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ولجامعة محمد األ ،إلنسانيةالعلوم اأستاذ باحث بكلية اآلداب و   

المملكة المغربية -وجدة    

 



 :توطئة 

إن السنة النبوية ترسم معامل صورة واضحة حلياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، بكل دقائقها 

، لسائر املسلمني ويف شىت جماالت احلياة، حيث و القدوة العظمى، واألسوة احلسنةفاصيلها، فهوت

قدم لنا صلوات اهلل وسالمه عليه املثل األعلى يف كافة ميادين الفضل واخلري والسمو، ويف خمتلف 

 الظروف واألحوال.

شه وصدق عزميته. فهو صلى اهلل عليه وسلم قدوة اجملاهد يف شجاعته وإقدامه ورباطة جأ

وهو قدوة العابد، يف خشوعه وصفاء سريرته وحسن إخالصه، وهو قدوة الزوج يف حسن معاشرته 

مظاهر  سائرد يف عزوفه عن الرتف وامللذات، و ألهله، وإكرامه هلم وصربه عليهم، وهو قدوة الزاه

ه على مصلحة وهو صلى اهلل عليه وسلم قدوة احلاكم يف حسن سياسته وتدبريه، وسهر  الدنيا.

، صلحتهم، واألنسب خلاصتهم وعامتهمرعيته، خيتار هلم من األمور ما هو األرفق هبم، واألوفق مل

، يطعم األفواه اجلائعة، واالقتصاديةباعتباره عليه السالم إماما للمسلمني، خاصة يف الشؤون املالية 

اإلسالمية، فكان خيطط لإلنتاج،  مةوميأل البطون الفارغة. ويوفر لقمة العيش لكل فرد من أفراد األ

 نذاك.آويف ظل مجيع األحوال والتحديات  ، مبا يتوافق مع كافة الظروف،واالستهالكواإلنفاق، 

للرسول صلى اهلل عليه  االقتصاديةيف هذا البحث سوف أسلط الضوء على التصرفات  

 وتوزيع،ن إنتاج، م االقتصادوسلم، وتدبريه اليومي ملعيش املسلمني يف عصره، وفق عناصر 

 ، وإنفاق، وفق اخلطة التالية: واستهالك

 

 



 

 -األول:  بحث*امل من خالل:للرسول صلى اهلل عليه وسلم  االقتصادياألول: الفكر  فصل* ال

 توفري املوارد املالية العامة لبيت مال املسلمني:

 هديه عليه السالم يف جباية الزكاة. - :1 املطلب- 

 .عليه السالم يف تقسيم الغنائم والفيء والنفل ههدي - :2 املطلب - 

 راضي املفتوحة..ألهديه عليه السالم يف فرض اخلراج على ا - :الثاين املبحث * 

  .ه عليه السالم يف استخالص اجلزيةهدي - :1 املطلب - 

 :واالستهالكتصرفاته صلى اهلل عليه وسلم يف جمال اإلنفاق  - :الثاين* الفصل 

هديه عليه السالم يف الفردي للرسول عليه السالم ) االقتصادي: السلوك ولألا ثاملبح * 

 (.أهلهواإلنفاق على نفسه و  االستهالك

العام للرسول عليه السالم )هديه عليه السالم يف سد  االقتصادي: السلوك الثاين املبحث * 

 حاجات أفراد اجملتمع اإلسالمي (.

  

 

 

 

 



 للرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. تقتصاد االاألول: الفكر  فصلال *

 األول: توفير الموارد المالية العامة لبيت مال المسلمين. مبحث* ال

يف  -(، فاجلزيرة العربية 1عند العرب قبل اإلسالم بسيطة جدا) االقتصاديةكانت املوارد 

 االقتصادكان   تتشكل من صحراء قاحلة، ذات موارد ضحلة للغاية، لذلك - تركيبتها اجلغرافية

يتشكل يف جممله عند العرب من منتجات الصحراء كالتمور والنخيل، وبعض احملاصيل الزراعية 

اليت كانت تنتجها الطائف، وبعض املناطق املعتدلة، ولعل من أهم السلع اإلسرتاتيجية اليت كانت 

ن يتحقق هلم ، و الذي كاالغنائم والرقيق بشكل خاص قق هلم أرباحا طائلة ومكاسب ضخمة:حت

 واحلروب واإلغارات على بعضهم البعض. بسبب الغزوات

وبعد بزوغ فجر اإلسالم، وتكوين دولة املسلمني يف املدينة املنورة، كان شغل النيب صلى 

توفري موارد مالية دائمة ومستمرة لبيت مال  - بعد الدعوة إىل اهلل - عليه وسلم، وجل همه اهلل

 االجتماعية العامة للدولة، ومصدر نفقاهتا وصمام أماهنا املسلمني، باعتباره اخلزين

 .......واالقتصادي

وقد استعمل "لفظ بيت مال املسلمني" يف صدر اإلسالم للداللة على املكان الذي حتفظ 

، من زكاة وجزية وخراج.... وحنوها، إىل أن يتم نقولة للدولة اإلسالمية الناشئةفيه األموال العامة امل

فاقها يف وجوهها. مث اكتفي بكلمة "بيت املال" للداللة على ذلك، حىت أصبح عند صرفها وإن

 اإلطالق ينصرف إليه.
                                                            

دار الكتب العربية، بغداد،  ،33" االقتصاد اإلسالمي يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم" حملسن خليل، ص:  - 1
 م.1811 :طبعة سنة

 



وتطور لفظ "بيت املال" يف العصور اإلسالمية الالحقة إىل أن أصبح يطلق على اجلهة 

 (.2اليت متلك املال العام للمسلمني من عقار ومنقول")

صلى اهلل عليه وسلم، ولكن هوية  تعماهلا يف عهدهوهذه التسمية "بيت املال" مل يشع اس

بيت املال، وحقيقته، وبعض وظائفه، كانت قائمة يف ذلك العهد املبارك، فقد أوىل عليه السالم، 

األمور املالية للدولة عناية خاصة، فقد قام صلى  ،ومنذ تأسيسه للدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة

جباية الزكاة، واستخدام الكتاب لتسجل موارد الدولة من الزكاة  اهلل عليه وسلم بتنظيم أمور

والغنائم واألفياء، لذلك كان الزبري بن العوام وجهم بن الصلت يسجالن الدخول الواردة عن طريق 

 (.3الزكاة والصدقات)

وقد كان صلى اهلل عليه وسلم حيتفظ باألموال النقدية يف بيته، أما األموال العينية فكان 

وبشكل عام بقيت أمور بيت املال يف خالفة أيب بكر الصديق رضي  ،(4إنفاقها يف وجوهها) يتم

 اهلل عنه على ما كانت عليه زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم.

أما يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، وبعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية على إثر 

أهلها يف اإلسالم، مت نقل كثري من خربات وجتارب ودخول  فتح أراضي مصر والشام والعراق...

تلك األمم للمسلمني. فأعاد عمر رضي اهلل عنه تنظيم بيت مال املسلمني على غري ما كان عليه 

                                                            

 .1/242الكويتية":  "املوسوعة الفقهية - 2
، حتقيق السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين، 4/111هـ(: 152"ختليص احلبري" البن حجر العسقالين )ت:  - 3

 م.1894هـ/1314 :املدينة املنورة، طبعة سنة
 :بريوت، طبعة سنة ، دار الكتب العلمية،31هـ(: ص: 278ىي البالذري )ت: "فتوح البلدان" ألمحد بن حي - 4

 .232و"األموال" أليب عبيد: ص:  م،1881

 



احلال يف زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخلليفة أيب بكر الصديق، فقد عني رضي اهلل عنه والة 

دفع إليهم، ومل يسو يف العطاء بني املسلمني، بل جعله قائما لبيت املال، وفرض هلم حقوقا مالية ت

بناء على  ، صلى اهلل عليه وسلموالقرابة من رسول اهلل ،على التفاضل حسب األقدمية يف اإلسالم

 (.5مبن قاتل معه ") " كيف أسوي من قاتل رسول اهلل:اجتهاده، ووجه رأيه هذا بقوله

  عنه على هذا النه،، مع مراعاة تطور الزمان،وسار اخللفاء من بعد عمر رضي اهلل

 واختالف املكان، وتبدل األحوال.

وعلى كل، فقد كانت حاجة املسلمني ماسة لبيت املال لكونه عظيم الصلة يف كل ما 

 ومواردها من زكاة وصدقة وخراج وعشور..... وغري ذلك من األموال العامة. يتعلق بأموال الدولة

هلل عليه وسلم لبيت املسلمني موارد مالية دائمة ومستمرة، فكيف  لقد وفر النيب صلى ا

؟ وكيف كان هديه صلى اهلل عليه وسلم لسالم يف مجع هذه األموال وصرفهاكانت سياسته عليه ا

 ؟.يف تدبري املوارد املالية للدولة

                                                            

 .53و"اخلراج" أليب يوسف: ص:  ،181"األحكام السلطانية" للماوردي: ص:  - 5

 



الصها، وكيفية استخ ،رد املاليةهذا ما سوف نعرفه من خالل سياسته الشرعية يف توفري املوا

 .:وإنفاقه، من خالل

 .اهلل عليه وسلم في جباية الزكاة : هدية صلى1 مطلبال -

لقد شكلت الزكاة على مر تاريخ الدولة اإلسالمية موردا مهما لبيت مال املسلمني، حيث  

باة والة واجلكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوىل أمر الزكاة بنفسه يف املدينة املنورة، ويبعث ال

 عليه فاق ألخذ الصدقات ومجعها. وميكن القول بأن جباية الرسول صلى اهللآلإىل أحياء العرب وا

وسلم للزكاة كانت حمكمة ودقيقة، خصوصا من حيث التقسيم اإلداري ملناطق التمويل، حيث  

لت وجهم بن الص ،فقد كان الزبري بن العوام كان عليه السالم يتخذ الكتاب واملعاونني لذلك،

 (.9يكتبان أموال الصدقات)

وقد ظهر جليا حرص الرسول صلى اهلل عليه وسلم على نزاهة وعدالة اجلباية، من خالل 

الرقابة الدائمة على أموال الزكاة، واملتابعة الدؤوبة للوالة والعمال. فقد كان عليه السالم يتوخى 

 إن لزم األمر. الدقة يف اختيار السعاة، ويقوم بتوجيههم وإرشادهم وحماسبتهم

فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يعطي تعليماته وأوامره إىل العاملني على مجع الزكاة، 

 ومراعاة حسن اخللق معهم يف ذلك. تستهدف أوال وأخريا آداب التعامل مع املمولني،

 :(7وميكن تلخيص هذه التعليمات الشريفة فيما يلي)

                                                            

 م.1817 :، طبعة سنة44"بيت املال يف عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم" لزكريا القضاة: ص:  - 9
، 29راجع هذه التعليمات بتفصيل يف:"الرقابة املالية يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم "لعيسى الباروين: ص:  - 7

 م.1819 :مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، الطبعة األوىل سنة

 



ى احللف لتأكيد األوعية املفروضة عليها النهي عن استدراج الناس أو إجبارهم عل -

 الزكاة.

 احلرص على عدم تكليف املمول بأكثر مما يطيق أو ما هو فوق قدرته وسعته. -2

 التزام العدل ومراعاته أثناء اجلباية، وعدم الزيادة على قدر الزكاة املفروضة. -3

 عدم التنازل عن أي حق من حقوق اهلل، ولو كان قليال. -4

 م التقوى واستحضار مراقبة اهلل يف هذا العمل اجلليل.التزا -5

كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيذر هؤالء السعاة أشد التحذير من تناول 

مهما كان قليال، فكان صلى اهلل عليه وسلم حياسب بعضهم  شيء من املال العام بغري حق،

 (.1عدي )أحيانا، كما ورد يف احلديث الذي رواه أبو محيد السا

ومن خالل استقراء كالم الفقهاء فيمن يلي أمر جباية الزكاة، جند اختالفا بينهم: هل 

أم أن األمر موكل ألرباب األموال  أمرها مفوض إىل احلاكم أو اإلمام ونوابه، وال شأن لألفراد فيه؟،

 يفرقوهنا بأنفسهم ؟.

                                                            

ف كانت ميني النيب عليه كي  :33 :باب رقم :االميان و النذور :13 :اخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم - 1
: حترمي 37: اإلمارة: باب رقم: 33كتاب رقم:   :و أخرجه مسلم يف صحيحه .4/1179 :9939 :رقمه ،السالم

اخلراج و :18 :كتاب رقم  :. و اخرجه ابو داود يف سننه3/711: 4791و 4793و 4758 :رقمه ،هدايا العمال
" السنن الكربى  :. و اخرجه البيهقي يف134/ 3 :2849 :رقمه ،ايا العمال: يف هد11 :باب رقم :االمارة و الفيء

 :7994 :رقمه ،للوايل بسبب الوالية : اهلدية42 :باب رقم :مجاع ابواب صدقة الورق :الزكاة :13 :كتاب رقم  :"
4/297. 

 



 جتب فيها الزكاة إىل قسمني: بداية البد أن نشري إىل أن الفقهاء قد قسموا األموال اليت

 (.8ظاهرة وباطنة )

فاألموال الظاهرة: هي اليت ميكن لغري مالكها معرفتها وإحصاؤها، وال يستطيع صاحبها 

 .إخفاؤها، وتشمل احملاصيل الزراعية من حبوب ومثار، والثروة احليوانية من إبل، وبقر، وغنم

اءها عن أعني الناس كالنقود، وما يف واألموال الباطنة: هي اليت يستطيع مالكها إخف

 وعروض التجارة. حكمها،

(، وقد حصل اخلالف 13، عند مجهور الفقهاء)الظاهرة فإن أمر واليتها لإلمام أما األموال

 :يف والية األموال الباطنة، وبيان ذلك حسب املذاهب الفقهية األربعة

 :( 11رأ  المالكية ) -1

فقهاء املالكية مل يفرقوا يف كتبهم بني األموال الظاهرة  من خالل البحث تبني يل أن معظم

والباطنة، فإذا كان اإلمام عادال يف األخذ والصرف، وإن كان جائرا يف غريه، فإنه ليس من حق 

يف  االجتهادصاحب املال أن يتوىل إخراج الزكاة بنفسه ال يف النقد، وال يف غريه، الحتياجه إىل 

 اهتم وشروطهم وهي أمور ال يطلع عليها إال الوالة غالبا.تعيني األصناف، وحتقيق صف

                                                            

 .2/751 :"فقه الزكاة" ليوسف القرضاوي - 8
 أيت ذكر رأيهم عما قريب.ما عدا احلنابلة، وسوف ي - 13
و"الكايف يف فقه أهل املدينة"  ،2/328و"التاج واإلكليل" للمواق:  ،3/153انظر ما يلي:" الذخرية" للقرايف:  - 11

و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  ،1/971" للصاوي:  و"بلغة السالك ألقرب املسالك ،135 البن عبد الرب: ص:
1/177. 

 



وقيل: إن زكاة النقد يدفعها رب املال، إذا كان مصرفها الفقراء واملساكني خاصة الحتياج 

 .االجتهادغريهما إىل 

 :( 12رأ  الحنفية ) -2

ى ذلك يرى فقهاء احلنفية أن والية األخذ يف األموال الظاهرة إىل السلطان. واستدلوا عل

(. واآلية نزلت يف الزكاة، 134}خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا{ )التوبة::بقوله تعاىل

فدل هذا على أن لإلمام  ،وفيها أمر من اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم بأخذ الزكاة

 املطالبة هبا.

(. فبني اهلل عز وجل 93)التوبة: واملساكني{ منا الصدقات للفقراءويؤيد هذا قوله تعاىل:}إ

األصناف الثمانية املستحقة للزكاة ومنها: العاملني عليها، فلو مل يكن إلمام أن يطالب أرباب 

واستدلوا كذلك من السنة: بأن  .وجه األموال بصدقات األنعام يف أماكنها، مل يكن لذكر العاملني

ألخذ  ، أحياء العرب والبلدان واآلفاقرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث السعاة إىل

الصدقات من األنعام واملواشي يف أماكنها،، ومثل ذلك فعل األئمة من بعده من اخللفاء 

 الراشدين.

أما األموال الباطنة، فالرأي عند احلنفية أن هذه األموال مفوضة إىل أرباهبا، مع أن حق 

اهلل عنه، مث فوض رضي اهلل عنه هذا األمر، األخذ يف األصل كان للسلطان إىل زمن عثمان رضي 

 (.13إىل أرباب األموال دون إنكار من الصحابة، فكان إمجاعا منهم رضي اهلل عنهم أمجعني)
                                                            

و"اجلامع الصغري" أليب عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين:  ،2/283"حاشية" ابن عابدين: :ذلك انظر تفاصيل - 12
 .2/233 :" شرح فتح القدير" البن اهلمام ، و127ص: 

 



 :( 14رأ  الشافعية ) - 3

 :انقسم فقهاء الشافعية يف جواز تفريق األموال الظاهرة إىل قولني

 ه.القول اجلديد: جيوز أن يفرقها صاحب املال بنفس -

إىل اإلمام، فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان. والذي عليه  القول القدمي: جيب دفعها -

وبه قطع اجلمهور، ونقل  ،املذهب هو: أن دفعها إىل اإلمام أفضل، قال الرافعي: هذا هو املذهب

 املاوردي االتفاق عليه.

 أما إذا كان اإلمام جائرا، فاختلف الشافعية كذلك على قسمني:

 ا: القول باجلواز وال جيب.أحدهم -

وأصحهما: جيب الصرف إىل اإلمام لنفاذ حكمه وعدم انعزاله. وعلى هذا القول لو  -

 فرق صاحب املال الزكاة بنفسه مل حتسب.

 أما األموال الباطنة فليس للوالة نظر يف زكاهتا، وجيوز لرب املال تفرقة الزكاة بنفسه.

                                                                                                                                                                          

 .1/275و" حتفة الفقهاء" للسمر قندي:  ،2/35" بدائع الصنائع" للكاساين:  :انظر - 13
و " التنبيه يف الفقه الشافعي" إلبراهيم بن علي بن يوسف  ،1/191شريازي: "املهذب" لل:انظر تفاصيل ذلك يف - 14

و"مغين  ،148/ 9و"اجملموع شرح املهذب" للنووي:  ،2/239و " روضة الطالبني" للنووي:  ،92الشريازي: ص: 
 .1/414احملتاج" للشربيين: 

 



 :( 15رأ  الحنابلة ) -4

نابلة بني األموال الظاهرة والباطنة، ورب املال خمري بأن يدفعها إىل اإلمام مل يفرق احل

 أو أن يتوىل تفريق زكاته بنفسه. ،ونائبه

وقد ذهب البعض إىل تفضيل أن يفرق رب املال زكاته بنفسه، ملا يف ذلك من إيصال 

مباشرة تفري، كربة احلق إىل مستحقيه، مع توفري أجر العمالة، وصيانة حقهم عن خطر اخليانة، و 

مستحقها وإغنائه هبا، مع إعطائها لألوىل هبا من حماوي، أقاربه، وذوي رمحه، وصلة رمحه هبا، 

 (.19لذلك قال اإلمام أمحد:" أعجب إىل أن خيرجها، وإن دفعها إىل السلطان فهو جائر")

أن يستعجل ونظرا ألهمية الزكاة، ودورها يف سد حاجات أفراد اجملتمع اإلسالمي، فلإلمام 

أو  ،أو التعرض للقحط الشديد ،كحدوث زالزل مدمرة مجع الزكاة إذا دعت الضرورة إىل ذلك،

أو معاناة املسلمني من حصار األعداء...كما تعجل النيب صلى اهلل عليه وسلم زكاة  ،اجلفاف

 (.17العباس لعامني )

                                                            

يف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل" البن قدامة: و " الكا ،2/299انظر تفاصيل ذلك يف:" املغين" البن قدامة:  - 15
 .2/732و"معونة أويل النهى شرح املنتهى" البن النجار:  ،1/321
 .2/297"املغين" البن قدامة:  - 19
: 1924: يف تعجيل الزكاة، رقمه: 21: الزكاة: باب رقم: 38كتاب رقم:   :احلديث أخرجه أبو داود يف سننه - 17
: تعجيل الزكاة قبل حملها، رقمه: 37: الزكاة: باب رقم:31كتاب رقم:   :اجة يف سننهوأخرجه ابن م .115/ 2

 ،: ما جاء يف تعجيل الصدقة37 :باب رقم :الزكاة :35 :كتاب رقم  :. و اخرجه الرتمذي يف سننه1/572: 1785
: تعجيل الصدقة قبل 17 :رقم باب :الزكاة :38 :كتاب رقم  :يف سننه و اخرجه الدارقطين.3/54 :978 :رقمه

شعيب االرناؤوط و حن عبد املنعم شليب و عبداللطيف حرز اهلل و امحد  :حتقيق ،3/31 :2331 :رقمه ،احلول
 .م 2334-ه  1424 :الطبعة االوىل ،لبنان ،بريوت،مؤسسة الرسالة ،برهوم

 

 



للرب  ة هلا، بل هو تعجيلأو خمالف اتا على الشريعة اإلسالمية،ئوهذا يف الواقع ليس افت

واإلحسان، ومد يد املساعدة ملن هم يف أمس احلاجة هلا، بل ال مانع عند بعض الفقهاء أن يكون 

(، مادام صاحب املال مالكا للنصاب، ويعترب الالحق 11التعجيل ألكثر من عامني وفقا للحنفية )

عدم التعجيل، مراعاة ملعىن  من النصاب تابعا للسابق.أما إذا مل تدع إىل ذلك حاجة، فاألفضل

 التعبد، ألن الزكاة موقوتة باحلول، وأيضا خروجا من اخلالف.

وال  لقد حدد اهلل مصارف الزكاة يف مثانية أصناف، ومل يرتك أمر توزيعها لقسمة نيب

الجتهاد جمتهد، يقول تعاىل:}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف 

 (.93الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم{)التوبة: 

ولكن الفقهاء اختلفوا يف تعيني حق اإلمام يف ختصيص بعض هذه األصناف باإلنفاق 

دون البعض اآلخر وفقا الجتهاده، بني موجب لالستيعاب، وجميز قصرها على بعض األصناف 

 أن نرجع آراء العلماء يف هذه املسألة إىل قولني رئيسني: دون بعض. ونستطيع

 :* القول األول

مل  (،حيث21(، واحلنابلة)23(، واحلنفية)18مذهب مجهور الفقهاء من املالكية) :وهو

يوجب هذا الفريق استيعاب األصناف الثمانية يف قسمة أموال الزكاة، فلو أعطيت الزكاة لصنف 

                                                            

 .2/27: و"حاشية ابن عابدين" ،1/517"فتح القدير" للشوكاين:  - 11
و"شرح الزرقاين على  ،2/342و"مواهب اجلليل" للحطاب:  ،143/ 3" الذخرية" للقرايف:  :راجع أكثر يف - 18

 .73و"القوانني الفقهية" البن جزيء: ص:  ،2/198 :املوطأ" حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين
 .47و 2/49 :"بدائع الصنائع" للكاساين - 23
 .2/217و"كشاف القناع" للبهويت:  ،2/211غين" البن قدامة: "امل :انظر - 21

 



لك عائد الجتهاد اإلمام أو نائبه يف القدر الذي يعطي، ويف من واحد أجزأ ذلك، واألمر يف ذ

فلإلمام أن يضع الزكاة  يعطى من األصناف، فال يلزم استيعاهبم، فأي األصناف كانت فيه احلاجة،

" إن األوىل استيعاب األصناف الثمانية، ألن يف ذلك خروجا من  :إال أن احلنابلة قالوا ،فيه

 اء يقينا، مع تصرحيهم بعدم وجوب االستيعاب ".اخلالف، وحتصيال لإلجز 

 * القول الثاني:

(، حيث قالوا:"إنه جيب استيعاب األصناف الثمانية الواردة يف 22وهو رأي الشافعية )

القرآن الكرمي ما أمكن ذلك، فيجب إيصال كل صدقة إل كل صنف من هذه األصناف، وليس 

من الزكاة املختلطة يف يده، ولإلمام أن خيص املراد يستوعبهم بزكاة كل شخص، بل يستوعبهم 

 :وآخرين بنوع ". واستدلوا مبا يلي ،بعضهم بنوع من املال

 (.93قوله تعاىل:}إمنا الصدقات للفقراء...{ )التوبة: -1

ووجه الداللة: أن ظاهر اآلية يفيد ذلك، إذ أن الالم للتمليك، والواو للجمع والتشريك، 

مشرتك بني هؤالء األصناف املذكورين، فيجب إيصال كل صدقة إىل  فدلت على أن الزكاة ملك 

كل صنف، فإن وجدت هذه األصناف الثمانية قسمت الزكاة على مثانية أسهم متساوية، وصرف  

 كل سهم منها يف أهله، وإال فاملوجود منهم، فإن فضل عن كفايتهم رد على الباقي.

ه، عند أيب داود، قال:"أتيت الرسول حديث زياد بن احلارث الصدائي رضي اهلل عن - 2

صلى اهلل عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال " اعطيين من الصدقة ؟ "، فقال له صلى اهلل عليه 
                                                            

و"  ،284و" املنهاج القومي" البن حجر اهليثمي: ص:  ،2/328 :"روضة الطالبني" للنووي :انظر التفاصيل يف - 22
 .3/248 :و"البيان يف فقه اإلمام الشافعي" للعمراين ،1/231 :اإلقناع" للشربيين

 



"إن اهلل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو، فجزأها مثانية  :و سلم

 (.23أصناف، فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك")

 .: هدية عليه السالم في تقسم الغنائم2 مطلب* ال

قبل تفصيل هديه عليه السالم يف تقسيم الغنائم وجب علي بيان معناها يف اللغة و يف 

 .االصطالح

 الغنيمة لغة: -

والنون وامليم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء مل يهلك  مشتقة من غنم و"الغني 

 (.24من مال املشرتكني بقهر وغلبة")ما أخذ  :من قبل، مث خيتص به

الفوز  :والغنم ،(، " وغنم الشيء غنما: فاز به25ويقال:"غنم غنما، وغنمه تغنيما: نفله )

بالشيء من غري مشقة، واالغتنام: انتهاز الغنم، والغنم والغنيمة واملغنم: الفيء... وهو ما أصيب 

(،" وغنمت الشيء أغنمه غنما: 29ركاب)من أموال أهل احلرب وأوجف عليه املسلمون اخليل وال

 (.21(، "والغنيمة: الفوز بالشيء بال مشقة)27أصبته غنيمة" )

                                                            

: من يعطى من الصدقة وحد الغىن، رقمه: 23الزكاة: باب رقم:  :38كتاب رقم:  :ود يف سننهأخرجه أبو دا - 23
قسم الصدقات  :12 :باب رقم :: الزكاة35 :كتاب رقم  :" السنن الصغري " :. و اخرجه البيهقي يف2/117: 1933

قسم  :31 :كتاب رقم  :كربى "" السنن ال :و اخرجه كذلك البيهقي يف .74/ 2 :1295 :رقمه ،الواجبات
 .7/38 :13129 :قسم الصدقات على قسم اهلل تعاىل.....رقمه :37 :باب رقم :الصدقات

 .4/387"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 24
 .232"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 25
 .5/3337"لسان العرب" البن منظور:  - 29
 .317"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 27

 



 ،وبناء على ما تقدم فإن الغنيمة عند أهل اللغة تطلق على امتالك الشيء، والفوز به

 وحد،والغلبة،عامة مث اختصت الغنيمة على ما يأخذه املسلمون من مال أهل احلرب بالقهر ونفله،

 السيف.

 الغنيمة اصطالحا: -

 عرف الفقهاء الغنيمة بتعريفات متقاربة ومنها:

وإىل قريب من هذا، ذهب  .(28"مال أخذ من املشركني قهرا بالقتال"):عرفها املالكية بأهنا

املسلمون من كفار أصليني حربيني مالكني له  الشافعية أن الغنيمة هي:"مال أو اختصاص أخذه

 (.33ال أو إجياف لنحو خيل أو إبل")أي: بقت ،قهرا

 (.31"ما أخذ من مال الكافر بإجياف"):وعلى حنو من ذلك، عرفها احلنابلة فقالوا: هي

" اسم للمأخوذ من أهل احلرب على سبيل القهر  :أما األحناف فعرفوا الغنيمة بأهنا

لة املنعة وهي إذن أو بدال ،إما حبقيقة املنعة والغلبة، وهذا األخذ ال يتحقق إال باملنعة،

 (.32اإلمام")

                                                                                                                                                                          

 .3/1141" القاموس احمليط" للفريوز ابادي:  - 21
، دار الفكر، بريوت، 3/399 :كليل ملختصر خليل" أليب اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدريإل "التاج وا - 28

 هـ.1381 :سنة ،الطبعة الثانية
الدين" أليب بكر بن السيد حممد "حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات  - 33

 .، دار الفكر، بريوت، د ت2/233شطا الدمياطي: 
 .د ت .بريوت ،املكتب اإلسالمي .4/289"الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل" البن قدامة:  - 31
 .7/117"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" للكاساين:  - 32

 



وحقيقة املنعة عند احلنفية هي اجلماعة، وأقلها أربعة، وروي عن أيب يوسف أهنا تسعة 

إذن اإلمام، فلو دخل من ال منعة له بإذن اإلمام، كان املأخوذ غنيمة  :وأما داللة املنعة فهي .(33)

غنيمة عند احلنفية النعدام املنعة أصال لوجود املنعة داللة، ولو دخل بغري إذن اإلمام مل يكن 

(34.) 

سبق، أن املالكية والشافعية واحلنابلة ال يشرتطون املنعة أصال يف  ويتبني من خالل ما

الغنيمة، فتؤخذ من أهل احلرب كيفما كانت، خبالف احلنفية فإهنم يشرتطون املنعة، وبدوهنا مل 

 .واصطالحا؟،والنفل، فاملراد هبما لغةالفيء  :يكن املأخوذ غنيمة. ويطلق على الغنيمة

 :الفيء لغة - 

 :(35يرد الفيء يف اللغة على معنيني اثنني )

: الرجوع، -2 .ما كان مشسا فنسخه الظل، يقال: فاء الفيء فيئا: حتول عن جهة الغداة :-1

 (.224 :قرةرحيم{)الب يقال: فاء إىل كذا أي: رجع، ومنه قوله تعاىل:}فإن فاءوا فإن اهلل غفور

 (.39"بالرجوع إىل حالة حممودة"):وخصه الراغب

                                                            

 .7/117 :نفسه - 33
 .7/111 نفسه: - 34
و"لسان العرب"  ،219و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  ،439 انظر:"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص: - 35

و"القاموس احمليط"  ،115و"املصباح املنري" للفيومي: ص:  ،213و" الزاهر" لألزهري: ص:  ،5/3535البن منظور: 
 .3/1237للفريوز ابادي: 

 .439للراغب: ص: "مفردات ألفاظ القرآن"  - 39

 



  :فعرف بتعريفات خمتلفة منها :أما الفيء اصطالحا - 

" كل ما رده اهلل تعاىل على أهل دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال، إما :أنه

فار من أموال خوفا من أو غريها، وكذلك كل ما ختلى عنه الك،باجلالء، أو باملصاحلة على جزية

 (.37املسلمني")

" كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغري :ومن أمجع تعاريف الفيء وأجودها هو أنه

وال قتال، ومنه جزية اجلماجم وخراج األرضني كلها ما كان صلحا، أو  ،وال ركاب ،إجياف خيل

دو، وكل ما حصل بأيدي املسلمني عنوة، وما أخذ على املهادنة، وما طرحته الريح من مراكب الع

 (.31من أموال الكفار بغري قتال من جتار أهل الذمة وغريهم")

(، ألن الغنيمة مما أرجعه اهلل إىل املسلمني من أموال 38ويطلق الفيء على الغنيمة كذلك )

ال " والفيء: كل ما صار من أموال املشركني إىل املسلمني بقتال أو بغري قت:الكفار. قال اجلصاص

 (.43إذا كان سبب أخذه: الكفر")

وأما دليل مشروعية الفيء فقوله تعاىل:}وما أفاء اهلل ورسوله منهم فما أوجفتم عليه من 

 (.37)احلشر: خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسله على من يشاء واهلل على كل شيء قدير{
                                                            

و"بدائع الصنائع" للكاساين:  ،9/312و"املغين" البن قدامة:  ،1/32انظر:" اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب: - 37
 .12/234و"البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" للعمراين:  ،7/115
لشيخ عرفان ن سليم العشا . حتقيق ا1/282"الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي" لإلمام ابن عبد الرب:  - 31

 م.2311 -هـ1432 :سنة الدمشقي، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، طبعة
و"املهذب"  ،17" اخلراج" ليحىي بن آدم القرشي: ص:  :ضعف هذا القول غري واحد من الفقهاء، انظر - 38

 .1/113اء" للقونوي: و"أنيس الفقه ،12/235و"البيان يف مذهب الشافعي" للعمراين:  2/244 :للشريازي
 .4/291"أحكام القرآن" للجصاص:  - 43

 



يف "منهم" عائد على فتتحدث اآلية عما أفاء اهلل على رسوله من أموال الكفار، والضمري 

 عليه وسلم افتتح النضري صلحا، وأخذ أمواهلم من غري قتال، فدل بين النضري، فالرسول صلى اهلل

 (.41ذلك على مشروعية الفيء)

 :* النفل

 :يطلق على معنيني اثنني :النفل لغة -

نافلة: عطية يطلق على العطية بغري وجوب على املعطي، قال الرازي:" النفل وال أوال: -

"غنيمة  (.ومنه مسي النفل:42التطوع....تقول: نفله تنفيال أي: أعطاه نفال، والتنفل: التطوع")

 (.44الغنيمة والعطية" ) :(، و " النافلة43وهبة" )

(، ومنه 45يطلق على الزيادة يف اخلري: يقال:" النفل )بالسكون وقد حيرك(: الزيادة") ثانيا: -

ألهنا زيادة على الواجب والنفل والنافلة: ما يفعله اإلنسان مما ال جيب  مسيت صالة التطوع نافلة،

 (.49عليه)

ومسيت الغنائم أنفاال، ألن اهلل زادها هلذه األمة يف خصائصها، مما كان حمرما على غريهم، أو ألهنا 

 (.47زيادة على ما حيصل للمجاهدين من أجر اجلهاد)

                                                            

 .5/187"فتح القدير" لشوكاين:  - 41
 .211"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 42
 .9/4538"لسان العرب" البن منظور:  - 43
 .1553/  4 :"القاموس احمليط" للفريوز ابادي - 44
 .834ص:  غريب احلديث واألثر" البن األثري: "النهاية يف - 45
 .9/4513"لسان العرب" البن منظور:  - 49

 



لولد، قال تعاىل:}ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة{) ومسي ولد الولد نافلة، ألنه زيادة على ا

 (.41زيادة على إسحاق ) ألنه: .( 71األنبياء: 

أو الزيادة  العطية، واهلبة، والغنيمة، :وبناء على ما تقدم فإن النفل يف اللغة يطلق ويراد به

 يف اخلري. 

  :* النفل اصطالحا

 :منها ،عرف الفقهاء النفل اصطالحا بتعريفات خمتلفة

الختالف االعتبار فإنه إذا  النفل هو:"الغنيمة بعينها، لكن اختلفت العبارة عنه، -1

اعترب بكونه مظفورا به يقال له غنيمة، وإذا اعترب بكونه منحة من اهلل ابتداء من غري وجوب يقال 

 .(48له: نفل")

 (.53"العطية يعطيها اإلمام من رآه بفناء يرجوه فيه"):النفل -2

 (.51هو:"ما خصه اإلمام لبعض الغزاة تشجيعا أو مكافأة له") وقيل

النفل هو:"أن يقول اإلمام للجند: من أصاب شيئا له ربعه أو ثلثه، أو يقول: من  -3

 (.52أصاب شيئا فهو له")

                                                                                                                                                                          

 .9/4513نفسه:  - 47
 .211و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  ،239"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 41
 .522"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 48
 .1/281" الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي" البن عبد الرب: - 53
 .7/391ام القرآن" للقرطيب: "اجلامع ألحك - 51

 



}يسألونك :وأرى أن النفل باملعىن العام هو الغنيمة، وهذا أرجح ما حيمل عليه قوله تعاىل

(، إال أنه ميكن أن يطلق النفل مبعناه اخلاص على ما خصه اإلمام 31فال: عن األنفال{ )األن

 أو مقابل عمل متميز قاموا به، زيادة على نصيبهم من الغنيمة. ،لبعض الغزاة تشجيعا هلم

والنفل مشروع يف اإلسالم، وقد فعله صلى اهلل عليه وسلم، وتكرر منه يف وقائع متعددة، 

ويف  ،امت:"من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينفل يف البدأة الربعمنها ما روى عبادة بن الص

 (.53الرجعة الثلث")

 :تصرفه صلى اهلل عليه وسلم في تقسمة الغنائم المنقولة* 

تعددت تصرفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف قسمة الغنائم املنقولة باختالف الوقائع 

 :عنه عليه السالم يف ذلكوالغزوات وفيما يلي نستعرض أهم ما ورد 

 :سرية عبد اهلل بن جحش -1

كانت هذه السرية ملكان امسه "خنلة"، فورد أنه صلى اهلل عليه وسلم مخس العري الذي 

 (.54جاء به عبد اهلل، فجعل مخس ذلك هلل، وأربعة أمخاس للجيش)
                                                                                                                                                                          

 ،3/113و"املغين" البن قدامة:  ،2/143و"املهذب" للشريازي:  ،7/115"بدائع الصنائع" للكاساين:  - 52
 .3/397و"مواهب اجلليل" للمواق: 

. 2/851: 2152النفل، رقم احلديث:  35: اجلهاد: باب رقم: 24أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 53
. و 3/13: 2753فيمن فال: اخلمس قبل النفل: رقمه:  :: اجلهاد: باب15و داود يف سننه: كتاب رقم: وأخرجه أب

.و اخرجه 4/133 :1591 :رقمه ،يف النفل :12 :باب رقم :ابواب السري :18 :كتاب رقم  :اخرجه الرتمذي يف سننه
 :رقمه ،: و االصل من كتاب اهلل تعاىل31 :رقمباب  :: قسم الفيء11 :" املستدرك ": كتاب رقم :احلاكم يف

2581 :2/145. 
 
 

 



ذلك،  عليه وسلم على وقيل: إن عبد اهلل هو الذي مخسها، وأقره الرسول صلى اهلل

 (.55وكانت هذه أول غنيمة يف اإلسالم، وأول غنيمة مخست )

 يف غزوة بدر: -2

عندما أدبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم راجعا إىل املدينة من بدر، فلما خرج من 

مضيق الصفراء، قسم الغنائم، وكانت مائة ومخسني من اإلبل، وعشر أفراس، ومتاعا، وسالحا،و 

 (.59كثريا محله املشركون للتجارة)  أنطاعا، وثيابا وأدما

ويف نفل بدر اختلف الصحابة رضوان اهلل عليهم، فأنزل اهلل عز وجل:}يسألونك عن 

(، فقسمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بواء 31األنفال قل األنفال هلل والرسول{)األنفال:

يء فإن له )على السواء(، قبل أن ينزل قوله تعاىل:}واعلموا أمنا غنمتم من ش

 (57()41مخسه{)األنفال:

 :غزوة بين قنيقاع -3

لقد قسم الرسول صلى اهلل عليه وسلم الفيء احلاصل من هذه الغزوة إىل مخسة أمخاس، 

 (.51واألربعة ألصحابه) ،أخذ واحدا

                                                                                                                                                                          

، حتقيق وليد بن حممد بن 2/195هـ(: 213"السرية النبوية" أليب حممد عبد امللك بن هشام املعافري)ت:  - 54
 م.2331 -هـ 1422 :سالمة، وخالد بن حممد بن عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة الطبعة األوىل سنة

 هـ.1433 :سنة ، دار املعرفة، بريوت، طبعة2/431ة احللبية" للحليب: "السري  - 55
 .5/98 :القيم و"زاد املعاد" البن ،2/183"السرية النبوية" البن هشام:  - 59
 .2/431"السرية احللبية" للحليب:  - 57
 .5/98 :"زاد املعاد" البن القيم - 51

 



قينقاع على حكمه صلى اهلل عليه وسلم، فصاحلهم على أن له  "نزل بنو:قال ابن هشام

 (.58ساء والذرية، ومخس أمواهلم )أمواهلم، وهلم الن

 غزوة بين النضري:  -4

مت إجالء بين النضري من ديارهم بالقوة، ولكن من دون قتال، بعد حماصرهتم من قبل 

جيش املسلمني بقيادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. فصاحلهم عليه السالم على اجلالء، وجعل 

فتوجهوا إىل الشام وخيرب، وأصبحت أرضهم فيئا هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم عدا السالح، 

 (.93لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)

وبعد ذلك قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أموال بين النضري بني املهاجرين وثالثة 

من األنصار: سهل بن حنيف، وأيب دجانة، واحلارث بن الصمة، ألن املهاجرين حني قدموا املدينة 

" إن شئتم قسمت أموال بين :ار مثارهم، قال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمشاطرهم األنص

النضري دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطوهنم من مثاركم، فقالوا: بل تعطيهم دوننا، ومنسك مثارنا، 

 فأعطاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املهاجرين، فاستغنوا

                                                            

 .3/985"السرية النبوية" البن هشام:  - 58
، حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار 1/312هـ(: 151لسرية النبوية" حملمد بن إسحاق بن يسار املطليب)ت: "ا - 93

 م. 2338 :بريوت، الطبعة الثانية سنة ،الكتب العلمية

 



إليهم من مثارهم، وهؤالء الثالثة من األنصار شكوا احلاجة  مبا أخذوا واستغىن األنصار مبا رجع 

(91.) 

 :غزوة بين قريظة -5

بعد انتهاء غزوة بين قريظة، وحكم سعد بن معاذ فيهم، بأن يقتل الرجال وتقسم  

 عليه وسلم هلذا احلكم، أمر عليه السالم بعد األموال، وتسىب الذراري، وإقرار الرسول صلى اهلل

وغري ذلك فجمع، فوجد فيها ألف ،ا وجد يف حصوهنم من احللقة، والسالحذلك أن جيمع م

ومخسمائة سيف، وثالمثائة درع، وألفي رمح، ومخسمائة ترس وحجفة، ووجد أثاثا كثريا، وانية  

كثرية، وأمجاال نواضح، وماشية وشياها كثرية، ومخس ذلك كله، ففض أربعة أسهم على الناس، 

أي سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهما، وأخذ هو صلى اهلل فجعل للفارس ثالثة أسهم، 

 (.92عليه وسلم اخلمس")

 غزوة خيرب: -9

 (.93والكتيبة ) ،كانت الغنائم يف خيرب على أموال الشق، والنطاة

                                                            

: يف صفايا رسول اهلل صلى اهلل 18: اخلراج واإلمارة والفي: باب رقم: 18أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:  - 91
: قسم 37. وأخرجه البيهقي يف " السنن الكربى" يف كتاب رقم: 3/143: 2871وسلم يف األموال، رقمه: عليه 

 .9/414: 12729: مصرف أربعة أمخاس الفيء، رقمه: 34الفيء والغنيمة: باب رقم:
 .2/921و"السرية احللبية" للحليب:  144و 3/143"السرية النبوية" البن هشام:  - 92
 .2/474يرب. انظر:"السرية النبوية" البن إسحاق: أمساء حلصون خ - 93

 



 فتح مكة: -7

افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة عام الفتح، فمن على أهلها وأطلق سراحهم 

 (.94فأنتم الطلقاء"، فرد عليهم أرضهم، ومل يأخذ شيئا من أمواهلم ومل جيعلها فيئا )قائال: "اذهبوا 

 غزوة حنني: -1

أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تكون له يف غنائم حنني نظرة خاصة لصاحل 

مل اإلسالم واملسلمني، لذلك مل يقسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غنائم حنني بني املقاتلني، و 

يأخذ منها لنفسه، بل أعطى جل أمواهلا للمؤلفة قلوهبم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس، ليتألفهم 

ويتألف هبم قومهم، فأعطى سفيان بن حرب مائة بعري، وأعطى ابنه معاوية مائة بعري، وأعطى 

ن حكيم بن حزام مائة بعري، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعري، وأعطى مثله لكل من عينية ب

حصن، واألقرع بن حابس، وصفوان بن أمية، وغريهم كثري. وأعطى دون املائة رجاال من قريش 

 (.95منهم: خمرمة بن نوفل، وعمري بن وهب اجلمحي، وهشام بن عمرو.....وغريهم)

                                                            

 .4/35نفسه:  - 94
 .3/222"السرية النبوية" البن هشام:  - 95

 



 قولني: العلماء يف كيفية قسمة األموال املنقولة على الغامنني على قد اختلفو 

 * أوال: تقول الجمهور:

ب مجهور الفقهاء إىل أن املنقول من الغنيمة جيب ختميسه، حبيث يعطى مخسه ألهل ذه

اخلمس الذين مساهم اهلل تعاىل يف قوله:}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه وللرسول 

(. مث يقسم أربعة أمخاسها بني 41ولذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل{)األنفال:

 (99الغامنني)

 :ثانيا: تقول المازر ، ومن معه من المالكية*

ذهب املازري من املالكية إىل أن الغنيمة ال ميلكها الغامنون بنفس القتال، وحكاه عن 

الكثري من املالكية، فلإلمام أن خيرجها عن الغامنني، ومين على األسرى بأنفسهم، وحرميهم، 

 (.97وأمواهلم )

(. بيد أن 91كى هذا القول عن كثري من املالكية )وقد نسب الشوكاين إىل املاوردي أنه ح

الذي نسبه املاوودي إىل مالك يف أحكامه هو: أن مال الغنيمة موقوف على رأي اإلمام، إن شاء 

قسمه بني الغامنني، تسوية وتفضيال، وإن شاء أشرك معهم غريهم ممن مل يشهد الواقعة 

                                                            

و" قوانني األحكام الشرعية "  ،2/281و"الشرح الصغري" للدردير:  ،3/413انظر ما يلي:" الذخرية" للقرايف:  - 99
و"املهذب"  ،5/81لبحر الرائق" البن جنيم: و"ا ،13/48و"املبسوط" للسرخسي:  ،199البن جزيء: ص: 

 .289/ 4 :البن قدامة ، و"الكايف"2/244للشريازي: 
، حتقيق حممد الشاذيل، دار 29و 3/25هـ(: 539"املعلم بفوائد مسلم" حملمد بن علي بن عمر املازري)ت: - 97

 م.1882 –هـ 1881 :الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية سنة
 .2/338لشوكاين: "فتح القدير" ل - 91

 



الرسول صلى اهلل عليه وسلم بوصف (.وذهب القرايف إىل أن قسمة الغنائم من تصرفات 98)

 (.73اإلمامة)

أن القرايف ال يقصد أن لإلمام صرف الغنائم لغري الغامنني حسبما  -فيما يبدو يل –ولكنه 

يراه من املصلحة، إمنا قصده أن اإلمام هو الذي يتوىل قسمتها بني الغامنني، وينفل منها حبسب 

إىل دار اإلسالم، بقرينة ما جاء يف تعليله ملذهب اجتهاده، ويعجل ذلك يف دار احلرب، أو يؤخره 

(، صادرا بوصف 71"من قتل قتيال فله سلبه"): عليه وسلممالك رمحه اهلل يف اعتبار قوله صلى اهلل

اإلمامة حيث قال: قوله تعاىل:}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه وللرسول ولذوي القرىب 

 (.41)األنفال:واليتامى واملساكني وابن السبيل{

"فاآلية تقتضي أن السلب فيه اخلمس هلل وبقيته للغامنني، فهذا تصريح أن أربعة أمخاس 

 (.72الغنيمة للغامنني")

                                                            

 .2/338"فتح القدير" للشوكاين:  - 98
، حتقيق 131هـ(: ص: 914"األحكام يف متيز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام" للقرايف) ت:  - 73

 م.1885 :سنة ،عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب
من مل خيمس اإلسالب ومن قتل  :11فرض اخلمس: باب رقم:  :57 كتاب رقم:  :أخرجه البخاري يف صحيحه - 71
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: 21 :كتاب رقم  :" املوطأ " :و اخرجه االمام مالك يف .3/972: 4514استحقاق سلب قتيله، رقم احلديث: 

 :كتاب رقم  :. و اخرجه الرتمذي يف سننه2/455: 18 :رقمه ،السلب يف النفلما جاء يف  :13 :رقمباب  :اجلهاد
 .4/131 :1592 :رقمه ،ما جاء يف من قتل قتيال فله سلبه :13 :باب رقم :ابوبا السري :18

 .3/413و"الذخرية":  ،1/219و"الفروق":  ،111 للقرايف: ص: "اإلحكام" - 72

 



وعلى كل فمذهب املازري، ومن حكى عنهم هذا القول من املالكية يفيد أن أمر الغنيمة 

نوازل تنزل باملسلمني موكل لإلمام، يتصرف فيها حبسب ما يراه من مصلحة، فإن رأى حبسها ل

 (.73فعل، وإن رأى قسمتها قسمها، وال يلزمه ختميسها أو توزيعها على الغامنني )

 : هديه عليه السالم في فرض الخراج على األراضي المفتوحة.*المبحث الثاني

أن أبني  ،أرى لزاما علي قبل تفصيل هديه عليه السالم يف فرض اخلراج على األراضي املفتوحة

 .و أنواعه فهوم اخلراج لغة و اصطالحام

واخلاء والراء واجليم أصالن...فاألول: النفاذ عن الشيء،  ،"مشتق من خرج :لغةراج الخ -

والثاين: اختالف لونني. فأما األول فقولنا: خرج خيرج خروجا...واخلراج واخلرج: اإلتاوة، ألنه مال 

 (.74خيرجه املعطي.....")

واخلراج هو: غلة العبد واألمة، قال الراغب:"وجعل  و سكون الراء( واخلرج ) بفتح اخلاء

العبد يؤدي خرجه أي  :اخلرج بإزاء الدخل، واخلراج خمتص يف الغالب بالضريبة على األرض، وقيل

 (.75غلته، والرعية تؤدي إىل األمري اخلراج")

لك خرجا على أن ويطلق اخلراج أيضا على األجرة والكراء، ومنه قوله تعاىل:}فهل جنعل 

 (.83جتعل بيننا وبينهم سدا{)الكهف:

                                                            

 ،1/32و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  ،1/282"الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي"البن عبد الرب:  - 73
 .1/131و"القوانني الفقهية" البن جزيء: 

 .2/1125و"لسان العرب" البن منظور:  ،2/175"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 74
 .251لنهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص: و"ا ،191"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 75

 



واخلراج: العطاء وقيل: اخلراج ما  ،وقد فرق البعض بني اخلرج واخلراج، فجعل اخلرج: اجلعل

(.والصحيح 79لزمك، واخلراج: ما تربعت به. وقيل: اخلراج من الرقاب، واخلراج من األرض")

 (.77اخلراج")استواؤها يف املعىن، وإن كان اخلرج أعم من 

اإلتاوة، والضريبة، ويطلق  :من خالل ما تقدم، فإن اخلراج عند أهل اللغة يطلق ويراد به

 أيضا على األجرة، والكراء، واجلامع بني مجيع هذه املعاين أن اخلراج جزء من مال مدفوع.

 * الخراج اصطالحا:

تعراضي هلذه وردت كلمة اخلراج على ألسنة الفقهاء مبعان متعددة، ومن خالل اس

 تبني يل أهنا تسري يف منحني رئيسني يف حتديد املقصود باخلراج، وهما على النحو التايل: التعاريف،

 المنحى األول: -1

املعىن العام فاعتربوا أن اخلراج هو حق مايل مفروض ،قصد أصحاب هذا املنحى باخلراج

لرأس، أو حبق األرض، وهو بذلك بصفة دورية على أفراد خمصوصني، سواء يف ذلك ما تعلق حبق ا

 والفيء. يشمل: اجلزية

ولعل أوضح مثال على هذا املنحى ما أورده أبو يوسف عن اخلراج، وقصد به الفيء 

" فأما الفيء يا أمري املؤمنني فهو اخلراج عندنا أي: خراج :ويتجلى ذلك واضحا يف قوله

 (.78فروضة على الرؤوس")(. وورد عنده أيضا: " اخلراج مبعىن اجلزية امل71األرض")

                                                            

 .72و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  ،2/1129"لسان العرب" البن منظور:  79
 .191 :"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب، ص - 77
 م.1878هـ/1388 :، دار املعرفة، بريوت، طبعة سنة23"اخلراج" أليب يوسف: ص:  - 71

 



"أن اخلراج: هو املال الذي جيىب ويؤتى به ألوقات :وذكر كذلك ابن رجب احلنبلي

تسمى خراجا، وقد كتب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل  -عنده أيضا –(. واجلزية 13حمدودة")

 (.11قيصر كتابا مع دحية خيريه بني إحدى ثالث: منها: أن يقره خبراج جيري عليه")

ال: "وإذا جعل اإلمام قوما من الكفار أهل ذمة، وضع اخلراج على رؤوس الرجال، فق

 (.12وعلى األرضني، بقدر االحتمال")

  :* المنحى الثاني 

ويقصد أصحابه املعىن اخلاص للخراج، حيث حيصر بالضريبة املفروضة على األرض 

 الزراعية اليت تدفع سنويا أو حسب احملصول للدولة.

"هو ما وضع على :ثال على هذا املعىن، ما قاله املاوردي معرفا اخلراج بقولهولعل أوضح م

 (.13رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها")

وعرفه الفراء بنفس املعىن فقال:"اخلراج هو: ما وضع على رقاب األرضني من حقوق 

 (.14تؤدى عنها")

                                                                                                                                                                          

 .24نفسه: ص:  - 78
دار الكتب  38هـ(: ص: 785"االستخراج ألحكام اخلراج" البن رجب احلنبلي عبد الرمحان بن أمحد )ت:  - 13

 هـ.1435 :سنة ،العلمية، بريوت، الطبعة األوىل
 .13ص:  :اخلراج " البن رجب احلنبلي ألحكام" االستخراج  - 11
 هـ.9143 :، دار املعرفة، بريوت، سنة13/77"املبسوط" للسرخسي:  - 12
، مطبعة 149هـ(: ص: 453" األحكام السلطانية" أليب احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي)ت:  - 13

 م.1873 :سنة ،مصطفى احلليب، الطبعة الثالثة

 



 :* أنواع الخراج 

 (:15قسم الفقهاء اخلراج باعتبارين اثنني)

 اعتبار املأخوذ من األرض: قسمه الفقهاء إىل قسمني: خراج وظيفة وخراج مقامسة.ب -1

باعتبار األرض اليت ختضع للخراج: قسمه الفقهاء إىل قسمني أيضا: خراج عنوي  -2

 وخراج صلحي.

 :* أوال: خراج الوظيفة والمقاسمة

ما يفرض على يسمى أيضا: خراج املقاطعة، وخراج املساحة: وهو  :خراج الوظيفة -1

ونوع ما يزرع فيها، حبيث يكون الواجب فيه شيئا يف الذمة، يتعلق  ،األرض بالنظر إىل مساحتها

بالتمكن من االنتفاع باألرض، فال جيب اخلراج إذا تعطلت األرض لعوامل قهرية، كتخرب األرض 

 باألمطار أو السيول وحنو ذلك.

وجب اخلراج عليه ألن التمكن من وإذا مل تقع الزراعة إلهمال من صاحب األرض، 

وال جيىب اخلراج إال مرة واحدة حتصيله، فيتحمله نتيجة تقصريه. االنتفاع قائم، وهو الذي قصر يف 

 يف السنة، وجيوز أن يكون هذا النوع من اخلراج نقدا أو عينا.

                                                                                                                                                                          

، تعليق حممد حامد الفقي، 192هـ(: ص: 451"األحكام السلطانية" أليب يعلى حممد احلسن الفراء )ت:  - 14
 م.1899 :سنة ،طبعة الثانيةمطبعة مصطفى احلليب، ال

 ،2/237و " الفتاوى اهلندية":  طبعة مصطفى احلليب، ،4/115"حاشية" ابن عابدين: :انظر التفاصيل يف - 15
 .19، و"التعريفات" للجرجاين: ص: 148و"األحكام السلطانية" للماوردي: ص: 

 



  :خراج المقاسمة -2

س أو السدس أو ما شابه وهو أن يكون الواجب مقدارا حمددا شائعا من املنتوج مثل اخلم

ذلك، فهو بذلك يتعلق باخلارج من األرض، ال بالتمكن من الزراعة، فإذا مل ينتفع صاحبها هبا، مل 

جيب عليه شيء، ألنه مربوط مبنتوج األرض، فيتكرر بتكرر املنتوج يف السنة، وهو غري مقيد وال 

 جيىب إال عينا، ألنه غري مقيد بوحدة املساحة.

 (.19)اج العنو  والصلحي * ثانيا: الخر 

 الخراج العنو : -1

وهو اخلراج الذي يوضع على األرض اليت افتتحها املسلمون عنوة، أو خرج منها أهلها 

خوفا من املسلمني. ويدخل فيه كذلك اخلراج الذي يوضع على األرض اليت صوحل أرباهبا على أن 

 وأقروا عليها لقاء خراج معلوم. تكون للمسلمني،

 :ج الصلحيالخرا  -2

وهو اخلراج الذي يوضع على األرض اليت صوحل أرباهبا على أن تكون هلم، وأقروا عليها 

 خبراج معلوم.

                                                            

 وما بعدها. ،18/58لفقهية الكويتية": و"املوسوعة ا ،147انظر:" األحكام السلطانية" للماوردي ص:  - 19

 



 :* موتقف العلماء من توظيف الخراج على األراضي المفتوحة

 (:87* أوال: األراضي التي فتحت صلحا )

ا، وإن قووا على إن السنة يف أراضي الصلح أن ال يزاد على وظيفتها اليت صوحلوا عليه

 (.11" فال تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه ال حيل لكم"):أكثر من ذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم

واألراضي اليت استوىل عليها املسلمون صلحا حيكمها عقد الصلح املربم بني املسلمني 

 (:18وأصحاب هذه األراضي، وهي تنقسم إىل قسمني)

يه وسلم على أن األرض هلم، وللمسلمني اخلراج أن يصاحلهم الرسول صلى اهلل عل -1

عليها، فلهم إحداث ما حيتاجون فيها ألن الدار هلم، كما صاحل رسول صلى اهلل عليه وسلم أهل 

جنران، ومل يشرتط عليهم أال حيدثوا كنيسة وال ديرا، ويؤخذ منهم اخلراج ما أقاموا على شركهم، 

 ويسقط عنهم بإسالمهم.

اجلمهور وقالوا: ال يسقط اخلراج بإسالمهم، ألن اخلراج املفروض  وخالف احلنفية قول

 .(83مؤنة فيه معىن العقوبة )

                                                            

وأهل تيماء، حيث قسم رسول صلى اهلل عليه وسلم أموال بين النضري على ،كأراضي بين النضري، وأهل فدك  - 17
 .5/73و"زاد املعاد" البن القيم:  ،1/11املهاجرين، وثالثة من األنصار. انظر: "اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب: 

 أهل فدك أن يكون له أمواهلم، فكانت فدك خالصة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. انظر:" البداية وصاحل رسول اهلل
 .3/232و"السرية النبوية" البن هشام:  ،4/181والنهاية" البن كثري: 

 .211"األموال" أليب عبيد: ص:  - 11
و"االستخراج ألحكام  ،3/1232قيم: و"أحكام أهل الذمة" البن ال ،8/214انظر:"املغين" البن قدامة:  - 18

 .194و" األحكام السلطانية" للفراء: ص:  ،43ص:  :اخلراج" البن رجب
 .4/181و"حاشية ابن عابدين":  ،13/13 :"املبسوط" للسرخسي - 83

 



أن يصاحلهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أن الدار للمسلمني، ويؤدون اجلزية،  - 2 

 ويكون اخلراج املضروب عليها أجرة، وال تسقط بإسالمهم، وال جيوز هلم بيع رقاهبا.

 األراضي التي فتحت عنوة: :* ثانيا

اختلف الفقهاء يف توظيف اخلراج املفروض على األرض اليت فتحت قهرا وغلبة، وأجلي 

 :عنها أهلها بالسيف، وبيان فيما يلي

 :المالكية في المشهور عنهم -1

أمحد أن األرض ال تقسم،  ذهب املالكية يف املشهور عنهم، وهو رواية ثانية عن االمام

يصرف خراجها يف مصاحل املسلمني: من أرزاق املقاتلة، وبناء القناطر واملساجد، وغري وتكون وقفا 

ذلك من سبل اخلري، إال أن يرى اإلمام يف وقت من األوقات أن املصلحة تقتضي القسمة، فإن له 

 (.81أن يقسم األرض)

 إليها باقتضاب: وقد استدل املالكية على قوهلم هذا بأدلة كثرية، أشري

ص آية األنفال يف قوله تعاىل:}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه{ ختصي -أ

( فقالوا:"إن هذا ليس على عمومه، وأنه يدخله اخلصوص، فمما خص به األرض، 41)األنفال:

واملعىن ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر األمتعة والسيب، وأما األرض فغري داخلة يف عموم هذه 

 (.82اآلية")

                                                            

و"قوانني األحكام الشرعية"  ،1/283و"بداية اجملتهد" البن رشد:  ،2/282انظر:"الشرح الصغري" للدردير:  - 81
 .3/714و"معونة أويل النهي" البن النجار:  ،197البن جزيء: ص: 

 .1/35"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 82

 



 عليه وسلم قسم أرضا فتحها سوى خيرب، ولعل أنه مل يثبت أن رسول صلى اهللو ذكروا  -ب

 (.83ختصيصها هبذا احلكم ملصلحة اقتضتها وال نعلمها، أو ألن اهلل وعد هبا أهل احلديبية )

و قالوا: لو كانت األرض تقسم كما تقسم األموال ما بقي ملن جاء بعد الغامنني شيء، واهلل  -ج 

(. وذلك دليل على أن األرض ال تقسم وإمنا 13ذين جاءوا من بعدهم{)احلشر: تعاىل يقول:}وال

 (.84يقسم ما ينقل من موضع آلخر)

 :من وافقهم من الحنابلة ،الحنفية -2

( وهي ظاهر املذهب، إىل 87رواية ) (، و أمحد يف89(، ومالك يف قول)85ذهب احلنفية )

 ثة أمور:أن اإلمام خمري يف األرض اليت فتحت عنوة بني ثال

 قسمتها على الغامنني كالغنائم املنقولة، وتكون األرض يف هذه احلالة عشرية. -أ

أن يرتك هذه األراضي يف يد أهلها، ويضع اخلراج عليها، ويضرب اجلزية على  -ب

 رقاهبم.

أن يقسم بعض األراضي، ويقف بعضها اآلخر على مصاحل املسلمني، واخلرية املخولة  -ج

 خرية مصلحة ونظر، ال خرية شهوة وهوى.لإلمام يف ذلك 
                                                            

 دت..بريوت ،، دار صادر1/272هـ(: 523"املقدمات املمهدات" حملمد بن أمحد بن رشد)ت:  - 83
 . 9/455هـ(: 493عبد الرب النمريي)ت:  "ليوسف بن عبد اهلل بن التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد " - 84
/ 4 :"حاشية" ابن عابدين و ،5/18 :و"البحر الرائق" البن جنيم ،13/73انظر:" املبسوط" للسرخسي:  - 85

 .313و"اجلامع الصغري وشرحه النافع الكبري" حملمد بن احلسن الشيباين: ص: ،131
و"قوانني األحكام الشرعية" البن  ،1/283تهد" البن رشد: و"بداية اجمل ،3/419انظر:"الذخرية" للقرايف:  - 89

 .197جزيء: ص: 
 .3/715"معونة أويل النهي" البن النجار:  - 87

 



 :وقد استدل هذا الفريق على رأيهم بأدلة متنوعة، أختصرها فيما يلي

أهنم مجعوا بني آيتني متعارضتني يف تقسيم ما يؤخذ من الكفار، األوىل:آية  -1

(. ويقتضي ظاهرها ختميس 41األنفال:}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه{)األنفال:

 لغنائم عقارا كانت أو منقوال، وتوزيع اخلمس على أهله وقسمة الباقي على الغانيمن.ا

واآلية الثانية: وهي آية احلشر:}ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 

 ( 13-7)احلشر: ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل....{

يشمل خراج األرض وجزية الرأس، وهو فهذه اآليات بنيت أن مصرف الفيء، وهو 

وملن يأيت  ،لألصناف اخلمسة املذكورين يف آية األنفال، وتثبت فيه حقا للمهاجرين، واألنصار

 بعدهم من املسلمني. وعلى ذلك حتبس األرض ملصلحة املسلمني عامة، وال تقسم.

إن رأى  ،ء قسمهاويتحصل من جمموع اآليتني أن لإلمام اخليار يف األرض املغنومة، إن شا

ذلك أصلح للمسلمني، وإن شاء أقر أهلها عليها باخلراج يؤدونه للمسلمني، وهذا كله راجع 

 (.81الجتهاد اإلمام )

من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل األمرين  : عليه وسلماستدلوا بفعله صلى اهلل -2

ونصفا  ،وحاجته صفا لنوائبه،معا، حيث قسم أرض بين قريظة كاملة، وقسم أرض خيرب نصفني: ن

ومل يقسم  ،مل يقسمها، وقسم غنائم هوازن –عنوة على الراجح  -بني املسلمني. وفتح مكة

 أرضهم.
                                                            

و"بداية اجملتهد" البن رشد:  ،13/43و"املبسوط" للسرخسي:  ،5/318انظر:" أحكام القرآن" للجصاص:  - 81
 .1/193و"نيل األوطار" للشوكاين:  ،1/283

 



وذلك كله يدل على أن اإلمام باخليار: إن شاء قسم، وإن شاء ترك، حبسب ما يراه من 

 (.88املصلحة )

عراق والشام ومصر وغريها فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: حني ترك قسمة ال -3

 من البالد اليت فتحت يف عهده، وقد أشار عليه بذلك كبار الصحابة كعلي ومعاذ.... وغريهما.

على خمالفيه بآيات احلشر، وبضرورة توفري مورد دائم للدولة بعد  -رضي اهلل عنه –واحت، 

ة املسلمني، وقد أقره اتساعها، وتعاظم نفقاهتا، حىت ال يكون دولة بني األغنياء، وحيرم بقي

 (.133الصحابة على ذلك، واقتنعوا برأيه، حىت إن املخالفني له ندموا، ومحدوا فعله )

  :الشافعية -3

ذهب الشافعية إىل أن األراضي اليت تفتح عنوة تصري من بالد املسلمني وتقسم بني 

هلها، رد حكم اإلمام فيه الغامنني، فإن تركها اإلمام ومل يقسمها، أو أوقفها للمسلمني أو تركها أل

أو  -كما فعل عمر  –ألنه خمالف للكتاب والسنة معا. إال إذا رأى اإلمام أن يقف أرض الغنيمة 

عقاراهتا أو منقوالهتا، جاز إن رضي الغامنون بذلك، ال قهرا عليهم، كأن خيشى أن تشغلهم عن 

 (.131اجلهاد، ألهنا ملكهم )

                                                            

 .4/131و"حاشية" ابن عابدين:  ،5/18:"البحر الرائق" البن جنيم: انظر - 88
 .14و"األموال" أليب عبيد: ص:  ،)املطبعة السلفية( ،27"اخلراج" أليب يوسف ص:  - 133
و"احلاوي الكبري"  ،12/239و"البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" للعمراين:  ،4/111انظر:"األم" للشافعي:  - 131

 .4/329و"مغين احملتاج" للشربيين:  ،13/453 :للماوردي

 



البالد إذا فتحت عنوة فقد صارت ملكا وقد استدل الشافعية على رأيهم "بأن 

للمسلمني، ومل جيز لإلمام إال أن يقسمها، كما صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب، وكل 

ما ظهر عليه من قليل أموال املشركني أو كثريه: أرض أو دار أو غريه ال خيتلف، ألنه غنيمة وحكم 

 (.132اهلل عز وجل يف الغنيمة أن ختمس")

 (:133عن فعل عمر يف توقيفه األرض بأنه ال خيلو من أحد وجهني) وأجابوا

إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها وطابت بذلك، فوقفها، خوفا من أن  -1

فاستمال قلوهبم عنها ووقفها على املسلمني،  ،علق نفوس املسلمني هبذه األراضي، ويرتكوا اجلهادتت

 مث أجرها من سكان العراق خبراج يؤدنه كل سنة، وإجارته مؤبدة وذلك للمصلحة العامة.

 أحد. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا، فلم حيت، إىل مراضاة -2

 

 

 

 

 

                                                            

 هـ.1383 :، دار املعرفة بريوت، طبعة سنة4/111"االم" للشافعي:  - 132
حتقيق أمحد حممود إبراهيم  ،7/42 :و"الوسيط يف املذهب" للغزايل ،1/35ن" للقرطيب: "اجلامع ألحكام القرآ - 133

 هـ.1417 :نةس القاهرة، طبعة ،وحممد حممد تامر، دار السالم

 



 :اهلل عليه وسلم في استخالص الجزية ىلهدية ص :* المطلب االول

و  وقبل تفصيل هديه عليه السالم يف استخالص اجلزية أرى لزاما علي بيان مفهومها لغة،

 يف اصطالح الفقهاء.

 :* الجزية لغة

(، تقول: 134"من اجملازاة، واجلمع: اجلزى مثل حلية، وهي فعلة من جزي جيزي: إذا قضى)

تقاضيته، وأهل  :ا تقول قضى، يقضي وجتازيت ديين على فالن أيجزى عين هذا األمر جيزي، كم

املدينة يسمون املتقاضي: املتجازي. قال اهلل تعاىل:}يوم ال جتزي نفس عن نفسا شيئا{)البقرة: 

(. ويف الدعاء: جزاه اهلل خريا أي: قضاه له وأثابه عليه. واجلزية كذلك 135ال تقضي ):( أي122

(. وقد يستعمل أجزأ باأللف واهلمز 139أجزاء، وأجزأه الشيء: كفاه) من جزأ مبعىن: قسم الشيء

 (.137مبعىن جزى)

"تسميتها بذلك لالجتزاء هبا يف حقن دم :وقيل .(131واجلزية: ما يؤخذ من أهل الذمة")

 (.138أهل الذمة")

                                                            

 .43و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  ،912و 1/911"لسان العرب" البن منظور:  - 134
 .1/459"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 135
 .38"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 139
 .139و"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  ،153"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 137
 .153"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 131
 .139"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 138

 



ما  :ومن خالل ما تقدم فإن مصطلح اجلزية يطلق لغة على القضاء والكفاية ومسي به

 م إلمام املسلمني مقابل عصمة دمه وماله وعرضه وإقامته وسط املسلمني ويف أرضهم.يدفعه املسل

 :* الجزية اصطالحا

اختلفت وجهات نظر الفقهاء يف تعريف اجلزية، تبعا الختالفهم يف طبيعتها، ويف حكم 

 فرضها على املغلوبني الذين فتحت أرضهم عنوة،وفيما يلي بيان لذلك:

 * تعريف المالكية:

املالكية اجلزية بأهنا:"مال يضربه اإلمام على كافر ذكر حر مكلف قادر خمالط  رف فقهاءع

 (.113يصح سباؤه مل يعتقه مسلم، الستقراره آمنا بغري احلجار واليمن")

 :أما الشافعية

"عقد غري مؤقت، بل هو أبدي يسري على من عقده مع :فيعرفون عقد الذمة بأنه

(. وجتب على الذمي وهو:"كل كتايب وحنوه عاقل، بالغ، 111ده")املسلمني وعلى ذرياته من بع

 (.112حر، متأهب للقتال، قادر على أداء اجلزية")

                                                            

 .2/331"الشرح الصغري" للدردير:  - 113
 .4/243"مغين احملتاج" للشربيين:  - 111
 هـ.1388 :، دار املعرفة، بريوت سنة2/181"الوجيز يف فقه املذهب الشافعي" للغزايل:  - 112

 



 :و الحنفية

ما عدا عبدة  –" كل كافر :(. والذمي عندهم113"بأنه األمان املؤبد"):يعتربون عقد الذمة

 (.114ل اجلزية")يقر يف ديار اإلسالم آمنا على التأبيد بشرط بذ -األوثان واملرتدين

 :أما الحنابلة

"الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم يف كل :فيعرفون اجلزية بأهنا،هي

 (.115عام")

 :* تاريخ وضع الجزية

مل يبتدع اإلسالم هذه الضريبة املفروضة على الرؤوس، بل لقد عرفت اجلزية منذ عهد 

وكان لكل دولة نظام خاص يف توزيع تلك الضريبة  قدمي، فقد عرفها اليونان والفرس والرومان،

 وكيفية جبايتها، وحتديد قيمتها.

أما يف اإلسالم، فقد تقررت هذه الضريبة املالية يف عهد رسول صلى اهلل عليه وسلم، 

 هنجه صلى اهلل عليه وسلم يف (، مث سار على119وكان ذلك يف السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة)

يف معاملة أهل الذمة سياسة  و كانت سياسته عليه السالم،لها خلفاؤه من بعدهأخذ اجلزية من اه

 عادلة رشيدة، كلها رمحة ورفق بالذميني، وكذلك كانت سرية خلفائه من بعده.
                                                            

 .8/4327"بدائع الصنائع" للكاساين:  - 113
 .3/81"أحكام القرآن" للجصاص:  - 114
 .8/293"املغين" البن قدامة:  - 115
، دار صادر، بريوت 3/199هـ(:1118"حاشية العدوي على شرح اخلرشي" لعلي الصعيدي العدوي)ت:  - 119

 .لبنان

 



 :* تصرفه صلى اهلل عليه وسلم في فرض الجزية وتقديرها

لم، فقد ورد عنه عليه مل يرد يف تقدير اجلزية حد متفق عليه عن الرسول صلى اهلل عليه وس

السالم "أنه بعث معاذا إىل اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حامل يف كل عام دينارا أو عدله 

 (.117معافرا)نوع من اللباس(، ومن البقر من كل ثالثني بقرة تبيعا، ومن كل أربعني مسنة")

ألفي ويف مناسبة أخرى زاد صلى اهلل عليه وسلم على ذلك فقد "صاحل أهل جنران عل 

يؤدوهنا إىل املسلمني، وعارية ثالثني درعا، وثالثني  ،حلة، النصف يف حمرم، والنصف يف رجب

فرسا، وثالثني بعريا، وثالثني من كل صنف من أصناف السالح يغزو هبا املسلمني ضامنني هلا 

 (.111حىت يردها عليهم إن كان باليمن كيد")

                                                            

 :رقمه ،ما جاء يف صدقة البقر :11 :باب رقم :اةالزك :17 :" املوطأ " كتاب رقم :اخرجه االمام مالك يف - 117
: ما جاء يف زكاة البقر، رقمه: 35: الزكاة: باب رقم: 35أخرجه الرتمذي يف سنه: كتاب رقم:  و .1/258 :24

: 1579: الزكاة: باب رقم: يف زكاة السائمة: رقمه: 38. وأخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم: 3/11: 923
" هذا  :و قال .1/555 :1448 :رقمه ،الزكاة :12 :كتاب رقم  :" املستدرك " :خرجه احلاكم يف. و ا2/131

 حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه ".
 
 

: يف أخذ اجلزية، رقمه: 33: اخلراج واإلمارة والفيء: باب رقم: 18أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:  - 111
 ،كم اجلزية  :38 :باب رقم :اجلزية :58 :كتاب رقم  :" السنن الكربى " :البيهقي يف . و اخرجه3/197: 3341

 .321/ 8 :11978 :رقمه

 



وسروات أهل أيلة  ،إىل يوحنة بن رؤبة وكذلك فقد كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كتابا فيه إنذار ووعيد بوجوب اإلسالم أو اجلزية، فكان أن قدم وفدهم إىل تبوك، وتعهد بتأدية 

 (.118اجلزية ومقدارها ثالمثائة دينار يف السنة)

وتيماء، ودومة اجلندل،  ومقنا، ،وأذرح ،وبعد ذلك فرض عليه السالم اجلزية على جرباء

دار جزية أذرح مائة دينار يف كل رجب. أما الصلح مع أهل مقنا فكان خمتلفا، إذا نص وكان مق

على جتريد أهلها من السالح، وفيه أن عليهم بعد ذلك ربع ما أخرجت خنلهم، وما صادت 

 (.123عروكهم )خشب يصطاد به(، وما غزلت نساؤكم)

ملذاهب، وبيان ذلك  وانطالقا مما سبق، فقد اختلف الفقهاء يف تقدير اجلزية حسب ا

 :كاآليت

 :المالكية -1

ذهب املالكية إىل أن أكثر اجلزية أربعة دنانري على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل 

الورق، وال يزاد على ذلك، وال ينقص منه، وقالوا: إنه إن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما 

 (.121يراه اإلمام )

                                                            

و"السرية النبوية" البن هشام:  ،3/537و"زاد املعاد" البن القيم:  ،81انظر:"فتوح البلدان" للبالذري: ص:  - 118
4/191. 

 . وما بعدها.2/195"السرية النبوية" البن إسحاق:  - 123
و"خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة" خلليل بن إسحاق بن موسى:  ،2/133انظر:"التمهيد" البن عبد الرب:  - 121

 .134، و"القوانني الفقهية" البن جزيء: ص: 139ص: 

 



ملعسر، فتكون يف حق  -رضي اهلل عنه –رض عمر " ال ينقص من ف :قال ابن القاسم

الفقري عشرة دراهم أو دينار، وهذا أقل ما يفرض فيها. وال يزاد على ما فرضه للغين، أي: أربعة 

 (.122دنانري على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق)

 :ورواية عن الحنابلة ،الشافعية -2

ىل أنه جتوز الزيادة وال جيوز النقصان فيجعل على إ ،ورواية عن احلنابلة ذهب الشافعية،

الفقري املعتمل دينار، وهذا أقل ما يؤخذ من اجلزية، وال حد ألكثرها بل يكون حبسب ما وقع عليه 

 (.123الرتاضي، ومن اإلمام أن مياكس يف الزيادة )

وضع في :(124إىل ثالثة أقسام ) ذهب فقهاء احلنفية إىل أن اجلزية تقسم :الحنفية -3

و على متوسط  ،على الغين يف كل سنة مثانية وأربعون درهما، يؤخذ منهم يف كل شهر أربعة دراهم

احلال أربعة وعشرون درهما، يف كل شهر درهمان، و على الفقري املعتمل اثنا عشر درهما، يف كل 

 شهر درهم واحد.

                                                            

 وما بعدها. 2/133"التمهيد" البن عبد الرب:  - 122
 :و"املغين" البن قدامة ،7/98يف املذاهب" للغزايل: و"الوسيط  ،2/253انظر:" املهذب" للشريازي:  - 123
 .1/123و"أحكام أهل الذمة" البن قدامة:  ،4/348 :و"الكايف" البن قدامة ،8/297

 .3/337و" حتفة الفقهاء" للسمرقندي:  ،2/158انظر:"اهلداية" للمرغيناين:  - 124

 



 في السنة النبوية الشريفة. واالستهالكالثاني: اإلنفاق  صل* الف

قد كانت حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مليئة بالعرب والدروس يف كل نواحي ل

 .االستهالكي، والسلوك االقتصادياحلياة، خاصة منها ما يتعلق باجملال 

واليت  ،املستعصية االقتصاديةيف عصرنا احلاضر، وخلطورة املشكالت  االقتصادونظرا ألهمية 

تقدمة والنامية أو السائرة يف طريق النمو على حد سواء، فقد كان تعاين منها خمتلف دول العامل امل

، للتعرف على أهم املبادئ االقتصاديالبد من الرجوع إىل هديه صلى اهلل عليه وسلم يف اجلانب 

اليت واجهته  االقتصاديةواملعامل،اليت استطاع من خالهلا صلى اهلل عليه وسلم حل أعقد األزمات 

 يف عصره.

ذات مؤسسات  ،زمنية وجيزة، استطاع عليه السالم أن يبين دولة إسالمية حديثةففي فرتة 

متعددة،ونظام اقتصادي واضح املعامل، يقوم على أساس العدل، ورفض الظلم والبغي، وحترمي أكل 

 أموال الناس بالباطل... 

كافة و يف   ،إن النجاح الباهر الذي حققه صلى اهلل عليه وسلم خالل ثالث وعشرين سنة

جماالت احلياة، مل يكن نتيجة عمل عشوائي أو ارجتايل، وإمنا كان مثرة ختطيط مدروس، وإتباع 

 منهجية واضحة، باإلضافة إىل العناية الربانية يف التوجيه واإلرشاد عن طريق الوحي اإلهلي.

ل للرسو  االقتصاديلقد تعرفنا يف الفرع األول من هذا املطلب على الشق األول من الفكر 

صلى اهلل عليه وسلم، واملتعلق بتوفري املوارد املالية العامة للدولة الناشئة، وكيف ظهرت براعته عليه 

، واالستمراريةالسالم يف سياسته املالية، حيث تنوعت املوارد املالية واتسمت معظمها بالدوام 

 



وضعف،  ،وةوكيف تنوعت تصرفاته صلى اهلل عليه وسلم، فيها حسب الظروف واألحوال، من ق

 أو شدة، ورخاء......

كيف كان هديه عليه السالم يف  فبعد توفري هذه املوارد املالية املتنوعة لبيت مال املسلمني،

 ؟.االقتصاديةعلى نفسه؟ وعلى أهله؟ وعلى أمته؟ وما هي طبيعة تصرفاته  واالستهالكاإلنفاق 

 كل هذه األسئلة وغريها سوف جنيب عنها من خالل دراسة:

الفردي لرسول صلى اهلل عليه وسلم:)هديه عليه السالم يف  االقتصاديوك السل -1

 واإلنفاق على نفسه وأهل بيته(. االستهالك

العام للرسول صلى اهلل عليه وسلم)هديه عليه السالم يف سد  االقتصاديالسلوك  -2

 حاجات أفراد اجملتمع اإلسالمي(.

 

 

 

 

 

 

 

 



) هديه عليه  .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم االتقتصاد السلوك  :المبحث االول* 

 واإلنفاق على نفسه وأهله(. االستهالكالسالم في 

، بدء من رعي االقتصاديلقد مارس النيب صلى اهلل عليه وسلم كافة أشكال العمل 

 الغنم، وانتهاء مبمارسة التجارة، مرورا باألعمال اليدوية، الذاتية والبيتية، فكان سلوكه صلى اهلل

 يدعم أقواله وأوامره ونواهيه. عليه وسلم وفعله،

ففي جمال رعي الغنم، كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفاخر بذلك ويقول:"ما بعث اهلل 

نبيا إال رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل 

 (.125مكة")

لم مل يكن له عمل معني يف أول لقد ذكرت كتب السرية أن النيب صلى اهلل عليه وس

شبابه، إال أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما يف بين سعد، مث يف مكة ألهلها على 

 (.129قراريط)

وغين عن الذكر، ما تتطلبه هذه الوظيفة من مشقة وتعب وسهر، ولكن منهجه عليه 

 عليه وسلم يسعى و على النفس، وأن يأكل من عمل يده. فكان صلى اهلل االعتمادالسالم كان 

يكد لكي حيقق لنفسه دخال يغنيه عن أن ميد يده ألعمامه أو غريهم. بل إنه عليه السالم كان 

يشعر بضيق حال عمه أيب طالب، كثري العيال، فرمبا كان عمله صلى اهلل عليه وسلم ملساعدة 

 عمه الذي آواه، وكفله بعد وفاة جده...
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أي قيمة يف الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من  " إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته

وراء دعوته، أو على أساس من عطايا الناس وصدقاهتم، ولذا فقد كان صاحب الدعوة اإلسالمية 

أحرى الناس كلهم بأن يعتمد يف معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف ال استجداء فيه، 

اه، فيعوقه ذلك عن أن يصدع بكلمة احلق حىت ال تكون عليه ألحد من الناس منة أو فضل يف دني

 (.127يف وجهه غري مبال باملوقع الذي تقع من نفسه")

أما يف جمال التجارة، فقد تعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم فنوهنا يف صغره، فقد نشأ عليه 

السالم يف مكة، وهي يومئذ مركز جتارة العرب، حيث كانت ملتقى القوافل التجارية، وكان أهلها 

كثر أهل اجلزيرة جتارة وغىن، وقد كانت رحلته األوىل خارج مكة قصد التجارة إىل الشام، وهو أ

فىت مل يتجاوز الثانية عشر عاما، مث توالت هذه الرحالت، ويبدو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ه حقق فيها جناحات جتارية عظيمة.وذلك لصدقه وأمانته وأخالقه العالية...حىت ذاع صيته علي

السالم بني التجار، ودفع خدجية رضي اهلل عنها إىل البحث عنه، واستخدامه يف جتارهتا، مث 

 (.121اإلعجاب به وبأخالقه...والزواج به صلى اهلل عليه وسلم)

ويف شؤون بيته عليه السالم، كان صلى اهلل عليه وسلم دائما يف حاجة أهله، فكان 

رؤي عليه السالم فارغا يف بيته قط. روى هشام بن  ينظف بيته، وخيصف نعله، وخييط ثيابه، فما
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 :ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصنع يف بيته ؟ قالت :شةئقلت لعا :عروة عن أبيه، قال

 (.128" خييط ثوبه، وخيصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم")

يف  قدوة فريدة، ومنوذجا بشريافقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وباإلضافة إىل ما تقدم

استهالك املال وإنفاقه، فقد جعل عليه السالم من ماله اخلاص، ومال زوجته خدجية رضي اهلل 

عنها، أول بيت مال للمسلمني، حيث كان يقوم باإلنفاق على املسلمني األوائل، كما كان ماله 

األمر فدخلت أموال الصحابة  مصدرا للنفقة على كافة شؤون تبليغ الدعوة اإلسالمية. مث توسع

الذين اقتنعوا بدعوة اإلسالم، فكان أول هؤالء: أبو بكر الصديق الذي سخر ماله، يف حترير العبيد 

 (.133واإلماء من املسلمني)

واإلنفاق على نفسه وأهل بيته، فقد متيز  االستهالكوأما هديه صلى اهلل عليه وسلم يف 

السالم أن يأكل يوما وجيوع يوما، وبالتايل كان يشعر عليه  ، فقد اختار عليهواالقتصادباخلشونة 

تقول عائشة  .يتلوى من شدة اجلوع –أحيانا كثرية  –بل إنه كان  ،السالم بإحلاح و أمل اجلوع

                                                            

: كيف يكون الرجل يف أهله، رقمه: 43باب رقم:  :: اآلداب71البخاري يف صحيحه: كتاب رقم: أخرجه  - 128
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"ما شبع آل حممد :-واصفة معيشة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته –رضي اهلل عنها 

 (.131شعري يومني متتابعني حىت قبض")صلى اهلل عليه وسلم من خبز ال

 عليه وسلم، فيما يرويه وتؤكد عائشة رضي اهلل عنها خشونة عيش رسول اهلل صلى اهلل

عروة عنها أهنا كانت تقول:"واهلل يا ابن أخيت إنا كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف 

نار، وكنا نعيش على األسودين التمر  شهرين، وما أوقد يف أبيات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (.132واملاء")

السالم على خوان)مائدة( حىت مات، وما أكل خبزا مرققا حىت  فلم يأكل عليه

(، فكان يتلوى 134(، بل مل يكن صلى اهلل عليه وسلم جيد من الدقل ما ميأل به بطنه)133مات)

 (.135لبطن) عليه السالم من شدة اجلوع، يضطجع يف املسجد ويتقلب ظهرا

                                                            

: 7413: دون عنوان، رقمه: 31: الزهد والرقائق: الباب رقم:55 أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: - 131
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وتروي كتب السرية أن نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم تظاهرن من أجل التوسعة يف 

النفقات عليهن، فلم ميلك النيب عليه السالم شيئا من أن خيريهن بني احلياة الدنيا وزينتها، أو اهلل 

ياة الدنيا و زواجك ان كننت احلأل} يا أيها النيبء قل  :عمال بقوله تعاىل ،ورسوله و الدار االخرة

فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراجا مجيال، وإن كننت تردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة فإن اهلل  زينتها

 (. فاختارت مجيع نسائه الصرب معه،28و 21أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما{)األحزاب: 

 (.139وأجر اآلخرة )

ت األزمات حىت ال حيدث وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يأمر بعدم ختزين الطعام وق

الغالء، ويتضرر املستهلك جراء ذلك، وكان حيث أصحابه على اإلنفاق يف سبيل اهلل، فيقول عليه 

(.كما كان سلوكه صلى اهلل عليه وسلم يف 137أنفق عليك") " قال اهلل: أنفق يا ابن آدم:السالم

نصف  االقتصاد" سالم:يف الطعام، فيقول عليه ال باالقتصادرشيدا، فكان يأمر  االستهالك

(، وينهى عن اإلسراف والتبذير يف النفقة، فيقول عليه السالم:"ما مأل ابن آدم وعاء 131املعيشة")

صلبه، فإن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه،  شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكالت يقمن

 (.138وثلث لنفسه") وثلث لشرابه،

                                                            

: قوله:}قل ال زواجك إن  34: تفسري القرآن: باب رقم:95ه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم احلديث أخرج - 139
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د  العام للرسول صلى اهلل عليه وسلم )هديه عليه : السلوك االتقتصا* المبحث الثاني

 السالم في سد حاجات أفراد المجتمع اإلسالمي(.

العام للنيب صلى اهلل عليه وسلم قد تبلور بشكل  االقتصاديميكن القول أن السلوك 

واضح و جلي، مع بداية تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ففور وصوله صلى اهلل عليه 

سلم هناك، بدأ ببناء املسجد باعتباره مركزا اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمسلمني، مث عمل و 

بني املهاجرين واألنصار عن طريق "عقد  االقتصاديةالنيب صلى اهلل عليه وسلم على ردم اهلوة 

اوت يف املؤاخاة"، فكفل كل أنصاري غين أخاه من الفقراء املهاجرين، للقضاء على الطبقية والتف

و أقام عليه السالم سوقا للمسلمني للحفاظ  .اجملتمع اإلسالمي وتقاسم الثروات بشكل عادل

على قوهتم، باعتبار أن سوق املدينة كان بيد اليهود، مما كان يعترب هتديدا اقتصاديا، وسياسيا، 

 للمسلمني

ة عامة، تضبط باإلضافة إىل ذلك وضع النيب صلى اهلل عليه وسلم ضوابط وقواعد اقتصادي

  مع األمم األخرى، وبني املسلمني أنفسهم. االقتصاديالتعامل 

فحرم صلى اهلل عليه وسلم كل أشكال اإلضرار باآلخرين من خالل احلديث العظيم:"ال 

( حيث شكل هذا احلديث قاعدة شرعية اقتصادية، ميكن أن يندرج حتتها كل 143ضرر وال ضرار")
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تؤدي إىل اإلضرار باجملتمع فكل ذلك منهي عنه، حىت ولو  سلوك اقتصادي أو صيغة مستحدثة

 ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل. ،اشتمل على بعض النفع

كما حرم النيب صلى اهلل عليه وسلم مجيع أشكال أكل أموال الناس بالباطل، ألن األصل 

أو  ،أو أسلوب ،طريقة حرمة مال املسلم، و"كل مسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه"، فأية

 على مال املسلم، فهي تعترب طريقة حمرمة جيب منعها. االعتداءصيغة، يتم من خالهلا 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث على اإلتقان يف العمل، والذي يؤدي إىل 

زمات حتقيق وفري يف اجلهد والوقت والتكاليف، مع مراعاة اجلودة النوعية والكمية. ومن مستل

 والتدليس، والتزوير، وعدم ،بتعاد عن الغشالوا ،اإلتقان اإلخالص يف العمل، وحتري اجلودة فيه

 حفاظا على صحة املستهلك وحياته. ،الضارة واحملرمة شرعا انتاج السلع

كما باشر عليه السالم إصالحات اقتصادية مهمة، فسعى جاهدا صلى اهلل عليه وسلم 

. ومن خالل استقراء النصوص واالقتصاديةاد يف املعامالت التجارية إىل سد املنافذ على الفس

( 141الشرعية يتبني أن أسباب الفساد عامة، ويف املعامالت بشكل خاص تنحصر يف أربعة أمور)

 والشروط الفاسدة اليت ترجع إليهما، والسلع احملرمة. والغرر، ،وهي: الربا

مبنع واجتثاث هذه  االقتصاديةيق إصالحاته وقد تشدد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تطب 

املفاسد األربعة وغريها، من خالل النهي والوعيد، والرتغيب والرتهيب، وإتباع كافة األساليب اليت 

تراعي خصائص النفس اإلنسانية، وقد جنح عليه السالم يف ذلك جناحا منقطع النظري،حيث و يف 
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م اإلسالم وتشريعاته، واستقرت أحواهلم ظرف زمين وجيز تشبعت نفوس املسلمني بتعالي

....وبدأت معامل اجلاهلية تندرس شيئا فشيئا يف اجملتمع اإلسالمي إىل أن واالقتصادية االجتماعية

فيه، يف كل كبرية وصغرية إىل اهلل  االحتكاماختفت وأفلت، مؤذنة ببزوغ فجر عصر جديد، كان 

 ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.

مسلمني وغري  -(، وسد حاجات املواطنني 142باإلنفاق العام )وأما فيما يتعلق 

يف الدولة اإلسالمية، فقد أنشأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم بيت املال، وهو مبثابة  -مسلمني

وأمخاس  ،أو اخلزينة العامة للدولة، حيث كانت جتمع فيه أموال الصدقات، واجلزية ،البنك املركزي

 الغنائم واخلراج.....

مصدر اإلنفاق األساسي على رعايا الدولة اإلسالمية. فكان الرسول صلى اهلل عليه وكان 

وسلم يوزع كل ما يأتيه يف سد حاجات احملتاجني، فإذا جدت حاجة من احلاجات العامة، ومل 

يكن عنده صلى اهلل عليه وسلم ما يفي هبا، دعا الناس إىل التربع، أو استقرض على إيرادات 

 سداد تلك احلاجة إىل مال قادم، أو متوقع.مسقبلة، أو أجل 

وكانت سياسة الرسول صلى اهلل عليه وسلم املالية تقوم على عدم ادخار األموال يف بيت 

مال املسلمني للنوائب، بل كان جيري توزيعها على مستحقيها أوال بأول. حيث شكل بيت املال 

يف عصر النبوة، حيث مل يكن عليه السالم موردا أساسيا لتوفري ضروريات احلياة بالنسبة للمسلمني 
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اهلل عليه وسلم:" لو كان ى قال صل بل كان يعطي عطاء من ال خياف الفقر أبدا، ،يدخر األموال

 (.143عندي أحد ذهبا، ألحببت أن ال أبيت ثالثا، وعندي منه شيء")

ل يف توزيع وهبذه السياسة املالية الرشيدة للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وما رافقها من عد

وهي يف  –األموال على مستحقيها، سدت حاجات الفقراء واحملتاجني، وتكلفت الدولة السالمية 

 .بإعالة مواطنيها وتوزيع األرزاق عليهم بالعدل و اإلنصاف -طور تأسيسها
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