،  المعركؼ، كلكـ عمي أال أجتبي شيئا مف خػراجكـبافتقرت أكمت 

 كلكـ عمي إذا كقع في يدم أال يخرج مني إال حقو .
حػػيف  مػػا طمبػػو أبػػك عبيػػدة كسػػعد بػػف أبػػي كقػػاص مػػف أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػاب  - ج

سأليما الناس أف يقسما بينيـ مغانميـ كما أفاء هللا عمػييـ، فقػد أرادا إقػرار التصػرؼ المػالي مػف الخميفػة 
قبؿ كقكعو، كما كاف مف جمع عمر لمصحابة كاستشارتيـ في قسمة األرض، كاإلجماع أخيرا عمى عدـ 

 .قسمتيا
المالية قبؿ تنفيذىا مسبقا، كيمنعكف  كالخمفاء الراشديف يقرركف سياساتيـ مف المبلحظ أف النبي 

عمى األمػكاؿ كالغنػائـ بمػا ال يتكافػؽ مػع الشػرع الحنيػؼ، كيمزمػكف أنفسػيـ بالمحافظػة عمػى مػاؿ  أم تعدٌو 
                                 

(1 )Burkhead: Government Budgeting P.361. 
 .305ص ،1، جارية في النظاـ اإلدارم اإلسبلميالرقابة اإلد :محمد طاىر ،عبد الكىاب (2)
 .353ص ،3ج أبك داكد: سنف أبي داكد،( 3)
 .339؛ أبك عبيد: األمكاؿ، ص 164، ص4الطبرم: تاريخ األمـ كالممكؾ، ج( 4)
 .14أبك يكسؼ: الخراج، ص( 5)
 .14أبك يكسؼ: الخراج، ص (6)
 .24ص المصدر نفسو: (7)
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 بيت المسمميف، كال ينفقكف نفقة إال بما تقرره الشريعة اإلسبلمية.
 اليقابميبعتيالعمل -2
النكع مف الرقابة إلى الكشؼ عف المخالفات كاألخطاء المالية بعد إنجاز األعماؿ،  ييدؼ ىذا 

نفاؽ، كيتـ ذلػؾ بعػد مراجعػة الحسػابات كالكشػكفات كمقارنتيػا بغيرىػا مػف السػنكات السػابقة،  مف جباية كا 
ككػػػػذلؾ مطابقتيػػػػا بػػػػالخطط المقػػػػررة، كمحاسػػػػبة المسػػػػؤكليف، كتحمػػػػيميـ المسػػػػئكلية عػػػػف أعمػػػػاليـ كمنػػػػاط 

 تكميفيـ، كاليدؼ مف كراء ذلؾ حفظ الماؿ العاـ كصيانتو مف الضياع كغيرىا.

كالخمفػػاء الراشػػدكف مػػف بعػػده يقكمػػكف بيػػذا الكاجػػب مػػف الرقابػػة عمػػى جبايػػة  كقػػد كػػاف النبػػي 
 .األمكاؿ، كدفع العطاء لمعماؿ كالكالة، ككانكا يردكف ما تبقى مف الدراىـ لبيت ماؿ المسمميف

 تية:كاؿ الدكلة كما جاء في النصكص اآلكالخمفاء مف بعده باإلشراؼ عمى مراقبة أم كلقد قاـ النبي 
استعمؿ النبي صػمى هللا عميػو كسػمـ رجػبل مػف بنػي أسػد يقػاؿ لػو ابػف األتبيػة عمػى صػدقة، فممػا  - أ

اؿ:  مػػا بػػاؿ فحمػػد هللا كأثنػػى عميػػو ثػػـ قػػعمػػى المنبػػر  قػػاـ النبػػي قػػدـ قػػاؿ: ىػػذا لكػػـ كىػػذا أىػػدم لػػي، ف
العامػػؿ نبعثػػو فيػػأتي يقػػكؿ: ىػػذا لػػؾ كىػػذا لػػي، فيػػبل جمػػس فػػي بيػػت أبيػػو كأمػػو، فينظػػر أييػػدل لػػو أـ ال، 
كالذم نفسي بيده، ال يأتي بشيء إال جاء بو يـك القيامة يحممو عمػى رقبتػو، إف كػاف بعيػرا لػو رغػاء، أك 

 .يو أال ىؿ بمغتبقرة ليا خكار، أك شاة تيعر، ثـ رفع يديو حتى رأينا عفرتي إبط
قد أشرؼ عمى الرقابة كمارسيا عمميا، كعمى جمػع الصػدقات كجبايتيػا  فالحديث يبيف أف النبي 

 لبيت ماؿ المسمميف.
يطمػػب مػػف الػػكالة كػػؿ  كػػاف عمػػر بػػف الخطػػاب  صػػناعة المػػؤتمرات السػػنكية العمنيػػة؛ حيػػث  - ب

عاـ الحضكر لمكسـ الحج، لمكقكؼ عمى سير األمكر كمتابعتيا، كمحاسبة المقصريف، ككػاف لػو عيػكف 
 .تراقب كتخبر بكؿ جديد، فيراجع في مكسـ الحج مف قصر أك أساء العمؿ

أنػػو كػػاف يسػػأؿ كبػػار ـ، كمحاسػػبتيـ حتػػى ىػػذا نمػػكذج مػػف إدارة عمػػر كمتابعتػػو لمػػكالة كالحكػػا 
 .كدعيا في بيت ماؿ المسمميف، فشاطره أمكالو كأكأبي ىريرة صحابةال

كصػحابتو الكػراـ تثبػت أنيػـ كػانكا قػدكات لممسػمميف،  جميع ىذه األفعاؿ كاألقكاؿ مف النبي  
كأنيػػـ قػػد تكلػػكا بأنفسػػيـ محاسػػبة عمػػاليـ عمػػى كػػؿ كبيػػرة كصػػغيرة، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى المػػاؿ 

 العاـ.
                                 

 .39ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص( 1)
 .1463، ص3ج ،المختصرالمسند الصحيح  ؛ مسمـ: 70، ص9ج صحيح البخارم، البخارم: (2)
 .40؛ ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص 116أبك يكسؼ: الخراج، ص( 3)
 .342أبك عبيد: األمكاؿ، ص( 4)
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 يقابمياألتاء -3
كيقصد بيذا النكع مف الرقابػة التحقػؽ مػف أف مػا يجػرم عميػو العمػؿ يػتـ كفقػا ألحكػاـ الشػريعة  

اإلسبلمية كالقرارات المرسكمة، كمتابعة العمؿ أكال بأكؿ كباستمرار، حيث تبدأ الرقابة مع العمػؿ كتراقػب 
 .كافبؿ فكات األكضع الحمكؿ المناسبة قمراحؿ تنفيذه، كذلؾ لتجنب األخطاء كالقصكر كاإلىماؿ، ك 

ب، كال تؤخػذ صػدقاتيـ نىػب كال جى مىػال جى :  قػكؿ الرسػكؿ  كمما جاء فػي السػنة فػي ىػذا األمػر 
 .إال في دكرىـ 

أم أنػػػو ال ينبغػػػي لممتصػػػدؽ أف يقػػػيـ بمكضػػػع، ثػػػـ يرسػػػؿ إلػػػى أىػػػؿ الميػػػاه ليحمبػػػكا لػػػو مكاشػػػييـ 
جانػػػب العنايػػة باليػػػدؼ المػػالي، يتركػػػز  حتػػى يصػػػدقيا ىنػػاؾ فػػي ـفيصػػدقيا، كلكػػف يػػػأتييـ عمػػى ميػػػاىي

عمػػى جانػػب األداء، كتػػكفير الظػػركؼ كاألكضػػاع التػػي تمكػػف مػػف كفايتػػو كرفػػع  االىتمػػاـ مػػف النبػػي 
 .مستكاه

مػف البحػريف بمػاؿ كثيػر فسػأؿ عمػر:  قدـ عمى عمر بف الخطاب  ىريرة  باكلقد كرد أف أ
بـ جئت قاؿ: جئػت بخمسػمائة ألػؼ درىػـ، قػاؿ: أمػف طيػب ىػك؟ قػاؿ ال أعمػـ إال ذاؾ، فقػاؿ عمػر أييػا 
ف شئتـ عددنا لكػـ عػدا، فقػاؿ رجػؿ مػف القػكـ:  الناس إنو قد جاءنا ماؿ كثير فقف شئتـ كمنا لكـ كيبل، كا 

 .ييايا أمير المؤمنيف دكف لمناس دكاكيف يعطكف عم

فبعد أف تـ تحصيؿ الخراج بيذه الكفرة، أراد عمػر أف يتأكػد مػف أف المػاؿ مػاؿ طيػب، لػـ يؤخػذ 
 .خالؼ قكاعد اإلسبلـ في الخراجأك  بظمـ

يو ائليوطيقيالك  :ي-ا:عاشيًي
مف  سبلمي، فحـر هللا الربا كعٌدىالقد حدد اإلسبلـ طرؽ الكسب كاإلنفاؽ بما يخدـ المجتمع اإل

َ ْمَحةةةُقياَّللَُّياليَِّبةةةايَوُ ْيِبةةةيي﴿ :الكبػػػائر، كشػػػدد فػػػي تحريميػػػا ألف الشػػػرع ينفػػػي نمػػػك المػػػاؿ بيػػػا؛ فقػػػاؿ 
َتَقا ِي َوَليَثْجَعةْليَ ةَتَكيَمْغُموَلةًميِإَلةىيُعُنِقةَكيَوَليَثْبُ ةْطَيايُكةلَّي﴿ي:، كحارب اإلسراؼ كالشػح فقػاؿ ﴾الصَّ

                                 
 .15رياف، حسيف راتب: الرقابة المالية في الشريعة اإلسبلمية، ص( 1)
 .250، ص2داكد، ج أبك داكد: سنف أبي( 2)
 .15الشريعة اإلسبلمية، صرياف، حسيف راتب: الرقابة المالية في  (3)
 .114أبك يكسؼ: الخراج، ص( 4)
الػػػػريس، بياءالػػػػديف: الخػػػػراج كالػػػػنظـ  ؛ 81، ص1ج ،االستقصػػػػا ألخبػػػػار دكؿ المغػػػػرب األقصػػػػىالناصػػػػرم: ( 5)

 .246؛ محمد، إبراىيـ قطب: النظـ المالية اإلسبلمية، ص 140المالية، ص
 .276 سكرة البقرة: آية( 6)
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َميَوَليُ ْنِفُقوَنَيايِفييَ ِب ِلي :عف االحتكار بقكلو كنيى هللا  ،﴾اْلَبْ طِي َوالَِّذ َنيَ ْكِنُ وَنيالذََّىَ يَواْلِفضَّ
ْيُىْميِبَعَذاٍ يأَِل مٍي كلػذلؾ كانػت الزكػاة، كالخػراج، كاإلنفػاؽ كغيرىػا مػف قنػكات اإلنفػاؽ مػا ىػي اَّللَِّيَفَبشِّ

خراجيا ضمف  الػدكائر االجتماعيػة بحيػث تشػمؿ كػؿ الفئػات حسػب الحاجػة إال كسيمة إلعطاء األمكاؿ كا 
ا مػػػف القكاعػػػد فػػػي ظػػػؿ رقابػػػة ربانيػػػة ال مجػػػاؿ فييػػػا إلخفػػػاء الحقػػػائؽ أك الزيػػػؼ، كاإلسػػػبلـ كضػػػع كثيػػػرن 

كالتطفيػؼ كالسػرقة كالغػش  المالية بدقػة كػالنيي عػف المرابػاةالكاضحة التي تضبط العبلقات كالمعامبلت 
ي.ي تطبيؽ ىذه الرقابة ىك تياكف في شرع هللاكالرىف كغيرىا، كالتياكف ف

ي
ي
ي
ي
ي
ي

  

                                 
 .29سكرة اإلسراء: آية ( 1)
 .34سكرة التكبة: آية ( 2)

 

 .78ص ،األقباس النيرة في فضائؿ العشرة المبشرة :، جميؿ إبراىيـبحبي (3)
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 اضبتاحمل

ي:لغمًييمحا بممفيوميالي-:أوًلي
 كىي كالتالي: ،كردت كممة المحاسبة في المغة بمعاف عدة

ػػػػػبى ك  ،وكجادلػػػػػ وناقشػػػػػك ، احسػػػػػابن ك  حاسػػػػػبو محاسػػػػػبةالمناقشػػػػػة كالمجادلػػػػػة:  -1 ػػػػػريكىوي  حاسى ػػػػػعى : شى راجى
  .الًحسابى  مىعىوي 

 .ةمراقبالك  ةمعاتبالالتشديد في حاسبو حسابنا أم  : كالمراجعة المعاتبة -2
﴿اْقةيَْأي ،كيعرؼ مف يقكـ بيػذه األعمػاؿ بالحسػيب أك المحاسػب :دُّ كالتقدير كحسف التدبيرعال -3

ال يشػػغمو  مأ، ﴿َواَّللَُّيَ ةةِي ُعياْلِحَ ةةاِ ﴾ا، محاسػػبن  مأ، ِكثَاَبةةَكيَكَفةةىيِبَنْفِ ةةَكياْلَ ةةْوَميَعَمْ ةةَكيَحِ ةة ًبا﴾
 .حساب أحد عف محاسبة اآلخر

بىو: المجازاة -4 ْنيُثْبُتوايَمايِفييَأْنُفِ ُكْميَأْويُثْخُفوُهيُ َحاِ ْبُكْميِبِويهللاُي﴿:  أم جازاه حاسى    .﴾َواِ 
 مما سبؽ يتبيف أف المحاسبة في المغة تعني:

ػػػازاة كالتقػػػدير كحسػػػف التػػػدبير كالعػػػدٌ   المناقشػػػة كالمجادلػػػة كالمعاتبػػػة   كىػػػك مػػػا أيدتػػػو النصػػػكص كالميجى
 .القرآنية المشار إلييا

ي:ااصط حًييمحا بممفيوميالي-ا: ان ًي
ا بأنيا:    يامم نيفةييإطةاييعمةليفةيتييأويمؤ  ةيمياجعةميالعةيمكف تعريؼ المحاسبة اصطبلحن

 .عمىيأتائيميفييأعماليم،يإنجا ًايأويثقص يًا،يبيتفيمعالجميالخمليوثطو ييالعمل

كالمراجعػػة مػػف الرجػػػكع إلػػى نطػػػاؽ زمػػاني كمكػػاني محػػػدد تػػـ فيػػػو عمػػؿ عمػػى نحػػػك معػػيف كفػػػؽ 
إجراءات تسجيؿ متبعة إما مف المراقب العػاـ لمعمػؿ أك مػف تقػارير العامػؿ نفسػو، كفييػا فقػط يػتـ تػدكيف 

 .كبعض األسئمة كالنصائح المطمكبة المبلحظات
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أما العاممكف فيـ القائمكف عمى عمؿ معيف إما أنو في إطار فردم )بمعنى أف فردنا كاحػدنا يقػكـ 
عميو( أك جمعٌي، كفي ىذا النكع األخير يككف لكؿ فرد مف العامميف جزؤه الخاص بو مف العمػؿ كالػذم 

عػػبء آخػػر إذا كػػاف قػػادرنا عمػػى سػػد ثغػػر معػػيف فػػي  يػػتـ عمػػى أساسػػو فقػػط مراجعتػػو، كقػػد ينضػػاؼ إليػػو
 .غياب زميؿ لو أك تقصيره كلـ يفعؿ

كاألداء ىػػك نمطيػػػة كآليػػة العمػػػؿ ذاتػػو، كىػػػك الطريػػؽ التػػػي تقػػكد إمػػػا إلػػى إنجػػػاز إذا كػػاف ىنػػػاؾ 
نظػرنا خفاؽ يا أحياننا، أك يؤكؿ إلى تقصير كا  امتزاج كاىتماـ بالعمؿ كسير عمى األكامر المعطاة كمناقشت

 .إلغفاؿ تمؾ األبعاد أك عدـ كجكد مف يكجو أثناء العمؿ

ي:أتلميمشيوع ثيايمنيالقيآنيالكي مي-ا: ال ًي
ثبتػت مشػركعية المحاسػػبة فػي القػرآف الكػػريـ فػي أكثػر مػػف مكضػع، حيػث تعػػرض القػرآف الكػػريـ 

 ليا في آيات كثيرة، كتظير ىذه المشركعية فيما يمي:
يَأْنيَ ُغلَّيَوَمْنيَ ْغُمْليَ ْأِ يِبَمايَغلَّيَ ْوَمياْلِقَ اَمةِمي ُةمَّيثُةَوفَّىيُكةلنيَنْفةٍسييَوَمايَكانَي﴿قكلو تعالى:  -1 ِلَنِبيٍّ

، دلػػت اآليػػة الكريمػػة عمػػى أف الػػذم يغػػؿ بمػػا ال يممػػؾ كمػػف غيػػر إذف ﴾َمةةايَكَ ةةَبْ يَوُىةةْميَليُ ْظَمُمةةونَي
 .الدنيا كاآلخرةاإلماـ، يعتبر سارقنا كغمكالن يعاقب عميو كيحاسب في 

ةْمَعيَواْلَبَصةَييَواْلفُةَؤاَتيُكةلنيُأوَلِئةَكيَكةاَنيَعْنةُوي :قكلو تعالى -2 يال َّ ﴿َوَليَثْقُفيَمايَلْ َسيَلةَكيِبةِويِعْمةٌميِإنَّ
، ففي ىذه اآلية الكريمة مشركعية محاسبة النفس عمى تقصيرىا، ألنيا ستسأؿ عف الصغير َمْ ُئوًل﴾

اآلية إلى السؤاؿ كاالستفسار مف كؿ حكاس اإلنساف مف سمعو كبصره كقمبو؛ ككؿ  كالكبير، كما كتشير
 .أنت مسئكؿ عنو ءشي

ىػذه المحاسػبة، ، َ ايَأ نَيايالَِّذ َنيَآَمُنواياثَُّقواياَّللََّيَوْلَثْنُظْييَنْفةٌسيَمةايَقةتََّمْ يِلَغةتٍيقكلو تعالى:  -3
 .ت، البضاعة، الجرد، سندات، المقبكضااا، ديكنن كالمكجكدات، حسابن ، كالمطالب ؾى الً إلى رأس مى  ربالنظ

جػػاءت اآليػػات القرآنيػػة السػػابقة لتؤكػػد عمػػى مشػػركعية المحاسػػبة كالمراجعػػة كػػؿ حسػػب مكطنػػو، 
فمحاسػبة اإلنسػاف عمػى تقصػيره سػكاءن مػف نفسػو أك مػف حاكمػو، عمػى األعمػاؿ التػي يقػكـ بيػا، كاآليػات 
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ف كانػػت تػػتكمـ عػػف محاسػػبة  الػػنفس كتقصػػيرىا فػػي طاعػػة هللا، فكػػذلؾ تؤخػػذ عمػػى المحاسػػبة بتقصػػير كا 
كانػػت إف  مينتػػؾ، حرفتػػؾ، صػػنعتؾ، كظيفتػػؾ، تجارتػػؾ، صػػناعتؾك المجػػاالت الحياتيػػة، ىاإلنسػاف بشػػت

 ، كفؽ القكاعد كاألحكاـ المتبعة. في األصؿ مشركعة، كمارستيا بطريقة مشركعة

ي:النبو مأتلميمشيوع ثيايمنيال نميي-ا:يابعًي
حيػػث أظيػػرت كيػػؼ كػػاف  ،جػاءت أحاديػػث كثيػػرة حػػكؿ مشػركعية المحاسػػبة الماليػػة فػػي اإلسػبلـ

كممػا جػاء فػي السػنة  ، كيػأمر أصػحابو بيػا،يحاسب الصحابة الكػراـ كالػكالة مػنيـ عمػى األمػكاؿ النبي
: النبكية ما ركاه  ٍطبىًة يىٍكـى  أىًبي بىٍكرو قىاؿى ٍف بىدىأى ًباٍلخي ؿي مى ًة مىٍركىافي أىكَّ بلى :  ،اٍلًعيًد قىٍبؿى الصَّ ، فىقىػاؿى ؿه ـى ًإلىٍيًو رىجي فىقىا

مىٍيػػ ػػا عى ػػى مى ػػا ىىػػذىا فىقىػػٍد قىضى : أىمَّ ػػًعيدو ، فىقىػػاؿى أىبيػػك سى ػػا ىينىاًلػػؾى : قىػػٍد تيػػًرؾى مى ٍطبىػػًة، فىقىػػاؿى ةي قىٍبػػؿى اٍلخي ػػبلى ػػًمٍعتي الصَّ ًو سى
مَّى هللاي  كؿى هللًا صى مَّـى رىسي سى مىٍيًو كى :  عى ـٍ يىقيكؿي ػاًنًو، فىػًقٍف لىػ ـٍ يىٍسػتىًطٍع فىًبًمسى ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيًٌٍرهي ًبيىًدًه، فىًقٍف لىػ مىٍف رىأىل ًمٍنكي

يمىافً  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً  . يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى
أم المحاسػػػػػبة -كىنػػػػػا يرشػػػػػدنا الحػػػػػديث إلػػػػػى كجػػػػػكب األمػػػػػر بػػػػػالمعركؼ كالنيػػػػػي عػػػػػف المنكػػػػػر 

لكؿ مف يرل المنكر مف كلٌي أك مسئكؿ أك حػاكـ أك أميػر كزعػيـ، كال شػؾ أف عػدـ االلتػزاـ  -ةكالمراجع
بالضكابط المالية ىك مف المنكرات التي يتجػو النيػي عنيػا، كااللتػزاـ بالضػكابط ىػك مػف المعػركؼ الػذم 

 . كمف ذلؾ الربا كالرشكة كالسرقةيجب األمر بو، 

ػػةى، قىالىػػٍت: تػػو مػػا رك  ممػػا جػػاء فػػي ىػػذا البػػابكػػذلؾ  اًئشى تىػػاعى  عى كًميَّػػةه تىٍسػػتىًعيري اٍلمى كىانىػػًت اٍمػػرىأىةه مىٍخزي
ٍيػػ ػػامىةى ٍبػػفى زى ػػمَّـى أىٍف تيٍقطىػػعى يىػػديىىا، فىػػأىتىى أىٍىمييىػػا أيسى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى هللاي عى ػػديهي، فىػػأىمىرى النَّبًػػيُّ صى تىٍجحى ـى كى ػػكهي، فىكىمَّػػ ، فىكىمَّمي دو

مَّى هللاي  كؿى هللًا صى مَّـى ًفييىا رىسي سى مىٍيًو كى  . عى

 ، بػؿ كيػأمر بققامػةكاف يحاسب عمػى كػؿ خطػأ كيقػؼ عنػدهي أف النبي يبٌيف الحديث السابؽك 
ػػر المحا الحػػد عمػػى السػػارؽ، كىنػػا يسػػتنتج أف مػػف خػػبلؿ محاسػػبتو  عت مػػف نبٌينػػا سػػبة كالمراجعػػة قػػد شي

 .التي سرقت لممرأة المخزكمية

ٍبدً   كقد قاؿ النبي : عىٍف عى ػمَّـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى مَّى هللاي عى كؿى اَّللًَّ صى ٍنوي: أىفَّ رىسي ـٍ   اَّللًَّ رىًضيى اَّللَّي عى كيمُّكيػ
مىػػ ػػؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي ـٍ ػػٍنيي ٍسػػئيكؿه عى مىػػى النَّػػاًس رىاعو كىىيػػكى مى ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، فىػػاألىًميري الَّػػًذم عى ٍسػػئيكؿه عى ى أىٍىػػًؿ بىٍيتًػػًو رىاعو فىمى

مىػكىىيكى مى  ، كىالعىٍبػدي رىاعو عى ـٍ ػٍنيي ٍسػئيكلىةه عى لىػًدًه كىًىػيى مى كى مىى بىٍيػًت بىٍعًميىػا كى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى ، كىالمى ـٍ ٍنيي ػيًًٌدًه ٍسئيكؿه عى ػاًؿ سى ى مى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي  . كىىيكى مىٍسئيكؿه عى
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أف   رعايػػة األمانػػة، كالمحافظػػة عمييػػا تشػػمؿ المحاسػػبة حيػػث أمػػر النبػػيرل مػػف الػػنص أف ييػػ
 يؤدم كؿ مستأمف أمانتو مف خبلؿ رقابتو كمحاسبتو، كالتفريط في ذلؾ يعد خيانة لؤلمانة المكمؼ بيا.

ي:يأتلميمشيوع ثيايمنيأعماليالصحابمي-ا:خام ًي
في رعاية الماؿ العاـ كالمحافظة عميو،  نيج الصحابة األجبٌلء كالخمفاء الراشديف نيج النبي 

ديدنيـ،   مف أيف لؾ ىذا؟ كلقد حاسبكا المقصريف مف الكالة كالحٌكاـ كالرعية، عمى أعماليـ ككاف سؤاؿ 
 كلقد كانت ليـ مف األفعاؿ كاألقكاؿ ما أيدت بو المحاسبة عمى مشركعيتيا كنذكر منيا:

عمػػػى نيػػػج صػػػاحبو، فمػػػـ يغيػػػر كلػػػـ  الخميفػػػة األكؿ لرسػػػكؿ هللا  سػػػار أبػػػك بكػػػر الصػػػديؽ  -1
 يبدؿ.

معػػاذىا لمػػا قػػدـ مػػف الػػيمف  عمػػى المسػػتخرج كالمصػػركؼ، حيػػث يػػركل أف كلقػػد كػػاف يحاسػػب عمالػػو
بكػر قػاؿ لػو: ارفػع حسػابؾ، فقػاؿ لػو: أحسػاباف؟  حسػاب هللا كحسػاب مػنكـ، كهللا ال ألػي لكػـ  عمى أبػي
ي.عمبلن أبدنا
ػػا عمػػى أمػػكاؿ المسػػمميف التػػي كانػػت تػػؤدل  بكػػر كػػاف أبػػك -2 منػػذ لحظػػات كاليتػػو األكلػػى حريصن

كىػػػي إحػػدل مػػػكارد الدكلػػػة –عمػػػى ذلػػػؾ مػػف مكقفػػػو مػػػف مػػانعي الزكػػػاة  كال أدؿَّ  عمػػى عيػػػد رسػػكؿ هللا 
  .حيث قاتميـ حتى خضعكا -الثابتة
اإلسػبلمية، كزادت مػكارد الخبلفة بعػد أبػي بكػر اتسػعت الدكلػة  لما تكلى عمر بف الخطاب  -3

الدكلة كنفقاتيا، مما تتطمب محاسبة أشد مما سبؽ، فكاف يكصي عمالػو فيقػكؿ: إنػي لػـ أسػتعممكـ عمػى 
عمػػى أشػػعارىـ، كال عمػػى أبشػػارىـ، إنمػػا اسػػتعممتكـ عمػػييـ لتقيمػػكا الصػػبلة، كتقضػػكا بيػػنيـ  أمػػة محمػػد

سػكل ذلػؾ فميرفعػو  ءشػييقػكؿ: فمػف فعػؿ بػو بالحؽ، كتقسمكا بينيـ بالعدؿ، ثػـ يمتفػت بعػد ذلػؾ لمنػاس ف
 . الذم نفس عمر بيده ألقصنو منوإلي، فك 
ا لممراجعػػة كالمحاسػػبة يفػػد فيػػو  جعػػؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  -4 مكسػػـ الحػػج مػػف كػػؿ عػػاـ، مكسػػمن

الكالة كالعماؿ لعرض حسػاباتيـ كأخبػار كاليػاتيـ عػف السػنة السػابقة، كيفيػد أصػحاب المظػالـ كالشػكايات 
اليػػـك مػػف تقػػديـ  بمػػا تقػػكـ بػػو الػػكزارات ، ككأنػػو أشػػبولبسػػط مػػا يشػػكييـ، كيحاسػػب عمػػر المقصػػر مػػنيـ

 .أك الرئيستقاريرىا لمحككمة 
كىػػك صػاحب بيػػت المػاؿ فػػي الككفػة، سػػعد بػف أبػػي كقػاص حينمػػا   لقػد حاسػب ابػػف مسػعكد -5

                                 
 .207، ص1، جاإلدارية الكتاني: التراتيب( 1)
 .101خميفة: تاريخ، ص( 2)
 .567، ص2، جالطبرم الطبرم: تاريخ( 3)
 . 347، ص10، جاألشراؼ نسابأالببلذرم: ؛  15، ص2ابف شبة: تاريخ المدينة، ج( 4)
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 .جاءه في مجمسو يطالبو بتسديد ما عميو مف ديف لبيت ماؿ المسمميف في عيد عثماف بف عفاف 
بشدتو في محاسبو عمالو، كيتضح ذلؾ مف كتابو لزيػاد   الخميفة عمي بف أبي طالب  تمٌيز -6
ني أقسـ با  ،بف أبيو المسػمميف شػيئنا  ءفػيلػئف بمغنػي أنػؾ خنػت مػف  ،قسػمنا كقد شؾ فيو يقكؿ: )كا 

 .كالسبلـ( ،صغيرنا أك كثيرنا ألشدف عميؾ شدة تدعؾ قميؿ الكفر ثقيؿ الظير

كالخمفػػاء يحاسػػبكف عمػػاليـ ككالتيػػـ عمػػى كػػؿ كبيػػرة كصػػغيرة،  ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف الصػػحابة 
مػف العطػاء مػا يغنػييـ عػف الخيانػة، كيفرضػكف عقكبػات رادعػة  ا ليـلمكالية الصمحاء، كيقدرك خيركف كيت

 لكؿ مف يمس الماؿ العاـ أك يفرط بو.

 :المال ميفييا   ميمحا بمالأىتافيي-ا: ات ًي
كىك المالؾ الحقيقي لو كالناس مستخمفكف فيو، فالكاجب  إف الماؿ في اإلسبلـ ىك ماؿ هللا 

يِممَّاي﴿قاؿ تعالى: يو عمى الكجو الذم شرعو اإلسبلـ تصرؼ فتـ الأف ي يَوَأْنِفُقوا يَوَيُ وِلِو يِباَّللَِّ آِمُنوا
 كلما كاف الماؿ ىك ماؿ هللا ، ﴾َجَعَمُكْميُمْ َثْخَمِف َنيِف ِويَفالَِّذ َنيآَمُنوايِمْنُكْميَوَأْنَفُقوايَلُيْميَأْجٌييَكِب يٌي

ف مف  كجبت المحاسبة كالمساءلة كالمراجعة لمناس ليصرؼ في أكجو الحبلؿ كفؽ ضكابط اإلسبلـ، كا 
 :أىداؼ المحاسبة المالية في اإلسبلـ ما يمي

 كتنظيـ المعامبلت المالية. ،المحافظة عمى األمكاؿ كمراجعة المكاسب -1
الشيادة القائمة عمى الكتابة  فٌ أل ؛تكافر الحجج الكتابية في حالة المنازعات أماـ القضاء -2
 أقكل.
بالكشكفات  اتخاذ القرار يبنى عمى ما ىك مسجؿ فٌ أل ؛المساعدة في اتخاذ القرارات المختمفة -3

 .كالسجبلت بعد المراقبة ليتـ المحاسبة
المساعدة في تحديد كقياس حقكؽ الشركاء في األمكاؿ كاألرباح في حالة االنضماـ  -4

 كاالنفصاؿ.
كمف ثـ  ،لتحديد مدل االلتزاـ في قكاعد الشريعة اإلسبلمية كالمؤسسات، ء لؤلفرادتقييـ األدا -5

 .تقرير الثكاب كالعقاب
 الزجر كالردع كالعبرة لمناس عند عقاب المقصريف كالمخطئيف. -6

                                 
 .595، ص2، جالطبرم الطبرم: تاريخ (1)
 .390، ص2، جاألشراؼ نسابالببلذرم: أ (2)
 .7سكرة الحديد: آية ( 3)
 .25ص، صكؿ المراجعة الداخميةأ :كجدم، حجازم (4)
(5 )William Withers: Public Finance P.337. 
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 يتصؼ باألمانة كالصدؽ كالحياد كالعدؿ كالكفاءة.بناء مجتمع  -7

 :المال ميفييا   ميمحا بمالنظامييخصائصي-ا: ابعًي
إف الفكر المحاسبي في اإلسبلـ يستمد قكاعده مف القراف الكريـ كالسنة النبكية كالفكر  -1

 اإلسبلمي.
كيجب التصرؼ  ،ف الماؿ ممؾ أترتكز المحاسبة في اإلسبلـ عمى العقيدة كاإليماف الراسخ ب -2

 فيو كفؽ ما حدده هللا.
يتصؼ  كمراقب تتكلى العمميات المحاسبية مف خبلؿ محاسبالمحاسبة في المنيج اإلسبلمي  -3

 باألمانة كالصدؽ كالحياد كالعدؿ كالكفاءة.
 .بالعمميات المالية المشركعةالمحاسبة في المنيج اإلسبلمي تتعمؽ  -4
أماـ المجتمع عف مدل التزاـ الكحدة االقتصادية  المحاسب في المنيج اإلسبلمي مسئكالن  دٌ يع -5

 .بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 تيتـ المحاسبة في المنيج اإلسبلمي بالنكاحي السمككية لمعنصر البشرم.-6

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

                                 
 .77قو المحاسبة اإلسبلمية، ص: ف، سامرقنطقجي (1)
(2 )Lockyer: Producction Control in Practice P.5. 
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 انفصم انثاًَ

 انُظاو ادلايل يف انعٓذ انُبٕي ٔاخلالفت انراشذة
 
 

 اهلجرٔ.ل ّاملدِهٕ قبمكٕ َ الهظام املالْ يف -
 العًد الهبُٓ.الهظام املالْ يف  -
 عًد اخلالفٕ الراشدٔ.الهظام املالْ يف  -
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 ادلذٌُت قبٍم اذلدرةٔ يكت انُظاو ادلايل يف

إف النظـ المالية التي عرفيا المسممكف في بناء دكلتيـ اإلسبلمية، ىي إرث قبمي خمفو العرب 
، كىذا ال  إذ أف الحقائؽ تبٌيف أف كثيرنامف حضارتيـ،  مف النظـ المالية كاإلجراءات كانت مكجكدة فعبلن

يعني إلغاء الدكر اإلسبلمي في تجديد كابتكار مفاىيـ كمصطمحات جديدة، فمئلسبلـ فمسفتو المالية 
فبل بد كأف نتحدث بقدرو عما يتطمب التذكير بو، بما كاف سائدنا خاصة بو كرؤيتو التي يتطمع ليا، ال

 مالية.عند العرب مف نظـ 

ي-الضيائ :ي-أوًل:
كانت تسمى ك  ا مف مكارد الماؿ،عند العرب قبؿ اإلسبلـ مكردنا ميمن لقد شكمت الضرائب 

، كالمدقؽ في الفترة الجاىمية يبلحظ أف ممكؾ العرب مف المناذرة، كالغساسنة، عندىـ )باإلتاكة(
قبائؿ الخاضعة ليـ لشيكخ القبائؿ ككندة، كاليمف، فرضكا اإلتاكة في القرف السادس الميبلدم عمى ال

 .عندىـ الذيف تكلكا الردافة

حيث كاف يقاؿ لئلتاكات  المفظ، بؿ تعداه إلى ألفاظ أخرل؛ كلـ يقتصر معنى اإلتاكة عمى ىذا
، كالطعمة ىي إتاكة )ضريبة( أك مبمف مف الماؿ يدفعو الطرؼ الضعيؼ لمطرؼ القكم بشكؿ )الطعـ(

يأخذكنو مف أتباعيـ؛ ليتعايشكا بو  ا يركف أنيا مأكمة لمحكاـ، كرزؽه أك مدل الحياة، ككانك  دائـ سنكيا
 .مع ما يعتاشكف عميو مف األرزاؽ

كربما كاف يضطر أحد الصعاليؾ لدفع اإلتاكة إلى أحد شيكخ القبائؿ مقابؿ إجارتو في ببلده 
 .أثناء قيامو بغاراتو عمى قبائؿ أخرل

كبالمقابؿ، فقف ركايات عديدة تظير عف أنماط أخرل مف الضرائب التي كاف العرب يعرفكنيا 
حيث يتضح أف الممكؾ كشيكخ القبائؿ فرضكا إتاكة عمى األمكاؿ المنقكلة )اإلبؿ كالمكاشي(  -آنذاؾ-

مى ، كما أخذكىا مف التجار الذيف يرتادكف أسكاقيـ بفرض العشكر عبأخذ قسـ منيا أك عشرىا

                                 
 .218، ص1: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، جعمي( 1)
 .331، ص23، جتاج العركس مف جكاىر القامكس :الحسينيالردافة: الكزارة. ( 2)
 .53، ص1، جالنقائضأبك عبيدة: ( 3)
 .472، ص7: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، جعمي (4)

 .481، ص7ج المرجع نفسو: (5)

 .130، ص1، جفي تميز الصحابة ابف حجر: اإلصابة( 6)
 .87، ص11األصفياني: األغاني، ج( 7)
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، كما جبى ىؤالء اإلتاكة مف األراضي الزراعية ، في إشارة أخرل إلى ضريبة )العشكر(بضائعيـ
، أضؼ إلى ذلؾ أنيـ فرضكا اإلتاكة بتحصيؿ عشر اإلنتاج، في بياف كاضح إلى ضريبة )الخراج(

 . كىي)الجزية( ،عمى األفراد أك ما يسمى بقتاكة األعناؽ
كلقد تعددت تسميات أكلئؾ المكظفيف المكمفيف بقبض كجباية اإلتاكات، فأحيانا تسمييـ 

 .اسكف، أك المكٌ ، أك الحشاركفة، أك السعاةالركايات الجبا

، ، أك إما عيننا، كقد أخذت إما نقدناكلقد فرضت اإلتاكة عمى النساء كما عمى الرجاؿ
، كال يسمح كيرد أحياننا أف البعض كاف يدفعيا مباشرة إلى الشيخ أك الممؾ ،اككانت تدفع سنكيِّ 

 .عادة بتأخرىا عف مكعدىا ميما ساءت حالة دافعييا

ا لمالية شيخ القبيمة تساعده ككانت ىذه اإلتاكات تشكؿ مصدرنا ميما لدخؿ القبيمة كمكردنا حيكيِّ 
كنفقات كالضيافة كالديات  تمسؤكلياعمى القياـ بما يتكجب عميو مف تبعات السيادة كما يتعمؽ بيا مف 

 .كالفدية
لئلتاكة )الطرؼ الضعيؼ( السمع عيد( يقدـ فيو الدافع  ككاف دفع اإلتاكة يشكؿ اتفاقنا )ذمة،

بأم شرط يعرض  الحماية كعدـ االعتداء، كأم إخبلؿمقابؿ كالطاعة كاالنقياد التاـ لمطرؼ القكم 
 القبيمة لمغزك.

                                 
 .179، ص1؛ الجاحظ: الحيكاف، ج 263ابف حبيب: المحبر، ص( 1)
 سيتـ التفصيؿ في المكضكع في المبحث القادـ. (2)
 سيتـ التفصيؿ في المكضكع في المبحث القادـ. (3)
 .371-370ابف حبيب: المحبر، ص (4)
 سيتـ التفصيؿ في المكضكع في المبحث القادـ. (5)
 . 105، ص13األصفياني: األغاني، ج (6)
 .369، ص2، جالطبرم الطبرم: تاريخ( 7)
 .211الضبي: المفضميات، ص( 8)
 .179، ص1الجاحظ: الحيكاف، ج( 9)
 .7، ص6، جالفريد ابف عبد ربو: العقد( 10)
 .371-370حبيب: المحبر، صابف ( 11)
 .87، ص11األصفياني: األغاني، ج (12)
 .371ابف حبيب: المحبر، ص (13)
 .7، ص6، جالفريد ابف عبد ربو: العقد (14)
 .211الضبي: المفضميات، ص (15)
 .21،  صالعربية سالـ: تاريخ الدكلة( 16)
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يضي بميالعشوي:ي- انً ا:
ة فعكنيا عند دخكليـ الدكؿ المجاكر ، حيث كانكا يدأما ضريبة العشكر فيي معركفة قبؿ اإلسبلـ

فيي جباية مألكفة كمعركفة تقضي بأخذ  ،ليـ بقصد التجارة، كفي بعض األسكاؽ في الجزيرة العربية
، كاألمثمة كثيرة عمى األسكاؽ التي كانت تجبى عشر ما يحصؿ عميو التاجر مف ربح البيع كالشراء

يتكلى تعشيره، كربما يتكالىا سادة كمب  حيث كاف األكيدر ،منيا العشكر منيا: سكؽ دكمة جندؿ
يتكلى جباية العشر  جندؿ ممف ينافس األكيدر عمى دكمة الكمبي ةقنافأك بعض الغساسنة، ككاف 

 .كذلؾ

كلـ يقتصر أخذ العشكر فقط عمى األسكاؽ، بؿ كانت تؤخذ بشكؿ أساسي عف الحدكد، فكاف 
 .ىا منيـيتـ أخذ حدكدالالتجار العرب إذا دخمكا 

األسكاؽ  كعمى ىذا األساس، عممت قريش عمى تكريس استقبللية مكة، كربطيا باستقبللية
 المجاكرة ليا، كسكؽ عكاظ كذم المجاز.

فمـ يكف تدفع بو العشكر، مما أضفى عميو أىمية كبيرة  -كىك أشير األسكاؽ–أما سكؽ عكاظ 
جعمتو يمثؿ سكقنا حرنة، حيث إف بضاعتيا المجمكبة المستكردة كالمصدرة معفاة مف أم رسكـ )مككس( 

 الضريبي. ، كىك ما يعرؼ اليـك باإلعفاءأم ضرائب

أك لـ تصؿ في يـك مف األياـ  أحدو ا أم أنيا لـ تدف أك تحكـ مف كالكاقع أف مكة إف كانت لقاحن 
                                 

 .12، ص15األصفياني: األغاني، ج؛  179، ص1الجاحظ: الحيكاف، ج ؛ 211الضبي: المفضميات، ص (1)
 .307، ص3، ج المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: عمي( 2)
كانت بو بنك كنانة مف كمب، سميت بذلؾ ألف  ل بيف الشاـ كالمدنية قرب جبمي طيءدكمة جندؿ: حصف كقر ( 3)

، 2، جالبمداف معجـ ياقكت:الحمكم، كفتحيا.  بالجندؿ، غزاىا خالد بف الكليد زمف النبي حصنيا مبني
 .487ص

كقد ذكركا أنو مف السككف، كالسككف ىـ مف  ،فقد نسبو أىؿ األخبار إلى  كندة ، صاحب دكمة الجندؿ :األكيدر (4)
كمعنى ىذا أف عائمة تنتمي إلى كندة كانت تحكـ ىذا المكضع الميـ في البادية؛ ألنو ممتقى طرؽ قكافؿ  ،ةكند

  .68، ص6عمي: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، ج كسكؽ معركؼ مف أسكاؽ الجاىمييف.
كىك   لقب بذلؾ ألنو أتى النبي ،فمقب لو سمو يزيد بف قنافة كسماه ابف الكمبي سبلمة كأما ىيٍمبقنافة الكمبي: ا (5)

، 6. ابف حجر: اإلصابة في تميز الصحابة، جفمسح رأسو فنبت شعره فسمي الييٍمب يكنى أبا قبيصة أقرع
 .522ص

 .270، ص1اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ج( 6)
 .173، صكالممالؾ ابف خرداذبة: المسالؾ( 7)
 .225: صقبؿ اإلسبلـ سبلمة، قريش؛  337، ص2ابف كثير: البداية كالنياية، ج( 8)
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إلى كضع مف التبعية كالعبكدية، ال يعني أنيا لـ تفرض اإلتاكات عمى مف يدخميا، كالظاىر أف قريش 
جارة قريش مف محمية إلى امتنعت عف تحصيؿ ىذه اإلتاكات نتيجة لمتطكر التجارم الذم رافقو تحكؿ ت

 .راـ العقكدعالمية مباشرة بعد إب
مما تقدـ نستنتج أف ضريبة العشكر كانت مف الضرائب المعركفة قبؿ اإلسبلـ، كعندما جاء 

 .دد كيفية أخذىا ككقتيا كعدد مراتيااإلسبلـ أبقى عمى ىذه الضريبة، إال أنو ح

الحجاز )مكة، الطائؼ، يثرب( عمى الصعيديف  غـ مف الدكر الميـ الذم لعبتو مدفكعمى الر 
االقتصادم كالديني قبؿ اإلسبلـ، إال أف المحكر األبرز يبقى دكر مكة؛ كذلؾ نظرنا الشتغاؿ أىميا 

 ا؛ ككقكعيا عمى أىـ شرياف مف شراييف التجارة العالمية منذ القدـ.ا كعالميِّ بالتجارة محميِّ 

يالتوييالثجايييفييالحجا :ي- ال ًا:
افرت جيكد عديدة لتضع مكة بيذه المكانة التجارية منيا: سقكط اليمف في أيدم د تنكق

، مما أتاح لمكة القياـ بدكر الكسيط التجارم  األحباش ثـ الفرس، كاندالع النزاع بيف الفرس كالرـك
يُقَيْ شٍي ﴿كألىمية التجارة فقد أشار إلييا القرآف الكريـ بقكلو تعالى: المحايد بيف تمؾ الدكؿ يِ ِ َ ِف

ْ ِفي)ي(1) ثَاِءيَوالصَّ يَىَذاياْلَبْ ِ ي)2ِإ َ ِفِيْميِيْحَمَميالشِّ (يالَِّذييَأْطَعَمُيْميِمْنيُجوٍعيَوآَمَنُيْمي3(يَفْمَ ْعُبُتوايَي َّ
 كلكف ما ىك اإليبلؼ؟ كمف ىـ أصحابو؟. ﴾ِمْنيَخْوفٍي

، أما التي كتبت لسادة قريش -أم المكاثيؽ– ، كاألماناتلقد عرؼ اإليبلؼ بأنو العيكد
 ، كلقد عرؼ األربعة أدكارىـبنك عبد مناؼ كعبد شمس كالمطمب كنكفؿأصحاب اإليبلفات فيـ ىاشـ

فسافر نكفؿ بف عبد مناؼ إلى األكاسرة،  التجارية، فذىب كؿ كاحد منيـ لئًلتجار مع جية معينة؛
كتكجو عبد شمس إلى الحبشة، أما ىاشـ فكانت كجيتو الشاـ كاتجو المطمب بف عبد مناؼ إلى اليمف، 

 .حيث مات بغزة

–كبالتالي فقنو يقاؿ أف ىذه اإليبلفات صنعت أكبر إنجاز حققو أكالد عبد مناؼ بزعامة ىاشـ 

                                 
 .225: صقبؿ اإلسبلـ سبلمة، قريش (1)
 .225: صالمرجع نفسو( 2)
 .4-1سكرة قريش: آية ( 3)
 .162ابف حبيب: المحبر، ص( 4)
 .43-42المنمؽ، ص ابف حبيب:( 5)
 .504، ص1، جالرسؿ كالممكؾ ؛ الطبرم: تاريخ 66، ص1، جاألشراؼ الببلذرم: أنساب( 6)
 .162حبيب: المحبر، ص ابف (7)
 .504، ص1، جالرسؿ كالممكؾ الطبرم: تاريخ؛  162ابف حبيب: المحبر، ص (8)
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 ؛ كذلؾ أف تجارة قريش كانت ال تعدك مكة فكاف القرشيكفكلمكة عامة لقريش خاصة، -ىذه الفترةفي 
 .يعانكف ضيقنا بسب ذلؾ

، كالزعامات، أصبحت تجارة قريش آمنةأما بعد عقد اإليبلفات، كأخذ األمانات مف الممكؾ 
كتحكلت مف تجارة محمية محدكدة بسكؽ مكة إلى تجارة عالمية تمعب فييا مكة دكر الكسيط التجارم، 

 .حتى أطمؽ عمى مكة اسـ الجميكرية التجارية

ا إلى أف مكة لـ تعمؿ عمى إنشاء حككمة ليا مثؿ البتراء أك تدمر، بؿ كانت كتجدر اإلشارة ىن
تكلي أمكرىا ما عرؼ بالمؤل الذم تألؼ أعضاؤه مف شيكخيا كرجاالت أعماليا التجار، ككاف ىذا المؤل 

 .يجتمع في دار الندكة، كىي تشبو مبنى البمدية

كقد كاف ىذا المؤل يقكـ بتنظيـ أمكر مكة عف طريؽ ميمات أك كظائؼ دينية أككمت إلى 
 .تيا ككبار شيكخيا كرجاالت أعماليا كمف أىـ ىذه الكظائؼ: الرفادة كالسقاية كالحجابة كاألشناؽأسر 

 لكف يبدك أف المسئكلية الممقاة عمى مكة كالمتمثمة في خدمة مف يحج ليا مف ركاد بيت هللا
ا عمى تقديـ ين دفعت رجاؿ أعماليا كالقادريف مالالحراـ، كفي الكقكؼ إلى جانب الفقراء، ىي التي 

 األمكاؿ طكاعية لمف يتكلى تمؾ الكظائؼ، كفيما يمي عرض ألبرزىا:
ىي كظيفة دينية مرتبطة حصرنا بمكسـ الحج؛ كألف الرفادة تحتاج ماالن كافينا، فقف قصي اليفات :ي

لتأميف  -بؿ مفتكحة–ىك مف فرض عمى جميع بطكف قريش دفع ضريبة غير محددة  بف كبلب
، فكاف كؿ إنساف يدفع مقدارنا معيننا مف الماؿ مف أجؿ طعاـ الرفادة الطعاـ الكافي في مكسـ الحج

، كفيما يبدك فقف ىذا المبمف المفركض عمى كؿ إنساف مف أىؿ اليسار كاف بما يتناسب مع ثركتو

                                 
 .242، ص1اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ج( 1)
 .213-212، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش (2)
العرب القديـ  تاريخ؛ عاقؿ:  49، ص4: المفصؿ، ج؛ جكاد 31، ص1، جالكبرل طبقاتالينظر: ابف سعد: ( 3)

 .238ص كالعصر الجاىمي،
 .226سحاب، فكتكر: إيبلؼ قريش، ص( 4)
ًفيَّ ىك  (5) ، أيمُّوي صى اًلدو بو أىبيك خى يًٌ ٍبًف ًكبلى ٍبًد اٍلعيزَّل ٍبًف قيصى ًد ٍبًف عى ٍيًمًد ٍبًف أىسى كى ـي ٍبفي ًحزىاـً ٍبًف خي ًكي ٍممىى ًبٍنتي حى ةي، كىأيمُّيىا سى

ٍبًد مىنىاًؼ ٍبًف  ٍبدً عى ًلدى فً  عى ميوي، كي فى ًإٍسبلى سي نىٍيفو ًمائىةى بىًعيرو ثيَـّ حى ـى يىٍكـى حي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اَّللَّي عى كؿي هللًا صى ي اٍلكىٍعبىةى، أىٍعطىاهي رىسي
فًٌيى ًباٍلمى  ، تيكي ـً ٍسبلى ًستًٌيفى ًفي اإٍلً اًىًميًَّة، كى نىةن، ًستًٌيفى ًفي اٍلجى نىةى عىاشى ًمائىةن كىًعٍشًريفى سى ٍمًسيفى  ًدينىًة سى : ثىمىافو  أىٍربىعو كىخى ًقيؿى كى

ٍمًسيفى   .702، ص2. أبك نعيـ: معرفة الصحابة، جكىخى
 .147، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش (6)
 .241، صالعرب القديـ كالعصر الجاىمي عاقؿ: تاريخ (7)
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كما يظير أف دار الندكة كانت المكاف الذم يضعكف فيو األمكاؿ التي  ،إلى مائة مثقاؿ ىرقميةيصؿ 
في إشارة تكحي بكجكد فكرة بيت الماؿ في التراث المكي  -باعتبارىا حككمة آنذاؾ–يجمعكنيا لمرفادة 

 قبؿ اإلسبلـ.

ا تخرجو  قريش في كؿ مكسـ مف كيكضح الطبرم ىذه الضريبة فيقكؿ:  ككانت الرفادة خرجن
أمكاليا إلى قصي بف كبلب، فيصنع بو طعامنا لمحجاج يأكمو مف لـ تكف لو سعة كال زاد ممف يحضر 

 .المكسـ 

كيظير مف ركاية الطبرم أف قصي بف كبلب ىك مف فرض عمى قريش دفع ىذه الضريبة، 
ف   يا معشر قريش إنكـ جيراف كاف يقكؿ ألىؿ مكة يأمرىـ بيا: كذلؾ حيف هللا كأىؿ بيتو الحراـ، كا 

ا أياـ ىذا الحج  الحاج ضيؼ هللا كزكار بيتو، كىـ أحؽ الضيؼ بالكرامة، فاجعمكا ليـ شرابنا كطعامن
حتى يصدركا عنكـ، ففعمكا فكانكا يخرجكف لذلؾ كؿ عاـ مف أمكاليـ فيدفعكنو إليو، فيصنعو طعامنا 

 .لمناس أياـ منى 

، كقد استمر النبي العصر الجاىمي، كلما جاء اإلسبلـ أبقاىاكقد ظمت الرفادة قائمة طكاؿ 
  غير أف التطكر ف بعد الخمفاءفي تقديـ الرفادة لمحجيج، كسار عمى دربو الخمفاء الراشدكف كمى ،

 .قد جعمكىا مف بيت الماؿ -فيما بعد–األبرز فيما يتعمؽ بيذه الضريبة الدينة ىك أف الخمفاء 
ا بمكسـ الحج، فقذا ذكرت الرفادة ذكرت معيا السقاية كىي ال قا م:ي مف الكظائؼ المرتبطة أيضن

ضمننا، كيكتنؼ مكضكع السقاية غمكض ناجـ عف اختبلؼ أىؿ األخبار فييا، فمنيـ مف يفسر السقاية 
بقسقاء المحتاجيف مف الماء مجاننا، كفي نفس الكقت يتحدثكف عف السقاية عمى أنيا إسقاء الحجاج مف 

 .ماء المنبكذ بالزبيبال
                                 

 .39، صكالتخاصـ ؛ المقريزم: النزاع 35، ص1ابف سعد: الطبقات الكبرل، ج( 1)
؛ ابف سعد:  108-107، ص1، جالنبكية ابف ىشاـ: السيرة ؛ ينظر، 508، ص1تاريخ الممكؾ كالرسؿ، ج( 2)

 .75، ص2، جالغراـ بأخبار البمد الحراـ شفاء :؛ الفاسي 32، ص1الطبقات الكبرل، ج
 ابف ىشاـ: السيرة ينظر، .508، ص1؛ الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج 155، ص1األزرقي: أخبار مكة، ج( 3)

، الغراـ بأخبار البمد الحراـ شفاء :؛ الفاسي 32، ص1؛ ابف سعد: الطبقات الكبرل، ج 112، ص1، جالنبكية
 .38، صكالتخاصـ المقريزم: النزاع ؛ 75، ص2ج

 .110: أصالة الحضارة العربية، صمعركؼ( 4)
 .241، صالعرب القديـ كالعصر الجاىمي عاقؿ: تاريخ؛  82، ص1األزرقي: أخبار مكة، ج (5)
 .64، ص1الببلذرم: أنساب األشراؼ، ج( 6)
،  المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: ؛ عمي 68-67ابف الضياء: تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ، ص (7)

.66، ص4ج
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فالسقاية تعني تييئة الماء العذب الذم ييحمؿ لمحجاج عمى اإلبؿ بالقرب كالمزاكد كيجمع في 
، ككاف بعض المكسريف ممف تكلى حياض مف أدـ أم جمكد تكضع بفناء الكعبة كفي منى كعرفة
، كلـ تقتصر السقاية فقط عمى ممكحتوالسقاية يمزج ىذا الماء بالزبيب أك يحمكه بالتمر أحياننا لكسر 

 .الماء ببل ثمف بؿ تعدل ذلؾ إلى بيع المبف كالنبيذ كالعسؿ إلى المحتاج كلكف بثمف
، كقد فرضيا : فيي مف األعماؿ التي كانت في مكة، كتعني الديات كالغراماتاألشناقأما 

بأف جعمتيا في بني تيـ نظمت العممية ، كقد حسنت قريش أمكر الدية كدفعيا، فالعرب عمى القاتؿ
كأسمتيا األشناؽ، كيتكلى القائـ منيـ باألمر جمع الديات كتسميميا لكلي القتيؿ، كما يقكـ المسؤكؿ 

 .أحياننا بجمع الماؿ؛ لتسديد الدية عمف عجز عف أدائيا لقمو مالو أك نحك ذلؾ

لكلي القتيؿ الذم يككف في جكار كىناؾ نكع آخر مف الدية أسمكه )دية الخفارة(، كتدفع 
شخص آخر، فعندئذ يتحتـ عمى المجير جمع ىذه الدية التي قيمتيا سبعكف ناقة عشراء، كيدفعيا لكلي 

 .الجار الذم قتؿ بينما كاف في جكاره كحمايتو

يحمفيالفضول:ي-يابًعا:
حمفيدت كمف أجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية، قامت قريش بحركة اجتماعية كاسعة، فعق

حيث اجتمع سادة قريش ككجياء القكـ كعمى رأسيـ بنك ىاشـ في دار زعيـ قبيمة الفضولي)المؤا ا (،ي
تيـ عبدهللا بف جدعاف، كقد اختاركىا لمكانتو كشرفو كثرائو، فأقرت قريش محاربة الظمـ مف خبلؿ 

التآسي في المعاش المحافظة عمى حقكؽ التجار الغرباء حتى يحصؿ عمى حقكقو كاممو أكالن كعمى 
 .ا)النفقة( بيف سكانيا ثانين 

ا إلى  عقد ىذا الحمؼ ىك تعرض مكة في العقد األخير مف القرف كيبدك أف الذم دفع قريشن
 .السادس الميبلدم ألزمة مالية حادة

                                 
 .110: أصالة الحضارة العربية، ص ؛ معركؼ 437، ص1مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط، ج( 1)
 .90، ص2، جالغراـ بأخبار البمد الحراـ شفاء :الفاسي (2)
 .84، ص5: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، جعمي (3)
 .252، ص3؛ ابف عبد ربو: العقد الفريد، ج 187، ص10ابف منظكر: لساف العرب، ج( 4)
 .593، ص5، جاإلسبلـمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ : العمي (5)
 .173، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش ؛ 600، ص5، جمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: العمي (6)
 .173، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش؛  161، ص4األصفياني: األغاني، ج (7)
 .143، ص1؛ ابف ىشاـ: السيرة النبكية، ج 167: المحبر، صابف حبيب (8)
 .95ص ،18ج األنكار، بحار المجمسي:( 9)
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، كما  مف ذلؾ نستنتج أف عمؿ حمؼ الفضكؿ يشبو لحد كبير عمؿ المحاكـ التجارية اليـك
نية ليا سمطة تنفيذية قكية عمى أىؿ مكة، كقد ضمف حمؼ الفضكؿ حقكؽ المظمكميف يشبو محكمة مد

 كالضعفاء فأصبح الحمؼ ىك الجية المسئكلة عف تأدية الحقكؽ كحمكؿ المشكبلت المالية.

كبقدر ما ييـ الحديث عف الماؿ كالتجارة، فقف الحديث عف النظـ المالية كالتجارية التي 
 يبقى األىـ؛ كذلؾ نظرنا الرتباطيا لحد معيف بمكضكع البحث.أفرزتيا ىذه التجارة 

كلعؿ أبرز ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا األمر أف رجاؿ قريش كانكا يضبطكف المعاىدات 
 .؛ لحفظ تمؾ العيكد كالمكاثيؽكصحؼ أك عمى األديـ التي يعقدكنيا كيسجمكنيا في ميارؽ

يالصكوكيوالنقوت:ي-خامً ا:
نظاـ الصككؾ، ككتبكا فييا كؿ حساباتيـ التجارية، كما ليـ مف حقكؽ لدل  عرؼ العربكما 

َـّ العرب بالكتابة كالحساب  اآلخريف، كما عمييـ أيضا؛ ليككف محفكظنا كمسجبل، كمف أجؿ ذلؾ أل
ؾ كما استعممكا نكعنا آخر مف الصككؾ ىي صكك ؛ نظرنا الشتغاليـ بالتجارة، كأعداده كعممياتو البسيطة

المسافريف، كالتي يمنحيا الممكؾ كسادات القبائؿ مختكمة بخاتـ الحاكـ أك شيخ القبيمة أك نقشو يحمميا 
 .المسافركف معيـ أينما ارتحمكا فبل يعترضيـ معترض

بحكـ عمميـ بالتجارة في الصرؼ، كالصرؼ  في شبو الجزيرة كغيرىا كلقد عمؿ أىؿ الجاىمية
 .الصرؼ  نبية بالفضة أك أحدىما باآلخر، كقد أقر الىك بيع الذىب بالذىب، كالفض

كما استعمؿ أىؿ الجاىمية النقكد، حيث كانت العمبلت السائدة في مكة كالمدينة عامة ىي 
َوِمْنيَأْىِلياْلِكثَاِ ي﴿تعالى: ، كقد أشار القرآف الكريـ إلييما بقكلوالدينار كالدرىـ كىما عممتاف أجنبيتاف

يَمايُتْم َيَمْنيِإْني ِهيِإَلْ َكيِإلَّ ِهيِإَلْ َكيَوِمْنُيْميَمْنيِإْنيثَْأَمْنُويِبِت َناٍييَليُ َؤتِّ َعَمْ ِويَقاِئًمايَذِلَكييثَْأَمْنُويِبِقْنَطاٍييُ َؤتِّ
 .﴾ْميَ ْعَمُمونَيِبَأنَُّيْميَقاُلوايَلْ َسيَعَمْ َنايِفيياأْلُمِّ ِّ َنيَ ِب ٌليَوَ ُقوُلوَنيَعَمىياَّللَِّياْلَكِذَ يَوىُي

كىناؾ بعض األخبار عف نقكد كانت متداكلة في الحجاز عند ظيكر اإلسبلـ، كقد سميت تمؾ 
                                 

 .3752، ص4، جالمغة الصحائؼ، الميرؽ: الصحيفة البيضاء يكتب فييا. األزىرم: تيذيب( 1)
 .134، ص1: تيذيب المغة، جيـ: الجمد. األزىرماألد( 2)
 .307تاريخ شبو الجزيرة العربية، ص ؛ سالـ: 233، صقبؿ اإلسبلـ قريش سبلمة:( 3)
 .233ص، قبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش( 4)
 .417، ص7، جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: عمي (5)
 .312: تاريخ شبو الجزيرة العربية، صسالـ( 6)
 .75سكرة آؿ عمراف، آية: ( 7)
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ف نماذج مف نقكد جاىمية تعكد دارىا، كلقد سجؿ الباحثكف الميتمك النقكد بأسمائيا، كأشير إلى كزنيا كمق
 .إلى عيكد سابقة في مكاضع مختمفة مف جزيرة العرب

مما سبؽ يستنتج أف العرب تعاممكا بالنقكد )الدرىـ، الدينار(، كأدخمكا لحياتيـ عمبلت جديدة 
عندما كانكا منشغميف بالتجارة ىناؾ، كقد  -أم نقكد اليمف كالحبشة–كالدينار الركمي كالدرىـ الساساني 
 فرضت عمييـ استعماؿ تمؾ النقكد.

في المعامبلت االقتصادية المنتشرة بيف العرب  كمما كاف شائعنا في الجاىمية استعماؿ الربا،
 . كغيرىـ، كلقد استثمر رؤكس األمكاؿ نقكدىـ في إقراض المحتاجيف بربنا فاحش

ا، قياـ بيكتات  كلقد كاف مف مظاىر التطكر االقتصادم عمكمنا كالتطكر التجارم خصكصن
عماؿ اإلقراض كالربا الذم كما تقكـ بأ مالية في مكة كالمدينة كخارجيا بأعماؿ الصرافة كتبادؿ النقكد،

ا كثيرة كاف يدخؿ  .، كلقد برع الييكد في ىذا المجاؿعمى أصحاب رؤكس األمكاؿ أرباحن

كقد تعامؿ الجاىميكف بالمبادلة )المقايضة(، كتعاممكا بكزف الذىب كالفضة، كتعاممكا بالعممة، 
عندىـ، فكانكا يبيعكف تمرنا بتمر، كشعيرنا بشعير، كلما ظير اإلسبلـ كانت ىذه الطرؽ ال تزاؿ مألكفة 

 .كحنطة بحنطة، كقد أشير إلى ىذه األنكاع في كتب الحديث

كقد لعبت الديكف دكرنا ميمنا في الحياة العامة في الجاىمية، كفي الحياة االقتصادية بصكرة 
لقد استداف أصحاب الماؿ خاصة؛ الضطرار التجار إلى التعامؿ بالديف، ككذلؾ الباعة كالمشتركف، ك 

 .مف بعضيـ البعض لكي تسير أمكرىـ المالية

كالعبلمات التجارية  ككذلؾ عرؼ العرب إلى جانب ىذه النظـ كغيرىا نظاـ األمانات كالكدائع
كالككاالت كالسمسرة، كالسمسار ىك المتكسط بيف البائع كالمشترم إلمضاء البيع كىك مف يسميو الناس 

كالمكازييف، فاستعممكا كعرفكا المقاييس كالمكاييؿ  ،ذلؾ مف أعماؿ التجارة كأصكلياكغير  بالدالؿ،
 .نص أكقية(د كالصاع كالرطؿ كاألكقية كالنش )الكفتيف، ككالكا بالم الميزاف ذا

                                 
 .487، ص7، جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: عمي (1)
 .238-237، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش (2)
 .212تاريخ العرب االقتصادم قبؿ االسبلـ، ص :معطي( 3)
 .419المرجع نفسو: ص (4)
 .488، ص7، جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: عمي (5)
 .404، ص7ج المرجع نفسو: (6)
 .313؛ سالـ: تاريخ شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ، ص235، صقبؿ اإلسبلـ سبلمة: قريش (7)
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يالقبائليوالنظميالقبم م:ي- اتً ا:
كال ينبغي ألم باحث حيف يناقش مكضكعات العرب قبؿ اإلسبلـ، أف يغفؿ عف الحديث عف 
قضية القبائؿ كالنظـ القبمية، كما كانت تمعبو في تمؾ الفترة مف صياغة كرسـ خط العرب الحضارم، 

في  دكلتو الناشئة كبمكرة النظـ المالية التي تصارعت مع استحداث اإلسبلـ ليا يكـ أف أرسى النبي 
 المدينة.

كىنا ييشار إلى أف االقتصاد البدكم القائـ عمى االرتحاؿ مع قطعاف الماشية مف أجؿ البحث 
عف الكؤل كالماء، كىك اقتصاد الحجاز في ىذه الفترة، ألف ما عدا مدف الحجاز )مكة كالمدينة 

الحياة كالطائؼ( كالتي كانت كجزر صغيرة في خضـ صحراكم كبير، كاف االرتحاؿ ىك نامكس 
ف عميو شكؿ الحياة في تمؾ الفترة، فالحياة القبمية كمحكرىا األساسي، كمف ىنا يستنتج ما يمكف أف يكك 

 .كانت تنفر مف الزراعة كالتجارة كالصناعة كتعتمد عمى تربية الماشية إلى جانب الغزك

تنمية أمكاليـ مما سبؽ يستنتج أف العرب قبؿ اإلسبلـ )القبائؿ( يعتمدكف عمى المكاشي في 
، فالماؿ في المغة ما ألنيا كانت األكثر في حياتيـ، كىذا ال يمنع أف يككف الماؿ عندىـ أشياء أخرل

كىك في األصؿ ما يممؾ مف الذىب كالفضة، ثـ أطمؽ عمى كؿ ما يقتنى كيممؾ مف  ءممكتو مف شي
 .األعياف

ياء المصنكعة كالعقار تدخؿ تحت كعميو فقف األمتعة كالبضائع كالمعادف كاألخشاب كاألش
 مسمى الماؿ عند العرب في الحكاضر أك البكادم.

  

                                 
 .224، صالعرب القديـ كالعصر الجاىمي عاقؿ: تاريخ( 1)
 .415، ص7، جالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ: عمي (2)
 .223، ص1ابف منظكر: لساف العرب، ج( 3)
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 نُظاو ادلايل يف انعٓذ انُبٕيا

النظاـ المالي اإلسبلمي مف أكثر األنظمة استقبلالن، كأنبميا غاية في حضارتنا، كقد قرر  دُّ ييع
يالقرآف الكريـ ىذا في قكلو تعالى: يُتوَلًم يَ ُكوَن يَل يِمْنُكْم﴾﴿َكْي ياأْلَْغِنَ اِء فيدفت الحضارة ، َبْ َن

اإلسبلمية إلى كجكب تداكؿ األمكاؿ بيف الناس جميعنا، كعدـ اقتصار ذلؾ عمى فئة األغنياء؛ ألف ذلؾ 
ا في المجتمع اإلسبلمي، كا عبلءن لطبقة بعينيا دكف كجو حؽ.  مما ييسبب حرجن

دي مف األمكاؿ كما يخرج منيا في أكجو النفقات بيت الماؿ ىك المؤسسة التي تيشرؼ عمى ما يىرً 
المختمفة؛ لتككف تحت يد الخميفة أك الكالي، يضعيا فيما أمر هللا بو أف تيكضع بما ييصمح شئكف األمة 

كأىـ كاردات بيت الماؿ: الزكاة، كالخراج، كالجزية، كالغنيمة، كالفيء، كاألكقاؼ، ، في السمـ كالحرب
كأما اختصاصات ، معنى الضريبة عمى الثركة كاألرض كاألنفس -باستثناء األكقاؼ-كفييا جميعنا 

بيت الماؿ فكؿ ماؿو استحقَّو المسممكف، كلـ يتعيَّف مالكو منيـ فيك مف حقكؽ بيت الماؿ، ككؿُّ حؽٍّ 
كبناء عمى ىذا التعريؼ فقف بيت ، كجب صرفو في مصالح المسمميف فيك حؽّّ عمى بيت الماؿ

لماؿ مف أىـ المؤسسات الحضارية اإلسبلمية، فيك الجية الكحيدة المخكلة لمصرؼ عمى مصالح ا
 المسمميف المتفاكتة؛ كلذلؾ فيك يجمع اختصاصات كزارة المالية كالبنؾ المركزم في عصرنا الحاضر.

يأوًل:يالموايتيالمال ميلمتولم:
 .د دكرية كغير دكريةكتنقسـ مكارد الدكلة المالية في العصر النبكم إلى مكار 

الموايتيالتوي م: -
 كىى مكارد يجبى إيرادىا في أكقات معينة مف السنة مثؿ: زكاة الماؿ، كزكاة الفطر، كالجزية.

ي كا يالمال: -يأ
كما  كتاب هللا يطبقان لما جاء ف نبكمعصر الالقامت الدكلة بتحصيؿ زكاة الماؿ في 

كضعتو السنة مف قكاعد كأحكاـ, لمعظـ خصائص فركع الزكاة سكاء بالنسبة لمخاضعيف ليا, كشركط 
 الخضكع ككعائيا كفئاتيا, أك بالنسبة لكيفية جبايتيا كمراقبتيا.  

يف  فالزكاة ىي البركة كالنماء كالطيارة ،إذا نما كزاد ءالشيمصدر زكا  مف المغمييوال كا 
 كما أف النماء كالطيارة ليسااآلفات،  مف وكتتقيألنيا تزيد في الماؿ الذم أخرجت منو ، كالصبلح

                                 
 .7سكرة الحشر: أية ( 1)
 .47: مؤسسة صدر الماؿ في اإلسبلـ، صعبد القادر( 2)
 .331ص ،الحضارة العربية اإلسبلمية :ؿأبك خمي (3)
 .278الماكردم: األحكاـ السمطانية ص (4)
 .144، ص2، جمعانى كممات الناس يالزاىر ف: ؛ األنبارم 358، ص14ابف منظكر: لساف العرب، ج( 5)
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يَصَتَقًمي﴿قاؿ هللا تعالى:  ،مقصكريف عمى الماؿ بؿ يتجاكزانو إلى النفس البشرية يَأْمَواِلِيْم يِمْن ُخْذ
ُيُىْميَوُثَ كِّ ِيمْي .﴾ُثَطيِّ

 يالماؿ المخصكص المخرج ف لساف الفقياء تنصرؼ إلى  يطبلقيا فإكالزكاة عند 
اسـ لقدر مخصكص مف ماؿ مخصكص يجب صرفو  فتطمؽ عمىالشيعيييأمايال كا يف، مصارفو 

ي.ألصناؼ مخصكصة بشرائط معينة

في  كالزكاة الشرعية قد تسمى، الحصة المقدرة مف الماؿ التي فرضيا هللا لممستحقيفيإذنا فيي
كلقد فرضت الزكاة في السنة الثانية  ،اآليات الدالة عمى كجكبيا يكالسنة صدقو كما جاء فلغة القرآف 

 .  بالكتاب كالسنة كاإلجماع مف اليجرة في شير شكاؿ

يال ََّكا َي﴿أما فرضيتيا مف القرآف ففي قكلو تعالى: يَوآُثوا  َ َ يالصَّ كقكلو عز  ،﴾َوَأِق ُموا
.كالحؽ المعمـك ىك الزكاة ،َأْمَواِلِيْميَحقٌّيَمْعُموٌم﴾﴿َوالَِّذ َنيِفيي:كجؿ

 : عمر قاؿ: قاؿى رسكؿي هللا  ابفي  ركاه كمف السنة ما
يتاًء  بلة، كا  قاـً الصَّ : شيادًة أىٍف ال إلوى إالَّ هللا، كأىفَّ محمدان رسكؿ هللا، كا  مسو   بينيى اإلسبلـي عمى خى

، كصٍكـً   .رمضافى الزكاًة، كالحجًٌ
 إذا فيي أحد أركاف اإلسبلـ كال يصح إال بو.

 .ؿ الممتنع مف أدائيا، يكفر جاحدىا، كيقاتى كأما اإلجماع فقد أجمعت األمة عمى كجكبيا كفرضيتيا
 .كتجب الزكاة عمى كؿ مسمـ بالف عاقؿ حر إذا بمف نصابنا كحاؿ عميو الحكؿ

كقد شممت كؿ األمكاؿ النامية في البيئة كقد حدد اإلسبلـ األمكاؿ التي يجب فييا الزكاة، 
كعركض التجارة، كالمعادف  كالذىب كالفضة، ؛العربية في عصر النبكة، مف األنعاـ كالزركع كالثمار

                                 
 .103 سكرة التكبة: أية( 1)
 .31ص ،صدر االسبلـ يالسياسة المالية ف :زرؽاأل (2)
  .368، ص1ج: مغني المحتاج، ؛ الشربيني 572، ص 2ابف قدامو: المغني، ج( 3)
 .2، ص2الكاساني، بدائع الصنائع: ج( 4)
 .77سكرة النساء: أية ( 5)
 .24 سكرة المعارج: أية( 6)
 .550، ص2ابف كثير: مختصر التفسير، ج( 7)
 .20، ص1البخارم: مختصر الصحيح، ج( 8)
 .492، ص5البغكم: شرح السنة، ج( 9)
 .102القرضاكم: فقو الزكاة، ص( 10)
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كقت كجكبيا كما بيف ، كما حدد المقادير كالنسب الكاجبة مف العيشر إلى نصفو إلى ربعو ،كالركاز
ككذلؾ حدد المصارؼ التي تنفؽ فييا الزكاة، كنزؿ  ،كأنيا في كؿ حكؿ مرة، كفي الزركع في كؿ زرعة

 . في ذلؾ القرآف، كفصمتو األحاديث

ثـ بيف طريقة أداء الزكاة، كذلؾ عف طريؽ الجياز المختص بالتحصيؿ كالتكزيع، الذم سماه 
عمالو إلى مختمؼ األقاليـ كالقبائؿ، ليجمعكا الزكاة  النبي  القرآف:  العامميف عمييا ، كمف ىنا بعث

 .كىذا أشير مف أف يذكر ،كيفرقكىا
الج  م:  -ي 

، كقد تأتي بمعنى العقكبة كالجزاء، فالجزاء لمثكاب ءكالجزية في المغة ىي المكافأة عمى الشي
 .كالعقاب

لزاـ لممسمميف أما في االصطبلح فيي: مبمف يؤخذ مف الكافر إلقامتو بدار  اإلسبلـ في كؿ عاـ، كا 
 .بحمايتيـ، كالذب عنيـ

﴿َقاِثُموايالَِّذ َنيَلي، أما مف الكتاب فقكلو تعالى: أما حكميا فيي ثابتة في القرآف كالسنة كاإلجماع
يِمَنيالَِّذ َنيُأوُثوايُ ْؤِمُنوَنيِباَّللَِّيَوَليِباْلَ ْوِمياْ ِخِييَوَليُ َحيُِّموَنيَمايَحيََّمياَّللَُّي َوَيُ وُلُويَوَليَ ِت ُنوَنيِت َنياْلَحقِّ

يَصاِغُيوَن﴾ يَوُىْم يَعْنيَ ٍت ياْلِجْ َ َم كمف السنة ما ركاه المغيرة بف شعبة أنو قاؿ ،ياْلِكثَاَ يَحثَّىيُ ْعُطوا
 كحده أك تؤدكا أف نقاتمكـ حتى تعبدكا هللا : أمرنا نبينا محمد لجند كسرل يكـ معركة نياكند

                                 
ماؿ كجد مدفكننا مف ضرب الجاىمية في أرض مكات، كعميو الخمس بمف النصاب أـ لـ يبمف، كال  ىك كؿالركاز: ( 1)

 .145، ص3يشترط بمكغ الحكؿ الستحقاقو. المغربي، شمس الديف: مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ ج
 .102القرضاكم: فقو الزكاة، ص (2)
 .103نفسو: ص المرجع( 3)
 .146، ص14جابف منظكر: لساف العرب، ( 4)
 .495، ص2؛ الدسكقي: الحاشية، ج 495، ص8ابف قدامو: المغني، ج (5)
 .495، ص8ابف قدامو: المغني، ج( 6)
 .29سكرة التكبة: أية ( 7)
ػ ى21، سنة   كقعت في،  مف المعارؾ الفاصمة في :معركة نياكند (8)

 انتصاران كبيران بقيادة  ، كانتصر فييا في  ىػ قرب بمدة19أك  18ـ( كقيؿ سنة 642)

حكـ الدكلة  اءانتيك بانتصار المسمميف  ، إال أف النعماف قتؿ في المعركة عمى الفرس 
. العيسرم: مكجز التاريخ اإلسبلمي مف عيد آدـ حتى عصرنا اعامن  416ف بعد أف داـ حكميا الساسانية في إيرا

 .460، ص1الحاضر، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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، أما ، ككاف السبب في كجكبيا ىك عقد الذمةكأجمع المسممكف عمى جكاز أخذ الجزية ،الجزية
شركط كجكبيا فيي عمى العاقؿ البالف الذكر الحر، كالصحة مف المرض، كالسبلمة عف العمى كالكبر، 

 . الدماء طكاؿ العاـ، كتؤدل مع بداية كؿ سنة كذلؾ لحقف كال تجب عمى الفقير

كلـ ينكر عميو أحد، كعيٌد  بمحضر مف الصحابة  أما مقدارىا ما ركم عف عمر بف الخطاب
ا، كالفقير ف درىمن أربعة كعشرك  ، كالمتكسط مف الغنيً اف درىمن ؛ فعمى الغني ثمانية كأربعك جماعناذلؾ إ

 .ا عشر درىمنا، كتسقط باإلسبلـ أك المكتاثن
 الخياج: -ي 

، كفي الشرع ىك ما كضع عمى رقاب األرض مف حقكؽ تؤدل كالخراج في المغة الكراء كالغمة
 .بسكاد العراؽ بقجماع الصحابة   ، كأكؿ مف فرض الخراج ىك عمر بف الخطاب عنيا

:  إذا أتاؾ كتابي ىذا،   أرسؿ لسعد بف أبي كقاص بف الخطاب اكقد كرد أف  قائبلن
فانظر ما أجمب الناس عميؾ بو إلى العسكر مف كراع كماؿ، فاقسمو بيف مف حضر مف المسمميف، 
كاترؾ األرضيف كاألنيار لعماليا ليككف ذلؾ في أعطيات المسمميف، فقنؾ إف قسمتيا بيف مف حضر لـ 

 . ءيكف لمف بعدىـ شي

ا ما يختص باألرض مف يذ بيا اإلماـ عمى األرض منكلقد كضع أسس تقدير لمخراج يأخ
جكدة كخصكبة، ككذلؾ ما يختص بالزرع باختبلؼ أنكاعو مف الحبكب كالثمار، ككذا ما يختص 

 .بالسقي كالشرب

 

                                 
 .371، ص2البخارم: مختصر صحيح البخارم، ج( 1)
 .496، ص8المقدسي: ابف قدامو، ج( 2)
 .112، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، ج( 3)
 .299، ص10النككم: ركضة الطالبييف، ج ( 4)
 .111، ص7؛ الكاساني: بدائع الصنائع، ج 143، ص4المباب في شرح الكتاب، ج الميداني: (5)
 .501ص ،8ابف قدامو: ج( 6)
 .249، ص2ابف منظكر: لساف العرب، ج( 7)
 .146؛ الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص 23أبك يكسؼ: الخراج، ص( 8)
 .124، ص 4المكدكدم: االختيار لتعميؿ المختار، ج( 9)
 .24ص أبك يكسؼ: الخراج، (10)
 .148الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص (11)



01 

 العشوي: -يث
، كفي الشرع ىك ما كعشر القـك عشر أمكاليـ ،ىك أخذ كاحد مف عشرةفي المغة  كالعشر

، كالعاشر ىك مف نٌصبو اإلماـ عمى الطريؽ ليأخذ إذا دخمكا دار اإلسبلـ يؤخذ مف تجار أىؿ الحرب
، كقد ، كقد ثبتت مشركعيتيا بقجماع المسمميف في زمف عمر بف الخطاب الصدقات مف التجار

:  إنما العشكر عمى الييكد حرب بف عبيد هللا عف جده عف أبيو قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  ركل
 .كليس عمى المسمميف عشكر  ،كالنصارل

أأعشر قكمي؟  كركل عطاء عف رجؿ مف بكر بف كائؿ عف خالو قاؿ: قمت يا رسكؿ هللا 
 .قاؿ  إنما العشكر عمى الييكد كالنصارل 

فيؤخذ مف أىؿ الحرب مف كؿ ما مر بو عمى العاشر، ككاف لمتجارة  ؛خذ العشكرأما شركط أ
ف كانت أقؿ لـ يؤخذ منو  ، كال يؤخذ منو إال مرة كاحدة في ءشيكبمف قيمة ذلؾ مائتي درىـ فصاعدنا، كا 

 .ألنو يحتاج إلى أماف جديد ؛دار الحرب كرجعالحكؿ، إال إذا دخؿ 
 الضيائ : -يج

، فقذا طرأت ىناؾ حقكؽ أخرل تتعمؽ بالماؿ غير الزكاة، كىك اإلنفاؽ في سبيؿ هللا 
ظركؼ احتاج فييا المجتمع إلى األمكاؿ، فقنو يجكز لمحاكـ أف يحدد المبمف الكاجب تحصيمو عمى 

 تمميو الحاجات الضركرية لممجتمع، كيقـك بالتحصيؿ مف كؿ فرد عمى حسب يسره كمقدرتو. ما ضكء

َلْ َسي﴿: ثـ تبل قكؿ هللا ، ا سكل الزكاة إف في الماؿ حقِّ قكلو:   عف الرسكؿ  كمكقد ري 
يَمْنيآَمَنيِباَّللَِّيَواْلَ ْوِمياْ ي ياْلِبيَّ يَأْنيُثَولنوايُوُجوَىُكْميِقَبَلياْلَمْشِيِقيَواْلَمْغِيِ يَوَلِكنَّ ِخِييَواْلَمَ ِئَكِميَواْلِكثَاِ ياْلِبيَّ

اِئِم  ِب ِليَوال َّ َنيَوِفيياليَِّقاِ يَوالنَِّب ِّ َنيَوآَثىياْلَماَليَعَمىيُحبِِّويَذِويياْلُقْيَبىيَواْلَ ثَاَمىيَواْلَمَ اِك َنيَواْبَنيال َّ
اِبِي َنيِفيياْلَبْأ َي َ َ يَوآَثىيال ََّكاَ يَواْلُموُفوَنيِبَعْيِتِىْميِإَذايَعاَىُتوايَوالصَّ يَّاِءيَوِح َنياْلَبْأِسيَوَأَقاَميالصَّ اِءيَوالضَّ

 .﴾ُأوَلِئَكيالَِّذ َنيَصَتُقوايَوُأوَلِئَكيُىُمياْلُمثَُّقونَي

                                 
 .570، ص4ابف منظكر: لساف العرب، ج( 1)
 .224، ص2ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج( 2)
 .36ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص( 3)
 .38-39، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، ج( 4)
 .434ص، 3داكد، ج ي( أبك داكد: سنف أب5)
 .435، ص3ج المصدر نفسو:( 6)
 .133ص أبك يكسؼ: الخراج، (7)
 .85، ص2الترمذم: سنف الترمذم، ج( 8)
 .177سكرة البقرة: أية ( 9)
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منيما يختمؼ عف  عمى حدة، ليدؿ عمى أف كبلن  الكريمة بيف الزكاة كاإلنفاؽ كؿٌو  جمعت اآلية 
 اآلخر، كأنيما فريضتاف مختمفاف.

عمى أنو إذا نزلت بيـ حاجة بعد أداء الزكاة فقنو يجب صرؼ الماؿ  لقد اتفؽ المسممكفك 
ف استغرؽ ذلؾ أمكاليـ  ،إلييا، كقد قاؿ اإلماـ مالؾ رحمو هللا:  يجب عمى الناس فداء أسراىـ ، كا 

 كىذا إجماع يقكم ما اخترناه.

ا، فقكلو تعالى: كىناؾ العديد مف اآليات التي تأمر باإلنفاؽ في سبيؿ هللا كتجعمو أمرنا كاجبن 
يِإَلىيالثَّْيُمَكمِي﴿ يِبَأْ ِت ُكْم يَوَليُثْمُقوا في )، فقد أجمع المفسركف عمى أف التعبير ﴾َوَأْنِفُقوايِفييَ ِب ِلياَّللَِّ

قامة  ؛طمبو مصمحة المجتمع كتحقيؽ مصالحو( ينصرؼ إلى تحقيؽ كؿ ما تسبيؿ هللا كحفظ األمف كا 
  . المشركعات الصناعية كاالقتصادية، كرعاية شؤكف الجامعات كاألفراد

مداد بيت الماؿ بما يمزمو مف ضرائب اإلسبلـ في عصكر مختمفة، بكجكب إ كقد أفتى عمماء
 لدرء خطر أك سد حاجة. يفرضيا الحاكـ المسمـ

مف األمكاؿ، كلـ يكف مف ماؿ المصالح ما يفي ذا خمت األيدم كقد قاؿ الغزالي رحمو هللا:  كا    
بخراجات العسكر، كخيؼ مف ذلؾ دخكؿ العدك ببلد اإلسبلـ، أك ثكراف الفتنة مف قبؿ أىؿ الشر، جاز 

اف أك ضرراف، قصد لئلماـ أف يكظؼ عمى األغنياء مقدار كفاية الجند، ألنا نعمـ أنو إذا تعارض شرَّ 
ريف؛ كما يؤديو كؿ كاحد منيـ قميؿ باإلضافة إلى ما يخاطر بو الشالشرع دفع أشد الضرريف، كأعظـ 

 . مف نفسو كمالو، لك خمت خطة اإلسبلـ مف ذم شككة يحفظ نظاـ األمكر، كيقطع مادة الشركر
 كبلـ اإلماـ الغزالي مبني عمى قاعدة شرعية كىي كجكب تحمؿ الضرر األدنى لدفع ضرر أعمى كأشد.

يالموايتيغ ييالتوي م: -2
 الغنائم: -يأ

أم فاز  ءكىي مف الغنـ، كغنـ الشي ،مف غير مشقة ءكقد عرفت في المغة بأنيا الفكز بالشي
صيب مف أمكاؿ أىؿ الحرب، كأكجؼ عميو مح عمى الغنائـ بأنيا  اسـ لماؿ أ، كفي الشرع يصطبو

                                 
 .241-240، ص2القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 1)
 .195( سكرة البقرة، أية 2)
 .37: فريضة الزكاة، صنكفؿ( 3)
 .304-303، ص1المستصفى، ج( 4)
 .443، ص12ابف منظكر: لساف العرب، ج( 5)
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جماع األمة. ،المسممكف بالخيؿ كالركاب  كقد أبيحت لممسمميف بما جاء في الكتاب كالسنة كا 

يَواليَُّ ولِي﴿:فمف القرآف الكريـ ما قالو    يَّلِلَِّ ياأْلَْنَفاُل يُقِل ياأْلَْنَفاِل يَعِن ، كقكلو ﴾َ ْ أَُلوَنَك
يتعالى:  يُخُمَ ُو يَّلِلَِّ يَفَأنَّ يَشْيٍء يِمْن يَغِنْمُثْم يَأنََّما يَوِلِذيياْلُقْيَبىيَواْلَ ثَاَمىيَواْلَمَ اِك ِني﴿َواْعَمُموا َوِلميَُّ وِل

ِب ِل﴾ يَيِح مٌي﴿:، كقكلو (3)َواْبِنيال َّ ياَّللََّيَغُفوٌي يَواثَُّقواياَّللََّيِإنَّ يَحَ ًليَط ًِّبا يَغِنْمُثْم كمف  ،﴾َفُكُموايِممَّا
ا لـ يعطيف نبي قبمي ... إلى : السنة النبكية ما ركاه جابر بف عبد هللا عف رسكؿ هللا   أعطيت خمسن

 .أف قاؿ: كأحمت لي الغنائـ كلـ تحؿ ألحد قبمي 

 أما األجماع ما قالو ابف تيمية:  ال زالت الغنائـ تقسـ بيف الغانميف مف لدف رسكؿ هللا   
 . كحتى دكلة بني أميو كبني عباس 

 الفيء: -ي 
كفي الشرع  ،كسمي فيئنا ألف هللا رده لممسمميفي،كالفيء في المغة مأخكذ مف فاء بمنعى رجع 

ىك كؿ ماؿ كصؿ مف المشركيف عفكنا مف غير قتاؿ كال بقيجاؼ خيؿ كال ركاب، فيك كماؿ اليدنة 
 .كالجزية كأعشار متاجرىـ

يَأَفاَءياَّللَُّيففي الكتاب فقكلو تعالى:  شركعيتو بالكتاب كالسنة كاإلجماع؛م تكقد ثبت  َعَمىي﴿َوَما
ياَّللََّيُ َ مُِّطيُيُ َمُويَعَمىيَمْنيَ شَي يَيُ وِلِويِمْنُيْميَفَمايَأْوَجْفُثْميَعَمْ ِويِمْنيَخْ ٍليَوَليِيَكاٍ يَوَلِكنَّ اُءيَواَّللَُّيَعَمىيُكلِّ

يَقِت ٌي﴾ أنو قاؿ:  كانت أمكاؿ بني يركم عف سيدنا عمر بف الخطاب ، كأما السنة فقد َشْيٍء
، ككانت خالصة لو، ككاف ينفؽ منيا عمى أىمو نفقة سنة، كما عمى رسكلو  ير مما أفاء هللا النض

 .بقي جعمو في الكراع كالسبلح 

                                 
 .113، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، ج( 1)
 .1سكرة األنفاؿ: أية ( 2)
 .41سكرة األنفاؿ: أية ( 3)
 .69سكرة األنفاؿ: أية ( 4)
 .124، ص1البخارم: مختصر صحيح البخارم، ج( 5)
 .31السياسة الشرعية، ص( 6)
 .204، ص3، جالفائؽ في غريب الحديثالزمخشرم: ( 7)
 .36السياسة الشرعية، صابف تيمية:  (8)
 .126الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص( 9)
 .6سكرة الحشر: أية ( 10)
 .1063، ص3البخارم: صحيح البخارم، ج( 11)
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 .كأما اإلجماع فقف الفيء مف األنكاع التي يستحؽ اإلماـ قبضيا باإلجماع 
يالقيوض: -ي 
نفاؽ العاـ، جاز لمدكلة أف تمجا إلى لدكلة اإلسبلمية كافية لتغطية اإلإذا لـ تكف مكارد ا 

االقتراض، فقد ذكر الماركدم رحمة هللا:   فمك اجتمع عمى بيت الماؿ حقاف، ضاؽ عنيما كاتسع 
ألحدىما، صرؼ فيما يصير منيما ديننا فيو، فمك ضاؽ عف كؿ كاحد منيما، جاز لكلي األمر إذا 

كف دكف االرتفاؽ، ككاف مف حدث بعده مف خاؼ الفساد أف يقترض عمى بيت الماؿ ما يصرفو في الدي
 .الكالة مأخكذا بقضائو إذا اتسع لو بيت الماؿ 

، فقد عجؿ رسكؿ كما أنو يجكز التعجيؿ في دفع الزكاة ألكثر مف سنة لكجكد ضائقة أك حاجة 
ا في التعجيؿ  ، كذلؾ لحاجتو إلى الماؿ، كلـ يرى زكاة ماؿ عمو العباس مدة سنتيف هللا  األكلكف بأسن

 .جد ليا مكضعه بدفع الزكاة إذا كي 
ياألمواليالثييل سيليايم ثحق: -يث

فيك مف حقكؽ بيت الماؿ،  ،منيـ اكىي كؿ األمكاؿ التي استحقيا المسممكف كلـ يتعيف مالكي 
بالقبض مضافنا إلى حقكؽ بيت الماؿ سكاء دخؿ إلى حرزه أك لـ يدخؿ، ألف بيت  فقذا قبض صار

 .الماؿ عبارة عف الجية ال عف المكاف
:  مف ترؾ ماالن فمكرثتو، كأنا كارث مف ال كارث كيستند مف قاؿ بيذا القكؿ إلى حديث النبي  

 .لو أعقؿ عنو كأرثو 

التي ليس ليا مالؾ معيف تركو مف ال كارث لو حيث تنتقؿ ىذه التركة إلى  كيدخؿ في األمكاؿ 
؛ كالمقطة كالماؿ المعرض الضائعة التي ال يتعيف ليا مالؾ ممكية بيت الماؿ، ككذلؾ سائر األمكاؿ

معرفة أصحابيا سكاء في ذلؾ  تعذرتلمضياع كال يعرؼ صاحبو، ككالغصكب كالعكارم كالكدائع التي 
  .نقكؿالعقار كالم

                                 
 .37السياسة الشرعية، صابف تيمية:  (1)
 .215األحكاـ السمطانية، ص( 2)
 .518، ص1ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج( 3)
 .68، ص3: صحيح مسمـ، جمسمـ( 4)
 .776أبك عبيد: األمكاؿ، ص( 5)
 .213الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص( 6)
 .187، ص8البخارم: صحيح البخارم، ج( 7)
؛ ابف تيمية: السياسة  68، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، ج؛  737، ص1: شرح منح الجميؿ، جعميش (8)

 .37-36الشرعية، ص
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ا األكقاؼ التي ال متكليكمف مكارد بيت ا  ليا، كذلؾ عمى شركط كاقفييا إذا عرفت  لماؿ أيضن

 .ىذه الشركط

 كيعدٌ ما يقدمو أىؿ البر كاإلحساف مف تبرعات مف ضمف ما يدخؿ في بيت ماؿ المسمميف،  كيعدٌ  
 .وأحد إيرادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .184، ص5إحياء عمـك الديف، ج الغزالي:( 1)
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 انراشذةانُظاو ادلايل يف عٓذ اخلالفت 

، كلكف تباينت لقد ذكرت ركايات كثيرة تنفي كجكد بيت ماؿ لممسمميف في زمف النبي ي
)بيت الماؿ( إلى كؿ مف أبي بكر كعمر، كلقد ذكرت ركايات  حكؿ مينشئة نفسو كقتال الركايات في

زمف عمر بف  ، كمنيا ما يؤكد كجكدهبكر الصديؽ  عمى كجكد بيت الماؿ في زمف أبي تؤكد
 نفسيا. كىك تناقض لـ تسمـ منو حتى كتب التراث ،الخطاب 

، كلكف لماذا كحي لنا بكجكد بيت الماؿ في كبل العيديفلتباينات في الركايات التاريخية تإف ىذه ا 
 ؟.بكر أحياننا كمرةن تنسب لعمر بف الخطاب  تنسب الركايات ألبي

 :أبويبكييالصت قيي-أوًل:
دراكنا لطبيعة التطكرات كالمنعطفات التي مرت بيا دكلة الخبلفة في  تكمف  اإلجابة في فيمنا كا 

ا، فقد خرج المسممكف مف جزيرة العرب لفتح الشاـ كالعراؽ، فكانت الغنائـ عيد الصديؽ القصيرة نسبيِّ 
ف لو بيت ماؿ كاألمكاؿ الكاردة مما استدعى تكفير مكاف لحفظيا كرعايتيا، كلقد ذكر  أف أبا بكر كا

معركؼ ليس يحرسو أحد فقيؿ لو: يا خميفة رسكؿ هللا، أال تجعؿ عمى بيت الماؿ مف يحرسو؟ فقاؿ: ال 
، فمما تحكؿ ءيخاؼ عميو، قمت: لـ؟ قاؿ: عميو قفؿ، قاؿ: ككاف يعطي ما فيو حتى ال يبقى فيو شي

 .أبك بكر إلى المدينة حكلو، فجعؿ بيت مالو في الدار التي كاف فييا 

بكر الصديؽ بيت لمماؿ يحفظ فيو الكارد مف الغنائـ كالصدقات  مما سبؽ يتبٌيف أنو كاف ألبي 
كاألمكاؿ ككاف مكجكدنا في بيتو كلكنو ال يترؾ فيو مدخرات، بؿ كاف يقسـ األمكاؿ كما فيو عمى الناس؛ 

 كلذلؾ كاف بيت الماؿ في عيده مجرد مخزف مؤقت لؤلمكاؿ، كلـ يكف يحتاج حتى لمحراسة.

،  بكر الصديؽ د تأسست في زمف الخميفة األكؿ أبينكاة بيت الماؿ قكىنا يمكف القكؿ بأف  
مف الصحابة قد تكلكا مسئكلية بيت الماؿ عمى عيده، كقد ذكر  اكيؤكد المؤرخكف عمى ذلؾ بأف عددن 

                                 
؛ السيكطي: تاريخ  110-109؛ العسكرم، أبك ىبلؿ: األكائؿ، ص 519، ص2ابف شبو: تاريخ المدينة، ج( 1)

 .79الخمفاء، ص
 .79-23، صتاريخ الخمفاء: السيكطي؛  422ص ،2، جتاريخالكامؿ في ال: ابف األثير( 2)
، 1؛ الذىبي: دكؿ اإلسبلـ، ج 75، صعمر بف الخطاب مناقب ؛ ابف الجكزم: 198، صالصكلي: أدب الكتاب( 3)

 .17ص
 .257-110: األكائؿ، ص، أبك ىبلؿالعسكرم؛  79، صالخمفاء السيكطي: تاريخ (4)
؛ ابف األثير: الكامؿ في  320، ص30، جدمشؽ ؛ ابف عساكر: تاريخ 113، ص3ابف سعد: الطبقات الكبرل، ج( 5)

 .79؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، ص 422، ص2التاريخ، ج
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  ، كيذكر أف عمر بف الخطاب: أنا أكفيؾ الماؿ  قاؿ لو أبك عبيدة  بأنو  لما كلي أبك بكر
 ، فيككف أبك بكر قد سبقو. ماؿ مف قبؿ أبي بكركاف عمى بيت ال

 :عمييبنيالخطا يي- انً ا:
ذ عيد عمر ، أخذت تتحكؿ منا زمف أبك بكر الصديؽ إف مؤسسة بيت الماؿ البسيطة نسبيِّ  

ه مف تغيرات جذرية طالت كؿ مقكمات كجكانب الحياة كميا بفعؿ ما شيد (ق23 - 13( بف الخطاب
ضخمة ليا أمناء كمكظفكف كمستكفكف، كتشرؼ عمى العديد مف الدكاكيف المالية إلى مؤسسة مالية 

 .ذات العبلقة بيذه المؤسسة كدكاكيف الخراج كالعطاء )الجند( كالنفقات كديكاف بيت الماؿ

ف ينسبكف لو فكرة ىك ما جعؿ المؤرخك   عيد بف الخطاب كلعؿ ىذا التحكؿ الذم نشأ في 
 .بكر الصديؽ  كجكدنا منذ عيد الخميفة األكؿ أبيأنو كاف مإنشاء بيت الماؿ، مع 

كتكسعيا رافقو استمرار في تدفؽ األمكاؿ مف   إف استمرار حركة الفتكح في عيد الخميفة عمر 
كقد فتح الفتكحات، ككثر فقد قيؿ:   ،الكاليات عمى بيت الماؿ المركزم في المدينة، كقد أشير إلى ذلؾ

كفرض  ،كرتب لرعيتو ما يكفييـ ،ككضع الديكاف ،لغاية حتى عمؿ بيت الماؿالماؿ في دكلتو إلى ا
 .لؤلجناد 

، فقاـ بتنظيـ مؤسسة بيت الماؿ كتطكيرىا،  كأبى بكر لذلؾ فقد انتيج الفاركؽ نيج النبي  
فأرسؿ المصدقيف لجمع الزكاة في أرجاء الدكلة اإلسبلمية بعد أف أسمـ الكثير مف سكاف الببلد 
المفتكحة، ككاف العدؿ في جباية األمكاؿ، صفة الخبلفة الراشدة دكف اإلخبلؿ بحقكؽ بيت الماؿ، كقد 
أنكر بف الخطاب عمى عامؿ مف عماؿ الزكاة أخذه لشاة كثيرة المبف ذات ضرع عظيـ قائبلن: ما أعطى 

 .ىذه أىميا كىـ طائعكف، ال تفتنكا الناس

الزكاة مف المسمميف، كالجزية مف أىؿ الكتاب )الييكد  كقد أخذ عمر بف الخطاب  
كالنصارل(، كأخذىا مضاعفة مف بعض عرب الجزيرة مف النصارل الذيف رفضكا دفع الجزية لككنيـ 

؛ بعد أف قكيت شككة اإلسبلـ بالفتكحات اكدائمن  اثابتن  امالين  اكقد أكجد مكردن ، يركنيا منقصة كمذمة

                                 
 .257؛ العسكرم، أبك ىبلؿ: األكائؿ، ص 351، ص2الطبرم: تاريخ الطبرم، ج( 1)
 .471، ص1، جاألعشى في كتابة اإلنشا القمقشندم: صبح( 2)
 .17، ص1، جاإلسبلـ الذىبي: دكؿ (3)
 .17، ص1ج المصدر نفسو:( 4)
: عصر الخبلفة الراشدة، ص 256، ص1مالؾ: المكطأ، ج( 5)  .194؛ العمرم، أكـر
 .30، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج( 6)
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، فكثرت مصارؼ الدكلة المترامية عمى القكتيف العظمي ضاءالعظيمة كبالذات بعد الق يف الفرس كالرـك
مكظفنا لتحصيؿ العشكر مف التجار الذيف   ، كقد كمؼ عمراألطراؼ، كىذا المكرد ىك الخراج

، كىي أشبو بالرسـك يمركف عبر حدكد الدكلة اإلسبلمية سكاء داخمة أك خارجة مف أراضي الدكلة
 .العصر الحديثالجمركية في 

سمة األرض المفتكحة بيف كفي ىذه األثناء أخذت تمكح في األفؽ مشكمة ميمة كىي مسألة ق 
ىذا التقسيـ رغـ إلحاح المقاتمة سيـ األراضي بيف المقاتمة، كرفض ، فأدرؾ عمر استحالة تقالفاتحيف
 .بلميةعة اإلسمابذلؾ يكرس فكرة الممكية العامة المرصكدة لخدمة مصالح الجك عميو 

في بداية األمر تقسيـ األرض بعدد الفاتحيف، لكف نظرتو لتكفير مصادر ثابتة   لقد أراد عمر 
لمعايش الببلد كالعباد، كتكفير الحاجات المادية البلزمة لؤلجياؿ البلحقة مف المسمميف، ككذلؾ تكفير 
 ما يسد ثغكر المسمميف، كيسد حاجتيا مف الرجاؿ كالمؤف، كالقدرة عمى تجييز الجيكش، بما يستمزمو

درار العطاء، كتمكيؿ اإلنفاؽ عمى العتاد كالسبلح جعمو يرل عدـ التقسيـ  ؛ذلؾ مف كفالة الركاتب كا 
 .كبالتالي فقد ألغى عمر نظاـ اإلقطاع ،كالتحذير منو

( ـ640/ق20) ، باإلضافة إلى قيامو بقنشاء الدكاكيف كيعد ىذا القرار الذم اتخذه عمر 
بكصفو خزانة الدكلة ككاف ىذا المصطمح يدؿ مف قبؿ عمى مستكدع الماؿ  منطمقنا لفكرة بيت الماؿ

، كقد تجمع ليذا القرار ماؿ كثير ىك كالبضائع التي تخزف فيو مؤقتنا في انتظار تكزيعيا عمى األفراد
مف الكجيتيف النظرية كالعممية، كحمت الفيء الذم يأخذ بيت الماؿ غمتو، كىكذا تحققت فكرة بيت الماؿ

 .ا محؿ بيت الماؿ البسيط الذم كاف مكجكدنا في العيد األكؿدكاكيف األمكاؿ عمميِّ 
بالتفكير في طريقة يدبر فييا ما تجمع عنده   حيف اتسع سمطاف الدكلة شرقنا كغربنا، بدأ عمرك  

يرادات الجزية كالخراج كالصدقات، فكثرت الجيكش كاحتاجت إلى  مف أمكاؿ الفتكحات كغنائميا، كا 
                                 

 .103، صفي عيد عمر بف الخطاب كمقارنتيا باألنظمة الحديثة سياسة الماؿ في اإلسبلـالسعدم: ( 1)
 .271أبك يكسؼ: الخراج، ص( 2)
 .25، صالمصدر نفسو( 3)
كقد أطمقت كممة ديكاف عمى المكاف الذم يجتمع فيو  ،تسجؿ فييا أمكر الدكلةالدكاكيف: السجبلت كالدفاتر التي ( 4)

 .243مقدمة ابف خمدكف، صابف خمدكف:  اب كالمكظفكف العاممكف بتمؾ السجبلت عند الفرس. الكتٌ 
ىك المكاف الذم ترد إليو جميع مكارد الدكلة، ككذلؾ تصرؼ منو جميع مصركفاتيا مف أعطيات بيت الماؿ:  (5)

، سياسة الماؿ في اإلسبلـالسعدم، عبدهللا: خمفاء كالجيش كالقضاة كالعماؿ كالمرافؽ العامة كالخاصة لمدكلة. ال
 .155ص

 .505، ص8ككلسكف: بيت الماؿ، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ج( 6)
 .509، ص8بيكر: بيت الماؿ، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ج( 7)
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فالخميفة ضبط احتياجاتيا كأسماء رجاليا خكفنا مف ترؾ أحدىـ دكف عطاء، أك تكرار العطاء لآلخريف، 
مالية بيد العماؿ كالكالة ال طاقة لو كال بأمرائو بضبطيا، كليس مف الحكمة ترؾ زماـ األمكر ال  عمر

ىنا نشأ الديكاف، ككاف أك إحصاء، فكاف التفكير في كضع قكاعد ثابتة ليذه األمكاؿ، كمف  دكف عدٌو 
 .ىك أكؿ مف أنشأ ككضع الديكاف في الدكلة اإلسبلمية  عمر بف الخطاب

؛ بؿ كاف المالية تقـك عمى عدـ ادخار األمكاؿ في بيت الماؿ لمنكائب  ككانت سياسة عمر 
 .السنة يجرم تكزيعيا لمستحقييا أكالن بأكؿ، فمقد ذكر أنو  كاف يأمر بكسح بيت الماؿ مرة في 

أصبح لبيت الماؿ أىمية سياسية، فكانت تعقد فيو اجتماعات عمى   كفي أكاخر خبلفة عمر 
درجة كبيرة مف األىمية، حيث اجتمع في بيت الماؿ أصحاب الشكرل الذيف اختارىـ عمر لمبت في 

 .مسألة اختيار خميفة جديد ليـ

 :ع مانيبنيعفانيي- ال ًا:
ـ(، لـ يطرأ جديد عمى مؤسسة بيت 644-ق24سدة الخبلفة )  عفافكباعتبلء عثماف بف  

الماؿ إال مف حيث النظرة إلى الماؿ العاـ، كمدل إمكانية تصرؼ الخميفة فيو؛ إذ لـ يمتـز عثماف 
ف كاف قد سمح لممسمميف باقتناء ،-مف حيث النظرة العامة- بسياسة مف سبقو في ىذا المجاؿ كا 

 مف األراضي، فقد زالت عف المسمميف شدة عمر القصكر كامتبلؾ المساحات الكاسعة ديالثركات كتشي
 كالتي كانت ترىبيـ كتخيفيـ كتحكؿ دكف الكثير مما يشتيكف، فمقد كاف عيده عيد رخاء عمى ،

 .المسمميف

ؿ سياستو المالية عند تكليو الحكـ، فكجو كتبنا إلى الكالة كعما لقد أعمف عثماف بف عفاف  
الخراج، كأذاعو عمى العامة، كقد نصت عناصر سياستو المالية عمى تطبيؽ سياسة مالية عامة 

كعدـ إخبلؿ الجباية بالرعاية، كأخذ ما عمى المسمميف مف حقكؽ لبيت الماؿ، كا عطائيـ ما  إسبلمية،
فاء، كتفادم ليـ ككذلؾ أخذ ما عمى أىؿ الذمة بالحؽ كعدـ ظمميـ، كتخمؽ عماؿ الخراج باألمانة كالك 

 .أٌية انحرافات مالية يسفر عنيا تكامؿ النعـ لدل العامة

                                 
 .18-17، ص1، جاإلسبلـ الذىبي: دكؿ (1)
 .76، صعمر بف الخطاب مناقب؛ ابف الجكزم:  329، ص10الببلذرم: أنساب األشراؼ، ج( 2)
 .79، صعمر بف الخطاب ابف الجكزم: مناقب( 3)
 .68، ص3؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج 127، ص6الببلذرم: أنساب األشراؼ، ج( 4)
 .217: مبادئ االقتصاد اإلسبلمي، صإبراىيـ صالح، سعاد( 5)
 .61، ص: السياسة المالية لعثماف بف عفاف إبراىيـ قطب، محمد( 6)
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لكنو اجتيد في بعض عمى درب الخميفتيف قبمو،  منيا سياسة مالية عامة سار كاف لعثماف  
األمكر القابمة لبلجتياد، فنفذ حكـ هللا في األرض في قضايا األمكاؿ كغيرىا، فأشرؼ عمى دفع الزكاة 

، كتكزيعيا عمى مستحقييا، كأىؿ الكتاب في دفعيـ الجزية لبيت ماؿ الدكلة اإلسبلميةبيت الماؿ، 
كبذلؾ يدخمكف في ذمتيا تحمييـ كتكفر ليـ األماف كتضفي عمييـ سائر خدماتيـ العامة، كالمجاىدكف 
يغنمكف األمكاؿ كيرسمكف خمسيا لبيت ماؿ المسمميف كيقكـ بيت الماؿ بتكزيعيا عمى اليتامى 

َواْعَمُموايَأنََّمايَغِنْمُثْميِمْنيَشْيٍءي﴿المساكيف كأبناء السبيؿ كغيرىا مف كجكه اإلنفاؽ طبقنا لقكلو تعالى: ك 
ِب ِليِإْنيُكْنُثْميآَمنْي يَّلِلَِّيُخُمَ ُويَوِلميَُّ وِليَوِلِذيياْلُقْيَبىيَواْلَ ثَاَمىيَواْلَمَ اِك ِنيَواْبِنيال َّ َأْنَ ْلَناييُثْميِباَّللَِّيَوَماَفَأنَّ

يَشْيٍءيَقِت يٌي عمى حجيج بيت  كلقد أنفؽي،﴾َعَمىيَعْبِتَنايَ ْوَمياْلُفْيَقاِنيَ ْوَمياْلَثَقىياْلَجْمَعاِنيَواَّللَُّيَعَمىيُكلِّ
 .هللا كمٌكؿ تكسعة المسجد الحراـ مف بيت الماؿ كأعاد بناء المسجد النبكم

فقد اعتمد  ؛بف الخطاب ا، كما كاف في عيد  لقد استمر نظاـ األعطيات في عيد عثماف 
ا لمعطاء ، كحيف اتسعت الفتكحات اإلسبلمية في عيده كثرت مكارد الدكلة السابقة في الديف أساسن

، فانعكس ذلؾ بدكره عمى العطاء فزاد في أرزاؽ الجند المالية مما أدل بالخميفة أف يتخذ لو الخزائف
يك أكؿ خميفة زاد الناس في العطاء كاستف بو الخمفاء مف بعده في ئة درىـ لكؿ منيـ، فابمقدار م

 . الزيادة

كأنفؽ عمى إنشاء أكؿ أسطكؿ بحرم، كتحكيؿ الساحؿ مف الشعيبة إلى جدة، كقاـ بتمكيؿ حفر   
كقد كاف عثماف ينبو الكالة بأف الجباية أحد كاجبات الرعية المكمؼ بيا ياآلبار مف بيت ماؿ المسمميف، 

 .فبل يجب أف تطغى عمى سائر الكاجبات

مف قبؿ الغكغاء كالخكارج بقسرافو في بيت الماؿ كا عطائو أكثره ألقاربو، كقد  لقد اتيـ عثماف  
ساند ىذا االتياـ حممة دعائية باطمة قادىا السبئيكف كالشيعة الركافض ضده، كتسربت في كتب التاريخ 

حقائؽ كىي باطمة لـ تثبت ألنيا مختمفة كالذم ثبت  عمى أنيابعض المفكريف كالمؤرخيف كتعامؿ معيا 

                                 
 .110، صعمي، الصبلبي: عثماف بف عفاف ( 1)
 .41سكرة األنفاؿ: آية( 2)
 .25رشيد، محمد: ذك النكريف، ص؛  250، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج( 3)
 .280، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج( 4)
النجـك الزاىرة،  :بردم ،ابف تغرم؛  683، ص2اإلدارة العسكرية في الدكلة اإلسبلمية، جكماؿ، سميماف صالح: ( 5)

 .87، ص1ج
 .245، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج (6)
 .62السياسة المالية لعثماف بف عفاف، صإبراىيـ قطب: ، محمد (7)
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، كأما إعطاؤىـ فقنما ىك مف حر مالو، كقد مف إعطائو أقاربو أمكر تعد مف مناقبو ال مف المثالب فيو
قاؿ حينما اتيـ بذلؾ:  إني أحب أىؿ بيتي كأعطييـ.. فأما حبي ليـ فقنو لـ يمؿ معيـ إلى جكر، بؿ 

مييـ.. كأما إعطاؤىـ فقني إنما أعطييـ مف مالي، كال أستحؿ أمكاؿ المسمميف لنفسي أحمؿ الحقكؽ ع
كأنا شحيح  كال ألحد مف الناس، كلقد كنت أعطي العطية الكبيرة مف صمب مالي أزماف النبي 

، كقد كاف ذك  ما قالكا  قاؿ الممحدكف كفنى عمرم حريص، أفحيف أتيت عمى أسناف أىؿ بيتي
كالن لمرحـ -عثماف–النكريف   . ذا ثركة عظيمة، ككاف كىصي

اؿ الكثيرة مف بيت عمى مف اتيـ عثماف بتفضيمو أىمو باألمك  -رحمو هللا–كقد رد ابف تيمية  
ككاف يؤثر أىمو باألمكاؿ الكثيرة مف بيت الماؿ حتى أنو دفع إلى أربعة نفر مف قريش الماؿ فقاؿ:  

يقاؿ: أيف فالجكاب  -مميكف دينار–ألؼ دينار، كدفع إلى مركاف ألؼ ألؼ دينار  بناتو أربعمائةزٌكجيـ 
ا، ككاف يحسف إلى جميع المسمميف،  النقؿ الثابت بيذا؟ إنو كاف يعطي أقاربو كيعطي غير أقاربو أيضن

ف، فقنو ال عثماف كال البيٌ كأما ىذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقؿ ثابت، ثـ يقاؿ ثانينا: ىذا مف الكذب 
 .غيره مف الخمفاء الراشديف أعطكا أحدنا ما يقارب ىذا المبمف 

كأعطى المسمميف ما ليـ  ،ما عمى المسمميف بالحؽ لبيت الماؿ عثماف الخميفة  لقد أخذ  
 .أىؿ الذمة ككذا ،كلـ يظممو ككذلؾ اليتيـ فقد أخذ حقو ،بالحؽ مف بيت الماؿ

 :عمييبنيأبييطال يي-يابًعا:
كذلؾ يكـ السبت التاسع عشر مف ذم الحجة سنة خمس  لمخبلفة عمي بف أبي طالب  بيكيع 

في  خر في بيت الماؿ، فكاف يكنسو كيصمي فيوفأعاد العطاء بالسكية، كلـ يدٌ لميجرة،  كثبلثيف
 .مر كما كاف زمف الخمفاء مف قبمومحاكلة منو إلعادة األ

  
  

                                 
 .356، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج (1)
 .1022، ص2الجزرم: النياية في غريب األثر، ج أعمارىـ.جاكزت ( 2)
 .356، ص5الطبرم: تاريخ الطبرم، ج (3)
 .770، ص2اإلدارة العسكرية في الدكلة اإلسبلمية، جكماؿ، سميماف صالح:  (4)
 .190، ص3منياج السنة، ج( 5)
 .181-180، صالخمفاء ؛ السيكطي: تاريخ 478، ص42، جدمشؽ ( ابف عساكر: تاريخ6)
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 ، ككافيفضؿ أحدنا عمى أحد، فكاف يعطي المكالي كما يعطي السادة لـ يكف عمي   
– الكالة أنفسيـ، ففي مصر كاف قيس بف سعد بف عبادة ييككؿ  الخراج في بعض األمصار إلى

كاف الخراج ىك المصدر األساسي لبيت الماؿ في زمف عمي ك ، مسئكالن عف الخراج فييا -الكالي العاـ
، ليـ صبلحيات عامة في المصركفات مف كالياتيـ كبيكت  في زمنو كقد كاف الكالة في البمداف

أمكاليـ، فكانكا ينفقكنيا في األكجو الشرعية في مصالح الكالية، ككانكا يستخدمكف ىذه األمكاؿ في 
سبيؿ هللا، كما  الجياد كالفتكح مف إعداد لمسبلح كالدكاب كمرتبات الجند كغير ذلؾ مف أكجو الجياد في

، باإلضافة إلى أنيـ كانكا يقكمكف ببعض كانكا يقكمكف بصرؼ نفقات العماؿ كالمكظفيف في الكالية
اإلصبلحات مف بناء الجسكر كحفر لمقنكات كالعيكف كاألنيار، ككاف ذلؾ يستدعي الصرؼ مما يجبكنو 

 .مف كالياتيـ

فقد فتحكا  ى في بناء النظاـ المالي كتشكيمو؛األكل قد كضعكا المبنة مما سبؽ يتبيف أف الخمفاء  
أسسكا مؤسسة بيت ك  الدكائر كاألقساـ؛ ليصنعكا كزارة مالية تنظـ فييا الصادرات كالكاردات كالتبرعات،

كجاءت األمـ بعدىا كطكرت  دكا إنفاقيا؛مكاردىا كرشٌ  كاالماؿ كنظمكا قكاعدىا كأرسكا مبادئيا، كزاد
  كأدخمت تعديبلت كاف منبتيا الدكلة اإلسبلمية زمف الخمفاء الراشديف.

   
 
 
 
 
 

                                 
 .66الشرافي، عمي: عمي بف أبي طالب، ص( 1)
كاف نقيب بني ساعدة عف  ،األنصارم الساعدم يكنى أبا ثابتدليـ بف حارثة بف أبي خزيمة سعد بف عبادة بف  (2)

ذا رياسة كسيادة يعترؼ  ،مشاىد كمياا كىك صاحب راية األنصار في الا جكادن ككاف سيدن  ،اكشيد بدرن  ،جميعيـ
: لـ يكف في ا تدكر معو حيث دار يقاؿا كلحمن كؿ يـك جفنة مممكءة ثريدن  ي يحمؿ إلى النب قكمو لو بيا ككاف

األكس كال في الخزرج أربعة يطعمكف يتكالكف في بيت كاحد إال قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ كلو كألىمو في 
 .433، ص1الغابة، ج. ابف األثير: أسد الجكد أخبار حسنة

 .163، ص2الكالية عمى البمداف، جالعمرم: ( 3)
 .163، ص2الكالية عمى البمداف، جالعمرم:  (4)
 .393، ص1: التراتيب اإلدارية، جالكتاني( 5)
 .98ص، 2الكالية عمى البمداف، جالعمرم:  (6)
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 عهى انسكاة ٔاحملاضبت نرقابتا

  ال كا :م ئول ميجبا ميي-أوًل:
لؾ كالكالة مف بعده بأخذ الزكاة مف أمكاؿ األغنياء لمفقراء، كجاءت عمى ذ أمر هللا النبي 

 .كالصحابة  نصكص كثيرة مف كتاب هللا كسنة نبيو 

يِبَيا﴿كمف ذلؾ قكلو تعالى: يَوُثَ كِّ ِيْم ُيُىْم يُثَطيِّ يَصَتَقًم يَأْمَواِلِيْم يِمْن ، كقد ذكر العمماء أف ﴾ُخْذ
 .كالخمفاء مف بعده الزكاة المفركضة، كالخطاب لمنبي  اد بالصدقة في اآلية الكريمةالمر 

كالخمفاء يسيركف عمى  إف ظاىر اآلية تكجب حؽ أخذ الزكاة مطمقنا لئلماـ، كلذلؾ كاف النبي 
 .ذلؾ، كلك عمـ أف أىؿ بمد ال يؤدكف زكاتيـ لطالبيـ بيا

يَواْلَمَ اِك ِنيَواْلَعاِمِم َنيَعَمْ َيايَواْلُمَؤلََّفِمي﴿كقكلو تعالى:  َتَقاُ يِلْمُفَقيَاِء يَوِفيياليَِّقاِ يِإنََّمايالصَّ ُقُموُبُيْم
يَواَّللَُّيَعِم ٌميَحِك مٌي ِب ِليَفِي َضًميِمَنياَّللَِّ يَواْبِنيال َّ السعاة  ، لقد ذكر هللا ﴾َواْلَغاِيِم َنيَوِفييَ ِب ِلياَّللَِّ

كلـ  القائميف عمى أمر الزكاة جمعنا كتفريقنا، كسماىـ العامميف عمييا، كجعؿ ليـ سيمنا في أمكاؿ الزكاة،
بقخراج أف يطالب أرباب األمكاؿ  ، فمك لـ يكف لمخميفةيضعيـ في حرج مف أخذ األجر مف باب آخر

، لـ يكف لذكر العامميف -األصناؼ-صدقات األمكاؿ في أماكنيا ككاف أداؤىا إلى أرباب األمكاؿ
 .كجو

إلى اليمف فقاؿ:  ... أعمميـ أف هللا قد افترض  بعث معاذنا  ركل ابف عباس أف النبي 
، استدؿ بيذا الحديث عمى أف اإلماـ عمييـ صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ 

 .ىك الذم يتكلى قبض الزكاة كصرفيا إما بنفسو أك بمف ينكب، كمف امتنع منيـ أخذت منو قيرنا

تحصيميا كصرفيا لمستحقييا ىك أحد كاجبات الدكلة، كعمييا مما سبؽ يتبيف أف جمع الزكاة ك 
ا مراقبة القائميف عمى جمع الزكاة  تكظيؼ جياز إدارم منظـ يقكـ عمى ىذه الفريضة، ككاجبيا أيضن

                                 
 .103ية آ( سكرة التكبة: 1)
 .224، ص8القرآف، ج ألحكاـ( القرطبي: الجامع 2)
 .162، ص2ابف ىماـ: شرح فتح القدير، ج( 3)
 .60آية بة: سكرة التك ( 4)
 .114، ص16؛ الرازم: تفسير الرازم، ج 177، ص8القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 5)
 .35، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، ج( 6)
 .105، ص2داكد، ج ؛ أبكداكد: سنف أبي 130، ص2البخارم: صحيح البخارم، ج( 7)
 .23، ص3صحيح البخارم، ج شرح ابف حجر: فتح البارم في( 8)
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كظائؼ ممف تجب عمييـ، كمراقبة صرفيا إلى أصنافيا، كمحاسبتيـ إذا قصركا أك فرطكا في القياـ بال
مف كؿ ذلؾ ىك دعـ بيت الماؿ ليؤدم أعمالو، ككذلؾ الحفاظ عمى الماؿ  يـ، كاليدؼالتي أينيطت ب

 مف الضياع كالتقصير.

يأتاءيال كا :ييعنيعمىيمني مثنعيومحا بثياييقابميالتولمي- انً ا:
فتؤخذ مف  ، بؿ كانكا يؤدكنيا عمى حقياالزكاة زمف النبي  أداء عف حد مف المسمميفع ألـ يمتن

فمـ يغير كلـ يبدؿ،  عمى نيج النبي  كلقد سار الخميفة أبك بكر الصديؽ ، األغنياء كترد لمفقراء
كنشيد أف  نؤمف با  :ارتد بعض مف المسمميف عف دفع الزكاة، كقالكا كلكف بعد كفاة النبي 

كعـز  بكر  ، فكٌفؽ هللا أبا-كاةأم أنيـ منعكا الز -أمكالنا  ، كلكننا ال نعطيكـمحمدنا رسكؿ هللا 
: كيؼ نقاتميـ ، فقاؿ عمر ألبي بكر عمى قتاليـ كقاؿ:  كهللا لك منعكني عقاالن لجيادتيـ عميو 

 أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال هللا، فمف قاليا فقد عصـ مني نفسو  كقد قاؿ رسكؿ هللا 
ألقاتمف مف فرؽ بيف الزكاة كالصبلة،  :  كهللافقاؿ أبك بكر  ، كمالو إال بحقيا كحسابو عمى هللا 

قائميف إف  عمى منعيا، كجادلو في ذلؾ الصحابة  هللا كلك منعكني عناقنا، ألقاتميـفقف الزكاة حؽ 
ماض في الذم شرح هللا لو صدره مف الحؽ ال   الميف أكلى كأف األرض قد زلزلت بالردة، كأبك بكر

لؼ الناس كأرفؽ تآ في ىذا الشأف: يا خميفة رسكؿ هللا   ، كقد قاؿ لو عمريضعؼ كال يميف
خكار في اإلسبلـ، ني بخذالنؾ، أجبار في الجاىمية ك : رجكت نصرتؾ كجئت بيـ، فقاؿ لو أبك بكر

يتاء الزكاة؟ كهللا لك خذلني الناس جميعنا جاىدتيـ  ألـ يقؿ النبي  إال بحقيا كمف حقيا الصبلة كا 
 .لحؽأنو ا بنفسي، فعمـ عمر 

سياسة النبي   -عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف كعمي بف أبي طالب-كلقد اتبع الخمفاء 
 بكر الصديؽ  في جمع الزكاة كأبي كعينكا ليا كالينا، كعاقبكا مف تخمؼ عف دفعيا بغير ،

  .عذر

أف اإلسبلـ جعؿ مف حؽ الخميفة القائـ عمى مصالح المسمميف أف يراقبيـ  مما سبؽ يتبيف
في أمكاليـ مف حقكؽ لبيت الماؿ كلك  كيأخذ منيـ عف طريؽ القير كالقكة ما كضعو هللا  ،كيحاسبيـ

                                 
 .237، ص1الكتاني: التراتيب اإلدارية، ج؛  122، ص13: قصة الحضارة، جديكرىانت(1)
 .32، ص1( مسمـ: صحيح مسمـ، ج2)
 .430، ص1( ابف حباف: السيرة، ج3)
 .64، ص1: العكاصـ مف القكاصـ،جبف العربيا (4)
 .135،134، ص4؛ الشككاني: نيؿ األكطار، ج 68ص ،1الرياض النظرة في مناقب العشرة ج( الطبرم: 5)
 .68، ص1( الطبرم: الرياض النظرة في مناقب العشرة ج6)
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منعكا ذلؾ، كأف الحكمة مف قياـ الدكلة بجمع الزكاة ىي أف يتأكد الخميفة مف قياـ المكمؼ بالدفع، كأف 
ىذا الدفع تـ طبقنا لما أقره الشارع الحكيـ، كمف ناحية أخرل يراقب الخميفة الكيفية التي يتـ بيا إنفاؽ 

ا عمى حقكؽ بيت الماؿ؛ ك حر ؛ أمكاؿ الزكاة، فيك بذلؾ يراقب إيرادات الدكلة كمصركفاتيا  احفظن صن
 مصالح األمة.ل

يعمىي عا يال كا :ييومحا بثياييقابميالتولمي- ال ًا:
مر، كيضعيا حيث يجب أف ف يجمعيا مف حيث أي أ ي عمى عامؿ الصدقة الذم تعينو الدكلةينبغ

، تكضع مف المصارؼ التي بينيا هللا  ، كال يحؽ لو أف يستغؿ أك يكتـ ما جمعو كاف كثيرنا أك قميبلن
ففي الحديث الصحيح عف ي،الزكاة كقد تكعدت السنة مف خالؼ أك طىًمعى في ما ليس لو حؽ مف أمكاؿ

رجبلن مف األزد عمى صدقات بني سميـ يدعي ابف  أبي حميد الساعدم قاؿ:  استعمؿ رسكؿ هللا 
: فيبل جمست في بيت أبيؾ ، فمما جاء حاسبو قاؿ: ىذا مالكـ كىذا ىدية، فقاؿ رسكؿ هللا ةمتيبال

عميو، ثـ قاؿ: أما بعد، فقني  ثنىت صادقنا؟ ثـ خطبنا فحمد هللا كأكأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كن
استعمؿ الرجؿ منكـ عمى العمؿ مما كالني هللا فيأتي فيقكؿ: ىذا لكـ كىذا ىدية أىديت لي، أفبل جمس 
في بيت أمو كأبيو حتى تأتيو ىديتو إف كاف صادقا؟ كهللا ال يأخذ أحد منكـ شيئنا بغير حقو إال لقي هللا 

ك بقرة ليا خكار، أك شاة لقي هللا يحمؿ بعيرنا لو رغاء، أ دنا منكـتعالى يحممو يـك القيامة ؛ فؤلعرفف أح
 .أذني  عيني كسمعى  تيعر، ثـ رفع يديو حتى رئي بياض إبطيو ثـ قاؿ: الميـ ىؿ بمغت، بصرى 

ىذا ك لعممية الرقابة عمى عماؿ الزكاة كسعاتيا بقكلو كفعمو  في الحديث أدلة عمى ممارسة النبي 
 يدلنا عمى ما يمي: 

 .كىك الكالي الذم كمفو بجمع الزكاة ليعمـ ما قبضكه كما صرفكه ،أنو حاسب المؤتمف -1
اؿ غمكؿ كأخذىا حراـ، منع العماؿ مف قبكؿ اليدية ممف لو عميو حكـ، كبيف أف ىدايا العم -2

يكـ القيامة يحمؿ  كاليتو كأمانتو، كبيف أف سبب تحريـ اليدية ىك الكالية، كأنو يأتي ألنو خاف
 .عمى رقبتو ما غؿٌ 

يشير الحديث إلى أف يرد العامؿ ما أخذه باسـ اليدية إلى ميديو، فقف تعذر فقلى بيت ماؿ  -3
المسمميف، كذلؾ يبطؿ الحديث كؿ طريؽ يتكصؿ بيا مف يأخذ الماؿ إلى محاباة المأخكذ 

ي   .لتي يحـر أخذىامنو، كاالنفراد بالمأخكذ، كاعتبره اإلسبلـ بمثابة الرشكة ا
يقكؿ:  مف  و عميرة بف عدم الكندم قاؿ: سمعت رسكؿ هللا يفي الحديث الذم يرك  كقاؿ 

                                 
 .11، ص6؛ مسمـ: صحيح مسمـ، ج 88، ص9( البخارم: الجامع الصحيح، ج1)
 .142-140، ص13صحيح البخارم، ج شرح ابف حجر: فتح البارم في( 2)
 .142-140، ص13ج المصدر نفسو:( 3)
 .142-140، ص13ج المصدر نفسو: (4)
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استعممناه عمى عمؿ فكتمنا مخيطنا فما فكقو كاف غمكالن يأتي بو يكـ القيامة، قاؿ: فقاـ إليو رجؿ أسكد 
اقبؿ عني عممؾ، قاؿ كمالؾ؟ قاؿ سمعتؾ تقكؿ  مف األنصار كأني أنظر إليو فقاؿ: يا رسكؿ هللا 

بقميمو ككثيره، فما أكتي منو أخذ  مف استعممناه منكـ عمى عمؿ فميجئ كذا ككذا، قاؿ كأنا أقكلو اآلف،
 .كما نيي عنو انتيى 

 الحديث يشير إلى عدة أمكر كىي كما يأتي:ك 
شيئنا مف ماؿ الزكاة، كيكتمكه عف األئمة كلك كاف قميبلن  العمالو مف أف يأخذك  تحذير النبي  -1

 .بمقدار اإلبرة، كاعتباره بمثابة الخيانة
اعتبار كؿ ما يأخذه العامؿ زيادة عمى حقو مف باب الغمكؿ المحـر الذم يعاقب عميو الساعي  -2

  .يـك القيامة ألنو مف الكبائر
مف أجرة لو عمى عممو، كال يأخذ زيادة عمييا، كجكب أف يكتفي العامؿ بما أكجبو لو اإلماـ  -3

 .الغاؿ كمعاقبتو بما يراه مناسبنا دة لئلماـ أك الحاكـ، ككجكب تعزيرككجكب تسميـ الزيا
ال يجكز لمعامؿ عمى جباية الصدقات أف يأخذ رشكة أرباب األمكاؿ، كال يقبؿ ىداياىـ، فقذا  -4

ا، ككضعو  ظيرت عمى العامؿ خيانة كاف كاجبنا عمى اإلماـ أف يعاقبو بمصادرة ما أخذه حرامن
 .في بيت ماؿ المسمميف، كيعزره بالعقكبة التي يراىا مناسبة

مف  يعدٌ نستنتج مما سبؽ بأف كؿ ماؿ يقدـ إلى الكالة كمكظفي الجباية عمى سبيؿ اليدية كاليبة 
 .، كيحاسب عمى أخذىا كقبكلياقبيؿ الرشكة

ؿ ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ عندما تيٌقف ليـ أف صبلح ىذا األمر، كلـ يقؼ األمر عند ىذا الحد، ب
ال يتأتى إال بالتدقيؽ في اختيار مف يقكـ عمى جمع الزكاة لبيت الماؿ إيرادنا كمصركفا، كلضماف عدـ 
امتداد أيدم العماؿ إلى أمكاؿ الدكلة بغير حؽ، حث الفكر اإلسبلمي إلى ضركرة منح العماؿ ما 

، كقد أشار إلى ذلؾ أبك يكسؼ فقاؿ:  حدثني محمد ابف أبي حميد قاؿ: حدثنا يكفييـ مف مرتبات
، فقاؿ -دنست أصحاب رسكؿ هللا - أشياخنا، أف أبا عبيدة بف الجراح، قاؿ: لعمر بف الخطاب 

ف أستعيف؟، قاؿ: أما إف م:   يا أبا عبيدة إذا لـ أستعف بأىؿ الديف عمى سبلمة ديني فبلو عمر
 .بالعمالة عف الخيانة  فعمت فأغنيـ

                                 
 .12، ص6مسمـ: صحيح مسمـ، ج( 1)
 .216، ص12النككم: شرح النككم عمى صحيح مسمـ، ج( 2)
 .216، ص12ج المصدر نفسو:( 3)
 .216، ص12ج المصدر نفسو: (4)
 .125الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص( 5)
 .135ص( أبك يكسؼ: الخراج، 6)
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 أم أجزؿ ليـ العطاء كالرزؽ الذم يكفييـ، حتى ال يمدكا أيدىـ إلى أمكاؿ المسمميف بغير كجو حؽ.

يعمىينوع ميأمواليال كا :ييوالمحا بمياليقابمي-يابًعا:
ما عنده مف األمكاؿ، كيخرجيا زكاة عف أمكالو، لما  ألقد نيى اإلسبلـ أف يعمد المزكي إلى أرد

 مف أجميا، كقد اتفؽ العمماءفي ذلؾ مف تضييع حؽ الفقراء، كعدـ تحقيؽ الحكمة التي فرضت الزكاة 
أف يأخذ الجيد كال الردمء، الكاجب أخذه ال بد أف يككف كسطنا، حتى ال يجكز لمساعي يعمى أف الماؿ

، لماؿ، كأخذ الردمء إضرار بالفقراء، فيككف الكسط ىك العدؿ بينيماخذ الجيد يضر بصاحب اكألف أ
َ ايَأ نَيايالَِّذ َنيآَمُنوايَأْنِفُقواي﴿فقد قاؿ تعالى  ؛ لصحابةىذا بالكتاب كالسنة كأفعاؿ ا كقد استدؿ عمى

يِمْنيَط َِّباِ يَمايَكَ ْبُثْميَوِممَّايَأْخَيْجَنايَلُكْميِمَنياأْلَْيِضيَوَلي َثَ مَُّمواياْلَخِب َثيِمْنُويثُْنِفُقوَنيَوَلْ ُثْميِبآِخِذ ِويِإلَّ
يَحِم تٌي ياَّللََّيَغِنيٌّ ي.﴾َأْنيُثْغِمُضوايِف ِويَواْعَمُموايَأنَّ

، كريمة ىي الزكاة المفركضة :  المقصكد باإلنفاؽ في اآلية ال قاؿ عمي بف أبي طالبك 
جيد، كالزكاة مأمكر بيا كاألمر عمى الكجكب، كنيى عف الالناس عف إنفاؽ الردمء فييا بدؿ  نىيىف

الردمء كذلؾ مخصكص بالفرض، كهللا أحؽ مف اختير لو، كىذه اآلية تعـ جميع أنكاع الكسب البدني 
 .كغيرىا مف الماؿ كالتجارة ككؿ ما أخرج مف األرض مف النبات كالمعادف كالركاز

 تؤخذ قد فرض عمييـ زكاة  حيف أرسمو إلى اليمف:  أخبرىـ أف هللا  لمعاذ قكلو  كذلؾ
 .كرائـ أمكاؿ الناس  طاعكا بيا فخذ منيـ كتكؽمكاليـ كترد عمى فقرائيـ، فقذا أأمف 

بأرباب األمكاؿ بسبب  اعف أخذ أجكد أمكاؿ الناس، ألف في ىذا إجحافن  نيى النبي كلقد 
 أخذ الجيد زكاة، كترؾ الردمء ليـ.
قاؿ:  ثبلث مف  هللا بف معاكية الغافرم مف غافرة قيس، أف النبي  كمما جاء في حديث عبد

فعميف فقد طعـ طعـ اإليماف؛ مف عبد هللا كحده، كعمـ أال إلو إال هللا، كأعطى زكاة مالو طيبة بيا 

                                 
، 1؛ ابف رشد: بداية المجتيد، ج 103، ص1؛ ابف مكدكد: االختيار، ج 31، ص2الكاساني: بدائع الصنائع، ج (1)

 .150، ص1؛ الشيرازم: الميذب، ج 262ص

 .167سكرة البقرة: آية ( 2)
 .320، ص3( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج3)
 ينظر: تعريؼ الركاز في الفصؿ السابؽ.( 4)
 .320، ص3القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 5)
ط ال العاًليى كال النازؿى  تكؽ:( 6) سى ذ الكى ٍذىا في الصدقة ألنيا تىٍكريـ عمى أصحابيا كتىًعزُّ فىخي نٍَّبيا ال تأخي . النياية في أم تىجى

 .484، ص5غريب األثر، ج
 .147، ص2البخارم: صحيح البخارم، ج( 7)



59 

  ال يعطي اليرمة كال الدرنةنفسو، رافدة عميو كؿ عاـ، ك 
 .، كلكف مف كسط أمكالكـ، فقف هللا لـ يسألكـ خيره كلـ يأمركـ بشره كال المريضة كال الشرط المئيمة

عف الجعركر كلكف الحبيؽ أف  قاؿ:  نيى رسكؿ هللا   كعف أبي أمامو بف سيؿ عف أبيو
 .يؤخذ في الصدقة ، قاؿ الزىرم لكنيف مف تمر المدينة

ات في الصدقة مف عف أخذ أصناؼ معينة مف الحيكان في ىذيف الحديثيف ينيى النبي 
 مراض، كينيى عف أخذ الردمء مف التمر في الصدقات.ذكات العيكب كاأل

أىـ فقف  ،كالخمفاء مف بعده  مما أقره النبي  كبناءن عمى ما سبؽ ذكره مف نصكص
 : ما يمياة مراعاتيا عند أخذ الصدقات األمكر التي يجب عمى السع

عدـ أخذ كرائـ أمكاؿ الناس، فبل يؤخذ في الفرائض الربى ؛ كىي التي كلدت كمعيا كلدىا، كال  -1
حزرات الماؿ كىي الماخض كىي الحامؿ، كال األككلة كىي السمينة التي عدت لؤلكؿ، كال 

 .خيارىا
كالعجفاء، كعدـ أخذ ؛ كاليرمة مف االنعاـ كقميمة المبف، كالمريضة كالجرباء، عدـ أخذ المعيب -2

 .الردمء مف الثمار كالحبكب
خذ الخيار خركج عف كأ ،فالزكاة كجبت عمى كجو الرفؽ ،لؾألف العدؿ في ذ ؛كجكب أخذ الكسط -3

 .الفقراء حد الرفؽ، كأخذ الردمء تضييع لحؽ
كلـ تكف  أخذ البديؿ إف لـ تكجد األمكاؿ المطمكبة، أك أخذ القيمة فمف كجبت عميو بنت مخاض -4

  في مالو كعنده ابف لبكف

                                 
 .257، ص2، جالنياية في غريب الحديث كاألثر الجزرم: الدرنة: الجرباء.( 1)
 .320، ص14ابف منظكر: لساف العرب، ج الشرط المئيمة: البخيمة بالمبف.( 2)
 .103، ص2داكد، ج بيأبك داكد: سنف أ( 3)
 .110، ص2ج المصدر نفسو: (4)
 .150، ص1الشيرازم: الميذب، ج( 5)
 .262، ص1؛ ابف رشد: بداية المجتيد، ج306، ص1؛ ابف قدامة: المقنع، ج 287، ص2سمرقندم: تحفة الفقياء، ج( 6)
 306ص، 1: المقنع، ج؛ ابف قدامة 287ص ،2قندم: تحفة الفقياء، جسمر  ؛ 150، ص1الشيرازم: الميذب، ج (7)

 .262ص، 1؛ ابف رشد: بداية المجتيد، ج
ًمفىةاسـ لمنُّ  المخاض: (8) كاًمؿ كاحدتيا خى و قد : ما دىخؿ في السنة الثانية ألفَّ أمَّ المخاض كابف المخاضكبنت ، كؽ الحى

ف لـ تكف حامبلن لىًحقىت بالمخاض كاًمؿ كا   .644، ص4، جالنياية في غريب الحديث كاألثر. الجزرم: : أم الحى
، 4ج، النياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم:  .أنتجت أموك سنتيف كدخكؿ الثالثة كصار ليا لبف ابف لبكف:  (9)

 .428ص



24 

 .ؿ منوبً قي 
إذا رضي رب الماؿ بقعطاء خيار أمكالو قبؿ منو، ألف المنع مف أخذ الخيار كاف حقو فقذا رضي  -5

 .قبؿ منو
ال تؤخذ زكاة الثمار إال بعد أف تجؼ، فبل يؤخذ التمر رطبنا، كال الكـر حتى يصير زبيبنا، ككذلؾ  -6

 .ال تؤخذ زكاة الحبكب إال بعد التصفية

،  حينما مرت بو غنـ الصدقة، فييا كمف األمثمة التطبيقية عمى ذلؾ ما فعمو الفاركؽ عمر 
: ما أعطي ىذه كا: مف غنـ الصدقة، فقاؿ عمر : ما ىذه؟ قالشاة ذات ضرع عظيـ، فقاؿ عمر 

 ، أم خيار أمكاؿ الناس.أىميا كىـ طائعكف، فبل تغضبكا الناس، كال تأخذكا حرزات الناس.. 

اىتـ اىتمامنا كبيرنا، بحسف األداء ككفاية اإلنجاز، بصرؼ النظر عف العائد الذم يعكد  فعمر 
 بعتو كمحاسبتو لمماؿ العاـ.عمي بيت ماؿ المسمميف، كمف ىنا تظير متا

 
 
 

  

                                 
، 1؛ ابف قدامو: المقنع، ج 287ص ،2قندم: تحفة الفقياء، جسمر  ؛ 31، ص2، جالكاساني: بدائع الصنائع (1)

 .262ص، 1؛ ابف رشد: بداية المجتيد، ج 306ص
 287ص ،2قندم: تحفة الفقياء، جسمر  ؛ 150، ص1الشيرازم: الميذب، ج (2)
 .321ص، 1المقنع، ج: ابف قدامة ؛ 156، ص1الشيرازم: الميذب، ج (3)
 .83، صالخراج: أبك يكسؼ( 4)
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 عهى اجلسٌت ٔاحملاضبت انرقابت

أف الجزية تؤخذ مف أىؿ الكتاب، كىـ الييكد كالنصارل كمف تفرع عنيـ  لقد أقٌر النبي 
 ، لمحديث الذم ركاه البخارم بسنده عف بجالةكالصابئة كالسامرة كيعامؿ المجكس معاممة أىؿ الكتاب

 قاؿ: لـ يكف عمر  الرحمف بف عكؼ أخذ الجزية مف المجكس حتى شيد عبدي   أف رسكؿ هللا
 رسكؿ هللا  عف ، كما كركم عف مالؾ عف ابف شياب قاؿ: بمغنيقد أخذىا مف مجكس ىجر 

 .كس البحريفأخذ الجزية مف مج

يثحص ليالج  م:ي-أوًل:
، كحقف دمائيـ كحماية أمكاليـ، نظير أمنيـ الجزية ضريبة عف الرأس يدفعيا أىؿ الذمة 

ككانت بدؿ الخدمة في الجيش اإلسبلمي أم كانت تستكفى نظير حماية المسمميف ألىؿ الذمة فقف لـ 
 يتـ ذلؾ، كانت تسقط عمف ضربت عميو.

حيف أخذ الجزية مف بعض أىؿ الشاـ بعد  كيؤيد ذلؾ ما فعمو أبك عبيدة عامر بف الجراح
فكتب أبك عبيدة  ـك كرغبتو في إرجاعيا حيف سمع بالحشكد الكبيرة لمبيزنطييف، تعيده بحمايتيـ مف الر 

إلى كؿ كاؿٌو ممف خمفو في المدف التي صالح أىميا يأمرىـ أف يردكا عمييـ ما جبي منيـ مف الجزية 
كع كالخراج، ككتب إلييـ أف يقكلكا ليـ: إنما رددنا عميكـ أمكالكـ ألنو قد بمغنا ما جمع لنا مف الجم

نا ال نقدر عمى ذلؾ، كقد رددنا عميكـ ما أخذنا منكـ كنحف لكـ عمى نكـ اشترطتـ عمينا أف نمنعكـ كا   كا 
عمييـ، فما قالكا ذلؾ ليـ، كردكا عمييـ األمكاؿ التي  ف نصرنا هللا الشرط، كما كتبنا بيننا كبينكـ إ
عمينا كنصركـ عمييـ، فمك كانكا ىـ لـ يردكا عمينا شيئنا كأخذكا كؿ  جبكىا منيـ، قالكا: ردكـ هللا 

 .شيء بقي لنا حتى ال يدعكا لنا شيئنا 

                                 
 .496، ص8؛ ابف قدامو: المغني، ج 143؛ الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص 122( أبك يكسؼ: الخراج، ص1)
 .234، ص5؛ النسائي: سنف النسائي، ج 177، ص2صحيح البخارم، ج( 2)
 .243، ص5؛ النسائي: سنف النسائي، ج 278، ص1المكطأ، ج( 3)
 .122( أبك يكسؼ: الخراج، ص4)
 .16( ابف سبلـ: األمكاؿ، ص5)
ىك أبك عبيدة عامر بف عبد هللا بف الجراح بف ىبلؿ بف كىيب بف ضبة بف الحارث بف فير بف أبك عبيدة عامر:  (6)

شيد بدرنا، كقيتؿ أباه يكمئذ، كشيد ، ك كأمو أـ غنـ أميمة بنت جابر األب السابع، يف  مالؾ، يمتقى مع رسكؿ هللا
طاعكف عمكاس، كىى قرية  يف لميجرة عشر يتكفى أبك عبيدة سنة ثمان، ما بعدىا مف المشاىد مع رسكؿ هللا 

 .847، ص1كيمقب بأميف األمة. النككم: تيذيب األسماء، ج بالشاـ بيف الرممة كبيت المقدس
 .139( أبك يكسؼ: الخراج، ص7)
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كقد أعفي مف الجزية النساء كالصبياف كالمسكيف الذم يتصدؽ عميو كاألعمى الذم ال عمؿ لو 
ختمفت ضمف ، كما األخرل ة، كقد اختمفت الجزية مف كالي، ككانت الجزية تسقط عمف يسمـكالمقعد

 -العراؽجنكب –كالتنكع في شركط الصمح، ففي السكاد  تعددالالكاحد بسبب  المناطؽ المتعددة لمبمد
ا فدفعت كؿ منيا جزية  تتميز الحيرة كبانقيا كاليس بحالة مغايرة لغيرىا إذ كاف عيد خالد  ليا صمحن

، كقد فرض مشتركة كتركت األرض بيد أىميا ممكية خاصة، كيظير أف األراضي حالة فريدة تاريخينا
العرب إلى جانب الجزية األرزاؽ لممقاتمة ككانت األرزاؽ عمى أىؿ الريؼ دكف المدف ألنيـ أصحاب 

مراعينا  -العراؽ–جزية السكاد  ر بف الخطاب د الخميفة عم، ثـ كحٌ أرض كعندىـ إمكانية دفعيا
كيظير  ، ربعة كعشريف، كاثني عشر ثمانية كأربعيف درىمنا، كأ التمييز بيف الفئات االجتماعية فجعميا

 أف جمع الجزية كاف دقيقنا كيتبع في جمعيا أسمكب المشترؾ القركم ؛ حيث أف عمر بف الخطاب 
كسيؿ بف  قاـ بمسح السكاد كأحصى عدد الذيف يتكجب عمييـ دفع الجزية بأف بعث حذيفة بف اليماف

كؿ قرية: عمى قريتؾ كذا ككذا فاذىبكا  المذيف حسبا أىؿ القرية كما عمييـ، كقاال لدىقاف  حنيؼ
 .الدىقاف بجميع ما عمى أىؿ قريتو فتكزعكىا بينكـ،  فكانكا يأخذكف 

                                 
 .122الخراج، ص ( أبك يكسؼ: 1)
 .61( ابف آدـ: الخراج، ص2)
-244بلذرم: فتكح البمداف، صالب؛  345، ص 3تاريخ الرسؿ كالممكؾ، جالطبرم: ؛  85بف خياط: تاريخ، ص (3)

 .51؛ الدكرم: نظاـ الضرائب في صدر اإلسبلـ، ص 246
 .85،84ي صدر اإلسبلـ، صجكدة، جماؿ محمد: العرب كاألرض في العراؽ ف؛  657الدينكرم: المعارؼ، ص( 4)
؛ العمي، صالح: التنظيمات االجتماعية كاالقتصادية في البصرة في القرف األكؿ  40( ابف سبلـ: األمكاؿ، ص5)

 .91اليجرم، ص
: حسيؿ بف جابر بف عمرك بف ربيعة بف جركة بف الحارث بف مازف كىك حذيفة بف حسؿ كيقاؿ :حذيفة بف اليماف (6)

: كقاؿ ابف الكمبي ،العبسي كاليماف لقب حسؿ بف جابربف قطيعة بف عبس بف بغيض بف ريث بف غطفاف أبك عبد هللا 
نما قيؿ لو ذلؾ ألنو أصاب دما في قكمو فيرب إلى المدينة كحالؼ بني عبد األش يؿ مف ىك لقب جركة بف الحارث كا 

فخيره بيف اليجرة كالنصرة  لنبي اجر إلى ا، كى؛ ألنو حالؼ األنصار كىـ مف اليمفاألنصار فسماه قكمو اليماف
في  هللا سر رسكؿ ا كقتؿ أبكه بيا كيذكر عند اسمو، كحذيفة صاحب أحدن  لنبي شيد مع افاختار النصرة ك 

 .248، ص1لغابة، جابف األثير: أسد ا المنافقيف لـ يعمميـ أحد إال حذيفة.
بف الحارث بف عمرك بف خناس كيقاؿ:  سيؿ بف حنيؼ بف كاىب بف العكيـ بف ثعمبة بف مجدعة( سيؿ بف حنيؼ: 7)

ابف خنساء كقيؿ: حنش بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف األكس قالو أبك عمر كأبك نعيـ، كىك أنصارم أكسي 
 يكنى أبا سعد كقيؿ: أبا سعيد كقيؿ: أبا عبد هللا كأبا الكليد كأبا ثابت، كلقد شيد بدرنا كالمشاىد كميا مع رسكؿ هللا 

، لما انيـز الناس، ككاف بايعو يكمئذ عمى المكت ككاف يرمي بالنبؿ عف رسكؿ هللا  كثبت يـك أحد مع رسكؿ هللا 
 .485، ص1ابف األثير: أسد الغابة، ج .كمات سيؿ بالككفة سنة ثماف كثبلثيف كصمى عميو عمي 

 .71، ص1( دىقاف: كثير الماؿ. األزىرم: تيذيب المغة، ج8)
 .52سبلـ: األمكاؿ، ص( ابف 9)



23 

يك ف ميثحص ليالج  م:ي- انً ا:
اـ مسئكالن تقسـ األمصار الكبيرة إلى مناطؽ إدارية كالككفة كالبصرة كبغداد كالشاـ، كيعيف اإلم -1

بدينو كأمانتو، كيكمؼ معو أعكاننا يجمعكف إليو أىؿ األدياف فيأخذ  عف كؿ قطر ممف يكثؽ
الكالة عمييا حممكىا إلى فقذا اجتمعت إلى  -أم حسب غناه–منيـ الجزية كؿ حسب طبقتو 

 .بيت الماؿ
أما القرل فيبعث إلييا الكالة عمى الخراج رجاالن ممف يكثؽ بيـ فيأمركف بجمع مف فييا مف أىؿ  -2

خذ منيـ حسب الطبقات، أما إذا قاؿ صاحب القرية لمكالة أنا أصالحكـ عنيـ األالذمة، ك 
حيـ عمى خمسمائة درىـ بينما تبمف قد يصال ألنوكأعطيكـ عنيـ ذلؾ لـ يجيبكه إلى ما سأؿ 

 .جزيتيـ ألؼ درىـ أك أكثر، كفي ذلؾ نقصاف الجزية
ف  -3 يجكز أخذ الجزية بالقيمة مما تيسر مف أمكاليـ كال يتعيف أخذىا مف الذىب كالفضة، كا 

قبؿ منيـ مثؿ الدكاب كالمتاع كغيره، كتؤخذ مما تيسر ليـ، فأىؿ العراؽ تؤخذ  جاءكا بعرضو 
، كعمى ذلؾ حديث ا، كتؤخذ حنطة مف أىؿ مصر، كالحنطة كالزيت مف أىؿ الشاـمنيـ تمرن 
 . لمعاذ حيف كجيو لميمف  أمره أف يأخذ مف كؿ حالـ دينارنا أك عدلو مف المعافر النبي 

؛ كالطكؿ يـ كأنسابيـ كصفاتيـ التي ال تتغير بمركر األياـيحؽ لئلماـ عٌد أىؿ الذمة كأسمائ -4
كالبياض كالسكاد كالسمرة، فيكتب أدعج العينيف، أقنى األنؼ، مقركف الحاجبيف كيثبت كالقصر 

داء الجزية كيعرؼ مف يبمف مف غممانيـ عؿ لكؿ طائفة عريفنا يجمعيـ عند أما يأخذ منيـ، كيج
فاء الجزية يكيفيؽ مف مجانينيـ كيقدـ مف غائبيـ كمف يمكت أك يسمـ ألنو أمكف الست

 .كأحكط
 .كمف قبضت جزيتو كتب لو براءة لتككف حجة إذا احتاج إلييا  -5
ينيى عف  فقد كاف عمر بف الخطاب  في الجزية ميتة أك خنزير أك خمر؛ ال يؤخذ منيـ -6

منيـ أثمانيا، ىذا إذا كاف أرفؽ  اأخذ ذلؾ منيـ في جزيتيـ، كقاؿ: كلكال أربابيا فميبيعكىا كخذك 
 .بالجزية

يدع أحدنا مف الذمييف إال أخذ منيـ الجزية، كال يرخص ألحد منيـ في ترؾ  ال يحؿ لمكالي أف -7

                                 
 .123أبك يكسؼ: الخراج، ص( 1)
 .124ص المصدر نفسو:( 2)
 .202، ص2؛ الدسكقي: الحاشية، ج 506، ص8ابف قدامو: المغني، ج( 3)
 .611، ص2المعجـ الكسيط، ج كآخركف: ، إبراىيـالذم يمشي مع الرفاؽ ليناؿ مف فضميـ. مصطفى( المعافر: 4)
 ، كقاؿ الترمذم: حديث حسف.623، ص3؛ الترمذم: سنف الترمذم، ج 428، ص3داكد، ج أبك داكد: سنف أبي( 5)
 .356، ص4: الكافي، جة( ابف قدام6)
 .253، ص2( الشيرازم: الميذب، ج7)
 .253، ص8: المغني، جة؛ ابف قدام 122( أبك يكسؼ: الخراج، ص8)
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شيء مف ذلؾ، كال يحؿ أف يدع أحدنا كيأخذ مف كاحد ألف دماءىـ كأمكاليـ إنما أحرزت بأداء 
 .الجزية

ه أبك يكسؼ فقاؿ:  حدثنا ا ك خدمت فييا الشدة في الجباية ما ر ىـ الحكادث التي كقعت كاستأ  كمف
مر بطريؽ الشاـ كىك راجع في مسيرة مف الشاـ  ىشاـ بف عركة عف أبيو أف عمر بف الخطاب 

عمى قـك قد أقيمكا في الشمس يصب عمى رؤكسيـ الزيت، فقاؿ: ما باؿ ىؤالء؟ فقالكا عمييـ الجزية لـ 
ما يعتذركف بو في الجزية؟ قالكا: : فما يقكلكف ك يؤدكىا فيـ يعذبكف حتى يؤدكىا، فقاؿ ليـ عمر 

يقكؿ: ال تعذبكا  يقكلكف ال نجد، فقاؿ: دعكىـ كال تكمفكىـ ما ال يطيقكف، فقني سمعت رسكؿ هللا 
 .يـك القيامة، كأمر بيـ فخمى سبيميـ  الناس فقف الذيف يعذبكف الناس في الدنيا يعذبيـ هللا 

الجزية كال يعبر عف الخط العاـ لمدكلة في الرفؽ بأىؿ الذمة  ا األمر يشكؿ تصرفنا فردينا بجباهىذ
ا رقابة الخميفة عمى عمالو بداللو إطبلؽ عمر  كالسعاه الذيف يجمعكف  ،لسراحيـ، كمف ذلؾ أيضن

 الجزية لحفظ ماؿ المسمميف كصكنو.

قد أتى بماؿ كثير ككاف مف الجزية فقاؿ: إني أظنكـ  كمما يعزز ذلؾ أف عمر بف الخطاب 
أىمكتـ الناس، فقالكا: كهللا ما أخذنا إال عفكنا صفكا، فقاؿ: ببل سكط كال نكط؟ قالكا: نعـ، قاؿ: الحمد  

 .الذم لـ يجعؿ عمى يدٌم كال في سمطاني

يأىمياألموييالواج يمياعاثيايفيياليقابميعمىيثحص ليالج  م:ي-ا: ال ًي
 مف مستحقييا، مف بعده يحرصكف عمى تحصيؿ الجزية كفكالخمفاء الراشد لقد كاف النبي 

كمف  ،كيراعكف فيمف يقـك بتحصيميا عدة أمكر مف أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ كحفظ أمكاؿ المسمميف
 ما يمي: ىذه الكاجبات أىـ

مف بمف مف صغارىـ، أك أفاؽ مف مجانينيـ، أك أعتؽ مف عبيدىـ استقبؿ بو حكالن ثـ أخذت  -1
نو مف أىميا بالعقد األكؿ، لككنو تابعنا لمف عميو الجزية في األماف فيتبعو في منو الجزية أل

درؾ منو لئبل تختمؼ أخذت منو في آخر الحكؿ بقدر ما أ الذمة، فقف كاف ذلؾ في أثناء الحكؿ
 .أحكاليـ فيشؽ ضبطيا

ألف الحؽ مالي يجب في آخر  ؛إذا اجتمعت عمى الذمي جزية سنيف أخذت منو كلـ تتداخؿ -2

                                 
 .123( أبك يكسؼ: الخراج، ص1)
 .125( الخراج، ص2)
 .43األمكاؿ، ص ( ابف سبلـ:3)
 .352ص 4، جكافي: الابف قدامة (4)
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كؿ حكؿ، فمـ تتداخؿ كالدية كالزكاة، كألنيا أحد نكعي الخراج فبل تسقط بالتأخير إلى سنة 
 .أخرل

مف مات منيـ بعد الحكؿ كعميو جزية أخذ مف جزيتو بقدر ما أمضى كلـ تسقط عنو، كمف  -3
بف عباس ا ، كقد ركلأسمـ منيـ بعد الحكؿ كاف ما لـز مف جزيتو ديننا في ذمتو يؤخذ بيا

  عف النبي  كلب ف ييكدينا أسمـ فطي كم أ، ككذلؾ ري أنو قاؿ:  ليس عمى المسمـ جزية
فقاؿ: إف في اإلسبلـ  بالجزية، فقاؿ:  إنما أسممت تعكذنا  فرفع أمره إلى عمر بف الخطاب 

الكفر فيسقطيا بب ، كألف الجزية عقكبة تجب بسمعاذنا، فكتب أف ال تؤخذ منو الجزية
اإلسبلـ كالقتؿ، كألف شرع العقكبة في الدنيا ال يككف إال لدفع الشر، كقد اندفع بالمكت أك 

 .اإلسبلـ

كقد  كنمت عما كانت عميو في عيد النبي  تإف الجزية في زمف عمر بف الخطاب قد ازداد
حدث تعييف لمف يدفع الجزية كتميز لمف تسقط عنو، كقد زادت بشكؿ كاضح كمممكس؛ كذلؾ لكثرة 

 الفتكحات كتكسعيا في عصره.
في اإلسكندرية،   بعد انتصار عمرك بف العاص، ك أما في عيد الخميفة عثماف بف عفاف 

تمؾ القرل ممف لـ يكف نقض، ككاف قد جمع مف القرل أثناء الحرب ما أصاب أىؿ القرل، فجاءه أىؿ 
كأخذكا متاعنا كدكابنا، كىك  -أم الرـك-فقالكا: قد كنا عمى صمحنا، كقد مر عمينا ىؤالء المصكص 

كقاؿ بعضيـ لعمرك  ،قائـ بيف يديؾ، فرد عمييـ عمرك ما كاف ليـ مف متاع عرفكه، كأقامكا عميو البينة
تؿ عنا ألنا في ذمتؾ كلـ ننقض، فأما مف نقض بف العاص: ما حؿ لؾ ما صنعت بنا، كاف لنا أف تقا

 .فأبعده هللا
يرتب حقكقا تمسككا بيا، كىي  في عيد الخميفة عثماف  نظاـ الجزية كاف كيؼ مما سبؽ يتبٌيف

نما  حمايتيـ نظير ما يدفعكف بالرغـ مف أنيـ ال يشترككف في الدفاع عف الببلد مع المسمميف، كا 
يدفعكنيا نظير حقكؽ يحصمكف عمييا مف الدكلة اإلسبلمية، كمف ىذه الحقكؽ حؽ الحماية كحؽ 

بعد قرار عثماف بف  يـ أمكاليـعمى ىذه الحقكؽ كرد إلي  الرعاية، كقد أقرىـ عمرك بف العاص
 .لو كمف ىنا تظير رقابة الخميفة كمتابعتو ألمكاؿ الجزية كحقكؽ الدكلة عفاف

  
                                 

 .312، ص10النككم: ركضة الطالبيف، ج( 1)
 .438، ص3داكد، ج أبك داكد: سنف أبي( 2)
 .634، ص3الترمذم: سنف الترمذم، ج( 3)
 .112، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، ج؛ 161، ص2الميرغيناني: اليداية، ج (4)
 .107، صلعثماف( قطب، إبراىيـ: السياسة المالية 5)
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 عهى اخلراج ٔاحملاضبت انرقابت

؛ كذلؾ لعدـ انتشار مف بعده بكر  في كالية أبي كال فرض الخراج في عيد رسكؿ هللا لـ يي 
الفتكحات اإلسبلمية في عيدىما، كألف الحاجة لـ تكف ماسة إلييا، لكفاية المكارد األخرل التي كانت 

، كفتح هللا عمى يديو سكاد العراؽ، كضع الخراج في عيد كؿ منيما، كلما جاء عمر بف الخطاب 
حيث جعؿ األرض مكقكفة  العامة؛ المصمحةعمى األرض التي أقر الكفار عمييا، ككاف رائده في ذلؾ 

عمى المسمميف عامة، عمى أف يخرج منيا خراجيا، كالخراج مف أكبر مكارد الدكلة، كأىـ ما يجبى مف 
ذا كانت الجزية تمغى عف الذمي بقسبلمو فقف الخراج ال يسقط غير المؤمنيف التساع الفتكحات ، كا 

 .باإلسبلـ
الذم أرسؿ عثماف بف  كقد تـ إحصاء لمناس كاألرض في السكاد زمف عمر بف الخطاب 

حنيؼ لمسحو فكجده ستة كثبلثيف ألؼ جريب، كرأل عمر أف يضع عمى كؿ جريب درىمنا كقفيزا، 
كجعؿ عمى كؿ جريب مف الكـر عشرة دراىـ، كعمى كؿ جريب مف النخؿ ثمانية دراىـ، كعمى كؿ 

دراىـ، كعمى كؿ جريب مف الشعر درىميف، كيقاؿ أف عمر أطعميـ النخؿ  جريب مف السكر ستة
 .كالشجر كمو

ييثحص ليالخياج:لياليقاب مياءا جييا ي-أوًل:
مف  الكاجب عمى اإلماـ أك مف ينكب عنوك   التي اتخذىا الخمفاء الراشدكف مف أىـ اإلجراءات

 ما يمي: ،اتخاذىا لتحصيؿ الخراج كجبايتو عمى أفضؿ كجو بعدىـ
مسح كتقدير األرض الخراجية: كذلؾ لتعرؼ مساحة األرض التي يضرب عمييا الخراج، لما فعمو  -1

لمسح سكاد العراؽ، فبمف   كحذيفة بف اليمافلما بعث عثماف بف حنيؼ عمر بف الخطاب 
، كعمى الكـر عشرة ، ككضع عمى جريب الزرع درىمنا كقفيزناستة كثبلثيف ألؼ ألؼ جريب

                                 
 .25،24( أبك يكسؼ: الخراج، ص1)
 .182، ص1( ابف عساكر: التاريخ الكبير، ج2)
؛  104؛ ابف رستة: األعبلؽ النفيسة، ص 175؛ الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص 38( أبك يكسؼ: الخراج، ص3)

 .342-341ص حميد هللا، محمد: مجمكعة الكثائؽ السياسية،
شيد  ،كقيؿ: أبك عبد هللا ،عمرك كيكنى عثماف: أبك  ،سيؿ بف حنيؼ كهأخ األنصارم األكسي :عثماف بف حنيؼ (4)

عمى البصرة فبقي عمييا إلى أف قدميا طمحة كالزبير مع عائشة رضي  كاستعممو عمي ، أحدا كالمشاىد بعدىا
فمما ظفر بيـ عمي استعمؿ  ،ثـ قدـ عمي إلييا فكانت كقعة الجمؿ ،ي نكبة كقعة الجمؿ فأخرجكه منياهللا عنيـ ف

ابف األثير: أسد الغابة،  .كسكف عثماف بف حنيؼ الككفة كبقي إلى زماف معاكية ،عمى البصرة عبد هللا بف عباس
 .746، ص1ج

ما يحصؿ مف ضرب رض يساكل أربعة أقفزة، كمقدار معمـك مف األ، كمكياؿ يسع م: كىك المزرعة، كالكادجريب (5)
 .131، ص2شرح شافية ابف الحاجب، ج :االستراباذم. ستيف ذراعا في نفسيا: أم ستمائة ذراع كثبلثة آالؼ ذراع

رض قدر مائة ا كنصؼ صاع، كالقفيز مف األىك مكياؿ يسع ثمانية مكاكيؾ، كالمككؾ: مكياؿ يسع صاعن  :قفيز (6)
 .131، ص2شرح شافية ابف الحاجب، ج :االستراباذم .كأربع كأربعيف ذراعا
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، كالحكمة مف ذلؾ حتى يسيؿ عمى مف يقكـ بجباية دراىـ، كعمى جريب النخؿ ثمانية دراىـ...
 الخراج أف يعرؼ مقدار ما سيأخذ عمى كؿ قطعة مف األرض مراعينا في ذلؾ نكعية المحصكؿ.

ؿ مف قب فعندما تـ مسح السكاد اج عمى كؿ عامر كغامر زرع أك عطؿ؛ينبغي أف يكضع الخر  -2
تـ فرض الخراج عمى جميع األرض الصالحة لمزراعة،   عثماف بف حنيؼ كحذيفة بف اليماف

سكاء زرعت أك عطمت ما داـ يصميا الماء سكاء بدلك أك بغيره، كذلؾ لحمؿ مف بيده األرض 
 .ألف ذلؾ أنفع لبيت الماؿ كأكفر لمخراج اعتيا كعدـ تعطيميا؛عمى زر 

أف يأخذ ما تحممو األرض كأساس لتقدير ضريبة الخراج بعيف  ينبغي عمى حامؿ الخراج -3
مف أرض  االعتبار، كذلؾ حتى ال يقع الظمـ عمى مالؾ األرض كال يظمـ الزارع، كقد يختمؼ ىذا

أرض، كالدليؿ عمى ذلؾ أنو عندما استعمؿ عمر كبل مف عثماف بف ألخرل حسب ما تحممو كؿ 
الخراج بحسب ما تحممو األرض، كفرض عمى كؿ عمى مساحة السكاد ككضع  حنيؼ كحذيفة 

فأمضاه كعمؿ في نكاحي الشاـ عمى  جريب مقدارنا معيننا، كتبا بذلؾ إلى عمر بف الخطاب 
 .في كؿ أرض ما تحممو مـ أنو راعغير ذلؾ، فعي 

عند قسمة األرضيف ككضع الخراج عمييا يجمس مع مجمس  كلقد كاف عمر بف الخطاب 
في جك مف الحرية في الرأم كالفكر، ككاف ال ىدؼ  الشكرل الذم شكمو مف المياجريف كاألنصار 

كبعد مناقشات طكيمة أسفرت عف أف تكقؼ  كسنة رسكلو  ليـ إال إحقاؽ الحؽ كالعمؿ بكتاب هللا 
يؤدكنيا فتككف فيئنا لممسمميف  -الجزية–الخراج، كعمى رقابيـ  األرضكف بعماليا، كيكضع عمييـ فييا

 .المقاتمة كالذٌرية كلمف بعدىـ

ا عمى الرقابة ما فعمو عمر بف الخطاب   لما قدـ إليو أبك ىريرة  كمف األمثمة التطبيقية أيضن
: بـ جئت؟ فقاؿ: جئت بخمسمائة ألؼ درىـ، قاؿ لو: ليبلن بماؿ كثير مف البحريف، فسألو عمر 

أتدرم ما تقكؿ؟ أنت ناعس، اذىب فبت الميمة حتى تصبح ، فمما جاءه في الغد قاؿ لو: كـ ىك؟ قاؿ: 
: أييا الناس : أمف طيب ىك؟، قاؿ: ال أعمـ إال ذاؾ، فقاؿ عمر خمسمائة ألؼ درىـ، قاؿ عمر 

ف شئتـ أف نزف لكـ إنو قد جاءنا بماؿ كثير فقف شئتـ  ف شئتـ أف نعد لكـ عددنا كا  أف نكيؿ لكـ كمنا، كا 
 .كٌزنا لكـ، فقاؿ رجؿ مف القكـ: يا أمير المؤمنيف دكف لمناس دكاكيف يعطكف عمييا

                                 
 .77: الخراج، ص، يحيىبف آدـا (1)
 .169يعمى: األحكاـ السمطانية، ص ؛ أبك 36، ص6ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج( 2)
 .148؛ الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص 19، ص5( البخارم: صحيح البخارم، ج3)
 .48-43الخراج، ص؛ ابف آدـ:  14( أبك عبيد: األمكاؿ، ص4)
 .45( الخراج: أبك يكسؼ، ص5)



28 

بعد أف تـ تحصيؿ الخراج بيذه الكفرة، أف يتأكد مف أف الماؿ  كىكذا نجد عمر بف الخطاب 
 بغير مراعاة لمقكاعد اإلسبلمية في استداء الخراج.طيب، لـ يؤخذ بظمـ أك عنت، أك 

، كنتج عف ىذه في عصره امتدت فتكحات اإلسبلـفقد  أما في عيد الخميفة عثماف بف عفاف 
الفتكحات أف دخمت األرض الزراعية لمببلد المفتكحة في حكزة الدكلة اإلسبلمية، ككاف عمر قد اعتبرىا 

مف أىؿ الكتاب الذيف آثركا اإلبقاء عمى دينيـ يزرعكنيا، كيؤدكف  ا لممسمميف، كأبقى عمييا أىميافيئن 
عنيا خراج األرض لبيت ماؿ المسمميف، كقد ساىـ خراج ىذه األراضي في زيادة إيرادات بيت الماؿ 

 .في عيد عثماف بسبب امتداد الفتكحات اإلسبلمية في عصره

التي عامؿ الناس عمييا  الخراج سياستو في لو فقد كانت أما في عيد عمي بف أبي طالب 
 :عمى ما يمي كأمر الكالة في عصره بذلؾ كقد كانت

 الحض عمى الحفاظ عمى القكة كالييبة أماـ الرعية، مع االحتفاظ بالرحمة في باطف العماؿ. -1
 عدـ التعدم عمى حاجات الناس األساسية، كالعفك عنيـ. -2
كىذا منيج عاـ لكؿ الخمفاء  ،الماؿ نؼ مف أجؿ تحصيؿ مكارد بيتال يجكز استعماؿ الع -3

 الراشديف رضكاف هللا عمييـ.
ده فأمر بعض الكالة بطاعة  -4 الضبط اإلدارم يككف بالتفكيض كالصبلحية بحسب كؿ حالة عمىً حى

صاحب بيت الماؿ فيما يتعمؽ بو كذلؾ كنكع مف االستقبلؿ، ألمره البف عباس رضي هللا عنو 
امة عف الماؿ كالخراج، بينما أعطى كالة آخريف مسؤكلية ع بطاعة زياد بف أبيو في شؤكف بيت

 في مصر. الخراج كاألشتر النخعي
 محاسبة العماؿ عمى سياستيـ عند المخالفة. -5
ي الخراج كما قاؿ لقيس بف سعد: ) فأقبؿ عمى حضو رضي هللا عنو كالتو عمى أخذ الحؽ ف -6

 .خراجؾ بالحؽ..(
كتب  ف العماؿ، كسياسة التحفيز لمف يكفيو، ككاف قداتباع سياسة التحذير لمف يؤخر الخراج م -7

، كما أدرم ما الذم حممؾ عمى أما بعد، فقنؾ أبطأت بحمؿ خراجؾ إلى يزيد بف قيس األرحبي: 
غير أني أكصيؾ بتقكل هللا كأحذرؾ أف تحبط أجرؾ كتبطؿ جيادؾ بخيانة المسمميف، فاتؽ  ،ذلؾ

لى ككتب إ ، فبل أجد بدان مف اإليقاع بؾيؾ سبيبلن، هللا كنزه نفسؾ عف الحراـ، كال تجعؿ لي عم
أما بعد، فقنؾ قد أديت خراجؾ، كأطعت ربؾ، كأرضيت   :سعد بف مسعكد كىك عمى المدائف

                                 
 .113( قطب، إبراىيـ: السياسة المالية لعثماف، ص1)
 .28، ص4( ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج2)
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 . ذنبؾ، كتقبؿ سعيؾ كحسف مآبؾ إمامؾ، فعؿ المبر التقي النجيب، فغفر هللا
رئيسان اىتمامو في مسألة الحفاظ عمى إعمار األراضي أكثر مف أمر الخراج كاعتبار الخراج مكردان  -8

ف  اأساسن  ابؿ كمصدرن  لبيت الماؿ الذم تعتمد عميو الدكلة في تمكيؿ حاجاتيا االقتصادية, كا 
كريعو اإلضرار بو يؤثر عمى حياة الناس, كربما يؤدم إلى ىبلكيـ مف حيث ذىابي مكرده الغذائي 

 المالي.

استعمؿ عمي بف أبي  كمما يدلؿ عمى ىذه السياسة المالية خطابو رضي هللا عنو لكالتو كمف ذلؾ:
 كأىؿ األرض معي يسمعكف:  ، يقكؿ ذلؾ الرجؿ فقاؿ لي عميرجبلن عمى عكبراء  طالب

ياؾ أف   ياؾ أف ترخص ليـ في شيء، كا  ثـ  ،يىركا منؾ ضعفان انظر أف تستكفي ما عمييـ مف الخراج، كا 
قاؿ رح إلٌي عند الظُّير، فرحت إليو عند الظُّير فقاؿ لي: إنما أكصيؾ بالذم أكصيتؾ بو قداـ أىؿ 

، كال رزقا يأكمكنو، اعممؾ ألنيـ قكـ خدع، انظر إذا قدمت عمييـ فبل تبيعف ليـ كسكة شتاء كال صيفن 
ا في درىـ، كال تقمو عمى رجمو في طمب احدن ا ك ا منيـ سكطن كال دابة يعممكف عمييا، كال تضربف أحدن 

فقف أنت  ،في شيء مف الخراج، فقنا إنما أيمرنا أف نأخذ منيـ العفك درىـ، كال تبع ألحد منيـ عىرىضان 
ف بمغني عنؾ خبلؼي ذلؾ عىزٍلتيؾ قاؿ قمت إذف أرجع إليؾ  ،خالفت ما أمرتيؾ بو يأٍخذؾ هللا بو دكني كا 

ف رىجعتى كما خرجت كما خرجتي مف عندؾ، قاؿ: قاؿ فانطمقت فعممتي بالذم أمرىني بو، فرىجعتي  ،كا 
 . كلـ أٍنتقٍص مف الخراج شيئان 

كليكف نظريؾ في إعمار   في خطاب إلى األشتر النخعي حيف بعثو إلى مصر كاليان: قاؿ عمي 
خراج بغير عمارة األرض أبمفى مف نظرؾ في استجبلب الخراج, ألف ذلؾ ييدىرؾي بالعمارة كمف طمب ال

أضر بالببلد كأىمؾ العباد كلـ يستقـ أمره إال قميبلن، فقف شككا ثقبلن أك عمة أك انقطاع شرب, أك إحالة 
فقف العمراف  ،ف يصمح بو أمرىـأ ؼ بيا عطش, خفىفتى عنيـ بما ترجكأرض اغتمرىا غرؽ, أك أجح

نما خراب األرض مف إعكازمحتمؿ ما حممت نما إعكازىا أىميا إلشراؼ أنفس الكالة عمى  و, كا  أىميا كا 
 .ر.. قاء كقمة انتفاعيـ بالًعبالجمع كسكء ظنيـ بالب

                                 
 .188، ص1( اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ج1)
 .403، ص3( عكبراء: مدينة عمى نير دجمة في العراؽ. الحمكم: معجـ البمداف، ج2)
. : ااعرضن  (3) ميوي كىٍيؿه كىالى كىٍزفه مىا الى يىٍدخي يىكىاًف كىاٍلعىقىاًر، كى  .35ص، 7ج ،تحفة األحكذم: لمباركفكرماأٍلىٍمًتعىةي كىًىيى مىا ًسكىل اٍلحى

 

 .15؛ أبك يكسؼ: الخراج، ص 339، ص4( الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج4)
مصطفى  عكز كىي عكزاء.كالرجؿ احتاج كاختمت حالو، فيك أ  عكز: الشيء عكزان عز كلـ يكجد مع الحاجة إليو، (5)

 .128ص، 2ج ،المعجـ الكسيط كآخركف:
 

؛ العمرم: الكالية عمى  333، ص2الصبلبي: عمي بف أبي طالب، ج؛  340الراضي، شريؼ: نيج الببلغة، ص( 6)
 .153، ص2البمداف، ج
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يكجو كاليو عمى مصر، إلى العمؿ بما  مما سبؽ يتبٌيف أف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
ا ليـ كلبقية النا س، كما يدعكه إلى يحقؽ مصمحة أىؿ الخراج كعمارة األرض؛ ألف في ذلؾ صبلحن

التخفيؼ عنيـ أكقات األزمات، كىذا دليؿ عمى الرأفة بالممكليف، كتمكينيـ مف العمؿ الذم يساعد عمى 
 تحقيؽ التنمية االقتصادية لمببلد كىنا تتحقؽ الرقابة.

ا منع أرض فارس الخراجكفي  ، ييـزياد بف أبيو عم  كلى عمي بف أبي طالبف عيده أيضن
الخراج كالطاعة، كسبب ذلؾ حيف قتؿ ابف الحضرمي كأصحابو بالنار حيف حرقيـ ككانكا قد منعكا 

،  جارية بف قدامة، فمما اشتير ىذا الصنيع في الببلد تشكش قمكب كثير مف الناس عمى عمي
، كمنع أكثر أىؿ تمؾ النكاحي خراجيـ، كالسيما أىؿ فارس فقنيـ تمردكا كأخرجكا  كاختمفكا عمى عمي

الناس فيمف يكليو عمييـ، فأشار ابف عباس   بف حنيؼ مف بيف أظيرىـ، فاستشار عميعامميـ سمو 
:  فقاؿ عمي، أف يكلي عمييـ زياد بف أبيو، فقنو صميب الرأم، عالـ بالسياسة  كجارية بف قدامة

ىميا ه فارس ككرماف كجيزه إلييما في أربعة آالؼ فارس، فسار إلييا في ىذه السنة فدكخ أ ىك ليا، فكالٌ 
كقيرىـ حتى استقامكا كأدكا الخراج كما كاف عمييـ مف الحقكؽ، كرجعكا إلى السمع كالطاعة، كسار 
فييـ بالمعدلة كاالمانة، حتى كاف أىؿ تمؾ الببلد يقكلكف: ما رأينا سيرة أشبو بسيرة كسرل أنك شركاف 

الببلد بعدلو كعممو كصرامتو، مف سيرة ىذا العربي في الميف كالمداراة كالعمـ بما يأتي، كصفت لو تمؾ 
 .كاتخذ لمماؿ قمعة حصينة

يكتفي بيذه التكصيات بؿ كاف يقكـ بمتابعتيا مف خبلؿ المراقبة المخصكصة مف  كلـ يكف 
 خبلؿ بعثو لمعيكف كاألرصاد ليعمـ أحكاليـ.

عف  ف الخراج كيحاسبكف عماليـيراقبك   مف خبلؿ ما سبؽ يظير كيؼ كاف الخمفاء الراشدكف
 الماؿ العاـ حفاظنا عمى مصمحة األمة.

ي:نقصانويوأأىمياألموييالثييثؤ ييفييثقت ييالخياجيفثعمليعمىي  اتثوييي- انً ا:
 كقد أكصى الخمفاء الراشدكف ينبغي عمى عامؿ الخراج أف يراعي عدة أمكر في تقدير الخراج ىناك 

 ىي:ك  العماؿ عمى ذلؾ
عمى األرض الخصبة كثيرة اإلنتاج أكثر مما يفرض  رضدرجة خصكبة األرض كجكدتيا، فيف -1

 .عمى األرض الفقيرة قميمة اإلنتاج

                                 
 .355، ص7( ابف كثير: البداية كالنياية، ج1)
 .230، ص1اريخ الرسؿ كالممكؾ، جالطبرم: ت( 2)
 .37، ص6( ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج3)
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 .حيث ترتبط زيادة الخراج بجكدة الزرع كتنقص تبعنا لرداءتو ؛اختبلؼ الزرع -2
نكع السقي كالشرب، فيفرض عمى ما سقي بالسيح كاألمطار أكثر ما يفرض عمى األرض  -3

 .البعيدة
فيفرض عمى األرض القريبة مف العمار كاألسكاؽ أكثر مما يفرض عمى  ا؛بعد األرض كقربي -4

 .األرض البعيدة

تقدير الخراج يجب أف يأخذ بعيف  ا لتمؾ المعايير كاألسس فقف مبدأمما سبؽ يتبيف أنو تبعن 
االعتبار القدرة التكميفية لمممكؿ مف جية، كنكعية األرض كالمحصكؿ مف جية أخرل، فكمما زادت 

ة اإلنتاج زاد ما يفرض عمى األرض الخراجية، كفي ذلؾ زيادة الدخؿ لبيت ماؿ المسمميف كتحقيؽ كمي
 .، ككذلؾ مف خبلؿ ما سبؽ مف نقاط يبنى عمييا في الرقابة كالمحاسبةالمصمحة العامة لؤلمة

يثعط ليأيضيالخياج:ي-ا: ال ًي
كجكب فرضية الخراج عمى األرض المتمكف صاحبيا مف االنتفاع بيا،  لقد أقر الخميفة عمر 

تقصيره الناشئ عف ظركؼ خارجة عف إرادتو كغرؽ  ثنييست أقاـ باستغبلليا أـ ال، إال أنو سكاء
صابتيا باآلفات.. ، كىنا تنفىاألرض بالسيكؿ كاألمطا ، أما إف عجز فرضية الخراج عمييا ر كا 
لسبب مف األسباب فمئلماـ أف يأمر صاحبيا بتأجيرىا لمغير أك رفع يده عنيا، صاحبيا عف استغبلليا 

 .اى خرابيا لئبل تصير بالخراب مكاتو كلك قاـ بدفع خراجيا كلـ يترؾ عم

كالينا عمييا،   في مصر كقد كاف عمرك بف العاص كمف ذلؾ ما فعمو عمر بف الخطاب 
رل كربما قصر فمـ يحب أف يجيبيـ الخراج عف أرض فمقد تعطمت بعض األراضي ألف النيؿ ربما ج

ا فقنما  ال يمكف أف تزرع كالشاـ كخرساف يغذم زركعيـ األمطار كاألنيار الراتبة فمف عطؿ أرضن
، ككاقع الحاؿ أف ذلؾ ال يعني عدـ كجكد الخراج في مصر، بؿ يعني أف األرض عطميا باختياره

، كأف متساىمة أعطت سكاف مصر حرية إدارة األرضأبقيت في يدم الفبلحيف في ظؿ شركط 

                                 
 .148الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص؛  230، ص1الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (1)
 .167: األحكاـ السمطانية، صيعمى كأب( 2)
 .148؛ الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص 37، ص6ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج (3)
 .39، ص6ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج (4)
 .325، ص4: الكافي، جمةابف قدا( 5)
 .65( المقدسي: أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص6)
(7 )M.ASHABAN.ISLAMIC HISTORY P 37. 
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 .الخراج يجبى كفؽ أسمكب المشترؾ القركم

كىذا مف رقابة الخميفة عمى األراضي التي يفتحيا المسممكف لمحفاظ عمييا كاستغبلليا لبناء 
 في مصر.  اقتصاد الدكلة اإلسبلمية؛ كال أدؿ عمى ذلؾ ما فعمو عمر 

يعمىيأىليالخياجيواليفقيبيميوعتميثحم ميميمايلي ط قون:الثخف فيي-ا:يابعًي
في كضع الخراج غاية ما تحممو األرض، كليجعؿ  نبغي لمعامؿ عمى الخراج أف يستقضيال ي 

فيو ألرباب األرض بقية يجبركف بيا النكائب كالحكائج، كقد استدؿ الفقياء عمى ذلؾ بما ركم عف 
قبؿ أف يطعف بثبلثة أياـ كعنده حذيفة كعثماف بف  عمرك بف ميمكف قاؿ: شيدت عمر بف الخطاب 

عمى ما سقت   سقت دجمة، كاستعمؿ عثمافعمى ما   ككاف قد استعمؿ حذيفة   حنيؼ 
، كقاؿ عثماف  الفرات، فقاؿ: لعمكما كمفتما أىؿ عممكما ما ال يطيقكف، فقاؿ حذيفة: لقد تركت فضبلن

لقد تركت الضعؼ، كلك شئت ألخذتو، قاؿ: فقاؿ عمر :  انظرا لعمكما حممتما األرض ما ال :
 .ألدعنيـ ال يفتقركف إلى أمير بعدمتطيؽ، أما كهللا لئف بقيت ألرامؿ أىؿ العراؽ 

استعمؿ رجبل عمى الخراج   فقد ركم أف عمينا نبغي تعذيبيـ مف أجؿ أداء الخراج؛كال ي 
، كال كسكة شتاء كال صيفا، كال تضربف رجبلن منيـ سكطا في ففأكصاه قائبل: ال تبيعف ليـ رزقنا يأكمك 

 .دابة يعممكف عمييا، إنا أمرنا أف نأخذ منيـ العفكطمب درىـ فقنا لـ نؤمر بذلؾ، كال تبيعف ليـ 
قرارىـ فقف أ   ي ينبغي عمى عامؿ الخراج مراعاتيامكر التىـ األمف خبلؿ ما سبؽ مف أفعاؿ الخمفاء كا 

 كالتي تيدؼ إلى الرفؽ بأىؿ الخراج ما يمي:
ز، فقف ىذا بنقائص الحر  ، كال يحرز عمييـ حرزنا ثـ يأخذكفال يخرص عمييـ ما في البيادر -1

 .ىبلؾ ألىؿ الخراج كخراب لمببلد
ال يكظؼ عمى أىؿ الخراج رزؽ عامؿ كال حمكلة طعاـ السمطاف، كال يؤخذ منيـ ثمف صحؼ  -2

 .كال قراطيس كال أجكر الكياليف
ف يسقطو عنو إذا عجز عنو بسبب إعساره أ، كلئلماـ مف أعسر بخراجو أنظر بو إلى إيساره -3

                                 
 .77الخطط المقريزم، صالمقريزم: ؛  237، ص3ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج( 1)
ابف آدـ، يحيى: ؛  278، ص3؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، ج 19، ص5البخارم: صحيح البخارم، ج( 2)

 .76الخراج ص
 .113ابف رجب: االستخراج ألحكاـ الخراج، ص؛  529، ص2الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج ( 3)
 .109-108أبك يكسؼ: الخراج، ص (4)
 .109-108ص المصدر نفسو: (5)
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 .مما فرض عميو أك يخفؼ عنو جزءنا
ذا  -4 ال ينبغي لمعامؿ أف يدعي عمى أىؿ الخراج ضياع غمو ليأخذ أكثر مما كظؼ عمييـ، كا 

قاسميـ، كال يكيمو عمييـ كيبلن مفرطنا ثـ يدعو في البيادر الشير كالشيريف  الطعاـ كيذرديس 
ا ليس لو، ثـ يقاسميـ فيكيمو ثانية، فقف نقص عف الكيؿ األكؿ قاؿ: أكفكني، كأخذ منيـ م

 .كليساكم بيف كيؿ السمطاف ككيؿ الفبلحيف

يا:ياأليضيالثييث يعيفييعاميوثياحيفييعام:خام ًي
إذا كانت أرض الخراج ال يمكف زراعتيا في كؿ عاـ يراعى حاليا عند كضع الخراج، كاعتبر 

 :األصمح ألرباب الضياع كأىؿ الفيء في خصمة مف ثبلث
 النصؼ مف خراج غيرىا، فيؤخذ مف المزركع كالمتركؾ. ف يجعؿ خراجيا عمىاألكلى: أ

 الثانية: أف يمسح كؿ جريبيف منيا بجريب ليككف أحدىما لممزركع كاآلخر لممتركؾ.
الثالثة: أف يضعو بكمالو عمى مساحة المزركع كالمتركؾ، كيستكفي مف أربابو الشطر مف زراعة 

 أرضيـ.

بعض أرض مف الخراج لمدة  فمقد تعطمت، في مصر كمف ذلؾ ما فعمو عمر بف الخطاب 
فمف  رع،ألف النيؿ ربما جرل كربما قصر فمـ يحب أف يجيبيـ الخراج عف أرض ال يمكف أف تز  عاـ

ا فقنما عطميا باختياره ككاقع الحاؿ أف ذلؾ ال يعني عدـ كجكد الخراج في مصر، بؿ  ،عطؿ أرضن
اىمة أعطت لمسكاف، كأف الخراج يجبى؛ يعني أف األرض أبقيت في يدم الفبلحيف في ظؿ شركط متس

 .كذلؾ كفقنا لمخصاؿ السابقة الذكر

سكا كا كأسٌ عفي الخراج، فكض كعمى ذلؾ سار الخمفاء كيخصص منيـ عمر كعثماف كعمي 
 كراقبكا تصرفات العماؿ كالكالة في الطريقة كاألسمكب؛ كذلؾ مف أجؿ بناء دكلة قكية ،نظاـ الخراج

 ة. المقدرات الميمك  المصمحة العامة فييا حفظمتينة، يي 
 
 
 

  
                                 

 39، ص6ابف اليماـ: شرح فتح القدير، ج (1)
 .109-108أبك يكسؼ: الخراج، ص (2)
 .325، ص4: الكافي، جابف قدامة ؛ 151الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص (3)
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 عهى انعشٕر ٔاحملاضبت نرقابتا

العشكر ضرائب فرضت عمى تجارة أىؿ الذمة كأىؿ الحرب الذيف يدخمكف األرض العربية 
فقد  كتب إلى أبك مكسى إلى عمر  اإلسبلمية، كأكؿ مف قٌرر ضريبة العشكر عمر بف الخطاب 

 أف تجار المسمميف إذا دخمكا دار الحرب أخذكا منيـ العشر، قاؿ: فكتب إليو عمر :  خذ منيـ
إذا دخمكا إلينا مثؿ ذلؾ العشر، كخذ مف تجار أىؿ الذمة نصؼ العشر، كخذ مف المسمميف مف مائتيف 

 .خمسة فما زاد فمف كؿ أربعيف درىمنا درىـ 

يمقتاييالعشوييوممنيثؤخذ:ي-أوًل:
في مقدار ما يؤخذ مف أىؿ الذمة كأىؿ دار الحرب إذا دخمكا دار اإلسبلـ، فمنيـ  اختمؼ الصحابة

مف ذىب إلى أخذىا مف المسمميف ربع العشر كمف أىؿ الذمة نصؼ العشر كمف أىؿ الحرب العشر 
ى  ليس عم كاستدلكا عمى ذلؾ بحديث النبي مف كؿ ما مر بو التاجر عمى العاشر ككاف لمتجارة، 

أنو كتب إلى العشار  كم عف عمر ، كما ري إنما العشكر عمى الييكد كالنصارل  ،المسمميف عشكر
ككاف  ،كمف الحربي العشر ،العشر نصؼكمف الذمي  ،مف المسمـ ربع العشرفي األطراؼ أف خذكا 

خذكا منيـ كم أنو قاؿ ذلؾ بمحضر الصحابة كلـ يخالفو منيـ أحد فيككف إجماعنا منيـ عمى ذلؾ، كري 
إلى الككفة فجعؿ عمى  لما بعث عثماف بف حنيؼ  ، كذكركا قصة عمر ما يأخذكف مف تجارنا

أىؿ الذمة في أمكاليـ التي يختمفكف فييا في كؿ عشريف درىمنا درىما، كاشتيرت ىذه القصص كلـ 
 .تنكر فكانت إجماعنا عمؿ بو الخمفاء مف بعده

نفس التجارة  الذمي كال الحربي أصبلن عشر كال نصؼ عشر في كمنيـ مف قاؿ بأنو ال يجب عمى
ألف أخذه  رأيوكتقدير ذلؾ إلى  صطمح عميو أك اشترطو عمييـ الخميفةكال في ذلؾ شيء محدكد إال ما ا

لعشر أخذ ا باجتياده فكاف تقديره إليو، كقالكا بأف ما يستحب أف يشارطكا عميو ىك العشر ألف عمر 
 .إليو هأخذه باجتياده فكاف تقدير  وعف ذلؾ باجتياده جاز لو ألن نقص الخميفةمف أىؿ الحرب فقف 

                                 
؛ العمرم:  329، ص1؛ أحمد: فضائؿ الصحابة، ج 173؛ ابف آدـ: الخراج، ص 135أبك يكسؼ: الخراج، ص( 1)

عمر بف عبد ؛ الصبلبي:  277؛ الصبلبي: عصر الدكلة الزنكية، ص 217، ص1عصر الخبلفة الراشدة، ج
اقتصاديات الحرب في  ؛ التماـ، غازم: 279، صالعزيز معالـ التجديد كاإلصبلح الراشدم عمى منياج النبكة
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 ،مف األحاديث في تحديد عشر كال نصؼ عشر شيءه  مف الكاضح أنو لـ يصح عف النبي 
نما كاف ذلؾ باجتياد ، كأما حديث أبي داكد فيك ضعيؼ بيف عمر بف الخطاب  الخميفة كا 
 .فيو كقاؿ ال يتابع عميوالبخارم اضطراب الركاة 

، كفي  عمى األسس كالقكاعد التي كضعيا عمر  استقر نظاـ العشكر في عيد الفاركؽكلقد 
يبدك بصفة عامة أف إيرادات بيت الماؿ زادت مف عشكر التجارة نتيجة   عيد عثماف بف عفاف

جة لزيادة الثركات لدل البعض، لزيادة رقعة الدكلة اإلسبلمية، بسبب الفتكحات التي تمت في عيده كنتي
التي   ا في السنكات األكلى في عيد عثماف بف عفافمما زاد القكة الشرائية بصفة عامة خصكصن 

اتسمت باالستقرار، كزيادة القكة الشرائية تزيد الطمب عمى السمع، كزيادة الطمب عمى السمع تدعك إلى 
ت شركط اإلخضاع، كمف العكامؿ التي أدت إلى تنشيط استيرادىا كخضكعيا لعشكر التجارة متى تكافر 
ارتفاع األسعار، كارتفاع أسعار السمع يؤدم   زيادة حصيمة عشكر التجارة في عيد عثماف بف عفاف

بالتالي إلى زيادة حصيمة عشكر التجارة منيا, ألنيا ضريبة قيمية تؤخذ نسبة معينة عمى قيمة السمعة، 
 .كليس نكعية تؤخذ مف نكع السمعة

كتقديره في كؿ زماف كمكاف،  ما يؤخذ مف التجار الجتياد الخميفةتحديد  أمر مما سبؽ يتبيف أف
، كمف الكاضح أف ما أخذه كبما يناسب مصمحة المسمميف مع االسترشاد بفعؿ عمر بف الخطاب 

كما فرضو عمى أىؿ الذمة مف نصؼ العشر ىك مف قبيؿ  ،مف المسمميف ىك مف قبيؿ الزكاة عمر 
 .كما أخذه مف الحربي ىك مف قبيؿ المعاممة بالمثؿ ،التصالح معيـ

ي:األمواليالثييل   يلمثجاي ي- انً ا:
ر ىي أمكاؿ التجارة، أما عمى أف األمكاؿ التي تعشٌ  كمنيـ عمر بف الخطاب  اتفؽ الصحابة

بالعاشر منيـ منتقؿ كمعو إذا لـ تكف لمتجارة كمٌركا بيا عمى العاشر فبل يؤخذ منيا شيء، فقذا مر 
 .أمكالو أك سائمة لـ يؤخذ منو شيء

أما إذا مر الذمي أك الحربي عمى العاشر كمعو خمر أك خنزير يأخذ عشر ثمف الخمكر كال 
لُّ يأخذ العاشر عمى الخنزير، لما قالو عمر بف الخطاب   .بيعيا كخذكا أنتـ مف ثمنيا كىيـ: كى

                                 
 .259، ص2ب، جذ( الشيرازم: المي1)
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، يطمبكف العشكر -بكر الصديؽ ألنيا لـ تفرض في عيده أبا عدا–كبذلؾ لـ يكف الخمفاء 
 إال مف أمكاؿ التجارة ككانكا يراقبكف ذلؾ كيحاسبكف عماليـ كمف يكمفكنيـ بذلؾ.

ي:أىميا جياءا ياليقاب ميالثيي ثخذىايالعاشيي-ا: ال ًي
العديد مف اإلجراءات الرقابية عمى العاشر التي يقـك  لقد كضع الخميفة عمر بف الخطاب 

 بجمع أمكاؿ العشكر مف أجؿ ضبطيا كحفظيا كمف مف أىـ ىذه اإلجراءات ما يمي:
ف يكتب ، ككذلؾ الحربي فيجب عمى العاشر أال يؤخذ العشر مف الذمي إال مرة كاحدة في السنة -1

عشر ما أدل ليككف حجة لو حتى ال يؤخذ منو  ،لو كتابنا بما أخذ منو ككقت األخذ كقدر الماؿ
 .ؿعشره قبؿ انقضاء الحك 

كالدليؿ قكؿ زياد بف حدير: بعثني عمر عمى  ،عدـ تفتيش أحد لبياف ما إذا كاف يخفي ماالن أـ ال -2
 .العشكر فأمرني أف ال أفتش أحدان 

خذ مف خذ منو العشر أثر مف الماؿ الذم أإذا مر الحربي أك الذمي عمى العاشر مرة ثانية بأك -3
 .الزيادة ألنيا لـ تعشر

إذا مر المسمـ عمى العاشر بغنـ أك بقر أك إبؿ فقاؿ إف ىذه ليست سائمة أحمؼ عمى ذلؾ، فقذا  -4
إنما العشر  ،ككذا لك مر بتمر فقاؿ ىك مف نخمي فبل يؤخذ منو العشر ،حمؼ صدؽ ككؼ عنو

 .في الذم اشتراه لمتجارة ككذلؾ الذمي، أما الحربي فبل يقبؿ منو ذلؾ
منكرنا لمكجكب  أك الفراغ مف الديف فيعدٌ إذا قاؿ التاجر أديتيا إلى عاشر آخر أك أنكر تماـ الحكؿ   -5

اشر فمك قاؿ أديتيا إلى عاشر آخر صدؽ إف كاف في تمؾ السنة ع ،كالقكؿ قكؿ المنكر مع اليميف
آخر؛ ألنو ادعى كضع األمانة مكضعيا بخبلؼ ما إذا لـ يكف عاشر آخر في تمؾ السنة ألنو 
ظير كذبو يقيف، ككذا يصدؽ لك قاؿ المسمـ أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر ألف األداء كاف 
ا إليو ككالية األخذ بالمركر لدخكلو تحت الحماية، كيصدؽ الذمي فيما يصدؽ فيو المسمـ  مفكضن

، أما الحربي ألف ما يؤخذ منو ضعؼ ما يؤخذ مف المسمـ فتراعى تمؾ الشرائط تحقيقنا لمتضعيؼ
 .فبل يصدؽ ألف األخذ منو بطريؽ الحماية كما في يده مف الماؿ يحتاج إلى الحماية

                                 
 .130القائد المجاىد نكر الديف محمكد زنكي شخصيتو كعصره، ص( الصبٌلبي: 1)
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  .إذا دخؿ التجار بميرة فبل يؤخذ منيـ شيء ألنيـ نفع لممسمميف كيعكد ذلؾ إلى تقدير اإلماـ -6

 تتشديده في مراقبة عمالو في جميع النكاحي، ككان  ي بف أبي طالبكقد اشتير عف عم
،  كالشئكف المالية مف األمكر الميمة التي كاف يدقؽ فييا أمير المؤمنيف عمى بف أبي طالب عشكرال

 .فكاف يبعث العيكف كاألرصاد ليعمـ أحكاليـ

يكميمي يثؤخذيفييال نم:ي-ا:يابعًي
ك بمتاع يساكم نفس القيمة كتـ أخذ ربع العشر مف مر التاجر بمائتي درىـ أك عشريف مثقاالن أإذا 

المسمـ كنصؼ العشر مف الذمي كالعشر مف الحربي ال يؤخذ منيا شيء إلى مثؿ ذلؾ الكقت مف 
ف مر بيا غير مرة فقاؿ: إف عاممؾ  ا جاء إلى عمر بف الخطاب ، لما ركم أف نصرانيِّ الحكؿ، كا 

 .فكتب عمر إلى عمالو أف ال تعشركا في السنة إال مرة ،شرني في السنة مرتيفع

، كذلؾ رة كاحد في السنة ىك القكؿ األصحمما سبؽ يتبيف أف عدـ أخذ العشر مف الذمي إال م
دل بو، كأما الحربي فيؤخذ منو كمما دخؿ دار الكفر كعاد إلى دار تفيق كألنو فعؿ عمر  األدلةلقكة 

 ألنو احتاج إلى أماف جديد كحماية جديدة فيتجدد حؽ األخذ منو.اإلسبلـ 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                 
 .258، ص2ب، جذالشيرازم: المي (1)
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 عهى انضرائب ٔاحملاضبت انرقابت

يأخذ الضريبة مف كؿ أىؿ الصناعة مف صناعتيـ بقيمة ما تجب  كاف عمر بف الخطاب 
، ككاف ذلؾ يعني أف الضريبة عمى الصناعة بمثابة الجزية، أم أنيا تعكيض عف الجزية، عمييـ

إذ  اع ضريبة لـ تكف مكجكدة زمف النبي عمى الصنٌ  كفي نفس الكقت فرض عمر بف الخطاب 
 .المعركؼ عنو أنو لـ يأخذ ضريبة مف األسكاؽ

يو ائليثحص ليالضي بم:ي-أوًل:
بعت اتُّ  مف جبايتيا إال بعد معرفة مقدار ما يجب عمى كؿ ممكؿ، كقدال يتمكف جباة الضرائب 

هللا قاؿ:  جاء ناس  ركل مسمـ عف جرير بف عبد كمنيا اإلقرار كما ؛عدة طرؽ مف أجؿ معرفة المقدار
ا مف المصدقيف يأتكنا فيظممكنا قاؿ: فقاؿ:  أرضكا  مف األعراب إلى رسكؿ هللا  فقالكا: إف أناسن

إال كىك عني  ما صدر عني مصدؽ منذ سمعت ىذا مف رسكؿ هللا   :قاؿ جرير ،مصدقيكـ 
 .راض 

قمنا إف أىؿ الصدقة يعتدكف عمينا،  كقد ركل أبك داكد بسنده عف بشير بف الخصاصية قاؿ: 
، كقد ركل أبك ىريرة كأبك أسيد  ال :أفنكتـ مف أمكالنا بقدر ما يعتدكف عمينا، فقاؿ رسكؿ هللا 

أنيما قاال:  إف حقا عمى الناس إذا قدـ عمييـ المصدؽ أف يرحبكا بو كيخبركه  رسكؿ هللا صاحبا 
 .بأمكاليـ كميا كال يخفكا عنو شيئا 

حب الماؿ إخبار المصدؽ بما عند المسمـ مف أمكاؿ تجب فييا امما سبؽ يتبيف أف عمى ص
ف شعر المسمـ أنيـ يأخذكف منو زيادة عف حقيـ، الزكاة كعميو أف يقر  بيا كال يخفي منيا شيئا حتى كا 

ذا كاف األمر ليس نصا في الضرائب فقنو يمكف تطبيقو عمى الضرائب التي يفرضيا كلي األمر  كا 
 .بمالو مف حؽ في ذلؾ كفؽ ما تقتضيو المصمحة العامة لممسمميف

عف زياد بف حدير قاؿ:  بعثني  ىذا المبدأ في غير الزكاة ما ركم كمما يدلنا عمى إمكاف تطبيؽ
 . اعمى العشكر فأمرني أال أفتش أحدن  عمر بف الخطاب 

                                 
 .141، ص2( اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ج1)
 .150( الشيخمي: األصناؼ في العصر العباسي، ص2)
 .246، ص2داكد، ج ي؛ أبك داكد: سنف أب 74، ص3( مسمـ: الجامع الكبير، ج3)
 .244، ص2داكد، ج يسنف أب (4)
 .511أبك عبيد: األمكاؿ، ص( 5)
 .461: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ( 6)
 .200، ص2السرخسي: المبسكط، ج؛  135أبك يكسؼ: الخراج، ص (7)
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 مف بؿ يكتفي بأخذ العشكر مما ظير ،يتبيف مف ىذا أنو ال يطمب مف العاشر أف يفتش التاجر
عمى أف اإلسبلـ يأخذ بطريقة اإلقرار أمكاليـ أم بما يدلكف بو كيقركف بو ال بما يخفكنو، كىذا يدؿ 

 .لمعرفة كعاء الضريبة

أما الخرص فيي طريقة لقياس الماؿ الخاضع لمزكاة أك الضريبة كتتـ بكاسطة أناس يعرفكف 
ليخرص  حة حيف أكفده النبي اهللا بف رك  التقدير، كىـ يتكرعكف عف الظمـ في ذلؾ لدرجة أف عبد

ف شئتـ فمي الثمر في خيبر كاف يخرص عمى ا فكانكا يقكلكف بيذا  ،لييكد ثـ يقكؿ:  إف شئتـ فمكـ كا 
، كطريقة الخرص متبعة في الشريعة اإلسبلمية لقياس الخارج مف األرض ماكات كاألرضقامت السٌ 

كاف يبعث عمى الناس مف  ما ركم عف عتاب بف أسيد أف النبي  يدؿ عمى ذلؾك لمعرفة الزكاة 
 .يخرص عمييـ كركميـ كثمارىـ

كيقاس عمييا كؿ ماؿ  ،كلعؿ طريقة الخرص تصمح في الثمار التي تككف ظاىرة كالتمر كالعنب
ف كانت طريقة الخرص قد  يككف ظاىرنا كيسيؿ تقديره لمعرفة مقدار ما يجب فيو مف الزكاة، ىذا كا 

ب في الزكاة إال أنو يمكف العمؿ بيا في تقدير الماؿ عند لتقدير الكاج اتبعت في زمف النبي 
 تحصيؿ الضرائب.

يضمانا يثحص ليالضي بم:ي- انً ا:
 كمف ذلؾ ما يمي: ،كضع اإلسبلـ ضمانات كفيمة بجباية الضريبة كمكافحة التيرب منيا 

إذا ادعى صاحب األرض دفع الخراج لـ يقبؿ قكلو إال ببينة،  يفضيتعوىيتفعيالخياجيإليبب نم: -1
كيجكز أف يعمؿ في دفع الخراج عمى البركزات السمطانية إذا عرؼ صحتيا، اعتبارنا بالعرؼ المعتاد 

فقذا ادعى دفع الخراج لزمتو البينة لمتأكد مف أدائو لضريبة الخراج، كفي ىذه الحاؿ يجكز  ،عميو
الدكلة التي يثبت فييا أداء الخراج كالجزية كالعشكر حتى ال يطالب بيا مرة الرجكع إلى سجبلت 

 ، كينطبؽ ىذا عمى جميع األمكاؿ الخاضعة لمضريبة في الدكلة.أخرل
كما  طؿ بالخراج مع يساره يحبس حتى يدفع ما عميوامف م منعيالمماطمميفييتفعيالخياجيوالضي بم:-2

إال أف يكجد لو ماؿ فيباع في خراجو كال تباع حاجاتو األساسية مف مسكف  ؛فعؿ ابف الخطاب 
فقما أف  ،كممبس كأدكات كآالت حرث، أما إذا لـ يكجد لو غير أرض الخراج فاألمر متركؾ لكلي األمر

يبيع منيا بقدر الخراج أك يؤجرىا كيستكفي الخراج مف إجارتيا فقف زادت عمى األجرة فمصاحب 

                                 
 .461: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ (1)
 .161، ص4؛ الشككاني: نيؿ األكطار، ج 260، ص2داكد، ج ي( أبك داكد: سنف أب2)
 .582، ص1؛ ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ج 36، ص3سنف الترمذم، جالترمذم: ( 3)
 .155؛ أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص 123ابف قيـ: أحكاـ أىؿ الذمة، ص( 4)
 .519، ص8: المغني، جابف قدامة( 5)
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ف ن ،األرض ، كيستدؿ مف ىذا أنو يجكز لكلي األمر أف يحجز عمى أمكاؿ دفع قصت فعميوكا 
 .الضريبة إذا ماطؿ في دفعيا كبيعيا في مزاد عاـ، كيستكفي ديف الضريبة مف مالو

ي -3 يوأمواليم:الممول حصي فقد أمر عمر بف  ؛كذلؾ لمعرفة مقدار الضريبة كجبايتيا كاممة ن
الخطاب بمسح السكاد فبمف ستة كثبلثيف ألؼ ألؼ جريب فكضع عمييا الخراج، كأمر بأىؿ السكاد 

، كىذا إف كاف في الخراج فقنو يمكف أف يطبؽ عمى نظاـ فأحصكا ككضع عمييـ الجزية
 الضرائب.

ماف بف حنيؼ بعث عمر بف الخطاب حذيفة بف اليماف كعث م ئول مييئ سيالقي ميعنيالج  م: -4
  ففرضا الجزية عمى كؿ إنساف أربعة دراىـ في كؿ شير، ثـ حسبا أىؿ القرية كما عمييـ كقاال

كؿ قرية: عمى قريتؾ كذا ككذا فاذىبكا فتكزعكىا بينكـ، فكانكا يأخذكف الدىقاف بجميع ما  لدىقاف
ف كاف في تحصيؿ الجزية، فقنو يمكف أف يتبععمى أىؿ قريتو في تحصيؿ الضريبة  ، كىذا كا 

 .كتحميؿ رئيس القرية مسئكلية تحصيؿ الضريبة بحممو عمى االجتياد في جمعيا مف أفراد قريتو
جاء في المعاىدة التي تمت بيف حبيب بف مسممة كأىؿ تفميس  منعيالثحا لي نقاصيالضي بم: -5

ىؿ كؿ بيت دينار، كأف ليس لكـ كألكالدكـ كألىاليكـ كأمكالكـ عمى إقرار لكـ بالجزية عمى أ  األماف 
لكـ أف تجمعكا بيف متفرؽ مف البيكتات استصغارنا منكـ لمجزية، كال لنا أف نفرؽ بيف مجتمع استكثارنا 

، كىذا يدؿ عمى أنو ال يجكز الجمع بيف متفرؽ مف العائبلت لتقميؿ الجزية إذا كاف كؿ منا لمجزية
فأكثر في عائمة كاحدة لنقص المقدار الكاجب  بيت مطالب بدينار ألنيـ لك جمعكا بيف عائمتيف
 .عمييـ كنفس األمر يمكف أف يجرم عمى الضريبة

فمف كانت بيده أرض خراجية تزرع الزعفراف فتركو  مطالبميالمموليبخياجيمايأعت ياأليضيلو: -6
، كزرع الحبكب فعميو الزعفراف، ككذلؾ لك كاف لو كـر فقطعو كزرع الحبكب فعميو خراج الكـر

، كىذا يدؿ عمى المحافظة يئاخراجو بأقرب المنصكصات ش كذلؾ لك غرس ما لـ ينص عميو عيدٌ 
 .عمى حؽ الدكلة مف الضرائب كالحرص عمى جبايتيا دكف نقص

                                 
 .113ابف رجب: االستخراج ألحكاـ الخراج، ص( 1)
 .466: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ (2)
 .36يكسؼ: الخراج، ص ( أبك3)
 تـ تعريؼ دىقاف في المبحث السابؽ.( 4)
 .65أبك عبيد: األمكاؿ، ص( 5)
 .466: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ (6)
 .268أبك عبيد: األمكاؿ، ص (7)
 .468: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ (8)
 .363، ص3ابف عابديف: الحاشية، ج( 9)
 .118أىؿ الذمة، صابف قيـ: أحكاـ  (10)
 .469: نظاـ الضرائب في اإلسبلـ، صالنعيـ (11)
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 عهى انفًء ٔاحملاضبت انرقابت

ياألمواليالثييثتخليفييمعنىيالفيء:ي-أوًل:
 .كؿ عقار يظير عميو المسممكف فيك فيء؛ ألنو مف جممة دار الحرب -1
عندما سألو ببلؿ كأصحابو قسمة ما أفاء هللا عمييـ مف  خراج األرض: قاؿ عمر بف الخطاب  -2

 العراؽ كالشاـ كقالكا اقسـ األرضيف بيف الذيف افتتحكىا كما تقسـ غنيمة العسكر، فأبى عمر 
متو لـ ذلؾ عمييـ كتبل ىذه اآليات كقاؿ:  قد أشرؾ هللا الذيف يأتكف مف بعدىـ في ىذا الفيء فمك قس

، يبؽ لمف بعدكـ شيء، كلئف بقيت ليبمغف الراعي بصنعاء نصيبو مف ىذا الفيء كدمو في كجيو 
َوالَِّذ َنيَجاُءواي﴿اإلماـ أبك يكسؼ خراج األرض مف جممة أمكاؿ الفيء مستدالن بقكلو تعالى:  كقد عدٌ 

 .ؤمنيف إلى يـك القيامة، قاؿ: فيذا كهللا أعمـ لمف جاء مف بعدىـ مف الم﴾ِمْنيَبْعِتِىمْي
كؿ ماؿ ىرب الكفار عنو قبؿ خركج الجيش مف ببلد اإلسبلـ فيككف ما انجمكا عنو فيئنا مكضعو  -3

بيت الماؿ، ككذلؾ لك ىربكا بعد خركجو كقبؿ نزكلو بمدىـ كيدخؿ في ذلؾ خراج األرض كالخمس 
كالجزية كالعشكر التي تؤخذ مف أىؿ الذمة، كخراج أرض الصمح كما   كرسكلو  الذم 

 ا بيت ماؿ المسمميف يصرفو الخميفةصكلح عميو أىؿ الحرب كما أيخذه مف تجارتيـ فمحميا جميعن 
 .باجتياده في مصالحيـ العامة كالخاصة

يعني كؿ ما أخذ مف الكفار أك كانكا سبب كصكلو دكف أف يكجؼ عميو  ا سبؽ يتبيف أف الفيءمم
كاألمكاؿ المأخكذة  كاؿ المبعكثة بالرسالة إلى الخميفةالمسممكف بخيؿ كال ركاب؛ كذلؾ مثؿ الخراج كاألم

  .عمى مكادعة أىؿ الحرب كماؿ اليدنة كالجزية كأعشار متاجرتيـ
الفيء فما داـ الفيء يعني الجزية كالعشكر كالخراج ككؿ ما كأما بالنسبة لمرقابة عمى تحصيؿ 

 .صيميا كؿ عمى انفرادكصؿ مف األعداء بغير قتاؿ، فقد سبقت اإلشارة إلى كيفية الرقابة عمى تح

يصفميعامليالفيءيوميامو:ي- انً ا:
 تختمؼ صفة عامؿ الفيء مع كجكد أمانتو بحسب اختبلؼ كاليتو فيو كتقسـ ثبلثة أقساـ:

سـ األكؿ: أف يتكلى تقدير أمكاؿ الفيء كتقدير كضعيا في الجيات المستحقة منيا ككضع الق

                                 
 .737، ص1( عميش: شرح منح الجميؿ، ج1)
 .351،ص6البييقي: السنف الكبرل، ج( 2)
 .10سكرة الحشر: آيو( 3)
 .132، ص4الميداني: المباب في شرح الكتاب، ج( 4)
 .126أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص (5)
 .402، ص1ابف رشد: بداية المجتيد، ج (6)
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الجزية كالخراج فمف شركط كالية ىذا العامؿ أف يككف حرنا مسممنا مجتيدنا في أحكاـ اإلسبلـ مضطمعنا 
 .بالحساب كالمساحة

الفيء كميا؛ فالمعتبر في صحة القسـ الثاني: أف يككف عاـ الكالية عمى جباية ما استقر مف أمكاؿ 
كاليتو اإلسبلـ كالحرية كاالضطبلع بالحساب كالمساحة كال يشترط أف يككف فقيينا مجتيدنا؛ ألنو يتكلى 

 .ما استقر بكضع غيره
القسـ الثالث: أف يككف خاص الكالية عمى نكع مف أمكاؿ الفيء خاص فيعتبر ما كليو منيا فقف لـ 

عتبر فيو اإلسبلـ كالحرية مع اضطبلعو بشركط ما كلي مف مساحة أك يستفف فيو عف استنابة ا 
حساب، كال يجكز أف يككف ذمينا؛ ألف فييا كالية إال إذا كانت معاممتو مع أىؿ الذمة كالجزية كأخذ 

 .العشر مف أمكاليـ جاز أف يككف ذمينا

ف يتكلى أمكر المسمميف عمى أف مكانكا يحرصكف  لصفات عامؿ الفيء يجد أف الخمفاء إف المتتبع
ضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب؛ مف حيث األمانة كالكفاءة كالضبط كالعمـ باألمكر كخاصة ي

في مجاؿ عممو المككؿ إليو، فيناؾ حاالت ينبغي أف يككف فييا العامؿ مجتيدنا متفيمنا ألمكر الشرع، 
اإلجراءات التي يقتضييا العمؿ المالي كىناؾ مجاالت تقتضي العمـ بالحساب كالمساحة كغيرىا مف 

اإلسبلمي؛ كليذا البد لمف يمي أمكر المسمميف أف يتحرل مف رعيتو أصمحيـ كأنفعيـ ليصؿ بالماؿ 
 أقصى غاية الضبط كالتقدـ كليجنب الدكلة الفساد كاالضطراب. 

يماي ثيث يعمىيبط نيول ثو:ي- ال ًا:
فساد كاليتو برئ الدافع مما عميو إذا لـ ينيو عف  إذا بطمت كالية العامؿ فقبض ماؿ الفيء مع

ف فسدت كاليتو كجرل القبض مجرل الرسكؿ كيككف الفرؽ بيف  القبض؛ ألف القابض منو مأذكف لو كا 
، أما إف صحة كاليتو كفسادىا أف لو اإلجبار عمى الدفع مع صحة الكالية كليس اإلجبار مع فسادىا

يكف لو القبض كال اإلجبار عمى الدفع كلـ يبرأ الدافع بالدفع إليو إذا  نيي عف القبض مع فساد كاليتو لـ
ف لـ يعمـ بالنيي ففي براءتو كجياف بناء عمى عزؿ الككيؿ إذا تصرؼ مف غير عمـ  ،عمـ بنييو كا 

 .بالعزؿ كفيو ركايتاف، كىذا حكـ ماؿ الفيء
يقكـ عامؿ الفيء أك مف تختاره  عمى الدكلة اإلسبلمية أف تحرص عمى أفو مما سبؽ يتبٌيف أن

                                 
 .130( الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص1)
 .140أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص( 2)
 .402، ص1ابف رشد: بداية المجتيد، ج (3)
 .131-130الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص (4)
 .131-130الماركدم: األحكاـ السمطانية، ص (5)
 .141األحكاـ السمطانية، صأبك يعمى:  (6)
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ليقكـ بتحصيؿ األمكاؿ مف المكمفيف بحمؿ ما يثبت ككنو مف عماؿ الجباية، كأنو مكظؼ ما زاؿ عمى 
رأس عممو كذلؾ لقطع الطريؽ عمى العابثيف الذيف يقكمكف بجمع الماؿ مف المكمفيف، كيكىمكنيـ أنيـ 

طرقا ممتكية البتزاز أمكاؿ الناس لحسابيـ  مف عماؿ الجباية كىـ ليسكا منيـ مستعمميف في ذلؾ
الخاص، كليس لبيت ماؿ المسمميف؛ كفي ىذا ما فيو مف الفساد كتشكيؾ الناس بصدؽ عماؿ الجباية 

 كالسعاة عمى الصدقات.

يق مميالفيءيواليقابميعم يا:ي-يابًعا:
منو، لقكلو  يقسـ الفيء لجميع المسمميف فقيرىـ كغنييـ كيصرؼ في مصالحيـ كال خمس في شيء

ياَّللََّيُ َ مِّيتعالى:  ُطيُيُ َمُويَوَمايَأَفاَءياَّللَُّيَعَمىيَيُ وِلِويِمْنُيْميَفَمايَأْوَجْفُثْميَعَمْ ِويِمْنيَخْ ٍليَوَليِيَكاٍ يَوَلِكنَّ
يَشْيٍءيَقِت ٌي﴾ ﴿ِلْمُفَقيَاِءياْلُمَياِجِي َنيي، ثـ ذكر هللا تعالى المياجريف فقاؿ:َعَمىيَمْنيَ َشاُءيَواَّللَُّيَعَمىيُكلِّ

يَوِيْضَواًنايَوَ ْنُصُيوَنياَّللََّيَويَي ُ وَلُويُأوَلِئَكيُىُميالَِّذ َنيُأْخِيُجوايِمْنيِتَ ايِِىْميَوَأْمَواِلِيْميَ ْبَثُغوَنيَفْضً يِمَنياَّللَِّ
اِتُقوَن﴾ ، ثـ قاؿ تعالى: ﴾ا ِْ َماَنيِمْنيَقْبِمِيمْي﴿َوالَِّذ َنيَثَبوَُّءوايالتَّاَييوَي، ثـ ذكر األنصار فقاؿ: الصَّ

ْخَواِنَنايالَِّذ َنيَ َبُقوَنايِبا ِْ َمانِي﴿ ، فذكر هللا تعالى ﴾َوالَِّذ َنيَجاُءوايِمْنيَبْعِتِىْميَ ُقوُلوَنيَيبََّناياْغِفْييَلَنايَوِ ِ
الصنؼ الثالث كؿ مف جاء  أف أمكاؿ الفيء لممياجريف كاألنصار ثـ الذيف جاءكا مف بعدىـ فدخؿ في

 .عمى ىذا الكجو إلى يـك القيامة

اآليات: استكعبت جميع المسمميف، كلئف عشت ليأتيف الراعي كىك بسرك لما قرأ ىذه  قاؿ عمر 
 .حمير نصيبو منيا لـ يعرؽ فييا جبينو

ِمْنُيْميَفَمايَأْوَجْفُثْميَعَمْ ِويِمْنيَخْ ٍليَوَمايَأَفاَءياَّللَُّيَعَمىيَيُ وِلِويقرأ قكلو تعالى: كقد ركم أف عمر 
يَشْيٍءيَقِت ٌي﴾ ياَّللََّيُ َ مُِّطيُيُ َمُويَعَمىيَمْنيَ َشاُءيَواَّللَُّيَعَمىيُكلِّ ، فقاؿ: كانت أمكاؿ بني َوَليِيَكاٍ يَوَلِكنَّ

مى أىمو نفقة ينفؽ منيا ع النضير مما أفاء هللا عمى رسكلو ككانت خالصة لو فكاف رسكؿ هللا 
 .سنتيـ مف ىذا الماؿ، ثـ يأخذ ما بقي فيجعمو مجعؿ ماؿ هللا

                                 
 .6سكرة الحشر: آية ( 1)
 .7سكرة الحشر: آية ( 2)
 .8سكرة الحشر: آية  (3)
 .9سكرة الحشر: آية ( 4)
 .116، ص7الكاساني: بدائع الصنائع، ج( 5)
 .374-372، ص3أبك داكد: سنف أبي داكد، ج( 6)
 .6( سكرة الحشر: آية 7)
 .97-96ص، 4( البخارم: صحيح البخارم، ج1)
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نما كاف ينفؽ منو عمى نفسو كعيالو كما بقي يجعمو  ىذا يدؿ أف النبي  لـ يخمس ماؿ الفيء كا 
 .، كالفيء ال يشبو بالغنيمة التي تؤخذ مف الكفرة عمى سبيؿ الغمبة كالقيرفي الكراع كالسبلح

نما يرصد جميعو في بيت ماؿ المسمميف، كيعٌد ممكنا عامنا مما  سبؽ يتبٌيف أف الفيء ال يخمس كا 
لجميع المسمميف، كىك مف أىـ مكارد بيت الماؿ؛ كذلؾ لتعدد أنكاعو كمصادره، كينبغي أف يجتيد اإلماـ 

ماؿ المسمميف في مراقبة تحصيمو كجمعو بمساعدة مف يعينيـ لمقياـ بيذه الميمة؛ كذلؾ إليداعو بيت 
 ثـ صرفو في مصالحيـ حسب األكلكية.

كأثنى عميو بما ىك أىمو، قاؿ:  أما  ف حمد هللا بالجابية بعد أ كفي خطبة لعمر بف الخطاب 
عميكـ الرفيع فيو بمنزلة الكضيع، ليس أحد أحؽ مف أحد، إال  بعد، فقف ىذا الفيء شيء أفاءه هللا 

 قني غير قاسـ ليما شيئنا، فقاـ رجؿ مف لخـ فقاؿ: يا بف الخطابف ما كاف مف ىذيف )لخـ كجذاـ(
 أنشدؾ با ،  في العدؿ كالتسكية، كهللا إني ألعمـ أف اليجرة لك كانت بصنعاء ما خرج إلييا مف

أفأجعؿ مف تكٌمؼ السفر كابتاع الظير بمنزلة قكـ إنما قاتمكا في  لخـ كجذاـ إال القميؿ، فقاؿ عمر 
ساؽ اليجرة إلينا في ديارنا فنصرناىا  فقاـ أبك حدير فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، إف كاف هللا ديارىـ؟، 

ألقسمف لكـ ثـ قسـ بيف الناس، فأصاب  : كهللا كصدقناىا أذاؾ الذم يذىب حقنا؟، فقاؿ عمر 
ذا كانت معو امرأتو أعطاه دينارنا    .كؿ رجؿ منيـ نصؼ دينار إذا كاف كحده، كا 

نجد اإلسبلـ كضع دستكرنا لمراقبة تنفيذ الفيء سبؽ بو كافة النظـ الكضعية بكاقعية كمثالية، ىكذا 
 ىذه الكاقعية تعتمد عمى الكجية الصحيحة السميمة المناسبة في تكزيع األعباء المالية.

 
 
 
 
 

                                 
 .403، ص1( ابف رشد: بداية المجتيد، ج1)
 .116، ص7( الكاساني: بدائع الصنائع، ج2)
، سبأ بف كيبلف بف عدم بف الحارث بف مرة بف أدد بف زيد بف يشجب بف عريب بف زيد بف عمرك ىكلخـ كجزاـ:  (3)

الجزيرة  صؿ، ككانت منازؿ ىذه القبيمة في الجاىمية شماؿاأل اليمانية يةالقحطان قبائؿ العرب ىي إحدلك 
. كمصر ببلد الشاـ في الفتح اإلسبلمي ثـ انتشرت بعد ،كأيمو كحقؿ كتبكؾ كحسمى مديف برزىا مدفأك  العربية

 .28، ص1األصفياني: األغاني، ج
 .635( أبك عبيد: األمكاؿ، ص4)
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 عهى انغُائى ٔاحملاضبت انرقابت

كانت الحالة االقتصادية لممياجريف المسمميف غير حسنة بشكؿ عاـ، كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ 
، بسبب إخراج قريش ليـ مف مكة كتركيـ دكرىـ :  ما شبعنا حتى فتحت خيبر عبد هللا بف عمر 

كأمكاليـ ىناؾ، كصحبت حاجة بعض المياجريف لمماؿ الرغبة في تأميف مصدر مالي يسيـ في إرساء 
 س االقتصادية لدكلة المدينة، فأمست ىذه الحاجة ضركرة أتيح ليا أف تتحقؽ عندما أذف هللا األس

يَلَقِت ٌييلممسمميف بقتاؿ المشركيف في قكلو:  يَعَمىيَنْصيِِىْم ياَّللََّ نَّ يَواِ  يُظِمُموا يِبَأنَُّيْم يُ َقاَثُموَن يِلمَِّذ َن ﴿ُأِذَن
يالنَّاَسيَبْعَضُيْميِبَبْعٍضيي(يالَِّذ َنيُأْخِيُجوايِمْنيِتَ ايِِىمْي39) يَأْنيَ ُقوُلوايَيبنَناياَّللَُّيَوَلْوَليَتْفُعياَّللَِّ يِإلَّ ِبَغْ ِييَحقٍّ

ي َي يَمْن ياَّللَُّ يَوَلَ ْنُصَينَّ يَكِ  يًا ياَّللَِّ ياْ ُم يِف َيا يُ ْذَكُي يَوَمَ اِجُت يَوَصَمَواٌ  يَوِبَ ٌع يَصَواِمُع َمْ  ياَّللََّيَلُيتِّ يِإنَّ يْنُصيُُه
يَعِ  ٌ ﴾ كعٌد ىذا األمر جيادنا فارتبط بو حرماف المسمميف مف الغنائـ إال في حالة اشتراكيـ  ،َلَقِويٌّ

ييي، فكانت الغنائـ.ذلؾ مع المسمميف في قتاؿ الكفار إذ جاء عف النبي 

يجب المحافظة عمى الغنائـ كجمعيا كالعناية بيا، حتى يتـ كضعيا مكاضعيا؛ كذلؾ باتباع 
يَّلِلَِّي﴿: حيث قاؿ  شريعة اإلسبلـ كالتي أقرىا الشارع الحكيـ يَفَأنَّ يَشْيٍء يِمْن يَغِنْمُثْم يَأنََّما َواْعَمُموا

ِب لِي عمى  لتحقيؽ ذلؾ؛ كأىـ ما يجب، ﴾ُخُمَ ُويَوِلميَُّ وِليَوِلِذيياْلُقْيَبىيَواْلَ ثَاَمىيَواْلَمَ اِك ِنيَواْبِنيال َّ
 :في ذلؾ كاتبعو الخمفاء الراشدكف فعمو النبي  أف يعممو أك يأمر بعممو ما الخميفة

يالم ايعميإلىيجمعيالغنائم:ي-أوًل:
مير الجيش أف يسارع لقتاؿ كبعد أف يتمقى األكامر مف أينبغي عمى الجيش الذم يشترؾ في ا

 األمير أك اإلماـ أك نائبو، كال إلى جمع الغنائـ بعد انتياء الحرب كتحقيؽ النصر، كيقـك بتسميميا إلى
، كينبغي عمى اإلماـ إذا حاز ىا ثـ تكزيعيا عمى المستحقيفيخفي شيئنا منيا كذلؾ ليتـ إحصاؤ 

 .الغنائـ أف يككؿ مف يحفظيا لحيف تقسيميا عمى المستحقيف

  قاؿ: كاف رسكؿ هللا كيستدؿ عمى ذلؾ بما ركاه أبك داكد بسنده عف عبد هللا بف عمرك

                                 
 .56، ص2: تاريخ الخمس، جمبكر الديار ( 1)
 .40،39( سكرة الحج: آية 2)
 .19ابف آدـ: الخراج، ص (3)
 .41( سكرة األنفاؿ: آية4)
 .667-664، ص1ابف ىشاـ: السيرة النبكية، ج( 5)
 .248، ص2( الشيرازم: الميذب، ج6)
 .445،ص8( ابف قدامة: المغني، ج7)
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إذا أصاب غنيمة أمر ببلالن فنادل في الناس فيجيئكف بغنائميـ فيخمسو كيقسمو، فجاء رجؿ بعد ذلؾ 
، ىذا فيما كنا أصبناه مف الغنيمة فقاؿ:  أسمعت ببلالن ينادم ؟ بزماـ مف شعر فقاؿ: يا رسكؿ هللا 

أنت تجيء بو يكـ القيامة،  ثبلثنا، فقاؿ: نعـ، قاؿ:  فما منعؾ أف تجيء بو ؟، فاعتذر إليو فقاؿ:  كف
 .فمف أقبمو عنؾ 

يثحي ميالغموليومنعو:ي- انً ا:
خفاء شيء بدكف حؽ قبؿ قسمتياحر    ﴿َوَمايقكلو تعالى: ، لـ الغمكؿ كىك الخيانة في الغنيمة كا 

يثُي يُ مَّ ياْلِقَ اَمِم يَ ْوَم يَغلَّ يِبَما يَ ْأِ  يَ ْغُمْل يَوَمْن يَ ُغلَّ يَأْن يِلَنِبيٍّ يَليَكاَن يَوُىْم يَكَ َبْ  يَما يَنْفٍس يُكلن َوفَّى
، كقد بيف جميكر أىؿ ، ككجو االستدالؿ أف اآلية الكريمة قد نفت الغمكؿ عف النبي ُ ْظَمُموَن﴾

ال يخكف في الغنيمة فميس ألحد أف يخكنو في الغنيمة، كأف  العمـ أف معنى اآلية أنو ما داـ النبي 
ا بقظيار خيانتو عمى  كؿ مف يخكف في الغنائـ يأتي بو حامبلن لو يكـ القيامة عمى ظيره كرقبتو كمكبخن

 .رؤكس الخبلئؽ كيعذب عمى خيانتو في نار جينـ

رجؿ  رسكؿ هللا قاؿ: كاف عمى ثقؿ   كقد ركل البخارم بسنده عف عبد هللا بف عمرك
 .ىك في النار فذىبكا ينظركف إليو فكجدكا عباءه قد غميا يقاؿ لو كركره فمات فقاؿ رسكؿ هللا 

ذات يكـ فذكر الغمكؿ فعظمو  أنو قاؿ: قاـ فينا رسكؿ هللا يكقد جاء عف أبي ىريرة 
 كعظـ أمره ثـ قاؿ: ال ألقيف أحدكـ يجيء يكـ القيامة عمى رقبتو بعير لو رغاء يقكؿ يا رسكؿ هللا 

أغثني فأقكؿ ال أممؾ لؾ شيئنا قد أبمغتؾ، ال ألقيف أحدكـ يجيء يكـ القيامة عمى رقبتو فرس لو حمحمة 
 . لؾ شيئنا قد أبمغتؾأغثني فأقكؿ ال أممؾ  فيقكؿ يا رسكؿ هللا 

فيذاف الحديثاف كغيرىما كثير في الباب يبيناف أف الغمكؿ محـر أشد التحريـ؛ بحيث يؤدم 
بصاحبو إلى نار جينـ كالعياذ با كميما كاف الماؿ الذم كقعت عميو الخيانة يسيرنا فبل بد أف يأتي بو 

ا بصكتو عمى رؤكس الخ عميو كيعذبو في  بلئؽ ليحاسبو هللا الغاؿ حامبلن لو عمى رقبتو مفضكحن
 .النار يـك القيامة

                                 
 .156، ص3( سنف أبي داكد، ج1)
 .42، ص2( الجصاص: أحكاـ القرآف، ج2)
 .161( سكرة آؿ عمراف: آية 3)
 .254، ص4( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج4)
 .91، ص2صحيح البخارم، ج( البخارم: 5)
 .10، ص6( مسمـ: الجامع الصحيح، ج6)
 .216، ص12مسمـ: صحيح مسمـ، ج( 1)
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كفييا سيؼ كسرل كمنطقتو كزبرجدة، فمما  كقد كرد أف سعدنا بعث باألخماس لعمر بف الخطاب 
ا أدكا ىذا لذككا أمانة .. فقاؿ لو بعض الحاضريف:  إنؾ أديت األمانة إلى هللا  رآه عمر قاؿ:  إف قكمن

 ييي.    األمانة، كلك رتعت رتعكا ، فأدكا إليؾ

ي:الغالّييمحا بمي- ال ًا:
يسترد الماؿ المغمكؿ، كيؤدب الغاٌؿ  فقنو ،كالخمفاء الراشديف  زمف النبي  إذا غؿَّ رجؿ

عمكـ اآليات كاألحاديث التي كذلؾ لكيعاقبو بالتعزيز كيصادر الماؿ كيضعو في بيت ماؿ المسمميف، 
، كقد ركل البخارم بسنده عف عبد هللا عقكبة الغاؿ بأنيا التعزيز كلـ تزد عمى ذلؾذكرت الغمكؿ كبٌينت 

ىك في النار  رجؿ يقاؿ لو كركره فمات فقاؿ رسكؿ هللا  بف عمرك قاؿ: كاف عمى ثقؿ رسكؿ هللا 
قد عمؽ عمى الحديث كنفى أف  نجد أف البخارم ، فذىبكا ينظركف إليو فكجدكا عباءه قد غميا

 قد أحرؽ متاع الغاٌؿ. يككف النبي 

إذا أصاب غنيمة أمر ببلالن فنادل في  عبد هللا بف عمرك قاؿ: كاف رسكؿ هللا كركم عف 
، الناس فيجيئكف بغنائميـ فيخمسو كيقسمو، فجاء رجؿ بعد ذلؾ بزماـ مف شعر فقاؿ: يا رسكؿ هللا 

الغنيمة فقاؿ:  أسمعت ببلالن ينادم ؟ ثبلثنا، فقاؿ: نعـ، قاؿ:  فما منعؾ أف ىذا فيما كنا أصبناه مف 
لـ يحرؽ  ، فالنبي تجيء بو ؟، فاعتذر إليو فقاؿ:  كف أنت تجيء بو يكـ القيامة، فمف أقبمو عنؾ 

 . (4)كلك فعمو لنقؿ ذلؾ في الحديث متاعو كلك كاف حرؽ كاجبنا لفعمو النبي 

ة حرؽ رحمو كمتاعو كمو إال المصحؼ كما فيو ركح كبيذا قاؿ الحسف كمف غٌؿ مف الغنيم
 ، كقد استدلكا بحديث صالح بف محمد بف زائدةبعد ذلؾ البصرم كمكحكؿ كاألكزاعي كاإلماـ أحمد

 قاؿ: دخمت مع مسممة   أرض الركـ فأتى برجؿ قد غٌؿ فسأؿ سالمنا عنو فقاؿ: سمعت أبي
قاؿ:  إذا كجدتـ الرجؿ قد غٌؿ فأحرقكا متاعو كاضربكه   عف النبي  يحدث عمر بف الخطاب 

 .قاؿ: فكجدنا في متاعو مصحفنا، فسأؿ سالمنا عنو فقاؿ:  بعو كتصدؽ بثمنو 

                                 
 .30،29( ابف تيمٌية: السياسة الشرعية، ص1)
 .91، ص2صحيح البخارم، ج (2)
 .156، ص3( سنف أبي داكد، ج3)
 .259، ص4القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، ج( 4)
 .470ص ،8ابف قدامة: المعني، ج( 5)
، كقاؿ:  ىذا حديث غريب ال 11، ص3؛ الترمذم: سنف الترمذم، ج 157، ص3أبك داكد: سنف أبي داكد، ج( 6)

 نعرفو إال مف ىذا الكجو .
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  .الغاٌؿ إحراؽ متاعو عقكبة لو عمى حكـ  النبي  فالحديث يدؿ بمنطكقو عمى أف
كاف يراقب عمى الغنائـ كعمى جمعيا، ككيفية تكزيعيا كيحاسب  أف النبي ف مما سبؽ يتبيٌ 

عمالو كمف جمعيا عف أخذ أم شيء بغير إذنو، بؿ كحاسب كعاقب مف يغٌؿ مف أصحابو، ككذلؾ 
 سار عمى نفس النيج مف بعده الخمفاء فراقبكا كحاسبكا.

يانثفاعيالج شيبمايفييتاييالحي يعنتيالحاجم:اليقابميعمىيي-يابًعا:
أخذ المحتاج مف الغانميف حاجتو مف المغنـ قبؿ القسمة كلك لـ تبمف حاجتو حد  يجكز

مف األخذ فبل  فقف منعو الخميفة ؛لـ يصدر الخميفة بمنع ذلؾ كسكاء أذف لو الخميفة أـ ،الضركرة
ييو بن ، كال عبرةا جاز ليـ األخذ كلك نياىـ الخميفةيجكز لو أف يأخذ شيئنا إال إذا اضطر، فقف اضطرك 

في ذلؾ يككف عاصينا فبل يمتفت إلى نييو مالـ يكف األخذ عمى كجو الخميفة ألف  ؛عند االضطرار
ا أك ثكبنا  الغمكؿ كالخيانة بؿ عمى كجو االحتياج فقط، كأف يحتاج نعبلن أك حزامنا أك طعامنا أك سبلحن

يركبيا ليقاتؿ عمييا أك يرجع بيا يمبسو أك أنعامنا يذبحيا كيرد جمدىا لمغنيمة أك عمفنا لدابتو، أك دابة 
 .لبمده أك يحمؿ عمييا متاعو كجكاز األخذ يككف بنية الرد ال إف نكل التممؾ

قاؿ: دلي   بما ركم عف عبدهللا بف مغفؿعمى جكاز االنتفاع بيذه األشياء  دؿكقد استي 
يبتسـ لي فاستحيت   جراب مف شحـ يكـ خيبر فأتيتو فالتزمتو كقمت: ىذا لي فالتفت فقذا رسكؿ هللا

 .قاؿ:  كنا نصيب في مغازينا العسؿ كالعنب فنأكمو كال نرفعو   كعف ابف أبي أكفى، منو

كانكا ينتفعكف بما غنمو مف دار الحرب  المسمميف مف لجندا ففي الحديث األكؿ داللة عمى أف
كىذا مف السنة التقريرية كفي ، كلـ ينو عنو عمى األمر كالفعؿ  بدليؿ سككتو بمكافقة النبي 

عمى جكاز األكؿ كأخذ الحاجة ما داـ الجند في حاجة إلييا كال يعٌد ىذا مف  الحديث الثاني داللة
 فاعمو بالعذاب. الغمكؿ المحـر الذم تكعد هللا 

كاف يراقب كيتابع كؿ ما يؤخذ مف دار الحرب فيعطي  مف خبلؿ ما سبؽ يتبٌيف أف النبي 
، عمى ذات النيج مف فعؿ النبي  كلقد سار الخمفاء الراشدكفمنع عمف ال يحتاج، مف يحتاج، كي

مما يضمف الرقابة  مف بعدىـ ككضع الفقياء كالعمماء مف بعد ذلؾ ضكابط كأقكاؿ يسير عمييا الٌحكاـ
 .عمى غنائـ بيت المسمميف

                                 
 .470، ص8( ابف قدامة: المغني، ج1)
 .177، ص2أبك البركات: المحرر في الفقو، ج( 2)
 .180، ص2( الدسكقي: الحاشية، ج3)
 .32، ص3؛ مسمـ: صحيح مسمـ، ج 116ص ،4ج البخارم،( البخارم: صحيح 4)
 .116ص ،4ج، البخارم: صحيح البخارم (5)
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يعنيحاجميالجنتيلب  يماليالم مم ن:يلَيضّيفُيياليقابميعمىيماي-خامً ا:
، فكؿ ما فضؿ عف حاجتو لبيت ماؿ المسمميف كؿ ما فٌضؿ عف حاجة الجند لقد رٌد النبي 

إف كاف يسيرنا بأف لـ  يرد كلـ يكف، لبيت الماؿ  رده ه إف كثر بأف كاف قدر الدرىـمف كؿ ما أخذ
س يكف لو ثمف أك أقؿ مف درىـ، فقف تعذر رد ما أخذه لتفرؽ الجيش تصدؽ بو كمو بعد إخراج الخم

 .عمى المشيكر ككضعو في بيت ماؿ المسمميف
كفي ىذا دليؿ عمى حرص اإلسبلـ عمى حفظ الماؿ العاـ، كعدـ جكاز أخذ شيء مف غير 
 كجو حؽ كعدـ جكاز أخذ شيء مف الغنائـ إال ألجؿ الحاجة التي ال يستطيع الجيش االستغناء عنيا.

يعنتيجمعيالغنائم:ياالواج يمياعاثيياليقاب ميأىمياألمويي- اتً ا:
التي يجب مراعاتيا عند جمع الغنائـ  الرقابية قف مف أىـ األمكرمما سبؽ مف أحداث ككقائع تاريخية ف 

دارتيا ما يمي:  كاإلشراؼ عمييا كا 
يجكز لئلماـ إعطاء أجره لمف أجر نفسو لحفظ الغنيمة أك سكؽ دكابيا أك رعييا أك حمميا ألنو فعؿ  -1

 .يتعيف عمى كاحد منيـ فأبيح لؤلجير أخذ االجرة كالداللة عمى الطريؽيحتاجو المسممكف كلـ 
يعٌد ما أىداه أىؿ الحرب ألمير الجيش أك غيره مف أىؿ الجيش في دار الحرب بمثابة الغنيمة ألنو  -2

 .يغمب عمى الظف أنو بذلو خكفنا مف المسمميف، كلذا فيك حؽ لممسمميف
قسميا في دار الحرب بيف الغانميف قسمة إيداع ليحممكىا إلى  إذا لـ يستطع اإلماـ حمؿ الغنائـ -3

 .دار اإلسبلـ ثـ يرجعيا منيـ فيقسميا
إذا خرج المسممكف مف دار الحرب لـ يجز أف يعمقكا مف الغنيمة كال يأكمكا منيا؛ ألف الضركرة قد ارتفعت  -4

 .قبؿ اإلخراج إلى دار اإلسبلـكاإلباحة باعتبارىا، كألف الحؽ قد تأكد حتى يكرث نصيبو كال كذلؾ 

ياليقابميعمىيق مميالغنائميوثو  عيايعمىيم ثحق يا:ي- ابًعا:
 مف أىـ األىـ األمكر الكاجب مراعاتيا قبؿ البدء بقسمة الغنائـ:

أف يعطى أجرة مف جمعيا كحمميا كحفظيا كحبسيا، كيعطى منيا مف دؿ الجيش عمى  -1
 .ؿ العدكحصف أك طريؽ أك ماء إف شرط ذلؾ في ما

دفع السمب إلى مستحقو: فيجب أف يعطى المسمـ سمب اإلماـ الذم قتمو مف الكفار شرط  -2
كفي ركاية  مف قتؿ  ،:  مف قتؿ قتيبلن لو عميو بٌينة فمو سمبو لو اإلماـ أـ لـ يشترط لقكؿ النبي 

                                 
 .180، ص2الدسكقي: الحاشية، ج( 1)
 .314، ص4( ابف قدامة: الكافي، ج2)
 .315، ص4نفسو: ج مصدر( ال3)
 .143، ص2( الميرغيناني: اليداية، ج4)
 .143، ص2نفسو: ج صدر( الم5)
 .296، ص4ابف قدامة: الكافي، ج؛  244، ص2الشيرازم: الميذب، ج( 6)
 .159، ص3؛ أبك داكد: سنف أبي داكد،ج 148، ص5مسمـ: الجامع الصحيح،ج( 1)
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 .مقببلن ألنو أكثر عناءبٌينت األحاديث أف السمب لمقاتؿ، كخاصة إذا قتمو . كافرنا فمو سمبو 
إذا كجد في الغنيمة ماؿ مسمـ ثـ ظير عميو المسممكف فأدركو صاحبو قبؿ القسمة كجب  -3

، كالدليؿ في ذلؾ ما ركم عف ابف عمر أنو كاف لو فرس فأخذه العدك فظير عميو رده إليو
(4)المسممكف فرد في زمف النبي 
 كعنو أف غبلمنا لو أبؽ إلى األرض العدك كظير عميو ،

 .إلى ابف عمر كلـ يقسـ المسممكف فرده النبي 

يمكانيثق  ميالغنائم:ي- امًنا:
شيئنا مف الغنائـ في المدينة؟  ىؿ قسـ رسكؿ هللا قاؿ: قمت لؤلكزاعي ركل أبك إسحاؽ الفزارم

 قاؿ: ال أعممو إنما كاف الناس يتبعكف غنائميـ كيقسمكنيا في أرض عدكىـ، كلـ يقفؿ رسكؿ هللا 
مف غزاة قط أصاب فييا غنيمة إال خمسو كقسمو مف قبؿ أف يقفؿ، كمف ذلؾ غزكة بني المصطمؽ 

 . كىكزاف كخيبر
ار اإلسبلـ مف غير عذر دار الحرب كيكره تأخيرىا إلى ديستحب القسمة في مما سبؽ يتبٌيف أنو  

، كقسـ أسارل بدر بالمدينة قسـ غنائـ بدر بشعب مف شعاب الصفراء قريب مف بدر  ألف النبي
بأكطاس كىك كاد مف  عمى مياىيـ، كقسـ غنائـ حنيف ، كقسـ غنائـ بني المصطمؽكىك غنيمة

                                 
 .57، ص12مسمـ: صحيح مسمـ، ج( 1)
 .237، ص2الشيرازم: الميذب، ج( 2)
 .397، ص1ابف رشد: بداية المجتيد، ج( 3)
 .148، ص3؛ أبك داكد: سنف أبي داكد، ج 89، ص4جالبخارم: صحيح البخارم، ( 4)
 .147، ص3أبك داكد: سنف أبي داكد، ج (5)
ككاف لو فقو. العجمي: معرفة  ا بالسنةا قائمن ثقة ككاف رجبل صالحن  يككف :إبراىيـ بف محمد أبك إسحاؽ الفزارم (6)

 .205، ص1الثقات، ج
 .421، ص8ابف قدامة: المغني، ج( 7)
 .194، ص2الحاشية، جالدسكقي: ( 8)
 .422-421، ص8ابف قدامة: الكافي، ج( 9)
أف الحارث بف  بمف رسكؿ هللا في شير شعباف مف السنة الخامسة لميجرة، كسببيا أنو لما الغزكة جرت أحداث  (10)

بريدة  بعث رسكؿ هللا لمخركج، حينيا  كتيٌيأ ،هللا  حرب رسكؿ يريد -رأس كسيد بني المصطمؽ-ضرار  أبي
، فأتاىـ حتى كرد عمييـ مائيـ، كقد تألبكا كجمعكا الجمكع،بف الحصيب األسممي كرجع  ، ليستطمع لو خبر القـك

إلى رسكؿ هللا فأخبره خبرىـ، فندب رسكؿ هللا الناس، فأسرعكا في الخركج، كخرج معو سبعمائة مقاتؿ كثبلثكف 
 . 20، ص6. الحنفي: عمدة القارم في صحيح البخارم، جفرسان 

كدارت رحاىا في كادم حنيف، كىك  ،السنة الثامنة مف ىجرة النبي المصطفى  مف شير شكاؿ جرت الغزكة في (11)
از، بينو كبيف مكة سبعة كعشركف كيمك مترنا تقريبنا، مف جية عرفات ككاف عدد المسمميف  ، كادو إلى جنب ذم المجى

الحنفي: عمدة  الذيف اجتمعكا في ىذه المعركة اثنا عشر ألفنا؛ عشرة آالؼ مف أىؿ المدينة، كألفيف مف أىؿ مكة.
 .139، ص26القارم في صحيح البخارم، ج
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 .أكدية حنيف
ف في تعجيؿ قسمتيا بدار الحرب تعجيؿ مسره الغانميف كغيظ الكافريف كىذا إذا أمنكا ك  مف كٌرة ا 

 .ٌرة العدك أخركا قسمتيا حتى يصمكا مكاف آمفالعدك عمييـ، فقف خافكا ك

يك ف ميثق  ميالغنائم:ي-ثا ًعا:
َواْعَمُموايَأنََّمايَغِنْمُثْمي﴿في بيت ماؿ المسمميف، لقكلو تعالى:  أخرج الخمفاء خمس الغنيمة كجعمكه

ِب ِل﴾ يُخُمَ ُويَوِلميَُّ وِليَوِلِذيياْلُقْيَبىيَواْلَ ثَاَمىيَواْلَمَ اِك ِنيَواْبِنيال َّ يَّلِلَِّ ، فكجو الداللة ِمْنيَشْيٍءيَفَأنَّ
 قسميا استثنى الخمس  كلرسكلو، ثـ يقسـ األربعة أخماس بيف الغانميف ألنو  ىنا أف هللا 

، ثـ بينيـ، فأضاؼ الغنيمة إلى الغانميف ثـ جعؿ الخمس ألىؿ الخمس فدؿ عمى أف الباقي لمغانميف
ياَّللََّيَغُفوٌييَيِح ٌم﴾﴿قاؿ تعالى:  ، أما تقسيـ الغنيمة فيي َفُكُموايِممَّايَغِنْمُثْميَحَ ًليَط ًِّبايَواثَُّقواياَّللََّيِإنَّ

كسيـ لذكم القربى كسيـ لميتامى كسيـ البف السبيؿ، كيصرؼ  عمى خمسة أسيـ سيـ لمرسكؿ 
 .بعد مكتو في المصالح سيـ النبي 

ألف اآلية الكريمة نصت عمى أف الخمس يقسـ عمى األصناؼ الخمسة التي ذكرت، كىذا أكضح  
يبياف، كنص الكتاب في تقسيـ الخمس يمنع مف مخالفتو. 

يعمىيثو  عياألخماسياأليبعميلمغن مم:يوالخمفاءيييقابميالنبييي-عاشيًا:
األمكر التالية عند قسمة الغنيمة بيف الغانميف كنعني بذلؾ  ه كخمفاؤ  لقد راعى النبي  

 حقيـ في أربعة أخماس الغنيمة عمى ما يأتي:
ف كانكا فرساننا -1  المساكاة بيف المقاتميف في الغنيمة: فيسكم بيف الرجالة إذا كاف الجيش كمو رجالة، كا 

ف كاف بعضيـ رجالة كبعضيـ فرساننا جعؿ لمراجؿ سيمنا كلمفارس ثبلثة أسيـ، سيمنا  سٌكل بينيـ، كا 
 أسيـ لمرجؿ  أف رسكؿ هللا  كيستدؿ عمى ذلؾ بما ركاه ابف عمر  لمفارس كسيميف لفرسو

 .كلفرسو ثبلثة أسيـ لمرجؿ سيـ كلمفرس سيماف 
كال صبي كلكف يرضخ ليـ: فيؤالء المذككريف ال يعطكف سيمنا  ال يسيـ اإلماـ لمممكؾ كال امرأة -2

                                 
 .244، ص2الشيرازم: الميذب، ج( 1)
 .9، ص2العدكم: الحاشية،ج( 2)
 .41سكرة األنفاؿ: آية ( 3)
 .18أبك يكسؼ، صالخراج: ( 4)
 .69سكرة األنفاؿ: آية  (5)
 .315، ص4ابف قدامة: الكافي، ج؛  247-246، ص2الشيرازم: الميذب، ج( 6)
 .1383، ص3مسمـ: الجامع الصحيح، ج( 1)



93 

مف الغنيمة كلكف يىحذىكف مف الغنيمة عمى حسب ما يرل اإلماـ؛ كذلؾ ألف الصبي كالمرأة عاجزاف 
ا ليـ  عف الجياد كليذا لـ يمحقيما فرضو، كالعبد ال ييمٌكنو سيده كلو منعو إال أنو يرضخ ليـ تحريضن

، كالدليؿ أف النساء كانت تشارؾ في الغزك ر إنقاصيـ عف سيـ المقاتميفعمى القتاؿ مع إظيا
 .بمداكة الجرحى كتمريض المرضى ككاف يرضخ ليف بالغنيمة

إذا لحؽ بالجيش مدد قبؿ انقضاء الحرب كحيازة الغنيمة أسيـ ليـ كلك لـ يقاتمكا؛ ألف مف لـ  -3
ف كاف بعد انقضاء الحرب يد الكقعة: الغنيمة لمف شيقاتؿ ردء لمف قاتؿ، كلقكؿ عمر  ، كا 

 .كقسمة الغنيمة أك حيازتيا لـ يسيـ ليـ ألنيـ حضركا بعدما صارت الغنيمة لمغانميف
ف غنـ الجيش شارؾ سراياه كىذا  -4 إذا أرسؿ األمير سرية مف الجيش فغنمت شاركيـ الجيش كا 

، كدليؿ ذلؾ عف ابف ا مف الغنيمةباتفاؽ العمماء، كلئلماـ أف ينقؿ سراياه كيزيدىا عمى نصيبي
قبؿ نجد فغنمكا كثيرنا، فكانت  بعث سرية فييا عبد هللا بف عمر  أف رسكؿ هللا  عمر 

، فدؿ الحديث عمى أف السرية اشتركت مع الجيش في سياميـ اثنى عشر بعيرنا كنفمكا بعيرنا بعيرا
 . بعيرا زيادة عمى أسيـ الجيش الغنائـ كنفميا النبي 

فمـ يحضر الغنيمة أيسيـ لو؛ ألنو  مف بعثو األمير لمصمحة الجيش كاألمير كالطميعة كالجاسكس -5
مف بدر كلـ  أسيـ لعثماف  ، دٌؿ عمى ذلؾ أف النبي في مصمحة الجيش أشبو السرية

(9)يحضرىا الشتغالو بتمريض رقية ابنة رسكؿ هللا 
. 

الغنيمة: فمك تركيا قبؿ القسمة سقط حقو فييا؛ ألف المقصكد يسقط حؽ الغانميف باإلعراض عف  -6
األعظـ مف الجياد إعبلء الديف كالذب عف الممة، كالغنيمة تابعة فمف أعرض عنيا فقد محض عممو 
لممقصكد األعظـ، كلك أسقط جميع الغانميف حقيـ صح ذلؾ كصارت فيئنا أك تيصرؼ في مصارؼ 

 . الخمس

                                 
 .392، ص1( ابف رشد: بداية المجتيد، ج1)
 .156، ص5( مسمـ: الجامع الصحيح، ج2)
 .105، ص4( البخارم: صحيح البخارم، ج3)
 .143، ص2( الميرغيناني: اليداية، ج4)
 .177، ص2( الحنبمي، أبك البركات: المحرر  في الفقو، ج5)
 .109، ص4( البخارم: صحيح البخارم، ج6)
 .305، ص4( ابف قدامة: الكافي، ج7)
 .306، ص 4نفسو: ج صدر( الم8)
 .108، ص4( البخارم: صحيح البخارم، ج9)
 .266ص، 10( النككم: ركضة الطالبيف، ج1)
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، ة قسمة تىحٌكـ فيخصي بعض الغانميف ببعض األنكاع كببعض األعيافلئلماـ أف يقسـ الغنيم -7
كلو أف يقسـ بيف الغانميف كقسمة المتاع بيف الشركاء فيقكـ ما عدا األثماف كيدفعيا إلييـ بقيمتيا، 

ف لـ يمكف شرؾ بيف الجامعة في العيف الكاحدة  .فقف أمكف تخصيص كؿ إنساف بعيف فعؿ كا 
 . ديكاف في القسمة سكاءالمتطكع كصاحب ال -8

 

  

                                 
 .266، ص10النككم: ركضة الطالبيف، ج (1)
 .297ص، 4ابف قدامة: الكافي، ج (2)
 .19أبك يكسؼ: الخراج، ص( 3)
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 قراضعهى اإل ٔاحملاضبت انرقابت

الديف اإلسبلمي ب النبي  لقد أخذ عقد القرض أشكاالن تباينت بيف مجتمع كآخر، حتى جاء
 يغة المثمى لممعامبلت االقتصادية بيف الناس كمنيا القركض.صالحنيؼ ككضع بنصكصو الخالدة ال

عنو كمف   مف أخذ أمكاؿ الناس يريد أداءىا أدل هللا قاؿ:  عف النبي   أبي ىريرة فعف
 .  أخذ يريد إتبلفيا أتمفو هللا

ا مرتيف إال كاف ا قرضن ما مف مسمـ يقرض مسممن  قاؿ:  أف النبي   عف ابف مسعكدك 
 . كصدقتيا مرة 

ي:القثياضويعمىيئوخمفاييقابميالنبييي-أوًل:
مف بيت ماؿ مف أمكاؿ الناس ك  عدة أحاديث يتحدث فييا عف االقتراض لقد كرد عف النبي 

 المسمميف كمف ذلؾ: 

ا فقدمت عميو إبؿ مف إبؿ الصدقة فأمر مؼ مف رجؿ بكرن است أف رسكؿ هللا  عف أبي رافع 
إياه إف ا فقاؿ أعطو ا رباعين أبا رافع أف يقضي الرجؿ بكره فرجع إليو أبك رافع فقاؿ لـ أجد فييا إال خيارن 

 .خيار الناس أحسنيـ قضاء 

ا كاف عميو فاشتد عميو يتقاضاه دينن  قاؿ: جاء أعرابي إلى النبي   عف أبي سعيد الخدرمك 
قاؿ: إني أطمب   أحرج عميؾ إال قضيتني فانتيره أصحابو كقالكا كيحؾ تدرم مف تكمـ :حتى قاؿ لو

أرسؿ إلى خكلة بنت قيس فقاؿ ليا: إف كاف : ىبل مع صاحب الحؽ كنتـ، ثـ حقي، فقاؿ النبي 
، قاؿ: فأقرضتو  عندؾ تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيؾ، فقالت: نعـ بأبي أنت يا رسكؿ هللا

فقضى األعرابي كأطعمو، فقاؿ: أكفيت أكفى هللا لؾ، فقاؿ: أكلئؾ خيار الناس إنو ال قدست أمة ال 
 .  يأخذ الضعيؼ فييا حقو غير متعتع

فأقرىا ليـ  اقترض مف المسمميف، كأجاز ليـ ذلؾ كفؽ ضكابط محددة مما سبؽ يتبٌيف أف النبي 
 .بطريقة االقتراض كآلٌياتيا أفعاؿ الصحابة  ، فراقب النبي لمتيسير كالتخفيؼ عمييـ

مف بيت ماؿ المسمميف لتجارتو، كعند كفاتو أكصى بأف  امبمغن  كلقد اقترض أبك بكر الصديؽ 

                                 
 .115، ص3البخارم: صحيح البخارم، ج( 1)
 .812، ص2ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ج (2)
 .1224، ص3مسمـ: صحيح مسمـ، ج( 3)
 .810، ص2ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ج( 4)
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 .لو حتى يتـ سداد القرض لبيت ماؿ المسمميف باع أرضه تي 

فقد استمؼ مبمغنا مف بيت ماؿ المسمميف اختمفت المصادر التاريخية  كمثمو عمر بف الخطاب 
 .بعد فترة لبيت ماؿ المسمميف في تحديده لتجارتو كأعاده عمر 

بالتزاميـ بالعيد كالكعد، مما سبؽ يتبيف أف الخمفاء اقترضكا أمكاالن مف بيت ماؿ المسمميف كأعادكىا 
 رقابةن منيـ عمى الماؿ العاـ لحفظو كسبلمتو.

عمى بيت كاف ابف مسعكد  أف كمف األمثمة عمى الرقابة في عيد الخميفة عثماف بف عفاف 
األمكاؿ إلى أجؿ، فجاء األجؿ كلـ يكف عند سعد ما يسد بو ذلؾ ا شيئا مف الماؿ، فاقترض منو سعدن 

القرض، فجاءه ابف مسعكد يطالبو بتسديد ذلؾ القرض فاشتدا في الكبلـ كاجتمع حكليما الناس، فقرر 
بقاء ابف مسعكد، فكانت عقكبة سعد العزؿ كعقكبة ابف مسعكد اإلقرار في العمؿ  .عثماف عزؿ سعد كا 

عمى تكرع كبل الصحابييف، كتدؿ عمى حاجة سعد إلى الماؿ، كعدـ كجكد ما  كىذه القصة تدلنا
يكفيو كأنو لذلؾ اضطر إلى االقتراض مف بيت الماؿ، كما تدؿ عمى اجتياد عبد هللا بف مسعكد في 
صراره عمى استرداد القرض مف سعد كالي الككفة كحاكميا، ككانت كالية سعد  حفظ أمكاؿ المسمميف كا 

 .نة كأشيراعمى الككفة س

كأميف بيت ماؿ المسمميف عمى األمكاؿ، مف خبلؿ  كمف ىنا تظير رقابة الخميفة عثماف 
 كعزلو عف حكـ الككفة. سعد شيئنا مف الماؿ كعدـ كفائو بالسداد، فحاسبو عثماف اقتراض 

خازف بيت الماؿ ذىب إلى   عمى الرقابة في اإلقراض أف زيد بف أرقـ الميمة األمثمة كمف
ا عمى إصداره أمرنا بمنح زكج ابنتو ليمة زفافو مبمف  الخميفة عثماف بف عفاف  معترضن

درىـ( مف ماؿ بيت المسمميف، فقاؿ لو عثماف: أتبكى يا بف أرقـ إف كصمت رحمي؟، فقاؿ 20.000)
اؿ: إنؾ خازف، فقاؿ ابف كق ابف األرقـ: كهللا لك أعطيتو مائة درىـ لكاف كثيرنا، فغضب عثماف 

                                 
 .456، ص2سعد: الطبقات الكبرل، ج ابف( 1)
 .267، ص1ج ؛ اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، 456، ص2ابف سعد: الطبقات الكبرل، ج (2)
 .251، ص5الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج (3)
 .252، ص5ج ( المصدر نفسو:4)
بف زيد بف قيس بف النعماف بف مالؾ األغر بف ثعمبة بف كعب بف الخزرج بف  : ىك زيد بف أرقـزيد بف أرقـ (5)

. ابف األثير: أسد الحارث بف الخزرج بف ثعمبة األنصارم الخزرجي ثـ مف بني الحارث بف الخزرج كنيتو أبك عمر
 .391، ص1الغابة، ج
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 . األرقـ: خازف بيت الماؿ ال خازنؾ الخاص

مما سبؽ يتبٌيف كيؼ كاف خازف بيت الماؿ يراقب كيحاسب عمى القركض، لما في ذلؾ مف 
 مصمحة لؤلمة كحفظنا لمماؿ العاـ لمدكلة. 

يالشيوطياليقاب ميألخذيالقيوض:ي- انً ا:
عدة شركط لمقركض فبنيت الدكلة كاستقامت؛ فعمؿ الخمفاء بذلؾ كأصبحت  لقد كضع النبي  

 ىذه الشركط محددات لمرقابة كالمحاسبة كىي: 
ال تمجأ الدكلة إلى أخذ القركض إاٌل عند الحاجة القصكل؛ لذلؾ عند خمك بيت ماؿ المسمميف  -1

ف تككف تمؾ القركض مف األمكاؿ البلزمة لسد الحاجات كالنفقات األساسية كالمطمكبة، عمى أ
 .بالقدر الكافي كالضركرم لتغطية تمؾ النفقات المطمكبة كال يزاد عمى ذلؾ

ينبغي أف ال يصاحب تمؾ القركض أم شرط مخالؼ لؤلحكاـ الشرعية أك المصمحة العميا  -2
لؤلمة اإلسبلمية، فيحـر أخذ القركض بالفكائد الربكية أك بشركط ليست في مصمحة األمة 

 .كحقكقيااإلسبلمية 
ينبغي أف يككف مكعد سداد القرض محددنا بمدة تستطيع الدكلة اإلسبلمية سداده خبلؿ ىذه  -3

 .المدة
إذا لـ تجد الدكلة اإلسبلمية القركض المتكافقة مع األحكاـ الشرعية كمصمحة األمة فميا أف  -4

 .تطمب القركض الحسنة مف أفراد المجتمع اإلسبلمي األغنياء
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .18( الغزالي: اإلسبلـ كاألكضاع االقتصادية، ص1)
 .407المالية العامة اإلسبلمية، ص( بيكمي، زكريا: 2)
 .407( المرجع نفسو: ص3)
 .417-408( المرجع نفسو: ص4)
 .298( عناية، غازم: المالية العامة كالنظاـ المالي اإلسبلمي، ص5)
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 انفصم اخلايص

 يف  ادلانٍت ٔضائم ٔأخٓسة انرقابت ٔاحملاضبت
 انعٓذ انُبٕي ٔاخلالفت انراشذة

 
 .نظام احلشبٕ َدَرٍ يف الرقابٕ َاحملاسبٕ املالّٕ -

 .َالِٕ املظامل -
 .رقابٕ الدَاَِو -
 .مالّٕ نظام دُِاى بّت املال َما حيككٌ مو رقابٕ َحماسبٕ -
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 انرقابت ٔاحملاضبت ادلانٍتَظاو احلطبت ٔدٔرِ يف 

إف الدكلة اإلسبلمية ال تقتصر كظائفيا عمى حفظ األمف كالدفاع عف األرض كالكطف، كلكنيا 
ميمتو تطكير الحياة اإلنسانية في شتى المجاالت دكف  دكلة تحفظ النسيج االجتماعي أف يككف فٌعاالن 

ؿ لتأميف مصمحة الجماعة كلتحقيؽ استثناء، فالدكلة اإلسبلمية كما تحمي الحرية كتصكنيا تتدخ
التكافؿ االجتماعي بيف أفراد األمة، كفي سبيؿ ذلؾ تقـك الدكلة بمراقبة الحياة االقتصادية كتبمف في 
مراقبتيا حد التدخؿ كاإلشراؼ كذلؾ عف طريؽ نظاـ الحسبة الذم يبيح لممحتسب أف يراقب الحياة 

 االقتصادية فيمنع االحتكار كيجدد األسعار.

يثعي فيالح بميوأتلميمشيوع ثيا:ي-ًل:أوي
 .كنيى عف المنكر إذا ظير فعمو  ىي  أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو ثعي فيالح بم:
 الكتاب كالسنة كاإلجماع:في ثبتت مشركعيتيا  أتلميمشيوع ثيا:

نُكْميُأمٌَّميَ ْتُعوَنيِإَلىياْلَخْ ِيي﴿ مف الكتاب: قكلو تعالى: -1 َوَ ْأُمُيوَنيِباْلَمْعُيوِفيَوَ ْنَيْوَنيَوْلَثُكنيمِّ
ي.ي﴾َعِنياْلُمنَكيِي
يَعِنيكقكلو تعالى:  يَوَ ْنَيْوَن يِباْلَمْعُيوِف يَ ْأُمُيوَن يَبْعٍض يَأْوِلَ اء يَبْعُضُيْم يَواْلُمْؤِمَناُ  َواْلُمْؤِمُنوَن

 .اْلُمنَكيِي
  ِلمنَّاِسيثَْأُمُيوَنيِباْلَمْعُيوِفيَوَثْنَيْوَنيَعِنياْلُمنَكيِيُكنُثْميَخْ َييُأمٍَّميُأْخِيَجْ يكقكلو تعالى: 

 ،كجو الداللة: أف ىذه النصكص القرآنية داللتيا كاضحة عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
 كالشؾ أف الحسبة قكاميا ىذا األمر. ؛جعؿ ىذه األمة متميزة كسباقة إلى ىذا األمر كأف هللا 

قف لـ يستطع رأل منكـ منكران فميغيره بيده ف :  مفالنبي  قاؿ  ما ركاه أبك ىريرةمف السنة:  -1
 .تطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ اإليماف فبمسانو فقف لـ يس

أمرنا كاألمر لمكجكب بأف نأمر بالمعركؼ كننيي عف المنكر كؿ حسب   كجو الداللة: أف رسكؿ هللا
يستطع فبالكممة الطيبة كأخيران باالستنكار بالقمكب كىك أدنى درجات  طاقتو، بالقكة كالفعؿ فقف لـ

                                 
ينظر ابف خمدكف: مقدمة ابف ؛  284: األحكاـ السمطانية، صىأبك يعم؛  240( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص1)

ء ؛  الغزالي: إحيا 233؛ ابف القيـ: الطرؽ الحكمية، ص 6؛ ينظر ابف تيمية: الحسبة، ص 225خمدكف، ص
 .312، ص2عمـك الديف، ج

 .104سكرة آؿ عمراف: آية  (2)
 .71سكرة التكبة: آية ( 3)
 .110سكرة آؿ عمراف: آية  (4)
 .25 -22، ص2مسمـ: صحيح مسمـ، ج (5)
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 اإليماف.
اإلجماع: أجمع عمماء األمة عمى كجكب الحسبة ألنيا أمر بالمعركؼ كنيي عف منكر كىما  -2

كاجباف عمى كؿ مسمـ تأىؿ لذلؾ كحكمو الشرعي فرض كفاية كيصبح فرض عيف عمى القادريف 
كالقدرة ىي السمطاف كالكالية كىك أقدر مف غيره كعمييـ مف الكجكب ما ليس عميو إذا لـ يقـ إال بيـ 

 .فيجب عمى كؿ إنساف بحسب قدرتو عمى غيرىـ فقف مناط الكجكب ىك القدرة

ي:وثطويىايول ميالح بميشأ ني- انً ا:
إف الحسبة نظاـ إسبلمي فريد لـ تأت بو حضارة مف الحضارات قبؿ اإلسبلـ، كتعني األمر 
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كىي كظيفة تعطى لشخص أك ىيئة لتقكيـ االعكجاج، كتغيير المنكر، 

 مف باشر كالية الحسبة الرسكؿيعتبر أكؿ ، ك كالسعي في إصبلح المجتمع كفؽ ضكابط الشرع الحكيـ
 كقد ثبت ىذا فيما ركاه مسمـ عف أبي ىريرة  أف الرسكؿ   مر عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده

 :قاؿ  أصابتو السماء يا رسكؿ هللا :فقاؿ  فييا فنالت أصابعو بمبل فقاؿ: ما ىذا يا صاحب الطعاـ
 .حتى يراه الناس مف غش فميس مناأفبل جعمتو فكؽ الطعاـ 

، كما يحاسبيـ عمى المستخرج كالمصركؼيستكفي الحساب عمى عمالو   كاف النبي كقد
مما رجع حاسبو ... الخ حاسب رجبلن مف األزد يقاؿ لو ابف المتبية حيث استعممو عمى الصدقات ف

كبعد ذلؾ صارت كالية  ،كباشركا الحسبة بأنفسيـ كاتبع الخمفاء الراشدكف سنة النبي ، الحديث
الحسبة مأذكنان لو مف ا مف أنظمتو كأصبح ضركريان أف يككف كالي الحسبة مف كاليات اإلسبلـ كنظامن 

 .ميف يعيف لذلؾ مف يراه أىبل لوجية الكالي كصاحب األمر فيي فرض عمى القائـ بأمكر المسم

رسكؿ هللا أكؿ محتسب  عٌيفكحينما بدأت الدكلة اإلسبلمية األكلى تأخذ في التشكؿ كاالستقبلؿ، 
في اإلسبلـ، حيث استعمؿ سعيد بف سعيد بف العاص بعد الفتح، عمى سكؽ مكَّة؛ مما ييدلؿ عمى 

 .أىمية ىذه الكظيفة منذ فجر اإلسبلـ
، فقد  بعض النساء مف الصحابيات قد استيٍعًمٍمفى في ىذه الكظيفة منذ عيد النبي لقد كافك 

                                 
 .237؛ ابف القيـ: الطرؽ الحكمية، ص 6ابف تيمية: الحسبة، ص (1)
 .109، ص2مسمـ: صحيح مسمـ، ج( 2)
 .248ابف القيـ: الطرؽ الحكمية، ص (3)
 .11، ص6؛ مسمـ: الجامع الصحيح، ج 88، ص9البخارم: صحيح البخارم، ج( 4)
 .160، ص2ابف قتيبة: اإلمامة كالسياسة، ج (5)
 .258السمطانية، صالماكردم: األحكاـ ( 6)
 .185، 1ابف عبد البر: االستيعاب، ج( 7)
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كعيمّْرىٍت،  بنت نييؾ األسدية رضي هللا عنيا  أدركت رسكؿ هللا أف سمراء  :ذكر ابف عبد البر
ككانت تمرُّ في األسكاؽ، كتأمري بالمعركؼ، كتنيى عف المنكر، كتضرب الناس عمى ذلؾ بسكط كاف 

أبقاىا محتسبة عمى السكؽ، كىذا ما يؤكده ابف الجكزم   ، بؿ األعجب أف عمر بف الخطابمعيا 
 .-أم يدخؿ عمييا مكاف عمميا-إذا دخؿ السكؽ، دخؿ عمييا   بقكلو:  ككاف عمر

ي:شيوطيوالييالح بمي- ال ًا:
 كحتى تتحقؽ أىداؼ نظاـ الحسبة البد أف تتكافر الشركط التالية لمف يتكلى ىذا النظاـ:

 .الديف كعمـ بالمنكرات الظاىرة أف يككف مسممان حران عدالن ذا رأم كصرامة كخشكنة في -1
 .ـ كال يككف قكلو مخالفان لفعموعامبلن بما يعمأف يككف  -2
 .مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرا عمى األأف يككف المحتسب قادرن  -3
 .الرفؽ كليف القكؿ كطبلقة الكجو -4
 .الصبر عمى ما يصيبو مف أذل -5
 .قدكة لغيره المكاظبة عمى السنف حتى يككف -6
 .أف يقصد بعممو كجو هللا -7
 .عفيفان عف أمكاؿ الناسأف يككف  -8

أما مراتب االحتساب كأساليبو: فيبدأ المحتسب بالتعريؼ كاألمر الثاني أف يمجأ المحتسب إلى 
ثـ إذا لـ يرتدع فاعؿ المنكر فبالسب كالتعنيؼ كأف يقكؿ يا جاىؿ يا أحمؽ أال  ،الكعظ بالكبلـ المطيؼ

تخاؼ هللا ثـ المنع بالقير بطريؽ المباشرة ثـ التخكيؼ فالتيديد بالضرب كمباشرة الضرب لو حتى 

                                 
 .1863، ص4االستيعاب، ج( 1)
، 2؛ القاسمي، ظافر: نظاـ الحكـ في الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي، ج 41، صسير عمر بف الخطاب ( 2)

 . 592ص
؛ الغزالي: إحياء  8،7؛ ابف األخكة: معالـ القربة في طمب الحسبة، ص 241الماكردم: األحكاـ السمطانية ص (3)

 .312، ص2عمـك الديف ج
 .12؛ ابف األخكة: معالـ القربة في طمب الحسبة، ص 6ص ،: نياية الرتبة في طمب الحسبةمز الشير  (4)
 .241الماكردم: األحكاـ السمطانية ص (5)
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 .37ابف تيمية: الحسبة، ص( 7)
 .12ابف األخكة: معالـ القربة في طمب الحسبة، ص (8)
 .13ص المصدر نفسو: (9)
 .8ص ،: نياية الرتبة في طمب الحسبةمز الشير  (10)
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 ، كلممحتسب أف يتخذ لوباألعكاف كالسبلح لمنع المنكر يمتنع عما ىك فيو مف المنكر كلو أف يستعيف
 .يكصمكف إليو األخبار كاألحكاؿ غممانا كأعكانا

ي:اخثصاصا يوالييالح بميوتويهيفيياليقابميالمال مي-يابًعا:
يأىـ األعماؿ الرقابية التي يقكـ بيا كالي الحسبة ما يمي:

يمياقبميثحص ليإ ياتا يالتولميالمال م: -1
ا مف الناس يمنعكف إخراج فريقن فيجب عمى المحتسب أف يراقب تحصيؿ إيرادات الدكلة فقذا عمـ أف 

دفع الزكاة أك  فأك يتجنبك  ،مف الدفع بقخفاء أمكاليـ الباطنة فصيب الدكلة في أمكاليـ أك يتيربك ن
 ا.لي الحسبة أف يقكـ بتحصيؿ تمؾ األمكاؿ منيـ جبرن االضرائب بكسائؿ ممتكية فقف لك 

ة، فقف كاف مف األمكاؿ الظاىرة كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ الماكردم: كأما الممتنع مف إخراج الزكا
ف كاف مف فعامؿ الصدقة بأخذىا منو جبرن  ا أخص كىك بتعزيزه عمى الغمكؿ إف لـ يجد لو عذر أحؽ، كا 

عتراض ا  األمكاؿ الباطنة فيحتمؿ أف يككف المحتسب أخص باإلنكار عميو مف عامؿ الصدقة ألنو ال
 .األمكاؿ الباطنةلمعامؿ في 

فكظيفة المحتسب ىنا أف يراقب تحصيؿ إيرادات الدكلة كيمنع مف التحايؿ لمنعيا أك إنقاصيا بغير 
 دكف حؽ. اجبايتيحؽ كيمنع التيرب مف أدائيا أك إخفائيا عف 

يمياقبميإنفاقيأمواليالتولميفييوجوىيايالم ثحقم: -2
كيكشؼ ما  ،المخصصة ة في غير األبكابدكف إنفاؽ األمكاؿ العام حكؿى عمى كالي الحسبة أف يى 

مر كذلؾ مف قبيؿ األ ؛قد يحدث مف إسراؼ كبذخ كتبذير مف قبؿ القائميف عمى اإلنفاؽ العاـ لمدكلة
 .بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

كما أف لممحتسب أف يمنع غير المستحؽ مف الحصكؿ عمى نصيب مف أمكاؿ الزكاة الباطنة كالتي 
ا بأف أمكاؿ الزكاة ىي يراعكف فييا أف تخرج لمستحقييا الشرعييف عممن قد يخرجيا أصحابيا بأنفسيـ كال 

:  إف رأل المحتسب رجبل يتعرض لمسألة الناس كطمب الصدقة قيؿ كفي ذلؾ ،جزء مف إيرادات الدكلة
كعمـ أنو غني عنيا إما بماؿ أك عمؿ أنكر عميو كأدبو، ككاف المحتسب بقنكاره أخص بذلؾ مف عامؿ 

ف تعرض الصدقة، كلك رأ ل أثار الغني كىك يسأؿ الناس أعممو تحريميا عمى المستغني عنيا، كا 

                                 
 .315، ص2الديف، جالغزالي: إحياء عمـك ( 1)
 .10ص ،: نياية الرتبة في طمب الحسبةمز الشير  (2)
 .292؛ أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص 248األحكاـ السمطانية، ص( 3)
 .488الكفراكم، عكؼ: سياسة اإلنفاؽ العاـ في اإلسبلـ، ص( 4)
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مى المسألة عزره لممسألة ذك جمد كقكة عمى العمؿ زجره كأمره أف يتعرض لبلحتراؼ بعمؿ، فقف أقاـ ع
 .حتى يقمع عنيا

ة في غير مما سبؽ يتبيف أف مف أعماؿ كالي الحسبة أف يحكؿ دكف إنفاؽ مكارد الدكلة اإلسبلمي
الكجكد المخصصة ليا بؿ يحرص عمى إنفاقيا لمستحقييا كيعاقب كيردع كؿ مف أنفقيا في غير 

 كجييا الشرعي كيعزر مف تعرض ألخذىا مف غير مستحقييا.
 مياقبميالميافقيالعامميلمتولم:ي -3
العامة ف مف كاجبات المحتسب أف يراقب المرافؽ العامة لمدكلة اإلسبلمية كالتي تمس المصمحة إ

لجماعة المسمميف فيعمؿ عمى صيانتيا كحفظيا مف التخريب كالعبث كيعمؿ عمى تكفير المكارد المالية 
البلزمة لصيانتيا مف بيت ماؿ المسمميف فقف لـ يكف فيو الكفاية لذلؾ ألـز مف يقـك بذلؾ مف القادريف 

 .عمى اإلنفاؽ مف المسمميف

فأما البمد إذا تعطؿ شربو أك استيدـ سكره أك كاف يطرقو بنك  كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ الماكردم:  
السبيؿ مف ذكم الحاجات فيكفكا عف معاكنتيـ فقف كاف في بيت الماؿ ماؿ لـ يتكجو عميو فيو ضرر 
أمر المحتسب بقصبلح شربيـ كبناء سكرىـ كبمعكنة بني السبيؿ في االجتياز بيـ ألنيا حقكؽ تمـز 

لك استيدمت مساجدىـ كجكامعيـ، فأما إذا أعكز بيت الماؿ كاف األمر ببناء بيت الماؿ دكنيـ، ككذلؾ 
صبلح شربيـ كعمارة مساجدىـ كجكامعيـ كمراعاة بني السبيؿ فييـ متكجيان إلى كافة ذكم  سكرىـ كا 

ف شرع ذكك المكنة في عممي ـ سقط عف المحتسب حؽ المكنة منيـ كال يتعيف أحدىـ في األمر بو، كا 
 .األمر بو 

ف تعذر المقاـ في البمد لتعطيؿ شربو كانيداـ سكره ككاف البمد ثغرنا يضر باإلسبلـ تعطيمو لـ  كا 
يجز لكلي األمر أف يسمح في االنتقاؿ عنو كعمى جميع القادريف أف يساىمكا في إصبلحو ككاجب 

ما بالعمؿ المحتسب في ذلؾ أف يعمـ السمطاف بو كيرغب القادريف مف الناس في إصبلحو أما بالماؿ  كا 
 .لمف ال يممؾ الماؿ

 مما سبؽ يتبيف أف لممحتسب أف يجمع األمكاؿ مف القادريف لتحقيؽ األىداؼ التالية:
اإلنفاؽ عمى صيانة المرافؽ العامة لمدكلة كالتي تتعمؽ بيا المصمحة العامة لؤلمة خصكصان   - أ

 إذا لـ يكف في بيت الماؿ ما يكفي ليذا الغرض.
عانتيـ إذا لـ يكف في بيت الماؿ نصيب يفي بيذا الغرض.اإلنفاؽ عمى أبن  - ب  اء السبيؿ كا 

                                 
 .292ص؛ أبك يعمى: األحكاـ السمطانية،  248األحكاـ السمطانية، صالماكردم:  (1)
 .26ابف األخكة: معالـ القربة في طمب الحسبة، ص؛ ينظر  245األحكاـ السمطانية، ص (2)
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 إصبلح الثغكر كصيانتيا كذلؾ لحماية دار اإلسبلـ مف اعتداءات الكفرة.  - ت
خذ منيـ الجزية كيمزميـ بما ىك مشركط عمييـ كبما التزمكه عمى أنفسيـ كيأ :مياقبميأىليالذمم -3

 .عمى قدر طاقتيـ
 منعيالث ع يبالنقوتيوالمثاجي يبيا:ي -4

، بؿ الكاجب أف قف ذلؾ يدخؿ عمى الناس مف الفسادفيمنع كالي الحسبة مف جعؿ النقكد متجران ف
ذا حـر السمطاف سكة أك نقدن  ا منع مف االختبلط تككف النقكد رؤكس أمكاؿ يتجر بيا كال يتجر فييا كا 

 .يغشكف النقكد كالجكاىر ب الذيفبما أذف في المعاممة بو كيمنع المحتس

مما سبؽ يتبيف أف مف اختصاصات كالي الحسبة أف يحافظ عمى النقكد مف المتاجرة كالتبلعب 
بيا أك غشيا أك تزييفيا لما في ذلؾ مف الفساد كاإلضرار المالية العامة لمدكلة اإلسبلمية كذلؾ يككف 

ذلؾ مف الضرر ما فيو عمى مصمحة إما بقنقاص قيمة العممة أك رفع سعرىا كالتحكـ فيو كفي 
 المسمميف.

يمياقبميالمحث  يلأل واق:ي-خامً ا:
لى جانب الرقابة المالية كاف المحتسب يقكـ بمر   لو أف يتدخؿ  اقبة الحالة االقتصادية ككاف يحؽُّ كا 

 ، إذا أدت الحرية الفردية إلى اإلخبلؿ بمصالح المجتمع كمثاؿ ذلؾ:في الشئكف االقتصادية
 الحثكاي:منعي -1

رتفع ثمنيا فيبيعيا بثمف إلييا الناس حتى ي حتاجار ىك أف يحبس الشخص السمع التي يكاالحتك
كالكسب بو  االحتكار ، كقد حٌرـ النبي مرتفع يحصؿ منيا عمى ربح كفير كىك ظمـ ليمكـ الناس

بقثـ االحتكار، فقد ركل ابف عمر  خبيث ال يحؿ لصاحبو، كقد كردت آثار صحيحة عف النبي فيك 
  أف النبي  قاؿ:  الجالب مرزكؽ، كالمحتكر محركـ، كمف احتكر عمى المسمميف طعامنا ضربو
ف يغالي المسمميف قاؿ:  مف احتكر يريد أ ، كركل أبك مسممة أف النبي باإلفبلس كالجذاـ  هللا 

 . فيك خاطئ، كقد برئ مف ذمة هللا 

كأىـ األسباب التي جعمت مف االحتكار إثمنا كبيرنا كخبيثنا ىي المضرة الشديدة التي تنزؿ بيف 

                                 
 .60ابف األخكة: معالـ القربة في طمب الحسبة، ص (1)
 .240ابف القيـ: الطرؽ الحكمية، ص (2)
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الناس، كفييا ال يككف الثمف متعادالن مع مالية العيف المحتكرة، ككذلؾ الكسب باالنتظار حراـ كقد 
  .كردت أحاديث تصرح أف مثؿ ىذه التصرفات مف الربا

التدخؿ لمحد مف حرية األفراد في ممارستيـ لمنشاط االقتصادم كمف ىنا نرل حؽ الدكلة في 
خبلفنا لؤلصؿ كىك الحرية االقتصادية الكاممة لؤلفراد ليتممككف ما يشاءكف؛ ألف مصمحة األمة 
نما جاز  تعرضت لمخطر مف قبؿ المحتكريف الذيف يكسبكف أرباحيـ عف طريؽ استغبلؿ الناس، كا 

إلى نصابو، كلتقؼ في كجو الذيف ييددكف مصالح األمة باإلضرار التدخؿ ىنا لتعيد الدكلة الحؽ 
 باقتصاديات الجماعة كبالتالي بمالية الدكلة.

يقكـ بكظيفة المحتسب بنفسو، فكاف يتكلَّى األمر بالمعركؼ  كاف أمير المؤمنيف عمر  كلقد
و الناس إلى الحؽّْ كالصراط السكم، كيمنع الغشَّ  ، كيحذر منو، كاالحتكار كالنيي عف المنكر، كييكىجّْ

 .، فيزجر بيا غبلة األسعار كالغشاشيفككاف  يمرُّ في السكؽ كمعو الدّْرَّة
 الث ع ي: -2

ما ركاه استدؿ عمى ذلؾ  ، كقدالدكلة في فرض أسعار فييا كسب محدكد التسعير ىك أف تتدخؿ
لك سعرت لنا، فقاؿ:  إف هللا  فقالكا: يا رسكؿ هللا  فقاؿ: غبل السعر عمى عيد الرسكؿ  أنس 
  ني ألرجك أف ألقى هللا كال يطمبني أحد بمظممة ظممتيا  ىك القابض الباسط الرازؽ المسعر، كا 

، لنا سٌعر فقاؿ يا رسكؿ هللا  جاء إلى النبي  ، كركم أف أبك ىريرة إياه في دـ كال ماؿ 
ني    سٌعر، فقاؿ:  بؿ هللا فقاؿ: بؿ أدعك، ثـ جاءه رجؿ فقاؿ: يا رسكؿ هللا  يخفض كيرفع، كا 

 .كليس ألحد عندم مظممة  ألرجك أف ألقى هللا 

إلى التسعيرة نظرة مترددة؛ ألنو يدفع األذل عف الناس كيمنع االحتكار، أك يخففو  ظرقد ني ل
 .كيسيؿ العيش، كيجعؿ المستيمؾ يحصؿ عمى السمع بأثماف معتدلة كال سبيؿ لذلؾ إال التسعير

بأنو يجكز التسعير إذا اقتضتو مصمحة الجامعة كلكلي األمر أف يراقب حركة  يتبٌيف ما سبؽم 
التعامؿ تجنبنا لكقكعيا في دائرة الحراـ، كالتسعير يضعو كيراقبو في المجتمع اإلسبلمي كالي الحسبة أك 

                                 
 .12( ابف تيمية: الحسبة، ص1)
 .279ص ،1،ج: المعجـ الكسيطمصطفى، إبراىيـ كآخركفصا أك السكط التي ييضرب بيا. ة: العرٌ الدٌ  (2)
 .578، ص2( الطبرم: تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ج3)
 .105، ص1( مصطفى، إبراىيـ كأخركف: المعجـ الكسيط، ج4)
 .، كقاؿ الحديث صحيح194، ص8( السيكطي: جامع األحاديث، ج5)
 .134، ص11أبك داكد: سنف أبي داكد، ج( 6)
 .264( ابف قيـ: الطرؽ الحكيمة، ص7)
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ئرة المحتسب كيقدر الجزاء عمى مخالفتو، فمراقبة األسعار ميمة أساسية يقكـ بيا المحتسب كتقع في دا
  .اختصاصو

ي:ىليالذمممياقبميالمحث  يألي-ً ا: ات
ا يراقب أىؿ  كباإلضافة لما يقكـ بو المحتسب مف األعماؿ السابقة مف مراقبة المسمميف فقنو أيضن

، يمزميـ بما ىك مشركط عمييـ كبما التزمكه عمى أنفسيـ كال يرخص ليـ ترؾ شيء منو قكالن كال الذمة
، كأف يأخذ منيـ ا ف انتقضت ذمتيـفعبلن ، فقف الذمي ال يتمتع لجزية عمى قدر استطاعتيـ كطاقتيـ كا 

بحقكقو العامة كالخاصة إال إذا أكفى بالتزامات معينة تختمؼ مف حالة إلى أخرل كلكنيا تتضمف دائمنا 
 .التزاميف ىما: دفع الجزية، كالخضكع لمدكلة اإلسبلمية

كفي ىذا الصدد فقنو يجب عمى المحتسب أف ال يدع أحدنا مف الذمييف يتكلى أعماؿ تتعمؽ بأمكاؿ 
فكجده في المسجد  المسمميف، فمما كٌلي أبك مكسى األشعرم البصرة كقدـ عمى عمر بف الخطاب 

ؾ هللا يا كرآه فقاؿ: قاتم عمى عمر  فاستأذف عميو فأذف لو كاستأذف لكاتبو ككاف نصرانينا فمما دخؿ
﴿َ ايَأ نَيايالَِّذ َنيآَمُنوايَليَثثَِّخُذواياْلَ ُيوَتي: أبا مكسى كٌليت نصرانينا عمى الماؿ أما سمعت قكؿ هللا 

ي َي يَل ياَّللََّ يِإنَّ يِمْنُيْم يَفِإنَُّو يِمْنُكْم يَ َثَولَُّيْم يَوَمْن يَبْعٍض يَأْوِلَ اُء يَبْعُضُيْم يَأْوِلَ اَء ياَوالنََّصاَيى ْلَقْوَميْيِتي
: ال أكرميـ بعد أف أىانيـ هللا ، فقاؿ: يا أمير المؤمنيف لي كتابتو كلو دينو فقاؿ عمر ﴾الظَّاِلِم نَي

 كال أعزىـ بعد أف أذليـ هللا ، كال أدنييـ بعد أف أقصاىـ هللا ،. 

ي:طيقيالمحث  ياليقاب مي-ا: ابعًي
 الرقابية بطريقتيف:نستطيع القكؿ بأف المحتسب كاف يقكـ بأعمالو 

يالطي قمياألولى:
المراقبة عمى المحبة كالعدؿ، كال  كأصحابو كىي أف تقكـ كىي التي رفع أعبلميا رسكؿ هللا 

تجعؿ القكة أداة مف أدكاتيا ككسيمة مف كسائميا، كىي التي تقكـ عمى االمر بالمعركؼ كالنيي عف 
دم كؿ فرد ما يجب عميو طبقنا ألحكاـ اإلسبلـ المنكر كعمى الرغبة في الخير كالنفكر مف الشر فيؤ 

 ا ليذه األحكاـ، كصكالن إلى مجتمعكما تقضي ىذه الطريقة بعدـ استعماؿ األمكاؿ العامة إال طبقن 

                                 
 .146-126الشكربجي، البشرل: التسعير في اإلسبلـ، ص( 1)
 .40( ابف األخكة: معالـ القربة في أحكاـ الحسبة، ص2)
 . 923( الغنيمي، محمد: قانكف السبلـ في اإلسبلـ، ص3)
 .51( سكرة المائدة: آية 4)
 .39( ابف األخكة: معالـ القربة في أحكاـ الحسبة، ص5)
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 . التكافؿ االجتماعي، مجتمع الرفاىية االقتصادية فاضؿ يسكده مبدأ
يالطي قميال ان م:

كقد اتبعيا كالي الحسبة حيف انتشر اإلسبلـ كاتسعت كىي التي تقكـ عمى الحـز كالقكة كالعقاب، 
كليسكا مف أىؿ السابقة كالتابعيف،  لـ يتصمكا بالرسكؿ  لة اإلسبلمية كدخؿ اإلسبلـ أقكاـه رقعة الدك 

فكانكا ضعاؼ العقيدة التي ىي أساس الرقابة الذاتية كضعؼ الكازع الديني لدل أكثرىـ، لذلؾ أصبح 
جي تقـك مراقبتو عمى الحـز كقكة العقاب مقاـ رقابة المحتسب إلى جانب كازع لزامنا أف يكجد رقيب خار 

 .الضمير

كمف ثـ نتيجة حتمية لدراستنا السابقة أف كالية الحسبة في الدكلة اإلسبلمية كانت إحدل الطرؽ 
، في تحقيؽ أرباح كمكاسب غير مشركعةلمكشؼ عف المتبلعبيف بأمكاؿ الدكلة كبمصالح الناس طمعنا 

فكانت كالية الحسبة ىي السمطة التي تقكـ بدكر الرقيب كما كانت تمثؿ سمطة الدكلة لمدفاع عف 
 مصالح الجماعة.

 
 
 
 
 

 
 

  

                                 
 .177المالية في اإلسبلـ، ص( الكفراكم، عكؼ: الرقابة 1)
 .177الكفراكم، عكؼ: الرقابة المالية في اإلسبلـ، ص (2)
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 ٔالٌت ادلظامل

المجتمع اإلسبلمي مجتمع قائـ عمى العدؿ، كلكنو كأم مجتمع آخر ال يخمك مف كقكع الظمـ 
مف القكم عمى الضعيؼ، كمف الحاكـ عمى المحككميف، كمنعنا ليذا باشر حٌكاـ المسمميف حينما 

قف ف–تجاىر الناس بالظمـ كزاد جكر الكالة النظر في المظالـ لرد الحقكؽ إلى أصحابيا بقكة السمطاف 
، كقد أخذ ىذا النظاـ في التطكر حتى أصبح كالية مف كاليات -بالقرآف هللا يزع بالسمطاف ما ال يزع

الحاكـ في الدكلة اإلسبلمية، كاف مف ضمنيا اختصاصات متعددة أىميا القياـ بأعماؿ الرقابة 
، فقد ألصحابيا كالمحاسبة المالية لمكشؼ عف المخالفات كالمحافظة عمى األمكاؿ العامة كرد الحقكؽ

الجاه كالحسب ككبار مكظفي الدكلة  ممف كالية المظالـ ىك كقؼ تعدم ذك  كاف اليدؼ األساس
 .كعماليا عمى الرعية أك عمى أمكاؿ الدكلة

ي:ثعي فيايونشأثيايوثطويىاي-أوًل:
ي قكد المتظالميف في التناصؼ بالرىبة كزجر  : النظر في المظالـ ىك: وماى ثياثعي فيا

 . متنازعيف عف التجاحد بالييبةال
 . القضاء فةف سطكة السمطاف كنصىي كظيفة ممتزجة م كقد عرفيا ابف خمدكف بقكلو: 

كذلؾ إلمضاء  ؛مما تقدـ يظير أف كالية المظالـ تجمع بيف كظيفة القاضي كسمطة السمطاف
 .ـ التي يعجز القضاة عف إمضائيااألحكا

ينشأثيايوثطويىا:
فقد نظر في الشرب الذم تنازعو الزبير بف العكاـ   ي المظالـ رسكؿ هللاكلٌ  بر أكؿ مفيعت

 فقاؿ األنصارم:   اسؽ أنت يا زبير ثـ األنصارم نصار فحضره بنفسو فقاؿ لمزبير: كرجؿ مف األ
حتى يبمف الماء إلى  فغضب مف قكلو كقاؿ:  يا زبير أجره عمى بطنو  إنو البف عمتؾ يا رسكؿ هللا

 . ـ احبس الماء حتى يرجع إلى الجدراسؽ يا زبير ث كفي ركاية ، ف الكعبي

ألنيـ مع ظيكر الديف عمييـ بيف مف يقكده  ؛ككاف الخمفاء الراشدكف يباشركنيا بأنفسيـ
 .التناصؼ إلى الحؽ أك يزجره الكعظ عف الظمـ

قامة   أبك بكر  كقد أعمف خميفة رسكؿ هللا عف عزمو لمقياـ بقضاء المظالـ؛ لرفع الظمـ، كا 

                                 
 .324؛ الصالح، صبحي: النظـ المالية، ص 266، ص1الكتاني: التراتيب اإلدارية، ج( 1)
 .72( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص2)
 .222( مقدمة ابف خمدكف، ص3)
 .145ص، 3( البخارم: صحيح البخارم، ج4)
 .77( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص5)
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لّْيت عميكـ  العدؿ كالحؽ، ككاف ذلؾ في أكؿ خطبة خطبيا، فقاؿ:   أمَّا بعد؛ أييا الناس، فقنّْي قد كي
عيؼ  مكني؛ الصدؽ أمانةه، كالكذب خيانةه، كالضَّ ف أسأت فقكّْ كلستي بخيركـ، فقف أحسنت فأعينكني؛ كا 

عميو حقَّو إف شاء هللا، كالقكمُّ فيكـ ضعيؼه عندم حتى آخذ الحؽَّ  تى أريحفيكـ قكمّّ عندم ح
 .منو... 

، فقد كاف يجمع  كبدأ قضاء المظالـ يأخذ في التدرج منذ الخميفة الراشد عمر بف الخطاب
كالتو كأمراءه كؿ عاـ في مكسـ الحج، كيستمع إلى شكاكل الناس، كيقتصُّ مف المسيء مف ىؤالء 

مبدأ ميمِّا في محاسبة الكالة كالعماؿ، ىذا المبدأ ىك ما نسميو اليـك  عمر  الكالة كاألمراء، بؿ أقرٌ 
 إساءة استعماؿ النفكذ ، كقد ظير جميِّا مع كالي مصر عمرك بف العاص كأحد أبنائو، الذم لطـ 

 .مصريِّا سبقو في عٍدكو كاف بينيما

قاؿ:  إف رجبلن مف أىؿ مصر أتى عمر بف الخطاب   إذ  كىذه القصة يركييا أنس بف مالؾ
 قاؿ: سابقتي ابف عمرك بف  ،قاؿ: عيٍذتى مىعىاذنا ،فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، عائذ بؾ مف الظمـ

 إلى عىمرك  فكتب عمر  ،فسبقتو، فجعؿ يضربني بالسكط، كيقكؿ: أنا ابف األكرميف العاص 
، فقاؿ عمر يأمره بالقدكـ كييٍقًدـ بابنو معو، ـى فجعؿ يضربو  ،فاضرب طك : أيف المصرم؟ خذ الس فىقىًد

رب، فك ،: اضرب ابف األكرميفبالسكط، كيقكؿ عمر  هللا لقد ضربو كنحف نحبُّ  قاؿ أىنس : فضي
: ضع السكط عمى صمعة  ضربو، فما أقمع عنو حتى تمنٍَّينىا أنو يرفع عنو، ثـ قاؿ عمر  لممصرمّْ

:  فقاؿ عمر لعىمرك ،ابنو الذم ضربني، كقد استقدت منوفقاؿ: يا أمير المؤمنيف، إنما  ،عىمرك 
 .المؤمنيف، لـ أعمـ، كلـ يأتني مذ كـ تىعىبٍَّدتـي الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحرارنا؟ قاؿ: يا أمير 

استيقكد مف االبف أماـ أبيو، كلـ يكف مجرَّد ابف عادم؛ فيك ابف أمير  مما سبؽ يتبٌيف أنو
 مصر، كال عجب في ذلؾ؛ إذ الناس سكاسية أماـ اإلسبلـ كحضارتو.

، ككاف اكلـ يعينكا يكمنا معمكمنا أك ىيئة معينة لمنظر في المظالـ، كلـ يندبكا لنظرىا أحدن ىذا 
لمظالـ مف الخمفاء الراشديف كلكنو لـ يعرؼ عنو أنو أكؿ مف جمس لمنظر في ا عمي بف أبي طالب 

                                 
قَّو: ًإذا رددتو عميو. ابف منظكر: لساف العرب،أىرىٍحتي عمى الرج (1)  .455، ص2ج ؿ حى
 .82، ص6ج ،ابف ىشاـ: السيرة النبكية (2)
 .82، ص6المصدر نفسو: ج( 3)
 .498، ص3جت إلى ممجأ كليٍذت ًبمىبلذ. ابف منظكر: لساف العرب، عذت بمعاذ: أم قد لجأٍ  (4)
 .191، ص4األزىرم: تيذيب المغة، ج رجؿ أصمع بيف الصمع، كىك الذم انحسر شعر مقدـ رأسو.صمعة:  (5)
 .99ص ،كابف الجكزم: مناقب عمر ؛ 660، ص12ج ،: كنز العماؿالمتقي (6)
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 .أفرد لسماع الظبلمات ساعة معينة أك يكمنا معيف

يأىتافيول ميالمظالم:ي- انً ا:
إف مف أىـ األىداؼ التي أنشأت ألجميا كالية المظالـ ىك رفع الظمـ كالجكر أٌيا كاف نكعو، 

يَمْنيُظِمَميَوَكاَنياَّللَُّيَلي﴿ :فاالنتصار مف الظالـ كاجب، لقكلو  وِءيِمَنياْلَقْوِليِإلَّ ياَّللَُّياْلَجْيَييِبال ن ُ ِح ن
يالظَّاِلِم َني): كقكلو ،يَ ِم ًعايَعِم ًما﴾ (يَوَلَمِنياْنَثَصَييَبْعَتيُظْمِمِويَفُأوَلِئَكيَمايَعَمْ ِيْمي40﴿ِإنَُّويَليُ ِح ن
يُأوَلِئَكيَلُيْمي(يِإنََّماي41ِمْنيَ ِب ٍلي) ِب ُليَعَمىيالَِّذ َنيَ ْظِمُموَنيالنَّاَسيَوَ ْبُغوَنيِفيياأْلَْيِضيِبَغْ ِيياْلَحقِّ ال َّ
يأَِل مٌي أصحابو كاألمة مف بعدىـ بسبع منيا: نصر المظمكـ فقاؿ  ، كقد أمر رسكؿ هللا ﴾َعَذاٌ 

خاؾ ظالمنا أك مظمكما  قالكا يا رسكؿ هللا :  انصر أ ا فكيؼ ننصره ظالمنا؟، ا ننصره مظمكمن ىذ
 .:  نأخذ فكؽ يديو قاؿ 

بعث معاذنا إلى اليمف فقاؿ:  أف النبي  مف دعكة المظمكـ فعف ابف عباس  كما حذر 
يَلْعَنُمياَّللَِّي: ، أليس هللا ىك القائؿ حجاب   اتؽ دعكة المظمكـ فقنيا ليس بينيا كبيف هللا  ﴿َأَل

 .﴾الظَّاِلِم نَيَعَمىي
ف  كمف ىنا فقف الظمـ أم كاف يجب أف يرفع عف كؿ مف يخضع لسمطاف الدكلة اإلسبلمية، كا 

 الحقكؽ يجب أف ترد ألصحابيا كيدخؿ في ذلؾ حقكؽ الدكلة المالية.

ي:شيوطيالناظييفييالمظالمي-ا: ال ًي
 :كىي شركط عٌدة  المظالـالبد أف تتكافر في الناظر في مف خبلؿ ما سبؽ مف أحداث تاريخية، 

ألنو  ؛أف يككف جميؿ القدر، نافذ األمر، عظيـ الييبة، ظاىر العفة، قميؿ الطمع، كثير الكرع -1
 .ج إلى الجمع بيف صفات الفريقيفيحتاج في نظره إلى سطكة الحماة، كثبت القضاة، فيحتا

 أف يككف النظر في المظالـ ضمف اختصاصو ككاليتو كفي ذلؾ حالتاف: -2
األكلى: أف يككف الناظر في المظالـ ممف يممؾ األمكر العامة كالكزراء كاألمراء  ففي ىذه حالة ال

                                 
 .324( الصالح، صبحي: النظـ المالية، ص1)
 .148( سكرة النساء: آية 2)
 .42،40( سكرة الشكرل: آية 3)
 .128، ص3( البخارم: صحيح البخارم، ج4)
 .129، ص3ج المصدر نفسو:( 5)
 .18( سكرة ىكد: آية 6)
 .312،313؛ إبراىيـ، حسف: النظـ المالية، ص 77لماكردم: األحكاـ السمطانية، صا (7)
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 .اف لو بعمـك كاليتو النظر فيياالحالة لـ يحتج النظر في المظالـ إلى تقميد كك
ط الحالة الثانية: إف كاف ممف ال يفكض إليو النظر احتاج إلى تقميد كتكلية إذا اجتمعت فيو الشرك 

 .المتقدمة
ال يجمس الناظر في المظالـ لمفصؿ في الخصكمات إال بحضكر خمسة أصناؼ ال يستغني  -3

ا يثبت اـ الستعبلـ مالقضاة كالحكٌ ، ك ءالجرماألعكاف لجذب القكم كتقكيـ الحماة ك  عنيـ كىـ:
، القضاياؿ، كيسأليـ عما اشتبو مف الفقياء ليرجع إلييـ فيما أشك، ك عندىـ مف الحقكؽ كتثبيتيا

الشيكد، ليشيدكا ، ك ـ كما تكجو ليـ أك عمييـ مف حقكؽالكتاب ليثبتكا ما جرل بيف الخصك ك 
 .ما أكجبو مف حؽ كأمضاه مف حكـ عمى

ي:اخثصاصا يوالييالمظالميالمثعمقميباليقابميالمال مي-ا:يابعًي
الرقابة المالية ىك ما يتعمؽ بأمكر لمبحث مف اختصاصات كالي المظالـ إف ما ييمنا في ىذا ا

 كالتي تقسـ حسب كجكد الدعكل أك عدميا إلى قسميف:
 القسـ األكؿ: االختصاصات التي يتكالىا كالي المظالـ بغير حاجة إلى تظمـ أك طمب كتشمؿ ما يمي:

فيرجع فيو إلى القكانيف العادلة في دكاكيف األئمة فيحمؿ   العماليف ماي جبونويمنياألموال:جويي -1
ف الناس عمييا ك  يأخذ العماؿ بيا فيما استزادكه، فقف دفعكه إلى بيت الماؿ أمر برده إلى مستحقيو، كا 

 . ذكه ألنفسيـ استرجعو ألربابوأخ
كىذا يبيف لنا أف كالي المظالـ يراقب مف تمقاء نفسو القائميف عمى جباية إيرادات الدكلة بمختمؼ 

كعميو لف يحمؿ عمالو عمى الرفؽ بالممكليف ا رد الحؽ إلى أصحابو فقف كجد فييا ظممن  ،أنكاعيا
ف كجد عمى سبيؿ المثاؿ أف عماؿ الخراج  قد فرضكا عمى األرض ما ال  ،كعدـ إيقاع األذل بيـ كا 

  .تطيقو خفض ىذا الخراج إلى المقدار المعقكؿ
رد الحؽ إلى أصحابو  ،افقذا رأل كالي المظالـ أف بعض عمالو قد أخذكا ألنفسيـ أمكاؿ الناس ظممن 

 .المعمكؿ بو كىك في ىذا يطبؽ القكانيف العادلة كالقكاعد ،خذ عقاب الرشكة كالخيانةكيعاقب اآل
يإ ياتا يومصيوفا : -2 يكثا يالتواو نيمن ي  بثو يما كذلؾ ألف كتاب الدكاكيف ىـ أمناء يمياجعم

ادات أك المصركفات فيتصفح سكاء منو اإلير  ،المسمميف عمى ثبكت أمكاليـ كتدكينيا في بيكت الماؿ
ات كأدخمكا فييا زيادة أك ؿ إلييـ فقف تجاكزكا الحؽ في إثبات اإليرادات أك المصركفأحكاؿ ما ككٌ 

                                 
 .74-73ص( أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، 1)
 .74-73أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص (2)
 .402، ص1؛ المقريزم: الخطط، ج 268، ص1الكتاني: التراتيب اإلدارية، ج( 3)
 .76أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص (4)
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يقكـ بمقابمة ذلؾ مع القكانيف المعمكؿ بيا ليتأكد مف أف المصركفات قد أثبتت كفقا لما تـ   انقصانن 
ي.قصصرفو فعبل كأف اإليرادات قد قيدت بالدفاتر دكف ن

مراجعة المستندات التي يقكـ بيا  مظالـ يشبو إلى حد كبيرف لنا أف ما يقكـ بو كالي المف ذلؾ يتبيٌ 
 .بة إيرادات الدكلة كمصركفاتياديكاف المحاسبة في ىذه األياـ لمراق

كيستبدؿ غيرىـ كىك بذلؾ يطبؽ  ،اقبتيـعأك خيانة يقكـ بم االـ مف عمالو قصكرن فقذا كجد ناظر المظ
فقذا ظيرت عمييـ مظاىر الغنى كالترؼ  ،كجباه بيت الماؿ دكلةف مف أيف لؾ ىذا عمى عماؿ القانك 

 عمى خيانتيـ كارتشائيـ فيجكز عزليـ كمصادرة أمكاليـ ا كاف ذلؾ دليبلن دكف أف يعرؼ لثراىـ مصدرن 
 .ككاف ممف طبؽ ىذه المبدأ عمى عمالو عمر بف الخطاب ، بتكا لياما لـ يث

تمس  المظالـ إلى متظمـ بؿ يباشرىا بنفسو لككنيا كىذه األمكر كما سبؽ كأشرنا ال يحتاج فييا كاؿًٌ 
 .بالمصالح العامة لممسمميف

ف لـ يكف فييا متظمـ ليجريمشايفميالوقوف -3 يا : فاألكقاؼ عامة كخاصة فالعامة يبدأ يتصفحيا كا 
عمى سبيميا كيمضييا عمى شركط كاقفييا إذا عرفيا كيرجع في التثبت في ذلؾ إلى ثبلثة أمكر إما 
ما مف دكاكيف السمطنة عمى ما جرل فييا مف  مف دكاكيف الحكاـ المندكبيف لحراسة األحكاـ كا 

ف لـ  ما مف كتب فييا قديمة تقع في النفس صحتيا كا  يشيد معاممة أك ثبت ليا مف ذكر كتسمية كا 
 .حكـ أكسع منو في الكقكؼ الخاصةبيا ألنو ليس يتعيف الخصـ فييا فكاف ال

كأما الكقكؼ الخاصة فقف نظره فييا مكقكؼ عمى تظمـ أىميا عند التنازع فييا لكقفيا عمى خصـك 
 .ما تثبت بو الحقكؽ عند الحاكـ فيعمؿ عند التشاجر فييا عمى متعينيف

المظالـ يقكـ بمراجعة أمكاؿ األكقاؼ العامة ككيفية التصرؼ في إيراداتيا  مما سبؽ يتبيف لنا أف كالي
لمتأكد مف أنيا حصمت كفقان لمقكاعد المقررة كمف أنيا صرفت في األغراض المخصصة ليا دكف تعد 

 أك ظمـ.
يالغصو  -4 : فيقكـ الناظر في المظالـ برد األمكاؿ المغتصبة التي تغمب عمييا كالة الجكر يت

ما لتعد عمى أىميا، فقف عمـ بيا كالي كالسبلطي ف كاألمبلؾ المقبكضة عف أربابيا إما لرغبة فييا كا 
ف لـ ي  .عمـ فيك مكقكؼ عمى تظمـ أربابوالمظالـ عند تصفح األمكر أمر برده قبؿ التظمـ إليو كا 

                                 
 .77( أبك يعمى: األحكاـ السمطانية، ص1)
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إلى أصحابيا إذا فيذا يثبت أف مف أعماؿ كالي المظالـ أف يرد األمكاؿ التي يستكلي عمييا كالة الجكر 
ف لـ يطمب منو ذلؾ.  ثبت لو ذلؾ كا 

 القسـ الثاني: المظالـ التي ينظر فييا كالي المظالـ بناء عمى ظبلمات تقدـ إليو كمنيا:
جحاؼ النظر بيـ فيرجع إلى ديكانو في  :ثظمميالم ث يقويمنينقصيأي اقيم -1 أك تأخرىا عنيـ كا 

نقصكه أك منعكه مف قبؿ فقف أخذه كالة أمكرىـ فرض العطاء العادؿ فيجرييـ عميو كينظر فيما 
 .ف لـ يأخذكه قضاه مف بيت الماؿاسترجعو منيـ كا  

فمف ىذا نرل أف مف كاجبات كالي المظالـ أف ينظر في شؤكف العامميف كأعطياتيـ كركاتبيـ لمتثبت مف 
ذه مف حقو أنيا صرفت دكف ظمـ أك نقص فقف كجد أف أحد العماؿ ظمـ أمر مف ظممو برد ما أخ

ف كاف لـ يأخذ منو شيئا كاف حقو عمى بيت ماؿ المسمميف.  كا 
التي اغتصبت مف قبؿ الكالة أك الحكاـ أك مف قبؿ ذكم األيدم القكية مف  :يتياألمواليالعامم -2

لمعامة ما اغتصب منيـ مف أمكاؿ سكاء كاف المغتصب أضيؼ لمماؿ  األفراد بغير حؽ كما يردٌ 
نفسو فيذا النكع مكقكؼ عمى تظمـ أربابو كال ينتزع مف يد غاصبو إال بأحد العاـ أك أخذه الحاكـ ل

قراره ما بعمـ كالي ا، أمكر أربعة: أما باعتراؼ الغاصب كا  ما ، لمظالـ فيجكز أف يحكـ فييا بعمموكا  كا 
ما بتظاىر األخبار الذم ينفي عنيا ، بينو تشيد عمى الغاصب أك تشيد لممغصكب منو بممكو كا 

 .لتكاطؤا

يتضح لنا مما سبؽ أف كالي المظالـ كاف يباشر بحكـ اختصاصاتو المتقدمة بفضؿ مالو مف 
رقابة مالية فعالة عمى إيرادات الدكلة كنفقاتيا كيكفؿ العدالة لكؿ خصكمة مالية تقع بيف قكة كسمطاف 

اإلسبلـ سكاء في اإلدارة كاألفراد، كىك قادر بقكتو عمى كضع االمكر في نصابيا بما يتفؽ مع تعاليـ 
 ذلؾ ما يتعمؽ بتحصيؿ اإليرادات أك باإلنفاؽ منيا.

 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .77: صنفسو صدر( الم1)
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 قابت انذٔأٌٍر

ي وانيونشأثو:التيثعي في-أوًل:
كمف  الديكاف مكضع لحفظ ما يتعمؽ بحقكؽ السمطنة مف األعماؿ كاألمكاؿيثعي فيالت وان:

 .يقكـ بيا مف الجيكش كالعماؿ
كثير مف المؤرخيف يذكركف أف الدكاكيف قد نشأت في عيد عمر بف الخطاب  نشأ يالت وان:

 ؛ ككاف ذلؾ نتيجة التساع رقعة الدكلة اإلسبلمية، كىذا األمر صحيح مف ناحية تخصيص
؛ حيث اتخذ الدكاكيف، كتعييف رؤساء ليا، لكف النظرة التأسيسية لمدكاكيف بدأت منذ عصر النبي 

رسائؿ: رسائؿ الدعكة إلى الممكؾ كاألمراء كزعماء القبائؿ، كغيرىا مف الرسائؿ إلى كيتَّابنا، يكتبكف لو ال
ف لـ يتخذ العماؿ أك الكالة، كمف ثىَـّ فقف نشأة الدكاكيف في الدكلة اإلسبلمية بدأت منذ عيد النبي  ، كا 
 .ما بينيـالمسممكف كقتئذ مسمى الدكاكيف، إال أف كظيفة كاتب الرسائؿ كانت مكجكدة كمعركفة في

ف ك  كاختمؼ الناس في ، في اإلسبلـ عمر بف الخطاب  -باسمو– أكؿ مف كضع الديكافا 
ماذا جئت  : فقاؿ لو عمر ،قدـ عميو بماؿ مف البحريف  سبب كضعو لو فقاؿ قكـ إف أبا ىريرة

أييا  :كأثنى عميو ثـ قاؿ  المنبر فحمد هللا صعدك   ة ألؼ درىـ فاستكثره عمرئخمسما :بو؟ فقاؿ
ف شئتـ عددنا لكـ عدن الناس قد جاءنا ماؿ كثير فقف شئتـ كمنا لكـ كيبلن  يا أمير  :ا فقاـ إليو رجؿ فقاؿ كا 

بعض شباب   فدعا عمر ،اا ليـ فدكف أنت لنا ديكانن المؤمنيف قد رأيت األعاجـ يدكنكف ديكانن 
الناس   ، كقد رتب عمرلميجرةحـر سنة عشريف في الم ككاف ذلؾ ،المسمميف كأمرىـ بكضع الديكاف

 .في الديكاف عمى قدر السابقة في اإلسبلـ كالقربى مف رسكؿ هللا 

كىك أنو لما  اا رقابين لمديكاف كاف ىدفن   مما سبؽ يتبيف أف اليدؼ األساسي مف كضع عمر
ا في ذلؾ لسياستو المالية مراعين  اتكزيع ىذه األمكاؿ كفقن   زادت إيرادات الدكلة زيادة كبيرة كرأل عمر

كاف البد لو ا ليذه السياسة المالية في اإلسبلـ كالرجؿ كحاجتو كطبقن  ه في اإلسبلـ كقدموءالرجؿ كببل
 .يا كتكزيعيا فأمر بكضع الديكافأف يضع الديكاف لمراقبة إيرادات الدكلة ككيفية تحصيم

عمـ أف ىذه الكظيفة  ا ابف خمدكف قابية يقكؿ الر كفي أىمية كضع الديكاف مف الناحية المالية ك 
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مف الكظائؼ الضركرية لمممؾ كىي القياـ عمى أعماؿ الجبايات كحفظ حقكؽ الدكلة في الدخؿ كالخرج 
حصاء العساكر بأسمائيـ كتقدير أرزاقيـ كصرؼ أعطياتيـ في أكقاتيا كالرجكع في ذلؾ إلى القكانيف  كا 

األعماؿ كىي كميا مسطكرة في كتاب شاىد بتفاصيؿ ذلؾ في الدخؿ لقائمكف عمى تمؾ االتي يرتبيا 
كالخرج مبني عمى جزء كبير مف الحساب ال يقكـ بو إال الميرة مف أىؿ تمؾ األعماؿ كيسمى ذلؾ 

 . كاف جمكس العماؿ المباشريف لياالكتاب بالديكاف ككذلؾ م

ي:ت وانالأق اميي-:اًين  ا
ف الجيكش، التي استطاع بيا أف ىك  مف المعمكـ أف عٍيد عمر  عيد الفيتيكحات، حيث ككَّ

ا عمى تجييزىا كتمكينيا؛ أنشأ  يفتح العراؽ كفارس كالشاـ كمصر، كلضماف سير ىذه الجيكش، كحرصن
ؿ فيو أسماء المقاتميف، ككجيتيـ، كمقدار أعطياتيـ كأرزاقيـ  .ديكافى الجند، الذم سجَّ

ألمكاؿ عمى المسمميف، ككاف ال بد ليذه األمكاؿ مف نظاـ كبسبب ىذه الفتكح؛ فقد تدفَّقت ا
يتحكَّـ فييا، كينظـ تكزيعيا، كيحفظ ما زاد منيا؛ لذلؾ بدأىًت التنظيمات اإلسبلمية تتبٍمكر؛ نتيجة 
ة إلييا، كاتخذت نظمنا تنسجـ مع كاقع العرب كالديف اإلسبلمي، فاستحدث ديكاف بيت  الحاجة الماسَّ

 .الماؿ

س التنظيـ اإلدارم لمدكلة  ؛ ندرؾ أف عمر بف الخطاب كمف ىنا ىك أكؿ مىف كضع أيسي
ـى الدكاكيف،  ف اإلسبلمية، بقدخالو نظا مكضعنا لحفظ  اككنيلة خطكة عمر في استحداث الديكاف؛ أىميكا 

 ما يتعمؽ بحقكؽ الدكلة مف األعماؿ كاألمكاؿ، كمف يقكـ بيا مف الجيكش كالعماؿ.

ا جدِّا عمى المحافظة عمييا، كا عطائيا   كقد اىتَـّ عمر باألمكاؿ الكاردة لمدكلة، ككاف حريصن
لمستحقييا، كقد كاف يتعامؿ معيا كما يتعامؿ كالي اليتيـ مع مالو، فبل يأخذ منو إال كما يأخذ أدنى 
 رجؿ مف المسمميف، كمما يركل عف نزاىة عمر كترفُّعو عف الماؿ العاـ: ما ركاه معيقيب، الذم كاف

، قاؿ  :  أنو كسح بيت الماؿ يكمنا، فكجد فيو درىمنا، فدفعو إلى ابفو لعمر يتكلَّى بيت الماؿ لعمر
معيقيب: ثـ انصرفتي إلى بيتي، فقذا رسكؿ عمر قد جاء يدعكني، فجئت، فقذا الدرىـ في يده، فقاؿ: 

ا ذاؾ؟ قاؿ: أردتى أف كيحؾ يا معيقيب، أكجدتى عميَّ في نفسؾ سببنا؟  أك: مالي كمالؾ؟ فقمت: كم
 في ىذا الدرىـ يـك القيامة .  تخاصمني أمَّةي محمد

ككضع لكؿ ديكاف ميامو  ديكاف إلى أربعة أقساـال الخميفة عمر بف الخطاب  ـقسٌ كلقد 
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أحدىا: ما يختص بالجيش مف إثبات كعطاء كفي ىذا الديكاف إثبات ألسماء الجند كمقدار  الخاصة بو
قات مرتباتيـ كحصر شامؿ لنفقات الجند كبشكؿ عاـ ىك مختص بجميع نفعطائيـ كمكعد صرؼ 

 .الجيش في الدكلة اإلسبلمية
 :الثاني: ما اختص باألعماؿ مف رسكـ كحقكؽ: كيشتمؿ عمى ستة أمكر أىمياك 

تحديد العمؿ بما يتميز بو عف غيره كتفصيؿ نكاحيو التي تختمؼ أحكاميا فيجعؿ لكؿ بمد حدا ال   -1
 .نكاحي كؿ بمد كيفصؿ أحكاـ ضياعو و فيو غيره كيفصؿيشارك

أف يذكر حاؿ البمد ىؿ فتح عنكه أك صمحا كما استقر عميو حكـ أرضو مف عشر أك خراج كىؿ   -2
 اختمفت أحكامو كنكاحيو أك تساكت.

ذكر أحكاـ خراجو كما استقر عمى مسائحو كىؿ ىك مقاسمو عمى زرعو أك ىك رزؽ مقدر عمى   -3
 خراجو.

 مف في كؿ بمد مف أىؿ الذمة كما استقر عمييـ في عقد الجزية.ذكر   -5
 حصر أسماء المعادف كعددىا في كؿ بمد ليستكفي حؽ المعدف منيا.  -6
الداخمة لدار إثبات المناطؽ المتاخمة لدار الحرب كالعشكر التي تؤخذ عمى أمكاؿ دار الحرب  -7

 .اإلسبلـ كمقدارىا
ـ ذكر مف يصح منو تقميد العماؿ كعزؿ كميمة ىذا القساؿ مف تقميد فيما اختص بالعم الثالث:

بياف كبياف قرارات تعييف العماؿ كذكر العمؿ الذم تقمده كؿ منيـ كالناحية التي عيف فييا كؿ عامؿ ك 
 .ؿمدة التعييف كراتب كؿ عام

كىذا القسـ كما يبلحظ ىك عبارة عف سجؿ كامؿ كشامؿ لشؤكف العامميف بالدكلة يمكف بكاسطتو 
مراجعة كحصر ما أخذكه مف مبالف كمراقبة ما يقكمكف بو مف أعماؿ كما يترتب عمى ذلؾ مف 

 مسؤكليات تقتضي طبيعة كظائفيـ القياـ بيا.
 القسـ الرابع: فيما اختص ببيت الماؿ مف دخؿ كخرج كىذا يشمؿ:

صار كؿ ماؿ استحقو المسممكف كلـ يتعيف مالكو منيـ فيك مف حقكؽ بيت الماؿ، فقذا قبض  -1
ؿ عبارة بالقبض مضافان إلى حقكؽ بيت الماؿ سكاء أدخؿ إلى حرزه أك لـ يدخؿ ألف بيت الما

 .عف الجية ال عف المكاف
كؿ حؽ كجب صرفو في مصالح المسمميف فيك حؽ عمى بيت الماؿ، فقذا صرؼ في جيتو  -2
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صار إلى صار مضافا إلى الخراج مف بيت الماؿ سكاء خرج مف حرزه أك لـ يخرج ألف ما 
 .ؿ جار عميو في دخمو إليو كخرجوعماؿ المسمميف أك خرج مف أيدييـ فحكـ بيت الما

أف أمكاؿ بيت الماؿ ليس بالضركرة أف تحرز فيو حتى يمكف صرفيا بؿ إنو يسجؿ  فمما سبؽ يتبيٌ 
تـ إنفاقيا  ا إلييا اإليرادات التي قبضت في أم إقميـ ثـفي بيت الماؿ األمكاؿ التي كصمتو فعبل مضافن 

 في مصالح المسمميف، كأما كيفية اإلنفاؽ فقد سبقت اإلشارة إلييا تفصيبل.

ي:اخثصاصا يكاث يالت وانيوتويهيفيياليقابميالمال مي-ًا: ال 
تكمف ميمة ىذا الديكاف بالكتابة، فالكتابة عمى مرّْ العصكر قد اٍعتيًبرىٍت مف أشرؼ مناصب 
الدنيا بعد الخبلفة؛ إذ إلييا ينتيي الفضؿ، كعندىا تقؼ الرغبة، كقد زادت أىمية الكتابة منذ مجيء 

 .الثبلثيف كاتبناعددنا مف الكتاب قىدَّرتيـ بعض المصادر بما يزيد عمى  اإلسبلـ؛ فقد اتخذ النبي 

كقد كاف الخمفاء كاألمراء مف أشد الناس حاجة لمكيتَّاب؛ لذلؾ كثر المديح في كاتب اإلنشاء، 
كقاؿ ابف المقفع:  الممكؾ أحكج إلى  ،فقاؿ الزبير بف بكار:  الكيتَّاب ممكؾ كسائر الناس سكقة 

 .الكيتَّاب مف الكتاب إلى الممكؾ 
 أشياء كىي: ةب زمامو يختص بستفكاتب الديكاف أك صاح

بيا الرعية أك نقصاف ينثمـ بو حؽ بيت  زعج: مف غير زيادة تي وميالعاتلمحفظيالقوان نيعمىيال -1
الماؿ، فقف قررت في أيامو لببلد استؤنؼ فتحيا أك لمكت ابتدئ في إحيائو، أثبتيا في ديكاف 
الناحية كديكاف بيت الماؿ الجامع لمحكـ المستقر فييا، إف تقدمتو القكانيف المقررة فييا رجع فييا إلى 

يـ كتسممو مف أمنائيـ تحت ختكميـ ككانت الخطكط اب، إذا كثؽ بخطكطما أثبتو أمناء الكتٌ 
ـ الديكانية كالحقكؽ الخارجة عمى ىذه الشركط مقنعة في جكاز األخذ بيا كالعمؿ عمييا في الرسك 

 .السمطانية
كىذا يكضح أف كاتب الديكاف يعتمد في تحصيؿ األمكاؿ عمى ما كتب لكؿ ناحية مف حقكؽ يتعيف 

ادة أك نقصاف كيعتمد في ذلؾ ما أثبتو كتاب تمؾ الناحية بخطكطيـ جبايتيا لبيت الماؿ دكف زي
 كختكميـ.

: استيفاؤىا ممف كجبت عميو مف العامميف كذلؾ يعمؿ أحتىمايىويعمىيضيب نويا ث فاءيالحقوقي -2
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ؼ الخط كاف فيو عمى إقرار العماؿ بقبضيا أك بمعرفة خطو، فالذم عميو كتاب الدكاكيف أنو إذا عر 
ة أك أنكره إذا قيس بخطو المعركؼ كالذم عميو الفقياء ؼ العامؿ أنو خطٌ سكاء اعتر حجة بالقبض 

أنو إف لـ يعترؼ العامؿ بأنو خطو كأنكره إذا قيس بخطو المعركؼ كالذم عميو الفقياء أنو إف لـ 
 .لـ يمزمو كلـ يكف حجة في القبضيعترؼ العامؿ بأنو خطو كأنكره 

 القابضيف ليا مف العماؿ:الثاني: استيفاؤىا مف ك 
ا إلى بيت الماؿ لـ يحتج فييا إلى تكقيع كلي األمر ككاف اعتراؼ صاحب بيت فقف كانت خراجن  - أ

الماؿ بقبضيا حجة في براءة العماؿ منيا أم أف إيرادات بيت الماؿ تبرأ منيا ذمة العامؿ إذا 
 .يت الماؿ بأنو قبضيا مف العامؿاعترؼ صاحب ب

مف حقكؽ بيت الماؿ كلـ تكف خراجا إليو لـ يمض العماؿ إال بتكقيع كلي األمر  اإف كانت خراجن   - ب
، أم أنو في المصركفات البد مف صحتو حجة مقنعة في جكاز الدفع ككاف التكقيع إذا عرفت

 تكقيع كلي األمر أـ االحتساب بالخط فيحتؿ كجييف:
لو بقبض ما تضمنو، ألف التكقيع حجة أحدىما: أف يككف االحتساب بو مكقكفا عمى اعتراؼ المكقع 

 .ع إليو كليس بحجة في القبض منوبالدف
أما الكجو الثاني: فيحتمؿ أف يحتسب بو لمعامؿ في حقكؽ بيت الماؿ فقف أنكر صاحب التكقيع القبض 

حب التكقيع كأخذ العامؿ حاكـ العامؿ فيو كأخذ العامؿ بققامة الحجة عميو فقف عدميا أحمؼ صا
 .بالغـر

فقف استراب صاحب الديكاف بالتكقيع لـ يحتسب بو لمعامؿ حتى يعرضو عمى المكقع فقف اعترؼ 
ف أنكره لـ يحتسب بو العامؿ بو صح ككاف االحتساب بو عمى ما تقدـ  .كا 

، عثمافي بف عفاف  اتخذ الخمفاء الراشدكف كيتَّابنا ليـ؛ إذ كتب ألبي بكر الصديؽ ىذا كقد 
، ككتب مركاف بف كعبد هللا بف خمؼ  زيد بف ثابت  كما كتب لمفاركؽ  ، كزيد بف ثابت

كسعيد بف نجراف عبد هللا بف رافع  ، ككتب لعمي بف أبي طالب الحكـ لعثماف بف عفاف 
 .اليمداني

كمراقبتيـ  كالجباهمما تقدـ يتبيف أف مف اختصاصات كاتب الديكاف تحصيؿ الحقكؽ مف العماؿ 
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يداعيا ببيت الماؿ أك في عمميـ  ليتحممكا مسؤكلياتيـ عف خطكطيـ كتكاقيعيـ سكاء باستبلـ اإليرادات كا 
بصرؼ النفقات في المصالح كفي كؿ ذلؾ تجنبا لعمميات التزكير كاالنتياب كاالختبلس مف الماؿ 

 العاـ.

يًا:يإ با ياليقوع:ييابع
اعتبر صحة الدفع بمقابمة األصؿ رقكع المساحة كالعمؿ: فقف كانت أصكليا مقدرة في الديكاف 
ف لـ يكف ليا في الديكاف أصكؿ  ، عمؿ في إثباتيا عمى قكؿ رافعياكأثبت في الديكاف إف كافقيا، كا 

، ا ألنو مقر عمى نفسو بو ال ليارقكع القبض كاالستيفاء: فيعمؿ في إثباتيا عمى مجرد قكؿ رافعيك 
الخراج كالنفقة: فرافعيا مدع ليا فبل تقبؿ دعكاه إال بالحجج البالغة فقف احتج بتكقيعات كالة  رقكعك 

 .ى ما قدمنا مف أحكاـ التكقيعاتاألمر استعرضيا ككاف الحكـ فييا عم

مما سبؽ يتبيف أف مف أعماؿ كاتب الديكاف مراقبة كمطابقة الكثائؽ التي تثبت مساحة األرض 
ما دفع إليو حقا مف الجباة كالعماؿ فقف كانت متطابقة أخذ بيا كاعتبرت صحيحة كما كظؼ عمييا ب

ف لـ يكف ليا أصؿ في الديكاف اعتمد في إثباتيا عمى قكؿ رافعيا.  كا 

كذلؾ الكثائؽ التي تثبت المصركؼ مف بيت الماؿ، فبل تقبؿ دعكل رافعيا إال بالحجج كاألدلة 
 كالبد أف تككف مكقعة مف كلي األمر.

يمحا بميالعمال:ي-:اام ًيخ
باختبلؼ ما  ـختمؼ حكميعماؿ بيت الماؿ حيف يخطئكف، كا  لقد حاسب الخمفاء الراشدكف   

كاف محاسبتيـ عمى تقمدكه، فقف كانكا مف عماؿ الخراج لزميـ رفع الحساب ككجب عمى كاتب الدي
ف كانك ، صحة ما رفعكه رفع الحساب كلـ يجب عمى كاتب الديكاف  ا مف عماؿ العشر لـ يمزميـكا 

كلك انفرد أىميا بمصرفيا محاسبتيـ عميو ألف العشر عنده صدقة ال يقؼ مصرفيا عمى اجتياد الكالة 
 .أجزأت

رفع الحساب كيجب عمى كاتب الديكاف محاسبتيـ عميو ألف عنده أف مصرؼ العشر  كيمزميـ
 .عند مذىب آخر كالخراج مشترؾ

فقف حكسب مف كجبت محاسبتو مف العماؿ كلـ يقع بيف العامؿ ككاتب الديكاف اختبلؼ كاف 
كاتب الديكاف مصدقان في بقايا الحساب فقف استراب بو كلي األمر كمفو إحضار شكاىده فقف زالت الريبة 
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ف لـ تزؿ الريبة كأراد كلي األمر اإلحبلؼ عميو أحمؼ العامؿ دكف كاتب  عنو سقطت اليميف فيو، كا 
 .متكجية عمى العامؿ دكف الكاتب الديكاف، ألف المطالبة

ف اختمؼ العامؿ ككاتب الديكاف فقف كاف اختبلفيما في دخؿ فالقكؿ فيو قكؿ العامؿ، ألنو  كا 
ف كاف اختبلفيما في مساحة  ف كاف اختبلفيما في خرج فالقكؿ فيو قكؿ الكاتب، ألنو منكر، كا  منكر، كا 

ف لـ يمكف إعادتيا يمكف إعادتيا أعيدت  بعد االختبلؼ، كعمؿ فييا بما يخرج بو صحيح االعتبار كا 
 .حمؼ عمييا رب الماؿ دكف الماسحأ

أف مف أعماؿ الرقابة التي يقكـ بيا كاتب الديكاف محاسبة عماؿ الجباية ف مما سبؽ يتبيٌ 
حقكؽ بيت الماؿ مف بجبايتو مف كالتكثؽ مف صحة الحساب الذم رفعكه كالذم ىك مقدار ما قامكا 

يا المستحقة دكف إنقاصيا شيئان، فقذا استراب كاتب الديكاف فمو أف يطمب األدلة عمى صحة ما ىك كج
رفعكه، كأف يأتكا بالحجج التي تبرئ ذمتيـ كلو إحبلفيـ عمى ذلؾ أك إعادة تقدير المساحة حتى يستكثؽ 

 مف سبلمة العمؿ كدقة الحساب كعدـ إضاعة الماؿ العاـ.

يإخياجياألموال:يي-:ا ًي ات
كىك استشياد صاحب الديكاف عمى ما ثبت فيو مف قكانيف كحقكؽ فبل يخرج مف األمكاؿ إال ما 

كما ال يشيد إال بما عممو كتحققو كال يبتدئ بذلؾ حتى يستدعي منو، كما ال يشيد حتى  ،عمـ صحتو
يستشيد فقف استراب المكقع بقخراج الماؿ جاز أف يسألو مف أيف أخرجو كيطالبو بقحضار شكاىد 

 .بياالديكاف 

لماؿ كىنا تظير الرقابة المالية لصاحب الديكاف أك مف يعمؿ معو؛ مف أجؿ الحفاظ عمى ا
 العاـ لمصمحة المسمميف.

يثصف يالظ ما :يي-:ابعًي ا
 كاف مف الرعية تظمـ مف عامؿو فقف  ؛ال يخمك أف يككف المتظمـ مف الرعية أك مف العماؿ

ا بينيما كجاز لو أف يتصفح الظبلمة كيزيؿ الظمـ في معاممتو كاف صاحب الديكاف فييا حاكمن  غمظةن 
لكالية يقع ألنو مندكب لحفظ القكانيف كاستيفاء الحقكؽ فصار بعقد اسكاء كقع النظر إليو بذلؾ أك لـ 

ف كاف المتظمـ عامبل جكزؼ في حسابو أك غكلط في معاممتو فصار ، مستحقان لتصفح الظبلمة كا 
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 .ما فكاف المتصفح ليا كلي األمرصاحب الديكاف فييا خص
 :يمي ديكاف ماالف أىـ اختصاصات متكلي أـ: يتضح لنا مما تقد

مراقبة السجبلت المالية لمدكلة كحفظيا عمى الرسكـ العادلة مف غير زيادة تظمـ بيا الرعية أك   -1
 .مثبت بعد أف يتحراه بدقة كعدؿ نقص لحؽ بيت الماؿ كيثبت فييا ما قد يككف غير

يتأكد مف أف عماؿ الدكلة يقكمكف بتحصيؿ اإليرادات كتكريدىا إلى بيت الماؿ دكف نقص أك  -2
ر، كأنيـ يقكمكف بتأدية الحقكؽ إلى أصحابيا كفقان لمقكاعد المعمكؿ بيا كىك في سبيؿ ذلؾ يقـك تأخي

بمحاسبة العماؿ عمى اإليرادات كالمصركفات فبل يخرج مف األمكاؿ إال ما عمـ صحتو كىك يمزميـ 
 .رفع الحساب إليوب
ف تظمما مف العامميف لتحصيميـ تحقيؽ الشكاكم الخاصة بالنكاحي المالية كالتي يقدميا المكاطنك  -3

إيرادات أزيد مما تفرضو القكانيف كاألحكاـ الشرعية أك لعدـ قياميـ بقعطاء الحقكؽ إلى أصحابيا 
 .كاممة في المكاعيد المخصصة ليا

 إرساؿ مفتشيف لمتفتيش عمى عماؿ الجباية كاإلنفاؽ كمعاقبتيـ في حالة إخبلليـ بكاجباتيـ. -4
فاؽ مف قبكؿ اليدايا، ألف قبكليا يعد رشكة، كالسماح بيا يدعك إلى التياكف منع عماؿ الجباية كاإلن -5

 مع أرباب األمكاؿ كيضع العماؿ مكاضع الشبيات. 

ي:توييالخمفاءيوالو ياءيفيياليقابميالمال ميفييا   مي- امًنا:
كىي رعاية عامة لمدكلة إلقامتيا عمى الشرع الحنيؼ  ؛مةيمالخبلفة في اإلسبلـ ليا كظيفة 

الشرع كينشر العدؿ، كىك بما لو  ـمسؤكؿ عف رعيتو، فيك يراقب ليقي فالخميفة أك كلي األمر راع كىك
كلة كينفذ أم نظاـ يراه كفيبل مف الرياسة العامة في الدكلة اإلسبلمية الحؽ في تكلي كؿ أعماؿ الد

ىذا كقد كاف الخمفاء العادلكف يراقبكف هللا في أمكاؿ المسمميف ، عميو عند بيعتو ما عاىد بو األمةفيذ بتن
 .ية ميزة إضافية ليـ أك لذكييـفيرعكنيا حؽ رعايتيا، كيزىدكف عنيا كال يرغبكف فييا كال يتمتعكف بأ

يقكؿ اإلماـ ابف تيمية: ليس لكالة األمكاؿ أف يقسمكىا بحسب أىكائيـ كما يقسـ المالؾ ممكو، 
 إني كهللا ال أعطي أحدا كال أمنع  فقنما ىـ أمناء كنكاب كككبلء كليسكا مبلكا كما قاؿ رسكؿ هللا 

نما أنا قاسـ أضع حيث أمرت  المنع كالعطاء  فيذا رسكؿ رب العالميف قد أخبر أنو ليس، أحدا كا 

                                 
 .218( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص1)
محمكد: التنظيـ  ؛ الشيف، 120،119( الساىي، شكقي: مراقبة المكازنة العامة لمدكلة في ضكء اإلسبلـ، ص2)

 .241المحاسبي لؤلمكاؿ العامة في الدكلة اإلسبلمية، ص
 .100( الساىي، شكقي: مراقبة المكازنة العامة لمدكلة في ضكء اإلسبلـ، ص3)
 .1133، ص13( البخارم: صحيح البخارم، ج4)
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بقرادتو كاختياره كما يفعؿ ذلؾ المالؾ الذم أبيح لو التصرؼ في مالو، ككما يفعؿ ذلؾ الممكؾ الذيف 
نما ىك عبد هللا، يقسـ الماؿ بأم  .ره، فيضعو حيث أمره هللا تعالىيعطكف مف أحبكا، كا 

لنفقة مف ماؿ : يا أمير المؤمنيف، لك كسعت عمى نفسؾ في ا قاؿ رجؿ لعمر بف الخطاب
: أتدرم ما مثمي كمثؿ ىؤالء؟ كمثؿ قـك كانكا في سفر، فجمعكا منيـ ماال،  هللا تعالى، فقاؿ لو عمر

كسممكه إلى كاحد ينفقو عمييـ فيؿ يحؿ لذلؾ الرجؿ أف يستأثر عنيـ مف أمكاليـ؟ كحمؿ مرة لعمر بف 
ذا ألمناء، فقاؿ لو بعض ماؿ عظيـ مف الخمس فقاؿ: إف قكما أدكا األمانة في ى الخطاب 

 .، فأدكا إليؾ األمانة، كلك رتعت رتعكا إنؾ أديت األمانة إلى هللا الحاضريف:

في الرقابة أنو جرل عمى تقميد مقتضاه أال يترؾ  كما أف مف أساليب عمر بف الخطاب 
العامؿ كال يتو زمننا طكيبلن فقف عزلو مف منصبو طمب إليو أف يقدـ بياننا مفصبلن عف شئكف كاليتو 

 كقد ذكر الكتاني  أما عمر بف الخطاب ، كحصر شامؿ ألمكالو كما زاد منيا خبلؿ مدة خدمتو
  ، فيك في ذلؾ يراقب عمالو كيقيـ أعماليـ.حيف كتب عيده أنو ال يكلي العامؿ أكثر مف عاميف

عمى كلي األمر أف يأخذ الماؿ مف حمو، كيضعو في حقو، كال يمنعو مف مستحقو، ككاف عمي 
ترككا ك ي، إذا بمغو أف بعض نكابو ظمـ يقكؿ:  الميـ إني لـ آمرىـ أف يظممكا خمقؾ أبف أبي طالب 

 .حقؾ 

كصي الخميفة مف بعدم بتقكل هللا كأكصيو بأىؿ الكفاة قاؿ: أي   عندما حضرت عمرك 
ف رضى منيـ كأف م يأخذ منيـ إال فضميـ أالٌ  ،األمكاؿ كجباهاألمصار فقنيـ ردة اإلسبلـ كغيظ العد 

 .كاشي أمكاليـ فيرد عمى فقرائيـيؤخذ الماؿ مف ح
 :الماكردم كاجبات الخميفة المالية كدكره في الرقابة المالية بما يميص اإلماـ قد لخٌ مما سبؽ ف

 .ا كاجتيادا مف غير خكؼ كال عسؼجباية الفيء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع نص -1
في كقت ال تقديـ فيو كال تقدير العطايا كما يستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقتير كدفعو  -2

 .تأخير
                                 

 .29( ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص1)
 .29( المصدر نفسو: ص2)
 .313صنظاـ الحكـ اإلسبلمي،  ( حممي، محمكد:3)
 .269، ص1( التراتيب اإلدارية،ج4)
 .29ابف تيمية: السياسة الشرعية، ص (5)
 .14( أبك يكسؼ: الخراج، ص6)
 .16( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص7)
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كتقميد النصحاء فيما يفكض إلييـ مف األعماؿ كيكمو إلييـ مف األمكاؿ، لتككف تكلية األمناء  -3
 .بكطة كاألمكاؿ باألمناء محفكظةاألعماؿ بالكفاءة مض

ض فقد يخكف األميف كيغش أف يباشر بنفسو مراقبة األمكر كتصفح األحكاؿ كال يعكؿ عمى التفكي -4
يِإنَّايَجَعْمَنا قاؿ تعالى: ،الناصح يَوَليَثثَِّبِعيَ ايَتاُووُت يَبْ َنيالنَّاِسيِباْلَحقِّ َكيَخِم َفًميِفيياأْلَْيِضيَفاْحُكْم

يَنُ وا يِبَما يَشِت ٌت يَعَذاٌ  يَلُيْم ياَّللَِّ يَ ِب ِل يَعْن يَ ِضمنوَن يالَِّذ َن يِإنَّ ياَّللَِّ يَ ِب ِل يَعْن َ ْوَميياْلَيَوىيَفُ ِضمََّك
 .﴾اْلِحَ ا ِي

يتوييالو  ييفيياليقابميالمال م:ي-:اثا عًي
مضايجكز لئلماـ أف يستكزر مف يفك  يا عمى اجتياده كدليؿ ئض إليو تدبير األمكر برأيو كا 

(يَىاُيوَنيَأِخيي29﴿َواْجَعْليِلييَوِ  يًايِمْنيَأْىِميي):  جكاز ىذه الكزارة قكلو تعالى حكاية عف مكسى
يَأْ ِييي)30) يِبِو ياْشُتْت يِفييَأْمِيي﴾(ي31( فقذا جاز ذلؾ في النبكة كاف في اإلمامة أجكز  ،َوَأْشِيْكُو

إلى اإلماـ مف تدبير األمة ال يقدر عمى مباشرة جميعو إال باالستبانة كذلؾ أبعد مف الزلؿ  كألف ما ككؿٌ 
راج فقنو إليو مف أمر الحرب كالخ كأمنع مف الخمؿ كيشترط أف يككف الكزير مف أىؿ الكفاية  فيما ككؿٌ 

  ،يب فييما أخرلنليما تارة كمست مباشر

رفعكف نتائج فالكزراء في الدكلة اإلسبلمية كانكا يراقبكف تحصيؿ األمكاؿ ككيفية إنفاقيا، كي
 .األعماؿ إلى الخميفة

ا ما كاف كلكنيـ مع ذلؾ لـ يككنكا بمنأل عف المراقبة بؿ كانكا يخضعكف لمراقبة الخميفة ككثيرن 
 .در أك يشاطرىـ أمكاليـكيصايعزليـ 

 
 
 
 
 
 

                                 
 .26( سكرة ص: آية 1)
 .31،29( سكرة طو: آية 2)
 .22( الماكردم: األحكاـ السمطانية، ص3)
 .40السياسة الشرعية، ص ،تيميةابف ينظر: ( 4)
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  ٔحماضبت يانٍت دٌٕاٌ بٍج ادلال ٔيا حيققّ يٍ رقابت

ي:الغيضيمنيت وانيب  يالمالي-أوًل:
كاف الغرض مف إنشاء ديكاف بيت الماؿ ضبط إيرادات الدكلة كنفقاتيا كمحاسبة القائميف عمى 

كقد كاف لو فركع في مختمؼ أقاليـ الدكلة اإلسبلمية كىك أشبو ما يككف بكزارة  ،أمكر ىذه األمكاؿ
نشاء ديكاف المالية في ىذه األياـ كيشمؿ كؿ حؽ مف حقكؽ المسمميف المالية، كفي بياف الغرض مف إ

بف جعفر في كتابو الخراج كصناعة الكتابة:  الغرض منو إنما ىك محاسبة  بيت الماؿ يقكؿ قدامة
بيت الماؿ عمى ما يرد عميو مف األمكاؿ، كيخرج مف ذلؾ في كجكه النفقات، كاإلطبلقات، إذا صاحب 

كاف ما يرفع مف الختمات، مشتمبل عمى ما يرفع إلى دكاكيف الخراج، كالضياع مف الحمكؿ كسائر 
نظر في الكركد، كما يرفع إلى ديكاف النفقات، مما يطمؽ في كجكه النفقات ككاف المتكلي ليا جامعا لم

 .ا عمى األصكؿ كالنفقاتاألمريف كمحاسب

كيفيـ مما تقدـ أف صاحب بيت الماؿ يحاسب أصحاب الدكاكيف األخرل عمى إجمالي 
عامة كفي ذلؾ يقكؿ إيراداتيـ كما يجبكنو مف أمكاؿ كيحاسبيـ عمى ما يقكمكف بقنفاقو مف األمكاؿ ال

 فقذا أخرج صاحب دكاكيف األصكؿ كأصحاب دكاكيف النفقات، ما يخرجكنو في  :قدامة بف جعفر
ختمات بيت الماؿ المرفكعة إلى دكاكينيـ مف الخبلؼ، سبيؿ الكزير أف يخرج ذلؾ إلى صاحب ىذا 

 .كاف ليصفحو كيخرج ما عنده فيو الدي

ي:و ائليت وانيب  يالماليفييمياقبميالمال ميالعامميلمتولمي- انً ا:
كمما يحتاج ذلؾ يقكؿ قدامة بف جعفر:   قيد أكامر الصادرات كتحصيؿ صرؼ اإليرادات: كفي -1

إلى تقكية ىذا الديكاف بو ليصح أعمالو، كينتظـ أحكالو، كيستقيـ ما يخرج منو، أف يخرج كتب 
ت الحمكؿ األمكاؿ التي تحمؿ إلى بيت الماؿ مف جميع النكاحي قبؿ إخراجيا إلى دكاكينيا إليو ليثب

يؤمر بالمطالبة بو فيو ككذلؾ سائر الكتب النافذة إلى صاحب بيت الماؿ مف جميع الدكاكيف، بما 
 .مف األمكاؿ 

كىذا يعني أنو يجب أف تمر بالديكاف جميع أكامر الصرؼ الصادرة مف كلي األمر لتقيد بو قبؿ إرساليا 
 لمديكاف المختص بالصرؼ ككذلؾ أكامر تحصيؿ اإليرادات لتقيد قبؿ نفاذىا.

تأشيرة القيد: يككف لصاحب ىذا الديكاف عبلمة عمى الكتب كالصكاؾ كاإلطبلقات يتفقدىا كلي  -2
كاف الخميفة أك الكزير كيراعكنيا كيطالبكف بيا إذا لـ يجدكىا لئبل يخطئ أصحابيا األمر سكاء 

                                 
 .36( ص1)
 .36، صالمصدر نفسو( 2)
 .36( المصدر نفسو: ص3)
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 .تؿ أمره كال يتكامؿ العمؿ فيو كالمديركف ليذا الديكاف فيخ
كىذه العبلمة التي أشار إلييا قدامة بف جعفر أشبو ما تككف بالخاتـ الرسمي في ىذه األياـ حيث ال يتـ 

 بختمو بعبلمة خاصة لبلطمئناف عمى أنيا قيدت بديكاف بيت الماؿ إخراج أم مستند كصرفو إال
 كذلؾ تجنبان لمتزكير كاالختبلس. 

اعتماد المستندات قبؿ الصرؼ: فبل يتـ صرؼ أم مبمف مف بيت الماؿ إال مقابؿ مستندات   -3
كيككف لذلؾ نماذج  ،يكاف كمستند داؿ عمى صحة الصرؼمعتمدة مف ذكم الشأف كتحفظ في الد

فييا تغيير كال  ال يكاد يخرج نمكذجيعتمدكف عمى رسكـ مقررة ك خاصة حيث كاف كتاب األمكاؿ 
 .زيادة كال نقص

اؿ مراقبة كضبط اإليرادات: يباشر بيت الماؿ ضبط اإليرادات كذلؾ بأف يقيـ لكؿ عمؿ مف األعم -4
مترجمة باسـ العمؿ أك الجية ككجكه أمكاليا فقذا كصؿ إليو الماؿ كضع  اأك جية مف الجيات أكراقن 

الرسالة الكاصمة قريبة مف ذلؾ العمؿ ثـ شطبيا بما صح عنده مف الكاصؿ إليو كذلؾ بعد كضعو 
ف ، في تعميؽ المياكمة فقذا صح الكاصؿ صحبة الرسالة كتب لمباشر ذلؾ العمؿ رجعة بصحتو كا 

عمؿ ص كاستثنى بالعجز كالرد كبرز بما صح كأعاد الرد لمباشر ذلؾ النقص ضمف رجعتو ذلؾ النق
 .كأثبت في بيت الماؿ ما فيو

كىذا يعني أف مسؤكؿ بيت الماؿ إذا كصمو بعض األمكاؿ مف جية مف الجيات يقكـ بتدكينيا كتقييدىا 
ما كصمو مف األمكاؿ كنقميا مف المستندات الكاردة إلى دفاتر اإليرادات في بيت الماؿ كذلؾ إلثبات 

لحفظيا مف الضياع أك التبلعب كيقكـ بتسجيميا في سجبلت بيت الماؿ ككتابة مخالصة كيتـ القيد أك 
الشطب مف كاقع ما استمـ مف اإليرادات كتحفظ ىذه الدفاتر لكؿ جية باعتبارىا المستندات التي تثبت 

 اإليرادات كتفيد المقبكضات في كتابة المياكمة.
ط المصركفات: يقكؿ النكيرم:  كطريؽ مباشر بيت الماؿ في ضبط المصركؼ أف مراقبة كضب -5

يبسط جريدة عمى ما يصؿ إليو مف االستدعاءات كالكصكالت مف الجيات كأسماء أرباب 
االستحقاقات كما ىك مقرر لكؿ منيـ في كؿ شير بمقتضى تكقيعاتيـ أك ما شيدت بو االستثمارات 

ؿ كيشطب قبالة كؿ اسـ ما صرفو لو عمى مقتضى عادتو إما نقدا مف القديمة المخمدة في بيت الما
بيت الماؿ أك حكالة تفرع عمى جية تككف مقررة لو في تكقيعو كيكصؿ إلى تمؾ الجية ما فرعو 
ذا كصؿ إليو استدعاء مف جية مف الجيات أك كصكؿ كضعو في جريدتو كخصمو بما  عمييا كا 

                                 
 .36( قدامة: الخراج كصناعة الكتابة، ص1)
 .197، ص6( القمقشندم: صبح األعشى، ج2)
 .413، ص11( المصدر نفسو: ج3)
 .217، ص8( النكيرم: نياية األرب في فنكف األدب، ج4)
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 .رد جميع ذلؾ في تعميؽ المياكمةيك يقبضو لربو، كيشيد عميو بما يقبضو ك 
مما سبؽ يتبيف لنا أف ديكاف بيت الماؿ يقكـ بضبط المصركفات باالحتفاظ بسجبلت تفصيمية بأسماء 
المستحقيف كأصحاب األجكر كالركاتب كيتـ تسجيؿ كؿ ما يدفع ليـ في سجبلت خاصة مقابؿ اسـ 

بيت الماؿ باالحتفاظ بيذه السجبلت كجميع كؿ مستحؽ أك جية كتدكف تكقيعاتيـ بما أخذكا كيقكـ 
 .سجؿ المصركفات اإليصاالت الخاصة بالمصركفات كمستندات تقيد في

بلؿ كالمسؤكؿ عنيا بضبط ما يصؿ إليو كما بلؿ: يقكـ مباشر مخازف الغً مراقبة كضبط مخازف الغً  -6
، فقذا جاءتو بلؿيصرؼ مف حاصمو بكضع جريدة ينظـ فييا أسماء النكاحي التي تصؿ منيا الغً 

رسالة مف جية مف تمؾ الجيات كضعيا تحت اسـ الجية كقيد ما كصؿ منيا في سجؿ خاص بيا 
ف نقص طالب فقف كانت الكميات الكاصمة مطابقة لمرسالة كتب لتمؾ الجية ص كا بصحتيا كا 

 .بالنقص
أف مف أعماؿ ديكاف بيت الماؿ ضبط الكميات الكاردة كالمنصرفة لكؿ صنؼ  فسبؽ يتبيٌ  ف خبلؿ مام

بلؿ يصؿ إلى المخازف كذلؾ لما لذلؾ مف أىمية في حفظ الماؿ العاـ كتكفير القكت مف أصناؼ الغً 
 لعامة المسمميف.

 ؛ةيمـز كاتب الديكاف رفع تقرير سنكم عف الميزانية: كبياف االرتفاع أك االنخفاض في الميزاني -7
كذلؾ بتكضيح جممة إيراداتيا مخصكمان مف جممة المصركفات المستحقة عف كؿ سنة كاممة كتككف 

كتظير أىمية ذلؾ في تبلفي العجز كبياف أسبابو لتجنبيا ، افي اإليرادات أك عجزن  اجة إما فائضن النتي
ة العامة في كاألخذ بأسباب زيادة اإلنتاج كتقميؿ العجز كىذا يساعد عمى إحكاـ مراقبة المالي

 .كلةالد
يمـز الكاتب أف يرفع عف كؿ ثبلث سنيف كشكؼ تفصيمية: كيذكر في ىذه الكشكؼ أسماء  -8

النكاحي العامرة كالغامرة كالفدف العاطمة كذكر البدار كالريع ثـ يذكر المتحصؿ منيا في ثبلث سنيف 
ما بكؿ ناحية مف لثبلث مغبلت يعقد في ذلؾ جممة كيفصمو بسنيو كأقبلمو كال يخؿ بشيء م

دف كمقدار ما أنتجتو مف ف في كؿ كشؼ عدد النكاحي كالفالحقكؽ الديكانية كاإلقطاعية كيبيٌ 
 .بلؿالغً 

جد في النكاحي كاألقاليـ مف ف مف يقكـ بالمراجعة مف معرفة ما استي كىذه الكشكؼ كما يبلحظ تمكٌ 
إيرادات مف أراض جديدة أك جيات تـ استصبلحيا كلـ يكف ليا أصؿ بالديكاف كبياف ما نقص مف 

                                 
 .219، ص8في فنكف األدب، ج( نياية األرب 1)
 .246( الشيف، محمكد: التنظيـ المحاسبي لؤلمكاؿ العامة في الدكلة اإلسبلمية، ص2)
 .297، ص8( النكيرم: نياية األرب في فنكف األدب، ج3)
 .297، ص8النكيرم: نياية األرب في فنكف األدب، ج (4)
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 أسباب الزيادة كاألخذ بيا كأسباب النقص كتجنبيا.ك  ،رادات كبياف أسباب ذلؾإي
كالمنيكبة ككما  ككذلؾ يظير ذلؾ األمكاؿ المستحقة عمى أربابيا كلـ تدفع أك األمكاؿ المسركقة

ف المصركفات كالمدفكعات التي لـ تصؿ ألصحابيا كىنا يستطيع مف يقكـ بالمراقبة ضبط ىذه يبيٌ 
 عف المقبكضات كيطابقيا بأرصدة الديكاف. كالمصركفاتاألمكاؿ كيبيف أسباب اختبلؼ اإليرادات 
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 انُتائح ٔانتٕصٍاث

قد تكصمت ، فؿٌ ا حسف آخره كخير الكبلـ ما قؿ كدالعمؿ م، كخير كىكذا لكؿ بداية نياية 
 :الدراسة لمعديد مف النتائج كالتكصيات كىذه أىميا

  الرقابة المالية مف كجية نظر الشرع تعني كجكب اتباع جميع ما أقرتو الشريعة اإلسبلمية مف قكاعد
دارة شؤكنو كفؽ أسمـ  ،فظة عمى الماؿ العاـاكالتي تيدؼ بمجمكعيا إلى المح ،كأحكاـ كتنميتو كا 

مع استمرار  ،الطرؽ كأدقيا سكاء في مجاؿ جمعو مف مكارده المشركعة أك صرفو لمستحقيو
كالكصكؿ  ،كزجره ،كردعو ،كمعاقبة المسيء ،عمميات المتابعة كاإلشراؼ لتجنب الكقكع في الخطأ

 ي قكة األمة كاستقرارىا.إلى أفضؿ النتائج في تكفير الماؿ العاـ لما لو مف عظيـ األثر ف
  فبل مانع مف االستعانة بكسائؿ الرقابة الحديثة  ،مع ما تيدؼ إليو الشريعة مف حفظ الماؿ اانسجامن

كذلؾ في سبيؿ ضبط الحساب كتفعيؿ الرقابة  ،كباألجيزة الخاصة بالبرمجة كالحاسبات الدقيقة
 كتكفير الجيد كالكقت.

 جماع األئمة ،ر كاجب بنص الشرعىك أم القياـ بأعماؿ الرقابة المالية   ،كثابت بالكتاب كالسنة كا 
 كذلؾ ألىميتو التي تعكد عمى الصالح العاـ بالخير كالنفع.كالركايات التاريخية؛ 

 كبككنو  ،إف كقعت ،يتميز نظاـ الرقابة في اإلسبلـ بمحاكلتو منع األخطاء قبؿ كقكعيا كعبلجيا
 كيتـ بمشاركة أعمى المستكيات في الدكلة. ،اا رادعن ا حاسمن نظامن 

 فمنيا ما ىك دكرم ثابت يتكرر كؿ عاـ كالزكاة كالجزية  ،:مكارد بيت الماؿ في اإلسبلـ عمى نكعيف
كينقطع أخرل كذلؾ كالغنائـ  امنيا ما ىك غير دكرم يكجد أحيانن ك  ،كالخراج كالعشكر كالضرائب

 .يء كالقركضكالف
  رساؿ السالدكلة اإلسبلمية مسؤكلة لعمؿ ذلؾ سكاء منيا  هعامسئكلية تامة عف جباية أمكاؿ الزكاة كا 

 األمكاؿ الظاىرة أك الباطنة.
 ف أدائيا كتؤديو علزكاة عمى دفعيا كتعاقب الممتنع كاجب الدكلة اإلسبلمية أف تجبر مف يكتـ ا

 بالتعزيز كالغرامات المالية التي تراىا مناسبة.
 الدكلة أف تحرص عمى استخداـ الرجاؿ األمناء مف ذكم الكفاءات كالميارات كتقكـ بالعناية  مسئكلية

نفاقو في كجكىو المقررة شرعان كأف  بتدريبيـ لمقياـ بأعماليـ المتعمقة بحفظ الماؿ كتنميتو كجمعو كا 
 تعمؿ جاىدة في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ.

 مى الماؿ العاـ سكاء كاف المعتدم مف كضع عقكبات رادعة لكؿ مف تسكؿ لو نفسو باالعتداء ع
المسئكليف أك مف عامة الناس كمنع جميع الطرؽ المؤدية إلى االعتداء عمى األمكاؿ العامة كذلؾ 
باستغبلؿ المنصب كالقياـ بعمميات االختبلس كالتزكير كأخذ الرشكة كاالستئثار باألمكاؿ العامة 

 كحرماف األمة منيا.
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 ألمكاؿ التي تجبى لبيت الماؿ مف المكمفيف كعدـ أخذ الماؿ الردمء كفي تشديد الرقابة عمى نكعية ا
 .سبيبلن بيف ذلؾنفس الكقت عدـ أخذ كرائـ أمكاؿ الناس ككجكب اتخاذ 

 أسمـ الطرؽ لتقميؿ نفقات الجباية كالصرؼ ألم مف األمكاؿ دكلة اإلسبلمية أف تحرص عمى ال عمى
ال أا  الجباية غير مجدية مف الناحية المالية كاالقتصادية. ت أعماؿضحلعامة إلى أقؿ قدر ممكف كا 
 تباع  ،كمنع المجكء إلى التحايؿ عمى الجباة ،مكافحة عمميات التيرب مف دفع حقكؽ بيت الماؿ كا 

 .ارماف الفقراء مف حقيـ المقرر شرعن الطرؽ الممتكية ليضـ حقكؽ بيت الماؿ كبالتالي ح
 كقتالو إذا تطمب  ،لعيد الذمة ككجكب إجباره عمى الدفع بالحبس كنحكه ابار مانع الجزية ناقضن اعت

 األمر ذلؾ.
 ف دفع صاحبيا خراجيا ألف تعطيميا يؤدم إلى خرابيا كفي ذلؾ  ،منع تعطيؿ زراعة أرض الخراج كا 

ما فيو مف الفساد كتضييع حقكؽ بيت الماؿ ككجكب رفع يد مف عطميا عنيا كدفعيا لمف يقـك 
ح  يائيا.بزراعتيا كا 

 .منع الغمكؿ كتحريمو بشتى صكره كأنكاعو كترتيب عقكبات رادعة لمف يثبت ذلؾ في حقو 
 بأحكاـ الشرع المتعمقة بأخذ القركض المالية كتحريـ القركض الربكية كعدـ  دتقيٌ عمى الدكلة أف ت

ريس قبكؿ القركض المقركنة بشركط تضر بسيادة الدكلة اإلسبلمية كعزة المسمميف كتؤدم إلى تك
 العجز االقتصادم كاستفحالو.

  االىتماـ بتنظيـ الدكاكيف كسجبلت الجباية كالصرؼ كمراجعة الحسابات كذلؾ تجنبا لمكقكع في
 األخطاء كلتحاشي التخبط االقتصادم الناتج عف سكء اإلدارة كفسادىا.

 ات كتكزيع بياف أىمية دكر المحتسب في الرقابة المالية سكاء في مجاؿ عممو في تحصيؿ اإليراد
النفقات العامة أك اإلشراؼ عمى المرافؽ العامة كصيانتيا كعمارتيا كتحصيف الثغكر كالتركيز عمى 

 دكر الشعب في مراقبة كحفظ األمكاؿ العامة.
  في ردع كمحاسبة الكالة ككبار المسئكليف في الدكلة كمنعيـ مف  أىمٌية كالية المظالـل لقد كاف

اب الدكاكيف مف إيرادات كمصركفات كالعمؿ عمى راجعة ما يثبتو كتٌ التبلعب باألمكاؿ العامة كم
ضبطيا كمنع عمميات التزكير كاالختبلس كرد الحقكؽ إلى أصحابيا كضماف عدـ التعدم كالظمـ 

 عمى حقكؽ الرعية.
  عمؿ الدكاكيف المالية في كضع كشكؼ تفصيمية كتقارير سنكية عف ميزانية الدكلة كمقارنتيا بغيرىا

 السنيف لتجنب الخطأ كعبلج أسباب القصكر إف كجدت.مف 
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كمحمد العرقسكسي، مؤسسة الرسالة،  األرناؤكطج، تحقيؽ شعيب 23سير أعبلـ النببلء ،  -48

 ـ. 1993 -1413، 9بيركت، ط
  نيالت نيعبتياليحمنيبنيأحمتيبنييج يبنيالح ن،يالَ  مي،يالبغتاتي،ي ميالتمشقي،يي:ابنييج 

 ي(:م1393/ه795) يالحنبمي
ىيـ ابرا -جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ، تحقيؽ شعيب األرناؤط -49

 ـ. 1997 -ق1417 ،7باجس، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
يال مخشيي يالخواي مي يعمي يبن يمحمت يبن يعمي يبن يمحموت يالقا م يأبو يال مخشيي:

 (:يم1143/ىة538) 
 ـ.1979 -ق1399 أساس الببلغة، دار الفكر، -50

 ي
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 نجو وي) يابني نجو و:يأبويأحمتيحم تيبنيمخمتيبنيقث بميبنيعبتيهللايالخي انييالمعيوفيبابني
 (:م865/ىة251

 ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.ج5األمكاؿ،  -51
 ىة(:ي483ال يخ ي:يمحمتيبنيأحمتيبنيأبيي يليال يخ ي) ي

 ج، دار المعرفة، بيركت.30المبسكط،  -52
 ىة(:ي515ال عتي:يأبويالقا ميعمييبنيجعفييال عتيي) يي

 ـ.1983 -ق1403 ،1ج، عالـ الكتب، بيركت، ط3األفعاؿ،  -53
 (:يم977/ىة367ال ميقنتي:ينصييبنيمحمتيبنيأحمتيأبويالم ثيال ميقنتيي) ي

 ج، تحقيؽ محمكد مطرجي، دار الفكر بيركت.3تفسير السمرقندم المسمى بحر العمكـ، -54
ي ي عتال معاني: يأبو يالميو ي، يال معاني يالثم مي يمنصوي يبن يمحمت يبن يالكي م يعبت

 (:م1167/ه562) 
 ـ.1998-ق1419، 1تحقيؽ عبد هللا الباركدم، دار الفكر، بيركت، ط ج،3األنساب ، -55
 ال نامي:يعمييبنيمحمتيبنيعوضيال نامي:يي

 نصاب االحتساب، تحقيؽ رائدة الشكاىيف، بيت الحكمة. -56
 (:يم1505/ىة911ال  وطي:يالحافظيج ليالت نيعبتياليحمنيال  وطييي) ي

     بدكف دار نشر، بدكف طبعة.، مكسكعة الجامع الكبير، ج21جامع األحاديث،  -57
 ـ. 1952-ق1371، 1تاريخ الخمفاء، تحقيؽ محمد عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط -58

 (:يم844/ىة230ابني عت:يمحمتيبني عتيبنيمن عيأبويعبتهللايالبصيييال ىييي) 
 ج، دار صادر، بيركت.8الطبقات الكبرل،  -59

 (:يم839/ىة224ابني  م:يأبويعب تيالقا ميبني  مي) ي
 ـ.1988 -ق1408 األمكاؿ، تحقيؽ خميؿ ىراس، دار الفكر، بيركت، -60

 (:يم819/ىة204الشافعي:يمحمتيبنيإتي سيالشافعييأبويعبتيهللاي) ي
 . ـ1973 -ق1393، 2ج، دار المعرفة، بيركت، ط8األـ،  -61
 -ق1400ج، تحقيؽ عبد الغني عبد الخالؽ، دار الكتب العممية، بيركت، 2أحكاـ القرآف،  -62

 .ـ1980
 (:يم1569/ىة977الشيب ني:يمحمتيالخط  يالشيب نيي) ي

 ج، دار الفكر، بيركت. 4مغني المحتاج،  -63
 (:يم813/ىة198الش باني:يمحمتيبنيالح نيالش بانيي) ي

 ج، تحقيؽ صبلح المنجد، معيد المخطكطات، القاىرة. 5شرح كتاب السير الكبير،  -64
 .ـ1985 -ىػ1406، 1لكتب، بيركت، طالجامع الصغير كشرحو النافع الكبير، عالـ ا -65



135 

 (:يم1083/ىة476الش يا ي:يإبياى ميبنيعمييبني و فيالش يا ييأبويإ حاقي) يي
ج، دار الفكر، بيركت. التنبيو في الفقو الشافعي، تحقيؽ 2الميذب في فقو اإلماـ الشافعي،  -66

 .ـ1982-ىػ1403، 1عماد الديف حيدرف عالـ الكتب، بيركت، ط
 (:م1194/ىة590:يعبتياليحمنيبنينصييبنيعبتيهللايالعتوييالش  يييالطبييي) الش  يي

     ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.نياية الرتبة في طمب الحسبة  -67
 ـ.1987المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ، تحقيؽ عمي المكسى، مكتبة المنارة، الزرقاء،  -68

 (:يم826/ه211ماميالصنعانيي) الصنعاني:يعبتيالي اقيبنيى
 -ق1410، 1ج، تحقيؽ مصطفى محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط3تفسير القرآف،  -69

 .ـ1989
 (:يم971/ه360الطبياني:يأبويالقا مي م مانيبنيأحمتيالطبيانيي) 

عبد المحسف الحسيني، دار الحرميف، القاىرة،  -ج، طارؽ محمد5المعجـ األكسط،  -70
 . ـ1995 -ق1415

 -ق1403 ،2ج، تحقيؽ حمدم السمفي، مكتبة الزىراء، المكصؿ، ط25الكبير،  المعجـ -71
 يـ.1983

 (:يم922/ه310الطبيي:يمحمتيبنيجي ييبني   تيبنيخالتيالطبيييأبويجعفيي) 
 -ق1405ج، دار الفكر، بيركت، 30جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف) تفسير الطبرم(،  -72

 . ـ1984
 الكتب العممية، بيركت. ج، دار5تاريخ األمـ كالممكؾ،  -73

 (:يم1775/ىة1189العتوي:يعمييالصع تييالعتوييالمالكيي) ي
ج، تحقيؽ يكسؼ البقاعي، دار الفكر، 2حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني،  -74

 .ـ1992 -ق1412بيركت، 
ي)  يعابت ن يبابن يالمعيوف يأم ن يمحمت يبن يمحمت يالت ن يع ء يعابت ن: يابن يالت ن  ع ء

 (: ـ1888/ػى1306
    ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.ج2تكممة رد المحتار،  -75
يالت نيي يبنيح  نيالغ ثابىيالحنفىيبتي يبنيمو ىيبنيأحمت يبنيأحمت يمحموت يأبويمحمت  الع ني:

 (:ـ1415/ىػ855العينى )ت 
 . ج، دار إحياء التراث العربي، بيركت25عمدة القارمء شرح صحيح البخارم،  -76

يالحنفي)  يالتمشقي يعابت ن يبابن يالمشيوي يالع    يعبت يبن يعمي يبن يأم ن يمحمت يعابت ن:  ابن
 (: ـ1836/ىػ1252
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ج، دار الفكر 8حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة،  -77
 ـ.2000 -ق1420 لمطباعة كالنشر، بيركت،

 (:يم1070/ه463بنيعبتيالبيي) يابنيعبتيالبي:ي و فيبنيعبتيهللايبنيمحمتي
، 1ج، تحقيؽ عمي البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط4االستيعاب في معرفة األصحاب،  -78

 .ـ1992 -ق1412
 (:يم1321/ىة721ابنيعبتيالقاتيياليا ي:يمحمتيبنيأبييبكييبنيعبتيالقاتيياليا يي) ي

هللا أحمد، دار البشائر تحفة الممكؾ )في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف(، تحقيؽ عبد  -79
 . ـ1997 -ق1417، 1اإلسبلمية، بيركت، ط

 ـ.1995 -ق1415 مختار الصحاح، تحقيؽ محمكد خاطر، مكتبة لبناف، بيركت، -80
 (:يم940/ىة328ابنيعبتييبو:يأحمتيبنيمحمتيبنيعبتييبوياألنتل يي) ي

 ـ.1999-ق1419، 3لبناف، ط -ج، دار إحياء التراث العربي، بيركت6العقد الفريد،  -81
  (:م1175/ىة571 ابنيع اكي:يأبييالقا ميعمييبنيالح نيإبنيىبميهللايبنيعبتيهللايالشافعيي) ي

ج، تحقيؽ محب الديف 70تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ،  -82
 ـ.1995 -ق1415 العمرم، دار الفكر، بيركت،

 (:يم1111/ىة505الغ الي:يمحمتيبنيمحمتيالغ الييأبويحامتي) 
 ج، دار المعرفة، بيركت. 4إحياء عمـك الديف،  -83
، 1المستصفى في عمـ األصكؿ، تحقيؽ محمد عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت، ط -84

 . ـ1993 -ق1413
 (:يم1368/ىة770الف ومي:يأحمتيبنيمحمتيبنيعمييالمقيييالف ومي) 

 المكتبة العممية، بيركت.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي،  -85
 (:يم1272/ه671القيطبي:يأبويعبتيهللايمحمتيبنيأحمتياألنصايييالقيطبي) 

 ج، دار الشعب، القاىرة.20الجامع ألحكاـ القرآف،  -86
 (:يم1283/ىة682الق و ني:ي كي ايبنيمحمتيبنيمحموتيالق و نيي) يي

    نشر، بدكف طبعة. ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دارآثار الببلد كأخبار العباد -87
 (:م1409/ه821القمشقنتي،يأحمتيبنيعمييبنيأحمتيالف اييي) 

 زكار، كزارة الثقافة، دمشؽ،ج، تحقيؽ عبد القادر 14صبح األعشى في كتابة اإلنشا،  -88
 ـ.1981

 (:يم1658/ىة1069قم وبي:يشيا يالت نيأحمتيبنيأحمتيبني  مميالقم وبيي) يي
ج، تحقيؽ مكتب 4عمى شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف،  حاشية قميكبي -89

 ـ.1998 -ق1418 ،1دار الفكر، دار الفكر، بيركت، ط -البحكث كالدراسات
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 (:يم1350/ىة751ابنيالق م:يمحمتيبنيأبييبكييأ و يال يعييأبويعبتيهللاي) ي
 مدني، القاىرة. الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيؽ محمد غازم، مطبعة ال -90
عبد القادر األرناؤكط،  -ج، تحقيؽ شعيب األرناؤكط5زاد المعاد في ىدم خير العباد،  -91

 ـ. 1986 -ق1406 ،14الككيت، ط -مكتبة المنار اإلسبلمية، بيركت -مؤسسة الرسالة
،  -شاكر العركرم، رمادم لمنشر -ج، تحقيؽ يكسؼ البكرم3أحكاـ أىؿ الذمة،  -92 دار ابف حـز

 ـ. 1997 -ق1417 ،1بيركت، ط -الدماـ
 (:يم1223/ىة620ابنيقتامم:يعبتيهللايبنيأحمتيبنيقتامميالمقت ييأبويمحمتي) ي

 . ـ1985-ق1405، 1ج، دار الفكر، بيركت، ط10المغني في فقو اإلماـ أحمد ابف حنبؿ،  -93
 ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.ج12الشرح الكبير،  -94

 (:يم1191/ىة587:يع ءيالت نيالكا انيي) يالكا اني
 .2ج، دار الكتاب العربي، بيركت، ط7بدائع الصنائع،  -95

 (:يم1372/ىة774ابنيك  ي:يإ ماع ليبنيعمييبنيك  ييالقيشييأبويالفتاءي) ي
 ج، مكتبة المعارؼ، بيركت. 14البداية كالنياية،  -96
 شر، بدكف طبعة.، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نج4السيرة النبكية،  -97

 (:يم795/ىة179مالك:يمالكيبنيأنسيأبويعبتهللاياألصبحيي) ي
 ج، تحقيؽ محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.2مكطأ اإلماـ مالؾ،  -98

 (:يم1058/ىة450) يالماويتي:يأبويالح نيعمييبنيمحمتيبنيحب  يالبصيييالبغتاتييالماويتي
 ـ. 1985-ق1405األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، دار الكتب العممية، بيركت،  -99

عادؿ المكجكد،  -ج، تحقيؽ عمى معكض18الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي،  -100
 ـ. 1999-ق1419 ،1لبناف، ط -دار الكتب العممية، بيركت

الرحيـ، دار الكتب العممية،  ج، تحقيؽ السيد عبد6النكت كالعيكف )تفسير الماكردم(،  -101
 لبناف. -بيركت

 (:يم1943/ىة1353المبايكفويي:يمحمتيعبتياليحمنيبنيعبتياليح ميالمبايكفويييأبويالع ي) ي
 ج، دار الكتب العممية، بيركت.10تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم،  -102

 (:يم1567/ىة975المثقييالينتي:يع ءيالت نيعمييالمثقييبنيح اميالت نيالينتيي) يي
 -ق1418 ،1ج، تحقيؽ محمكد الدمياطي، دار الكتب العممية، بيركت، ط16كنز العماؿ،  -103

 ـ.1998
 (:يم1197/ىة593الميغ اني:يأبييالح نيعمييبنيأبييبكييبنيعبتيالجم لياليشتانييالميغ انيي) ي

 ج، المكتبة اإلسبلمية.4اليداية شرح البداية،  -104
 (:يم1341/ه742أبويالحجاجيالم يي) الم ي:ي و فيبنيال كييعبتاليحمنيي
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 -ق1400 ،1ج، تحقيؽ بشار معركؼ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط35تيذيب الكماؿ،  -105
 ـ.1980

 (:يم957/ىة346الم عوتي:يأبويالح نيعمىيبنيالح  نيبنيعمىيالم عوتيي) يي
     ، مكسكعة الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.ج2مركج الذىب،  -106

 (:يم875/ىة261بنيالحجاجيأبويالح  نيالقش يييالن  ابوييي) م مم:يم ممي
 ج، تحقيؽ فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.4صحيح مسمـ،  -107

 (:يم1000/ه390المقت ي:يمحمتيبنيأحمتيالمقت يي) ي
كاإلرشاد أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ )مختارات(، تحقيؽ غازم طميمات، كزارة الثقافة  -108

 ـ.1980 -ق1400 القكمي، دمشؽ،
 (:يم1631/ه1041المقيي:يأحمتيبنيمحمتيالمقيييالثمم انيي) ي

ج، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت، 7نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب،  -109
 .ـ1968 -ق1388

يالمي يالت ن يثقي يالعب تي يالح  ني يالعباس يأبو يالقاتي يعبت يبن يعمي يبن يأحمت  قي  يالمقي  ي:
 (: ـ1441/ىػ845)ت

 -ق1418ج، دار الكتب العممية، بيركت، 4المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار،  -110
 . ـ1998

 ،1ج، تحقيؽ محمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط7السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ،  -111
 ـ. 1997 -ق1417

 (:يم1622/ىة1031المناوي:يمحمتيعبتياليؤوفيالمناويي) ي
 -ق1356، 1ج، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، ط4دير شرح الجامع الصغير، فيض الق -112

 . ـ1937
 (:يم1284/ه683الموصمي:يعبتيهللايبنيمحموتيبنيموتوتيالموصمييالحنفيي) ي

ج، تحقيؽ عبد المطيؼ عبد الرحمف، دار الكتب العممية، بيركت، 5االختيار لتعميؿ المختار،  -113
 ـ.2005 -ق1425 ،3ط

 (:يم797/ىة181ك:يعبتيهللايبنيالمبايكيبنيواض يالمي وييأبويعبتيهللاي) ابنيالمبايي
 ج، تحقيؽ حبيب األعظمي، دار الكتب العممية، بيركت.2الزىد،  -114

 (:يم888/ىة275ابنيماجو:يمحمتيبني   تيأبويعبتهللايالق و نيي) ي
 ج، تحقيؽ محمد عبد الباقي، دار الفكر، بيركت.2سنف ابف ماجو،  -115

 ي
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 (:يم932/ىة320الب يقي:يإبياى ميبنيمحمتيالب يقيي) يابنيمحمتي
 -ق1419 ،1المحاسف كالمساكئ، تحقيؽ عدناف عمي، دار الكتب العممية، بيركت، ط -116

 ـ.1999
 (:يم1311ه/711ابنيمنظوي:يمحمتيبنيمكيميبنيمنظويياألفي قييالمصيي) 

 . 1لساف العرب، دار صادر، بيركت، ط -117
 الجامع الكبير، بدكف دار نشر، بدكف طبعة.، مكسكعة ج8مختصر تاريخ دمشؽ،  -118

 (:يم915/ىة303الن ائي:يأحمتيبنيشع  يالن ائييأبويعبتياليحمني) ي
ج، تحقيؽ عبد الغفار 6. السنف الكبرل، 1فضائؿ الصحابة، دار الكتب العممية، بيركت، ط -119

 ـ.1991 -ق1411، 1سيد حسف، دار الكتب العممية، بيركت، ط -البندارم
 (:يم1277/ىة676ىيبنيشيفيالنووييأبوي كي ا) يالنووي:ي ح 

 -ق1405، 2ج، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط12ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،  -120
 . ـ1984

 -ىػ1392، 2ج، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط18صحيح مسمـ بشرح النككم،  -121
 . ـ1972

 ـ.1997 -ق1417 ج، دار الفكر، بيركت،9المجمكع،  -122
 (:يم1332/ىة733شيا يالت نيأحمتيبنيعبتيالوىا يالنو يي) النو يي:ي

، ج، تحقيؽ مفيد قميحة كجماعة، دار الكتب العممية، بيركت33نياية األرب في فنكف األدب،  -123
 .ق1424 ،1لبناف، ط
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Abstract 

The study dealt with control and financial accounting system in the 

Islamic state starting with the Covenant of the Prophet and through caliphs. It 

focuses the light on a time period spanned forty years which was the 

beginning of the Islamic era with its institutions. Land expanding, human and 

civilian conquests made it necessary to attention to human beings firstly, since 

it is the basis of the reconstruction and development. 

 

The study tried to clarify the role of Islam in determination the concept of 

control and financial accounting, types, and general principles that rely on the 

teachings of Islam, as well as, rooting the common concepts and types in the 

area of financial control at the present time which have a relation with  the 

Islamic state across different eras. 

 

It discussed the concept, objectives and advantages of control and 

financial accounting, and evidences of legitimacy from the Qur'an and Sunnah 

and work companions (Radeia Allah anhum). It talked about the types of 

control before and after work, performance control, and the means and ways 

to earn money. 

 

The financial system during the Covenant of the Prophet and the caliphate 

was discussed. The researcher explored the financial system prior to 

migration in Mecca and Medina, during the ignorance before Islam, 

commercial role in Al-Hijaz, systems tribal, and what periodic and non-

periodic financial resources were in the Prophet (Peace Be Upon Him) and 

caliphs period. 

Periodic and non- periodic financial resources of Zakat, tithes, taxes, 

swags and loans were discussed. Control over these funds, and the most 

prominent regulatory and accounting procedures were illustrated. 

At the last chapter, the means and systems of control and financial 

accounting, Alhesba system and its role in oversight and accountability, the 

mandate of the ombudsman and the control on divans, the finance house 

divan system, and what can be achieved from the control of financial and 

accounting were studied. The procedures and regulations during the Prophet 

(Peace Be Upon Him) and Caliphs (Radeia Allah anhum) were also 

illustrated. 

Many sources and references were used to enrich this study. Number of 

personalities and terms was defined. The study conclusion included the most 

important results and recommendations. 

At the end, I ask Allah that I have been able to root the system of control 

and financial accounting. 


