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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: 

Muhammad Mu’in Dinillah Bashri and 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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  ملـــــــــــــــــــــخص

: إعداد الطالب . امعة دمحمية سوراكر�جباإلسالمية رسالة مقدمة إىل بر�مج ماجستري الشريعة هذه 

دمحم معني دين هللا البصري ودمحم عبد  :حتت إشراف . O 000110030 : رقم الـقـيــد. عمر الفاروق أبوبكر

  .هـ 1436-م٢٠١٤عام . اخلالق حسن

 أموال إدارة اخلليفة يستطيع حيث االقتصادية الشؤون ىف املزدهرة العهود من عثماناخلليفة  عهد إن

 فرتة يف االقتصادية �لسياسة تتعلق دراسة إجراءيلفت نظر الباحثني ىف  وهذا. الرفاهية مستوى رفع ىف الدولة

  .عفان بن عثمان اخلليفة

بيان القرار واخلطوات الىت أخذها اخلليفة عثمان بن  علىهذه الرسالة حبث كيفي مكتيب قامت فكرته 

السياسة كيف ) ١: (ثالثة أمور تدور مشكلة البحث حول و . عفان ىف جمال االقتصاد مدة خالفته

عثمان وسياسته االقتصادية؟ اخلليفة ما هي أوجه الرشد ىف مواقف  )٢(عند اخلليفة عثمان ؟  االقتصادية

تولية بعض أقاربه من  قتصاديةاإل ةعثمان ىف القضي اإل�امات على كيف الدفاع واإلجابة على)٣(

   ؟وتفضيلهم على بقية املسلمني

 يفأن اخلليفة عثمان ) ١: (توصل الباحث إىل  بعد البحث والنظر إىل عدة املصادر واملراجع

ه والتزم مبا سنّ  .رسوله لسان وعلى كتابه، يف هللا شرع مبا تصرفاته وسائر نظمه يف سياسته االقتصادية يهتدى

 اإلنفاقو  والفيئ الزكاة قضية ىف اجلديدة السياسة �ضافةاخلليفتان من قبله ىف تطبيق شريعة اإلسالم وحكمه 

عند أيب  لسياسة الشرعيةفهم عميق �أن لدى اخلليفة عثمان معرفة واسعة ىف األحوال اإلجتماعية و )  ٢( العام

حىت استطاع أن ينّظم املوارد واملصارف املالية للدولة مما يؤدى إىل تنمية االقتصاد وارتفاع مستوى  بكر وعمر

 من أهل جندة وكفاية وبصراخلليفة عثمان قائمة على العدل واألمانة وتولية الوالة إن سياسة ) ٣(الرفاهية 

هلم صلة قرابة اصة والوالة الذين واألعطيات الىت أعطاها ألقاربه كانت من ماله اخل. الىت ليس لغريهم

   .إلمارةل وهم أهل كفاءةللوالية قبله استعملهم اخلليفتان �خلليفة قد 

  ، اقتصاد ، عثمان بن عفانشرعية، سياسة :  الكلمة الرئيسية 
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  عند اخلليفة عثمان بن عفان � السياسة الشرعية االقتصادية
 

 خلفية البحث

 يستطيع حيث االقتصادية الشؤون ىف املزدهرة العهود من )هـ ٣٥- ٢٣( عثماناخلليفة  عهد إن

وال سيما ىف النصف األول من  الرفاهية مستوىحىت يعيش الناس ىف أحسن  الدولة أموال إدارة اخلليفة

  .عثمان اخلليفة فرتة يف االقتصادية �لسياسة تتعلق دراسة إجراءيلفت نظر الباحثني ىف  وهذا. خالفته

إىل تونس  غر�وإذا نظر� إىل رقعة الدولة اإلسالمية الىت امتّدت من خراسان �سيا الوسطى 

وما فيها من أوجه التقدم ىف مجيع نواحى احلياة خاصة ىف الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية،  شرقا�فريقيا 

 أيها � :ينادي عثمان منادي وشهدت": عن هذا العصر) هـ١١٠- ٢١(حىت قال احلسن البصرى 

 دارَّة، أرزاق": احلسن قال. "والعسل لسمنر ا على واغدوا اْحلَُلل، فيأخذون كسوتكم على اغدوا الناس،

، عرفنا ١"و�لفه وينصره يوده إال مؤمنا خياف مؤمن األرض على ما حسن، بني وذات كثري، وخري

مباشرة أن وراء هذا التقدم سياسة حكيمة راشدة حتت ظل حكم حاكم عادل راشد ، ووالة أمناء ، 

  . وعمال أوفياء

                                                           
١
 ١٠٢: تيسري الكرمي الرمحنالصالىب،  
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أصبح التاريخ اإلسالمي غرضا ومرمى لسهام أعداء اإلسالم على خمتلف ومع هذا االزدهار 

وإن من الصحابة الذى أصبح  مذاهبهم وعقائدهم، وحياولون أن يوجدوا فجوة يف اإلسالم و�رخيه الزاهر

   . هو اخلليفة الثالث عثمان بن عفان �هم موضع �م

عند اخلليفة  االقتصاديةالشرعية السياسة  كانت   كيف: فتأتى األسئلة تطرح نفسها تطلب جوا� 

وسياسته  هما هي أوجه الرشد ىف مواقفه؟ و عهد يف للدولة العامة واملصارف املواردوما هي  عثمان؟

تولية بعض أقاربه  منىف شىت القضا� اهلامة يه واإلجابة على اإل�امات عل الدفاعكيف و  االقتصادية؟

  وتفضيلهم على بقية املسلمني ؟

عند اخلليفة عثمان و�تى هذا البحث  االقتصاديةالشرعية السياسة فهذه أربعة أسئلة مهمة عن 

  .لإلجابة عنها

االقتصاديةمعىن السياسة الشرعية   

 :  نيللّسياسة يف الّلغة معنين إ

ساس الّدابّة يسوسها : يقال . وهو من يقوم على الّدواّب ، ويرّوضها . فعل الّسائس : األّول 

   . سياسةً 

  ٢إذا دبّره: ساس األمر سياسًة : يقال . القيام على الّشيء مبا يصلحه : الثّاين 

                                                           
٢
 ١/٤٦٢: المعجم الوسیط، دار الدعوةإبراھیم،  مصطفى، وإخوانھ ،  
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يف الّلغة تدّل على الّتدبري ، واإلصالح ،  الّسياسة نّ من هذه املعاىن اللغوية ذكر العلماء أ

  ٣ . والّرتبية

   معىن عام يتصل �لدولة ومعىن خاص يتصل �لعقوبة  :  ملعنينيالسياسة  ويف االصطالح �يت

هي استصالح اخللق �رشادهم إىل : فيقال . والّسلطة  معًىن عاّم يّتصل �لّدولة: املعىن األّول 

  ٤يف العاجل واآلجل ، وتدبري أمورهم الطّريق املنّجي

فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها ، وإن : " يّتصل �لعقوبة ، وهو أّن الّسياسة : املعىن الثّاين 

  ٥" .مل يرد بذلك الفعل دليل جزئّي 

فالسياسة الشرعية هي فعل شيئ من احلاكم ملصلحة يراها، فيما مل يرد فيه نص خاص، وىف 

شأ�ا أال تبقى على وجه واحد، بل تتغري وتتبدل تبعا لتغري الظروف واألحوال واألزمام األمور الىت من 

  واألمكنة واملصاحل

  معىن السياسة االقتصادية

مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل،والقصد يف الشيء خالف : االقتصاد يف اللغة 

  ٦اإلفراط ؛ وهو ما بني اإلسراف والتقتري

األحكام والقواعد الشرعية اليت تنظم كسب املال وإنفاقه وأوجه " فهو : الح أما يف االصط

  ٧"تنميته 

                                                           
٣
  ٢٦/٢٦٨: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة: ، الكویت  الموسوعة الفقھیة الكویتیةالكویت،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة   

٤
  السابق  جعالمر 

٥
  ٢٦/٢٦٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة   

٦
  ٣٩٦ان، لقاموس المحیط صـ ,، امصطفى، إبراھیم، واإلخ ٣٥٤:/٣ لسان العرب ابن منظور،  

٧
  ١:  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن: ، الریاض، النظام االقتصادي في اإلسالممسفر بن علي القحطاني / د  
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تنظيم كسب املال وإنفاقه وأوجه فالسياسة الشرعية االقتصادية هي فعل شيئ من احلاكم ىف 

بل ملصلحة يراها، فيما مل يرد فيه نص خاص، وىف األمور الىت من شأ�ا أال تبقى على وجه واحد،  تنميته

  .تتغري وتتبدل تبعا لتغري الظروف واألحوال واألزمام واألمكنة واملصاحل

  السياسة االقتصادية اليت أعلنها اخلليفة عثمان عندما توّىل احلكم من خالل كتبه إىل عماله

الوالة عثمان � كتا� إىل اخلليفة وجه بعد ما توّىل اخلالفة ىف السنة الثالثة والعشرين من اهلجرة 

 اذكرهوقد جتلى من خالل هذه الكتب الىت  وكتا� آخر إىل عمال اخلراج، وأذاع كتا� على العامة،

   :أهم عناصر السياسة االقتصادية الىت أخذته اخلليفة عثمان ىف خالفته، وهي اإلمام الطربى ىف �رخيه

  :عامة اقتصاديةتطبيق سياسة  -األول

على  واعزم التعامل �إلسالم وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون إن جيل الصحابة الذين عرفوا لذة

اعتزوا �ذا املنهج القيم وعرفوا متاما كيف كان نظام اإلسالم تطبيق سياسة اقتصادية إسالمية عامة ؛ 

فقد طّبق أبو بكر ىف . يتمثل ىف مجيع نواحى احلياة حيّل مشاكلها ويقيمها على وجهها ويزيدها بركة

ق �لسياسة االقتصادية وغريها من األحكام، به القرآن وما سنَّه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما يتعلّ  ما نزلخالفته 

  .نفاقاإلد يرشتوارد و امل ةد�وز  واملبادئ قواعدالم ينظتعمر بتطوير املؤسسة املالية و اخلليفة وقام 

ا� األموال وغريها؛ فنفذ حكم هللا يف قض .واجتهد يف بعض األمور او�ج عثمان طريقهم

أهل الكتاب يف دفعهم أشرف على فأشرف على دفع الزكاة لبيت املال، وتوزيعها على مستحقيها، و 
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  .اجلزية لبيت مال الدولة اإلسالمية،

  عدم إخالل اجلباية �لرعاية -الثاىن

 اخلليفة فذّكر. وظيفة احلاكم األساسية هي الرعاية ال اجلباية، وإن كانت اجلباية من أحد وظيفته

على الواجب األول للوالة  تلهىن جباية أموال بيت املال كادت �يف كتابه والته عثمان بن عفان � 

، على الوالة وهي رعاية الرعية، وذلك أن اجلباية أحد واجبات الرعية املكلف �ا رئيس الدولة اإلسالمية

   .املصاحل وتدبري الدنيا وسياسة الدين حراسةمن  فال يصح أن تطغى على سائر الواجبات

  :أخذ ما على املسلمني �حلق لبيت مال املسلمني - ٣

نواب الدولة يف استئداء حقوق بيت املال، فإذا أخذوا ما على املسلمني حبق هم عمال اخلراج 

قوا �م وأحلومحّلوهم فوق طاقتهم أدوا واجبهم، وإذا غالوا يف جباية حقوق بيت املال ظلموا املمولني 

ملسو هيلع هللا ىلص حيذر من املغاالة يف استئداء حقوق بيت املال؛ فقد �ى عن جباية كرائم األموال هللا الضرر، ورسول 

  . ، وأمر �لتخفيف يف استئداء زكاة الثمر

  :إعطاء املسلمني ما هلم من بيت املال حبق - ٤

، وما لألصناف الثمانيةبيت املال للمسلمني إما أن يكون مباشرا كصرف الزكاة من عطاء ال

يكون العطاء العام غري مباشر يتمثل أن  وإمايقضي به نظام األعطيات من توزيع األموال على املسلمني، 
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  . يف خدمات عامة تؤديها الدولة للرعية، وهذه ينفق عليها من بيت مال املسلمني

  الذمة وأخذ ما عليهم لبيت املال حبق وإعطاؤهم حقوقهم حبق كذلكعدم ظلم أهل  - ٥

فقد أوصى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �م خريا . أهل الذمة هم املواطنون من غري املسلمني ىف دار اإلسالم

وال جيوز االعتداء عليهم ىف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم بغري  عند أخذ اجلزية منهم؛ همال جيوز ظلمف

   .يقيمون يف الدولة اإلسالمية وهم يف ذمتها ورعايتها ما داموا يؤدون اجلزية مأل� ق،ح

  :عدم ظلم اليتيم - ٦

يف املال العام بنصوص القرآن الكرمي، فهو من املستحقني ألموال الزكاة إن كان  الليتيم حقوقإّن 

َا َغِنْمُتم ّمِن َشْيٍء َفَأنَّ ِ� ُمخَُسُه َواْعَلمُ : ولليتيم نصيب يف مخس الغنائم تطبيقا لقوله جل وعال فقريا وا أَمنَّ

ُتْم ِ�ِ� َوَما أَنـْزَ  ُتْم آَمنـْ ِبيِل ِإن ُكنـْ ْلَنا َعَلى َعْبِدَ� يـَْوَم َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السَّ

ولليتيم نصيب يف عطاء بيت املال، فقد كان  ٨" َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ اْلُفْرَقاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعاِن َوهللاُ 

   ٩.يفرض لألطفال عموما ومنهم يتامى األطفال

  ختلق عمال اخلراج �ألمانة والوفاء - ٧

وا �ألمانة وهي صفة قلخعمال اخلراج أن يتمن طالب اخلليفة الراشد عثمان بن عفان � 

                                                           
  ٤١: سورة األنفال  ٨
  . ٦٨: املرجع السابق ٩
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هذه الصفة جاروا على حقوق بيت املال  يكن لديهم، وإذا مل سانن يشتغلون �موال الالزمة جلميع م

والقرآن الكرمي واألحاديث النبوية . وجاروا على املمولني، وانتكست العالقة بني بيت املال واملمولني

. وا �لوفاءقلخالشريفة تنبه وحتض على التزام األمانة، وطالب اخلليفة عثمان كذلك عمال اخلراج �ن يت

  سر النصر هو اتباع منهاج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - ٨

إن كل ما بلغ املسلمون من النصر والتمكني ىف أرض هللا إمنا هو �قتدائهم برسول هللا صلى هللا 

. فال يلفتنهم الدنيا عن التمسك �لدين والتخلق �لوفاء واألمانة. عليه وسلم واتباعهم أوامره وسننه

فة عثمان اعتىن كثريا وعمل دؤو� على اقتفاء آ�ر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىف حياته وحياة املسلمني أل�ا اهلادية فاخللي

  . املوصلة إىل سعادة الدنيا واألخرة

  صدور احلكم عن علم �لسياسة السابقة - ٩

إّن لدى اخلليفة عثمان معرفة واسعة ووعىي عميق بسياسة اخلليفتني ألنه من أهل مشورا�ما 

متلق عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومصاحب له ومتعرض للفتيا والقضاء واحلكم ىف زمن أىب  فهو. فيما صدر من احلكم

فإنه تتغري بتغري الزمان فإن حدث بعض التغيري ىف سياسته االقتصادية . بكر وعمر رضي هللا عنهما

وقد . ومعرفة الواقع مث التنزيل احلكم على الواقع من أهم شيئ ىف اجتهاد احلاكم. واملكان وحاجات الناس

عن هذا وبفهم دقيق عميق ، مبلكة فقهية متميزة ، وذكاء حاد وجاد ، وسعة أفق  اخلليفة عثمانبرز 

  .الدين
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  :أثر تكامل النعم على مسار األمة -١٠

من أن جتذ�م الدنيا إىل مالذها الناس  ر، فحذّ علم اخلليفة أثر تدفق املال على النفوس

وهي تكامل النعم، وبلوغ : ومتاعها، وخشي أن أمر األمة صائر إىل االبتداع بعد أن توفرت هلم ثالث

   ١٠.أوالد السبا�، وقراءة األعاجم

عثمان � اخلليفةاملوارد واملصارف العامة للدولة يف عهد   

مما توصل إليه الباحث أن املوارد العامة ىف عهد اخلليفة عثمان ينحصر ىف مخسة موارد ويتكون 

  :البحث عنها من مخسة أشياء فيما يلى

 الزكاة   - أ

 الفريضة اإلسالمية العظيمة اليت اهتم �ا القرآن والسنة، وجعالها �لثة دعائم اإلسالمهي الزكاة 

آخر مورد  ةوهى من جهات احملضة الىت جيب على كل مسلم القيام �ا عبادمن الهي من جهة ف. 

  .هي جزء من النظام املايل واالقتصادي يف اإلسالمو أساسي من املوارد املالية يف الدولة اإلسالمية، 

   

                                                           
  . �٥/٢٤٥ريخ األمم وامللوك أبو جعفر الطربى،  ١٠
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  اجلزية   -  ب

 كاليهود اإلسالمي ا�تمع يف يعيشون الذين الكتاب أهل على يفرض املال من مقدار هي اجلزية

 النساء دون الرجال من البالغني من وتؤخذ ١١. كا�وس كتاب شبهة هلم ممن �م يلحق ومن والنصارى

 ملبدأ اخللفاء مراعاة يوضح مما غناها، حسب املفتوحة األمصار بني اجلزية مقدار تفاوت وقد واألطفال

  يطيقون ال مبا هلم التكليف عدم

  اخلراج   - ج

 تقديره يرجع، عنوة فتحت اليت الزراعية االرض على يفرض احلاصالت او املال من مقدار اخلراج

 يف بقيت إذا األرض رقعة على تُفَرض مالية ضريبة فهو.  حمددة أوقات ىف يتكررو  أيًضا، اإلمام إىل

 يفرض أن لإلمامو  مثًال، والربع كالثلث األرض من خيرج مما معيَّنة بنسبة ة تكونقامسامل أنو  أيديهم،

 يقوم وقد ،١٢العراق سواد يف عمر اخلليفة  صَنع كما األرض، ُتطيقه ما حبسب حمدًدا، مقدارًا عليهم

  . �لنقود ذلك

   

                                                           
 ١/١٨١: عصر اخلالفة الراشدةالعمرى، أكرم، بن ضياء،  ١١
١٢
 وعرضھ،  دجلة شرقي من عبادان ببالد ، البحر ساحل إلى الماء مع مادا ، الموصل تخوم لدن منطولھ  المساحة علیھ وقعت الذي ھو السواد 

أبو . الخراج وقع وعلیھ ، السواد حدود ھذه .العرب أرض من بالعذیب المتصل القادسیة طرق منتھى إلى ، حلوان أرض من الجبل منقطع
 ١/٥٢: األموالعبید،
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   الغنائم   -د

وللمقاتلني مما يرفع  وتعترب الغنائم اليت حازها املسلمون من أعدائهم موردًا حسنا لبيت املال،

صار  الغنائم بني الدولة واملقاتلني ، وهكذا مستوى معيشتهم، ومن املعلوم أن القرآن نص على توزيع

  .اخلمس للدولة وأربعة أمخاس الغنيمة للمقاتلني

  عشور التجارة  - ه

فهي مبنزلة  ١٣وهي الرسوم اليت تؤخذ على الواردات إىل البالد اإلسالمية والصادرات منها

أحول سوق املسلمني  . إليه والواردة اإلسالمية البالد من الصادرة التجارة أموال على املفروضة الضرائب

تقدمت وازدهرت ىف عهد اخللفاء الراشدين حىت جاء التجار من الروم والفرس وكل أحناء البالد  إليه 

وأما جتار املسلمني فإنه ال يؤخذشيئا من جتار�م إال ربع العشر الىت تعّد زكاة أمواهلم وال يؤخذ . ببضاعتهم

   . املال الواحد أكثر من مرة واحدة ىف السنةمنهم حىت يبلغ مائيت درهم وال يؤخذ ىف

   

                                                           
دار القلم : بريوت،  السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية،  )هـ١٣٧٥: املتوىف( عبد الوهاب خالف ١٣

  ١٠٩:   )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(
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ىف عهد اخلليفة عثمان ينحصر ىف مخسة موارد ويتكون البحث عنها من مخسة العامة املصارف وأما 

  :أشياء فيما يلى

 مصارف الزكاة   - أ

َا { : مصارف الزكاة مثانية ورد ذكرهم نصا يف كتاب هللا عز وجل ، يف قوله تعاىل الصََّدقَاُت ِإمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف سَ  ِبيِل ا�َِّ َواْبِن السَِّبيِل لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم     ١٤}َفرِيَضًة ّمَِن ا�َِّ َوا�َّ

 مصارف الغنائم والفيئ  -  ب

  :يئ والغنائم منصوص أيضا ىف القرآن الكرمي ىف قوله تعاىلمصارف الف

َا َغِنْمُتم ّمِن َشْيٍء َفَأنَّ ِ� ُمخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنيِ "  َواْبِن َواْعَلُموا أَمنَّ

ُتْم ِ�ِ� َوَما أَنـْزَْلَنا َعلَ  ُتْم آَمنـْ ى َعْبِدَ� يـَْوَم اْلُفْرَقاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعاِن َوُهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء السَِّبيِل ِإن ُكنـْ

   ١٥"َقِديرٌ 

 وابن واملساكني واليتامى القرىب ولذي وللرسول فلله القرى أهل من رسوله على هللا أفاء ما"

    ١٦"منكم األغنياء بني دولة يكون ال كي السبيل

                                                           
 ٦٠: سورة التوبة ١٤

 ٤١: األنفال  ١٥
 ٧: سورة احلشر ١٦
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  العطاء  - ج

  ١٧.هي مرتبات سنوية حمددة الىت دفعته الدولة للناسهنا لعطاء املراد �

وكان من مجلة العطاء إقطاع األرض على بعض الصحابة من أرض السواد وهي األرض الذى 

فلما قام اخلليفة عثمان أن . فتحت عنوة �لعراق مل يبق �ا عامر وال ساكن، فحكمه مردود إىل اإلمام

ني من تعطيلها فأعطاها من رأى إعطاءه على أن يزرعوها ويعمروها عمارة هذه األرض أوفر خلراج املسلم

  .ويؤدوا عنها ما جيب للملمني عليهم

  اإلصالحات  -د

قام اخلليفة عثمان بكثري من اإلصالحات ىف خالفته مما يعود نفعها إىل ما فيه صالح اإلسالم 

 توسعة متويل: وهذه اإلصالحات منها. واملسلمني والتمويل من هذه اإلصالحات أخذ من بيت املال

 النبوي املسجد بناء إعادة متويل:املال بيت من احلرام املسجد توسعة متويل، املال بيت من احلرام املسجد

 من الساحل حتويل على اإلنفاق، ه ٢٨ سنة حبري أسطول أول إنشاء على اإلنفاق  املال، بيت من

  .املسلمني مال بيت من اآل�ر حفر متويل، جدة إىل الشعيبة

  النفقات العامة  -ه 

اإلنفاق من بيت املال ، صرف مرتبات الوالة من بيت املال : يف عهد عثمانالنفقات أنواع من 

                                                           
 ١/٢٢٩: عصر اخلالفة الراشدةأكرم، بن ضياء العمرى،  ١٧
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ومن . املال بيت من املؤذنني على اإلنفاق،  املال بيت من احلج على العام اإلنفاق،  على مرتبات اجلند

من بيت مال املسلمني ؛ فقد كان أكثر قريش ماال اجلدير �لذكر أن اخلليفة عثمان ال �خذ نفقات اخلليفة 

  حوله من ماله اخلاص وأجدهم يف التجارة، فكان ينفق على أهله ومن

  عليها والرد االقتصادية عثمان سياسة حول الشبهات

  تولية اخلليفة عثمان بعض أقاربه:الشبهة األوىل 

وكان . ذكر املؤرجون أن اخلليفة عثمان قد اختار خرية املسلمني ليكونوا والة هلم ىف األمصار

والة فقط تربطهم روابط القرىب �خلليفة عثمان،  مخسمن هؤالء الوالة و  .واليا ثالثنيو أربعة عدد الوالة 

معاوية بن أىب سفيان، وعبد هللا بن أيب سرح ، والوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص، وعبد هللا : وهم

هلم صلة قرابة �خلليفة ولكنهم أهل كفاءة وقد شهد �م أهل العلم اخلمس  فكان هؤالء  .،بن عامر

  . ووقائع التاريخ عن ذلك

أ� مل أستعمل إال ما استعمله النّيب صلى هللا : "والية أقاربه فقد قال اخلليفة عثمان مبينا أمرهوىف 

مل أستعمل إال جمتمعا حمتلما مرضيا، وهؤالء أهل عملهم، : "وقال" عليه وسلم ومن جنسهم وقبيلتهم

سول هللا صلى هللا فسلوهم  عنه، وهؤالء أهل بلده، ولقد وّىل من قبلى أحدث منهم، وقيل ىف ذلك لر 

   ١٨"عليه وسلم أشد مما قيل ىل ىف استعماله أسامة

                                                           
 ٤/٣٤٧: �ريخ األمم وامللوكابن جرير الطربى،  ١٨
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  تفضيل اخلليفة عثمان ألقاربه ىف العطاء من بيت مال املسلمني:الشبهة الثانية 

ا�م اخلليفة عثمان � �سرافه يف بيت املال وإعطائه أكثره ألقاربـه، وقـد سـاند هـذا اال�ـام محلـة 

هـــا الســـبئيون والشـــيعة الـــروافض ضـــده، وتســـربت يف كتـــب التـــاريخ وتعامـــل معهـــا بعـــض دعائيـــة �طلـــة قاد

أراد الباحـث رد هـذه اإل�امـات مبـا أجـاب بـه  .املفكرين واملؤرخني على كو�ا حقائق وهـي �طلـة مل تثبـت

  :، منهاسلفنا عليه

إن اخلليفة عثمان � كان ذا ثروة وكان َوُصوال للرحم يصلهم بصالت وفرية، وعثمان قد  :األول

وقالوا إين أحب أهل بيـيت وأعطـيهم، فأمـا حـيب هلـم فإنـه مل ميـل معهـم إىل جـور، ": أجاب عن موقفه بقوله

مــوال املســلمني لنفســي بــل أمحــل احلقــوق علــيهم، وأمــا إعطــاؤهم فــإين إمنــا أعطــيهم مــن مــايل، وال أســتحل أ

وأيب  وال ألحــد مــن النــاس، وقــد كنــت أعطــي العطيــة الكبــرية الرعيــة مــن صــلب مــايل أزمــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وفين عمـري وودعـت الـذي يل  بكر وعمر، وأ� يومئذ شحيح حريص، أفحني أتيت على أسنان أهل بييت

  ١٩"يف أهلي قال امللحدون ما قالوا

رية اخلليفة عثمان � يف أقاربه متثل جانبا من جوانب اإلسالم الكرميـة الرحيمـة كمـا إن س :الثاىن

أ�ا متثل جانبا عمليا من سرية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؛ ، وكان مما رأى شدة حـب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علـى أقاربـه وبـره 

ووىل عليــا وهــو ابــن عمــه ، . ما ورد عليــه مــال البحــرينهلــم وإحســانه إلــيهم، وقــد أعطــى عمــه العبــاس عنــد

                                                           
  . ٥/٣٥٦: الطربى، �ريخ األمم وامللوك ١٩
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   ٢٠.ولعثمان وسائر املؤمنني يف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعظم القدوة

  اخلامتة والنتائج

 :وبعد فهذه أهم النتائج الىت توصلت إليه من خالل هذا البحث

إن اخلليفة عثمان � سار على منهج الشريعة املطهرة وفق ما أنزل هللا على الرسول صلى  - ١

والتزم مبا سّنه اخلليفتان من قبله ىف فكان يقضى بكتاب هللا وسنة رسوله . هللا عليه وسلم

 اإلنفاقو  والفيئ الزكاة قضية ىف اجلديدة السياسة �ضافةتطبيق شريعة اإلسالم وحكمه 

 العام

إن لدى اخلليفة عثمان معرفة واسعة ىف األحوال اإلجتماعية وفهم عميق �لسياسة الشرعية  - ٢

عند أيب بكر وعمر بكونه مستشارا ىف خالفتهما حىت استطاع أن ينظّم املوارد واملصارف 

 املالية للدولة مما يؤدى إىل تنمية االقتصاد وارتفاع مستوى الرفاهية

الىت  من أهل جندة وكفاية وبصراخلليفة عثمان قائمة على العدل واألمانة وتولية الوالة إن سياسة  - ٣

واألعطيات الىت أعطاها  .وقد شهد �م أهل العلم ووقائع التاريخ عن ذلك. ليس لغريهم

  .ألقاربه كانت من ماله اخلاصة وواصلهم �ملال من �ب الصلة واإلحسان

فهذا ما تيسر حبثه، وأسأل هللا تعاىل حسن اخلتام ، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله وخريته من خلقه 

 . سيد� دمحم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم �حسان إىل يوم الدين

                                                           
  ١٠٣: تيسري الكرمي الرمحن الصالىب،  ٢٠




