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األدوات اإليرادية العامة لمسياسة المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية
د .عبد الستار شحاذة حسيف
مدرس

الػػػػػممخص :

اف الحمػد

تعمالنا ذ مف يهدس ا

جامعة كركوؾ  -كمية التربية لمعموـ االنسانية
نحمػػدس وسػتعينس ونسػػت ورس ذ ونعػػوذ بػا

مػػف شػرور تنوسػػنا وسػػي ات

فال مضػؿ لػس ذ ومػف يضػمؿ فػال لػادي لػس ذ واشػهد تف ال ا

وحدس ال شريؾ لس واشهد اف محمداً عبدس ورسولس ذ وبعد :

اال ا

تنقسػػـ الحاجػػات بحسػػب الجهػػة التػػد تػػلمف وجودلػػا لػ حاجػػات خا ػػة وحاجػػات

عامة ذ فالحاجػات الخا ػة لػد التػد يػلمف وجودلػا الوػرد عػف طريػؽ نوا،ػس الخػاص ذ تمػا
الحاجات العامة فهد التد يحتاجها الناس ذ والدولة لد التد تلمنها وتنوؽ عميها مثؿ بنػا

الطرؽ والجسور وشؽ األنهار وتوفير األمف والتعميـ وال حة والتكافؿ االجتماعد .

ولذس الحاجات بطبيعتها تحتاج ل تيدي عاممة كبيرة ومػوارد ماليػة ضػخمةذ روادارة

،وية بحيث تنتظـ كمها فد نظاـ متكامؿ مف اجؿ تحقيؽ لذس الحاجات ذ والنظػاـ الػذي يعنػ

بتأميف لذس الحاجات العامة واإلنوػاؽ عميهػا روادارتهػا لػو ن النظػاـ المػالد لمدولػة ل ووسػا ؿ
الدولة فد تمورلا المالية يطمؽ عميها نالسياسة المالية ل والمتمثمة ن بمجموعة مػف القواعػد
والقوانيف التد تعن بموارد الدولة وطرؽ جبايتها وتوجس نوا،ها ل

ن1ل

.

وتتميػػز السياسػػة الماليػػة لمدولػػة عػػف ليرلػػا مػػف السياسػػات اال،ت ػػادية بػػاألدوات

المسػتخدمة ذ وفػد مقػدمتها اإليػرادات العامػة فالسياسػة الماليػة تباشػر عػف طريػؽ التػأثير

الذي تقوـ بس الدولة عم اإليرادات العامة تو النوقات العامة تو عميهما معاً.

وتعتبػػػر السياسػػػة الماليػػػة عن ػػػ ارً تساسػػػياً فػػػد السياسػػػة اال،ت ػػػادية لمدولػػػة فػػػد

اال،ت اد اإلسالمد ذ فهد دراسة تحميمية لمنشاط المالد لما تتضمنس مف تكييػؼ كمػد لحجػـ
اإليػرادات العامػػة ذ وتكييػػؼ نػػوعد ألوجػػس اإلنوػػاؽ العػػاـ وم ػػادرس وضػوابط شػػرعية ال تخػػرج

عنها لذس السياسة ذ وتسع لذس السياسة المالية ل تحقيؽ تلدافها فػد حػدود اإلمكانيػات
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المتاحػػة لهػػا ذ بمػػا يػػدفل عجمػػة التنميػػة ل ػ اإلمػػاـ ويوجػػد االسػػتقرار اال،ت ػػادي فػػد طػػار

المبادئ التد تتبنالا ذ واألسس والضوابط التد تقوـ عميها .

واحتمػت ماليػػة الدولػػة اإلسػػالمية موضػػعاً ر يسػياً مػػف اال،ت ػػاد اإلسػػالمد ذ وضػػمت

محركاً لهذا اال،ت اد وم د ارً لقوتس مف خالؿ ما تتميػز بػس مػف سياسػة ماليػة ر ػينة ،ا مػة

عم مجموعة مف الضوابط والقواعػد الشػرعية التػد جعمتهػا تفضػؿ واسػمـ سياسػة ت ػب فػد
م محة المجتمل العامة ذ فالسياسة المالية اإلسالمية بأدواتها االيرادية لهػا جانبػاف ذ األوؿ

 :الجانػػب الثابػػت ليػػر القابػػؿ لمت ييػػر والتبػػديؿ المتمثػػؿ بػػأدوات اإليػراد العػػاـ المحػػدودة بػػنص
الشريعة اإلسالمية ذ فهػذا الجانػب مخ ػص لػس م ػدر الػواردات وكػذلؾ مخ ػص لػس توجػس
نوا،ها ذ عم سبيؿ المثاؿ الزكاة تما الجانب الثاند  :فهو المت ير والمتبدؿ مػف نمػط لػ

نمط تو مف

ورة ل

والنوقات لير المخ

ورة حسب ما تقتضيس الم محة العامػة والمتمثمػة بػأدوات اإليػرادات

ة بأوجس نواؽ معينة ولـ يعيف لهػا الػنص الشػرعد جهػة بعينهػا كػد

تكوف مورداً عاماً تو م رفاً مف م ارؼ اإلنواؽ العاـ ذ بؿ تركت الشريعة التخ يص أللؿ

الحؿ والعقد مف تلؿ الخبرة والعمـ والثقة ممف يمثموف ولد األمر فد سياستس اال،ت ادية مل
األخذ بعيف االعتبار تف تي ت رؼ لولد األمر تو مف ينػوب عنػس فػد تمػر مػف تمػور العامػة

يجػػب تف تكػػوف الم ػػمحة العامػػة فيػػس متحققػػة رواال فػػال يعمػػؿ بػػس ذ حسػػب القاعػػدة الوقهيػػة
ننت رؼ الراعد عم الرعية منوط بالم محة لل ن3ل وعميس سنحاوؿ مف خالؿ لذس الدراسة
البسػػيطة تقػػديـ اإلطػػار العػػاـ لػػادوات االيراديػػة العامػػة لمسياسػػة الماليػػة والض ػوابط والقواعػػد

الشرعية التد تتبن عميها تمؾ األدوات اال،ت ادية فد الدولة اإلسالمية .
المبحث األوؿ  :األدوات االيرادية لمسياسة المالية .

اف الباحػػث فػػد نظػػاـ الدولػػة اإلسػػالمية األولػػػ يجػػد انهػػا كانػػت تقػػوـ بالخػػػدمات

األساسية التد يتطمبها المجتمل اإلسالمد فد ذلؾ الحيف ذ ولد الدفاع والقضا واألمف وما
تقػػوـ بػػس مػػف نظػػاـ لمتكافػػؿ االجتمػػاعد – التػػد تميػػزت بػػس – تي نهػػا كانػػت دولػػة حاميػػة
التتػدخؿ فػد النشػاط اال،ت ػادي ال بقػدر ضػ يؿ لتمنػل االسػت الؿ واالحتكػار وال ػش ذ وكػػاف
تلـ يرادات لذس الدولة اإلسالمية  :الو ار ض وعم رتسها ن الزكاة ل التد وضػل اإلسػالـ لهػا

نظاماً حكيماً يجعؿ منها المورد الر يسد الدا ـ لتمويؿ النوقات العامة ذ وكاف نظامها المػالد

2

مجمة جػامعػة كركوؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العدد1:

المجػمد 8:

لسنة 3112

يتميػػز بػػوفرة فػػد الح ػػيمة ذ يالزمهػػا عدالػػة وعموميػػة لػػـ تعرفهػػا نظػػـ ماليػػة مػػف ،بػػؿ ذ فقػػد

راع ذلؾ النظاـ الضوابط والقواعد األساسػية لوػرض الضػ ار ب ذ والتػد تشػار ليهػا فيمػا بعػد

الكاتب نادـ سميث ل فد كتابس ن ثػروة األمػـ ل 1776ـ ذ والتػد تطػورت فيمػا بعػد لػ مبػدت
المنوعة العامة والقدرة عم الدفل ونظريات توزيل عب الضريبة

ن2ل

.

وكد تػتمكف الدولػة مػف القيػاـ بوظا وهػا عميهػا تف تقػوـ بنوقػات معينػة واف تنويػذلا لمنوقػات

يقتضػػد منهػػا الح ػػوؿ عم ػ الماليػػة الال زمػػة لت طيػػة لػػذس النوقػػات ذ ولػػذس الم ػوارد الماليػػة
يطمػػؽ عميهػػا بػػػ نن اإلي ػرادات العامػػة لل تي تف اإلي ػرادات العامػػة لد:مجموعػػة األم ػواؿ التػػد

تح ػػؿ عميهػػا الدولػػة مػػف الم ػػادر التمويميػػة المشػػروعة لمدولػػة لتنويػػذ السياسػػات الماليػػة

المرسومة ذ واإلنواؽ منها عم المرافؽ والمشروعات العامة

ن4ل

.

رواذا كانت اإليرادات العامة تتحدد تلدافها فد ظػؿ الوكػر المػالد التقميػدي فػد ت طيػة النوقػات
العامػػة الالزمػػة لقيػػاـ الدولػػة بوظا وهػػا التقميديػػة فقػػط دوف االسػػتوادة منهػػا كػػأداة فعالػػة فػػد
تأديػػة بعػػػض المهػػػاـ اال،ت ػػػادية واالجتماعيػػػة الضػػرورية لتطػػػور المجتمػػػل وتنميتػػػس ذ فػػػاف
التطور الذي حدث لدور الدولة السيما فد الو،ت الحاضر ،د تدى ل التوسػل فػد اإليػرادات

العامة ذ والتد تتعدد تنواعها وتزداد ح يمتها ليتوػؽ ذلػؾ مػل المهػاـ الكثيػرة والمتعػددة التػد
ت بحت تقل عم عاتؽ الدولة الحديثة ذ كما تف وظيوة اإليرادات العامة لـ تعد محدودة فػد

الػدور الػذي اليتعػدى مجػرد ت طيػة النوقػات العامػة ذ روانمػا تضػح دورلػا تكثػر حيويػة وتكثػػر
ايجابيػػة ذ ذ ت ػػبحت تداة لامػػة وفعالػػة لمػػتحكـ فػػد سػػير الحيػػاة اال،ت ػػادية واالجتماعيػػة
لمدولة ذ بما يلدي ل تحقيؽ اكبر فا دة لممجتمل عامة .

وتقسـ الموارد العامػة لمدولػة اإلسػالمية ن األدوات االيراديػة ل مػف حيػث الدوريػة تو السػنوية
لػ مػوارد دوريػػة التػػد تعػػد دعامػػة النظػػاـ المػػالد والمػػورد الر يسػػد لبيػػت مػػاؿ المسػػمميف ذ

وتشمؿ  :ن الزكاة ذ الخراج ذ الجزية ذ روايرادات األمالؾ العامة لمدولة ل .
تما الموارد لير الدورية والتد لد ليست سنوية منهػا  :ن خمػس ال ػا ـ ذ والوػد ذ والتركػة
التػػد ال وارث لهػػا ذ وكػػؿ مػػاؿ ال يعػػرؼ لػػس مسػػتحؽ ذ ومػػا ،ػػد يح ػػؿ عميػػس بيػػت المػػاؿ مػػف

،روض ل

ن 5ل

.

المطمب األوؿ  /األدوات اإليرادية الدورية
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توالً  :الزكاة والخراج والجزية .

تتميز اإليرادات العامة فػد اال،ت ػاد اإلسػالمد بتحقيػؽ درجػة عاليػة مػف العدالػة ذ

تتضح فد تحقيؽ المساواة بيف المسمميف وليرلـ مػف تفػراد المجتمػل الواحػد ذ فيوػرض عمػ

كؿ منهـ مجموعة تكػاليؼ ماليػة متسػاوية ذ فبينمػا يػدفل المسػمموف الزكػاة بأنواعهػا يوػرض

عم لير المسمميف دفل الجزية وخراج األراضد التد يممكونها .
* الزكاة  :لد فد الم ة م در ن زكا ل الشد

لد البركة والنما والطهارة وال الح

ن6ل

.

ذا نما وزاد ذ وزكا فالف ذا

ػمح ذ فالزكػاة

ولػػػد فػػػد الشػػػرع  :ال ػػػد،ة المقػػػدرة التػػػد فرضػػػها الشػػػارع فػػػد تمػػػواؿ األلنيػػػا لػػػػػػػػػػػػػمف
يسػػتحقونها

ن7ل

مػػف األ ػػناؼ الػػذيف ذكػػروا فػػد الق ػراف الكػػريـ بقولػػس ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ

ن8ل

تعد الزكاة مف تلـ تدوات الدولة المالية ذ فهد موجودة فد جانب يرادات الدولػة وفػد جانػب

نوقاتها ذ فهد جػولر السياسػة الماليػة اإلسػالمية ذ ولهػا بعػد ا،ت ػادي ومػالد واجتمػاعد ذ

ولػػد بمثابػػة تنظػػيـ اجتمػػاعد بػػيف حقػػوؽ الوق ػ ار الواجبػػة فػػد تم ػواؿ األلنيػػا ذ ولهػػا ثػػا ارً
ا،ت ادية مهمة فهد تلثر عم زيادة اإلنتاج القومد عف طريػؽ زيػادة دخػوؿ الوقػ ار الػذيف

سرعاف ما يزداد طمبهـ عم ش ار الضروريات لحياتهـ مف ماؿ الزكػاة ذ فيػزداد اإلنتػاج تبعػاً

لزيػػادة الطمػػب ممػػا يػػدعـ االسػػتقرار والتنميػػة اال،ت ػػادية ذ ولػػد تيض ػاً اكبػػر محوػػز ل ػػاحب
المػاؿ عمػ اسػتثمارس روادخالػس فػد مشػاريل تػػدر عميػس باألربػاح وتحػافظ عمػ رتس المػاؿ مػػف

النق ػػاف

ن9ل

ال د،ة لل

ولػػذلؾ ،ػػاؿ عميػػس ال ػػػػػػػػالة والسػػالـ نن اتجػػروا فػػد مػػاؿ اليتػػيـ حت ػ التأكمػػس

ن11ل

وكػػػذلؾ تعتبػػػر المػػػورد الر يسػػػد والػػػدا ـ لتمويػػػؿ النوقػػػات العامػػػة ذ وتتميػػػز بػػػوفرة

ح يمتها ذ روانها ت،وى تدوات السياسة المالية مف حيث التأثير عم اال،ت ػاد بمػا يحقػؽ لػس
النمو واالستقرار

ن11ل

 .ولد يراد عاـ تجبيػس الدولػة ويػدخؿ خزانتهػا ذ واف كػاف يختمػؼ عػف

ليرس باف نواؽ ح يمتس مخ ص لم ػارؼ محػددة شػرعاً ت طػد جانبػاً مػف حاجػات اإلنوػاؽ
العاـ لمدولة ذ فهد تشمؿ ب ورة خا ة تنواع الضماف االجتماعد بأشكالس المختموة .
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فرلـ ف الدولة ال تممؾ حرية الت رؼ فد ح يمة الزكاة فد ليػر الم ػارؼ المحػددة شػرعاً
ال ف مبالغ الزكاة المح مة سوؼ تحػرر جػز اً لامػاً مػف المػوارد العامػة مػف م ػادر تخػرى

تستخدـ فد نوس م ارؼ الزكاة ن نوقات الخدمات االجتماعية ل مما يوفر مبػالغ طا مػة لهػا
ابمغ األثر فد تمويؿ التنمية

ن13ل

.

وتػػأتد الزكػػاة مػػف بػػيف اإلج ػ ار ات الت ػػحيحية بنقػػؿ جانػػب مػػف فضػػوؿ تم ػواؿ األلنيػػا

لػ

الوق ار ذ حيث يختار ولػد األمػر مػا يناسػب ظػروؼ المجتمعػات المحميػة والمجتمػل ككػؿ فػد
مكاف نقؿ الزكاة تو جز منها مل توضيؿ تلؿ الحاجة مف موطف اسػتحقا،ها ذ حتػ تتحقػؽ

العدالة االجتماعية بيف مختمؼ ت،اليـ الدولة

ن12ل

.

فالزكػػاة ذا جهػػاز وتداة مسػػتقمة مجهػػز بوػػيض مػػف التمويػػؿ المسػػتمر ذ و،ػػد حممػػت

الشريعة لذس األداة مسػلولية تقػديـ خػدمات اجتماعيػة كثيػرة ترفػل عػف كالػؿ ميزانيػة الدولػة

عب اً كبي ارً ي رؼ فد المشروعات االجتماعية ما يخوؼ مف الض ط عم الميزانية ويقمؿ مف

عجزلا ف وجد

ن14ل

.

* الخراج  :فد الم ة لو الك ار تو األجر تو ال مة

ن15ل

.

وجا فد القراف الكريـ بهذا المعن فقاؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػعال ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﭼ

ن16ل

.

تما ا طالحاً  :فهو تجرة األراضد التػد تعتبػر ممكيتهػا لممسػمميف عامػة ذ يػدفعها المسػتثمر

المنتول بها

ن17ل

.

وتح ؿ عميها الدولة عف طريؽ لزاـ ت حاب األراضد بالمسالمة فد األعبا العامة

ن18ل

.

ويعتبر الخراج م ػد ارً لامػاً مػف م ػادر اإليػرادات العامػة لمدولػة التػد تمنػل وتوتيػت الممكيػة

الزراعية

ن19ل

.

وتوؿ ما ظهر الخراج لو ما كاف مف فعػؿ النبػد

ػم ا

عميػس وسػمـ عنػدما اخػذ

الخراج مف يهود خيبر بوضعس األرض بيدلـ ذ و،اسػمهـ ال مػة يػراداً لمدولػة اإلسػالمية ذ ثػـ
اكتمؿ نظاـ الخراج فد عهد الخميوة عمر بف الخطاب رضد ا

عنس الذي فكر تف يسمؾ فد

ماليػػة الدولػػة سياسػػة رشػػيدة ت ػػوف م ػػالح العامػػة والخا ػػة ذ وتضػػمف لمدولػػة سػػالمتها ذ
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العدد1:

وتحوػػظ كيانهػػا ذ وتػػدعـ عزلػػا وسػػمطانها ذ ولػػذا اليكػػوف ال بالمػػاؿ ذ لػػذلؾ عمػػد ل ػ

مورد مالد دا ـ ولو الخراج ن31ل.

ولجمػػل الخ ػراج كػػاف يتبػػل طريقتػػاف

ن31ل

يجػػاد

 :األول ػ  /الخ ػراج الثابػػت نالػػوظيودل تو

خراج المساحة ذ ولو خراج ثابت عم مساحة األرض ونػوع مػا زرع فيهػا ذ ويجمػل عينػاً تو

نقداً .

الثانية  /لو الخراج النسبد ن المقاسمة ل ذ يجمػل بعػد كػؿ مح ػوؿ عمػ شػكؿ نسػبة مػف

اإلنتاج ذ كالربل تو الثمث .

* الجزية  :ولد فريضة مالية تورض جب ارً عم الرلوس ممف يدخؿ فد ذمة المسمميف مػف

تلؿ الكتاب ومف فد حكمهـ ذ وذلؾ تحقيقاً لمبدت التوازف بيف رعايا الدولة

ن33ل

.

وعرفت تيضاً بأنها  :ن مبمغ مف الماؿ يورض عم مف دخؿ فد ذمة المسمميف وعهدلـ مػف
تلؿ الكتاب ل

ن32ل

.

وتوؿ مػػا فرضػػت عم ػ تلػػؿ لجػػر ذ فرضػػها عمػػيهـ النبػػد

الثامنة مف الهجرة بعد لزوة تبوؾ وبعد فتح مكة

ن34ل

.

عميػػس وسػػمـ فػػد السػػنة

ػػم ا

والػػػدليؿ عمػػػ مشػػػروعيتها ،ولػػػس تعػػػال ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙ ﭼ

ن35ل

.

والجزية نظي ارً لحماية المسمميف أللؿ الذمة مف األعدا دوف مشػاركة مػنهـ فػد الػدفاع عػف
تنوسهـ ذ وتسقط عنهـ مت ما عجز المسمموف عف حمايتهـ

فهد فد مقابؿ الحماية وتحقيؽ األمف واإلعوا مف الجندية

ن36ل

ن37ل

.

فالجزية لد ضريبة رلوس ذ ومقدارلا يكوف حسب حالة الشخص الماليػة ومتػروؾ الجتهػاد

الوالة

ن38ل

.

ثانياً  :يرادات األمالؾ العامة لمدولة وعشور التجارة .

* عشور التجارة  :ولد ذات تلمية كبرى فيما يخص اإليرادات العامة
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المجػمد 8:

لسنة 3112

وعرفت بأنها  :ما يلخذ عم التجارات التػد تمػر بحػدود الدولػة المسػممة داخمػة تو خارجػة ذ
سوا مػر بهػا مسػمـ تو معالػد تو ذمػد بواسػطة الدولػة المسػممة ذ ويطمػؽ اسػـ ن العاشػر ل

عمػ الشػػخص الػػذي يقػػوـ اإلمػػاـ بتوظيوػػس مػػف اجػػؿ جمػػل ال ػػد،ات مػػف التجػػار ذ مػػف اجػػؿ
تحقيؽ األمف لهـ

ن21ل

.

ويعتبر عمر بف الخطاب رضد ا

عنس توؿ مف وضل لذا النوع مف الض ار ب لير المباشػرة

ذ واأل ؿ فد فرضها كمػا رواس القاضػد تبػو يوسػؼ

ن21ل

الحرب ن مشركيف ل كتبوا ل عمر بف الخطاب رضد ا

ارض اإلسػػالـ عم ػ تف يعشػػروا ذ وبعػػد استشػػارة

 .ف تلػؿ منػبو ولػـ ،ػوـ مػف تلػؿ
عنس يطمبػوف السػماح لهػـ بػدخوؿ
ػػم ا

ػػحابة رسػػوؿ ا

عميػػس وسػػمـ

وافػػؽ عمػر عمػ طمػػبهـ ذ وت ػػبحوا توؿ مػػف فػػرض عمػػيهـ العشػػور فػػد الدولػػة اإلسػػالمية ذ
وروى تيضاً ف تبا موس األشعري كتب ل عمر بف الخطاب رضد ا

عنس يخبػرس  :نن ف

تجا ارً مف ،بمنا مف المسمميف يأتوف ارض الحرب فيأخػذوف مػنهـ العشػر لل فكتػب ليػس عمػر
رضد ا

عنس  :نن خذ تنت مػنهـ كمػا يأخػذوف مػف تجػار المسػمميف ذ وخػذ مػف تلػؿ الذمػة

ن ؼ العشػر ذ ومػف المسػمميف مػف كػؿ تربعػيف درلمػاً ذ ولػيس فيمػا دوف المػا تيف شػد ذ
فإذا كانت ما تيف فويهما خمسة درالـ ذ ومازاد فبحسابس لل

ن23ل

.

ومف مقتضيات التنظيـ المػالد لسياسػة الدولػة فػرض الضػ ار ب عمػ التجػار تو مػا تسػم بػػ

نالض ار ب الجمركية ل

ن22ل

.

و،ػػد روعػػد معاممػػة التجػػار األجانػػب بمثػػؿ مػػا يعػػامموف بػػس التجػػار المسػػمميف تطبيق ػاً لمبػػدت
المعاممة بالمثؿ مالـ يتعارض ذلؾ مل م محة المجتمل

ن24ل

.

ويتضح ف العشور لد ضريبة عينية التراعد شخص المكمؼ ذ كما تنها ضريبة

،يمية تورض عم تساس نسبة م وية معينة مف ،يمة السمعة

ن25ل

ذ فتورض لحامية التجارة

الداخميػة مػػف المنافسػػة ذ بتحميػػؿ الوافػػد ،ػػد ارً مػػف النوقػػات الماليػػة ليتسػػاوى مػػل نظيػػرس المػػاؿ
الموجود فد الداخؿ

ن26ل

.

فمػػف المنطقػػد تف يسػػالـ التجػػار بجػػز مػػف تربػػاح تجػػاراتهـ فػػد ت طيػػة تكػػاليؼ الخػػدمات

والمرافؽ العامة التد فد ظمها تنمو وتثمر المبادالت التجارية بيف تفراد المجتمل
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* يرادات األمالؾ العامة لمدولة  :تباشر الدولة بعض المشروعات العامة فد مجاؿ الثػروات

الطبيعية ذ والمشروع العاـ لو نشاط ا،ت ادي تو اجتماعد تو خدمد تقوـ بس الدولػة لتمبيػة

حاجػػة اجتماعيػػة ذ تو لمح ػػوؿ عمػ

يػرادات لمخزينػػة ت طػػد بهػػا توجػػس اإلنوػػاؽ المختموػػة ذ

ويتحتـ عم الدولة القياـ بهذس المشاريل لمح وؿ عم م ادر ضافية لمدخؿ القومد ذ كد
ال تمجأ ل فرض ض ار ب تو طمب القروض ذ وتسػتهدؼ الدولػة القيػاـ بالمشػاريل ال ػناعية

والزراعية والخدمية لتحقيؽ يراد مالد

ن28ل

.

كما تتول الدولػة المشػروعات التػد ال يقػدـ عميهػا األفػراد ذ ولػذس المشػروعات لهػا

عوا ػػد وتربػػاح تمثػػؿ ي ػراداً مػػف ي ػرادات الدولػػة عم ػ تف تراعػػد الدولػػة تف التتوسػػل فػػد ذلػػؾ

توسعاً يضر باألفراد واستثماراتهـ

ن29ل

.

وتمتمػؾ الدولػة األمػالؾ الخا ػة تو مايسػم ن بالػدوميف ل الخػاص ذ بحيػث تػديرس وتسػػتثمرس

باعتبارلا مالكة لس ذ ويمكف تف تت رؼ بس بالبيل وليرس ذ كما انس يجمب فػد ال الػب يػراداً ذ

ويشمؿ تمالؾ الدولة مػف األراضػد والعقػارات والمنػاجـ وال ابػات وليرلػا ذ كمػا يشػمؿ كػؿ مػا

تممكس الدولة مػف رلوس تمػواؿ ممثمػة فػد تسػهـ و ػكوؾ اسػتثمار ذ وكػذلؾ كافػة المنشػ ت

التجارية وال ناعية

ن41ل

.

المطمب الثاند  /األدوات االيرادية لير الدورية .

وتشمؿ األدوات التالية الذكر -:

* ال نػػا ـ  :جمػػل لنيمػػة ولػػد  :كػػؿ مػػاؿ و ػػؿ لػ المسػػمميف مػػف الكوػػار عػػف طريػػؽ

ال مبة والقوة بما فد ذلؾ األسرى والعتاد واألرض وليرلا

ن41ل

.

ن43ل

فال نيمة لو ماؿ ،د ظور بس المسمموف مػف الكوػار بالقتػاؿ وتخػذوس عنػوة و،هػ ارً

و،ػد احػػؿ ا

.

لرسػػولس ال نػػا ـ مػػف األعػػدا بقولػس عميػػس ال ػػالة والسػػالـ ننتعطيػػت خمسػػا لػػـ

يعطهف احد مف األنبيا منها ذ تحمت لد ال نا ـ ولـ تحؿ ألحد مف ،بمد لل

ن 42ل

.

ويكوف تقسػيـ ال نػا ـ عػدا األراضػد عمػ المقػاتميف بعػد خػراج الخمػس منهػا فهػو

مورد عاـ ينوؽ ل الح المسمميف ذ بعدما كاف لذا الخمس فد عهد النبد يقسـ لػ خمسػة

تسػػهـ ذ كػػالود يػػوزع لمرسػػوؿ وذوي القرب ػ واليتػػام والمسػػاكيف وابػػف السػػبيؿ

ن44ل

لقولػػس

تعػػػال ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

8

المجػمد 8:

مجمة جػامعػة كركوؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العدد1:

لسنة 3112

ﭠ ﭼ ن45لولذا المورد المالد كاف م در يمػف وبركػة عمػ المسػمميف بمػا خوػؼ عمػيهـ
مف عب الضا قة المالية الشديدة فػد تيػاـ اإلسػالـ األولػ ذ الف ال نيمػة ظهػرت فػد بدايػة

الحروب مل الكوار فكانت البد مف وجود م در مالد يتموؿ بس الجيش ويجهز نوسس .

فكاف المحاربوف يستحقوف تربعة تخمػاس ال نػا ـ حقػاً لهػـ ألنهػـ كػانوا يتولػوف اإلنوػاؽ

عم تنوسهـ وعتادلـ الحربد الذي كانوا يتػزودوف بػس مػف مػالهـ الخػاصذ تمػا ادف فالدولػة
اإلسالمية الحديثة تنوؽ المبالغ الكبيرة عم الشػلوف الحربيػة ومػا يت ػؿ بهػا مػف

ػناعات

عسػػكرية وتػػدفل األجػػور المجزيػػة والمعاشػػات السػػخية لممحػػاربيف ذ وبنػػا ً عميػػس فػػاف الدولػػة
الحديثة يتعذر عميها تقسيـ ال نا ـ عؿ النحو السابؽ ن46ل .
* الود  :ولو الماؿ الذي يلخذ مف الكوار عوواً مف لير ،تاؿ

ن47ل

.

فماؿ الود م درس لير المسمميف المت ػالحيف مػل المسػمميف ويػدخؿ فػد ذلػؾ الخػراج

والجزية والعشور عم لير المسمميف وماؿ الهدنة

ن48ل

وفد ذلؾ ،ػاؿ تعػال فػد كتابػس العزيػز ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ

ن49ل

تشػػػػػػػارت لػػػػػػػذس

ادية ل كيوية تقسيـ الود فد الدولة اإلسالمية ذ تقسـ ل خمسة تسهـ متسػاوية عمػ

حسب مانص عميس القراف الكريـ ولكف فد لذا الو،ت وبعد وفاة النبد عميػس ال ػالة والسػالـ

يرى الوقها باف الود ينوؽ كمس فد م الح المسمميف
ولو مف موارد الدولة وحقاً لجميل المسمميف

ن51ل

ن51ل

.

ذ فقد جعمس ا

مورداً مػف مػوارد بيػت

ماؿ المسمميف لسد حاجتهـ نن واف اإلماـ يعطد منػس لممقاتمػة ولمحكػاـ والػوالة ذ وينوػؽ منػس

فد النوا ب التد تنوب المسمميف كبنا القناطير روا الح المساجد ولير ذلؾ ذ والخمػس فػد
شد منس ذ وبس ،اؿ الجمهور ذ ولو الثابت عف تبد بكر وعمر لل ن53ل .

* القروض  :فد الحاالت االضطرارية وفد حػاؿ عػدـ كوايػة مػوارد الدولػة السػابقة لسػد

الحاجػات العامػػة لممجتمػػل ذ فقػػد تمجػػأ الدولػػة لػ اال،تػراض كوسػػيمة ليػػر عاديػػة ذ و،ػػد ،ػػاؿ

الماوردي

ن52ل

فد ذلؾ ن فمو اجتمل عم بيت الماؿ حقاف وضاؽ عػف كػؿ واحػد منهمػا جػاز

لولد األمر ذا خاؼ الوساد تف يقترض عم بيت الماؿ ما ي رفس ل .
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العدد1:

كما انس يجوز التعجيؿ فد دفل الزكاة ألكثر مف سػنة لوجػود السػبب ذ فقػد عجػؿ رسػوؿ
م ا

عميس وسمـ زكاة ماؿ عمس العباس لمدة سنتيف وذلؾ لحاجتس لػ اإلمػاـ ذ ولػـ
ن54ل

.

ير األولوف بأساً فد التعجيؿ بدفل الزكاة ذا وجد لها موضعاً
َ
ال ف الشريعة اإلسالمية تحرـ ربػا الػديوف تحريمػاً باتػاً ذ وال يسػاغ لمسػمـ تف يحمػس تو

يسػتحمس ذ ولكػػف ذا لػػـ تجػد الحكومػػة فػػد المػاؿ مػػايود بحاجاتهػػا فمهػا تف تطمػػب مػػف تلػػالد
الػػبالد القػػػروض الحسػػنة بػػػدوف فا ػػدة ذ رواذا لػػػـ يػ ا
ػػؼ ذلػػؾ بحاجاتهػػػا فمهػػا تف تػػػأمر البنػػػوؾ

بإ،راضها بدوف فوا د جز اً مف ودا ػل األفػراد لػديها وذلػؾ كحقهػا فػد طمػب الخدمػة العسػكرية
اإلجباريػػة مػػف تلػػالد الػػبالد ووضػػل اليػػد عم ػ بيػػوت األلػػالد وسػػياراتهـ عنػػد الحاجػػة فػػد

الطوارئ

ن55ل

.

* األمواؿ التد ليس لها مستحؽ .

ضافة ل ما سبؽ ذكرس مف موارد مالية لبيت ماؿ المسمميف ذ فهناؾ موارد تخرى لس ذ

كاألمواؿ التد اليعمـ لها مستحؽ ذ فكؿ ماؿ استحقس المسمموف ولـ يتعػيف مالكػس مػنهـ فهػو
مف حقوؽ بيت الماؿ ذ فإذا ،بض

ار بالقبض مضػافاً لػ حقػوؽ بيػت المػاؿ سػوا ادخػؿ

ل حرزس تو لـ يدخؿ ذ الف بيت الماؿ عبارة عف الجهة ال عف المكاف

ن56ل

.

واألمواؿ التد ليس لها مالؾ معيف مثؿ  :مف مات مف المسمميف ولػيس لػس وارث معػيف

ذ فإذا مات المالؾ مف لير وارث معيف انتقمت ممكية الماؿ ل الدولة
وكذلؾ سا ر األمػواؿ الضػا عة التػد اليتعػيف

لمضػػياع واليعػػرؼ

ػػاحبس ذ وكال

ػاحبها ذ كالمقطػة

ن57ل

ن58ل

.

 .والمػاؿ المعػرض

ػػوب والعػواري والودا ػػل التػػد تعػذر معرفػػة ت ػػحابها

سوا ذلؾ فد العقار تو المنقػوؿ  .وايضػاً مػف مػوارد بيػت المػاؿ األو،ػاؼ

ن61ل

ن59ل

التػد المتػول

لها وذلؾ عم شروط وا،ويها ذا عرفت الشروط .

* الض ار ب فد و،ت الضرورة ن االستثنا ية ل .
ف األ ؿ فد الشريعة اإلسالمية لو تف دخؿ الخزانػة العامػة لمدولػة منح ػر فيمػا

ذكرنا مف موارد مالية سابقة الذكر ذ ولكنها فد و،ت الضػرورة الممحػة تجيػز الشػريعة فػرض

ض ار ب تخرى ذا لـ تسد تمػؾ المػوارد جميعهػا حاجػات المجتمػل الضػرورية ذ فقػد نػص كثيػر
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العدد1:

لسنة 3112

مف عمما اإلسالـ عم انس المانل مف فرض ضػ ار ب ضػافية عادلػة ذا دعػت لػذلؾ ضػرورة

ممحة وليس فد بيت الماؿ ما يكود لسدلا .

و،د تورد ابف العربػد المػالكد والقرطبػد اتوػاؽ العممػا عمػ انػس ذا نزلػت بالمسػمميف حاجػة

بعػػد تدا الزكػػاة فانػػس تجػػب

ػػرؼ األمػواؿ ليهػػا ذ ونقػالً عػػف اإلمػػاـ مالػػؾ رحمػػس ا

نيجب عم الناس فدا تسرلـ واف است رؽ ذلؾ تموالهـلن61ل.

،ولػػس :

ونص اإلماـ ال زالد عم انس ذا خال بيت ماؿ المسمميف مف الماؿ جاز لإلماـ – ولد األمػر

– تف يورض عم األلنيا مايراس كافيا .
يقوؿ اإلماـ ال زالػد

ن63ل

 :ن ذا ،ررنػا مامػاً مطاعػاً موتقػ ارً لػ تكثيػر الجنػود لسػد الث ػور ذ

وحماية الممؾ المتسل األ،طار ذ وخال بيت الماؿ ذ وارتوعت الحاجات لمجنػد لػ مػا اليكوػيهـ

ذ فمإلماـ ذا كاف عدالً تف يوظؼ عم األلنيا مايراس كافياً لهـ مف الماؿ ل تف يظهر ماؿ

بيت الماؿ ل .

ثـ يبيف اإلماـ ال زالد ف لذا األمر لػـ ينقػؿ عػف تلػؿ ال ػدر األوؿ ذ الف مػافد بيػت المػاؿ

كػػاف كافيػاً لسػػد نوقػػات الدولػػة ذ لكثػػرة اإليػرادات ذ والق ػػد مػػف الم ػػروفات ذ فكانػػت رواتػػب

العماؿ والوالة التتجاوز حد الكواية ذ والجند يكويهـ القميؿ ذ والخموا تنوسػهـ كػانوا متعووػيف

عػػف تم ػواؿ المسػػمميف ذ وكػػاف والتهػػـ عم ػ األم ػػار واأل،ػػاليـ متمسػػكيف بػػدينهـ ذ يحػػذروف
اإلسراؼ فد ماؿ الدولة ذ واليضيعوف ماؿ الجباية فد لير الم الح العامة ذ ولػذلؾ حسػنت

حالة الدولة المالية ذ ولـ تكف بها حاجة تي فرض ض ار ب ضافية

ن62ل

.

المبحث الثاند  :الضوابط الشرعية لادوات االيرادية .
ف مما عنيت بس الشريعة اإلسالمية عنايػة كبيػرة الشػلوف الماليػة ذ حيػث وضػعت

لهػػا سياسػػة رشػػيدة عادلػػة ذ راعػػت فيهػػا تحقيػػؽ العدالػػة فػػد كػػؿ مػػف جمػػل المػػاؿ مػػف تربابػػس
و رفس فد م ػارفس ذ واف الباحػث ليجػد فػد كتػاب ا

تعػال وسػنة رسػولس

ػم ا

عميػس

وسمـ وفيما خموس لنا األ مة المجتهدوف الثروة الوقهية ال نية ا دؽ شػالد عمػ عدالػة تمػؾ
السياسة المالية ذ والذي يلخذ مف ن ػوص الكتػاب والسػنة ووجهػة النظػر التػد تبانهػا كبػار
ال حابة فد اجتهادلـ ف األساس والمق د الذي بنيػت عميػس المػوارد الماليػة لػو تػوفير مػا
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لسنة 3112

العدد1:

تتطمبػػػس الم ػػػالح العامػػػة مػػػف النوقػػػات ذ وتػػػاميف تربػػػاب األمػػػواؿ عمػػػ تنوسػػػهـ وتمػػػوالهـ ذ

وتحقيؽ التعاوف والتضامف بيف تفراد المجتمل .

والض ار ب ن الموارد المالية ل فد نظػر الشػارع الحكػيـ لػد واجبػات تلػزـ بهػا األفػراد
فد مقابؿ تمػتعهـ بػالحقوؽ ذ فوػد الزكػاة يقػوؿ تبػارؾ وتعػال ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﭼ
وفػػد

ن64ل

ذ و،اؿ تعال ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﭼ

ػرؼ الزكػػاة ل ػ األ ػػناؼ الثمانيػػة التػػد بينهػػا ا

ن65ل

.

تعػػال فػػد كتابػػة الكػػريـ مػػايوحد

بالهدؼ األسم الذي توخاس الشارع الحكيـ مف ايجاب لذس الوريضة .

ولجباية الض ار ب عدة ضوابط و،واعد شرعية يجب تباعها عنػد تح ػيؿ تمػؾ الضػ ار ب ولػد

ميزة النكاد نرالا فد لير التشريل اإلسالمد ال ماندر .
* الضابط األوؿ  /العدالة .

والتػػد لػػد تولػ الضػوابط مطمبػاً لمشػػارع الحكػػيـ ذ ولػػذا الضػػابط مراعػاً فػػد جميػػل

الض ار ب التد فرضها اإلسالـ .

فود الزكاة يجب العشر تو ن وس تو نسب معينة تخػرى حسػب نػوع المػاؿ ذ والفػرؽ فػد لػذا

بػػيف مػػاؿ ومػػاؿ ذ والبػػيف شػػخص وشػػخص ذ ولػػذا خػػالؼ ماكانػػت تسػػير عميػػس التشػػريعات
ال ربية القديمة ذ التد كانت تعطد الضريبة طبقة النبال ورجاؿ الديف فقط ذ وحدد التشػريل

اإلسالمد فد الزكاة ن اباً معيناً فاف بم س الماؿ تخػذ منػس الواجػب بنسػب محػددة ذ رواال فهػو

عوو

ن66ل

.

وضػػريبة الجزيػػة اليطالػػب بهػػا ال ال نػػد القػػادر ذ وال يلخػػذ مػػف احػ نػد ال مايناسػػب

ماليتػػس ودرجػػة يسػػارس ذ وبػػذلؾ

ػػدر تمػػر عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػد ا

عنػػس ل ػ والتػػس فػػد

مختمؼ ت،اليـ الدولة ذ وجعمها عم ثالث درجات  :ثمانية وتربعوف درلماً ذ وتربعة وعشروف
ن67ل

ذ واثنتا عشر درلماً ذ عم ،در ،الؿ الرجؿ رواكثارس

.

وكذلؾ ضريبة الخراج التد فرضها عمر رضػد ا

عنػس عمػ األراضػد التػد فتحػت

فد عهدس ذورتى بقا ها بيد تلمها ذ راع فد وضل الخراج عميها منته العدؿ والرفؽ بألػؿ
األرض ذ كؿ عم ،در طا،تس وماتحتممس األرض مػف جػودة يزكػو بهػا زرعهػا ذ تو ردا ة يقػؿ
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بها نتاجها ذ وفد لذا يحدثنا القاضد تبو يوسػؼ رحمػس ا
الخطاب رضد ا

العدد1:

فيقػوؿ

ن68ل

لسنة 3112

 :ن بعػث عمػر بػف

عنس حذيوة بف اليماف عم ماو ار دجمة ذ وبعث عثمػاف بػف حنيػؼ عمػ

مادونػػس ذ فأتيػػاس ذ فسػػألهما  :كيػػؼ وضػػعتما عم ػ األرض ذ لعمكمػػا كموتمػػا تلػػؿ عممكمػػا مػػا

اليطيقوف ذ فقاؿ حذيوة  :لقد تركت فضالً  .و،اؿ عثماف  :لقد تركت الضعؼ ذ فقاؿ عمػر :
وا

ل ف بقيت ألرامؿ تلؿ العراؽ الدعنهـ اليوتقروف ألمير بعدي ل .

الضابط الثاند  /اليقيف

ولو ضابط لو ادخر نراس ماثالً فد جميػل الضػ ار ب اإلسػالمية ذ فمقػدار الواجػب ذ

وموعد الدفل ذ وكيويتس ذ كؿ ذلؾ معموماً عمماً يقيناً فػد كػؿ الضػ ار ب ذ فموعػد تدا الواجػب
حػػيف يحػػوؿ الحػػوؿ عم ػ المػػاؿ فػػد الزكػػاة والخ ػراج ذ وعم ػ الشػػخص فػػد الجزيػػة ذ ويػػوـ

الح اد فد العشر ون ؼ العشر .
عم

وجعؿ الشارع تدا الحؽ موكوالً ل رب الماؿ فد األمواؿ الباطنػة ذ الف فػد عػدلا

احبها حرجاً وتض ار ارً بس ذ والستر عمػ النػاس مػف محاسػف الشػريعة ذ فوكػؿ لػ رب

الماؿ الباطف اف يلدي الواجب الذي عميس بوازع مف دينس ذ وطمب ل والة األمور تف يراعػوا

فػػد تح ػػيؿ األمػواؿ مػػف تربابهػػا و ػػرفها فػػد م ػػارفها مػػا يقضػػد بػػس العػػدؿ والرفقػػة  .و،ػػد
حرص القاضد تبو يوسؼ رحمس ا

تف يوكػؿ لػذس المعػاند ألميػر المػلمنيف لػاروف الرشػيد

ويشير بها عميس ذ فقاؿ مخاطباً لاروف الرشيد فد شػأف مػف يوليػس جبايػة الخػراج  :ن وتقػدـ
ل مف وليت ال يكوف عسوفاً أللؿ عممس ذ والمححتق ارً لهـ ذ والمستخواً بهـ ذ ولكف يمػبس

لهـ جمباباً مف الميف يشوبس بطرؼ مف الشػدة واالستق ػا مػف ليػر اف يظممػوا ذ تو يحممػوا
ما اليجب عميهـ ذ واف تكوف جبايتس لمخراج كما يرسـ لس ذ وترؾ االبتداع فيما يعاممهـ بس ذ

والمساواة بينهـ فد مجمسػس ووجهػس ذ حتػ يكػوف القريػب والبعيػد والشػريؼ والوضػيل عنػدس
فد الحؽ سوا ل

ن69ل

.

الضابط الثالث  /المال مة واال،ت اد .
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لسنة 3112

ولػػذا الضػػابط تقتضػػيس الم ػػمحة العامػػة التػػد يرسػػمها الشػػارع تينمػػا وجػػدت ذ فقػػد

روعػػد فػػد تح ػػيؿ الض ػ ار ب اإلسػػالمية وموعػػد جبايتهػػا تكثػػر األو،ػػات مال مػػة لمػػدافعيف ذ

تيسي ارً لهـ ورحمة بهـ .

وكانػػت الض ػ ار ب اإلسػػالمية التكمػػؼ الدولػػة فػػد النوقػػات عم ػ جبايتهػػا ال الشػػد

القميػػؿ ذ األمػػر الػػذي يختمػػؼ عمػػا تسػػير عميػػس كثيػػر مػػف الػػدوؿ فػػد الع ػػر الحاضػػر ذ حيػػث

تعػػيف لجمػػل الض ػ ار ب عػػدداً مػػف الكتبػػة ذ والمح ػػميف ذ والم ػراجعيفذ وليػػرلـ ممػػف يمكػػف
االست نا عف بعضهـ ذ وليس لناؾ حاجة لبقا هـ

ن71ل

.

لػذا واف العػػدؿ فػػد الضػ ار ب اإلسػػالمية ذ رواحاطتهػػا بالشػ ار ط اال،ت ػػادية كػػاف مػػف

ت،وى األسباب التد سػاعدت المسػمميف عمػ فػتح البمػداف ذ وتثبيػت ت،ػدامهـ ذ والتوػاؼ تلػؿ
البالد الموتوحة حولهـ ذ وحػبهـ لهػـ ذ السػيما الػبالد التػد كانػت تقػل تحػت سػيطرة الرومػاف

والورس ذ فقػد كػاف تلػؿ تمػؾ الػبالد ي نػوف مػف وطػأة الضػ ار ب الوادحػة ذ والمعاممػة القاسػية
التد كانوا يعيشونها ذ وا دؽ شالد عم ذلػؾ مػارواس الػبالذري بقولػس

ن71ل

 :نانػس لمػا جمػل

لر،ػػؿ لممسػػمميف الجمػػوع ذ وبمػػغ المسػػمميف ،بػػالهـ لػػيهـ لو،عػػة اليرمػػوؾ ذ ردوا عم ػ تلػػؿ

حمص ماكانوا اخذوا منهـ مف الخراج ذ و،الوا نن ،د ش منا عف ن ركـ والػدفل عػنكـ ذ فػانتـ

عم تمركـ لل فقاؿ تلؿ حمص نن لواليتكـ وعدلكـ تحب لينا مما كنا فيػس مػف الظمػـ وال شػـ
ذ ولنػػدفعف جنػػد لر،ػػؿ عػػف المدينػػة مػػل عػػاممكـ لل ونهػػض اليهػػود فقػػالوا نن والتػػوراة اليػػدخؿ
عامؿ لر،ؿ مدينة حمػص ال تف ن مػب ونجهػد لل ذ فػألمقوا األبػواب وحرسػولا ذ وكػذلؾ فعػؿ

تلؿ المدف التد
الخاتمة

ولحت مف اليهود والن ارى ل .

بعػػد تف تتممنػػا دراسػػتنا المتواضػػعة عػػف تدوات اإلي ػرادات العامػػة لمسياسػػة الماليػػة

اإلسالمية كاف لزاماً إلتمػاـ لػذس الدراسػة تف نختمهػا بخال ػة مبسػطة عػف تلػـ مػاذكر فيهػا

مف نقاط مهمػة ومرتكػزات ر يسػية ذ وذلػؾ لمػا يتطمبػس النظػاـ البحثػد األكػاديمد ومػا تعػارؼ

عميس الباحثوف ذ ويمكف تف نستخمص مف دراستنا لذس مايمد:

* الحاجات ما عامة رواما خا ة ذ والحاجات العامة لد التػد يػلمف وجودلػا الدولػة وتنوػؽ
عميهػػا خدمػػة لم ػػالح العػػاـ لممجتمػػل ذ ممػػا يقتضػػد مػػف الدولػػة تف يكػػوف لهػػا م ػوارد ماليػػة
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ضخمة كد تسػتطيل تػأميف تمػؾ الحاجػات العامػة الكثيػرة والمتنوعػة والمهمػة السػتقرار الػبالد

ا،ت ادياً واجتماعياً .

* النظػاـ الػذي يعنػ بتنظػيـ الػواردات العامػة لمدولػػة ومػف ثػػـ تػاميف الحاجػػات لممجتمػل لػػو

نالنظػػػاـ المػػػالد لمدولػػػة ل والطػػػرؽ والوسػػػا ؿ المتبعػػػة مػػػف ،بػػػؿ ذلػػػؾ النظػػػاـ يعبػػػر عنهػػػا بػػػػ

نالسياسة المالية ل .

* السياسػػػة الماليػػػة لمدولػػػة اإلسػػػالمية يجػػػب تف ال تخػػػرج عػػػف ضػػػوابط و،واعػػػد الشػػػريعة
اإلسالمية بجميل جز ياتها وفرعياتها .

* م ػػادر الدولػػة الماليػػة ن الم ػوارد العامػػة ل تكػػوف عم ػ ،سػػميف  :األوؿ  :تكػػوف متكػػررة

ب ورة منتظمة فد كؿ سنة وتسم بػ ن اإليرادات الدورية تو السنويةل .الثاند  :تكوف ليػر

متكػػررة ب ػػورة منتظمػػة وال تػػرد بو،ػػت محػػدد ولػػد ن اإلي ػرادات ليػػر الدوريػػة ل ذ وكػػؿ منهػػا

تعتبر تدوات ايرادية لمسياسة المالية .

* تتمثػػؿ األدوات االيراديػػة وم ػػادر الدولػػة الماليػػة الدوريػػة فػػد الزكػػاة ذ الخػراج ذ الجزيػػة ذ

العشور ذ يرادات تمالؾ الدولة العامة .

* تتمثؿ األدوات االيرادية لير الدورية فد  :ال نا ـ ذ الود ذ القروض ذ األمواؿ التد ليس
لها مستحؽ ذ الض ار ب االستثنا ية و،ت االضطرار .

* األدوات االيراديػػة لهػػا جانبػػاف  :األوؿ  :جانػػب مخ ػػص م ػػادرس ومن ػػوص عميػػس بأدلػػة

الشػػرع واليجػػوز الت ييػػر والتبػػديؿ فيػػس مثػػؿ الزكػػاة ذ والثػػاند  :الجانػػب ليػػر الثابػػت والمت يػػر
حسػػب مػػا تقتضػػيس م ػػمحة العامػػة وبحسػػب االجتهػػاد الشػػرعد المنضػػبط بض ػوابط و،واعػػد

الشريعة اإلسالمية ذ مثؿ القروض والض ار ب االستثنا ية .

* يرادات الدولة المالية وم ادرلا لها ضوابط شرعية و،واعد مثمها مثؿ تي باب مػف تبػواب

المعامالت األخػرى ذ فيجػب تف تكػوف الدولػة ن ولػد األمػر ل ممتزمػة بتمػؾ الضػوابط الشػرعية
عنػػد تح ػػيؿ وجبايػػة اإلي ػرادات الماليػػة العامػػة مػػف م ػػادرلا واليجػػوز الخػػروج عنهػػا ال ذا

دعت الضرورة لذلؾ بشرط تحقؽ الم ػمحة العامػة حسػب القاعػدة الوقهيػة ن ت ػرؼ الراعػد

عم الرعية منوط بالم محة ل .
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* مف الضوابط والقواعد الشرعية التد تتميز بها يرادات الدولة اإلسالمية  :العدالة ذ اليقيف
ذ المال مة ذ اال،ت اد ذ والتد لػد مسػتنبطة ومػأخوذة مػف تدلػة الشػرع اإلسػالمد مػف ،ػراف

وسنة و،وؿ لم حابة وتلؿ العمـ .
و خر دعوانا تف الحمد

و حبس المرضييف .

رب العالميف وال الة والسػالـ عمػ سػيد المرسػميف نمحمػد ل والػس

الهوامش
()1

د .سعيد سعد مرطاف – مدخؿ لموكػر اال،ت ػادي فػد اإلسػالـ – ملسسػة الرسػالة – بيػروت – ط1

()2

السيوطد – األشباس والنظا ر – دار الكتاب العربد – بيروت ط 1998 – 4ـ – ص . 322

–  1416لػ  -ص .145

()3

د .عبػػػد الكػػػريـ بركػػػات مػػػل د .حامػػػد درار – مبػػػادئ اال،ت ػػػاد العػػػاـ – ملسسػػػة شػػػباب الجامعػػػة
 1972ـ – ص 136ومابعدلا .

()4

عػوؼ محمػػود كوػراوي – السياسػة الماليػػة والنقديػػة فػد ظػػؿ اال،ت ػػاد اإلسػالمد – مكتبػػة اإلشػػعاع
فد اإلسكندرية  1997ـ – ص. 45

()5

الم در السابؽ نوسس وال وحة .

()6

المعجػػـ الوسػػيط – مجمػػل الم ػػة العربيػػة – القػػالرة – ش ػراؼ  :عبػػد السػػالـ لػػاروف – دار حيػػا
التراث العربد – بيروت – . 298/1

()7

عمػػد البػػدري مػػل احمػػد الشػػر،اوي – الزكػػاة وتثرلػػا فػػد التػػاميف االجتمػػاعد – دار الكتػػاب الجػػامعد

لمطبل والنشر – القالرة –  1411لػ  -ص. 7
()8

التوبة . 61 /

()9

ابف ،دامة المقدسد – الم ند – دار الوكر – بيروت – ط 1415 1لػ . 356/3 -

( )11البيهقػػد – سػػنف البيهقػػد – تبػػو بكػػر احمػػد بػػف الحسػػيف – مكتبػػة دار البػػاز – مكػػة المكرمػػة –
 1994ـ – . 117/4

( )11د .سعيد سعد مرطاف – م در سابؽ – ص 169بت رؼ .
( )12عبد العزيز بف محمد الحامد – الموازنػة العامػة لمدولػة فػد اال،ت ػاد اإلسػالمد – رسػالة ماجسػتير
– جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية– ،سـ اال،ت اد اإلسالمد –  1419لػ  -ص. 261

( )13محمػػد عبػػد المػػنعـ عوػػر – السياسػػات اال،ت ػػادية والشػػرعية وحػػؿ األزمػػات وتحقيػػؽ التقػػدـ – دار
العربد – القالرة – 1986ـ -ص 312ذ . 362

( )14منػػػذر القحػػػؼ – تمويػػػؿ العجػػػز فػػػد الميزانيػػػة العامػػػة لمدولػػػة مػػػف وجهػػػة نظػػػر سػػػالمية – البنػػػؾ
اإلسالمد لمتنمية – جدة –  1997ـ – ص. 36
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ادر – بيروت – ط . 351/3-1

( )17محمد المبارؾ – نظاـ اإلسالـ – دار الوكر – بيروت – ط1973 – 2ـ – ص. 143

( )18محمود حمودة وم طو حسنيف – تضوا عم المعامالت الماليػة فػد اإلسػالـ – ملسسػة الػوراؽ
– عماف – ط1999 – 3ـ – ص. 164
( )19نعمت عبد المطيؼ مشهور – ا،ت ػاديات الماليػة العامػة اإلسػالمية والوضػعية – مطبعػة العمرانيػة
– القالرة – 1998ـ –ص. 71
( )21عبد المطيؼ البػدوي – النظػاـ المػالد اإلسػالمد المقػارف – مطػابل األلػراـ التجاريػة – 1973ـ –
ص. 51

( )21الم در السابؽ – ص. 57

( )22ابػػػراليـ القاسػػػـ رحاحمػػػة – ماليػػػة الدولػػػة اإلسػػػالمية – مكتبػػػة مػػػدبولد – القػػػالرة – 1999ـ –
ص. 52

( )23السيد سابؽ – فقس السنة – دار الوكر . 67/3
( )24محمد ضيا الديف الريس– الخراج والنظـ المالية– دار األن ار – القالرة – 1977ـ – ص. 9
( )25التوبة . 39 /

( )26محمد لاشـ عوض – الهيكؿ الضريبد المعا ر فد ضو المبػادئ الضػريبية اإلسػالمية – ن نػدوة
موارد الدولة فػد المجتمػل الحػديث مػف وجهػة النظػر اإلسػالمية ل – القػالرة – مػف  11-2شػعباف
 1416لػ البنؾ اإلسالمد لمتنمية – 1989ـ – ص. 83

( )27حسػػػف سػػػري – اال،ت ػػػاد اإلسػػػالمد مبػػػادئ وخ ػػػا ص وتلػػػداؼ – مركػػػز اإلسػػػكندرية لمكتػػػاب –
1999ـ – ص. 97

( )28تبو عبيد القاسـ بف سالـ – األمواؿ – مكتبة الكميات األزلريػة – ط1968-1ـ – وطبعػة المكتبػة
التجارية الكبرى – مطبعة حجازي القالرة –  1252لػ  -ص. 27

( )29موفػػؽ محمػػد عبػػدس – الم ػوارد الماليػػة العامػػة فػػد الوقػػس اال،ت ػػادي اإلسػػالمد ودورس فػػد التنميػػة
اال،ت ادية – دار الحامد – األردف – ط3114-1ـ – ص. 351 – 347

( )31الم در السابؽ نوسس وال وحة .
( )31القاضد تبو يوسؼ – الخراج – دار المعرفة لمطباعة والنشر – بيروت – 1299لػ  -ص.125
( )32الم در السابؽ نوسس وال وحة .

( )33عبد الكريـ الخطيب – السياسػة الماليػة فػد اإلسػالـ و ػمتها بالمعػامالت المعا ػرة – دار المعرفػة
– بيروت – ط1975 – 3ـ – ص. 67

( )34نعمت عبد المطيؼ مشهور – م در سابؽ – ص. 71
( )35عوؼ محمد الكوراوي – م در سابؽ – ص. 77
( )36ابراليـ القاسـ رحاحمة – م در سابؽ – ص. 65
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( )37جماؿ العمارة – النظاـ المالد فد اإلسالـ – دار النبأ – الج از ر – 1996ـ -ص. 34
( )38الم در السابؽ – ص 38ومابعدلا .

( )39سعد بػف حمػداف المحيػاند – الموازنػة العامػة فػد اال،ت ػاد اإلسػالمد – المعهػد اإلسػالمد لمبحػوث
والتدريب – البنؾ اإلسالمد لمتنمية – جدة – 1997ـ – ص. 259

( )41محمػػد حسػػيف ال ػوادي مػػل زكريػػا احمػػد ع ػزاـ – الماليػػة العامػػة والنظػػاـ المػػالد فػػد اإلسػػالـ – دار
المسيرة لمنشر والتوزيل – عماف – 3111ـ – ص. 345
( )41يحي بف ادـ – الخراج – المطبعة السموية – 1247لػ  -ص. 17
( )42ابػػػػف تيميػػػػة – السياسػػػػة الشػػػػرعية – دار الكتػػػػاب العربػػػػد – م ػػػػر – ط1955- 2ـ – ص27
ومابعدلا ذ وينظر تبو عبيد القاسـ بف سالـ – األمواؿ – م در سابؽ – ص. 258

( )43البخػػاري –

ػػحيح البخػػاري – دار ابػػف كثيػػر – اليمامػػة – بيػػروت – ط1987-2ـ –  138/1ذ

ومسمـ بف الحجاج –

حيح مسمـ – دار حيا التراث العربد – بيروت – . 271/1

( )44د .سعيد سعد مرطاف – م در سابؽ – ص. 152
( )45األ نواؿ . 41 /

( )46الػػػدكتور محمػػػد عبػػػد ا

العربػػػد – الزكػػػاة اإلسػػػالمية – مقػػػاؿ بمجمػػػة العربػػػد – العػػػدد  – 89ذو

الحجة  1285لػ .

( )47ابػػف تيميػػة – السياسػػة الشػػرعية – م ػػدر سػػابؽ – ص 43-27ذ تبػػو عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ –
األمواؿ – م در سابؽ – ص. 35

( )48د .سعيد سعد مرطاف – م در سابؽ – ص. 153
( )49الحشر . 7 /

( )51الماوردي – تبو الحسف بف محمد – األحكاـ السمطانية – دار الحريػة لمطباعػة – ب ػداد – المكتبػة
العالمية –  1419لػ  -ص.199

( )51يحي بف ادـ – الخراج – طبل بمدينة ليدف – مطبعة بريؿ  1895ـ – ص. 5
( )52ابػػف رشػػد – القاضػػد تبػػو الوليػػػد محمػػد بػػف احمػػد القرطبػػػد األندلسػػد – بدايػػة المجتهػػد ونهايػػػة
المقت د – مكتبة الخانجد – . 235/1

( )53الماوردي – األحكاـ السمطانية – م در سابؽ – ص. 315
( )54تبػو عبيػػد – األمػواؿ – م ػػدر سػػابؽ – ص 776ومابعػػدلا ذ وابػػف الهمػػاـ – شػػرح فػػتح القػػدير –
اإلماـ كماؿ الديف بف الهماـ الحنود – المكتبة التجارية –  1256لػ . 518/1 -

( )55تبػػػو األعمػػػ المػػػودودي – الربػػػا – دار الوكػػػر اإلسػػػالمد – دمشػػػؽ – ط1278 1لػػػػ  -ص183
ومابعدلا .

( )56الماوردي – األحكاـ السمطانية – م در سابؽ – ص. 312
( )57م ػػػطو السػػػباعد – اشػػػتراكية اإلسػػػالـ – الػػػدار القوميػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر – ط1961 – 3ـ –
ص. 81
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( )58ابف رشد – بداية المجتهد ونهاية المقت د – م در سابؽ – . 356/3
( )59ابف تيمية – السياسة الشرعية – م در سابؽ – ص. 41-41

( )61اإلماـ ال زالد – تبو حامد ال زالد – حيا عموـ الديف – مكتبة الشعب – . 884/5
( )61ابػػف العربػػد – تبػػو بكػػر محمػػد بػػف عبػػد ا

– تحكػػاـ القػراف – دار حيػػا الكتػػب العمميػػة – ط– 1

 1975ـ –  61-59/1ذ والقرطبػد – تبػو عبػد ا

محمػػد االن ػاري – الجػامل ألحكػاـ القػراف –

دار حيا التراث العربد – بيروت 1966ـ – . 332/3
( )62ال زالد – شوا ال ميؿ – طبعة ب داد ص . 327-326
( )63ال زالػػد – المست ػػو – مكتبػػة الجنػػدي – م ػػر – مطبعػػة م ػػطو محمػػد – ط1256- 1لػػػ -
. 212/1

( )64التوبة . 112 /
( )65المعارج . 34 /

( )66مف تراد االستزادة والتو يؿ فد تحكاـ الزكاة الوقهية فميرجل ل كتب الوقػس اإلسػالمد ذ فػال داعػد
لتو يمها لنا لق ر لذس الدراسة روايجازلا ذ ولكـ منا العذر .

( )67تبو يوسؼ – الخراج – م در سابؽ – ص.42
( )68الم در السابؽ – ص . 44-42

( )69الم در السابؽ – ص. 138-137
( )71الم در السابؽ – ص. 135

( )71البالذري – فتوح البمداف – ط – 1ص. 144-142

،ا مة الم ادر
 -القراف الكريـ

 -1ابراليـ القاسـ رحاحمة – مالية الدولة اإلسالمية – مكتبة مدبولد القالرة – 1999ـ .
 -3ابف تيمية – السياسة الشرعية – دار الكتاب العربد– م ر – ط1955 -2ـ.

 -2ابف رشد القرطبد األندلسد – بداية المجتهد ونهاية المقت د – مكتبة الخانجد.
 -4ابف العربػد – تبػو بكػر بػف محمػد – تحكػاـ القػراف – دار حيػا الكتػب العمميػة – ط-1

1975ـ .

 -5ابف ،دامة المقدسد – الم ند – دار الوكر – بيروت – ط 1415 – 1لػ .
 -6ابف منظور – لساف العرب – دار

ادر – بيروت – ط. 1

 -7ابف الهماـ – كماؿ الديف – شرح فتح القدير – المكتبة التجارية 1256-لػ .
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 -8تبو األعم المودودي – الربا – دار الوكر اإلسالمد – دمشؽ – ط 1278 – 1لػ .

 -9تبػػو عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ – األمػواؿ – مكتبػػة الكميػات األزلريػػة – ط 1968 – 1ـ ذ
وطبعة المكتبة التجارية الكبرى – مطبعة حجازي – القالرة – 1252لػ .

 -11تبو يوسؼ – القاضد الحنوػد – الخػراج – دار المعرفػة لمطباعػة والنشػر – بيػروت –

 1299لػ .

 -11البخػػػاري – محمػػػد بػػػف سػػػماعيؿ –
بيروت – ط 1978 – 2ـ .

ػػػحيح البخػػػاري – دار ابػػػف كثيػػػر – اليمامػػػة –

 -13البالذري – فتوح البمداف – ط. 1

 -12البيهقػػد – تبػػػو بكػػر احمػػػد – سػػنف البيهقػػػد – مكتبػػة دار البػػػاز – مكػػة المكرمػػػة –

 1994ـ .

 -14جماؿ العمارة – النظاـ المالد فد اإلسالـ – دار النبأ – الج از ر – 1996ـ.
 -15حسػػف سػػري – اال،ت ػػاد اإلسػػالمد مبػػادئ وخ ػػا ص وتلػػداؼ – مركػػز اإلسػػكندرية

لمكتاب – 1999ـ .

 -16سػػػعد بػػػف حمػػػداف المحيػػػاند – الموازنػػػة العامػػػة فػػػد اال،ت ػػػاد اإلسػػػالمد – المعهػػػد
اإلسالمد لمبحوث والتدريب – البنؾ اإلسالمد لمتنمية – جدة –  1997ـ .

 -17سػػعيد سػػػعد مرطػػاف – مػػػدخؿ لموكػػػر اال،ت ػػادي فػػػد اإلسػػالـ – ملسسػػػة الرسػػػالة –
بيروت – ط1416 – 1لػ .

 -18سيد سابؽ – فقس السنة – دارة الوكر .

 -19السيوطد – االشباس والنظا ر – دار الكتاب العربد – بيروت – ط1998 – 4ـ .
 -31عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد الحامػػد – الموازنػػة العامػػة لمدولػػة فػػد اال،ت ػػاد اإلسػػالمد –
رسالة ماجستير – جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعود اإلسػالمية – ،سػـ اال،ت ػاد اإلسػالمد –

1419لػ .

 -31عبد الكريـ بركات – مبادئ اال،ت اد العاـ – ملسسة شباب الجامعة –  1972ـ .

 -33عبد الكريـ الخطيب – السياسػة الماليػة فػد اإلسػالـ و ػمتها بالمعػامالت المعا ػرة –
دار المعرفة – بيروت – ط 1975 – 3ـ .
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-32عبد المطيػؼ البػدوي – النظػاـ المػالد اإلسػالمد المقػارف – مطػابل األلػراـ التجاريػة –

 1973ـ .

 -34عمد البدري مل احمد الشر،اوي – الزكاة وتثرلػا فػد التػاميف االجتمػاعد – دار الكتػاب
الجامعد لمطبل والنشر – القالرة – 1411لػ .

 -35عوؼ محمود كوراوي – السياسة المالية والنقدية فد ظؿ اال،ت اد اإلسالمد – مكتبػة
اإلشعاع فد اإلسكندرية – 1977ـ.

 -36ال زالد – اإلماـ تبو حامد  -ت -حيا عموـ الديف – مكتبة الشعب .
ب -شوا العميؿ – طبعة ب داد .

جػ-المست و – مكتبة الجندي – م ر –ط1256 – 1لػ.

 -37القرطبد – تبو عبد ا
– بيروت – 1966ـ .

األ ن اري – الجامل ألحكاـ القراف – دار حيا التػراث العربػد

 38الماوردي – تبو الحسف بف محمد – األحكاـ السمطانية – دار الحريػة لمطباعػة – ب ػداد
– المكتبة العالمية –  1419لػ .

 -39محمد حسيف الوادي مل زكريا احمد عزاـ – المالية العامة والنظاـ المالد فػد اإلسػالـ
– دار المسيرة لمنشر والتوزيل – عماف –  3111ـ .

 -21محمػد عبػد ا

الحجة  1285لػ .

العربػد – الزكػاة اإلسػالمية – مقػاؿ بمجمػة العربػد – العػدد  – 89ذو

 -21محمد ضيا الريس – الخراج والنظـ المالية – دار األن ار – القالرة – 1977ـ.

 -23محمػػد عبػػد المػػنعـ عوػػر – السياسػػات اال،ت ػػادية والشػػرعية وحػػؿ األزمػػات وتحقيػػؽ
التقدـ – دار ال د العربد – القالرة –  1986ـ .

 -22محمد المبارؾ – نظاـ اإلسالـ – دار الوكر – بيروت – ط 1973 – 2ـ .

 -24محمػػػد لاشػػػـ عػػػوض – الهيكػػػؿ الضػػػريبد المعا ػػػر فػػػد ضػػػو المبػػػادئ الضػػػريبية
اإلسػػالمية – ن نػػدوة م ػوارد الدولػػة فػػد المجتمػػل الحػػديث مػػف وجهػػة النظػػر اإلسػػالمية ل –

القالرة – مف  11 -2شعباف البنؾ اإلسالمد لمتنمية –  1989ـ .

 -25محمػػود حمػػودة وم ػػطو حسػػنيف – تض ػوا عم ػ المعػػامالت الماليػػة فػػد اإلسػػالـ –
ملسسة الوراؽ – عماف – ط 1999 – 3ـ .
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حيح مسمـ – دار حيا التراث العربد – بيروت .

 – 27م ػػطو السػػباعد – اشػػتراكية اإلسػػالـ – الػػدار القوميػػة لمطباعػػة والنشػػر – ط– 3

 1961ـ .

 -28المعجػـ الوسػيط – مجمػل الم ػة العربيػة – القػالرة – شػراؼ  :عبػد السػالـ لػاروف –
دار حيا التراث العربد – بيروت .

 -29منذر القحؼ – تمويؿ العجػز فػد الميزانيػة العامػة لمدولػة مػف وجهػة نظػر سػالمية –
البنؾ اإلسالمد لمتنمية – جدة –  1997ـ .

 -41موفػػؽ محمػػد عبػػدس – الم ػوارد الماليػػة العامػػة فػػد الوقػػس اال،ت ػػادي اإلسػػالمد – دار
الحامد – األردف – ط 3114 – 1ـ .

 -41نعمػػػت عبػػػد المطيػػػؼ مشػػػهور – ا،ت ػػػاديات الماليػػػة العامػػػة اإلسػػػالمية والوضػػػعية –
مطبعة العمرانية – القالرة –  1998ـ .

 -43يحيػػػ بػػػف ادـ – الخػػػراج – طبػػػل مدينػػػة ليػػػدف – مطبعػػػة بريػػػؿ 1895ـ ذ والمطبعػػػة
السموية – 1247لػ .
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