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 : حثممخص الب

تـسمم اإلمام عـمي بـن أبي طالب)عميو السالم( نظـامًا مالـيا مـخـتاًل مـما جعـمو يـبادر إلى اتــخــاذ عــــدد مــن اإلصالحــات 
اجـيــزة السمــطــة الــضروريـة، كان البـد منيا إلعادة االقتصاد اإلسالمي إلـى مساره الصحـيح ، فـكان البـد من تغـيـير في 

ـق التنفيذية ليـتـمكـن مـن تطبيـق سياسـتو الرامية نـحـو االصالح فـعـمـد إلى عـزل والة الخـميفة عثمان واستـبـداليـم بـمـن ىــم أح
ي االمصار من وأجدر بـالـواليـة فـأمر االمام عــي )عميو السالم( بـمصادرة األمـوال التي أقـطعـيا الخـميـفـة عثمان ألتباعو ف

بيت مال المــسممين ،فـقـد أتبع االمام سيـاسة العـطاء الـتي كانـت مـتبعة في زمن رسول ا )صمى ا عـميـو والو وسمم(، 
 وأعـمن المســاواة فـي العـطاء بـيــن الـمسـممـين العرب مـنيم والموالي.                                                       

فــكان لألمام عـمي دور بارز فـي انـتـيـاج وقـيـام سياسة اقتصادية ومالية ليضع الحجر االساس لمفكر االقتصادي         
 االسالمي.

السياسة المالية، الفكر االقتصادي، نفقات الدولة .الكممات المفتاحية :   

 

 :الـــمـــقـــدمـــة

                                                                          الـحــــمــــد  رّب الـــعـالـميــــن والصالة والسالم عمى النبي الكريم وعمى آلو الطيبين الطاىرين وصحبو الغّر الميامين .        
خــيــن يـمـتـاز بـأىـميـة كبيرة، ألنو يرتبـط ارتباطًا وثـيـقـًا بـالــعقيـدة ان تاريخ اإلمام عمي)عميو السالم( في مــؤلفات المــؤر 

اإلسالمـية والـتاريخ اإلسالمي والـخالفــة اإلسالمـية  مـما جـعـمـو محــطة ميـمة ألقالم المؤرخين والكتاب والباحثين عمى مر 
ه، فمـنيـم من أثّــرت عـقـيـدتـو في كتاباتو، فابتعـد عـن الحقائق العصور اإلسالمية، وكل يدلوا بدلوه حـسـب معـتـقــده وقـصـد

ن كـانـت مـوضـوعـة وسـمـك طــريــق الـتأويل فـي مـاال يــناسبيا إْن لم يستطع إخفاءىا  واختار من األخبار مايناسبيـا حـتـى وا 
ْن ناقضيا في عقيدتو عمى  الرغم من إقراره بصحتيا.                                                           لشيرتيا، أو بقي معاندًا لم يذعن إلى داللتيا وا 

ركيما ونـظـرًا لمعالقة الثابتة والراسخة بين أمير المؤمنين عمي )عميو السالم( وبـيــن القــرآن الـكــريم وكونــيــما الثقمين المذين ت  
لـرسـول محمـد)صل ا عميو والو وسمم(: " إني مخمف فيكـم الـثـقــمين ، كـتـاب ا ، كتاب ا ورسولو ، كـمـا جـاء فـي قـول ا

نـيـما لن يفــترقا حتى يردا عمي الحوض،فانظروا كيف تخمفوني فييما "  .(ٔ)وعـتـرتـي أىــل بـيـتي، وا 

 بـحـث  وقائمة بالمصادر والمراجع.وانتظمت ىذه الدراسة بمقدمة ومبحثين، وخـاتـمـة جاءت محممة بأىم نتـائـج الـ   

 .ٕ٘ٔ،صٙ(الترمذي، سنن الترمذي،جٔ)
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ومن اىم المصادر التي اعتمدت عمييا في ىذه الدراسة فيي عديدة فمنيا: الـصـحـاح فـــي الــحـــديـــث، ومــنــيــا ) الــجــامــع 
م (،وأيـــضـا ٗٚٛىـ /ٕٔٙالجامع الصحيح لـمسمم النـيسابوري ت م( وكــــتــاب ) ٜٙٛىـ /ٕٙ٘الــصــحــيــح لـمــبــخـــاري ت 

م( و)سـنــن ابي داود ت ٛٛٛىـ /ٕ٘ٚم( وكـذلك) السنن ألبن ماجة ت ٕٜٛىـ /ٜٕٚ)الـجامع الصحـيـح لـمتـرمـذي ت 
تيذيب المغة  م(،لقــد تــم اإلعتماد ايضا عمى مصادر المغة لنبين بعض المصطمحات الميمة ومن بينيا كتابٛٛٛه/ ٕ٘ٚ

م (، ٕٓٓٔىـ /  ٖٜٖم ( ، وكــتاب ) الصـحــاح: تاج الـمغـة وصحاح العربية( لمجوىري )تٜٓٛىـ /  ٖٓٚلألزىري ) 
م ( ، فــضال عـــن القــامــوس الــمحــيـط لمفيروز آبادي )ت ٜٗٓٔىـ /  ٚٛٗوكتاب معجم ما أستعجم لـمبكري األندلسي ) ت 

م (، وغيرىا الكـثـيـر مـن مــصادر الحديث الـتي  ٖٔٔٔ \ىـ  ٔٔٚان العرب إلبن منظور ) م ( ،وكتاب لسٕٕ٘ٔىـ/ ٓ٘ٙ
 تم ذكرىا في البحث.

 المبحث االول

 السياسة المالية وتوزيع العطاء في خالفة االمام عمي بن ابي طالب )عميو السالم(:  

                                                                            أواًل: مفهوم الفكر االقتصادي:                                 

، (ٔ)ـيـر الـتـفـكـيـرتـنـاولـت الـمـغـة الـعـربـيـة لـفـظ الـفـكر: عـمـى أنـو اســم الـتــفـكيـر، فــيـقـال فـــكـر فــي أمـــره وتـفــكـر، أي كـث   
.                                    فالمعنى االصطالحي فيـو: الفـكر (ٕ)ظ الفكر بـالفـتـح ايـضاً والـتـفـكيـر الـتـأمــل، ويمفـ

، ويـسـتـحـصـل الـفكـر عــبــر (ٗ)، وأن فـكر النظر يؤدي الـى عـمم او اعـتقاد او ظن(ٖ)جـزء مـن النـظـر الذي ىـو سبـب العـمم
      .                                                                                                                            (٘)ر معمومة لمتوصل الى مجيولإعـمـال الــخــاطر فـي الشئ، وترتيب أمو 

الـمـحــصمـة الــنـيـائـيـة ان الـفـكـر يـدل عـمى االمـر الحسن، ومنو مـايوصل المـفكر الى عكس ذلـك ويـعتمد فــي نـوعـــيـة    
و تـعـالى:﴿ الَّـِذيـَن لمتفــكير، وردت فـي الـقــران الـكـريـم آيــات تـــشـيــر الـــى الـتـفكير بـشـقـيـو الـمـحـمـود والـمــذمـوم، ورد فـي قــولـ

ـَذا َباطـِاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َيـْذُكـُروَن المََّو ِقـَيـاًمـا َوُقُعوًدا َوَعَمٰى ُجُنوِبيـِْم َوَيتَـَفكَّ  ُروَن ِفـي َخـْمِق السَّـَماَواِت َواأْلَْرِض َربََّنا َماَخَمْقـَت ىَٰ
 ، فنجد التفكير في ىذه االية أمرا مستحسنا.(ٙ)َعَذاَب النَّاِر﴾

                                                                                                     ثانيًا:السياسة المالية:    

عــــدد مــن  تـسمم اإلمام عـمي بـن أبي طالب)عميو السالم( نـظـامًا مـالـيا مـخـتـاًل مـما جـعـمو يــبـادر إلــى اتــخــاذ   
الــضروريــة، كـان البـــد مـنـيـا إلعــادة االقـــتــصـاد اإلسـالمي إلـى مـساره الصحــيـح ، فـكـان البــد مـن تـغـيـيـر  (ٚ)اإلصالحــات

فـي اجـيــزة السمــطــة التنفيذية ليـتـمكـن مـن تطبيـق سياسـتو الراميو نحو االصالح فعمد إلى عـزل والة الخـميفة عثمان 



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: تاريخ اإلصدار   
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

4 
 

ـن ىــم أحـق وأجـدر بـالـواليـة فــأ امـر االمـام عــمي )عميو السالم( بــمصادرة األمـوال الـتي أقـطعـيا الخـميـفـة واستـبـداليـم بـم
 عثمان ألتباعو في االمصار مـن بيت مـال الـمـسمـمـيـن، 

عـميـو والو وسمم(، وأعـمن المســاواة فـي  فــقـد أتــبع االمـام سيـاسة العـطاء الـتي كـانـت مـتـبـعـة فـي زمن رسول ا )صمى ا
أال ال يـقــولـن )) العـطاء بـيــن الـمسـممـين العرب مـنيم والموالي وقد أعمن ذلك من خالل خطبتو بعـد تولـيو الخالفـة بـقـولو: 

ــيــار، وركــبــوا الـخـيـول الـفـارىـة واتـخـذوا الوصائف رجـال منكـم غـدًا، قــد غـــمــرتــم الـدنـيـا، فــاتــخــذوا العـــقـار، وفــجــروا األن
الرقيقة، وصـار ذلـك عمييم عارًا وشنارًا ِاذا مامـنـعـتم مـا كانوا يـخوضون فيو وأصرتيم ِالـى حقوقيم التـي يعـممون فـينقمون 

ــذه أىــــم الـخـــطـوات الــتي قـــام بـيــا االمـام )عـمـيـو ، فــكانــت ى(ٛ(()ذلك ويسـتنكرون ويـقولون حرمنا ِابن أبى طـالب حـقـوقــنـا 
الـسـالم( ألعــادة التــوازن في المجـتمع االسالمي الذي بدأ يتخمل ويتسع ىي المساواة بين الغني والفـقـير وبين العـرب 

ة ومالية ليضع الحجر االساس لمفكر االقتصادي والـمـوالي، فــكان لالمـام عـمي دور بـارز فـي انـتـيـاج وقـيـام سياسة أقتصادي
 االسالمي.

عـدة مخـتمفة فمن تعريفاتيا عمى انيا:مجـموعة اإلجراءات التي ينصب اىتمامـيا عـمى دراســة  لـمسياسة المالية تعـريفات   
                                                     .                                                        (ٜ)الـنتـشـاط الـمـالي لمــدول

إلشباعيا،  وايــضًا: أنــيـا مــجـمـوعــة القـرارات التــي تــتخـــذىا الـدولة بــشأن اخــتـيار الحاجات العـامة وتحـديد الموارد الالزمـة
تــوقــيت اإلنـفـاق الـحكومي، أو تــوزيع الــعـبء الضـريــبـي، وعرفـت:بأنيـا القـرارات التي تـستيدف تغيير مستوى أو تكوين أو 

فــأي قـــرار أدى إلى تغيير في مستوى اإلنفـاق الحـكومي،أو مسـتوى اإليـراد المالي بيـدف التأثير عـمــى مستـوى الـنشاط فــيـو 
 .(ٓٔ)جزء من السياسة المالية

المـية فيـي:مـجموعة الـقرارات واإلجراءات التــي تتخذىا الدولة اإلسالمـية فـي إيـراداتيـا أمــا السياسة المالية فـي الدولـة اإلس   
 .(ٔٔ)ونفـقاتيا بـيـدف تحقيق المقاصد الشرعية

كما تعـرف السياسـة المـالية فـي اإلسـالم بأنـيا: مجموعـة األصـول والـمبادئ الـمالية العامـة المستمـدة مـن النــصوص    
 رعية اإلسـالمية )الـقــرآن والسـنة واجــماع الـعـمماء( التي تـحكم وتـنظم النشاط المالي العـام لمدولة اإلسالمية ومــا يـتـوصـلالشــ

 .(ٕٔ)إلـيـو المجتيدون مـن عـمـمـاء األمـة مـن أنـظـمـة وحـمول تـطبيـقــًا ليـذه األصـول والـمـبادئ بـمـا يـتـألم وكـل عصر وبيئة

كانـت تـعـيـشـو  أن الــسيــاســة الـمالية الــتي اتــبـعـيـا اإلمــام عــمـي)عميو السالم( بــمـثـابـة ثورة عمى واقــع األمــة اإلسالمية الـذي   
ــمـيـمة مــن األفــراد حـيـنـذاك، كــان عـنــصـر الــقــرابــة عـاماًل فعااًل في السياسة المالية المتبعة في حينيا فـقـد سـيطـرت فــئـة ق

لـم يكن  عــمى الـمقدرات المالية العــامــة لـمــدولــة نعـم كـان الـمـسـمـمـون لـيـم عــطـاؤىــم مـن بـيت الـمال إال أن ىــذا العـطاء
 .(ٗٔ)أسنادًا لقولو تعالى:﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم﴾(ٖٔ)متساويًا بييم

الـمسممون تـتـكافـأ دماؤىـم، ويـسـعـى بـذمـتـيـم أدنـاىم، ويجير عـميـيـم أقصاىم وىـم ) سـولـو)صمى ا عميو والو وسمم(:وقــول ر 
 .(٘ٔ()يـد عمى من سواىم
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المام استعمل االمام عمي )عميو السالم( كثـيـرًا مـن االلفـاظ الـتي تغـني النظريات االقتصاديـة وخـير مثال عمى ذلك، كـتاب ا
عـمـي بـن ابـي طالب)عميو السالم( لمصحـابي مـالك االشـتر)رض( جــمـع ىــذا الكـتاب بين طياتُو الـوظائـف الحـكومـية لـمدولة 

                                        .                                      (ٙٔ()واستصالح أىميا، وعمارة بالدىا  جباية خراجيا وجياد عدوىا)فـي االقـتـصاد حين وااله مصر:

غـنـيـاء كان االمام)عميو السالم( يـحـث عـمى تحـقـيـق مـبـدأ التـكافـل العـام النـو اليــمكن اسـتعـمال القوة في جـبايـة الـمال مــن اال
أ جـاء االقتـصاد االسالمـي ليحقـق رضا ا من لـكـفـالة الـفـقـيـر، وانـمـا اشبـع الفـقير لــسد احتياجاتو من اجل تحقيق ىذا المبد

ِلــكَ  قـَـبـْلَ  َكـــاُنـوا ِإنَُّيمْ  ۚ  ــَن َمـــا آتَــاُىْم َربُّيُـْم آِخــِذي ۞، قـــال تـعـالـى: ﴿ ِإنَّ اْلـمــُتَّــِقـيــَن ِفـي َجـنَّـاٍت َوُعــُيــوٍن (ٚٔ)اجل التقـرب الـيو  ذَٰ
ـنَ  قَـــِمــيــاًل  َكـاُنــوا ۞ُمـْحـِسـِنـيـنَ  ْم َحقٌّ لِّمسَّاِئِل َأْمَواِليِ  َوِفي ۞اأْلَْسـَحـاِر ُىـْم َيْسَتْغِفُرونَ َوبِ  ۞ــيـْـَجــُعــونَ يَ  َمــا الــمَّـْيــلِ  مِّ

 .(ٜٔ()ا متع بِو غنيفـمـا جـاع فقيٌر َأاَل بـمـ )، فسرىا االمام )عـمـيـو الـســالم( لـنـا بقولُو :(ٛٔ)َواْلـَمْحـُروِم﴾

كـان  ))اوصى االمــام عــمي)عمـيـو السالم( بــان يـعــمـل االنـسـان فـي مـالـو فــيـقــوم بــوضع وصـــيـة بعـد موتو وقـال طـو حـسين:
 .(ٕٓ(()مايريـدون وكـان الزاىدون يجدون عند عمي مايحبون -معاوية-الطامعون يجدون عـنده 

 

 

اسـتــو االقــتـصاديـة الـعـادلة اثــرىـا فـي الـجـانـب الـسـيـاسـي واصبـحـت ىـــذه الـســياسة موضع نقد من قبل بعض فــكـان لــسـيـ   
كــان عــمى عــمـي ان يــشــتـري من يستطيع شراءىم وكان عــميو ان يــستــخـدم السمـطـة الـتي  ))الباحثيـن فـقـال احــد الـناقــديـن: 

دة ضـــد مـعاوية ميـيا لـيـتـمـكن مـن تــوزيــع الــمكــاســب والـغــنـائـم عـمى ذوي النــفـوذ الــذيـن بـاامـكـانـيـم تــقـديـم لــو الـمساعـحــصل عــ
، وقـد حافــظ االمام (ٕٔ(()وبعـد ان تــستقر االمـور يسـتطـيع سحـب االمـتيازات والمكاسب الـتـي مـنـحـيا لـيـم اثـنـاء حـاجــتـو الــيـيــم

 عـمي)عميو السالم( عـمـى التــوزيــع الـعـادل فــي : الـجــزيــة والـخراج والخمس والزكاة والفيء والنفل وغيرىما.

 

 ثالثًا:السياسة االقتصادية

تــعـرف السـياسة االقتصادية بأنـيـا: " اإلجـراءات العـممية التـي تتخذىا الدولة لمتأثير                                    
النشاط االقتصـادي" ، وتـعـرف بأنيا: "محاوالت صائـغي السـياسة لـمتـأثـير عـمـى حركــة تجـاه الكميات االقتصادية بيدف 

والسياسات االقـتـصاديـة تــتـضـمن دراســة أفــضـل الســبـل التـي يــمكن أن تــتـبعيـا السـمـطات (ٕٕ)اديتحسين األداء االقتص
العـامـة لموصول إلـى ىدف معين، مـثل معـالجة البطالة، ومنع ارتـفـاع األسعار، أن الحـياة االقـتــصادية فـــي زمن اإلمام 

ولـة اإلسـالمـيـة ىــي الـتي تـضرب الـنقود كي تتحكم في كمية ونوعـية ما يسك مـنيـا كـمـا أنو عــمي)عميو السالم( لـــم تـكـن الـد
 لم يكن الجياز المالي لمدولة قـد وصل مرحمـة التكامل بـحـيث يـستطيع التأثير في كمية النقود المتداولة في األسواق.

طاء وعـدم كـنز األموال قــال تـعـالى:﴿ َيـا َأيُّـيــَـا الّــَِذيـَن آَمـنـُوا وقد عـرف عـن اإلسالم حرصو الشديد عمى ضرورة البذل والع
ــَن اأْلَْحــَبـاِر َوالــرُّْىــَبــاِن لَـيــَْأُكــمُــوَن َأْمــَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيصُ  نِـُزوَن الـذََّىـَب َيـكْ  َوالَّـِذيـنَ  ۚ  دُّوَن َعـن َسـبِـيـِل المَِّو ِإنَّ َكثـِـيــًرا مِّ

َة َواَل ُيـنِفـقُـوَنَيا ِفـي َسِبيِل المَِّو َفَبشِّْرُىم ِبَعَذاٍب َأِليٍم﴾  .(ٖٕ)َواْلـفـِضَّ
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 أن مـصـادر الـسيـاسـة االقــتـصادية عند اإلمام عمي)عميو السالم( تـُعـنى بـالسعـي بوسائل مباحة لتــحـقـيـق واقــع أقــرب إلــى
ـجـتــمـع، وبــمـا أن النـظــام االقــتـصـادي فــي اإلســالم يـنبثق مـن القرآن والسنة فإن سياسة اإلمام عمـي)عميو أىـداف الــم

حــسـب مــا السالم(االقتصادية تكون قـائـمـة عـمـى فـكـرة تـــسيـيـر األعـمال بـاألحـكام الـشـرعـيـة أو جــعــل األحـكام االقــتــصـاديـة 
،الن االسالم يـنـطـوي كـنـظـام شـامل لـمحـيـاة عمـى تـنـظـيـمـات قـاعـديـة لـمـحــيـاة فـي كـافـة جـوانـبـيـا (ٕٗ)طــمبـو أحـكـام الـشـرعتــتــ

 .(ٕ٘)االقـتـصاديـة والـسيـاسية واالجتماعية ولو سياستو االقـتـصاديـة الـخاصة بو والتي تتفق مع نظامو االقتصادي

ـمــل الســياســة االقــتــصاديـة مــدلوالت كـــثيرة، فـيـي تـعـني االىـداف االقتصادية المطموب تحقيقيا، كما تعني أيضًا وتــحـ    
االساليب المتبعة لتحقيق ىذه االىداف، لــذا يـمكن القول بأنيا تشمل كل من الوسائل واالىداف المطموب تحقيقيا معًا، كــمـا 

ـبـيـر السيـاسـة االقـتصـاديـة بـمفيوم ضيق في الداللة عمى بعض السياسات الخاصة بمعالجة مشاكل محدودة قـد يـسـتخــدم تــع
 .(ٕٙ)كتغير الرسوم المفروضة عمى انتاج سمعة معينة مثالً 

 

 المبحث الثاني

 الدولة االسالمية في عهد االمام عمي)عميو السالم( وأيراداتها في الفكر االقتصادي:

 نفال:اواًل:ال 

ى عـنـد تـقسيم موارد الـدولة من ناحية الــكم والــمستـوى فانيا تـشغـل الـصدارة، اسـم االنفال مـشتـق من الـنفل وىـو الزيادة عـمـ
 هلالج لج،وتعني االنفال في النظـرية االقتصاديــة االسالمـية جميـع الغنائم، وسمـيت أنفـااًل ألنـيا زيـادة مـن ا (ٕٚ)االصل

وانـيا تدعى  (ٕٛ)من غـيـر وجـوب هلالج لجلـممسمــمـين عـمى الـقيام بالــجـيـاد اال أنـيا لـم تــحـل لالمـم الـسـابـقـة، وأنيـا منحة من ا 
صطـالح ، وىــنـاك فـرق بـيـن االنـفـال والـنـفـل فـي اال(ٜٕ)الزيادة التي يعطييا االمــام ألحد الجند بناءًا عمى مجيود معــين نـفالً 

اُل ِلمَِّو اأْلَْنفَ  ُقلِ  ۚ  عــمى الـرغم مـن انـيـما يـشتـركـان فـي االشتقاق.ورد االنفال في قولو تعالى:﴿ َيْسَألُـوَنَك َعِن اأْلَْنـَفاِل 
ُسـوِل فَـاتَــّقُـوا المََّو َوَأْصـِمـحــُـوا َذاَت َبـــيــْنـِـُكْم  ، كــان ســبــب نزول ىذه االية (ٖٓ)ُسـولَـُو ِإْن ُكـنـْتُـْم ُمـْؤِمـِنـيـَن﴾ــوا المََّو َورَ َوَأِطـيـعُ  ۚ  َوالــرَّ

ــمـقــاتـمـيـن الـمـسـمـمـيـن فـي أحـقـيـة كــل طائـــة منيـم بالغـنائم، ٖٕٙىـ/ٕبعـد مــعـركــة بــدر الــكبــرى سـنـة ) م( حــدوث نــزاع بــين ال
 .(ٖٔ))صمى ا عميو والو وسمم( حصراً  فجـعـل ا االنفال خاصة برسولو

فعن ابن عباس تــبــايـنـت الــمـصادر االسـالمــيـة عــمى مــا تــشـمـمــو األنـــفـال فــيــناك اراء تــعــطـي لـألنــفـال شـمولية واسعة، 
جبير قال: قمت البــن عــبـاس قــمـت ســورة  عن سعيد بن (ٕٖ)االنفال، المغانم، الحـرب. يقـال: نافـمـة عــطـية، نــزلــت في بدر

من فعل كـذا وكذا فــمـو مــن النـفـل )) ، قــال رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم( يوم بدر: (ٖٖ)األنـفـال قــال: تمك ســـورة بــدر
 . (ٖٗ(()كــذا وكـذا

قــتصادي االسالمي وانما حرف حتى يماشي مع مطامع وطبقًا أن ىذا ليس لو صمو بواقع المصطــمح ضمــن الـفـكر اال    
من تـسمط عمى الدولة ويمبي رغباتيم في اليـيـمـنة  لكن بعد آلت االمور ألميـر المؤمنين)عميو السالم( عـمل باصل 

 ـأن االنـفـالاالقتصاد، لذلك أخـذت االمــامــة تعرفييا لمنفل مـن ىـذا الـواقع اذ عرفتيا مصادر االمامية فـقـالوا: فـ
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ىـي: كــل أرض خــربـة بــاد اىـميـا اذا كــانـت قـد جـرى عـميـيـا ممـك أحــد ما من قـبل ولم يـوجـف عمييا بخيل وال ركـاب، او 
فــــي جـــوفـــيــــا، واآلجـــــام الــتــي  سـمــمـيـا اىــميـا طـــوعــًا بــغــيــر قـتـال، رؤؤس الجـبـال، بـــطـــون االوديـــــة والــــمــعــــادن الـــتــي

ــي أرض الــمــ ســمــمـيـن ويــد لــيــســــت فـــي امــالك الــمسمــمـيـن بـل كـانـت مستأجمة قـبل فتـح االرض، فــأمــا مــن كـان مــن ذلــك فـ
      .                                                                                                                            (ٖ٘)ـتـي فــتحت عنوتاً مــســمـم عمييا فـال يـستـحـقـيا االمــام بـل ذلــك فــي االرض الـ

 .   (ٖٙ(()وأذا قـاتــل قــوم أىــل حرب بغير أمر االمام فغنـموا،كانت الغنيمة خاصة االمـام دون غيره ))

،ليدلل عمى ان االسالم (ٖٚ)ىــنــاك مـن يـرى أن االعـراف الـقـبـمية الجـاىـمـية فـي الـسمـب قــد انتـقـمت الى الـشريـعـة االسالمية   
 أمر بالقـتال بيـدف جـمع الغنائم كـما كـان الـحـال بــين عــرب الجاىمية، اال ان القـران الكريم جعل حـدًا لفـض النـزاع بـين مـن
اخـتمف مـن المسممين بشأن الغنائم ويقرر ممكيا الى ا)عز وجـل( لرسولو )صمى ا عميو والو وسمم( فـقـط، األ ان ىذا ال 

ـة ديــبـية ســنـيعـني أن الغنائم ىي ىدف االسالم، وخـيــر مــثـال عـمـى ذلـك فــتـح خــبـيـر ان جــمــعـًا مـن الــذيــن تــخـمـفـوا عــن الحـ
 (ٖٛ)نخـرج معك الـى خيـبر،انيا ريف الحجـاز طعامًا وودكــا ))م( قـالــوا لــمـرســول )صمى ا عميو والو وسمم(:ٕٚٙىـ/ٚ)

التخرجـوا معـنـا اال مـن كـان راغب بـالـجـيـاد فــأمـا الـغـنـيـمـة فـال )) وامـواًل، فـاجـابـيم الرسول)صمى ا عميو والو وسمم( :
 .                                                                          (ٜٖ(()فــبـعــث مـنـاديـًا يــنـادي: اليخــرجــن معـنا اال من كان راغــب بالجياد فأما الغنيمة فال

بين ىـما اليـدف السـامـي الـذي يـنـشده االســالم مـن أمـا األنفال والــغــنـائــم وجــد ليا الـقرآن الكريم حـمواًل متوازنـة بيـن جـان   
، (ٓٗ)صرفةتـطـيـيــر النــفـس مـن اآلثـام وتـربـيـة الـمـسمـميـن تـربــية روحــية تـتجاوز األطر الضـيقة في معـايـنة الواقع بنظره مادية 

 ـوم بدر، والغــنيـمـة نـزلت بـعـدىناك مقارنة بين آيتين وىما آية األنفال وآية الغنيمة، فاالنفال نزلت ي

بين آيتين وىما آية األنفال وآية الغنيمة، فاالنفال نزلت يـوم بدر، والغــنيـمـة نـزلت بـعـد رجوع الـرسول)صمى ا عميو والو 
 ، ومـتى رأى الــرسول(ٔٗ)وسمم( والمسممين الـى الـمديـنـة

ـمـًا مـعـيـنـًا فـي الغنـائم فمو القرار فـي اتخاذه واليحـق حتى لمن قاتل عـمييـا مـصمحة االمـة أو الـدولـة تـتـقـتـضـي حك ان 
ُسـوِل َولـِذي اْلـقـُـْربـَٰى االعـتـراض عـمى حــكـمـو، قــال تــعـالــى:﴿  َواْعــَمُمــوا َأنَّــَما َغــنِـمـْــتـُم ّمـن َشـْيٍء فَـَأنَّ ِلمَِّو ُخـمـ َسـُو َولـِمرَّ

 َوالمَّوُ  ۚ  َعْبِدَنا َيْوَم اْلفُـْرَقاِن َيْوَم اْلَتقى اْلــَجــْمــَعــاِن  ـْـيـَـتـاَمــٰى َواْلــمـََساِكـيِن َواْبِن الّسـَـبِـيـِل ِإن ُكـــنـتـُْم آَمـــنــتُـم ِبالمَِّو َومـَا َأنَزْلَنا َعَمىٰ َوال
 .(ٕٗ)َقِديٌر﴾ َشْيء ُكلِّ  َعـَمىٰ 

 

 ء:ثانيًا:الـــفــي

.                                                                                                (ٖٗ)مفـردة الفيء وجمعو أفـياء وفـيوء، وسمي الظل فيئًا لرجوعو من جانب الى اخر 
 ، واشـتق مفيوم الفيء فـي االقتصاد (ٗٗ)يقتصر الـفـيء عـمى الرجوع الى حالة محــمودة

االسالمي من مبدأ الـرجوع الى الحالة المحمودة في االموال، وقد حصر البعض عمى حـصـر الـفـيء بـمـا رجـع لـمـمـسـمــمـيـن 
ُســوِلِو ِمــنـُْيْم فَــَما َأْوَجـفـْتُـْم َعـَمْيِو مْن َخـْيـٍل َواَل ، لــذا انـطـمـقـوا مـن قـــولـو تعالى:﴿ َومــَا َأَفاَء المَُّو َعــمَـٰى رَ (٘ٗ)مـن امـوال بـدون قـتـال

، نـزلت ىـذه اآليـة فـي بني الـنظيــر (ٙٗ)قَــِديٌر﴾ َشــْيءٍ  كـُلِّ  َعَمىٰ  َوالمَّوُ  ۚ  ِرَكـاٍب َولَِٰكنَّ المََّو ُيَسمُِّط ُرُسَمُو َعَمٰى َمْن َيَشاُء 
نـــقــضوا العــيــد الــذي كـان بــيـنـيم وبــيـني رسول ا )صمى ا عميو والــو وســمـم( حــيــن قــدومــو م(،عــندمــا ٕ٘ٙىـ/ٗسـنــة)
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ن الــمديـنـة الـمــنـورة فـحـاصـرىــم الـرسـول)صـمـى ا عميو والو وسمم( بجيشو خـمسة عـشرة ليـمة،ثم عقد الصمح عمى اخراجيـم مـ
 .                                                                                               (ٚٗ)موا معـيم عمـى األبـل مـن يـستطيعون حـممو اال السالحالـمـدنية وأن يحـم

ــمْيِو مْن َخـْيٍل َواَل ِرَكاٍب﴾، أي لم تسيروا الييا بـسرعة     ولم تستخـدموا خيـمكـم أو جـمالكــم، الن قولو تعالى: ﴿ فَـما َأْوَجــْفـتـْم َع
، فـديار بـنـي النـظـيــر كـانــت قـــريــبـة عــمى بـعـــد مـيـمـين (ٛٗ)مـعــنـى االيــجـاف ىـــو الــسـيـر السـريـع والــركــاب من ركب الــفـرس

 .(ٜٗ)من المدينة المنورة فسار الييا المسممون مشيًا دون مشقة أو حرب

ن الـعـدو ح مــن مــفــيــوم الــفـــيء أنو كـ)مال( أصبح لممسممـين بــقــتــال او بــغــيــر قــتـال، أو مااخذه قسرًا او أخذ صمـحـًا مـالواض
        .      (ٓ٘)كـل منـيما يعـتبر فـيء وغـنيمة، وأنـما خـصص لـكل منيما أسمًا لغرض التميز بينيما ولوجود أختالفًا جوىريًا بينيما

أن ا خمق الخمق ليعبدوه وجعل االموال ليم ليستعينوا بـيـا عـمى مـا يـرضيو  ))أن الــفــيء الرجــوع الــى أمـر محمود، إذ   
وربــمـا صارت فـي أيدي أىل البـاطـل، فـأذا صـارت فـي أيدي أىل الحق فــقــد صرفيا عــن طريق االرادة الى طـريق األمـر 

. ورد ان رسـول ا )صـمـى ا عــمـيـو والــو وسـمـم( وزع جـــزءا مــن فــيء بــنـي الـنـظــيــر عـمـى المياجرين دون (ٔ٘()(والعبادة
ــمــا االنصار بـاسـتـثـنـاء اثـنين مـن االنصـار سأال رسـول ا )صمى ا عميو والو وسمم( لــمـا بــيــمـا مــن فاقو فــأعـــطــاىـ

 .                                                                  (ٕ٘)الرسول)صمى ا عميو والو وسمم(

لـم يـعــط رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم( مــن امـوال بــني النظير احدًا من االنصار ســـوى سيـل ابـن حنيف وابا دجانة 
امـا الــمياجــريــن وكـان مــمن حصل عـمـى حـصة مـن االموال ىــم: ابـو بكر بـن ابـي ، (ٖ٘)سماك بن خرشة وكانا فقيرين

قـحـافة، وعـمـر بــن الـخــطاب، وعــبـد الــرحـمـن بـن عـوف كـونـو سأل رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم( ان يعطيو 
،نقل (ٗ٘)ا عميو والو وسمم( ذلــك الفيء في باقي الناس فأعطاه، والزبـيـر بـن العـوام، كـما وسـع رسـول ا )صمى

يـا رسول ا االتــخمس مااصبت من بني النظير  ))قول عمر بن الخـطاب لمرسول)صمى ا عميو والو وسمم( :(٘٘)الواقدي
 )عـز وجـل( لي دون كما خمست مااصبيت مـن بدر؟ فأجاب الرسول)صمى ا عميو والو وسمم( : ال اجعل شيئًا جعـمو ا

ـا َأفَـاَء المَُّو َعــمَـٰى َرســُوِلــِو مــِْن َأْىــِل اْلــقُــَرٰى﴾ كيـيئة ماوقع السـيـم ،بين ((ان لـمـمـسممينالمؤمنين بـقولو تعــالى: ﴿ مَّ
أن يجعل الفيء بشـقيو، مـااخذ صمحًا ومااخذ عـنـوة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الفيء أمره موكل لو ويـعـود تـقـديـره الـيو فـمـمرسول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

 سـواء كـان مـن خـمـس الغنيمة ام من عموميا.  

امــا الــفيء في رؤية البعض ىو: موارد ماغمب المسممون عميو من بـالد العـدو وجـعل موقوفـًا عـمييـم النو راجع الييـم في كل 
، (ٚ٘)ة عــنــوة وبــقــيـت فـي ايـدي اصحـابـيا ، واالموال التي صولح عمييا اىـل الذمـةومثالو خــراج االرض المـفـتــوحـ (ٙ٘)سـنة

 وخراج اىل

الصــمـح والضرائب الـمـأخــوذة عـمى دخول تجارة الذمي في ارض االسالم، وىـذا الفيء يــشــمــل المـسمميــن، غنييم وفــقــيرىم 
 وما يـنوب فيكون في أعطية المقاتمة وارزاق الذرية
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، عــن عــوف بـن مـالـك: أن رسول)صمى ا عميو والو وسمم( (ٛ٘)عن االمــام مــن امور الناس بـحـسـن الـنـظر لالسـالم واىـمـو
كان اذا اتاه الـفيء قسمو في يـومـو، فــاعـطـى االىـل حظين واعـطى العـزب حظًا،وعن عائشة:أن النبي)صمى ا عميو والو 

 .(ٜ٘)تي بـطــبــية فييا خرز فـــقـسميا لـمحرة واالمةوسمم( أ

                                                                                                        

الـخمـس ىـو                                                                                        ثالثًا:خمس الغنائم:
،اما الـغنيمة فـي المـغة فيي من الغنم وىو:الفوز بالشيء في غير (ٓٙ)جزء من خمسة اجزاء من الشيء يجمع عمى أخماس

ُسـوِل ،وقــد ذكـرت في القرآن الكريم بــقولو تــعالى:﴿واْعمَــُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشـْيٍء َفَأنَّ ِلمَّ (ٔٙ)مشقة والغنـيمة الـفيء ِو ُخُمَسُو َوِلمرَّ
 َوَمـا َأْنَزْلنـَا َعمـَٰى َعـبـِْدنـَا َيـْوَم اْلـفـُْرقَـاِن َيـْوَم الـْتـَقـَى َوِلــِذي اْلـقُــْرَبٰى َواْلَيـــتَــاَمــٰى َواْلمــََساِكــيِن َواْبــِن السَّبِــيِل ِإْن ُكــْنُتْم آَمْنتُـْم ِبالمَّوِ 

والـثـابـت فـي عــصـر الـرسـول)صمى ا عميو والـو وسـمـم( أنـو لـم يــفــرض الـخــمـس  (ٕٙ)َوالمَُّو َعـَمٰى ُكـلِّ َشـْيٍء قَـِديـر﴾ٌ  اْلـَجـمـَْعـانِ 
 عــمى مـا جــمـب بــقــوة السـالح مـن غـنائم الـحرب فـقـط.

ـحــرب، امـا الثـاني فـيو المـعادن وتــشــمــل كــل مااستـخــرج من االرض فــالــخـمــس يـفـــرض عـمـى سـتة اشـيـاء، خــمــس غنـائـم ال
مـما كان فييا من النفط والقار والكبريت والـذىب والـفــضـة، وامــا الثالث ىــو مـكاسب الغـوص فـي البحار مــن الــمؤلــؤ 

مة من الزراعة والصــناعة والتجارة ففييا الخمس لما زاد عن مؤونة والـمـرجـان والـعـنبر والــرابـــع ىــو جــمـيــع المكاسب المتحص
السنة، والشيء الخامس ىـو أرض الــمسمم أذا اشتـراىا الـذمي فـعـميو مما اخرجتو الخمس، والــســادس إذا اختـمط حالل المال 

                                                      .                                   (ٖٙ)بحرامو فـعمـى صـاحبو الخمس ليطيب لو

، وقـولو )صمى ا (٘ٙ)الخمس (ٗٙ)ورد عـن الرسول)صمى ا عميو والو وسمم( قـولو في خـمس المعادن فأن فـي السـيوب
ييا بــكتـب الرسول )صمى ا عميو والو ، أمــا بــقــيــة االقــسـام فــيـستــدل عمــ(ٙٙ)عميو والو وسمم( أيضًا: فـي الزكـار الخـمـس

ا عميو  وسمـم( الـى عـــمـالـو الـتـي لـــم تـخصص الخــمس فـيـمـا غــنــم بـالحـرب وجــعـمتـو مـطـمـقـًا، ومـنـيـا عـيـد الـرسـول)صمى
كـتاب العيد قول الرسول)صمى ا عميو والو  حــيــنـما بـعـثو الى اليــمــن، ومــمــا جـاء في (ٚٙ)والو وسمم( الى عمرو بن حـزم

عيد من محمـد النبي رسول ا، لعمرو بـن حــزم حـيـن بـعـثـو الـى الـيــمـن، امـره بـتـقـوى ا فـي امـره كـمـو وان يـأخـذ  ))وسمم(: 
 .(ٛٙ(()مـن الـمـغـانم خمس ا...

،الذين قدموا عمى  (ٜٙ)لرسول)صمى ا عميو والو وسمم( بــوفــد بــني عــبــد القيسثـم نـجــد ذات االمــر يــتكرر فــي لــقــاء ا
..انــا نــأتــيـك مـن شـقـة بــعـيدة وأنـو يــحـول بـــينــنا وبـــيــنك ىـــذا الحي من كـفــار ))الرسول )صمى ا عميو والو وسمـم( وقــالوا لــو:

الــرسول )صمى ا عميو والو وسمـم( بااليمان با )عز وجل( ورسـولو )صمى ا عميو والو فأمــر  ((مضر..فأ مرنا بأمـر
وان تعطوا من المغانم  ))وسمـم( والــصـالة والــزكــاة وصـوم شـير رمـضان ثم قال )صمـى ا عـمـيـو والـو وسـمــم( : 

 .(ٓٚ(()الخمس
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   رابعًا:الـخــراج:                                                                                                            
ـخــرج ويـسـتعـمل لـفــظ الـخراج لمـدالة عمى ثـالثة أمور ىــي: الــغـمـة التي تـ(ٔٚ)الـخــرج والــخراج مـعـناىـمـا واحد في كـالم العـرب

ـبــد او االمـو مـــن االرض وغـيرىا ممـا ينتـفع بو، واالتـــاوة الــتي تــؤخـــذ عـمـى االرض أو الــرأس واالجـــر الـــذي يــطالـب مــن الـعـ
حـينئذ ىـي فـتكـون االرض  (ٕٚ)ان يـــؤديــاه ونفيم من بعض المصادر ان الخـرج ىـو المصـدر، أما الخــراج فـيـو ما يخرج منو

، وقـد ورد الـمفظان فـي القـرآن الكـريم بــقـولو تـعـالـى:﴿ َأْم (ٖٚ)الخـرج وغمتـيا الخراج،أورد البعـض أن الـخـراج أعــم والـخرج أقل
 .(ٗٚ)ُر الرَّاِزِقيَن﴾َخيْ  َوُىوَ  ۚ  تَــســَْأُلُيْم َخــْرًجا َفخــََراُج َربَِّك َخْيٌر 

 

 خامسًا:الـــــجـــزيـــــة: 

، وىي الخراج المعجول عمى رأس (٘ٚ)الــجـــزيـة لــفـــظ مـفــرد، تـجــمـع عــمى جــزى، وجــزي واالصـح جـمـعـيـا عـمـى جـزاء   
م لـفظ الجزاء الـذمي وسميت جـزية النيا قضاء لما عميو،ومأخوذة من قـولـيـم: جـزى يـجـزي ،إذا قـضى ومـن امثمـة أسـتخـدا

، فالجزاء ىـو المكافأة باالحسان (ٚٚ)، أي التقـضى وال تغـنى(ٙٚ)قولو تعالى: ﴿ َواتَُّقوا َيْوًما الَّ َتجـِزي َنْفـٌس َعن نَّفـٍْس شـَْيئـًا..﴾
 .(ٛٚ)أو االساءة

المعاىـد، سمي بـذلـك النــو مـعـاىــد ، وىناك لـفـظ أخر لـمـذمي ىـو (ٜٚ)وتطمق الجزية عمى خراج االرض التي بيد الذمي   
 .(ٓٛ)عـمى مـا عــميـو مـن اعـطـاء الجزية والكف عـنو

لعرب في ويــطــمـق عــمى مـجــمــوع اىـل الــذمـة بـــ " الــجــوالــي" وىـو لـفــظ مــأخـوذ مــن الـجـالء، الن بعضيم أجمو من جزيرة ا
االسـم، ثــم وســم بـو كـل مـن لـزمـتـو الـجـزيـو مـن اىــل الــكـتــاب فــي أي بــمــد، وحــتــى وان لـــم  العصر الراشدي وبقية مـعـيـم ىــذا

 .(ٔٛ)يــجــمــوا عــن اوطانيم

                                                                     .                    (ٕٛ)م(،لم يسبق  ىذا التاريخ أن اخذىا الرسول من أحدٖٓٙه/ٜشــرعــت الجزية في القران الكريم سنة)   

أتجيت المصادر االسالمية في تحديد الغاية من الجزية فمنيم مـن اوصمــو اســميــا الى سببيا فقال ألنيا جزت عن قتل    
 .(ٖٛ)الذمي ومنحو األمان

، وفضاًل عن ذلك أنيا فرضت حقنًا لدمائيم وحـفظــًا (ٗٛ)و اصغارًا ليمويـرى البعـض انــيا جزاء عن كفرىم وان أخذىا منيم ى
، فــيـمـا كانت عند البعض االخر أخف وطأة ورأوا فييا جزاء إلقـامتيم فـــي دار (٘ٛ)ألمواليم ومنعــًا مـــن استرقاقيم

 .(ٚٛ)النصرة بالجياد ، وفسرىا البعض تفسيرًا عسكريًا ورأوا أن عمة وجوبيا كانت بداًل عن(ٙٛ)االسالم
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 الـــخـــاتـــمـــة

اإلسالمـية  أن شـخـــصيـة أمــيـر الـمـؤمـنـيـن االمام عــمي بــن أبـي طـالـب )عـميـو السالم( لــيـا دور كـبــيـر فـي مـسيــرة الــدعــوة    
ا عميو والو وسمم( وسـاندوه فـي بـنـاء دولتو الجـديدة وفداه بـنـفـسو  فـيـو أول الــمـؤمنين الــذيــن وقـــفــوا بــجـانــب الــنــبـي )صمى

عـنـدمـا بـات في فـراشو كي يـسـمـم رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم(،إذ ان واقعة الغدير خم أثبـتـت من ىو الخميفة بعد 
ة من فضائل االمام عـمي)عميو السالم( ومــا ذكــره رسول ا )صمى ا عميو والو وسمم( وىذا مااوردتو كتب الصحاح الست

الــنــســائــي في كــتــابــو خــصائــص أمــيــر المؤمنين عمي بن ابي طالب)عميو السالم( ولـكن ىذه الكـتب اخـفـت الكـثير مــن 
وصفــات االمام عمي )عميو السالم( فضائل ومـعـجـزات االمام واخـتالق كـثــيـر مـن الروايات التاريخية لكي تنسب فــضائل 

 لـشخــص أخــر،أو عــدم ذكــر اسـم االمـام)عميو السالم( عــنــدمــا يــكـون فــي حــديــث مــع رســول ا )صمى ا عميو والو
ا عميو والو وسمم( لمصاله في  وسـمم( كـــقـــولــيـم كـان مـع الــرسـول شـخــص اخــر كــقــول عــائـشـة عــنـدما خرج الرسول)صمى

ر، الــيــوم الــذي تــوفى فـــيــو خــرج الرسـول )صمى ا عميو والو وسمم( من حجرتو مــتــكــأ بــيــن شخصين العباس وشـخــص اخـ
ـن االمـام كـان االمـام عمي)عميو السالم( ذلك الشخص،واستمـر ىذا العداء طيمة مدة الحكم االموي، نقل الروايات ع

وتـصـوريـو بـأنـو شـخـص عـادي كـبـقـيـة الـنـاس أتـضح  لنا مما تقـدم ان االمـام عـمي)عميو السالم( لم يذىب بـعـيـدًا عن حياة 
ين الـمسمـميـن وما حـصل من احـداث بل أنو  كان مـرشـدًا امينًا ألمـتو ولمقائمين عـمـييـا فــكـان يـمـد يــد العون لمخمفاء الذ

 سبقوه.

 

 الــهــوامــش
.                                                          ٖٖٗ،صٖم(،جٕٕٓٓه/ٕٗٗٔ، دار الكتت العممية) بيروت ٔالفراىيدي، كتاب العين، تح: عبدالحميد ىنداوي،ط(ٔ)
.                                                                    ٖٛٚ،صٕم(،جٜٚٛٔ-، دار العمم )بيروتٔالجوىري،الصحاح، تح: أحمد بن عبد الغفور عطار،ط(ٕ)
.                                                           ٜٕٓم(،صٜٜٔٔ،مؤسسة النشر االسالمي،)قمٔالعسكري،معجم الفروق المغوية،تح:مؤسسة النشر االسالمي ،ط(ٖ)
.                                                             ٜٙه(،صٔٔٗٔ،دار الفكر المعاصر،)بيروتٔوالتعريفات الدقيقة،تح:مازن المبارك،طاالنصاري،الحدود االنيقة (ٗ)
.                                                                ٜٔٔسورة آل عمران،آية:(ٙ). ٘ٙ،ص٘م(،مادة فكر،جٜٗٛٔابن منظور،لسان العرب،نشرب أدب الحوزة،)قم(٘)
.                                                               ٗٚم(، صٕٜٜٔاليواري، جمال، النظام الجبائي اإلسالمي دراسة قانونية، بحث منشور، )الجزائر(ٚ)
، ص ٚج م(، ٕٛٓٓشـرح نيـج البالغـة، تح:محمـد أبـو الفضل إبراىيم،الدار المبنانية لمنشر،)بيروت ابن أبي الحديد، (ٛ)

ٕ٘  . 
ا بـو حمـد،رضـا صـاحب،السياسـة الماليـة فـي عيـد اإلمـام عمـي)ع(، مركـز األميـر إلحيـاء التراث اإلسالمي،)النجـف (ٜ)

                                           .                      ٖٕم(، ص ٕٙٓٓاألشـرف 

مجذوب،احمد،السياسة المالية في االقتصاد االسالمي دراسة مقابمـة مـع االقتصـاد الرأسـمالي،بحث منشور  (ٓٔ) 
 .             ٜ٘م(، صٖٕٓٓ)الخرطوم

 .ٖٔ، سورة الحجرات،اآلية:ٚٙالمصدر نفسو،ص(ٔٔ)



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: تاريخ اإلصدار   
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

12 
 

(21)
.                         8٢م، ص 1٠٠٢المالٌة فً االقتصاد اإلسالمً، رسالة ماجستٌر، المركز الجامعً بالمدٌنـة،بطوش،فاطمة الزهراء، السٌاسة 

(28)
.                         8م(،ص1٠21صٌاح، رحٌم علً،السٌاسة االقتصادٌة والمالٌة لالمام علً )علٌه السالم(،بحث منشور،)جامعة مٌسان، 

(21)
.                                                                                 28ٌة:سورة الحجرات،آ  

-محمد كامل قره بللً، دار الرسالة العالمٌة،)بٌروت -ابو داود،سنن ابً داود، تح: شعٌب األرنؤوط(21)

872،ص1م(،ج1٠٠2ه/218٠  

-، العتبة العلوٌة المقدسة،)النجف األشرف2على مصر مالك االشتر،ط سوادي،فلٌح،عهد االمام علً)علٌه السالم(الى والٌه(21)  

.            881م( ص22٢2ه21٠2الصدر،محمد باقر،اقتصادنا،دار التعارف للمطبوعات، )بٌروت:(27). 21م(،ص1٠2٠ه/2182
الفتنه الكبرى علً وبنوه،  طه حسٌن،(1٠) 1٠1،81٢ابن ابً الحدٌد،نهج البالغة،الحكم القصار:(22) 21سورة الذارٌات،آٌة(2٢)

حسنٌن كروم ،المثالٌة والسلطة " بحث ورد فً كتاب ، د. محمد  (12) 7٠،ص1م(،ج1٠21-مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة، )القاهرة

القرشً،مدحت،تطور الفكر (11).  ٢٠م( ، ص2271عمارة واخرون ، علً بن ابً طالب)علٌه السالم(،المؤسسة العربٌة،)بٌروت:

.28سورة الحجرات،اآلٌة(18) 12م(، ص1٠٠٢،دار وائل للطباعة،)عمان:1صادي،طاالقت  

.                                                    11م(، ص1٠٠1،دار االمة، )بٌروت:1النبهانً،النظام االقتصادي فً االسالم،ط(11)
لً بن ابً طالب  ) علٌه السالم(،رسالة ماجستٌر،)جامعة ابراهٌم، احمد اسعد، السٌاسة االقتصادٌة فً خالفة االمام ع (11)

الراغب االصفهانً،المفردات فً غرٌب القرآن،تح: صفوان عدنان (17) 11النبهانً،المصدر السابق،ص (11) 2م(،ص2221مؤتة:

.٢1المصدر نفسه،ص(1٢) ٢1٠م(،ص2221بٌروت:-الدار الشامٌة،)دمشق-، دار القلم2الداودي،ط  

.                                                                   ٛٛٔاألزىري، الزاىر في غريب الفاظ، تح: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع، )بيروت:د.ت(،ص(ٜٕ)
ابن العربي،  م( ؛ٜٛٙٔالواحدي النيسابوري، اسباب النزول، مؤسسة الحمبي وشركاه،)القاىرة:(ٖٔ) ٔسورة األنفال،اآلية(ٖٓ)

.                                                                                     ٖٗٚ، صٕاحكام القرآن، تح:محمد عبد القادر عطا،دار الفكر، )بيروت:د.ت(، ج
.                                                           ٖٓٚٔ،صٗم(،جٖٜٜٔ، دار ابن كثير، )بيروت:٘البخاري، صحيح البخاري، تحقيق،مصطفى ديب البغا، ط(ٕٖ)
.                                                                       ٕ٘ٗ،صٛمسمم النيسابوري، صحيح مسمم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، )بيروت: د.ت(،ج(ٖٖ)
.                                                          ٜٖٙ،صٗاني، سنن ابي داود،جابو داود السجست(ٖٗ)
-ٕٖٔ،صٗ،دار الكتب االسالمية، )طيران:د.ت(،جٗالطوسي،تيذيب االحكام،تح: حسن الموسوي الخرسان،ط(ٖ٘)

 .ٜٛٗ،ٜٚٗ،صٔم(،جٜٜٓٔ،مؤسسة النشر االسالمي ،)قم:ٕ؛ابن ادريس،السرائر،طٖٖٔ
، دار سينا لمنشر، ٔعبد الكريم، خميل، الجذور التاريخية، ط(ٖٚ) ٜٚٗ،ٜٛٗ،صٔادريس السرائر،جابن (ٖٙ)

.                                                                             ٜٚ،ٜٛم(، صٜٜٓٔ)القاىرة:
.                                                    ٕٕٖ،صٖدار العمم لمجميع،)بيروت:د.ت(،جالودك،الدسم،والوديكة دقيق يساط بشحم؛الفيروز ابادي،القاموس المحيط،(ٖٛ)
.                                                                         ٖٗٙ،صٕم(  ،جٜٜٛٔ،مؤسسة االعممي،)بيروت:ٖالواقدي،كتاب المغازي،تح:مارسدن جونس، ط(ٜٖ)
ه،اطروحة دكتوراه،مقدمة الى ٔٗي، احمد جايد، الفكر االقتصادي االسالمي بين النطرية والتطبيق حتى الحسناو  (ٓٗ)

.                                                                                 ٓٙم،صٕٛٔٓمجمس كمية التربية لمعموم االنسانية جامعة كربالء، 
.                                                  ٕٗٔ،صٔابن منظور،لسان العرب،ج(ٖٗ) ٔٗسورة االنفال،اآلية(ٕٗ) ٜٛ،ٖٔٔ،صٔي،جالواقدي،كتاب المغاز (ٔٗ)
،دار ٔالماوردي، االحكام السمطانية، تح:احمد جاد،ط(٘ٗ) ٓ٘ٙالراغب االصفياني،المفردات،ص(ٗٗ)

                                                               .                   ٕٓٓم(، صٕٙٓٓالحديث،)القاىرة:
.                                              ٖٖٙ،ٖٙٚ،صٔالواقدي،كتاب المغازي،ج(ٚٗ) ٙسورة الحشر،اآلية(ٙٗ)
                                                                     .         ٙٓ٘، صٜٕم(، جٜٜٜٔ، دار احياء التراث العربي،)بيروت:ٖالفخر الرازي، مفاتيح، ط(ٛٗ)
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ابن قدامة، المغني، دار الكتب (ٓ٘). ٕٕٗ،صٗم(،جٜ٘ٙٔالخطيب الشربيني،السراج المنير،مطبعة بوالق،)القاىرة:(ٜٗ)
 .ٜٕٚ، صٚالعربي، )بيروت:د.ت(، ج

م، السيرة النبوية، تح: جمال ثابت، محمد محمود، سيد ابن ىشا(ٕ٘) ٓٓٗ،ٔٓٗ،صٕابن العربي،احكام القرآن،ج (ٔ٘)
 . ٖٖٔ،صٖم(،جٕٙٓٓ، دار الحديث،)القاىرة:ٔابراىيم، ط

                                                                        .                                                                               ٕٚٗ، صٖم(، جٜٛٙٔ، دار صادر، )بيروت،ٔابن سعد، الطبقات، تح: احسان عباس، ط (ٖ٘)
 .ٜٖٚ،ٖٓٛ، صٔالواقدي، المغازي، ج(ٗ٘)
 . ٖٚٚ،صٔالمصدر نفسو،ج(٘٘)
.                                                                                  ٕٗٓم( ،صٜٔٛٔقدامة بن جعفر،الخراج،تح:محمد حسين الزبيدي،دار الرشيد لمنشر،)بغداد:(ٙ٘)
ســول)صمى ا عميو والو المقصود من لفظ اىل الذمة ومفرده الذمي ليس االنتقاص بـل المقــصود انــيــم فــي ذمــام الــر (ٚ٘)

ية وسمم( وال يـحـــق الحــد االعــتــداء عــميــيـــم واىــانــتــيــم ؛ الحسناوي، احمد جايد، الفكر االقتصادي االسالمي بين النطر 
 .   ٜٙوالتطبيق،ص

                                                                          .      ٖٕم(، صٜٙٛٔ،دار الكتب العممية،)بيروت:ٕابو عبيد،االموال،تح:محـمد خميل ىراس،ط(ٛ٘)
 .  ٖٚ٘،صٗابو داود،سنن ابي داود،ج(ٜ٘)
         .                                                                     ٕٙٙ، صٛم(، جٜٜٗٔ، دار الفكر، )بيروتٔالزبيدي،تاج العروس، تح: عمي شيري، ط(ٓٙ)
 .ٕٙٗ، صٗابن منظور، لسان العرب، مادة غنم، ج(ٔٙ)
 .ٔٗسورة االنفال، اآلية(ٕٙ)
الطوسي،الخالف،تح:عمي الخراساني،جواد الشيرستاني،ميدي طو، مؤسسة النشر (ٖٙ)

 .                                                  ٙٔٔ،ٖٕٔ،صٕم(،جٜٜٓٔاالسالمي،)قم
ــيــب، مرادف لمركاز وىو المال المدفون في الجاىمية او المعدن، واطمق لفظ السيوب عمى عروق السيــوب جمع س (ٗٙ)

الذىب والفضة النيـا تــسيــب في المـعـدن، اي تــتكون فيو وتظير،قسميت سيوبًا النسيابيا؛الزمخشري،الفائق في غريب 
.                                  ٗٔ،صٔم(،جٜٜٙٔ،دار الكتب العممية،)بيروت:ٔالحديث، تح: ابراىيم شمس الدين،ط

.                                                                                ٕٕٙمس( ،صٕٜٙٔالجاحظ،البيان والتبيين،تح:فوزي عطوي،المكتبة التجارية الكبرى،)مصر:(٘ٙ)
 . ٖٖٙ، صٖروت:د.ت(، جابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، دار صادر،)بي(ٙٙ)
ابو الضحاك، عمر بن حزم بن زيد بن لوذان االنصاري، شـيــد الـخـنـدق واستعممو الرسول)صمى ا عميو والو وسمم( (ٚٙ)

،دار ٔم(، ابن عبد البر، االستعياب،تح:عمي محـمد البجاوي،طٖٚٙه/ٖ٘عمى نجران من اليمن، توفي سنة)
.                                                                    ٖٚٔٔ،ٕٚٔٔ، صٖم(،جٕٜٜٔالجبل،)بيروت:

؛ البخاري، صحيح البخاري،تح:مصطفى ديب ٛٚ-ٚٚم(،صٜٛٛٔالبالذري،فتو البمدان،دار ومكتبة اليالل،)بيروت:(ٛٙ)
 .ٕ٘ٔٔ، صٖبيروت:د.ت( ،ج-البغا، دار ابن كثير)دمشق
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العـدنـانــيــة كــانــت ميــنتيم الغالبة الزراعة وباالخــص زراعــة الــنـخــيــل، ســكــنــت تــيــامة ثــم عبد القيس من قــبـائـل ربـيـعـة (ٜٙ) 
عربية في البــحـــريــن، وتــحــولــوا الى البــصرة والكــوفــة مـع بــدء الفـتوحات االسالمية.أنظر:الربيعي،عبد اليادي،سمسمة القبائل ال

 . ٚ-٘م(، صٕٓٔٓ، د.ن،)د.م،ٔبد القيس، مراجعة:عمي الكوراني العاممي،طالعراق، بنو ع

.                                                       ٔٛٗ،صٙم(،جٖٕٓٓ، دار الكتب العممية، )بيروت: ٖالبييقي،السنن الكبرى، تح: محـمد عبد القادر عطا، ط (ٓٚ) 
 . ٕٚ،صٚم(،جٕٔٓٓ، دار احياء التراث العربي، )بيروت:ٔعوض مرعب،ط االزىري، تيذيب المغة، تح: محـمد(ٔٚ)
.                                                                                            ٖٕٚ،صٔم(،جٜٜٛٔ، دار الكتب العممية، )بيروت:ٔالزمخشري، اساس البالغة، تح: محـمد باسل، ط(ٕٚ)
 .ٕٕٔم(، صٕٕٜٔدب الكالم، المطبعة السمفية، )القاىرة:الصولي، أ(ٖٚ)
 .ٕٚسورة المؤمنون، اآلية(ٗٚ)
.                                                          ٙٗٔ،صٗٔابن منظور،لسان العرب،مادة جزى،ج(٘ٚ)
 .ٛٗسورة البقرة، اآلية(ٙٚ)
 .ٔٓٔ،صٔٔاالزىري،تيذيب المغة،ج(ٚٚ)

.                                                        ٔ٘ٔ،ص٘ٔم(،جٜٜٗٔ،عالم الكتب، )بيروت:ٔعباد،المحيط في المغة،تح:محـمد حسن ال ياسين،ط الصاحب ابن(ٛٚ)  
 .ٙٗٔ،صٗابن منظور،المصدر السابق،ج(ٜٚ)
 .ٕٓٔ،صٔالفراىيدي، العين، مادة عيد،ج(ٓٛ)
 .ٔٓٔ، صٔٔاألزىري، تيذيب المغة،ج(ٔٛ)
،رمادي ٔابن قيم الجوزية، احكام اىل الذمة،تح: يوسف بن احمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري،ط (ٕٛ)

 .ٜٙٔ،صٔم(،جٜٜٚٔلمنشر،)الدمام:
 ٕٗٓابن قدامة، الخراج، ص(ٖٛ)

 .ٕٕٔالماوردي، االحكام السمطانية، ص(ٗٛ
 . ٜٕٙالمفيد، المقنعة،ص(٘ٛ)
 .ٚٙ٘،صٓٔابن قدامة،المغني،ج(ٙٛ)
 .ٔٛٗ،صٕعربي،احكام القرآن،جابن (ٚٛ)
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 Abstract: 

Imam Ali bin Abi  Talib (slam Allah for him) received a different financial 

system which led him to take a number of necessary reforms, which was 

necessary to restore the Islamic economy to its right track. There was a need to 

change the organs of the executive authority to be able to implement its policy 

towards reform. The imam of the Caliph Othman was deposed and replaced by 

those who were more worthy and better in the state. The Imam Ali (slam Allah 

for him) confiscated the money that the Caliph Othman made to his followers in 

the lands of the Muslim monarchy. For the tender that was followed in the time 

of the Messenger of Allah (sala Allah for him and grant him peace), and 

declared equality in the tender between the Arab Muslims and the pro. Imam 

Ali(slam Allah for him) had a prominent role in pursuing and establishing an 

economic and financial policy to lay the foundation stone for Islamic economic 

thought.                                                                       

 

 


