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اوتهالل

قالاهللاعاىل:

 ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو 

ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنـْ ُلوا تـَْبِديالً وَ  َفِمنـْ   َما َبدَّ

 {32 سورة األحزاب :}

 قالروولاهللصلىاهللعليووولم

 « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»

 رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح 
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ى  دإءـــــــــــــــــــــــــإ 

 

ىل من ربياين ضغريإ وإدليت ىل حب إمعمل دتأ رش ىتإحلنون إم إ  ىل إحلق وإ  ين إ 

ىل بذل إجليد ىف طوب إمعىل وسووك مسكل إذلى جشووإدلى إملرحوم  وإجليد عىن إ 

 وإسعة إم توعىس هللا أ ن يتغّمده برح إمعوٌلء 

 وأ سأ ل هللا أ ن يرحيٌل كٌل ربياىن ضغريإ

ىل    وىنن رإفليإنذلوإبىن إحملبوب زوحىت إحلبيبة وبنىت إحملبوبة كرة عيىن: وإ 

 ىف كتابة ىذه إمرساةل

ىل من عوّ و   أ ساتذيت إمفضالء  من مين حرفاإ 

خوإين إملسومني أ مجعني   وإ 

ههيم مجيعا أ ىدى ىذإ إجليد   توإع  إمل إ 
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 ي 









 شكر وتلدير

 

وإمطالة وإمسالم عىل من ال هيب بعده،  ،إمحلد هللا عىل هعمو إملتوإترة وأ الئو إملتاكثرة

 وعىل أ هل وحصبو ومن والاه. 

 :بعد أ ما

هىن   وإمتوفيق إمعمل هعمة مث إال سالم بنعمة عًلّ  هللا أ هعم مبا وتعاىل س بحاهو هللا أ شكر فا 

 إمرساةل ىذه كتابة ىف ىنويّس  سورإكراتمحمدية  خامعة من إمعووم تولى ىف ىنيّس  حيث

 إملسومني مجي  وينف  هبا ينفعنا أ ن هللا عىس إملتوإععة

 معاىل رأ سيم وعىل إملباركة إجلامعة ىذه ىف إملسؤمني اكفة ىلإ   إجلزيل بشكرى أ تلدم كٌل

 .إل فاعل ووالكئو ,خامعة محمدية سورإكرات مدير س يتيايج ابمباجن إدلكتور إملدير

 حذيفة إدلكتور إمعويا إدلرإسات معيد سعادة ىلإ   وإمعرفان إمشكر بفائق أ تلدم كٌل 

 مجي و  ضربإن سودإرهو إدلكتور إمرشيعة إال سالمية ماحس تري برانمج كسم ورئيس ، دميايت

 عووم متولى إمفرضة يل ىّيؤإ إذلين إمرشيعة إال سالمية ماحس تري برانمج كسم ىف إمتدريس ىيئة

 .إملباركة إجلامعة ىذه من إحلنيف إال سالىم إدلين

 ح



 ك 

 عىل إملرشف برصى هللا دين معني محمد إدلكتور إحملبوب ش يخى ابمشكر وأ خص

جناح ل خل وإمكثري إمكثري حتمل وإذلى إمرساةل  اكن فلد. إملتوإع  إمبحث ىذإ ىف معىل إ 

متام ىفل خل هطحى  إمغاىل بوكتو ىوضّ  وإس  بطدر يس تلبوىن تشجيعى و  إمرساةل ىذه إ 

 .إجلزإء خري إال سالم وعن عىن هللا جفزإه. وإملثابرة إجليد ىف س رمرإرالم

ىل  ابمشكر أ تلدم كٌل  حسن عىل حسن إخلامق عبد محمد إدلكتور إمكرمي أ س تاذىإ 

 أ خل من وسعو يف ما لك بذل إذلى وإملرشف، وإملعمل إملوخو هعم اكن فلد ورعايتو، توحهيو

 . إجلزإء خري عىن هللا جفزإه. وهطحى توحهيىى

ىل كٌل أ تلدم ابمشكر  رشاده أ س تاذى إمفاعل إدلكتور معرإن رشادى عىل إ  حسن إ 

ىل ما ىو أ حسن.  مناكشة ىذه إمرساةل حىت تأ يت إمرساةل ىف عظمي تكّرمو  سعة ضدره وو   إ 

ىل وإمعرفان إمشكر أ ايت أ مسى أ رف  أ ن يفوتىن وال  من إمبحث ىف ساعدىن من مجي  إ 

خوإىن  خري عىن تعاىل هللا جفزإمه إمعون يد ىل مدّ  ممن وغريمه إمعويا إدلرإسات طالب إمزمالء، إ 

  . إمعاملني رب هلل إمحلد أ ن دعوإان وأ خر،  إجلزإء
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is applied for Islamic Law Master Program, Muhammadiyah University of 

Surakarta. Arranged by: Umarulfaruq Abubakar. NIM: O 0001 100 30. Supervised by: Dr. 

Muhammad Mu’in Dinillah Bashri, MA and Dr. Muhammad Abdul Khalik Hasan. Year : 2014 

AD – 1436 H. 

The period of Khalifah Utsman bin Affan’s Goverment is well known by its advancement 

economy. Khalifah Utsman successfully managed the Islam countries’ potential; so that the 

government in that period was able to give the citizenry prosperity. That is why it is interesting 

to conduct a study related to the economic policy in the period of Khalifah Utsman Bin Affan 

Radhiallahu Anhu’s government. 

This study used qualitative method in form of document analysis. In this study, the 

researcher focused on the three problems. They are 1) how was the Economic policy of Kalifah 

Ustman bin Affan? 2) What was the genius side of Ustman bin Affan’s politic choices? 3) How 

is our way to argue the bad accusations toward Ustman bin affan in every problem such as the 

appointment of his family as the governor and treating his family better than treating others 

Muslims?  

After conducting the research through some literatures, the researcher concluded that: 1) 

The Kalifah Utsman bin Affan’s economic policy applied the principles of Islamic law which  

same as the application of Rasulullah and the previous two  khalifas ( Abu Bakar Ash Sidiq and 

Umar bin Khatab) by some difference policies in the management of Zakat, Fai’ and society 

subsidy. 2) Khalifah ustman bin affan was able to maximize the general revenue and expenditure 

budget based on the society’s needs in that era until engendering society prosperity and the 

healthy economic behavior. 3) The Khilafah Ustman’s policy persistently holding on the 

principles of trusteeship, justice and placing the public functionaries based on their capabilities. 

The charity he gave to his family derived from his own wealth and the member of his family 

who became the public functionaries was pointed by the previous Khalifah Abu bakar and Umar 

and they had good leaderships.  

 

Key word: Islamic policy, economic policy, utsman bin affan,  
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