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األول بابال  

  املقدمة

  خلفية البحث

 وســيئات أنفســنا شــرور مــن �� ونعــوذ ونســتهديه، ونســتعينه، حنمــده، �، احلمــد إن

 هللا إال إلـه ال ن أ وأشـهد لـه، هـادي فـال يضـلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا،

 العلميـة للرسـالة مقدمـة فهـذه بعد، أما .ورسوله عبده دمحماً  أن وأشهد له، شريك ال وحده

  �   عفان بن عثمان اخلليفة عند االقتصادية الشرعية السياسة:  بعنوان

وإن عصـــر اخلالفـــة . مظـــاهر احليـــاة مجيـــع إن اإلســـالم نظـــام شـــامل كامـــل يتنـــاول

الراشــدة امتــداد لعصــر النبــوة يكــون املثــل األعلــى ىف تطبيــق شــريعة اإلســالم ىف شــىت جمــال 

القيم اإلسالمية على الناس ىف نشاطهم السياسى االجتماعى واالقتصادى  تر وأثّ . احلياة 

فاذ أحكام الشريعة كيفية التعامل معهم من حيث الطاعة املشروطة �نو وىف اختيار احلاكم 

  . واحلفاظ على وحدة األمة والقيام �ألمر �ملعروف والنهي عن املنكر

وقدظهرت هذه الروح فيما سلكه اخللفاء الراشدون بعد وفـاة رسـول هللا صـلى هللا 

فكــانوا يهتــدون ىف نظمهــم وســائر تصــرفا�م مبــا شــرع هللا ىف  . عليــه وســلم ىف تــدير الدولــة

ىف الكتــاب أو الســنة اجتهــدوا  وإن حــدث هلــم مــا لــيس لــه حكــم. كتابــه ولســان رســوله



 ٢ 

  . خيالف روح الدين الرأيهم واتبعوا ما أدى إليه اجتهادهم مما رأوا فيه مصلحة األمة و 

فوجـــــود االجتهـــــاد الفـــــردى واجلمـــــاعى ىف اســـــتنباط األحكـــــام أمكـــــنهم ىف إنـــــزال 

ح العقلــى والروحــى متكنــوا مــن و�النفتــا . األحكــام الشــرعية علــى الوقــائع  اجلديــدة القائمــة

مها ىف املدنيّـة التعامل ��تمعات اجلديدة ىف تطبيق الشريعة االسالمية مع االحتفاظ بتقدّ 

  .والعمران

أصـبح التـاريخ اإلسـالمي  غرضـا ولكن ىف جانب آخر . مظاهر �رخينا ا�يد ههذ

ن أن يوجـــدوا ومرمـــى لســـهام أعـــداء اإلســـالم علـــى خمتلـــف مـــذاهبهم وعقائـــدهم، وحيـــاولو 

فجـــوة يف اإلســـالم و�رخيـــه الزاهـــر حـــىت يتســـىن هلـــم عـــزل األجيـــال عـــن اإلســـالم وعقيدتـــه 

وشريعته وقيمه وتراثـه العلمـي، ولـذلك يبـذلون قصـارى جهـدهم لنفـث السـموم يف ا�تمـع 

  . اإلسالمي

أن ينشـروا كـل روايـة �طلـة تـنقص  -ومن قبلهم الروافض-لقد حاول املستشرقون 

حابة الكرام، وتطعن يف �ريـخ األمـة ا�يـد، وتصـور �رخيهـم �نـه صـراع علـى من شأن الص

فاع املستميت عن �رخينا اخلالد ، واهلجوم الشجاع على من الدّ  ال بدّ ف. السلطة والسيادة

ــة اململــوءة  منــاهج الكــذابني واملنحــرفني، ويكــون هــذا اهلجــوم املبــارك بقــذائف احلــق العلمي

  . دلة القاطعة والرباهني الدامغة�حلقائق الساطعة واأل



 ٣ 

التـــاريخ اإلســـالمي مبـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة ضـــرورة ملحـــة ألبنـــاء دراســـة إن 

األمـة، وقــد بــدأت أقــالم البــاحثني والكتــاب تصــوغ التــاريخ مــن هــذا املنظــور وهــم مل يبــدأوا 

ريجـع الفضـل يف ذلـك التصـحيح إىل هللا فمن فراغ؛ ألن هللا محى دينـه ومحـى أمـة اإلسـالم 

مث أهــل الســنة واجلماعــة مــن أئمــة الفقهــاء واحملــدثني الــذين حفلــت مصــادرهم �لكثــري مــن 

  . اإلشارات والروا�ت الصحيحة اليت تنقض وترد كل ما وضعه امللفِّقون

وإن من الصحابة الذى أصبح موضع �م لبعض أعداء اإلسالم ومن سلك 

فيجب . ر �م هو اخلليفة الثالث عثمان بن عفان �ن مشر�م و�ثّ م ممسلكهم و تعلّ 

 وزيفها بطال�اشىت مواقفه ىف خالفته و إثبات  يف دست اليت األ�طيلهذه  علينا ردّ 

  املنطقية واألدلة القوية والرباهني العلمية �حلجج

سياسته اإلقتتصادية الىت رماها أعداء اإلسالم ىف اخلليفة عثمان هى ومن اجلوانب 

بعض أقاربه ىف العطا� من بيت مال املسلمني —حسب ظنهم—حيث فّضل اخلليفة

  . وتوليتهم ىف بعض دول اإلسالم مع وجود من هو أحق منهم

 مشكالت البحث

  :إشكاالت �لية وهذا البحث حياول حلّ 

 عند اخلليفة عثمان ؟ السياسة االقتصادية كانت   كيف .١



 ٤ 

 عثمان وسياسته االقتصادية؟اخلليفة شد ىف مواقف ما هي أوجه الرّ  .٢

عثمان ىف شىت القضا� اهلامة  اخلليفة واإلجابة على اإل�امات على الدفاعكيف  .٣

  تولية بعض أقاربه وتفضيلهم على بقية املسلمني ؟ من

 وفوائده أهداف البحث

 على خمتصرة البحث أهداف تكون للبحث املطروحة املشكالت من تقدم ما على وبناء

 :عدة نقاط مهمة هي

 عند اخلليفة عثمان  السياسة االقتصاديةالتعرف على  .١

 االقتصاديةعثمان وسياسته  اخلليفة التعرف على أوجه الرشد ىف مواقف .٢

 عثمان ىف شىت القضا� اهلامة اخلليفةواإلجابة على اإل�امات على  الدفاع .٣

 . والعملية األكادميية فوائده وللبحث

  فيما يلى األكادميية الفوائد وتتمثل

  ىف اإلسالم السياسة االقتصاديةمعرفة  .١

 االقتصاديةعثمان وسياسته  اخلليفةمعرقة أوجه الرشد ىف مواقف  .٢

 عثمان ىف شىت القضا� اهلامة اخلليفة واإلجابة على اإل�امات على الدفاع .٣



 ٥ 

 والسياسة املعاصرةعند اخلليفة عثمان  السياسة االقتصاديةة املقارنة بني يإمكان .٤

 :يلي ما إىل فتعود العملية فوائده وأما

 ما��خذ�رخية  وبضاعة علميا زادا والسياسة الدعوة حقل يف العاملني يزود أنه) ١

الفساد  عن إبعادهمو  الصالح إىل الناس هلداية الدعوة طريق على السري يف معهم

 .إصالح األوضاع االقتصاديةو 

 األمة أوضاع إصالح يف فكرية مسامهة وأصحاب القرارتومة لحكل يساهم أنه) ٢

  .مقتدين مبا فعله سيد� عثمان

 البحثمنهجية 

 البحث نوع: أوال

 على يعتمد إنه حيث مكتيب؛ حبث وهو اإلسالمية الدراسات �ب من البحث هذا يعترب

 حتليلي�رخيى  حبثأيضا  وهوبق ؛ السا والبحوث املكتبية والو�ئق املراجع استخدام

 سياسةمث بني الباحث . احلكم مقاليد احلكام توّىل حيث قام بعرض منهج االسالم ىف 

  املالية اإلدارة ىف الشرعية عثمان

   



 ٦ 

 البحث منهج: �نيا

  ومن. وصفية معلومات ينتج منهج وهو الكيفي؛املكتىب  املنهج على البحث ا هذ يسري

  إحصائية رقمية أعدادا وليست مكتوبة مقوالت من البحث هذا يف املعلومات تكون مث

 املعلومات مصادر: �لثا

 مكتبية مصادر هي البحث هلذا املعلومات صادر م فتكون املكتيب البحث لطبيعة طبقا

 :يلي كما

 وشروحه، احلديث وكتب التفسري، وكتب الكرمي القرآن:  وهي األساسية املصادر) ١

 خاصة ما يتعلق برد الشبهات الدعوة وكتب ،التاريخ  وكتب

 واملؤلفات الرتاجم، وكتب اللغوية، املعاجم و التخريج، كتب:  وهي الثانوية املصادر) ٢

  .اإللكرتونية املكتبات وأقراص العاملية، الشبكة ومواقع البحث، ع مبوضو صلة هلا اليت

 املعلومات مجع: رابعا

 :التايل النحو على البحث هلذا املعلومات مجع يف الباحث سريي

  .األصلية واملراجع املصادر أمهات من البحث مبوضوع صلة هلا اليت املسائل مجع) ١

 .اآلية ورقم سورة بذكر القرآنية اآل�ت بعزو الباحث مو قي  )٢



 ٧ 

 مل إن درجتها يف الشأن أهل ذكره ما ومجع ، األصلية مصادرها من األحاديث ريجخت) ٣

  .أحدمها أو الصحيحني يف تكن

  .األصلية مصادرها من األقوال توثيق  ) ٤

  . املعتمدة اللغة معاجم من املعاين توثيق  ) ٥

 كتب من أو املصطلح، يتبعه الذي الفنّ  كتب من �ملصطلحات التعريف ) ٦

  .املعتمدة املصطلحات

 ألول توثيقه عند وذلك ،والصفحة اجلزء مث مؤلفه واسم املصادر اسم الباحث ذكري )٧

 إىل �إلشارة اكتفى أخرى مرة توثيقه تكرر فإن. الطبعة ورقم النشر دار ذكر مث مرة

 .والصفحة اجلزء مع خمتصرا الكتاب واسم للمؤلف الشهرة اسم

 الصفحة ذكر مع سور ترتيب حسب اآل�ت فهرس بوضع الباحث قام الفهارس يف )٨

 احلديث لطرف اهلجائية احلروف حسب األحاديث وفهرس ،اآلية �ا وردت اليت

 مث واملراجع املصادر فهرس الباحث وضع وكذلك. �ا ورد اليت صفحة ذكر مع

 .املوضوعات فهرس

   



 ٨ 

  املعلومات حتليل: خامسا

من  واالستنباط االستقراء طريقة يستخدم أنه الكيفي البحث منهج خصائص من

 لدراسة البحث هذا يف مهمتها هلا الطريقة وهذه املعلومات حتليل يف أحداث التاريخ

  سياسة عثمان االقتصادية

 السابقة الدراسات

 يتحدث كتاب وال حبث أي مثّ  الباحث يعلم ال ، اخلربة أهل وسؤال البحث بعد

 من جانب عن يتحدث من قطّ  يوجد ال أنه هذا معىن وليس.  �لذات املوضوع عن

 يف القدامى العلماء تناوهلا قد البحث موضوع أفراد بعض أن إال. املوضوع هذا جوانب

 تناوهلا قد األخرى واألفراد واجتهادا�م، الراشدين اخللفاء سرية ضمن اإلسالمي الفقه

 لعل و. املختلفة اإلعالم وسائل يف حوارات أو متفرقة، دراسات ضمن املعاصرون العلماء

  : املوضوع �ذا صلة ذات املؤلفات هذه

. الزير صاحل بن هللا عبد: إعداد. واألنكحة املعامالت ىف الصديق بكر أىب فقه  .١

 املكرمة مبكة القرى أم جامعة من واألصول الفقه ىف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة

 فقه حول مناقشة ومقارنة وتعليال أدلة و دراسة البحث هذا ويتناول. هـ١٤١١ سنة

 كل ىف وا�تهدين الفقهاء آراء وعرض واألنكحة املعامالت ىف الصديق بكر أىب اخلليفة



 ٩ 

 ذهب ما كل لتدعيم فريق كل أدلة وعرض فيها قول بكر ألىب الىت املسائل من مسألة

  إليه

 بن أمحد بن جريبة: �ليف. اخلطاب بن عمر املؤمنني ألمري االقتصادى الفقه  .٢

: ط. املكرمة مبكة القرى أم جامعة من الدكتورة درجة لنيل مقدمة رسالة. احلارثى سنيان

 يعد البحث هذا. هـ١٤٢٤/م٢٠٠٣ سنة جبدة والتوزيع للنشر اخلضراء األندلس دار

 ىف اإلسالم أحكام تطبيق ىف واجتهاداته الراشدين اخللفاء �ىن فقه على للتعرف حماولة

 أصول أهم حول اخلطاب بن عمر للخليفة االقتصادى الفقه دراسة فهو. االقتصاد جمال

 التقلبات عن دراسة وكذالك والنقود واالستهالك والتوزيع اإلنتاج من االقتصاد

  الدولية االقتصادية والعالقات االقتصادية والتنمية االقتصادية

 بن الواىل عبد: إعداد. األربعة األئمة بفقه مقار� املعامالت ىف الراشد اخلليفة فقه  .٣

 أم جامعة من اإلسالمى الفقه ىف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة. السلمى مشعان

 للخليفة الفقهية اآلراء البحث هذا ويتناول. هـ١٤٢٣/م٢٠٠٢ سنة املكرمة مبكة القرى

: هي الفصول وتلك. األربعة املذاهب بفقه مقارنة دراسة فصال عشر سبعة ىف عثمان

 ، والشفعة ، واملضاربة ، والوكالة ، واحلجر ، واحلوالة ، والضمان ، القرض والر�، ، البيع



 ١٠ 

 أراء يبني البحث فهذا. والوصية ، واهلبة ، والوقف ، واللقطة ، املوات وإحياء ، واإلجارة

  االقتصادية سياسته عن يبني ومل الفقهية عثمان

 املصرية اهليئة: ط. دمحم إبراهيم قطب �ليف. عفان بن لعثمان املالية السياسة  .٤

 ىف خاصة املالية السياسة تنفيذ عن املؤلف فيه بني. ١٩٨٦ سنة �لقاهرة للكتاب العامة

 املؤلف فيه ذكر وإن. األعطيات نظام واستمرار املالية فائض وحتقيق الزكاة موازنة تنفيذ

 فيه يني ومل علميا ترتيبا مرتبا الباب يكن مل ولكن العامة املصاحل ونفقات اإليرادات

  معرفته إىل احلاجة شدة مع لعثمان املالية السياسة حول شبهات املؤلف

 مكتبة: ط. العمرى ضياء بن أكرم الدكتور: �ليف. الراشدة اخلالفة عصر  .٥

 والقضاء اإلدارة ىف العامة الراشدين اخللفاء سياسة فيه بني.  سنة بدون. جبدة العبيكان

 وأفرد. احملدثني منهج على الداخلية والفنت العامل وأحوال والتعليم والثقافة واإلقتصاد

  عثمان للخليفة اإلقتصادية السياسة عن خاصة دراسة الباحث

   



 ١١ 

البحث خطة  

 على ذلك ترتيب ويتم ، الرابع كالباب وخامتة أبواب ثالثة يف البحث هذا انتظم فقد

  .التايل النحو

 ومشكالت ، البحث خلفية:  من تتكون ةمقدامل وهذه .مقدمة:  األول الباب

 والدراسات ، البحث يف املتبع واملنهج ، البحث وفوائد ، البحث وأهداف،  البحث

  .البحث وخطة ، السابقة

 االقتصادية الشرعية السياسة مفهوم عن للكالم الباحث يتعرض وفيه:  الثاين الباب

   :وهذا الباب يتكون من فصلني. اخلليفة عثمان شخصية عن اليسرة واللمحة

يسرية اللمحة ال: والفصل الثاىن،  السياسة الشرعية االقتصاديةمفهوم : الفصل األول 

  شخصية اخلليفة عثمان بن عفانعن 

السياسة االقتصادية الشرعية الراشدة  عن للكالم الباحث يتعرض وفيه:  الباب الثالث

  :هذا الباب من أربعة  فصولللخليفة عثمان ويتضمن 

السياسة االقتصادية اليت أعلنها اخلليفة عثمان عندما توىل :   الفصل األول   

اإليرادات العامة من الزكاة واخلراج :  الفصل الثاىن، و  عماله احلكم من خالل كتبه إىل



 ١٢ 

اخلليفة  عهد يف العامة النفقات أنواع:   الفصل الثالث، و عثمان اخلليفةوالعشور يف عهد 

  الشبهات حول سياسة عثمان االقتصادية والرد عليها:   الفصل الرابع، و  عثمان

 بعض وعرض ، إليها توصل اليت البحث نتائج الباحث ذكر وفيهااخلامتة،  الباب الرابع

 .التوصيات

 




