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 من واردات بيت املال يف اخلالفة العربية اإلسالمية     

 )الزكاة(                                 

    حممد عبدالنافع مصطفىم.د.و    نوري عزاوي محود أ.م.د. 

22/10/2018 تأريخ القبول:   15/10/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة:

أفضَل األنظمِة ما   دَع النُّظَم الكونّيَة، فجعلَ الحمُد هلِل ربِّ العالميَن الذي أب     
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة  :اختصْت بِه األّمُة المحّمدّيُة، فكانْت خيَر أّمٍة ُأخرجْت للّناِس، قالَ 

وتعالى . وُسبحانُه ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبالَمْعُروِف َوَتْنَهوَن َعِن الُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللِ 
الذي وضَع األساَس، فشّرَع أحكاَم الحياِة للناِس، وبّيَن المناهَج دوَن ُغموٍض أو التباٍس. 
والصالُة والسالُم على رسوِل اهلِل، محّمِد بِن عبِداهلل، وعلى آلِه الطّيبيَن الّطاهريَن، 

 وصحابتِه الغرِّ المياميَن، مَن األنصاِر والمهاجريَن.
ََ اعنسدددددددددداَن وجعلدددددددددُه خلي تدددددددددده  فددددددددد  أرضددددددددددِه ليّعمرهددددددددددا،  هلَل وبعدددددددددُد: فدددددددددد ن  ا       خلددددددددد
ِِااٌ اَفْرِ  َخِليَ ااة  :قددالَ  َِ ِلْلَمَِةَكااِة ِجنعااٌ َجاِعااْل  ْذ َقاااَل َرَباا ، فجعلددُه يبحددُي ويجدددّرُب َواِ 

أن  اعنسدداَن لددن يسددتطيَع مهمددا بلددَ  أن يضددَع نظامددا  لهددذِ   وُيخطددُ  وُيصدديُب، وهددَو يعلددُم 
يددا  مددَن العيددوِب، يك ددُل لهددا مسدديرَة الحيدداِة دوَن ميددٍل أو اعوجدداٍ ، ولهددذا وضددَع اهلُل الحيدداِة خال

  لإلنساِن دستورا  ومنهاجا  يسيُر عليه فد  حياتدِه مندُذ عهدِد أبيندا آدَم   ُوَمدن جداَ  بعدد
 الددذي جدداَ  علددى فتددرٍة مددن الددعمِن، وان طدداعٍ  مددَن األنبيدداِ  والّرسددِل، حتّددى عهددِد نبّينددا محمددٍد 

من الّرسِل، وقّلٍة من العلِم، وَضدالٍل مدَن األمدِر، وتحريدٍل للشدرافِع، فدعنعَل عليدِه اهلُل كتابدا    
اُن َنلَّلَناا الاِذْكَر  :يمحوُ  العمُن، و  يؤّثُر فيِه الِ دُم، و  يناُل منُه العابثوَن، قال اهلل  ْْ ِجنَّاا َن

ُِِظون ا َْ نَّا َلُه َل  .َواِ 
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، علدددى أكمدددل ، مدددا جدددا  بدده رسدددول  ددداُ  الراشددددون والصددحابة الكدددرام وقددد أتدددم  الخل     
وجه، فوصدل هدذا الددين الحنيدل بلدى ب داع العدالم فد  أعدوام قليلدة، ف دد قهدروا أعظدم دولتدين 
فدد  ذلددو الوقددت وهمددا فددارس والددروم، حتددى ذابددت دولددة ال ددرس وتضددا لت دولددة الددروم حتددى 

صدادية التد  جدا  بهدا اعسدالم ذات أثدر عظديم قبعت ورا  البحار. ول دد كاندت الندواح  ا قت
فدد  حيدداة األمددم التدد  دخلددت فيدده، بذ أّن المركددع المددال  ألّيددة دولددة يمثددل الخددط البيددان  الددذي 

 ُيعّبر بصدَ عن قّوة الدولة أو ضع ها.
بّن للعكددداة أثددددر كبيددددر ومهددددم فدددد  ميعانيددددة الخالفددددة اعسددددالمية، متمثلددددة فدددد  بيددددت مددددال      

شكل رافدا  مهّما  من روافد بيرادات بيت المال، سدوا  كاندت هدذ  األمدوال المسلمين، بذ ه  تُ 
الدواردة بلددى بيدت المددال مددن العكداة أو الصدددقات فد  األمددوال الظدداهرة أو غيدر الظدداهرة، فلددو 
أّن المسددلم أخددر  عكدداة مالدده علددى الوجدده الشددرع  الددذي أمددر بدده اهلل تعددالى ورسددوله الكددريم، 

مددال وَلُسدددت حاجددة ال  يددر المسددلم علددى األقددل فدد  حدددِّ الك ايددة، ألغنددت هددذ  األمددوال بيددت ال
ولما ب   ف يدر فد  المجتمدع اعسدالم ، ومدا جداع مسدلم ب  بمندع، ألّن اهلل قدد قدّدر األقدوات 

َ  ال  ير ف  مال الغن  حّ ا  معلوما :  اَق َمعلُاوْم بين البشر، وجعل ح َْ ِِاٌ َأماواِلِهْم  )َواّلذيَن 
ُروِم(* ِللَساِةِل وال ْْ َِاوَق َبعاٍ  َدَرجااٍت ِلِيّتِخاَذ َبعُضاُهْم ، لحكمدة بلهيدة: َم )َوَرَِعَناا َبعَضاُهْم 
. فال يجوع ال  ير ب  بمنع لهذ  العكاة، ف   العكاة تكافدل بجتمداع  فريدد مدن َبعَضًا ُسْخِرّيًا(

ربِّ نوعدده، وعددال  اقتصددادي لمشددكلة ال  ددر فدد  المجتمددع اعسددالم ، فهددذا حكددم اهلل وقددانون 
العالمين وكالم اهلل الذي   يعتيده الباطدل مدن بدين يديده و  مدن خل ده، وو ة أمدور المسدلمين 
اليدددوم م صدددرون فددد  بهمدددالهم لهدددذا الجاندددب ا قتصدددادي المهدددم الدددذي يسددداهم كثيدددرا  فددد  حدددلِّ 
بعض مشكالت المجتمع اعسالم  ا قتصادية، فللعكاة دور اقتصادي   ُيستهان بده، وهدو 

   يبارو اهلل تعالى فيه بذا خر  من ن س طّيبة تبتغ  به وجه اهلل تعالى.   رافد مال
وعندددد الحدددديي عدددن الجاندددب ا قتصدددادي فددد  الخالفدددة العربيدددة اعسدددالمية، ف نندددا نجدددد      

أن سددنا أمددام نظددام ُمحكددم متددرابط ودقيددَ، أشددرقت بدده الحضددارة  العربيددة اعسددالمية، وتح  ددت 
ب ا قتصادي ف  الخالفة العربة اعسالمية ،هو جع  من أجدعا  به سعادة اعنسانية. والجان

النظدددام اعسدددالم ، الدددذي ب ددد  ومدددا عال َصدددرحا  عظيمدددا  لدددن تسدددتطع هدمددده معددداول التعويدددر 
َوَلاْو َكااَن َبْعُضاُهْم  :والتحريل الحاقدة، ولن تسدتطع أن تشدوهه األقدالم ال اسددة، قدال اهلل 
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بعددض الم كدرين والمستشدرقين بثدارة الشدكوو والُشدبهات حددول  ، ولطالمدا حداولِلاَبْعٍ  َظِهْيارَاً 
 اعسالم والنُظم الت  أرساها المسلمون، فما كان حالهم ب :

 َِلْم َيضْرها وأوَهى َقرَنه الَوَعلُ  َكناِطِح َصخَرٍة َيومًا لُيوِهَنها  

   وتطوره ٌِ الخَِة العربية اإلسَمية: بيت المالا 1

، (1)لمكددددددددان المعددددددددد لح ددددددددظ المددددددددال خاصددددددددا  كددددددددان أو عامددددددددا  : هددددددددو ابياااااااات المااااااااال     
ومدددددددددا يخدددددددددر  منهدددددددددا فددددددددد  أوجددددددددده الن  دددددددددات  للخالفدددددددددةوكدددددددددل مدددددددددا يدددددددددرد مدددددددددن األمدددددددددوال 

 .(2)المختل ة
أو بيددددددددددت مددددددددددال المسددددددددددلمين فدددددددددد  صدددددددددددر  اهلل وقددددددددددد اسددددددددددتعمل ل ددددددددددظ بيددددددددددت مددددددددددال     

اعسددددددددددددالم للد لددددددددددددة علددددددددددددى المبنددددددددددددى والمكددددددددددددان باعتبددددددددددددار  المؤسسددددددددددددة الماليددددددددددددة التدددددددددددد  
 للخالفددددددددددةالتدددددددددد  تح ددددددددددظ فيهددددددددددا األمددددددددددوال العامددددددددددة  للخالفددددددددددةالعامددددددددددة  تشددددددددددكل الخعانددددددددددة

كددددددددددال    وخمددددددددددس الغنيمددددددددددة ونحوهددددددددددا بلددددددددددى أن تصددددددددددرل فدددددددددد  وجوههددددددددددا  ،اعسددددددددددالمية
ت دددددددد  بكلمدددددددددة بيددددددددت المدددددددددال للد لددددددددة علدددددددددى ذلددددددددو، وعندددددددددد اعطدددددددددالَ ُأكالشددددددددرعية، ثدددددددددم 

ينصددددددددرل بليدددددددده، ثددددددددم تطددددددددور ل ددددددددظ بيددددددددت المددددددددال فدددددددد  العصددددددددور اعسددددددددالمية الالح ددددددددة، 
بلددددددددددددى الجهددددددددددددة التدددددددددددد  تملددددددددددددو المددددددددددددال العددددددددددددام للمسددددددددددددلمين بشددددددددددددتى  ددددددددددددل بطالقدددددددددددده تنفا

وهدددددددد  التسددددددددمية العامددددددددة  ،طلددددددددَ علددددددددى الخعانددددددددة ل ددددددددظ بيددددددددت المددددددددالوقددددددددد أُ  .(3)أنواعدددددددده
وهدددددددد   ،كددددددددذلو سددددددددم  بيددددددددت مددددددددال المسددددددددلمين ،التدددددددد  نجدددددددددها فدددددددد  جميددددددددع المصددددددددادر

 .(4)تعكس بذلو ا تجا  الدين  لألموال الت  تخعن ف  هذا المكان

                                                 

: األردن د عمان)األقصى، مكتبة ،1ط اعسالمية، الشريعة ف  الملكية: داود عبدالسالم العبادي،  (1)
 معهد دكتورا ، أطروحة)األموي العهد ف  المال  النظام:  ععيع صكر كامل ال يس ، ؛258ص ،(م1975
 .84 ص ،(م2000 - هد1420: بغداد)،(العلم  والتراي العرب  التعريخ

 العبيدي، حسين محمد. د: وتعليَ شرح الكتابة، وصناعة الخرا (: م948/هد 37ت،)جع ر بن قدامة  (2)
 .36ص ،(م1981: بغداد) واععالم، الث افة وعارة للنشر، الرشيد دار
 .84 ص السابَ، المرجع: ال يس   (3)
 - هد 1396:  بغداد) األوقال، وعارة مطبعة ،(وتطور  نشعته) المال بيت: شاكر خولة. د الدجيل ،  (4)

 .14ص ،(م1976
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م األمددددددددددددوال المجتمعددددددددددددة مدددددددددددن العكدددددددددددداة والمغددددددددددددانم تسدددددددددددلُّ ومهمدددددددددددة هددددددددددددذ  الخعانددددددددددددة      
اعسددددددددددددددالمية وشددددددددددددددؤون  للخالفددددددددددددددةلصددددددددددددددرفها فدددددددددددددد  مصددددددددددددددال   ،وال دددددددددددددد   والخددددددددددددددرا 

ودعامتدددددددددده ال ويددددددددددة  المسددددددددددلمين، فهددددددددددو الددددددددددركن األسدددددددددداس للنظددددددددددام المددددددددددال  اعسددددددددددالم 
تغددددددددددذخ مندددددددددده ومددددددددددن خاللدددددددددده ينطلددددددددددَ لممارسددددددددددة النشدددددددددداطات ألندددددددددده الشددددددددددريان الددددددددددذي يُ 

، فهددددددددو بمثابددددددددة وعارة الماليددددددددة فدددددددد  العصددددددددر فددددددددةالخالواسددددددددتثمار ال ددددددددوخ العاملددددددددة فدددددددد  
 .(1)الحديي
فكدددددددددل مدددددددددا اسدددددددددتحَ المسدددددددددلمون ولدددددددددم يتعدددددددددين مالكددددددددده مدددددددددنهم فهدددددددددو مدددددددددن ح دددددددددَو      

َّ  ،بيدددددددت المدددددددال َّ  وكدددددددل حددددددد علدددددددى  وجدددددددب صدددددددرفه فددددددد  مصدددددددال  المسدددددددلمين فهدددددددو حددددددد
وعليندددددددددا أن   نخلدددددددددط بدددددددددين ديدددددددددوان بيدددددددددت المدددددددددال و بيدددددددددت المدددددددددال،  .(2) بيدددددددددت المدددددددددال

، فددددددددددديوان بيدددددددددت المددددددددددال: هدددددددددو اعدارة المختصددددددددددة فلكدددددددددل واحددددددددددد م هدددددددددوم خدددددددددداص بددددددددده
 .(3)بتسجيل الدخل والخر  واألموال العامة

بيددددددددت المددددددددال ووظي تدددددددده، ف ددددددددال: اعلددددددددم  هددددددددد(808)ت،وقددددددددد وصددددددددل ابددددددددن خلدددددددددون    
أن هددددددددددذ  الوظي ددددددددددة مددددددددددن أهددددددددددم الوظددددددددددافل الضددددددددددرورية للملددددددددددو وهدددددددددد  ال يددددددددددام علددددددددددى 
حصددددددددددددا   أعمددددددددددددال الجبايددددددددددددات وح ددددددددددددظ ح ددددددددددددَو الدولددددددددددددة فدددددددددددد  الدددددددددددددخل والخددددددددددددر ، وا 

 .(4) تهماعطيالعساكر بعسمافهم وت دير أرعاقهم وصرل أُ 
بعنهدددددددددا مددددددددددن  :وظي دددددددددة بيدددددددددت المددددددددددال -رحمدددددددددده اهلل  -ابددددددددددن تيميدددددددددة  كدددددددددذلو عددددددددددّ      

ألنهددددددددا تهدددددددددتم بح ددددددددظ ح ددددددددَو الدولدددددددددة فدددددددد  دخلهدددددددددا  الخالفددددددددةالوظددددددددافل المهمددددددددة فددددددددد  
وخرجهدددددددا، وقدددددددد بدددددددين الحددددددددود فددددددد  ع وبدددددددة مدددددددن يتصدددددددرل بدددددددعموال بيدددددددت المدددددددال مدددددددن 

                                                 

 (.طرابعون  الدين مح  للدكتور اعسالم ، المال  النظام عن ن ال  . )77ص السابَ، المرجع: ال يس   (1)
 األحكام(: م1058/هد450ت،)البغدادي البصري حبيب بن محمد بن عل  الحسن أبو الماوردي،  (2)

: مصر)الحلب  الباب  مصط ى مطبعة ،2  ،2ط عميرة، عبدالرحمن. د: المح َ الدينية، والو يات السلطانية
(: م1065/هد458ت،)الحنبل  ال را  الحسين بن محمد المودودي، يعلى أبو ؛325ص ،(م1966ت هد1386
 ،(م1983 -هد1403: بيروت)العلمية، الكتب دار ال   ، حامد محمد الشيخ: المح َ السلطانية، األحكام

 .251ص
 .251ص المصدرالسابَ،: يعلى أبو ؛2/325 المصدرالسابَ،: الماوردي  (3)
 ال لم، دار ،(5)ط الم دمة،(: هد808 ت،) الحضرم  خلدون بن محمد بن رحمنعبدال خلدون، ابن  (4)
 .243ص ،(م1984: بيروت)
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اعسددددددددالمية سددددددددم   الخالفددددددددةوألهميددددددددة ديددددددددوان بيددددددددت المددددددددال فدددددددد   ،(1)اخددددددددتالس وغيددددددددر 
 .(2)بالديوان السام 

أمدددددددددا فيمدددددددددا يخدددددددددص أمدددددددددوال بيدددددددددت المدددددددددال، ف دددددددددد بدددددددددين المددددددددداوردي فددددددددد  األحكدددددددددام      
السدددددددددلطانية وتبعددددددددده علمدددددددددا  آخدددددددددرون، أندددددددددواع األمدددددددددوال التددددددددد  يسدددددددددتح ها بيدددددددددت مدددددددددال 

 المسلمين وه  ثالثة أنواع :
 الصدقة ة أو اللكا -3الغنيمة    -2ال ٌء    -1

فهددددددددددو مددددددددددا أجتمددددددددددع مددددددددددن أمددددددددددوال الجعيددددددددددة والخددددددددددرا  وعشددددددددددور  :أمااااااااااا ال ااااااااااٌء     
التجدددددددددارة وغيدددددددددر ذلدددددددددو مدددددددددن أندددددددددواع الجبايدددددددددات والمغدددددددددارم، وهددددددددد  مدددددددددن ح دددددددددَو بيدددددددددت 

منددددددددددوط باجتهدددددددددداد اعمددددددددددام، يصددددددددددرفها  ان مصددددددددددرفهالمددددددددددال، وتعددددددددددود ملكيتهددددددددددا لدددددددددده، أل
 فدددددددددد  مصددددددددددال  المسددددددددددلمين وفددددددددددَ مددددددددددا ت تضدددددددددديه مصددددددددددلحة المسددددددددددلمين ويددددددددددرا  اعمددددددددددام

فليسددددددددددت مددددددددددن ح ددددددددددَو بيددددددددددت المددددددددددال  :وأمااااااااااا الغنيمااااااااااة      .              مناسددددددددددبا  
ن الغددددددددددددددانمين لهددددددددددددددم أربعددددددددددددددة أخماسددددددددددددددها، ولدددددددددددددديس ألحددددددددددددددد صددددددددددددددرفها أو حرمددددددددددددددان أل

الم دددددددددددددداتلين الددددددددددددددذين حضددددددددددددددروا الواقعددددددددددددددة منهددددددددددددددا، هددددددددددددددذا فيمددددددددددددددا يخددددددددددددددص األربعددددددددددددددة 
، أمدددددددددددا فيمدددددددددددا يخدددددددددددص خمسدددددددددددها وخمدددددددددددس ال ددددددددددد  ، فهدددددددددددو علدددددددددددى ثالثدددددددددددة (3)أخمددددددددددداس

 :(4)أقسام
والدددددذي أصدددددب  بعدددددد وفاتددددده يصدددددرل فددددد  المصدددددال  العامدددددة  بددددد  محمدددددد سدددددهم الندددددد 1

 للمسلمين، فهو ح َ من ح َو بيت المال ومصرفه متوقل على اجتهاد اعمام.
وهدددددو مسدددددتحَ لهدددددم ف دددددد تعدددددين مدددددالكو  فخدددددر   سدددددهم ذوي ال ربدددددى مدددددن رسدددددول اهلل دددددد 2

 عن ح َو بيت المال و  اجتهاد لإلمام ف  صرفه.
لمددددال حافظددددا  لدددده فهددددو سددددهم اليتددددامى والمسدددداكين وابددددن السددددبيل وأمددددا مددددا يكددددون بيددددت اددددد 3

مكددددددان لح ظهددددددا   فددددددال تعتبددددددر هددددددذ  األمددددددوال ملكددددددا  لبيددددددت المددددددال، فلدددددديس بيددددددت المددددددال ب
 حرع لهم.أُ   فع لهم وا  وتنظيم عملية الجمع والتوعيع ف ن وجد أصحابها دُ 

                                                 

 الشرعية السياسة(: م1327/هد 728 ت،) الحران  تيمية بن عبدالحليم بن أحمد الدين ت   تيمية، ابن  (1)
 .96–95ص ،(م1990: بغداد) المعارل مكتبة ،(1) ( 5)ط والرعية، الراع  بصالح ف 
 .13 ص السابَ، المرجع: الدجيل  (2)
 .251ص السابَ، المصدر: يعلى أبو ؛2/325 السابَ، المصدر: الماوردي (3)
 .251ص المصدرالسابَ،: يعلى أبو ؛2/325 المصدرالسابَ،: الماوردي (4)
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وهكددددددددددددذا نسددددددددددددتطيع أن نددددددددددددتلمس أن هنددددددددددددداو معددددددددددددايير دقي ددددددددددددة لدددددددددددددخ ال  هدددددددددددددا        
َ  ال َ   مسددددددلمين يميددددددعون بهددددددا مددددددا هددددددو حدددددد لغيددددددر ، أي مدددددددا  لبيددددددت المددددددال ومددددددا هددددددو حدددددد

َ   للخالفةيكون  َ   ح  ف  اجتهاد . ا جتهاد ف  صرفه وما ليس لها الح
وهدددد   :الصاااادقةاللكاااااة أو ِهااااٌ بيددددت المددددال، أمددددوال أمددددا النددددوع الثالددددي مددددن أنددددواع      

 :(1)على ضربين
َ  صدددددددقة المددددددال البدددددداطن أي الخ دددددد ، كددددددالن و ددددددد 1 ن فيهددددددا أل د فلدددددديس لبيددددددت المددددددال حدددددد

أصدددددحابها يمتلكدددددون الحريدددددة فددددد  دفعهدددددا بلدددددى مسدددددتح يها مدددددن غيدددددر حاجدددددة بلدددددى الرجدددددوع 
 بلى اعمام.

صددددددقة المدددددال الظددددداهر، كععشدددددار الدددددعروع والثمدددددار وصددددددقات المواشددددد ، وهدددددذ  قدددددد دددددد 2
فدددددذهب الشدددددافعية  .(2)؟ اختلدددددل ال  هدددددا  فيهدددددا، هدددددل هددددد  مدددددن ح دددددَو بيدددددت المدددددال أم  

َ  مددددن ح ددددَو بيددددت المددددال، وذلددددو بسددددبب المددددواطن الثمانيددددة التدددد  والحنا بلددددة بلددددى أّنهددددا حدددد
، وذهددددب األحنددددال والمالكيددددة بلددددى أّنهددددا مددددن ح ددددَو بيددددت المددددال، ألنهددددا (3)ُتصددددرل فيهددددا

 َُّ ن ُحدددددددددددت مواضدددددددددع صدددددددددرفها فددددددددد  األصدددددددددنال الثمانيدددددددددة، ب  أّن اعمدددددددددام لددددددددده حددددددددد وا 
يكدددددون ُم يددددددا  فددددد  صدددددنل التصدددددرل واعحتهددددداد فددددد  صدددددرفها بدددددين هدددددذ  األصدددددنال، و  

معدددددددددددين، وعليددددددددددده أن ينظدددددددددددر المصدددددددددددلحة فددددددددددد  ذلدددددددددددو باعتبدددددددددددار الحاجدددددددددددة   بطريدددددددددددَ 

                                                 

 .252ص المصدرالسابَ،: يعلى أبو ؛2/326 المصدرالسابَ،: الماوردي  (1)
: بيروت)المعرفة دار ،3  ،2ط األم،(: م819/هد204ت،)بدريس بن محمد عبداهلل أبو اعمام الشافع ،  (2)

 بن بكر أبو الدين عال  اعمام الكاسان ، ؛2/326 المصدرالسابَ،: الماوردي ؛69ص ،(هد1393
: بيروت) العلمية، الكتب دار ،(2)  ،(2)ط الشرافع، ترتيب ف  الصنافع بدافع(: م1191/هد587ت،)مسعود
 .43ص ،(م1986 -هد1406

: بغداد) العال ، التعاليم وعارة مطبعة اعسالمية، النظم: التميم  شكر فاضل.د و حميد، منير.د البيات ،  (3)
 .364ص ،(ت.د
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، ب  صدددددددنل العددددددداملين عليهدددددددا فُيعَطدددددددون مدددددددع غنددددددداهم، ألّن السدددددددبب فددددددد  (1)ا سدددددددتح اَ
  .(2)استح اقهم للصدقة هو العمالة

أو  والمددددرج  عندددددي مددددا ذهددددب بليدددده الحن يددددة والمالكيددددة، ألندددده لمددددا كددددان توعيددددع العكدددداة     
الصدددددددقة علددددددى األصددددددنال الثمانيددددددة خاضددددددعا لمعيددددددار األولويددددددات وت دددددددير الحاجددددددة لكددددددل 
صددددنل مددددن األصددددنال وبمددددا ت تضدددديه المصددددلحة فدددد  ذلددددو، فدددد ّن الدولددددة ممثلددددة فدددد  بيددددت 
المددددال هدددد  المؤسسددددة األكثددددر قدددددرة علددددى وضددددع وترتيددددب المعددددايير الدقي ددددة لت دددددير وت يدددديم 

تكدددددون الصددددددقات الظددددداهرة مدددددن  الحاجدددددات لكدددددل صدددددنل مدددددن األصدددددنال، وهدددددذا يحدددددتم أن
ح ددددَو بيددددت المددددال واختصاصدددداته ليتسددددنى لإلمدددددام التصددددرل فيهددددا والنظددددر فدددد  مصدددددال  
المسدددددلمين، علدددددى أن يكدددددون تصدددددرل اعمدددددام علدددددى الّرعيدددددة فيمدددددا يتعلدددددَ بددددداألمور العامدددددة 

 .(3)منوط بالمصلحة وبما يوافَ الشرع، وأعظم األمور العامة أموال بيت المال
الم مبددددددأ الحاجدددددة فددددد  التوعيدددددع، فلدددددم يدددددنَس الدددددذين منعدددددتهم قسددددداوة وقدددددد اعتمدددددد اعسددددد     

الظدددددددرول مدددددددن العمدددددددل وبدددددددذل الجهدددددددد ليدددددددوفر لهدددددددم ضدددددددرورات العدددددددي  وسدددددددد الحاجدددددددة 
األساسددددية، فضددددال  عددددن ذلددددو فدددد ّن مددددن الندددداس مددددن لدددده ال دددددرة علددددى العمددددل وتح يددددَ الحددددد 

مدددددن  األدندددددى مدددددن المعيشدددددة، ولكدددددنهم   يسدددددتطيعون تدددددوفير وسدددددافل العمدددددل التددددد  تمكدددددنهم
مواصددددددلة تددددددوفير حاجدددددداتهم األساسددددددية، وفدددددد  هددددددذ  الحالددددددة يددددددعت  دور بيددددددت المددددددال فدددددد  
تددددعمين تلددددو الوسددددافل وتنميددددة ال دددددرات، ولددددذلو قددددرر ال  هددددا  ضددددرورة بعطددددا  هددددؤ   مددددن 
العكدددددداة مددددددا ُيسددددددهِّل علدددددديهم اسددددددتمرارهم فدددددد  الحرفددددددة التدددددد  يعملددددددون بهددددددا، وتمكيددددددنهم مددددددن 

   يعتمدددددون فدددد  دخلهددددم علددددى العمددددل مددددن العمددددل بعن سددددهم واسددددتغنافهم عددددن الغيددددر، فهددددؤ 
جهددددة وعلددددى الحاجددددة مددددن جهددددة أخددددرخ، فُتصددددرل لهددددم األمددددوال مددددن بيددددت المددددال ليسدددداهم 

                                                 

 اعسالم  العرب  المال  النظام ظل ف  األساسية الحاجات بشباع: سعيد محمد أمين اعدريس ،  (1)
 الجامعة -وا قتصاد اعدارة كلية -ا قتصاد قسم ،(دكتورا  وحةأطر )م ارنة دراسة/ الوضعية واألنظمة

 التاريخ ف  المالية السياسة: مهدي عبدالكريم سالم سميسم، آل ؛369ص ،(م1992: بغداد) المستنصرية،
 ،(م1999–هد1419: بغداد) العلم ، والتراي العرب  التاريخ معهد ،(دكتورا  أطروحة)اعسالم  ا قتصادي

 082ص
 مكتبة ،(2)، (7)ط وا جتماع ، والث اف  والدين  السياس  اعسالم تعريخ: ببراهيم حسن.د حسن،  (2)

 .277ص ،(م1965: ال اهرة) المصرية، النهضة
 هد1388: بيروت) للماليين، العلم دار ،(2)ط وتطورها، نشعتها اعسالمية النظم: صبح .د الصال ،  (3)

 .355-354ص ،(م1968
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. وعليدددددده فدددددد ّن سددددددد (1)مبدددددددأ الحاجددددددة هددددددذا فدددددد  توسدددددديع دافددددددرة ا سددددددتخدام وعيددددددادة اعنتددددددا 
الحاجدددددددات وضدددددددمان مسدددددددتوخ حدددددددد الك ايدددددددة ألبندددددددا  المجتمدددددددع اعسدددددددالم  ي دددددددع ضدددددددمن 

، ألنددددده   ملكيدددددة ألحدددددد ب  بعدددددد تدددددوفر حددددددِّ الك دددددال للجميدددددع، و  مسدددددؤولية ولددددد  األمدددددر
. ولهددددذا ي ددددول الخلي ددددة عمددددر (2)وجددددود للثددددروة وتكدددددس األمددددوال ب  بعددددد بلددددو  حدددددِّ الك ايددددة

: بّندددد  حدددددريص علددددى أن   أدع حاجدددددة ب  سددددددتها مدددددا ات سددددع بعضدددددنا  بددددن الخطددددداب 
. وقدددددال (3)   الك ددددداللدددددبعض، فددددد ذا عجعندددددا آسدددددينا بعضدددددنا فددددد  عيشدددددنا حتدددددى نسدددددتوي فددددد

أيضدددددددا : لدددددددو لددددددددم أجدددددددد للندددددددداس مدددددددا يسدددددددعهم ب  أن أدخددددددددل علدددددددى أهددددددددل بيدددددددتٍ  عدددددددددتهم 
في اسدددددمونهم أنصدددددال بطدددددونهم حتدددددى يدددددعت  اهلل بالحيددددداة فعلدددددُت، فددددد ّنهم لدددددن يهلكدددددوا علدددددى 

 .(4) أنصال بطونهم
وقددددددددد اتخددددددددذ اعسددددددددالم سددددددددياقات عمليددددددددة فدددددددد  ت صدددددددديل معيددددددددار العمددددددددل والحاجددددددددة      

ل فدددد  ذلددددو، فتعّهددددد لمددددن ينخددددرط فدددد  صدددد ول العدددداملين فدددد  قطدددداع ومسددددؤولية بيددددت المددددا
ا سدددددتخالل ا جتمددددداع  كالعمدددددال وال ضددددداة والجندددددد والمعلمدددددين والمدددددؤذنين ونحدددددوهم مدددددن 
مددددددوظ   الخالفددددددة اعسددددددالمية أن يح ددددددَ لهددددددم مسددددددتوخ الك ايددددددة مددددددن المطعددددددم والمشددددددرب 

. ولهدددددذا (5)والمسدددددكن والملدددددبس والعوجدددددة والمركدددددب والكتدددددب ألهدددددل العلدددددم ومدددددا بلدددددى ذلدددددو
ًَ ولااام يكااان لاااه لوجاااة ِليتخاااذ لوجاااة  ومااان لااام : ي دددول رسدددول اهلل  مااان ولاااٌ لناااا عمااا

يكااان لاااه خاااادم ِليتخاااذ خادماااًا  ومااان لااايس لاااه مساااكن ِليتخاااذ مساااكنًا  أو لااايس لاااه 
 .(6)داّبة ِليتخذ داّبة  ومن أصاب شيةًا سوى ذلِ ِهو غلول

                                                 

 .1/461السابَ، عالمرج: حسن  (1)
 ،53 السنة ،453العدد ،(المنهل مجلة) اعسالم، ف  المالية السياسة: عبدالرحيم سالمة، ابن  (2)

 .106ص ،(م1968 -هد1407) ،48المجلد
 . 106ص ن سه، المرجع: سالمة ابن  (3)
 وأحمد أمين، أحمد: غريبه وشرح وضبطه صححه والمؤانسة، ا متناع(: بال ت،)حيان أبو التوحيدي،  (4)

 .99-98ص ،(ت.د: لبنان -بيروت) الحياة، مكتبة دار منشورات العين،
 دار رضوان، محمد رضوان البلدان، فتوح(: م892/هد279ت،)جابر بن يحيى بن أحمد البالذري،  (5)

 للنشر الوطنية الشركة اعسالم ، المغرب: موسى.د ل بال،: 226ص ،(هد1403: بيروت) العلمية، الكتب
 .144ص ،(م1981:الجعافر) وعيع،والت
 محمد. د: ترجمه األموية، الدولة نهاية بلى اعسالم ظهور من العربية الدولة تعريخ يليوس، فلهاوعن،  (6)

 ،(م1958: ال اهرة) والنشر، والترجمة التعليل لجنة: نشر مؤنس، حسين.د: راجعه ريدة، أبو عبدالهادي
 .259ص
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مدددددل معددددددين فدددددد  الدولددددددة وهدددددذا يشددددددمل مددددددن فددددددّر  ن سددددده لخدمددددددة المجتمددددددع وال يددددددام بع     
ل ف  ديواوين الُجند                     .(1)اعسالمية، أو من كان م اتال  ف  جي  المسلمين وُسجِّ

 :اإلسَميةالعربية  الخَِةٌِ لبيت المال الواردات العامة ا 2
بّن السياسة المالية ذات قيمة كبرخ ف  مسيرة األمم، ألنها العنصر الدذي يتح دَ بده        

التواعن بين الواردات والن  ات ليجعلهدا متيندة ومتماسدكة فد  مسديرتها السياسدية وا جتماعيدة 
وا قتصددادية واعداريددة، ومتالعمددة األركددان وفدد  حالددة تددرابط وثيددَ بددين جوانبهددا وم اصددلها 
المختل ددة. وعلددى هددذا نشددع بيددت المددال فدد  الخالفددة العربيددة اعسددالمية منددذ قيامهددا حيددي نشددع 

اعدارة الماليددة للددواردات والمصددروفات، ورغدددم مددا اسددتحدثته الظددرول مددن تعايدددد معدده نظددام 
المددوارد ومددن تعدددد نددواح  اعيددراد واعن دداَ التدد  تتطلبهددا الحيدداة الجديدددة مددع سددو  تصددرل 
بعدض الدو ة، لكنهدا لددم تدذهب بعيددا  عمددا أل تده الخالفدة اعسددالمية فد  سدابَ عهدددها، بذ أّن 

ا مددن الناحيددة الشددكلية، فهدد  ذاتهددا المعتمدددة فدد  التمويددل للخالفددة المددوارد الماليددة هدد  ن سدده
اعسددالمية، وهدد  مددا اسددت ّر عليهددا العمددل بعددد ذلددو، وب يددت تلددو المسددميات سددارية كمددا هدد  

 .   (2)مع المتغيرات حسب طبيعة المجتمع العرب  واعسالم 
ي ها، حسددددب لبيددددت المددددال فدددد  اعسددددالم مددددوارد عامدددده اختلددددل البدددداحثون فدددد  تصددددن بنّ      

: اعيدددرادات افوللندددا فددد  بدددابين اثندددين، أجملوهدددا المعدددايير التددد  ي يسدددون عليهدددا، ب  أنهدددم 
 صددد بهددا: المددوارد التدد  تسددتوفى فدد  مدددة معيندده، وجددرت العددادة أن الحوليددة أو الدوريددة، ويُ 

رادات يداعفهدو  :أما الباب الثانٌ. ، وه  العكاة والخرا  والجعيةكامال   المدة حو   تلو تكون 
، وي صددد بهددا: المددوارد التدد  تجمددع حددين المناسددبة بغددض النظددر عددن ةدوريددالأ  ةحوليددالغيددر 

 ةمعددايير الددعمن، مثددل عشددور التجددارة وال دد   وخمددس الغنددافم وخمددس المعددادن والركدداع وتركدد
ى بعدددض مّ وقدددد َسددد .(3)سدددتحَ  واري لددده ومدددال الل طدددة وكدددل مدددا   يعدددرل لددده مُ مدددات مدددن 

عامددة بدداعيرادات العاديددة واعيددرادات غيددر العاديددة، حيددي تمتدداع األولددى البدداحثين اعيددرادات ال
وكددددذلو  الخالفددددة،فدددد  مواعيددددد منتظمددددة، وتشددددتمل بيددددرادات ممتلكددددات  بعنهددددا تتكددددرر سددددنويا  

                                                 

 .14/358السابَ، المصدر: منظور ابن (1)
 .1/398،(ت.د) التراي، بحيا  دار ،(2)ط الوسيط، المعجم:  وآخرون ببراهيم دكتور أنيس، (2)
 ،(والسنة ال رآن ضو  ف  وفلس تها أحكامها)م ارنة دراسة العكاة، ف ه: يوسل. د ال رضاوي،  (3)
 .37ص ،(م1973 –هد1393: بيروت) الرسالة، مؤسسة ،(1)، (2)ط
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مدددددس الغندددددافم الضدددددرافب التددددد  تتكدددددرر بشدددددكل دوري مندددددتظم، أمدددددا غيدددددر العاديدددددة فتشدددددمل خُ 
 همددا كددان نددوع اعيددرادات العامددة، فددانّ وم .(1)وهددو فددرض الضددرافب ا سددتثنافية  ،والتوظيددل

قددد سددارت و السياسددة الماليددة لكددل دولدده تعمددل علددى تح يددَ التددواعن بددين مواردهددا ومصددارفها، 
ت بيدت المدال الدذي ي دوم علدى عاعسالمية على هذ  السياسة منذ ظهورها حيي أنش الخالفة

الجماعددددة  صددديانة أمدددوال المسددددلمين وح ظهدددا وعددددم التصددددرل بهدددا ب  بمدددا ي تضدددديه صدددال 
ي دوم م دام وعيدر الماليدة فد  الوقدت  صداحبهوعارة المالية، و  تهح ي ف  شبه ياعسالمية، وهو 

 .(2)الحاضر
هد : العكداة والغنيمدة اعسدالمية  بيت المال ف  الخالفةومن المعرول أن أهم واردات      
بة، بيدد أن الضدري ىالخرا  والجعية والعشور، وهذ  جميعها ف  معندال   : ويشمل  ،وال   

 .(3)وبعضها ضريبة على أشيا  أخرخأو على الرؤوس بعضها ضريبة على األرض 
بما أن يكدون ضدريبة علدى األرض أو أشديا  أخدرخ  ،والمال الوارد لبيت مال المسلمين     

غيدددر األرض كنصددديبه مدددن ال ددد   والغندددافم والركددداع، وكجعيدددة الدددرؤوس التددد  يددددفعها أهدددل 
أهدددل الذمدددة عدددن و خاصدددهم، والعشدددر الدددذي يدفعددده المشدددركون الكتددداب ومدددا شدددابههم عدددن أش

هم، ويسدمى العشدور. كمدا كاندت تدرد بلدى وانيمتاجرهم وس نهم الت  تدخل بالد المسدلمين ومد
لددده    واريمدددات و التددد  لدددم يعلدددم لهدددا مسدددتحَ، كالل طدددة وتركدددة مدددن األمدددوال بيدددت المدددال 

 .(4)صال  عليها المسلمون أعدافهم ونحو ذلوواألموال الت  يُ 
أهددددم مددددا فدددد  النظددددام اعسددددالم  المددددال : الضددددرافب التدددد  اعدادت وتنوعددددت بتنددددوع  بنّ       

معرفتهدددا اعسدددالمية، فعحيطدددت بت اليدددد ونضدددم  بدددد مدددن  الخالفدددةالحاجدددات ا جتماعيدددة فددد  
فالضددريبة فدد  الم هددوم المددال  الحددديي:  ة عددن واردات الدولددة ومصددارفها.ن صددورة حّيدديلتكددو 

ديها الدولدة أو السدلطة المحليدة مدن األفدراد وال داطنين فد  ديارهدا علدى فريضة من المال تستع

                                                 

 .102ص السابَ، رجعالم: سالمة ابن  (1)
 .252ص ، األحكام: يعلى أبو ؛326ص السلطانية، األحكام: الماوردي ؛2/69 األم،: الشافع   (2)
-بيروت)العلمية، الكتب دار  ،2  ،1ط ال  ها ، تح ة(: م1144/هد539ت،)الدين عال  السمرقندي،  (3)

 .299ص ،(1984-هد1405: لبنان
 .2/43 الصنافع، بدافع: الكاسان   (4)
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فد ذا أخدذنا هدذا  .(1)ل لتمكينها من أدا  المرافدَ العامدة التد  تضدطلع بهداقدر يسار كل مكل  
وكدذلو الجعيدة  ،اعسدالمية نجدد أن العكداة ضدريبة الخالفدةالتعريل وسرنا نطب ه على مدوارد 

ا جميعهددا متكددررة ومتجددددة فدد  أوقددات معينددة علددى المسددلمين هددنأل ،والخددرا  وعشددور التجددارة
ال درآن الكدريم والدبعض  بدنصرض بعضها وقد فُ  وغير المسلمين ممن تمتع بحماية اعسالم،

ديددد األنصددبة وم ددادير حاعجمدداع، وقددد تك ددل التشددريع اعسددالم  بتبالسددّنة النبويددة أو باآلخددر 
وأبدواب  ،ة ذلو، ووقدت التحصديل وأوجده الن  داتالضرافب واألشخاص المكل ين بدفعها وكي ي

مدس الغندافم وتركدة الصرل الواجب علدى الدولدة ال يدام بهدا، أمدا ماعددا ذلدو مدن المدوارد، كخُ 
الضددرافب لعدددم دوام المددوارد وذلددو لعدددم وجددود نددص  ىهددذ    يشددملها معنددفمددن   واري لدده، 

  .(2)تشريع  ي ض  بهذا التجدد والتكرر ف  مواعيد منتظمة

واحددد، ذلددو  ومهمدا يكددن فد ن جميددع هدذ  الضددرافب واعيدرادات  بددد أن تصدب فدد  وعدا      
فد ذا نظرندا بلدى العكداة  ،، وهدو المدال الدذي فد  حدوعة األفدرادالخالفدةمنه  غترلالوعا  الذي ت

أمدا ا  هدو المدال الدذي فد  حدوعة األفدراد، واحدد والخرا  والعشور وجدنا أنها ليس لها ب  وعدا   
ضددعت علددى رؤوس أهددل الذمددة، لكنهددا باعتبددار مددا ا أنهددا ضددريبة شخصددية وُ هددفح ي ت الجعيددة

كددل  ،يملددو ال ددرد مددن الثددروة، فهدد  موضددوعة علددى المكل ددين باعتبددار مددا يملكددون مددن المددال
رؤوس الددبدددليل أن ال  يددر المعدددم مددن أهددل الذمددة   جعيددة عليدده، فهدد  علددى  ،حسددب تمكندده

  ، لذلو نراها تس ط عن الشخص العاجع.ت  عند الذمّ ر ا عتبار الثروة الظتعخذ بنولكن 
                                                 

 و يحل فيما الم ال تحرير(: م1529/هد936ت،)محمد بن محمد بكر أبو الدين ت   الحافظ البالطنس ،  (1)
 ،(م1989 د هد1409: ال اهرة) ،1ط الصبا ، غاعي محمد اهلل فت : تح يَ المال، بيت من يحرم و

 .219د217/ 4 المحتار، رد: عابدين ابن ؛142ص
 ،(6)  المهذب، شرح المجموع(: م1277/هد676ت،)مشرل بن الدين مح  عكريا أبو اعمام النووي،  (2)

 شهاب بن أحمد العباس أب  بن الدين شمس الرمل ، ؛193ص ،(ت.د: )العلما  شركة
 الطبعة: مصر الحلب ، الباب  مطبعة ،6  المنها ، شرح بلى المحتا  نهاية(: م1595/هد1004ت،)الدين

 اعنصال(: م1480/هد885ت،)الحسن أبو الدين عال  وي،المردا ،159ص ،(م1967 -هد1386)األخيرة
 المشكالت عال  ف  العكاة دور: ال رضاوي ؛238ص ،(هد1374)طبعة ،3  الخالل، من الراج  معرفة ف 

 .228ص عبدالععيع، الملو طبعة ،(اعسالم  ا قتصاد ف  بحوي) ا قتصادية
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سدوا  كاندت مباشدرة أو غيدر مباشدرة،   بدد مدن ضدابط  للخالفدة وهذ  اعيرادات العامدة     
بعمدل فيهدا يضبطها، فيحصيها ويجبيها ويحدرص عليهدا، فالبدد مدن دواويدن ين درد أصدحابها 

، فمنهددا ديددوان الجددي ، وديددوان وهددذ  الدددواوين معروفددة، واألعمددال فيهددا موصددوفة ،الحسدداب
يددار ض، وديددوان الن ددد، والعِ  ددبيددت المددال، وديددوان التوقيددع والدددار، وديددوان الخدداتم، وديددوان ال

 ،وديددوان الشددرطة واألحددداي، هددذا بلددى توابددع هددذ  الدددواوين ،ودور الضددرب، وديددوان المظددالم
دارة الك **مرات، وبداب الندوادراوالمدؤ  *مثل باب العدين  ومجدالس الدديوان، ،تدبوالتدواريخ، وا 

لها عمدل الحسداب حتدى بذا جباهدا وحّصد ،كما يلدعم كاتدب الحسداب أن يعدرل وجدو  األمدوال
عمدة واللطدافل المسدتعملة الأعماله فيهدا، فدال يمكنده أن يجبد  ب  بالكتدب البليغدة والحجدج ال

حيدا  األرض وال طدافع والصد و العنوة وأرض الصل  أرض ومن تلو الوجو  ال   ، وهو   يااا 
رؤوس أهدددل الذمدددة وصددددقات اعبدددل والب دددر والغدددنم وأخمددداس  ةوالم اسدددمة والوضدددافع وجعيددد

ومدا يؤخدذ مدن التجدار  ،والمال المدفون، وما يخر  مدن البحدر ***الغنافم والمعادن والركاع
لدده، ومددال الصدددقة، بلددى  وميددراي مددن   واري ،والل طددة والضددالة ،****بذا مددروا بالعاشددر

 .(1)حتاجة بلى المكاتبات البالغةلمُ غير ذلو من األمور ا
اعسددددالمية، تشددددمل الصدددددقة  للخالفددددةمددددن كددددل مددددا ت دددددم ن هددددم أن اعيددددرادات العامددددة      

ن ي ددرض الخددرا  أو  الم روضدة علددى األغنيددا  والتد  تؤخددذ مددن أغنيدافهم وتددرد علددى ف درافهم،
س علددى وكددذلو الجعيددة وهدد  ضددريبة الددرؤو  ،علددى األرض وبالشددكل الددذي تددم طرحدده مسددب ا  

                                                 

   :ويستخر  على  ث وم والم ار لبساتين والشجيرات والك رر على اوهو ما يُ  بخرا  العين، يريد بالعين
 .يبةالضر  حكم

  خرجه األرض من غلة.ما تُ أي ت ادير  ير،دالت ا 
 :محمد بن ابن منظوربنو آدم قبل اعسالم.)  مال المدفون مما كنع الوقيل:  كنوع الجاهلية، الركاع ،

(، 5بعداد: يوسل خياط،  ) ،لعربا لسان :م(1311هد/711مكرم بن منظور األفري   المصري)ت،
 (.356منشورات دار لسان العرب، )بيروت: د.ت(،  ص

 :محمد بن أب  بكر بن الرالي.)همشر أموالوهو الذي يعخذ منهم عُ  العاشر ،
 .(182م(،  ص1982 -هد1403دار الرسالة، )الكويت:  ،الصحاح مختار :م(1267هد/666عبدال ادر)ت،

 منبر مجلة ف  بحي) المجتمع، أفراد بين ا قتصادي التواعن وخطط اعسالم: وق ش محمد ال نجري،  (1)
 ثروة مجلة ف  بحي) التوعيع، وعدالة اعسالم ؛102 ص ،(م1973د هد1393: ال اهرة) ،2: العدد د اعسالم

 .344ص ،(م1983 د هد1403: بغداد) ،(ال ريبة والدراسات البحوي معهد/  اعسالم  ا قتصاد
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شدددر عافددددات الدددعروع والثمدددار أو نصدددل عُ / وكدددذلو تشدددمل اعيدددرادات العامدددة  ،أهدددل الذمدددة
المسددلمين   أن  هددم أيضددا  ويُ  .(1)ولحوا عليددهشددر، ومددن أهددل الصددل  يؤخددذ مددنهم مددا ُصددالعُ 
و   ة ددرض علدديهم جعيددالعشددر أو نصدد ه، و  تُ  ةنسددببؤخددذ علدديهم فدد  أمددوالهم غيددر العكدداة، تُ 
عاد علددى أهددل الصددل  شدد   ا ، بذ همددا مددن خصددافص أهددل الذمددة، و  ُيددوظددل علدديهم خددر يُ 

 .(2)عما وقع ا ت اَ عليه

 :ٌِ اللغة واجصطَح اللكاةا 3

النمددا  والشددكر والبركددة والمدددح، وهدد  الجددع  الددذي يخرجدده و هدد  الطهددارة  اللكاااة لغااًة:    
كين عكداة، ألنده تطهيدر ل للمال الذي يخر  للمسدايله، وقد ق   من المال يكون تطهيرا  المعكّ 

صالح ونما  بذا نمدا وعاد، وعكدا فدالن بذا  -يعكدو عكدا الشد   -والعكاة: مصددر .(3)للمال وا 
وجدددا  فددد  كتددداب ف ددده العكددداة:  .(4)البركدددة والنمدددا  والطهدددارة والصدددالح :لعكددداة هددد اصدددل ، ف

عكدا الدعرع واألظهرد كما قدال الواحددي وغيدر  د بن أصدل مدادة )عكدا(: العيدادة والنمدا ، ي دال: 
غل ص مددن الدددّ اد ف ددد عكددا، ولمددا كددان الددعرع   ينمددو ب  بذا خلُدددع ا، وكددل شدد   يعكددو عكددا   
 .(5)العكاة تدل على الطهارة أيضا   ةكانت ل ظ

بالصدالة فد  نحدو ثالثدين  جا  األمر بهدا م روندا  ، والعكاة ه  الركن الثالي ف  اعسالم    
نهددا : بفدد  اللغددة العربيددة لهددا مدددلول مددعدو ، األول، وكلمدده العكدداة فدد  ال ددرآن الكددريم موضددعا  

                                                 

 عمر سيرة(: م1200/هد597د،)البغدادي ال رش  عبدالرحمن ال ر  أبو الدين جمال الحافظ الجوعي، ابن  (1)
 (.م1912 د هد1331: ال اهرة) الخطيب، الدين محب: تح يَ د عنه اهلل رض  د الخطاب بن
 دار صادرد دار ،3  الكبرخ، الطب ات(: م844/هد230 ت،)البصري منيع بن سعد بن محمد سعد، ابن  (2)

 .316ص ،(م1957د هد1377: بيروت) بيروت،
 نظام(: بال ت،)ال رش  الحسن  اعدريس  الح  عبد الكتان ، ؛51ص الشرعية، السياسة: تيمية ابن  (3)

 .266-1/265 ،(ت.د: بيروت) العرب ، الكتاب دار ،(اعدارية التراتيب: المسمى)النبوية الحكومة
 ،4  حنبل، بن أحمد مسند(: م855/هد241ت،)الشيبان  حنبل بن أحمد عبداهلل أبو اعمام حنبل، ابن  (4)

 حسام بن المت   عل  الدين عال  الهندي، ؛230-229 ص ،(ت.د: مصر)الميمنية المطبعة نشر
 اعسالم ، التراي مكتبة ،6  ،1ط واألفعال، األقوال سنن ف  العمال كنع(: م1567/هد975ت،)الدين

 .14925 رقم ،79ص ،(م1970 د هد1390: حلب)
  . 2/315 السابَ، المصدر: الماوردي  (5)
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يهددا بمددا   ن ددس مؤدّ تعّكد للمددال، فهدد  أو    ةوتنميد ةنهددا تعكيددب :وتطهيددر للددروح، والثدان  ةتعكيد
  وشد ا  لهدا مدن سديطرة الّشد ،له من تدريب مستمر علدى حرمدان الدن س لمن عدة الغيدر ي تت

طب ددات العنددد  مددع ومددا تنددعع مددن غددل  م بددين طب ددات المجتحعليهددا، ثددم هدد  بمددا تبثدده مددن تددرا
العكدداة بمددا أن التعدداون ا جتمدداع ، كددذلو يالحددظ  ةالموسددرة تك ددل تنميددللطب ددات المحرومددة 

طعددده سدددنويا  مدددن رأس المدددال تسددداعد علدددى توعيدددع الثدددروة فددد  ثنايدددا المجتمدددع وتحدددول دون تت 
ن فيسوه  المورد المال  الدر  .(1)قليلة ها ف  أيدٍ دستك  اقده فد  النصدوص المحددد تحصديله وا 

 ة المطهرة.الكريم والسنّ ال رآن من 
ر عنها ال  ها  الشرع : ف د عبّ أو أما م هوم العكاة ا صطالح  : اللكاة اصطَْاً      

ر من المال فرضه اهلل تعالى ف  بعنها حَ م دّ  ،على اختالل مذاهبهم وتباين عباراتهم
 ةشكرا  لنعمته وت ربا  بليه وتعكي لكريم،اهم المستح ين ف  كتابه اأموال المسلمين لمن سمّ 

ن س المتصدَ تعكو وماله  شيخ اعسالم ابن تيميه:ومعنى العكاة عند  .(2)للن س والمال
ة ب  فيما له مال اساة و  تكون المو اساعت للمو يعكو، يطهر ويعيد ف  المعنى... وقد شرّ 

المال، ألنها تعيد ف  المال خرجة من عكاة على الحصة المُ  ةوتطلَ ل ظ .(3)من األموال
وكذلو  ،ر ن س المسلمفالعكاة تطهّ  .(4)خرجت منه، وتوفر  ف  المعنى وت يه اآلفاتالذي أُ 

لماله  ظا  فيكون حالماله يعكو ويطهر ألنه أستثمر ما عند اهلل تعالى ب خراجه حَ ال  را  

                                                 

 دار طارقو دار األولى، اعسالمية العصور ف  اعقتصادية الحياة: ضيل محمد البطاينة،  (1)
 العلوم، دار اعسالم، ف  ا قتصادي النظام: مصط ى الهمشري، ؛135ص ،(ت.د: األردن)الكندي

 . 511ص ،(م1985 - هد1405: الرياض)
 ف ه ف  الُمغن (: م1223/هد620ت،)الم دس  أحمد بن عبداهلل محمد أبو الدين موفَ قدامة، ابن   (2)

 ؛5/325 السابَ، المصدر: النووي ؛433ص ،(هد1405: بيروت) ال كر، دار ،(2)  ،(1)ط أحمد، اعمام
 الرسالة، ؤسسةم ن(3)  ،(2)ط العخار، البحر(: م1436/هد840ت،)يحيى بن أحمد اعمام المرتضى، ابن
 .37ص السابَ، المرجع: ال رضاوي ؛183ص ،(م1975 -هد1394: بيروت)
 ال تاوخ، مجموع(: م1327/هد728 ت،)الحران  تيمية بن عبدالحيلم بن أحمد العباس أبو تيمية، ابن  (3)
  .8ص ،(هد1383: الرياض مطابع) ،(25)، (1)ط
  .5/324السابَ، المصر: النووي  (4)
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العكاة من و  .(1)ون سه من كل شر ببركة الصدقة وتن ية لن سه من الطمع والش  والبخل
ر المال من الجع  المخصص منه لل  را  فرافض اعسالم، وتعن  الطهارة، ألنها تطهّ 

 شرعا .
 :القرآن الكريم والسنة النبوية ية اللكاة ٌِضِر ا 4

َوالَّااِذيَن  :الكددريم، قددال اهلل  ، بد لدده الددنص ال رآندد ةالعكدداة فدد  البدايددة اختياريددكانددت      
َق َمْعُلوْم ٌِِ َأْمَواِلِهْم  ُرومِ * َْ ْْ ف د كانت العكاة مطل ة غير م يددة بندوع أو ، (2)ِللسَّاِةِل َواْلَم

م دددار مددن المددال، بددل هدد  متروكددة بلددى بيمددان المسددلم ومدددخ اسددتجابته لدددواع  اعن دداَ أو 
اسدددتطاعته علدددى البدددذل والعطدددا ، واستشدددعار  لمسدددتوخ المسدددؤولية تجدددا  المسدددلمين وقضدددا  

ثددم أصددبحت فدد  العددام الثددان  للهجددرة بجباريددة، بددل عددن حيدداض اعسددالم،  الحاجددات والددذود
 قدالو  .(3)ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصاَدَقًة ُتَطهعاُرُهْم َوتُاَلكعيِهْم ِبَهاا :قال  ،وركنا  من أركان اعسالم

َكاااَة َواْرَكُعااوا َمااَي الاارَّاِكِعينَ  : اهلل َََة َوَآتُااوا اللَّ اا َََة  :وقددال  .(4)َوَأِقيُمااوا الصَّ اا َوَأِقيُمااوا الصَّ
 .(5)يرْ َوَآُتوا اللََّكاَة َوَما ُتَقدعُموا َفْنُ ِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَّاِه ِجنَّ اللَّاَه ِبَماا َتْعَملُاوَن َبِصا

َلَح اْلُمْؤِمُنوَن  :وقال  ِْ ََِتِهْم َخاِشاُعونَ * َقْد َأ ِِاٌ َصا َن ُهاْم َعاِن اللَّْغاِو َوالَّاِذي* الَِّذيَن ُهْم 
َِااِعُلونَ * ُمْعِرُضوَن  َلاَح َماْن َتَلكَّاى وقدال أيضدا :  .(6)َوالَِّذيَن ُهاْم ِلللََّكااِة  ِْ َوَذَكاَر اْساَم * َقاْد َأ
ََِصلَّى  .(7)َربعِه 

لاه جال الل وأن مْمادًا جنٌ اإلسَم على خماس  شاهادة أن ال بُ :  رسول اهلل  قالو      

                                                 

 آي تعويل على البيان جامع(: م922/هد310ت،)خالد بن يعيد بن جرير بن محمد جع ر أبو الطبري،   (1)
 أحمد بن محمد عبداهلل أبو ال رطب ، ؛257ص ،(هد1405: بيروت) ال كر، دار ،(1)  ال رآن،

 ،(1)، (2)ط البردون ، عبدالعليم أحمد: المح َ ال رآن، ألحكام الجامع(: م1272/هد671 ت،)األنصاري
 .343ص ،(م1952 -هد1372: ال اهرة) الشعب، دار
 (.25 -24)اآلية: المعار  سورة (2)
 (.103)اآلية: التوبة سورة (3)
  (.43)اآلية: الب رة سورة (4)
 (.110)اآلية: الب رة سورة (5)
  (.1،2،3،4)اآلية: المؤمنون سورة  (6)
  (.14،15)اآلية: األعلى سورة  (7)
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قا ات البيات مان اساتطا  جلياه رسول الل  وا  يتااء اللكااة  وصاوم رمضاان  ْو م الصاَة  وا 
 ًَ  أخبرناٌ عان اإلساَم  ِقاال، قدال: عنددما سدعل رسدول اهلل  وحديي جبريدل .(1)سبي

  له جال الل وأن مْمدًا رساول الل  وتقايم الصاَةج: اإلسَم أن تشهد أن ال رسول الل 
ًَ وتْت ال  وتصوم رمضان  وتأتٌ اللكاة وروي عدن النبد   .(2) بيت جن استطعت جليه سابي

  يا أيها الناس جنه أتانٌ آت مان رباٌ ِاٌ المناام ِقاال لاٌ: ياا ف ال: أنه قام ف  الناس
مْمااد ال صااَة لماان ال لكاااة لااه  وال لكاااة لماان ال صااَة لااه  ماااني اللكاااة ِااٌ النااار  

  بعددي معدداذ بددن جبددل أّن النبدد   وحددديي ابددن عبدداس  .(3) والمعتاادي ِيهااا كمانعهااا
ِأعلمهم أنَّ الل اِتر  عليهم صدقة ٌِ أموالهم ُتؤخذ مان أغنيااةهم بلى اليمن ف ال له: 
   .  (4) وُترَد على ِقراةهم

علددى وجوبهددا، وات ددَ الصددحابة علددى قتددال فدد  جميددع األمصددار جمددع المسددلمون أ وقددد    
قعدت الدردة فد  الجعيدرة العربيدة، عنددما و  أبدو بكدر الصدديَ الخلي ة ، كما فعل (5)مانعيها

                                                 

 مصط ى دكتور: المح َ الصحي ، الجامع(: م869/هد256ت،)الجع   بسماعيل بن محمد عبداهلل أبو البخاري،  (1)
 بن مسلم الحسين أبو مسلم، ؛68 -1/67،(م1987 -هد1407: بيروت) اليمامة، -كثير ابن دار ،(3)ط البغا، ديب

 التراي بحيا  دار الباق ، عبد فؤاد محمد: تح يَ الصحي ، الجامع(: م874/هد261ت،)النيسابوري ال شيري الحجا 
  (.21-20برقم) ،(ت.د: بيروت) العرب ،

   (.8)رقم السابَ، المصدر: مسلم ؛28 -1/27السابَ، المصدر: حنبل بن أحمد (2)
: المح َ الهداية، أحاديي تخريج ف  الدراية(: م1448/هد852ت،)عل  بن أحمد ال ضل أبو العس الن ، حجر ابن  (3)

 السيد: المح َ الحبير، تلخيص ؛292ص ،(ت.د: بيروت)المعرفة دار ،(2)  المدن ، اليمان  هاشم عبداهلل السيد
 بن أحمد بكر أبو البيه  ، ؛149ص ،(م1964 -هد1384: المنورة المدينة) ،(2)  اليمان ، هاشم عبداهلل
 مكة) اع،الب دار مكتبة ،(4)  عطا، عبدال ادر محمد: المح َ الكبرخ، البيه   سنن(: م1065/هد458ت،)الحسين
  .97ص ،(م1994 -هد1414: المكرمة

 البخاري، صحي  شرح الباري فت (: م1448/هد852ت،)عل  بن أحمد الحافظ اعمام العس الن ، حجر ابن  (4)
  .334ص ،(م1989 د هد1410: لبنان – بيروت) العلمية، الكتب دار ،3  ،1ط عبدالباق ، فؤاد محمد: تح يَ

 لجنة: المح َ المحّلى،(: م1063/هد456ت،)الظاهري سعيد بن أحمد بن عل  محمد أبو ال رطب ، حعم ابن  (5)
 ابن ؛2/2 السابَ، المصدر: الكاسان  ؛202ص ،(ت.د: بيروت) الجديدة، اآلفاَ دار ،(5)  العرب ، التراي بحيا 
(: م1198/هد595،ت)األندلس  ال رطب  رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ال اض  الح يد، رشد
 ف  اعسالم شرافع: الحّل  المح َ ؛178ص ،(ت.د) والنشر، للطباعة ال كر دار ،(1)  الم تصد، ونهاية المجتهد بداية

  .3/138 السابَ، المصدر: المرتضى ابن ؛2/228السابَ، المصدر: قدامة ابن ؛1/140 والحرام، الحالل مسافل
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 .(1)ل داتلتهم علدى منعهدا ونهدا بلدى رسدول اهلل دّ ؤ حيي قدال: واهلل لدو منعدون  عناقدا  كدانوا ي
م ه: أن اهلل فرض علدى األغنيدا  فد  أمدوالعل  بن أب  طالب أمير المؤمنين عن  يرو و 

أن يحاسدبهم يدوم ال يامددة علددى اهلل  َ  ُحد، و مندعبف ارو ن جداعوا أو َعدد ب ددر مدا يك د  ف ددرافهم فد
نهم  ن لددددم ت دددم العكدددداة فدددد ويعدددذبهم عليدددده، والسدددلطان يجبددددر األغنيدددا  علددددى بعالدددة ال  ددددرا  فددد

ومددن اللبدداس للشددتا  والصدديل بمثددل ذلددو، وبمسددكن  ،يطعمددونهم مددن ال ددوت الددذي   بددد مندده
ن بخددرا  شدد   مددن مددال اعنسددان و  .(2)ي دديهم مددن المطددر والصدديل والشددمس وعيددون الندداس ا 

ندددعال البركدددة فيددده، وهدددذا المدددال يطّهدددصددددّ والت ر ويبعدددد عدددن َ بددده ك يدددل بتنميدددة هدددذا المدددال وا 
 .(3)صاحبه نظرة الح د والحسد، ويذهب عن ن س صاحبه الش 

 :الصدقة وأاللكاة ا ماهية 5
والعكدددداة والصدددددقة شدددد   واحددددد، الصدددددقة عكدددداة والعكدددداة صدددددقة، ي تددددَر ا سددددم ويت ددددَ      
َ   هلم فدد  مالددى، و  يجددب علددى المسددسددمّ المُ  لاايس ِاااٌ : ، قددال رسددول اهلل  (4)سددواها حدد

فعمدددا الصددددقة فعكددداة أمدددوال العكددداة:  –ومدددن معدددان  الصددددقة  .(5)الماااال ْاااق ساااوى اللكااااة
والغدنم والَحدّب والثمدار، فهد  لألصدنال الثمانيدة عبدل والب در اَ و رِ المسلمين مدن الدذهب والدوَ 

َ  ألحد من الن فللعكاة معندى  عم للصددقة ، (6)فيها سواهماس الذين سّماهم اهلل تعالى،   ح
 رها.ألنها تعك  الن وس وتطهّ 

وركن من أركان اعسالم الخمسة، وهد  مدال معدين  ةحكمالصدقة فريضة مُ  وأوالعكاة      
ط مخصوصدة، وهد  أول ضدريبة بسدالمية فرضدت و حدد  اعسالم ومنحده مدن يسدتح ه بشدر 

                                                 

  .2/228السابَ، المصدر: قدامة ابن ؛2/505السابَ، المصدر: البخاري (1)
  .6/156السابَ، المصدر: ال رطب  حعم ابن (2)
  .1/469السابَ، المرجع: حسن (3)
 .40ص السابَ، المرجع: ال رضاوي ؛2/269 السابَ، المصدر: الماوردي (4)
 فؤاد محمد: المح َ ماجة، ابن سنن(: م888/هد275 ت،)ال عوين  يعيد بن محمد عبداهلل أبو ماجة، ابن (5)

 المناوي، ؛4/84السابَ، المصدر: البيه   ؛570ص ،(ت.د: بيروت) ال كر، دار ،(1)  عبدالباق ،
: مصر) الكبرخ، التجارية المكتبة ،(5)، (1)ط ال دير، فيض(: م1621/هد1031ت،)المناوي عبدالرؤول

   .375ص ،(هد1356
 دار ،(2)ط هراس، محمد خليل: المح َ وال،األم كتاب( : م838/هد224ت،)سالم بن ال اسم أبوعبيد،  (6)

  .25ص ،(م1975 -هد1395: ال اهرة) ال كر،
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غيدر محدددة األنصدبة والم دادير،  ةول األمدر اختياريدعلى األغنيا  وال دادرين، لكنهدا كاندت أ
ااَق َمْعلُااوْم : وقددد أثنددى ال ددرآن الكددريم علددى اللددذين يعطونهددا قددال  َْ ِِااٌ َأْمااَواِلِهْم  * َوالَّااِذيَن 

اُرومِ  ْْ َ  ، فمددال العكداة الدذي يُ (1)ِللسَّااِةِل َواْلَم واضد  صدري  ألولفددو  عطدد  أو يددفع لل  درا  حدد
هددا أن يعخددذها مددن أمددوال األغنيددا  ليردّ  سددبحانه وتعددالى نبيدده الكددريم  ال  ددرا ، ثددم أمددر اهلل

َوَصالع َعَلاْيِهْم  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهعُرُهْم َوُتَلكعيِهْم ِبَهاا: على ال  را  بم تضى قوله 
َِ َسااَكْن َلُهاامْ  َََت ى العكدداة ت ددرن معندد هلل اوقددد وردت نصددوص كثيددرة فدد  كتدداب  .(2)ِجنَّ َصاا

ْن َلاْم ُيْعَطاْوا : بالصدقة، قال  َِاِِْن ُأْعُطاوا ِمْنَهاا َرُضاوا َواِ  َدَقاِت  َِ ٌِِ الصَّ َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُل
ااَدَقاُت ِلْلُ َقاارَاِء َواْلَمَساااِكيِن َواْلَعاااِمِليَن َعَلْيَهااا : قددالو  .(3)ِمْنَهااا ِجَذا ُهااْم َيْسااَخُطونَ  ِجنََّمااا الصَّ

َِِريَضااًة ِمااَن اللَّااِه َواْلُمَؤلََّ اا َقاااِب َواْلَغاااِرِميَن َوِِااٌ َسااِبيِل اللَّااِه َوِاْبااِن السَّااِبيِل  ِة ُقلُااوُبُهْم َوِِااٌ الرع
ِكيمْ  َْ  .(4)َواللَُّه َعِليْم 

ٍَ  :وقولدده       رسددول  أن وحددديي ابددن عبدداس  .(5)صدددقة لدديس فدد  دون خمسددة أوسدد
ِاٌ  ةعلمهم أن الل اِتر  عليهم صادقِأ بلى اليمن ف ال: بعي معاذ بن جبل  اهلل 

فهددذ  النصددوص كمددا جددا ت فدد  شددعن  .(6)علااى ِقااراةهم أمااوالهم تؤخااذ ماان أغنياااةهم وتااردّ 
قا ، ألنده يجمدع الصددقات صددّ ، ومنه سم  العامل على العكاة مُ ةصدقالالعكاة عبرت عنها ب

 .(7)قهاي رّ و 

                                                 

  (.25 -24)اآلية: المعار  سورة (1)
 . (103)اآلية : التوبة سورة (2)
  . (58)اآلية : التوبة سورة  (3)
  . (60)اآلية : التوبة سورة  (4)
 بن محمود عيسى أبو الترمذي، ؛2/673لسابَ،ا المصدر: مسلم ؛2/524السابَ، المصدر: البخاري  (5)

 العلمية، الكتب دار ،(3)  شاكر، أحمد: المح َ الترمذي، سنن(: م909/هد297ت،)سورة بن يحيى
  .22ص ،(ت.د: بيروت)
 أبو عبدال تاح: المح َ النساف ، سنن(: م915/هد303 ت،)شعيب بن أحمد عبدالرحمن أبو النساف ،  (6)

 المصدر: البيه   ؛55ص ،(م1986 -هد1406: حلب) اعسالمية، المطبوعات بمكت ،(5)، (2)ط غدة،
  .7/8السابَ،

   .40ص السابَ، المرجع: ال رضاوي (7)
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: طريَ (1)مسلمين طري ينوقد سلو اعسالم بلى بقرار هذا ال ريضة ف  ن وس ال     
ُق : الحسنات، قال اهلل  ةمضاع بالترغيب ف  ثواب اهلل والطمع ف  جعيل رحمته  َْ َيْم

َدَقاتِ  َبا َوُيْرِبٌ الصَّ َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِ ُقوَن َأْمَواَلُهْم ٌِِ َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل  :، وي ول (2)اللَُّه الرع
بٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَي سَ  بٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسْي َْ َْ َناِبَل ٌِِ ُكلع ُسْنُبَلٍة ِمَةُة 

 يب والتخويل من سخط اهلل وعذابه لمن ش   هأما الطريَ الثان : فطريَ التر  .(3)َعِليمْ 
 َّ َّ  بح وَن الذََّهَب َوالَِّذيَن َيْكِنلُ :من فضل اهلل. قال  هالعباد، فيما بين يدي اهلل وح

ََِبشعْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم  َة َواَل ُيْنِ ُقوَنَها ٌِِ َسِبيِل اللَِّه  َمى َعَلْيَها ٌِِ َناِر  *َواْلِ ضَّ ْْ َيْوَم ُي
َُِذوُقوا َما ُكنْ  َُِتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْلُتْم َفْنُ ِسُكْم  ُتْم َجَهنََّم 

 . (4)َتْكِنُلونَ 
والذي ن ساٌ بياده ال يماوت أْاد  :قال: قال رسول اهلل   *عن أب  ذر الغ اريو      

ًَ أو غنمًا أو بقارًا  لام ياؤدّ  لكاتهاا جال جااءت ياوم القياماة أعظام مماا كانات  منكم ِيد  جب
  ْتاى خراهاا عاادت عليهاا أوالهااأكلماا ن ادت   بقرونهاا هخ اِها وتنطْبأوأسمنه  تطؤه 

 .(5)قضى بين الناسيُ 
مددددن الجدددددير بالددددذكر أن ال ددددرآن الكددددريم لددددم يحدددددد األمددددوال التدددد  تجددددب فيهددددا العكدددداة و      

                                                 

 – بيروت) والنشر، للطباعة المعرفة دار ،(2)ط اعسالم، ف  المالية السياسة: عبدالكريم الخطيب، (1)
  .89-88ص ،(م1975 - هد1395: لبنان

   (.276)اآلية: ةالب ر  سورة (2)
   (.261)اآلية: الب رة سورة (3)
  (.35 ، 34)اآلية: التوبة سورة (4)
 السابَ، المصدر: ماجة ابن ؛2/686السابَ، المصدر: مسلم ؛2/530السابَ، المصدر: البخاري (5)
 .4/97السابَ، المصدر: البيه   ؛3/12السابَ، المصدر: الترمذي ؛1/328
     و جندب بن جنادة، العابد العاهد ال انت الوحيد، رابع اعسالم، ورافض األع م قبل أبو ذر الغ اري: ه

بن محمد  عبداهللمحمد  أبو، افنصاريوتعلم األصول ونبذ ال ضول.) نعول الشرع واألحكام، خدم الرسول 
دالحَ م(: طب ات المحدثين بعصبهان والواردين عليها، المح َ: عبدالغ ور عب979/هد369بن جع ر)ت،

أبو  افصبهانٌ ؛ 20م(، ص1992 -هد1412(، مؤسسة الرسالة، )بيروت: 1(، )2حسين البلوش ، ط)
(، دار الكتاب 1(، )4م(: حلية األوليا  وطب ات األص يا ، ط)1038/هد430)ت،عبداهللبن  أحمدنعيم 

   .156(، صهد1405العرب ، )بيروت: 
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ن هدذ  األمدوال التد  بثدم  ة النبويدة الشدري ة.وم اديرها، بنما كدان ذلدو مدن بيدان ومهمدة السدنّ 
 ب العكداة، وهد :واجب توفرها لك  يكدون المدال واجدالة النبوية، لها شروط أبانت عنها السنّ 

َ  : ويعندد  تمااام الملااِ  أو قددابال   : وهددو أن يكددون المددال ناميددا  والنماااءالحيدداعة والتصددرل، حدد
: وهددو أن يبلدد  المددال م دددارا  محددددا  وهددو يختلددل بدداختالل وبلااوا النصااابللنمددا  بطبيعتدده، 
عكددداة فاضدددال  عدددن ال: أي أن يكدددون مدددال  ضااال عااان الْاااواةت افصاااليةالثااام أمدددوال العكددداة. 

وال  ،من الدين ةسالماللحوافج األصلية لصاحبه، و ا  .الْول نْو
 ا آراء ال قهاء ْول اللكاة:6

لدم يطدرأ علدى العكداة تغييددر أو تبدديل فد  العهددين األمددوي والعباسد ، عّمدا كاندت عليدده      
، لكونهددا نظامددا  ماليددا  شددرعيا  يسددري علددى كافددة والخل ددا  الراشدددين  فدد  عهددد الرسددول 

عدددّدة للنمدددا ، ولكدددن مدددا حددددي كدددان فددد  بعدددض األشدددكال المتغيدددرة التددد  أوجددددتها األمدددوال الم
الظدددرول، وتوسددددع الدولددددة اعسددددالمية فدددد  أطدددرال األرض،حيددددي ظهددددرت بعددددض الحددددا ت 
، أو دعدددت بليهدددا  الشدددرعية التددد  احتاجدددت بلدددى بجتهددداد، ومدددن ثدددّم ُألح دددت بمدددا ورد فيددده ندددص 

لشددرعية التدد  اقتضددتها السياسددة الشددرعية سياسددة الدولددة الشددرعية. ولعددّل مددن أبددرع الحددا ت ا
 للخالفة اعسالمية، ما يل :

دددددد فدددددرض العكددددداة فددددد  بعدددددض األمدددددوال، كاأُلعطيدددددة واألسدددددماو والجددددداموس وبعدددددض 1    
 المعروعات والثمار.

د انت ال بعض األراض  الخراجية بلدى أيددي المسدلمين، ممدا سدبب اختالفدا  كبيدرا  بدين 2     
 الُعشر ف  الخرا . ال  ها  ف  وجوب أخذ عكاة

ددد اعصددالحات الن ديددة وسددو العملددة فدد  الدددرهم والدددينار، وأثرهددا فدد  ضددبط م ددادير 3     
 العكاة.
 د ضبط وتن ية المكاييل واألوعان ومحاولة ضبط الم ادير المتعل ة بالعكاة.4     
ذي ددد مددن األمددوال التدد  وضددعت عليهددا العكدداة: األعطيددة، بذ أّن مددن شددروط المددال الدد5     
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. ألّن الحدددول مظندددة النمدددا ، مدددا عددددا (1)ُيعكدددى هدددو حدددو ن الحدددول، وهدددذا هدددو المجمدددع عليددده
الددددعروع والثمددددار فددددال يشددددترط فيهددددا ذلددددو، ألنهددددا ناميددددة بن سددددها، ونماؤهددددا يتح ددددَ بكمالهددددا 

، وهددذا (3) ال لكاااة ِاٌ ماااٍل ْتاى يْااول عليااه الْاول:  . ف دد قددال رسدول اهلل(2)وُنضدجها
، فدد  وجوبهددا فدد  لمددال، ب  أن  الخددالل نشددع بددين الصددحابة الحكددم يسددري علددى أصددل ا

المال المست اد منه ف  خالل أيام السدنة ولدم يحدل الحدول عليده كمدا حدال علدى رأس المدال، 
قلنددا ومددن هددذ  األمددوال المسددت ادة األعطيددة التدد  يعطيهددا الخل ددا  للمسددلمين مددن بيددت المددال. 

بلدددى عددددم وجدددوب  ،وأغلدددب الصدددحابة وقدددد ذهدددب الخل دددا  أبدددوبكر وعمدددر وعثمدددان وعلددد  
العكدداة فدد  األعطيددة لعدددم حددو ن الحددول عليهددا، قددال أبددو عبيددد: كانددت أعطياتنددا تخددر  فدد  

قددال: لدديس فدد  مددال المسددت يد عكدداة حتددى  . وروي عددن اعمددام علدد  (4)عمددن عمددر لددم تُددعو  
د تدواترت اآلثدار ، وهذا يبين لنا أّن العكاة لم تكن ُتؤخذ مدن العطدا ، ف د(5)يحول عليه الحول

بهدذا. وقدال بعدض الصدحابة بوجوبهدا قبدل حدو ن الحدول،   عن ِعلية أصدحاب رسدول اهلل
 .  (6)مما جعل المسعلة محط  خالل بين ال  ها 

وكان من بين الصحابة الذين قالوا بوجوبها معاوية بن أبد  سد يان، فهدو أول مدن أخدذ      
ال المرصددود فدد  بيددت المددال قددد حددال عليدده مددن األعطيددة عكدداة، وذلددو ألندده اعتبددر أّن المدد

الحددول، فهددو فدد   للمسددلمين، ولددذلو فالعكدداة واجبددة فيدده، فدد ذا مددا وّععددت األع يددات وبلغددت 
نصددابا  كددامال  فدد  حصددة األعطيددة ُأخرجددت عكاتهددا، فهدد  كالمددال المشددترو، ُيعكددى نصدديب 

                                                 

 سعيد بن أحمد بن عل  محمد أبو ال رطب ، حعم ابن ؛2/491السابَ، المصدر: قدامة ابن (1)
 أحمد، حسن: بعناية وا عت ادات، والمعامالت العبادات ف  اعجماع مراتب(: م1063/هد456 ت،)الظاهري

 .40ص ،(م1998 -هد1409: بيروت)حعم، ابن دار
  .  ن سها المصادر  (2)
 .1/571 السابَ، المصدر: ماجة ابن  (3)
 .505ص السابَ، المصدر: عبيد أبو   (4)
 .  والدارقطن  الترمذي وروا  ،2/156 الحبير، تلخيص: العس الن  حجر ابن   (5)
 السابَ، المصدر: ال رطب  رشد ابن ؛2/16 السابَ، المصدر: الكاسان  ؛5/267 المحلى،: حعم ابن  (6)
 بدريس بن الدين شهاب بدريس، ابن ؛2/499 السابَ، المصدر: قدامة ابن ؛1/271

: بيروت) اعسالم ، الغرب دار ،3  ،1ط خبعة، بو محمد: تح يَ الذخيرة،(: م1258/هد684ت،)ب الترا
  . 35ص ،(م1994
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 .(1)الشريو ف  حالة بلوغه النصاب، ولذلو أخذ العكاة منها
نجددد أّن هددذ  المسددعلة قددال بهددا كثيددر مددن الصددحابة قبددل معاويددة وبعددد  مثددل ابددن لكننددا      

، وقدال بمثدل هدذا ال دول اعمدام األوعاعد  بطدرح عباس وابن مسعود وعمر بن عبدالععيع 
شددرط مددرور الحددول وعدددم احتسددابه فدد  مسددعلة بذا بدداع المسددلم العبددد أو الدددار، ف ّندده يعكدد  

. (2)كدددون لددده شدددهر معلدددوم فيدددؤخر  حتدددى يعكيددده مدددع مالدددهالدددثمن حدددين ي دددع فددد  يدددد ، ب  أن ي
ذا كدددان هدددذا اعجتهددداد مدددن الصدددحابة  مخال دددا   فالمسدددعلة قابلدددة لإلجتهددداد وتعددددد اآلرا ، وا 

، ف ندده   ي دددح بهددم لمخددال تهم، ومددنهم معاويددة، عجتهدداد أبدد  بكددر وعمددر وعثمددان وعلدد  
. والددذي حدددا بمعاويددة حددين أخددذ وكددل واحددد ومددا يددرا  مددادام لددم يددرد فدد  المسددعلة نددص  قطعدد 

العكدداة مددن األعطيددة، كددان بسددبب انشددغال الخالفددة اعسددالمية بالخالفددات التدد  جددرت علددى 
الخالفة اعسالمية، فعّدت بلى بضعال ميعانية الدولة وكثرت الن  ات فلجع بلى هدذا اعجدرا  

مّيدعا  فد  تطدور كجع  من اعجدرا ات اعصدالحية لميعانيدة بيدت المدال. وهدذا يعطد  طابعدا  مُ 
ّنها نظام يتسع لظرول الواقع وشروط المست بل.      العكاة وشمولها لكل متطلبات العصر، وا 

                 
 ا لكاة الُعشر ٌِ اللرو  وبع  أر  الخراج:7

ن اسددتغالل أرض المسددلم مددن قبلدده، سددوا  كانددت ملكدده فاسددلم عددخددذ ؤ : أمددوال تشاارالعُ      
سددهم مددن قطعددت لدده فتكددون رقبتهددا ملكددا  لدده، أو وقعددت لدده نهددا أُ أو فب يددت ملكيتهددا فدد  يددد ، أ

َ  غنيمة، ولده  فد ذا اسدتغلها فد  عراعتده فهدو يددفع عنهدا  .بيعهدا لمدن يشدا  مدن المسدلمينحد
عها وهذ  النسبة تختلل حسب نوع الس   وآلته، ودليل ذلو ما جا  عدن رسدول يمن ر  ةنسب
مااا و العشاار   رياااً ثر والعيااون أو كاناات عِيمااا سااقت السااماء وافنهاااحيددي قددال:  اهلل 

                                                 

 المصدر: ماجة ابن ؛3/67السابَ، المصدر: مسلم ؛2/42السابَ، المصدر: البخاري  (1)
  .  41ص السابَ، المصدر: النساف  ؛2/108السابَ، المصدر: داود أبو ؛581-1/580السابَ،

 المصدر: البيه   ؛5/42 السابَ، المصدر: النساف  ؛1/581السابَ، المصدر: ماجة ابن (2)
 .2/22السابَ،
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قددال: بعثندد   بددن جبددلعدداذ فدد  روايددة عددن مُ و ، (1)روالنضااح نصااف العشااالسااواقٌ قٌ بُساا
دوال  الدد   بفيمددا ُسددو خددذ ممددا سدد ت السددما  العشددر، آبلددى الدديمن فددعمرن  أن  رسددول اهلل 

َُّ فالعشدددر  .(2)نصدددل العشدددر و م دددرر علدددى المسدددلم فيمدددا يخدددر  مدددن أرضددده مدددن عرع أحددد
 .(3)ثمر

سدددلم عليهدددا أهلهدددا، أرض أهددد  كدددل و  فهددد  أرض عليهدددا عكددداة، :افر  العشاااريةأّماااا      
رض أالمديندة و أرض حرب، تعود للعرب أو لغير العرب، مثدل أرض صل  كانت أو أرض 

ة واسددتغالل، وهددذا يؤكددد أن المبدددأ الددذي اعتمددد  اعسددالم بددالدديمن، فهدد  ملددو ألهلهددا ملددو رق
، ولديس علدى هدذ  األرض خدرا  و  (4)ل الح داظ علدى دمدافهم وأمدوالهمهو بسالم ال دوم م ابد

بعددض ف هددا  المسددلمين ن وقددد بدديّ  .، عشددر عكدداةعلددى أهلهددا جعيددة، بددل علددى األرض العشددر
رض عشددرية، أسددلم عليهدا أهلهددا، فهد  ملدو أيمددانهم، وهد  أن األرض التد  يُ  )رحمهدم اهلل(:

َّ العكداةمسدلمواجدب علدى ال  ة العشر فهديّ ح أعلى  واوقد أكد َّ وا، قدال، وهدو حد  : العشدر حد

                                                 

وهو الذي يشرب بعروقه من ما  المطر الذي يجتمع ف   ،ما س ته السما  من النخل ري:ثالع
 ابن منظور:) جري عليه الما  من المسايل.أهو العرع الذي يس يه ما  المطر و  قيل:و  ح رة،

 المصباح المنير، هد(؛770أحمد بن محمد بن عل  الم ري)ت، ،ال يومٌ؛ 4/541،المصدر السابَ
 محمد مرتضى الحسن )ت، ،اللبيدي ؛393ص د.ت(، )بيروت:،العلمية المكتبة (،2 )

 -هد1386 )بيروت:،دار صادر (،3 ) تا  العروس من جواهر ال اموس، (:م1790/هد1205
 .382، صم(1966

 العصر ف  المسلمين عند والتراي التعريخ كتب ف  ا قتصادية المصطلحات: جاسم عل  قاسم ال ّسام،  (1)
  .144ص ،(م2002 -هد1432: بغداد)العلم ، والتراي العرب  التعريخ معهد ،(ماجستير رسالة)األموي

 دار شاكر، مدمح أحمد: وشرحه صححه الخرا ، كتاب(: م818/هد203ت،)ال رش  آدم بن يحيى  (2)
 ا قتصادي ال كر ف : عباس فاضل.د الحسب، ؛26ص ،(ت.د: لبنان -بيروت) والنشر، للطباعة المعرفة
 محمد الكتان ، ؛23ص ،(م1979 -هد1399: بغداد)للطباعة، العربية الدار ،(1)ط اعسالم ، العرب 

 .94ص ،(م1972 -هد1392: بيروت)بدريس، دار منشورات والغاف  ، طاَر فتية: المنتصر
(: م965/هد354ت،)أحمد بن حبان بن محمد حاتم أبو حبان، ابن ؛3/663السابَ، المصدر: الترمذي  (3)

 ،(1993 -1414: بيروت)الرسالة، مؤسسة ،(11)، (2)ط األرناؤوط، شعيب: المح َ حّبان، ابن صحي 
 .616ص
 .125ص السابَ، المصدر: أبوعبيد  (4)
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واجدددب علدددى المسدددلمين فددد  أرضدددهم ألهدددل الصددددقة   يحتدددا  بلدددى اشدددتراطها علددديهم عندددد 
، ولدم (1)من أْيا أرضا ميتة ِهٌ لاهقال:  دخولهم ف  األرضين، أ  ترخ أن رسول اهلل 

 . (2)؟: على أن يؤدي عنها العشر، فهل ألحد أن ي ول:   عشر عليه فيها  ي ل
وفيمددا يخددص بحيددا  األرض المددوات، ف ددد ات ددَ العلمددا  أن اعمددام بذا أقطددع أرضددا  لددم      

يعمرهددا أحددد قددط   مسددلم و  ذمدد  و  حربدد ، و  كانددت ممددا صددال  عليهددا أهددل الذمددة، و  
كان فيها منت ع لمن يجاورهدا، و  كاندت فد  خدالل المعمدور و  ب درب المعمدور، بحيدي أنده 

ل فددد  أدندددى المعمدددور وصددداح بدددععلى صدددوته لدددم يسدددمعه مدددن فددد  أدندددى ذلدددو لدددو وقدددل واقددد
العامر، وعمر  الذي أقطعها وأحياها بحري أو ح ر أو غدرس أو جلدب مدا  لسد يها أو بندا  
سدددة، أنهددا لدده ملددو مددوروي عندده يبيعهددا بن شددا  وي عددل فيهددا مددا أحددب، فمددوات األرض هنددا 

بهدددا بسدددبب مدددن األسدددباب ال اطعدددة هدددو عبدددارة عدددن أرض بدددال ن دددع بحيدددي يبطدددل ا نت ددداع 
وي هددم مددن هددذا الكددالم أن األرض المددوات . (3)لالنت دداع نهافيددا  كغلبددة المددا  أو الرمددال عليهددا

خددرا  أرض قطعددت لدده، علددى أن   تكددون أسددتغلت مددن قبددل المسددلم الددذي ستصددلحت واُ اُ  بذا
بداحثين وي هدم بعدض ال عشدرية وعليهدا عكداة العشدر.أرض أو تشرب مدن مدا  الخدرا ، فهد  
ة مدددن أحياهدددا ملكيدددة خاصدددة بدددالم هوم الوضدددع ، ولكنهدددا أن األرض أصدددال    تددددخل ملكّيددد

، ت طددع بليدده ب صددد ا سددتخالل، ومددا العشددر ب  ال ريضددة التدد  تضددعها الخالفددةملكيددة بيددد 
لألرض العشرية ،يدفعها المسلم ضمن ال رافض الشرعية الت  تجب عليده مدن عكداة  الخالفة

 . (4)ية أو طوعيةبر ج
سدددلم أهلهدددا عليهدددا وهددد  مدددن أرض أكدددل  :عندددد بعدددض ف هدددا  المسدددلمين أرض العشدددرو      
سدلم عليهدا أهلهدا أعشر، بمنعلة المديندة حيدي لهم أرض العجم فه  أرض العرب أو أرض 

                                                 

 مالو، لإلمام الموّطع شرح(: م1710/هد1122ت،)يوسل بن عبدالباق  بن مدمح عبداهلل أبو العرقان ، (1)
 .  317ص  ،(م1961 د هد1381: مصر)الحلب  الباب  مطبعة ،2  ،1ط عوض، عطوة ببراهيم: تح يَ

 .63ص اعجماع، مراتب: حعم ابن  (2)
 الرابع، العدد اقتصادية، تدراسا مجلة اعسالم ، اعنتا  نمط أساس ا ستخالل: سلمان أعهر الجبوري، (3)

  .70ص ،(م2000: بغداد)الحكمة، بيت الثانية، السنة
: بيروت) المعرفة، دار الخرا ، كتاب: م798/هد182)ببراهيم بن يع وب يوسل أبو ال اض  يوسل، أبو (4)

 .26ص السابَ، المصدر: آدم بن يحيى ؛69ص ،(م1979/هد1399
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 بدل منده ب  اعسدالم أو ال تدل ومدن  بدل منده الجعيدة و  يُ وبمنعلة اليمن، وكذلو كل مدن   يُ 
 ن رسدول اهلل ن ظهدر عليهدا اعمدام، ألا  عشدر، و أرض لعدرب فعرضدهم ة األوثان من ادَ بَ عَ 

ومددن  .(1)رضددين مددن أرض العددرب وتركهددا، فهدد  أرض عشددر حتددى السدداعةأقددد ظهددر علددى 
 الراشدددين والخل ددا   أرض العشددر كددذلو بقطدداع األرضددين، فلددم يددعت عددن بقطدداع النبدد  

ة حكددم اهلل وسددنّ أن لددو مددن بعددد ، لددم يددعت عددنهم ذكددر شدد   مددن العشددر عنددد اعقطدداع، وذ
نمددا  رسدوله  الخدرا  كدداألرض أرض علدى كددل مسدلم فدد  أرضده، بن ذكدر ذلددو أو تدرو، وا 

بها الرجل المسدلم مدن صداحبها الدذي يملكهدا بيضدا  فيعرعهدا، أفلسدت تدرخ أن عليده  ير تيك
 .(2)كرافها لربها وعليه عشر ما تخر  بذا بل  ذلو ما يجب فيه العكاة

يمكدددددن حصدددددرها فددددد  ندددددوعين مدددددن  أرض عكددددداة أو صددددددقة ولعشدددددر اأرض وهكددددذا فددددد ن      
سدددلم أهلهدددا وهدددم عليهدددا دون قتدددال. والثدددان  أاألرضدددين، األول منهدددا: األرض العشدددرية التددد  

. (3)منهدددا: األرض التددد  ملكهدددا المسدددلمون عندددوة بعدددد أن ي سدددمها الخلي دددة علدددى المحددداربين
قطعهددا اعمددام أرض التدد  آخددر مددن أرض العشددر، وهددو: األ ويمكننددا أن نضدديل بليهددا نوعددا  

نمدددا صدددارت  ،*للمسدددلمين يددددفع عندددا العشدددر أو نصدددل العشدددر، حسدددب ندددوع السددد   فيهدددا وا 
نمددا ذلددو بلددى اعمددام  ن رأخ أن يصددير بال طددافع يؤخددذ منهددا العشددر ألنهددا بمنعلددة الصدددقة، وا 

ن رأخ أن يصدديّ فعددل، وان رأخ أن يصددير عليهددا عُ  عليهددا عشددرا   رها خراجددا  بذا شددرين فعددل، وا 
فالعشددر هددو الصدددقة، وهددو العكدداة الم روضددة  .(4)فعددل ذلددو نهددار الخددرا أنددت تشددرب مددن كا

وهددد  عكدددداة األرض الم روضدددة علدددى المسددددلمين فددد  عرعهددددم  ،فددد  األرض والدددعرع والثمددددار
وثمددارهم، فمددا كددان مددن أرض مددن األرضددين لددم يوضددع عليهددا خددرا  فهدد  أرض عشددر، فمددا 

العشددر، ومددا كددان يسدد ى بالدددلو ف يدده نصددل  كددان منهددا يسدد ى سدديحا  أو تسدد يه السددما  ف يدده

                                                 

 .70ص السابَ، المرجع: الجبوري (1)
 .362ص السابَ، المرجع: الصال  (2)
 .392،394ص السابَ، المصدر: أبوعبيد ؛58ص السابَ، المصدر: يوسل أبو  (3)
 .113 -112السابَ، المصدر: آدم بن يحيى (4)
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العشددر، وذلددو فيمددا أخرجددت األرض مددن حنطددة أو شددعير أو تمددر أو عبيددب، وأمددا مددا سددوخ 
 . (1)مما أخرجت األرض ف نه يختلل فيها األصنالهذ  
وقد ذكر نصاب عكاة العشر ف  أحاديي كثيرة م صلة علدى النحدو الدذي ذكرندا وعيدادة      

 *العكدداة فيمددا سدد ت السددما  وفدد  الغيددل ضددا  منهددا. فددرض رسددول اهلل بع دفدد  ال افدددة نددور 
بلدى  وكتدب رسدول اهلل  .(2)شدرشر، وفيما س ت السواق  نصل العُ وفيما س ت العيون العُ 

ًَ العُ جن ِيما سقت الساماء أو ُسا وهو باليمن: معاذ بن جبل  يماا ُساقٌ غاي  ٌقشار  ِو
قددال: فيمددا سدد ت  بددن أبدد  طالددب علدد  الخلي ددة عددن وروي  .(3)شاارنصااف العُ  *بااالغرب

نمدا ن صدت عدن مبلد  تلدو  .(4)شربالدوال  والنواض  نصل العُ    شر وفيما سُ السما  العُ  وا 
أمدا  .(5)ف  هذ  مدن المؤوندة علدى أهلهدا والعدال  الدذي   يلدعم أولفدو مثلدهلما ف  الصدقة، 

: رسددول اهلل  ، قددال: قددالدري عددن م دددار عكدداة العشددر، ف ددد روي عددن أبدد  سددعيد الُخدد
                                                 

 داود، أب  سنن(: م888/هد275ت،)األعدي السجستان  األشعي بن سليمان داود أبو الحافظ داود، أبو (1)
 المصدر: النساف  ؛108ص ،(ت.د: بيروت)العصرية، المكتبة ،(2)  بدالحميد،ع الدين مح  محمد: تح يَ

 .5/41السابَ،
   :المصدر  كل موضع فيه ما  جاري على وجه األرض من واد ونحو .) ابن منظور: الغيل

 .(2/460المصدر السابَ، ال يوم : ؛1/58،السابَ
 واألخبار، األحاديي ف  المصنل(: م849/هد235ت،)محمد بن عبداهلل بكر أبو شيبة، أب  ابن  (2)

 المصدر: البيه   ؛376ص ،(هد1409: الرياض) ،(2)  ،(1)ط الحوت، يوسل كمال: المح َ
 .4/131السابَ،
    .راجع: عشور العكاة ف  هذا البحي 
  :المصدر السابَ ابن منظور: ؛1/197مختار الصحاح، ) الراعي:.الدلو العظيمة ف  البفر الغرب، 

1/243). 
 المصدر: النساف  ؛2/577السابَ، المصدر: الماوردي ؛646-645ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (3)

 .5/42السابَ،
 .648ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (4)
 .3/22السابَ، المصدر: الترمذي ؛2/673السابَ، المصدر: مسلم ؛2/524السابَ، المصدر: البخاري (5)

 :َستون صاعا  بصاع النب الوس ، :أبو عبد الرحمن الخليل بن ال راهيدي هو حمل بعير.) وقيل ،
(، دار 5المح َ: د.مهدي المخعوم  و د.ببراهيم السامراف ،  ) كتاب العين، :م(791هد175أحمد)ت،

 .(10/378،المصدر السابَ ابن منظور: ؛191ومكتبة الهالل،)د.ت(، ص
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صاادقة  ولاايس  دصاادقة  ولاايس ِيمااا دون خمااس ذو  **لاايس ِيمااا دون خمسااة أوسااقٍ 
ال ددرآن ة النبويددة   بددنص رفددت بالسددنّ ، فم ددادير العكدداة عُ (1)ِيمااا دون خمااس أواقااٌ صاادقة

ف يهدا العشدور  *** يا   ذا بلغت أوسد ا  خمسدة، قدال يعند  بدذلو خمسدة وسدبعين مددّ فالكريم. 
 .  (2)لو عشوروليس على ما دون ذ

وممددا تجدددر اعشددارة بليدده، ظدداهرة انت ددال األرض الخراجيددة بلددى بيددت مددال المسددلمين،      
التدد  أحدددثت مشددكلة ف هيددة كبيددرة، ألّن األرض بذا عرعهددا مسددلم يجددب عليدده أن ُيخددر  مددن 
عرعهدددا أو ثمرهدددا العشدددر أو نصددد ه ليدددؤدي العكددداة الم روضدددة عليددده، فهدددل يجدددب عليددده دفدددع 

ا  بذا كانددت األرض خراجيددة ومالكهددا مسددلم أو يكت دد  بعحددد الح  ددين، ألّن العشددر مددن الخددر 
لددم يعخددذوا العشددر مددع الخددرا ، ألّن أرض  الخلي ددة عمددر بددن الخطدداب والخل ددا  الراشدددين 

الخددرا  آنددذاو كاندددت فدد  أيددددي الك ددار وهدددذا هددو األصدددل فدد  الخدددرا ، ولددذلو لدددم نجددد فيددده 
مشددغولين فدد  ال توحددات اعسددالمية، ولددم  صددحابة تشددريعا  لعدددم حدداجتهم بليدده، ف ددد كددان ال

يسددلم أحددد مددن أهددل الذّمددة الددذين يعرعددون األرض الخراجيددة، لكندده فدد  العصددر األمددوي أسددلم 
الكثير من الموال  من أهل الذّمدة ، أو أّن األرض اشدتراها مسدلم علدى رأي مدن قدال بجدواع 

ذا قلنددا بصددحة  ذلددو لمصددلحة ُي رُّهددا اعمددام وهددو مددع ذلددو يددؤدي خراجهددا، قددال أهددل العلددم: وا 
الشرا  ف نها تكون ف  يد المشتري على ما كانت ف  يد البدافع يدؤدي خراجهدا ويكدون معندى 

 .         (3)الشرا  هاهنا: ن ل اليد من البافع بلى المشتري بعوض
وقددد ذهددب الكثيددر مددن أهددل العلددم بلددى عدددم جددواع شددرافها ألنهددا أرض موقوفددة   يسدد ط      

قددال لعتبددة  ال مددن األحددوال، ودلدديلهم فدد  ذلددو أّن الخلي ددة عمددر بددن الخطدداب خراجهددا بحدد
وقدددد اشدددترخ أرضدددا  خراجيدددة: ممدددن اشدددتريتها؟ قدددال: مدددن أربابهدددا، فلمدددا اجتمدددع المهددداجرون 
واألنصددارقال عمددر: هددؤ   أربابهددا فهددل اشددتريت مددنهم شدديفا ؟ قددال:  ، قددال عمددر: فارددهددا 

                                                 

 .649ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (1)
  ُمنظور: وجمعه أمداد.)ابن يسع تسعة عشر صاعا ، مكيال ضخم ألهل الشام وأهل مصر، ي:دّ الم 

 (.2/567،المصدر السابَ ال يوم : ؛15/274،المصدر السابَ
 .2/723 السابَ، المصدر: قدامة ابن (2)
 .723د2/716 السابَ، المصدر: قدامة ابن (3)
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  .(1)على من اشتريتها منه وخذ مالو
وعلددى هددذا األسدداس اختلددل ال  هددا  فدد  اجتمدداع العشددر الخددار  فدد  األرض الخراجيددة،      

ف دددال الحن يدددة:  يجتمدددع العشدددر والخدددرا  فددد  أرض واحددددة، ألّن كدددال  منهمدددا مؤوندددة األرض 
ن كانددا ي ترقددان فدد  أّن العشددر فدد  معنددى العبادة)العكدداة(، والخددرا  بمعنددى الذّلددة  الناميددة، وا 

ألّن سبب وجدوب العشدر األرض الناميدة باعتبدار ح ي دة النمدا ، وأمدا اأرض والخنوع، وذلو 
. وذهدددب جمهدددور ال  هدددا  بلدددى جدددواع (2)الخراجيددة فطلدددب النمدددا  بالعراعدددة فيهدددا هدددو المعتبددر

اجتمددداع العشدددر والخدددرا  و  يمندددع أحددددهما اآلخدددر، ألنهمدددا ح دددان يجبدددان لمسدددتح ين يجدددوع 
باعتبدددار، فهمدددا حّ دددان مختل دددان ذاتدددا  ومحدددال  وجدددوب كدددل  منهمدددا علدددى المسدددلم، كدددل واحدددد 

 .(3)وسببا  
وتتجسددددد هددددذ  الظدددداهرة فدددد  العهددددد األمددددوي بمددددا صدددد   عددددن الخلي ددددة الراشددددد عمددددر بددددن      

لدددو بمدددا روخ يحيدددى بدددن آدم عدددن أنددده أخدددذ العشدددر والخدددرا  معدددا ، ويّتضددد  ذ عبددددالععيع 
عمرو بن ميمونن قال: سعلت عمر بن عبدالععيع عدن المسدلم يكدون لده أرض خدرا ، قدال: 
خددذ الخددرا  مددن هاهنددا، وأشددار بيددد  بلددى األرض، وخددذ العكدداة مددن هاهنددا، وأشددار بيددد  بلددى 

مدن العرع، قال ُشريو: لعل عمر   يكون قال هذا حتى سعل عنه أو بلغه فيه، ف نده كدان م
 .  (4)ُي تدخ به

بّن وجددود األرضدد  الخراجيددة فدد  أيدددي أهددل الذّمددة لعراعتهددا هددو األصددل، وأمددا انت الهددا      
 بين المسلمين هو الذي حدي فيما بعدد، ولدذلو كدان اجتهداد الخلي دة عمدر بدن عبددالععيع

حددين ُسددفل عددن أرض الخددرا  أتجددب عليهددا عكدداة ؟ قددال: الخددرا  علددى األرض والعكدداة علددى 
. وقد أسلم بعدض النداس مدن أهدل الدبالد الم توحدة ُصدلحا  وصدارت أرضدهم ُعشدرية (5)بِّ الح

                                                 

 .2/582 السابَ، رالمصد: قدامة ابن ؛99ص السابَ، المصدر: عبيد أبو (1)
: مصر) السعادة، مطبعة ،1  ،1ط المبسوط،(: م902/هد290ت،)السرخس  الدين شمس السرخس ، (2)

 .2/57 السابَ، المصدر: الكاسان  ؛108ص ،(هد1324
 .5/543 السابَ، المصدر: النووي ؛2/576 السابَ، المصدر: قدامة ابن (3)
 .165ص السابَ، المصدر: آدم بن يحيى (4)
 .3/91 السابَ، المصدر: شيبة أب  ابن (5)
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. وأقطدع العدرب مدن األرض (1)على نحو ما حدي ف  ديار ربيعة ف  أرض الجعيرة ال راتيدة
التدد  هددرب أهلهددا عنهددا فدد  بددالد الشددام وكرمددان وغيرهددا وعرعوهددا وأّدوا العشددر عنهددا، ونددعع 

ذربيجددان وغيرهددا مددن الددبالد الم توحددة وعمددروا األرض فيهددا وأدوا آخددرون بلددى قبددافلهم فدد  أ
. ومثدددل هدددذا كثيدددر يددددل علدددى سدددعة انتشدددار الحدددري الدددذي صدددار يدددؤدي المسدددلمون (2)الُعشددر

الُعشر عنه، ب  أن تُبّدل الطبيعة ال انونية لبعض األراض  الصلحية بسبب بقطداع بعضدها 
ُر بدل الخرا ، قدد أحددي مشدكلة فد  ن دص أو بسالم أهلها لتصب  ُعشرية يؤدخ عنها الُعش

واردات بيت المال مما اضطر الو ة بلدى اتخداذ تددابير أخدرخ تعدّوض الدن ص الحاصدل مدن 
 جرا  ذلو.        

، فالظددداهرة مدددا   يمكدددن بخ اؤهدددا كدددالعرع افماااوال الملكااااة ضاااربان: ظااااهرة وباطناااةو      
ا دخلت البلد وحال عليهدا الحدول، وهدذ  . يضال بليها بضافع التجار بذ(3)والثمار والمواش 

، والباطندة مدا أمكدن بخ داؤ  مدن الدذهب وال ضدة (4)العكاة كان عمال المدن ي ومدون بجبايتهدا
شدر مدن ي رقهدا بن سده، فيددفع عنهدا ربدع العُ أن ، فتترو بلدى ال درد المسدلم (5)لتجارةاوعروض 

 بالمافة .  5/2أو بما يساوي  1/40شر ماله بذا حال عليه الحول، وربع العُ 
يعخذونها منهم، ف دد جعدل  يلعم الناس بالعكاة وان ي رض عليهم عما    أنولول  األمر      
فد  آيدة الصددقة ثالدي صدنل  العاملين على العكاة، أصحاب سهم فيهدا فدذكرهم  اهلل 

من أصنافها الثمانية، هذا فيما يخص عكاة األمدوال الظداهرة، أمدا فيمدا يخدص عكداة األمدوال 
ليس لوال  الصدقات نظر ف  عكاة المال الباطن وأربابه أحَ ب خرا  عكاته منده، فالباطنة: 

لهددم، ونظدددر   ب  أن يؤديهددا أربدداب األمدددوال طوعددا ، في بلهددا مدددنهم، ويكددون فدد  ت ري هدددا عونددا  
العكداة  فد ذا لدم تكدلِ  .(6)مختص ف  عكاة األموال الظداهرة يدؤمر أربداب األمدوال بددفعها بليده

                                                 

 .180ص السابَ، المصدر: البالذري (1)
 .314 ،305ص السابَ، المصدر: جع ر بن قدامة (2)
 .2/269السابَ، المصدر: الماوردي (3)
 ذات منشورات العربية، اعسالمية الحضارة تعريخ ف  دراسات: وآخرون عبدال تاح سعيد عاشور، (4)

 .312ص ،(م1986 -هد1406: لكويتا) ،(2)ط السالسل،
 .2/269السابَ، المصدر: الماوردي (5)
 .2/269السابَ، المصدر: الماوردي (6)
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ال  را  وال فات السدبع األخدرخ فد  آيدة الصددقات، ولدم يكدن فد  بيدت المدال مدا يسدد حاجات 
 ددرافهم ويك ددوهم فدد   تلدو الحاجددات، فددرض النظددام اعسددالم  علددى أهدل كددل بلددد أن ي ومددوا ب

السدددلطان يجبدددر األغنيدددا  علدددى ف: وعلدددى رأي بعدددض العلمدددا حاجددداتهم الغذافيدددة والمعاشدددية، 
بدداس نهم يطعمددونهم مددن ال ددوت الددذي  بددد مندده ومددن اللّ  كدداة، فددن لددم ت ددم الع  بعالددة ال  ددرا  فدد

 .(1)كن ي يهم من المطدر والصديل والشدمس وعيدون النداسبمسللشتا  والصيل بمثل ذلو، و 
بمبدددداد  يددددؤمن ندددده   يجددددوع لمسددددلم غندددد  أ، و  المددددال مددددال اهلل أنّ  يعلمددددون نو المسددددلمو 

أو جعدل لهدم راتبدا  أو أجدرا ، فالمدال  علدى ال  درا  بذا مدا اسدتغلهم فد  عمدل يمن   أناعسالم، 
نمددا  ،وهددو ملددو لجماعددة المسددلمين، واهلل غندد  عددن العددالمين  فدد  الح ي ددة هددو مددال اهلل وا 

ويضدعونه  هجعل اهلل المال ف  ذمة األغنيا  فهم خل ا  اهلل فد  أرضده، ووكدال  عنده ين  وند
ُناوا ِباللَّاِه َوَرُساوِلِه َوَأْنِ قُاوا َآمِ :  اهلل قدال، ورسوله الكريم  ف  نصابه كما أمرهم اهلل 
ِِيهِ   .الودافعُ  رد  تُ أن  و بد يوما   ،. فالمال واألهلون وديعة  (2)ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِ يَن 

 أو الصدقة: شاروط وجاوب اللكااةا 7
يم، رفت من السنة النبويدة المطهدرة   بدنص ال درآن الكدر بن م ادير العكاة وتحديداتها عُ      

ة النبويددة عرفنددا أن العكدداة أنددواع: عكدداة علددى أمددوال التجددارة، وعكدداة علددى الددذهب فمددن السددنّ 
ة أيضدا  عرفندا وال ضة، وعكاة على العروع والثمار، وعكاة على المواش  واألنعام، ومن السدنّ 

 منها: و شروط بخرا  العكاة، 
تجددب عليدده العكدداة بذا  د، فمددنهم مددن رأخ انددهبدد: اختلددل ال  هددا  فدد  وجددوب عكدداة العالْريااة .1

ن مّلكدده  كدده سدديد ملّ  مددا   وبلدد  النصدداب، ومددنهم مددن رأخ عدددم تددوفر األهليددة فيدده للملددو وا 
د  ألندده أي العبددد ومالدده ألندده ومالدده بمثابددة المددال عنددد ، بددل تجددب العكدداة علددى سددي  سدديد ، 

اتددب فددال عكدداة فدد  مددال العبددد والمكفدد ذا ف ددد شددرط الحريددة سدد طت العكدداة،  .(3)ملددو لسدديد 
                                                 

 .6/156 المحّلى،: ال رطب  حعم ابن (1)
 (.7)اآلية: الحديد سورة (2)
 صدرالم: األندلس  رشد ابن ؛5/208السابَ، المصدر: ال رطب  حعم ابن ؛622ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (3)

 مسافل ف  اعسالم شرافع(: م1205/هد602ت،)الحسن بن جع ر الدين نجم ال اسم أبو الحّل ، المح َ ؛1/178السابَ،
 -هد1398: األشرل النجل)اآلداب، مطبعة ،(1)  ،(1)ط عل ، محمد عبدالحسين: المح َ والحرام، الحالل
: المرتضى ابن ؛5/326السابَ، المصدر :النووي ؛490-2/488السابَ، المصدر: قدامة ابن ؛140ص ،(م1969
 .3/140السابَ، المصدر
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  .(1)عت احتى يُ 
: فالعكاة   تجب ب  على المسلم، ألنها عبادة بسالمية وركن مدن أركدان اعسدالم اإلسَم  .2

ولما كدان اعسدالم  ،ة النبوية المطهرة، فال يطالب بها غير المسلمالخمسة الت  أقرتها السنّ 
 َّ  .(2)لم يلتعمه م  ودا  عند الكافر ف ن العكاة ح

ين، فددال تكددون هندداو عكدداة فدد  مددال   يملكدده نصدداب الخددال  مددن الدددَ : وهددو اللااِ النصااابمِ  .3
فد ن ب د  منده شد   ي ضدل  ،اعنسان، ف ن كان عليه دين فيجب سداد دينه مدن هدذا المدال

عددن سددداد حاجتدده األصددلية فيجددب عليدده العكدداة عنددد بلددو  النصدداب، ألندده بعددد ذلددو يصددب  
ط  فريضدة العكداة عدن طيدب ن دس عغنيا ، حيي حصل على م دار من الك اية فعليه أن يُ 

ين يمنددع وجددوب العكدداة فدد  األمددوال لدددَ ا. ف(3)شددكرا  هلل تعددالى علددى نعمافدده وعرفانددا  للجميددل
 .  (4)كلها الظاهرة والباطنة

، (5)سدتنما  بمدا بالتجدارة أو با سدتثمارلإل : أي أن يكون المدال معددا  عدًا للنماءأن يكون مُ  .4
وامدل والرقيدَ عال غيدر المعددة للتجدارة، كاعبدل والب در الولهذا فان العكاة   تجب فد  األمدو 

 . (6)واألثاي المعد للخدمة والبيت المعد للسكن وآلة العمل الت  لم تستخدم كعروض تجارة
: أي مرور عام على األقل على ملكية هذ  األشيا ، ليطهر الغند  بالعكداة ْوالن الْول .5

ال لكاااة ِااٌ مااال ْتااى يْااول  : ي ددول، (7)عليدده أو عاد  لدده مالدده الددذي ح ظدده اهلل 
. وهذا هو المجمع عليه عند ال  ها   ن المال بذا حال عليه الحدول فهدو (8)عليه الْول

هدددا يتح دددَ بكمالهدددا ؤ ة بن سدددها، ونمايدددامنمظندددة للنمدددا ، يسدددتثنى مدددن ذلدددو الدددعروع فهددد  
                                                 

 .621ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (1)
 السابَ، المرجع: ال رضاوي ؛5/327السابَ، المصدر: النووي ؛2/488السابَ، المصدر: قدامة ابن (2)
1/97. 
 .5/359السابَ، المصدر: النووي (3)
 .2/291السابَ، المصدر: قدامة ابن (4)
 .2/11السابَ، المصدر: الكاسان  ؛2/269السابَ، المصدر: الماوردي (5)
 .2/274السابَ، المصدر: الماوردي ؛628 ،434ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (6)
 .356ص السابَ، المرجع: الصال  (7)
 السابَ، المصدر: الماوردي ؛1/571السابَ، المصدر: ماجة ابن ؛565ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (8)
 .4/95السابَ، المصدر: البيه   ؛2/273
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 .(1)ونضوجها، فال يشترط فيها الحول

ماشددددية ب  بذا كانددددت سددددافمة أو كانددددت معدددددة :   تجددددب العكدددداة فدددد  الوم للماشاااايةالسَّاااا .6
ااٌ صاادقة الغاانم ِااٌ ساااةمتها جذا كاناات أربعااين ِ يهااا شاااة :، ل ولدده (2)للتجددارة ، (3)ِو

 .(4)وم ف  الماشية ف  أغلب أيام السنةواشترط جمهور ال  ها  أن تكون ص ة السّ 
 أو الصدقة: افموال التٌ تجب ِيها اللكاةا 8

هددرة ألهلهددا دة للنمددا ، بمددا بن سددها أو بالعمددل فيهددا، طُ رصددوال المُ والعكدداة تجددب فدد  األمدد     
من أصول المنافع المتبادلدة فد   ومعونة لمستح يها، وتؤخذ العكاة من كل مال يعتبر أصال  

 الحياة، فه  تجب ف  ستة أنواع من المال:
، وشدروطها : كاعبدل والغدنم والب در والضدعن ومدا أشدبهها، عندد تدوفر الشدروط فيهدامعَ النِ      

فهدد  تؤخددذ مددن الغددنم والمدداعع بم دددار واحدددة مددن  ،أن تكددون سددافمة مددع تددوفر شددرط العدددد
بم ددار واحددة فد  كدل مفدة، ومدن  200بلدى  101أربعين فما فَو بلى مافة، ثم يبتد  مدن 

اعبدددل عدددن كدددل خمدددس شددداة بلدددى أربدددع وعشدددرين، فدددان كاندددت خمسدددا  وعشدددرين فعليهدددا بندددت 
ة أو أقددل. والجدداموس والب ددر كددل ثالثددين عليهددا واحدددة بنددت نناقددة صددغيرة بنددت سدد د مخدداض

ة. فدد ذا بلدد  العدددد سددتين كانددت بم دددار واحدددة بنددت سددنتين، والخيددل بذا اعتبددرت آلددة مددن نسدد
ن فدد آ ت الحددرب، فددال عكدداة عليهددا، كددل ذلددو بذا كانددت الحيوانددات تعكددل مددن الكددأل المبدداح، 

ذا دخلدت فد  التجد ونالحدظ  .(5)ارة فت دوم عنهدا عكداة التجدارةعل ها صاحبها فال عكداة فيهدا، وا 
صددنل، وذلددو  مددن كددلّ  شددر ت ريبددا  وافم هددو ربددع العُ أن ال دددر الددذي يخددر  مددن عكدداة الددنعم الس دد

                                                 

 .2/491السابَ، المصدر: قدامة ابن ؛1/197السابَ، المصدر: األندلس  رشد ابن (1)
 .2/273السابَ، المصدر: الماوردي ؛416ص السابَ، المصدر: أبوعبيد (2)
 .4/86بَ،السا المصدر: البيه   ؛5/28السابَ، المصدر: النساف  ؛1/12السابَ، المصدر: أحمد (3)
 المصدر: المرتضى ابن ؛5/337السابَ، المصدر: النووي ؛2/431السابَ، المصدر: قدامة ابن (4)

 .3/157السابَ،
 السابَ، المرجع: الصال  ؛1/469السابَ، المرجع: حسن ؛275-2/270السابَ، المصدر: الماوردي (5)

 الرابع، العدد اقتصادية، دراسات لةمج والن د، المال ف  الغعال  آرا : فندي صبح .د الكبيس ، ؛356ص
: ال يس  ؛103ص السابَ، المرجع: سالمة ابن ؛115ص ،(م2000: بغداد)الحكمة، بيت الثانية، السنة

 .125ص السابَ، المرجع
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 . الكددرام وعمددل بهددا صددحابته واضدد  مددن اسددت را  وظي ددة العكدداة التدد  بينهددا رسددول اهلل 
فد  و ربدع العشدر بالتحديدد، ف   الغنم يبدأ النصاب من أربعين شاة وفد  األربعدين شداة، هدو 

اعبل يبدأ النصاب بخمس من اعبل وهذ  اعبل الخمس شاة ولدو تتبعندا بحدي هدذ  المسدعلة 
 .(1)لوجدنا أن خمسا  من اعبل تعادل أربعين شاة أو نحوها

فددددة، أي ربددددع العشددددر ابالم 2.5: كالددددذهب وال ضددددة ونحوهمددددا، فم دددددار العكدددداة ناالنقااااد     
ين دينددارا  نصددل دينددار، وفدد  كددل مددافت  درهددم خمسددة دراهددم، فدد ذا بالتحديددد، ف دد  كددل عشددر 

ن كثر فبحسابه علدى الت ددير، علدى أن يحدول أكان النصاب  قل من ذلو فال عكاة فيهما، وا 
وات  دوا علدى أن فد  كدل مدافت  درهدم مدن ال ضدة التد  اكتسدبها المدرُ  عافددة  .(2)عليها الحول

فالدذهب وال ضدة مدن األمدوال   ، (3)، خمسدة دراهدمعلى المافت  درهم التد  كاندت عندد  حدو   
 .(4)ٌِ الَوِرق ربي الُعشر: الباطنة وعكاتهما ربع العشر، ل وله 

ة للتجددارة أصددال ، ف يهددا ربددع : وي صددد بهددا عددروض التجددارة وهدد  األمددوال المعدددّ التجااارة     
 .(5)فة، بذا بلغت النصاب وحال عليها الحولابالم 2.5العشر أيضا  

 ،اهرة أو باطندةظف  األرض سوا  كانت  : وه  الثروات الت  أودعها اهلل المعادن     
وبدددددون أن يصددددنعه أحددددد،  كددددالمل  وال يددددر والددددذهب وال ضددددة وغيددددر ذلددددو ممددددا خلددددَ اهلل 

و   .(6)حالدددهل يعتبدددروعكاتهدددا ربدددع العشدددر كالدددذهب وال ضدددة، وقيدددل الخمدددس كالركددداع، وقيدددل 
 كى لوقتها.يعتبر فيها الحول ألنها فافدة تع 

                                                 

 .90ص السابَ، المرجع: الخطيب (1)
 َ،الساب المرجع: الصال  ؛1/469السابَ، المرجع: حسن ؛2/280السابَ، المصدر: الماوردي (2)

 .90ص السابَ، المرجع: الخطيب ؛374ص
 .63ص ، اعجماع مراتب: ال رطب  حعم ابن (3)
 الدارقطن ، ِعلل(: م995/هد385 ت،) مهدي بن أحمد بن عمر بن عل  البغدادي، قطن  الدار (4)
 ؛2/280السابَ، المصدر: الماوردي ؛160ص ،(م1985 - هد1405: الرياض)طيبة، دار ،(3)، (1)ط
 .6/65المحّلى،: ل رطب ا حعم ابن
 السابَ، المرجع: الصال  ؛1/469السابَ، المرجع: حسن ؛2/280السابَ، المصدر: الماوردي (5)

 .90ص السابَ، المرجع: الخطيب ؛374ص
 السابَ، المصدر: الترمذي ؛13/353السابَ، المصدر: حّبان ابن ؛2/544السابَ، المصدر: البخاري (6)
3/661. 
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: فهو كل مال وجد مدفونا من ضدرب الجاهليدة فد  مدوات أو طريدَ سدابل كدان كالالرع      
الحدددرب ف يددده  مدددا كدددان مدددن ركددداع فددد  أرض رحمددده اهلل: - لواجدددد ، قدددال الحسدددن البصدددري

ااٌ الركااال : ل ولدده .(1)شددررض السددلم ف يدده العكدداة وهددو ربددع العُ أمددس، ومددا كددان فدد  الخُ  ِو
الدددعروع والثمدددار: كالحنطدددة والشدددعير والعبيدددب والتمدددر ونحوهمدددا وعكاتهدددا وعكددداة  .(2)الُخماااس

السددي ، ونصددل ببنسددبة العشددر فدد  األرض المرويددة مددن غيددر كل ددة كددعن تسدد ى بددالمطر أو 
   األصدنالولكل صنل من هدذ .(3)العشر بذا كانت تس ى باآللة كالد   والنواعير ونحوها

 و صاحبه، وجبت فيه العكاة.ال عليه الحول ف  ملحنصاب معين بذا بلغه و 
أمدددا األمدددوال التددد  تخدددر  كعكددداة عدددن النصددداب، فتكدددون مدددن كدددل صدددنل بحسدددبه، فمدددن      

الحيوان أن تكون العكاة عيندا  مدن الحيدوان، وتجدوع قيمتده ن ددا ، ومدن الطعدام طعدام، ويجدوع 
 ت دير قيمته 

وال التدد  تجبددى فيهددا حدداألوال ددرآن الكددريم لددم يحدددد  .(4)بالمددال، ومددن الن ددد تكددون العكدداة ن دددا  
نمدددا كدددان ذلدددو مدددن مهّمددد ف ددد  عكددداة الدددعروع  رة.طّهدددة المُ ة النبوّيدددة السدددنّ العكددداة و  م اديرهدددا وا 

تراعدددى ندددوع الحيواندددات وأعمارهدددا  األنعدددامفددد  عكددداة و والثمدددار عندددد حصدددادهما علدددى ال دددور، 
مدام الملدو وهدو وعددها، أما عكاة الن د وعروض التجارة، فيشترط فد  المدال الدالعم للعكداة، ت

ل أو قددددابال  للنمددددا  ضددددوالنمددددا : وهددددو أن يكددددون المددددال ناميددددا  بال  الحيدددداعة والتصددددرل.حددددَ 
وهدددو يختلدددل بددداختالل أمدددوال  ،بطبيعتددده، وبلدددو  النصددداب: وهدددو بلدددو  المدددال م ددددارا  محدددددا  

العكدددداة، وال ضددددل عددددن الحددددوافج األصددددلية، أي أن يكددددون مددددال العكدددداة فافضددددا  عددددن الحددددوافج 
 ين، وحو ن الحول.حبه، والسالمة من الدَ األصلية لصا

                                                 

 السابَ، المصدر: حّبان ابن ؛3/1334السابَ، المصدر: مسلم ؛2/545السابَ، رالمصد: البخاري (1)
 .3/34السابَ، المصدر: الترمذي ؛13/351
 السابَ، المصدر:   الترمذي ؛3/1334السابَ، المصدر: مسلم ؛2/545السابَ، المصدر: البخاري (2)
3/34. 
 المصدر: قدامة ابن ؛2/278َ،الساب المصدر: الماوردي ؛2/42السابَ، المصدر: البخاري (3)

 المرجع: الصال  ؛1/469السابَ، المرجع: حسن ؛7/99السابَ، المصدر: ال رطب  ؛2/293السابَ،
 .374ص السابَ،
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فهد  الصددقة الواجبدة التد  يؤديهدا المسدلم فد  شدهر رمضدان، ووقتهدا  :أما لكاة ال طر     
مددن أول يددوم مددن أيددام شددهر رمضددان وتنتهدد  فدد  اليددوم األول مددن شددهر شددوال قبددل صددالة 

ن شدددا  جعلهدددا العيددد.  تمدددرا  أو شدددعيرا  أو ويؤديهدددا صددداحبها بالخيدددار، بن شدددا  جعلهددا ُبدددرا ، وا 
ع ددى ويؤديهددا كددل مسددلم عددن ن سدده وعددن جميددع مددن يعدديلهم مددن أفددراد عافلتدده، و  يُ . (1)عبيبددا  

منهدا ب  مدن كدان   يملدو شدديفا  يعيدد عدن قوتده وقدوت مددن يعديلهم، وقدد أختلدل العلمدا  فدد  
مدا صداع واحدد مدن الددقيَ أو  :م دارها، ب  انده ات دَ فد  الوقدت الحاضدر علدى أن م ددارها

 .(2)خ عن كل فرد من أفراد العافلةؤدّ تُ  ،يعادله من طعام أهل البلد
 الخاتمة:     

بننددد  تناولدددت فددد  بحثددد  هدددذا الجاندددب ا قتصدددادي للعكددداة وهدددو المدددؤثِّر فددد  بيدددت مدددال      
المسلمين أو خعانة الخالفة اعسالمية، لما أعت دد أّن لمدورد العكداة أو الصددقة مدن أثدر مهدم 

تصداد العربد  اعسدالم  ورفدع مسدتوخ معيشدة ال درد فد  الخالفدة اعسدالمية، ف  بنعدا  ا ق
والتدد  لددو ُطّب ددت جبايتهددا بشددكلها الصددحي  حاضددرا  أو مسددت بال ، ووفددَ الشددريعة اعسددالمية 
لرأينددا النتددافج ا قتصددادية المعيشددية اعيجابيددة واضددحة جلّيددة بمددا يخدددم ال ددرد والمجتمددع فدد  

 .  بالدنا العربية واعسالمية
 وأختم ب ضل اهلل تعالى بحث  هذا فعقول:      

ددد بّن ال ددرآن الكددريم هددو األسدداس الددذي ُبنيددت عليدده أركددان اعسددالم وأحكامدده، لددذلو 1       
فددد ّن شدددؤون المدددال فددد  اعسدددالم جدددا  تشدددريعها م ترندددا  بنظدددام تحصددديلها وحياعتهدددا لمعالجدددة 

ن خدددالل متطلبدددات الخالفدددة العربيدددة المسدددعلة المعاشدددية، وتدددوفير متطلبدددات الحيددداة الماديدددة مددد
اعسددالمية مددن أجددل تددوفير دعددافم كيانهددا. وممددا  شددو فيدده أّن العوامددل ا قتصددادية لهددا أثددر 
فعال ف  سير األحداي التعريخية وف  سياسدة أي دولدة د الداخليدة والخارجيدة د فد  أي نظدام 

مية مع الشدعوب التد  من أنظمة الحكم، حيي أّن الت اعل الحضاري للخالفة العربية اعسال
انضددوت تحددت رايددة اعسددالم، تتجسددد فدد  الجانددب التطبي دد  لهددذ  العوامددل ا قتصددادية فدد  

 المال والن د. 
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ددد لدديس هندداو أّي تعددارض أو ت دداطع بددين أصددحاب المددذاهب اعسددالمية فيمددا يخددص 2     
ن كدان هندداو ا خدتالل فهددو الجواندب الماليدة وا قتصددادية فد  الخالفددة العربيدة اعسددالمية، وا 

اخددتالل آرا  فدد  فددروع األحكددام الشددرعية ولدديس فدد  تطبيددَ النصددوص الشددرعية، ف ددد ثبتددت 
كثيدددر مدددن ركدددافع ا قتصددداد العربددد  اعسدددالم  حتدددى صدددارت تمثدددل تراثدددا  حضددداريا  للخالفدددة 

 العربية اعسالمية.

سددالمية كددان دد بّن البنددا  الهيكلدد  للددواردات العامددة لبيددت المددال فدد  الخالفددة العربيددة اع3     
مددددن أروع مددددا يكددددون، حيددددي تنوعددددت بيددددرادات بيددددت المددددال مددددن العكدددداة فدددد  الددددذهب وال ضددددة 
وعددروض التجددارة وعشددور عكدداة الددعروع، وخمددس الغنددافم والمعددادن والركدداع والل طددة، وكددذلو 
بيددرادات ال دد   المتمثددل فدد  الخددرا  بعنواعدده، والجعيددة وعشددور التجددارة، فضددال  عددن بيددرادات 

سالمية غير دافمة، كالصواف  والهدايا وضرافب األسدواَ والوصدية وأمدوال أخرخ للخالفة اع
 من   واري له، والُحبوس أو الوقول وغيرها. 

ددد بّن آليددة اعن دداَ العددام للخالفددة العربيددة اعسددالمية المتمثلددة فدد  بيددت المددال، كانددت 4      
مصددارل بيددت المددال، تجددري علددى المددذاهب اعسددالمية الُمعتمدددة فدد  الن  ددات، أو مددا يسددمى 

مدددن سدددورة التوبدددة(، وكدددذلو عشدددور  60فالصددددقات كاندددت تدددوعع وفدددَ آيدددة الصددددقات )اآليدددة 
فد   العروع، أما الغنافم والمعادن والركاع فكاندت مصدارفها فد  الخمسدة الدذين ذكدرهم اهلل 

ة مدن سدورة األن دال(. أمدا ال د   فهدو للمسدلمين عامد 41ال رآن الكريم ف  آية الغنيمة )اآلية 
فدد  حددوافجهم مددن العطددا ات واألرعاَ والجددي  والخدددمات ومرافددَ الخالفددة العامددة، قددال اهلل 

َِلّلااِه َوِلْلَرُسااوِل َوِلااِذْي الُقْرَبااى َوالَيتَاااَمى تعددالى:  َِاااَء الُل َعَلااى َرُسااوِلِه ِمااْن َأْهااِل القُااَرى  َمااا َأ
 .َوالَمَساِكْيِن َواْبَن السَِّبْيلِ 

يدداكم لصددا  ل  العمددل، وجنبنددا مددوارد الخطددع ومصددادر العلددل، وأعددان كددل واٍل وف نددا اهلل وا 
علددى مددا وّ  ، وكددل راٍع علددى مددا اسددترعا ، بمندده وكرمدده ولط دده. وأرجددو مددن اهلل مخلصددا  أن 
بدددراع جوانبددده  تكدددون مسددداهمت  هدددذ ، خدمدددة لدددديننا الحنيدددل ولتعريخندددا العربددد  اعسدددالم ، وا 

يَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُاوَن َربََّناا اْغِ اْر َلَناا َوإلْخَواِنَناا : َوالَّذِ المضيفة. وأختم ب ول اهلل تعالى
يْم. ِْ َِ َرءُوْف َر ًَ ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا ِجنَّ    الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإليَماِن َوال َتْجَعْل ٌِِ ُقُلوِبَنا ِغ
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Of the revenues of Beit al-Mal (Money House) 
In the Islamic Arab Caliphate 

(Al-Zakat) 
 

 
Abstract 

The economic systems brought by Islam have had a 

significant impact on the lives of the nations that entered the 

era of Islam, As the financial position of any country represents 

as chart that accurately reflects the strength or weakness of the 

state. 

The politics of any country is its financial system with 

its resources and banks, and if the fiscal policy of each country 

is based on balancing its resources and expenses, the Islamic 

Caliphate maintained a financial balance, one day it did not 

resort to the right to bargain against the rights of the Islamic 

nation in exchange for a financial cover, however, the money 

was available at the money house, and the guardian of the 

house of money was only the faithful, the money came to Beit 

al-Mal (money house) from various sources, mainly zakat 

(Alms).  

When talking about the economic heritage of the Arab 

Islamic Caliphate, we find ourselves in front of a coherent and 

tightly knit heritage system, which has illuminated the Arab-

Islamic civilization and achieved the happiness of humanity. 

The economic system in the Arab Islamic Caliphate is part of 

the Islamic system that has remained and is still a great 

monument that will not be able to destroy the scars of fraud 

and malicious distortion, and it will not be able to distort the 

corrupt pens (even if some of them are back). And the systems 

established by the Muslims were unable to do so. 
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The most prominent Islamic financial systems in Islam 

are fairly independent of all financial systems in the world. The 

most important principles of these systems are the rules of the 

College approved by the Holy Quran and the Sunnah of the 

Prophetic Sunnah. Subdivided branches are measured 

according to the evolution of conditions and unless the Salma 

nation is made up of events. 

The House of Money in Islam General Resources The 

researchers differed in their classification according to the 

criteria on which they measure, However, they are limited to us 

in two sections: the first is the annual or periodic revenues. 

This means the resources that are collected in a certain period. 

The abscess and the urethra, plus the five on the front. 

 

The second part is the non-annual or periodic revenues. 

It means the resources collected at the appropriate time, 

regardless of the criteria of time, such as the tenth of the trade, 

the wine, the five spoils, the five metals, the ore and the legacy 

of the deceased, and the money of the shot and all that is not 

known to him. 

The Arab Islamic Caliphate has followed this policy 

since its inception, where it established the House of Money, 

which is based on maintaining the Muslims' money and 

preserving it and not to dispose of it except as required by the 

benefit of Jemaah Islamiyah. Is really like the Ministry of 

Finance, and its owner is acting as Minister of Finance at 

present. 

it is known that the most important imports of the House 

of Money in the Islamic Caliphate are: Zakat, Al-Ghanimah, 

Al-Faya, Al-Faya includes (Al-Kharaj, Al-Jaziya and Al-

Ashoor). These are all in the sense of tax, but some are tax on 

the land or on heads and some on other things. 
                                                 

 


