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المقدمة
الحمد  +خالق الخلق ،والقاضي بالحق ،والمثيب على الصدق ،ورب كل
شيء ،وفاصل األمور ،العالم بما يكون ،محصل ما في الصدور ،ال شيء مثله،
العلي العظيم.وصلى ( على َعبْده ورسوله سيد النبيين ،وإمام المتقين ،م َُحمَّد خاتم
المرسلين ،وعلى جميع أنبيائه ورسله ومالئكته المقربين.وعلى آله وصحبه الطيبين
أما بعد٠٠٠فإن ( عز وجل بإقامته الحق بين عباده ،جعل الحكم بينھم أرفع
األشياء ،وأجلھا خطراً ،واستخلف الخلفاء في األرض ليقيموا حكمه ،وينصفوا من
ض َفاحْ ُكم
ك َخلِي َف ًة فِي ْاألَرْ ِ
عباده ،ويقوموا بأمرهَ ،ف َقا َل :عز وجلَ }:يا َداوُ و ُد إ ِ َّنا َج َع ْل َنا َ
ون َعن َسبِي ِل
ك َعن َس ِبي ِل َّ ِ
ِين يَضِ ل ُّ َ
( إِنَّ ا َّلذ َ
اس ِبا ْل َح ِّق َو َال َت َّت ِب ِع ا ْل َھ َوى َفيُضِ َّل َ
َبي َْن ال َّن ِ
ب ]ص.{٢٦:فاستخلفه في أرضه إلقامة
( َل ُھ ْم َع َذابٌ َشدِي ٌد ب ِ َما َنسُوا َي ْو َم ا ْل ِح َسا ِ
َّ ِ
حكمه ،وإتباع سبيله ،وحذره إتباع الھوى ،والضاللة َعن القصد ،وأوعده على ذلك
ص َّلى َّ
( ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم}:إ ِ َّنا أَ َ
ك
نز ْل َنا إِل َ ْي َ
الوعيد الذي قصه عليه.و َقا َل :لنبيه ُم َحمَّد َ
ك ّ
( ُ َوالَ َت ُكن للخائنين َخصِ يما ً]ال ِّن َساء{٠٥:
اس ب ِ َما أَ َرا َ
ا ْل ِك َت َ
اب ِبا ْل َح ِّق ِل َتحْ ُك َم َبي َْن ال َّن ِ
وقال علي بْن أبي طالب عليه السالم  :لو يعلم الناس ما في القضاء ما قضوا في
ثمن بعرة ! ولكن ال بد للناس من القضاء ولنعلم أن الظلم ظلمات في اآلخرة ونزع
للبركات في الدنيا وقد حذر النبي الكريم من دعوة المظلوم :قال "اتقوا دعوة
المظلوم فإنھا ليست بينھا وبين ( حجاب".فإن الظلم عاقبته وخيمة ،وال يصدر إالَ
من النفوس اللئيمة ،وآثاره متعدية خطيرة في الدنيا واآلخرة؛ وإذا تفشى الظلم في
مجتمع من المجتمعات كان سببا لنزع البركات ،وتقليل الخيرات ،وانتشار األمراض
واألوجاع واآلفات.وألن من أھم حقوق الرعية على الرعاة دفع الظلم عنھم ،وحماية
الضعفاء من جور األقوياء ،من ذلك كله عزمت على أن اكشف التوجيھات التربوية
من حقوق الرعية التي أمر بھا أمير المؤمنين علي عليه السالم لتصبح نبراسا
يھتدي به عند طلبة العلم واقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مبحثين بينا في األول
حياة اإلمام وآثاره وفصلنا في الثاني التوجيھات التربوية من خالل مواقف اإلمام

علي عليه السالم مع الرعية واتبعنا البحث بخاتمة وضحنا فيھا أھم النتائج
المستخلصة من البحث مع ذكر قائمة المصادر والمراجع

والحمد

رب

العالمين

اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
ﺤﻴﺎﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم
إن اﻝﺒﺤــث واﻻﺴﺘﻘﺼــﺎء ﻋــن ﺘﻔﺼــﻴﻼت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻹﻤــﺎم اﻝ ازﻫــد اﻝــورع اﻝﺠ ـواد
اﻝﻜـرﻴم ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒــﻰ طﺎﻝــب )( ،ﻓﻬــو أﻤــر ﻻ ﺘﺴــﺘوﻋﺒﻪ ﻫــذﻩ اﻝورﻴﻘــﺎت ﻷﻨــﻪ ﻋﻠــم ﻤــن
أﻋﻼم اﻹﺴﻼم اﻝذي ﻋرف ﻓﻲ اﻝﺨﺼﺎل اﻝﺤﻤﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻗت ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤن اﻵل واﻷﺼـﺤﺎب
ٕ ،واﻨﻤـﺎ ﻤــﺎ ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻫﻨــﺎ ﻫـو إظﻬــﺎر أﺴـس اﻝﺘوﺠﻴﻬــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺤﻜوﻤﺘـﻪ ٕوادارﺘــﻪ ﻝﻠرﻋﻴـﺔ ﻤــن
ﺨــﻼل أﻗواﻝــﻪ وﻤﻨﺎﻗﺒــﻪ ورﺴــﺎﺌﻠﻪ إﻝــﻰ اﻝــوﻻة واﻝﻌﻤــﺎل ،وﻤــن ﺜـ ًـم ﻓــﺎن ﺸــﺨص اﻝﺨﻠﻴﻔــﺔ

ﻋﻠــﻲ

)(ﻏﻨ ــﻲ ﻋ ــن اﻝﺘﻌرﻴ ــف ،ﻏﻴ ــر أن ذﻝ ــك ﻻ ﻴﻤﻨـــﻊ ﻤ ــن أن ﻨ ــذﻜر ﻝﻤﺤ ــﺎت ٕواﺸ ــﺎرات ﻤـــن
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﺴﻴرﺘﻪ وﻝو ﺒﺎﻝﻴﺴﻴر ﻤﻨﻬﺎ .ﻓﻘد ﺘﺠﻠت ﻓﻴﻪ آﺜﺎر ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻت وﺼور
اﻝﺤﻴﺎة  ،وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤواﻗف اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن  .ﻓﻘد ﺘرﺒـﻰ )(
ﻓﻲ ﻜﻨف اﻝرﺴول اﻝﻌظﻴم )( وﺤظﻲ ﺒرﻋﺎﻴﺘـﻪ واﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ ﻤﻨـذ ﺴـﻨﻲ ﻨﺸـﺄﺘﻪ اﻷوﻝـﻰ ﻓﻜـﺎن ﻝـﻪ
ﻤن اﻝﻔﻀﺎﺌل اﻝﺘﻲ أﺸﺎر أﻝﻴﻬـﺎ اﻝرﺴـول )( إﻝـﻰ اﻝﺤـد اﻝـذي ذﻜـرﻩ ﻓـﻲ اﻝﺤـدﻴث اﻝـذي ﻴﻜﺘـب

ﺒﻤــﺎء اﻝــذﻫب وﻫــو ﻗوﻝــﻪ اﻝﺸـرﻴف ) أﻨــت ﻤﻨــﻲ ﺒﻤﻨزﻝــﺔ ﻫــﺎرون ﻤــن ﻤوﺴــﻰ ﻏﻴــر أﻨــﻪ ﻻ ﻨﺒــﻲ
ﺒﻌدي (  ١وﻗوﻝﻪ )( ) أﻨت أﺨﻲ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة (  ٢وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺸرﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ

ﺘؤﻜــد ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻹﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ )(  .وھaaو ذو الشaaرف الرفيaaع والمناقaaب
المضيئة في اإلسالم

اﺴﻤﻪ وﻜﻨﻴﺘﻪ :
أﻤﺎ
ُ
ﻓﻬو ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ﺒن ﻫﺎﺸم ﺒن ﻋﺒد ﻤﻨﺎف ﺒن ﻗﺼﻲ ﺒن
ﻜﻼب ﺒن ﻤرﻩ ﺒن ﻜﻌب ﺒن ﻝؤي ﺒن ﻏﺎﻝب ﺒن ﻓﻬر ﺒن ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨﻀر ﺒن ﻜﻨﺎﻨﺔ ﺒن
) (٣

ﺨزﻴﻤﺔ ﺒن ﻤدرﻜﺔ اﻝﻘرﺸﻲ اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ

أﻤﻪ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف

الھاشمية :أول ھاشمية ولدت خليفة.وھي أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وإخوته.نشأت في الجاھلية بمكة.وتزوجت بأبي طالب )عبد مناف ابن عبد المطلب(
وأسلمت بعد وفاته فكان النبي صلى ( عليه وسلم يزورھا وﻫﺎﺠرت إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ
) (٤

اﻝﻤﻨورة و ﺘوﻓﻴت ﺒﻬﺎ

وذﻜر اﺒن اﻋﺜم اﻝﻜوﻓﻲ))) (٥اﻨﻪ ﻗد وﻝد وأﺒوﻩ ﻏﺎﺌب ﻓﺴﻤﺘﻪ أﻤﻪ ﺤﻴدرﻩ

وﻝﻤﺎ ﻋﺎد أﺒو طﺎﻝب ﺴﻤﺎﻩ ﻋﻠﻴﺎً (( ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺤﻴدر ،وﺤﻴدر ﻤن أﺴﻤﺎء

. ١مسلم  ،صحيح مسام  ،ج ، ٤ص . ١٨٧٠
 ٢الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين ،ج، ٣ص. ١٣٨
)  (٣اﺒــن ﺴــﻌد ،أﺒــو ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻨﻴــﻊ )ت ٢٣٠ﻫــــ ٨٤٥/م( ،اﻝطﺒﻘــﺎت اﻝﻜﺒــرى ) ،دار ﺼــﺎدر /ﺒﻴــروت _،( ١٩٨٥ج ،٣ص١ ٩؛
اﻝطﺒري  ،أﺒو ﺠﻌﻔر ﻤﺤﻤد ﺒن ﺠرﻴر )ت ٣١٠ﻫـ ٩٢٣/م(  ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝرﺴـل واﻝﻤﻠـوك ،ﺘﺤﻘﻴـق  :إﺒـراﻫﻴم أﺒـو اﻝﻔﻀـل ،ط  ، ٤ﻤطﺒﻌـﺔ
دار اﻝﻤﻌﺎرف  ) ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٤٠٠ﻫـ١٩٦٢/م( ،ج،٧ص١٥٢؛ اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ،أﺒو ﻋﻤر اﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد اﻷﻨدﻝﺴﻲ )ت ٣٤٩ﻫـ٩٣٩/
م( ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد  ،ﺘﺤﻘﻴق اﺤﻤد اﻤﻴن  )،اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٦٧،م( ،ج، ٥ص ٥٨- ٥٧؛ اﺒن اﻷﺜﻴر  ،ﻋﻠﻲ ﺒـن أﺒـﻲ ﻤﻜـرم ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻤﺤﻤـد
ﺒـن ﻋﺒــد اﻝﻜـرﻴم )ت  ٦٣٠ﻫــ ١٢٣٢/م( ،أﺴــد اﻝﻐﺎﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ ،ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺤﻤــد ﺒــن إﺒـراﻫﻴم أﻝﺒﻨــﺎ واﺨــرون ،ط ،٢دار
اﻝﺸﻌب ،

)ﻻ.م -ﻻ.ت( ،ج، ٤ص٩١؛

)  (٤اﻝﻤﺴﻌودى  ،أﺒو اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ)ت٣٤٦ﻫـ ٩٥٧/م( ،اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻷﺸراف ،ﺘﺤﻘﻴق ،ﻴوﺴف أﺴﻌد ﻤظﻔر ،دار اﻻﻨدﻝس
ﻝﻠطﺒﺎﻋﻪ واﻝﻨﺸر)،ﺒﻴروت ١٩٨٤-م(  ،ص ٢٩٥؛ اﺒن اﻷﺜﻴر  ،أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ،ج ،٤ص. ٩١٧
)  (٥أﺒن أﻋﺜم ،أﺒو ﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﺒن اﻋﺜم )ت٣١٤ﻫـ ٩٢٦/م( اﻝﻔﺘوح  ،ط،١ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﻋﺒـد اﻝﻤﻨﻌم،ﻤطﺒﻌـﺔ دار اﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ،
)اﻝﻬﻨد –١٩٧٥م(،ج ، ٢ص١٦؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  ،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ  ،ج ،١ص. ٣٢٤

اﻷﺴد وﻗد أﻜد اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻰ طﺎﻝب )( ﻫذا اﻻﺴم أﺜﻨﺎء ﻝﻘﺎﺌﻪ ﺒطل اﻝﻤﺸرﻜﻴن
ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺒد ود اﻝﻌﺎﻤري ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺨﻨدق ﻋﺎم ٥ﻫـ  ٦٢٦/م،
ﺒﻘوﻝﻪ :
أﻨﺎ اﻝذي ﺴﻤﺘﻨﻲ أﻤﻲ ﺤﻴدرﻩ ﻜﻠﻴث ﻏﺎﺒﺎت ﻜرﻴﻪ اﻝﻨظرة

أﻜﻴﻠﻜم ﺒﺎﻝﺴﻴف ﻜﻴل اﻝﺴﻨدرة

*

) (٦

ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ  .أﻤﺎ ﻜﻨﻴﺘﻪ ﻓﻘد ﻜﻨﺎﻩ رﺴول اﷲ )(  ،ﺒﺄﺒﻲ ﺘراب) ،(٧وﻜذﻝك
ﻴﻜﻨﻰ أﺒﺎ اﻝرﻴﺤﺎﻨﺘﻴن.
وﻝـد اﻹﻤـﺎم ﻋﻠـﻲ ﺒــن أﺒـﻰ طﺎﻝـب )( ﺒﻤﻜــﺔ ﻓـﻲ ﻴـوم اﻝﺠﻤﻌــﺔ اﻝﺜﺎﻝـث ﻋﺸـر ﻤــن
رﺠب ﺴﻨﻪ ﺜﻼﺜﻴن ﻤن ﻋـﺎم اﻝﻔﻴـل  ،وﻜـﺎن ﻤوﻝـدﻩ ﻓـﻲ ﺒﻴـت اﷲ اﻝﺤـرام وﻓـﻲ ﺠـوف اﻝﻜﻌﺒـﺔ وﻝـم
) (٨

ﻴوﻝد ﻗﺒﻠﻪ ﻤوﻝود ﻓﻲ ﺒﻴت اﷲ اﻝﺤرام ﺴواﻩ ،إﻜراﻤﺎ وﺘﻌظﻴﻤﺎ ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻪ

ﻨﺸــﺄ وﺘرﺒــﻰ ﻓــﻲ رﻋﺎﻴــﺔ ﻋﻤــﻪ أﺒــﻲ طﺎﻝــب ﺒﻌــد وﻓــﺎة واﻝــدﻩ ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﻤطﻠــب
.وﻜﺎن ﻤن ﻨﻌﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب وﻤﺎ ﺼﻨﻊ اﷲ ﻝﻪ وأراد ﺒﻪ ﻤن اﻝﺨﻴر أن ﻗرﻴﺸﺎً
أﺼﺎﺒﺘﻬم أزﻤﺔ ﻗﺤط ﺸدﻴدة ﻗﺒل اﻹﺴﻼم واﺨذ اﻝرﺴـول)( ﻋﻠﻴـﺎً ﻓﻀـﻤﻪ إﻝﻴـﻪ ﻓﻠـم ﻴـزل ﻤﻌـﻪ

*

اﻝﺴــﻨدرة  :ﻤﻜﻴــﺎل ﻜﺒﻴــر ،اﺒــن ﻤﻨظــور  ،ﺠﻤــﺎل اﻝــدﻴن اﺒــو اﻝﻔﻀــل ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻜــرم )ت  ٧١١ھـ  ١٣١١/م( ،ﻝﺴــﺎن اﻝﻌــرب ،ط، ١
ﺘﺤﻘﻴق  ،ﺼﻼح اﻝﻤﻨﺠد ،دار ﺼﺎدر  )،ﺒﻴروت –ﻻ.ت ( ،ج ، ٤ص. ١٧٤

)  (٦اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٢ص ١١٢؛ اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،ط ، ١طﺒﻌﺔ دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ) ،ﺒﻴروت ١٤٠٧ﻫـ ( ،ج، ٣ص.١٣
)  (٧اﺒن ﻫﺸﺎم  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒـد اﻝﻤﻠـك )ت ٢١٨ﻫــ ٨٣٣/م(،اﻝﺴـﻴرة اﻝﻨﺒوﻴـﺔ ،ط،٢ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻤﺼـطﻔﻰ اﻝﺴـﻘﺎ  ،ﻤطﺒﻌـﺔ اﻝﺒـﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒـﻲ وأوﻻدﻩ
)،ﻻ.م –١٩٥٥م( ،ج، ٢ص٢٥٠؛ اﺒن ﻋﻨﺒﺔ  ،ﻋﻤدة اﻝطﺎﻝب  ،ص٥٩؛ اﻝﺴﻴوطﻲ ،ﺠﻼل اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝـرﺤﻤن)ت ٩١١ﻫــ١٥٠٥/
م( ،ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔــﺎء،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤـد اﺒــو اﻝﻔﻀـل ،دار ﻨﻬﻀــﺔ ﻤﺼـر ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸـر)،اﻝﻘﺎﻫرة  -ﻻ.ت ( ،ص١٦٢؛ اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ ،اﻋﻴــﺎن
اﻝﺸﻴﻌﺔ ،ج،١ص . ٣٢٥
)  (٨اﻝطﺒــري ،ﺘــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌــﺔ ﺒﻴــروت  ،ج،٢ص٤٠٩؛ اﻝﻘرﺸــﻲ ،أﺒــو ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻴوﺴــف ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﻘرﺸــﻲ  ،ﻜﻔﺎﻴــﺔ اﻝطﺎﻝــب ﻓــﻲ
ﻤﻨﺎﻗب ﻋﻠﻲ اﺒـن أﺒـﻲ طﺎﻝـب ،ﻤﺨطـوط ﻤﺤﻔـوظ ﻓـﻲ دار اﻝﻤﺨطوطـﺎت اﻝﻌراﻗﻴـﺔ ﺘﺤـت اﻝـرﻗم ) ،(٣٨،١١ورﻗـﺔ  ٢٨؛ اﺒـن ﻜﺜﻴـر ،أبو
اﻝﻔـداء ﻋﻤــﺎد اﻝـدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل ﺒــن ﻋﻤـر )ت٧٧٤ﻫــ ١٣٧٢/م ( ،اﻝﺒداﻴــﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ  ،ط ، ٢ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺼــطﻔﻰ ﻋﺒـد اﻝواﺤــد  ،ﻤطﺒﻌــﺔ
دار اﻝﻤﻌﺎرف )،ﺒﻴروت –١٩٧١م( ،ج ، ٥ص  ٧؛ اﺒن ﻋﻨﺒﺔ  ،ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن اﻝﺤﺴﻴن )ت  ٨٢٨ﻫــ ١٤٢٤/م( ،ﻋﻤـدﻩ
اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ اﻨﺴﺎب أﺒﻰ طﺎﻝب ،ط )،٢اﻝﻨﺠف ١٩٨٨-م(  ،ص ٥٩- ٥٨؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ ،ج،١ص. ٣٢٣

) (٩
ﻤن اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ اﺒن أﺒﻰ طﺎﻝب أن ﻴﻨﺸﺄ
ﺤﺘﻰ ﺒﻌث رﺴول اﷲ )( ﻓﺂﻤن ﺒﻪ وﻫﻜذا ﻓﻘد ّ

ﻓـﻲ ﻜﻨــف رﺴــول اﷲ )(ﻤﻨــذ ﻨﻌوﻤـﺔ أظﻔــﺎرﻩ ،وان ﻴﺘرﺒــﻰ وﻴﺘرﻋــرع ﻓـﻲ ﺒﻴــت اﻹﺴــﻼم وﺒــﻴن

أﺤﻀﺎن اﻝرﺴول )( ﻓﺄﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺘﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﻓﺄﺤﺴن ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ،وﻝﻤﺎ ﻨزل اﻝوﺤﻲ وﺒﻌث رﺴول
اﷲ ﺒﺸـﻴ اًر وﻨــذﻴ اًر ﻝﻠﻌـﺎﻝﻤﻴن اﺨــذ ﻋﻠــﻲ اﻹﺴـﻼم ﻋﻠــﻰ ﻓطرﺘـﻪ،ﻓﻠم ﻴﺤﺼــل ﻝــﻪ ﺘﺤـول ﻤــن اﻝﺸــرك
إﻝﻰ اﻹﺴﻼم  ،ﺒل ﻜﺎن إﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔطرة .

ﻓﻀﺎﺌﻠﻪ وآﺜﺎرﻩ :
ﻨﻘول ﻜﻴف ﻻ ﻴﺘﻤﻴز وﻫو ﻤن ﺘرﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻴـدي رﺴـول اﷲ )( ﻤﻨـذ ﻨﻌوﻤـﺔ أﻀـﻔﺎرﻩ
وﺼﻐرﻩ إﻝﻰ أن أﺼﺒﺢ ﺸﺎﺒﺎً،ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ .،
ﻝﻘد ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝدرب واﻝﻌﻤر واﻝﺠﻬﺎد ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻴرة ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت وﻤﺨﺎطر
وﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎد ﻤن إﺜﻘﺎل) (١٠وﻜﺎن ﻝﻪ ﻤن اﻝﻔﻀﺎﺌل ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ إﻻ ذﻜر ﺒﻌﻀﻬﺎ .ﻓﻬو
ﻤن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن إﻝﻰ اﻹﺴﻼم  ،ﻓﻬو أول ﻤن اﺴﻠم ﺒﻌد ﺨدﻴﺠﺔ ﺒﻨت ﺨوﻴﻠد )رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
) (١١

(

أﺨﻔﻰ إﺴﻼﻤﻪ ﺒﺎدئ اﻷﻤر وﻻن اﻝرﺴول )(طﻠب ﻤﻨﻪ ﻜﺘﻤﺎن اﻷﻤر) (١٢وﻫو أول

ﻤن ﺼﻠﻰ ﻤﻊ رﺴول اﷲ )( وروي أن ﻋﻠﻴﺎً ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب )( ﻗﺎل)) :أﻨﺎ أول ﻤن
ﺼﻠﻰ ﻤﻊ اﻝﻨﺒﻲ )( (( ).(١٣وﻝﻤﺎ ﻫﺎﺠر اﻝرﺴول )( إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻨﺎم ﻓﻲ ﻓراش اﻝرﺴول
)  (٩اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت  ،ج ،٢ص ٥٣٨؛ اﺒن أﺒﻲ اﻝﺤدﻴد ،ﻋز اﻝدﻴن أﺒـو ﺤﺎﻤـد ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن

ﻫﺒـﺔ اﷲ ﺒـن ﺤﻤـد ﺒـن

اﻝﺤﺴﻴن )ت ٦٥٦ﻫـ ١٢٥٨/م( ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ﻤراﺠﻌﻪ وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﺠﻨﻪ أﺤﻴﺎء اﻝذﺨﺎﺌر ،ﻤﻨﺸورات ﻤﻜﺘﺒﻪ اﻝﺤﻴﺎة)،ﺒﻴروت –ﻻ .
ت( ،ج ، ٤ص ٢٠٦؛ ﺸﻠﺒﻲ ،اﺤﻤد ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ

) ﻻ  .م –  ، (١٩٧٠ص.٢٨٨

)  (١٠ﻜﺘﺎﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎن ،اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻨﺒراس وﻤﺘراس  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠف  ) ،اﻝﻨﺠف ١٩٦٧-م(  ،ص.٩١
)  (١١اﻝطﺒــري ،ﺘــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌــﺔ ﺒﻴــروت  ،ج ، ٢ص ٣١٢؛ اﺒــن اﻝﻜــﺎزروﻨﻲ  ،اﻝﺸــﻴﺦ ظﻬﻴــر اﻝــدﻴن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﺒﻐــدادي ) ت٦٩٧ﻫــ
 ١٢٩٧/م(  ،ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻤــن اول اﻝزﻤــﺎن اﻝــﻰ دوﻝــﺔ ﺒﻨــﻲ اﻝﻌﺒــﺎس  ،ﺤﻘﻘــﻪ وﻋﻠ ــق ﻋﻠﻴــﻪ  :ﻤﺼــطﻔﻰ ﺠــواد  ،وﻀــﻊ ﻓﻬﺎرﺴــﻪ
وأﺸرف ﻋﻠﻰ طﺒﻌﻪ  :ﺴﺎﻝم اﻻﻝوﺴﻲ  ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋﺔ  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ) ،ﺒﻐداد – ١٩٧٠م (  ،ص ٣٨؛
اﺒــن اﻝﻌﻤــﺎد اﻝﺤﻨﺒﻠــﻲ  ،اﺒــو اﻝﻔــﻼح ﻋﺒــد اﻝﺤــﻲ  ) ،ت١٠٨٩ﻫــ  ١٦٧٨ /م(  ،ﺸــذرات اﻝــذﻫب ﻓــﻲ اﺨﺒــﺎر ﻤــن ذﻫــب  ،دار اﻝﻜﺘــب
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ) ،ﺒﻴروت ﻻ  .ت ( ،ج  ، ١ص. ٥٠
)  (١٢اﻝﺴﻴوطﻲ ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔﺎء  ،ص.١٦٢
) (١٣اﺒــــن ﺤﻨﺒــــل ،ﻓﻀــــﺎﺌل اﻝﺼــــﺤﺎﺒﺔ،ج، ٢ص. ٦٠٩اﻝطﺒــ ــري  ،ﺘــــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌــــﺔ ﺒﻴــــروت  ،ج ، ٢ص ٣١٠؛ اﺒــــن اﻷﺜﻴر،أﺴــــد اﻝﻐﺎﺒــــﺔ
،ج،٤ص٩٣؛اﺒن ﻜﺜﻴر،اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ،ج، ٧ص. ٣٣٤

)()،(١٤وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻌد أول ﻓداﺌﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻀﺤﻰ ﺒروﺤﻪ ﻤن اﺠل ﺴﻼﻤﺔ اﻝرﺴول
)( وﻋزة اﻹﺴﻼم ،ﻜﻤﺎ أن اﻝرﺴول اﺨﻠﻔﻪُ ﺒﻤﻜﺎﻨﻪ ﻝﻴؤدي اﻷﻤﺎﻨﺎت واﻝوداﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت

ﻋﻨد اﻝرﺴول )( إﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ

) (١٥

.ﻜﻤﺎ اﻨﻪ ﺸﻬد اﻝﻤﺸﺎﻫد واﻝﻐزوات ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ رﺴول اﷲ)(

أﻻ ﻏزوة ﺘﺒوك ﻓﻘد اﺴﺘﺨﻠﻔﻪُ )( ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ،ﻓﻐﻀب ﻋﻠﻲ ورﻓض ذﻝك ،ﻓﻘﺎل  :ﻴﺎ ﻨﺒﻲ

اﷲ زﻋم اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون اﻨك إﻨﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻨﻲ اﻨك اﺴﺘﺜﻘﻠﺘﻨﻲ وﺘﺨﻔﻔت ﻤﻨﻲ  .ﻓﻘﺎل اﻝرﺴول)( :
ﻜذﺒوا وﻝﻜﻨﻲ إﻨﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘك ﻝﻤﺎ وراﺌﻲ ﻓﺄرﺠﻊ واﺨﻠﻔﻨﻲ ﻓﻲ أﻫﻠﻲ وأﻫﻠك ﺜم ﻗﺎل اﻝرﺴول )( :
) . (١٦

))أﻤﺎ ﺘرﻀﻰ أن ﺘﻜون ﻤﻨﻲ ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻫﺎرون ﻤن ﻤوﺴﻰ ﻏﻴر اﻨﻪ ﻻ ﻨﺒﻲ ﺒﻌدي((

وﺤﻴﻨﻤﺎ آﺨﻰ اﻝرﺴول )( ﺒﻴن اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻷﻨﺼﺎر آﺨﻰ )( ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻹﻤﺎم ﻋﻠﻲ
ﻓﻘﺎل)) :أﻨت أﺨﻲ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة(( ).(١٧وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻌد اﻝﻤﻬﺎﺠر اﻝوﺤﻴد اﻝذي آﺨﻰ
اﻝرﺴول)( .

وﻓﻲ ﻴوم ﺨﻴﺒر ﺴﻨﺔ  ٧ﻫـ  ٦٢٨/م ﻗﺎل اﻝرﺴول )( ﻜﻠﻤﺘﻪ اﻝﻤدوﻴﺔ

اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴر اﻝﻰ ﻤﻨزﻝﺔ اﻹﻤﺎم اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﻋﻨد اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ  )) :ﻷﻋطﻴن اﻝراﻴﺔ ﻏداً رﺠﻼً
ﻴﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ ﻴﺤب اﷲ ورﺴوﻝﻪ وﻴﺤﺒﻪ اﷲ ورﺴوﻝﻪ ﻜرار ﻝﻴس ﺒﻔرار ،ﻴﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ

ﻴدﻴﻪ(( ) (١٨ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ ﻝﻌﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم  .وخالصة القول :
ذاك علي ْبن أبي طالب  ...ذاك الذي دانت له خيبر
دانت وما دانت له عنوة  ...حتى تدھدى عرشھا األكبر

)  (١٤اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج ، ٢ص.٣٧٣
)  (١٥اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٣ص ٢٢؛ اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج، ٢ص ٣٨٢؛ اﻝﺴﻴوطﻲ ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔﺎء ،ص ١٦٦؛ ﺤﺴـن
،إﺒراﻫﻴم ﺤﺴن  ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ط  ، ٧ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻨﻬﻀـﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ )،ﻻ.م  ١٩٦٤-م(  ،ج١
 ،ص.٢٧٢
) (١٦أﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت  ،ج ، ٣ص ٢٤؛ ﻤﺴﻠم  ،ﻤﺴﻠم ﺒن اﻝﺤﺠﺎج اﻝﻘﺸـﻴري أﺒـو اﻝﺤﺴـﻴن )ت ٢٦١ﻫـ  ٨٧٤/م( ،ﺼـﺤﻴﺢ ﻤﺴـﻠم  ،ط، ٢
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ  ،دار اﺤﻴﺎء اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ  ) ،ﺒﻴـروت _ﻻ ت ( ،ج ، ٤ص ١٨٧٠؛اﻝﺘرﻤـذي ،ﺴـﻨن اﻝﺘرﻤـذي ،ج٥
،ص  ٦٤١؛ اﻝﻤﺴــﻌودى  ،ﻤــروج اﻝــذﻫب وﻤﻌــﺎدن اﻝﺠــوﻫر،ط، ١ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﻔﻴــد ﻤﺤﻤــد ﻗﻤﻴﺤــﻪ )،ﺒﻴــروت  ١٤٠٧ -ﻫــ ١٩٨٦/م( ،
ج ، ٢ص ١٣٠؛ اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ،ج  ،٥ص ٥٨؛ اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ  ،ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد ،ج ،٩ص.١١٠
)  (١٧اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج،٥ص. ٦٣٦
)  (١٨ﻤﺴﻠم  ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ،ج ،٧ص١٢٠؛ اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي  ،ج، ٥ص . ٦٣٨

المبحث الثاني
التوجيھات التربوية من خالل حقوق الرعية

عندما نكشف حقوق الرعية التي نشرھا بين الناس اإلمام علي عليه السالم تبرز
اآلثار التربوية ألنه كما أن لإلمام حقوقا ً على رعيته ،فإن للرعية حقوقا ً عليه يجب
أن يقوم بھا خير قيام.و أن يجتھد في تحصيل ما ينفعھم ودفع ما يضرھم في دينھم
ودنياھم ويبتعد عن غشھم وخيانتھم..وال يتحقق له ذلك إال بأمور:
األمر األول :أن يختار لوظائف الدولة أحسن من يظن فيھم القيام بھا ،خبرة وأمانة،
وقدرة وإخالصا ً وحكمة ،ويحض كال ً منھم على اختيار األصلح فاألصلح للوظائف
التي تحت مسئوليته.
وھكذا يكون االختيار ابتدا ًء من أكبر وزير وانتھا ًء إلى أصغر موظف في الدولة،
حتى يقوم كل منھم بواجبه الذي أسند إليه على أتم وجه وأكمله.
األمر الثاني :أن يختار لمجالسته أھل التقوى والخشية والعلم والورع والنصح،
ليعاونوه على فعل الخير ويحسنوه له ،وينصحوه باالبتعاد عن األمور التي تعود
عليه وعلى رعيته بالسوء ،ويقبحوا له ذلك حتى يصبح من طبعه فعل النافع
واجتناب الضار.
والنتائج المترتبة على اختيار جلساء الخير عظيمة جد ًا ،وقد حث الرسول صلى (
عليه وسلم على ذلك وحذر من اتخاذ جلساء السوء ،وأحرى الناس باختيار الجليس
الصالح واجتناب جليس السوء ھم والة األمر؛ ألن خيرھم وشرھم يعمان كل
الرعية ،ولھذا قرنھم النبي صلى ( عليه وسلم باألنبياء.
وھذا أمير المؤمنين علي بْن أبي طالب قضى في اللقيط أنه حر ،ليجعل له حقوق
س َد َرا ِھ َم َمعْ ُدو َد ٍة]يوسف{٢٠:
مع الرعية مستندا إلى قوله تعالى َ }:و َش َر ْوهُ ِب َث َم ٍن َب ْخ ٍ
و َعن ميسرةَ ،عن شريح قال :مررت مع علي بْن أبي طالب رضي ( عنه في
سوق الكوفة وفي يده الدرة وھو يقول :يا معشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق
تسلموا ال تمنعوا قليل الربح فتحرموا كثيراً .حتى انتھى إ ِ َلى قاص يقص ونحن
صلَّى َّ
( ُ َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ أما أني أسألك َعن مسألتين إن خرجت
برس ُْو ِل (ِ َ
حديثو عھد َ
منھما ،وإال أوجعتك ضرباً ،قال :يا أمير المؤمنين قال :ما ثبات اإليمان وزواله ؟
قال :ثبات اإليمان الورع ،وزواله الطمع ،قال :قص فمثلك يقص.كان عليه السالم

يعيش بين الرعية ويتفقد أحوالھم ھذه الصور التربوية من نھج اإلمام علي عليه
اس أَنْ
السالم ليسود األمن في حكومته واآلية في قوله تعالى َ }:وإ ِ َذا َح َك ْم ُت ْم َبي َْن ال َّن ِ
َتحْ ُكمُوا ِبا ْل َع ْد ِل{ الذي ھو القسط ،وضد الجور ومعناه :إيصال الحقوق إلى مستحقيھا
( ِن ِعمَّا َيع ُ
ِظ ُك ْم ِب ِه{ يريد أن أمره تعالى أمة
من أفراد الرعايا .وقوله تعالى} :إِنَّ َّ َ
اإلسالم حكاما ً ومحكومين بأداء األمانات والحكم بالعدل ھو شيء حسن ،وھو كذلك
إذ قوام الحياة الكريمة ھو النھوض بأداء األمانات والحكم بالعدل وقوله تعالى} :إِنَّ
ان َسمِيعا ً بَصِ يرا ً{ فيه الحث على المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة ( تعالى في
( َك َ
َّ َ
النفس ،فإن من ذكر أن ( تعالى يسمع أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم
يكذب وفي عمله فلم يفرط .ھذا ما دلت عليه اآلية  ،فإن ( تعالى لما أمر والة
أمور المسلمين بأداء األمانات التي ھي حقوق الرعية ،وبالحكم بينھم بالعدل أمر
المؤمنين المولي عليھم بطاعته وطاعة رسوله أوالً ،ثم بطاعة والة األمور ثانياً،
( َوأَطِ يعُوا الرَّ سُو َل َوأُولِي األَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم{  ،والطاعة
فقالَ } :يا أَ ُّي َھا ا َّلذ َ
ِين آ َم ُنوا أَطِ يعُوا َّ َ
ألولي األمر مُقيد بما كان معروفا ً للشرع ،أما في غير المعروف فال طاعة في
االختيار لحديث" :إنما الطاعة في المعروف ،وال طاعة لمخلوق في معصية
الخالق" .ھذا أمير المؤمنين علي عليه السالم يعمل ويوجه من خالل نصوص
القرآن الكريم َعن شريح قال :مررت مع علي بْن أبي طالب على المقابر ،فقال :يا
أھل المقابر أما الديار فقد سكنت ،وأما األموال فقد اقتسمت ،وأما الذراري فقد
١٩نكحتَ ،ھ َذا خبر ما عندنا ،ھاتوا خبر ما عندكم ثم التفت إلي فقال :لو أذن لھم في
الجواب لقالواَ }:و َت َزوَّ ُدو ْا َفإِنَّ َخي َْر َّ
الزا ِد ال َّت ْق َوى ]البقرة {١٩٧ :
وأما حقوق الرعية على السلطان :فاألول :حماية بيضة اإلسالم .والحق الثاني :حفظ
الدين .والثالث :إقامة شعائر اإلسالم .والرابع :فصل القضايا واألحكام .قال رسول
( صلى ( عليه وسلم  )) :كل راع مسئول عن رعيته ((  .والحق الخامس :إقامة
فرض الجھاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه .والسادس :إقامة الحدود الشرعية.
والسابع :جباية الزكوات .والثامن :النظر في أوقاف البر .والحق التاسع :النظر في
قسم الغنائم .والعاشر العدل .قال تعالى } :إنَّ َّ ْ
ان {
اإلحْ َس ِ
ِ
(َ َيأ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ْ ِ
]النحل .[٩٠:وقال تعالىَ } :وإ ِ َذا ُق ْلت ُ ْم َفاعْ ِدلُوا { ]األنعام.[١٥٢:
ويفھم من حكم اإلمام علي عليه السالم " :أن عدل الملك حياة الرعية ،وھكذا
اھتدى الفكر السياسي اإلسالمي إلى تنظيم ھذه العالقة الخطيرة الشأن بين الحاكم
والمحكوم ..لتقوم العالقة بينھما على الثقة واالنسجام  ..وتبتعد عن أي توتر.وتأتي
 ١٩مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (٢٤٥٣٨ / ٢) -

اورْ ُھ ْم فِي
الشورى كتعبير عن حق المشاركة في تسيير األمور ،قال تعالىَ } :و َش ِ
ْاألَ ْم ِر { ]آل عمران ،[١٥٩ :وقال الحسن  :وكان ( غنيا ً عن مشاورتھم ،ولكن
أراد أن يستن لألمة) ، (٢٠وعنه :ما تشاور قوم إال ھدوا ألرشد أمورھم) ،(٢١وقيل :من
كثرت مشاورته ،حمدت إمارته) .(٢٢وألن المشورة تطييب لقلوب الرعية وإشعار لھم
بحق المواطنة ،وتشعرھم بأن البالد لھم ،وليسوا مجرد كائنات تحيا على ھذه
األرض .والحكماء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة) ،(٢٣وما زالت
المشاورة من عادات األنبياء ،حتى إن إبراھيم الخليل عليه الصالة والسالم أمر بذبح
ولده ،ومع ذلك لم يدع مشاورته مع صباه) .(٢٤وقيل :من طلب الرخصة عند
المشورة أخطأ رأيه ،أو في المداواة زاد مرضه ،أو في الفتيا أثم) .(٢٥وقيل :أصدق
الخبر تصدقك المشورة).(٢٦

وﻤن اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ رﺴﺎﺌل اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب إﻝﻰ
اﻝوﻻة واﻝﻌﻤﺎل واﻝﺘﻲ ﻴؤﻜد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝوﻻة ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝرﻋﻴﺔ :
واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﻌﻤــﺎرة اﻷرض وﻋــد ذﻝــك اﻷﺴــﺎس ﻓــﻲ ﺠﻤــﻊ اﻷﻤـوال ﺒﻘوﻝــﻪ ) (
ﻝﻤﺎﻝــك اﻻﺸــﺘر  )) :وﻝــﻴﻜن ﻨظــرك ﻓــﻲ ﻋﻤــﺎرة اﻷرض اﺒﻠــﻎ ﻤــن ﻨظــرك ﻓــﻲ اﺴــﺘﺠﻼب
اﻝﺨـراج (().(٢٧اﻷﻤـر اﻝــذي ﻴـدل ﻋــن اﻫﺘﻤـﺎم اﻷﻤــﺎم ) ( ﺒﺎﻷﺼـل اﻝــذي ﻫـو اﻝرﻜﻴـزة
اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺜــروة واﻷرض أﻜﺜــر ﻤــن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺠﻤــﻊ اﻷﻤـوال ﻻن اﻝﺨ ـراج ﻻ
ﻴزﻴد اﻻ ﺒﻨﻤﺎء اﻷرض ٕواﻋﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﻏﻨﻰ ﻝـﻸرض وزﻴـﺎدة ﻓـﻲ ﻤﻘـدار اﻝﺨـراج اﻝﻤﺘرﺘـب
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻋﺎﻤرة ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن واردﻫـﺎ اﻜﺜـر  ،وﻗـد ذﻜـر اﻝﻴﻌﻘـوﺒﻲ ).(٢٨ان
اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ) ( ﻜﺘب إﻝﻰ واﻝﻴﺔ ﻗرظﻪ ﺒن ﻜﻌب اﻻﻨﺼﺎري ﻗﺎﺌﻼ  )) :ﻓـﺄن رﺠـﺎل
) (٢٠تفسير الطبري.١٠١ /٣ :
) (٢١بھجة المجالس البن عبد البر.٤٤٩ /١ :
) (٢٢سراج الملوك ،ص .١٤٥
) (٢٣سراج الملوك ،ص .٦٣
) (٢٤سراج الملوك ،ص .٦٤
) (٢٥كلية ودمنة ،طبعة الشعب ،ص .٤٦
) (٢٦سراج الملوك ،ص .٦٤
)  (٢٧ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم  ،ج ، ١٧ص. ٧٠
)  (٢٨تاريخ اليعقوبي ج ، ٢ص. ٢٠٣

ﻤــن أﻫــل اﻝذﻤــﺔ ﻤــن ﻋﻤﻠــك ذﻜــروا ﻨﻬ ـ ار ﻓــﻲ أرﻀــﻬم ﻋﻔــﺎ ودﻓــن وﻓﻴــﻪ ﻝﻬــم ﻋﻤــﺎرة ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن  ،ﻓــﺄﻨظر ﺜــم أﻋﻤــر وأﺼــﻠﺢ اﻝﻨﻬــر ﻓﻠﻌﻤــري ﻻن ﻴﻌﻤــروا أﺤــب إﻝﻴﻨــﺎ ﻤــن أن
ﻴﺨرﺠوا أو ﻴﻘﺼروا ﻓﻲ واﺠب ﻤن ﺼﻼح اﻝﺒﻼد واﻝﺴﻼم (( .ﻓﻤن ﻤﻀﻤون اﻝﻨص ﻨﺠد
ﺘﺄﻜﻴد اﻷﻤﺎم ) ( ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة اﻷرض وﻜري اﻷﻨﻬﺎر أﻜﺜر ﻤن ﺠﻤﻊ أﻤوال اﻝﺨراج .
ﻜﻤﺎ أوﻀﺢ اﻷﻤﺎم ) ( ان طﻠب اﻝﺨراج ﻤن اﻷرض ﻤن ﻏﻴر ﻋﻤﺎرﺘﻬﺎ ﻜﺎن ﻋﺎﻤﻼ
أﺴﺎﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ﺨراب اﻷرض وﻋوز أﻫﻠﻬﺎ وﻓﻲ ذﻝـك ﻴﻘـول ) ( ﻝﻤﺎﻝـك اﻻﺸـﺘر )) :ﻻن
ذﻝـك ﻻ ﻴـدرك اﻻ ﺒﺎﻝﻌﻤــﺎرة وﻤـن طﻠــب اﻝﺨـراج ﺒﻐﻴـر ﻋﻤــﺎرة أﺨـرب اﻝــﺒﻼد وأﻫﻠـك اﻝﻌﺒــﺎد
وﻝم ﻴﺴﺘﻘم أﻤرﻩ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ (().(٢٩
ﻓﺘﻔﻘد أﻤر اﻝﺨـراج واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒـﺄﻤرﻩ ﻷﻨـﻪ أﺴـﺎس ﺒﻴـت ﻤـﺎل اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن وان ﺼـﻼح
أﻤـرﻩ ﺼــﻼح أﻤـر اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن ﺠﻤﻴﻌـًﺎ ﻓﻬــو ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻤرﻜـز ﺘوزﻴــﻊ رواﺘـﺒﻬم واﻋطﻴــﺎﺘﻬم اﻝﺘــﻲ
ﻴﻨظرﻫ ــﺎ اﻝﺠﻤﻴ ــﻊ ﻓﺎﻝﻐﺎﻝﺒﻴ ــﺔ اﻝﻌظﻤ ــﻰ ﻤ ــن اﻝﻨ ــﺎس ﺘﻌﺘﻤ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﺒﻴ ــت اﻝﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﺘ ــوﻓﻴر
اﺤﺘﻴﺎﺠ ــﺎﺘﻬم  ،ﻓﻴﻘ ــول ) ( ﻤوﺠﻬ ــﺎ ﻤﺎﻝ ــك اﻻﺸ ــﺘر ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻷﻤ ــر  )) :وﺘﻔﻘ ــد أﻤ ــر
اﻝﺨـراج ﺒﻤــﺎ ﻴﺼــﻠﺢ أﻫﻠــﻪ ﻓـﺄن ﻓــﻲ ﺼــﻼﺤﻪ وﺼــﻼﺤﻬم ﺼـﻼﺤًﺎ ﻝﻤــن ﺴـواﻫم وﻻ ﺼــﻼح
ﻝﻤن ﺴواﻫم اﻻ ﺒﻬم  ،ﻷن اﻝﻨﺎس ﻜﻠﻬم ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺨ ار ِج و ِ
أﻫﻠﻪ (( ).(٣٠
وﻤـن ﺘوﺼـﻴﺎﺘﻪ )( اﻝـﻰ ﻋﻤﺎﻝـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻻﻤـور وﻨﺒـذ اﻻﺴـراف ﻤـﺎ
ﺠﺎء ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ اﻝﻰ زﻴﺎد ﺒن اﺒﻴﻪ ﻋﻨدﻤﺎ وﺼﻠﺘﻪ اﻻﺨﺒـﺎر ﺒﺎﺴـراﻓﻪ وﺘﺒـذﻴرﻩ ﻓـﻲ اﻻﻤـوال
وﻗــد طﻠــب اﻝﻴــﻪ اﻻﻗﺘﺼــﺎد وذﻜ ـرﻩ ﺒــﺎﻻﺨرة ﺒﻜﻠﻤــﺔ ﻏــدا ﻴــوم ﻴﺤﺎﺴــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻻﻤ ـوال
ﺸـﻴ ِ
ـﺎن اﻝ 
ﺎط ِ
ﺎن ﻝِ َرﺒ ِـﻪ
ﻴن َﻜ ُ
ﺸ ْـﻴطَ ُ
ﻴن َو َﻜ َ
ان اﻝ َ 
ـﺎﻨوا إِ ْﺨ َـو َ
ﻓﻴﺎﻤرﻩ ﺒﺎﺘﺒﺎع ﻗوﻝﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ :إِ ن اْﻝ ُﻤ َﺒـ ذ ِر َ
َﻜ ُﻔـو اًر ) .(٣١ﻓﻴــدﻋوﻩ اﻝـﻰ اﻻﻤﺴــﺎك واﻝﺘﺼــرف ﺒـﺎﻻﻤوال ﺒﻘــدر اﻝﺤﺎﺠـﺔ اﻝﻴﻬــﺎ ﻓﻴﻘــول
)(  )) :ﻓــدع اﻻﺴ ـراف ﻤﻘﺘﺼــدا واذﻜــر اﻝﻴــوم ﻏــدا واﻤﺴــك اﻝﻤــﺎل ﺒﻘــدر ﻀــرورﺘك
وﻗـدم اﻝﻔﻀـل ﻝﻴـوم ﺤﺎﺠﺘــك (( ) ،(٣٢ﺜـم ﻴﺴـﺄل زﻴـﺎد  :ﻜﻴــف ﻴرﺠـو ان ﻴﻌطﻴـﻪ اﷲ ﺜـواب
)  (٢٩ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم ،ج ، ١٧ص. ٧١
) (٣٠ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم ،ج ، ١٧ص. ٧٠
)  (٣١سورة االسراء  ،اية . ٢٧
)  (٣٢ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة ،ج ، ٤ص ٥٦٩؛ البحراني  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص.٤٠٠

اﻝﻤﺘواﻀــﻌﻴن اﻝﻤﺘﻘ ــﻴن وﻫــو ﻋﻨ ــدﻩ ﻤــن اﻝﻤﺘﻜﺒـ ـرﻴن ؟ واﻝﺘﻜﺒــر ﻫﻨ ــﺎ ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻻﺴراف ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻝب اﻝـﻨﻔس وﺸـﻬواﺘﻬﺎ وﺘـرك وﻨﺴـﻴﺎن اﻻﺨـرة وﻤـﺎ ﻴﺤﺘـﺎج اﻝﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ،
ﻓﻴﺤﺜﻪ )( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻀﻊ ﷲ وﺘرك اﻻﺴراف ﻻن وﻝﻲ اﻤر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻗدوة ﻝرﻋﻴﺘﻪ ،
ﻓﻌﻠﻴﻪ ان ﻴﻜون ﻨﻤوذﺠًﺎ ﻴﻘﺘدى ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺘواﻀﻊ واﻝﺒﺴﺎطﺔ وان رﺴول اﷲ )( ﻗد ﺤث
ـﻲ ان ﺘواﻀــﻌوا ﺤﺘــﻰ ﻻ ﻴﻔﺨــر
ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ )(  )) :ان اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ أوﺤــﻰ أﻝـ ّ
أﺤــد ﻋﻠــﻰ أﺤــد (( ).(٣٣ﻓﻴﻘــول اﻻﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ )( ﻝزﻴــﺎد  )) :أﺘرﺠــو ان ﻴﻌطﻴــك اﷲ
اﺠر اﻝﻤﺘواﻀﻌﻴن وأﻨت ﻋﻨدﻩ ﻤن اﻝﻤﺘﻜﺒرﻴن (( ).(٣٤
ﻓﺘﻨﺒﻴــﻪ اﻻﻤــﺎم )( ﻝزﻴــﺎد ﻫﻨــﺎ ان ﻻ ﻴطﻤــﻊ ﻓــﻲ اﻻﺨ ـرة وﻫــو ﻴﺘﻘﻠــب ﻓــﻲ ﻨﻌــﻴم
اﻝ ــدﻨﻴﺎ ﻤﺘﻤﺘﻌ ــﺎ ﺒﻬ ــذﻩ اﻻﻨﻌ ــﺎم ﻤﺎﻨﻌﻬ ــﺎ ﻋ ــن اﻝﻀ ــﻌﻔﺎء واﻻ ارﻤ ــل ﻓﻜﻴ ــف ﻴوﺠ ــب اﷲ ﺜـ ـواب
اﻝﻤﺘﺼ ــدﻗﻴن وﻫ ــو ﻻ ﻴﻌﻤ ــل ﻋﻤﻠﻬ ــم ﻓ ــﻲ ﺤ ــﻴن اﻨ ــﻪ ﻤ ــن ﺼ ــﻤﻴم واﺠﺒ ــﺎت اﻝـ ـواﻝﻲ اﻋﺎﻨ ــﺔ
اﻝﻀﻌﻔﺎء واﻻراﻤل واﻻﻴﺘﺎم واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻋﻨﻬم وﻗد ذﻜر ذﻝك رﺴـول اﷲ )( ﻓـﻲ اﻝﺤـدﻴث
اﻝﺸـرﻴف اذ ﻗــﺎل  )) :ﺜــم اﻝﺴــﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻرﻤﻠــﺔ واﻝﻤﺴــﻜﻴن ﻜﺎﻝﻤﺠﺎﻫــد ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل اﷲ ((
).(٣٥
ﻨﺒــﻪ اﻷﻤــﺎم )) ( ﻋﻤﺎﻝــﻪ ووﺠﻬﻬــم اﻝــﻰ ﺤﺴــن أداء أﻋﻤــﺎﻝﻬم وأﻨﺒــﺄﻫم إذا ﻤــﺎ
اﺨطﺄوا او ﺘﺄﺨروا ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻓﻘد ﻜﺘب )) ( اﻝﻰ أﺤد ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻓﻴﻪ ﻋن
ﺴﺒب ﺘﺄﺨرﻩ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ ﺤق اﻝﺨراج اﻝﻤوﺠود ﻝدﻴﻪ وﻴدﻋوﻫم اﻝﻰ ﺘﻨزﻴﻪ أﻨﻔﺴﻬم ﻋن اﻝﺤرام
ﻻﻨﻪ إذا ﺘم ذﻝك ﻜﺎن ﻝﻪ )) ( اﻝﺤق واﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ إﻨزال اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﺒـﻪ ﺤﻴـث ﻗـﺎل )) :
… ﻓﺄﻨــك أﺒط ــﺄت ﺒﺤﻤ ــل ﺨ ارﺠــك وﻤ ــﺎ ادري ﻤ ــﺎ اﻝــذي ﺤﻤﻠ ــك ﻋﻠ ــﻰ ذﻝــك  ،ﻏﻴ ــر اﻨ ــﻲ
أوﺼﻴك ﺒﺘﻘوى اﷲ وﻨـزﻩ ﻨﻔﺴـك ﻋـن اﻝﺤـرام  ،وﻻ ﺘﺠﻌـل ﻝـﻲ ﻋﻠﻴـك ﺴـﺒﻴﻼ  ،ﻓـﻼ أﺠـد ﺒـدا
ﻤن اﻹﻴﻘﺎع ﺒك (( ).(٣٦
ﻜﻤﺎ وﻀﺢ ﻝﻬم اﻷﺴﻠوب اﻝواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻪ ﻋﻨد اﻝدﺨول اﻝﻰ أﻫﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻬم دﻓﻊ اﻝﺼدﻗﺎت  ،وذﻝك ﺒﺎﻝﻨزول ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻫم أي ﻗرب اﻝﺠداول واﻷﻨﻬﺎر

)  (٣٣مسلم  ،صحيح مسلم  ،ج ، ٤ص ٢١٩٨؛ الغزالي  ،ابو حامد محمد بن محمد بن احمaد الطوسaي )ت  ٥٠٥ھaـ  ١١١١/م (
،احياء علوم الدين  ،مكتبه ومطبعه محمد صبيح واوالده )،مصر _ال .ت ( ،ج ، ٤ص.١٩٢
)  (٣٤ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة بيروت  ،ج ، ٤ص ٥٦٩؛ البحراني  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص. ٤٠٠
)  (٣٥الترمذي  ،سنن الترمذي  ،ج ، ٤ص ٣٤٦؛ الطبراني ،ابو القاسم سليمان بن احمد )ت  ٣٦٠ھـ ٩٧٠/م( ،المعجم االوسط  )،دار
الحرمين _القاھره _ ، ( ١٤١٥ج، ٢ص. ٥٥
)  (٣٦اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،ج ، ٢ص. ٢٠٠

وﻗد ﺤذر اﻝرﺴول ) ( ﻤن ﻤﻨﻊ ﻋﻤﺎل اﻝﺼدﻗﺔ ﻤن ﺘﺄدﻴﺔ واﺠﺒﻬم اذ ﻗﺎل ) (
 )) :اذا أﺘـ ــﺎﻜم اﻝﻤﺼـ ــدق ﻓـ ــﻼ ﻴﻔـ ــﺎرﻗﻨﻜم اﻻ ﻋـ ــن رﻀـ ــﺎ(( ).(٣٧ان ﻤـ ــن واﺠـ ــب اﻝ ـ ـواﻝﻲ
ﻓﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻪ ﺒــﺎﻝﺘﺨﻔﻴف ﻋــﻨﻬم
اﻝﺘﺨﻔﻴــف ﻋــن رﻋﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻷوﻗــﺎت اﻝﻌﺼــﻴﺒﺔ
ﺴﻴﺠﻌﻠﻬم أﻋوان ﻤﺨﻠﺼﻴن ﻝﺤﻔظﻬم اﻝﺠﻤﻴل اﻝذي ﺼﻨﻊ ﻤﻌﻬم ﻓﻴﻘول ) ( ﻝﻤﺎﻝك)) :
ﻓرﺒﻤﺎ ﺤدث ﻤن اﻷﻤور إذا ﻋوﻝت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬم ﻤن ﺒﻌد اﺤﺘﻤﻠوﻩ ﻋﻠﻴﻪ طﻴﺒﺔ أﻨﻔﺴﻬم ﺒﻪ ،
ﻓـﺎن اﻝﻌﻤـران ﻤﺤﺘﻤـل ﻤــﺎ ﺤﻤﻠﺘـﻪ (( ) .(٣٨ﻓﻨﺠـدﻩ ) ( ﻴﺸـﻴر اﻝــﻰ ان ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺼــرف
ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة اﻷرض ﺴﻴﺠﻨﻰ ﺜﻤﺎرﻩ ﻤـن اﺴﺘﺼـﻼح ﻫـذﻩ اﻷرض ،ﻻن اﻝﻌﻤـران ﺴـﻴزﻴد ﻤـن
إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻷرض وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌوض ﻤﻘدار ﻤﺎ ﺼرف ﻤن اﻷﻤوال ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎر اﻷرض
وﻝﻘـد أﻜﺜــر اﻷﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒــﻲ طﺎﻝــب ) ( ﻤــن ﺘــذﻜﻴر اﻝــوﻻة واﻝﻌﻤــﺎل ﺒــﺎﷲ
وﺘﻘواﻩ وﻤﺨﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺴر واﻝﻌﻠن وﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ذﻝك ﻓﻲ وﺼـﻴﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻜـﺎن ﻴﻜﺘﺒﻬـﺎ ﻝﻤـن
ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼدﻗﺎت إذ ﻴﻘول )(  )) :وأﻤرﻩ ﺒﺘﻘوى اﷲ ﻓﻲ ﺴـراﺌر أﻤـرﻩ وﺨﻔﻴـﺎت
ﻋﻤﻠﻪ ﺤﻴث ﻻ ﺸﺎﻫد ﻏﻴرﻩ وﻻ وﻜﻴل دوﻨـﻪ  ،وأﻤـرﻩ اﻻ ﻴﻌﻤـل ﺒﺸـﻲء ﻤـن طﺎﻋـﺔ اﷲ ﻓﻴﻤـﺎ
ظﻬر ﻓﻴﺨﺎﻝف اﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﺴر ،وﻤن ﻝم ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺴرﻩ وﻋﻼﻨﻴﺘﻪ  ،وﻓﻌﻠﻪ وﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻘد
أدى اﻷﻤﺎﻨــﺔ  ،واﺨﻠــص اﻝﻌﺒــﺎدة (( ) .(٣٩وﻓــﻲ ﻜﺘــﺎب أﺨــر ﺠــﺎء ﻓﻴــﻪ  )) :إﻨطﻠــق ﻋﻠــﻰ
ﺘﻘوى اﷲ وﺤدﻩ ﻻ ﺸرﻴك ﻝﻪ (( ).(٤٠ﻓﻨﺠـد ﻓـﻲ اﻝرﺴـﺎﻝﺘﻴن وان اﺨﺘﻠـف اﻝﻤﻀـﻤون ﻝﻜﻨﻬﻤـﺎ
ﻴﺼـﺒﺎن ﻓـﻲ ﻗﺼــد واﺤـد ﻫـو اﻝﺘــذﻜﻴر ﺒـﺎﷲ وﻤﺨﺎﻓﺘــﻪ .وﺤﺴـن ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝرﻋﻴــﺔ ﻋﻨـد ﺠﺒﺎﻴــﺔ
اﻷﻤوال ﻤﻨﻬم  ،ﻓﻴﻘول ) ( ﻝﻌﻤﺎل اﻝﺼدﻗﺎت )) :وأﻤرﻩ اﻻّ ُﻴﺠﺒﺒﻬم  ،وﻻ ﻴﻌﻀـﻬم وﻻ
ﻼ ﺒﺎﻷﻤﺎرة ﻋﻠﻴﻬم ﻓﺄﻨﻬم اﻷﺨوان ﻓﻲ اﻝدﻴن  ،واﻻﻋوان ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراج
ﻴرﻏب ﻋﻨﻬم ﺘﻔﻀ ً
اﻝﺤﻘوق (( ) .(٤١ﻓﻴﺄﻤر اﻷﻤﺎم ) ( ﻋﺎﻤﻠﻪ ﺒﺤﺴن اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝرﻋﻴـﺔ  ،ﻓﻨﻬـﺎﻫم ﻋـن
اﻝﺘﺄﻤر ﻋﻠﻰ اﻝرﻋﻴﺔ ﻷﻨﻬم ﻫـم ﻤـن ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ إﺴـﺘﺨراج ﺤﻘـوق ﺒﻴـت اﻝﻤـﺎل ﻤـن أﻤـواﻝﻬم
ﻓﻌﻠﻴﻪ ان ﻻ ﻴﺤﻘرﻫم ﻷﻨﻪ واﻝﻲ ﻫـذا اﻷﻤـر ﻋﻠـﻴﻬم ﻓﻬـم اﻻﺨـوان ﻓـﻲ اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ
واﻝﻤﺴﺎﻋدون ﻝﻪ ﻓﻲ إﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺤﻘوق وﻝﻌﻠﻪ )( ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺤﻘوق ﻫﻨﺎ ﺤﻘوق اﻻﺼﻨﺎف
اﻝﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻷﻤـوال  ،ﻓﻠــوﻻ ﻤﺴـﺎﻋدة أﺼــﺤﺎب اﻷﻤـوال ﻝﻠﻌﺎﻤــل ﻋﻠـﻰ اﺴــﺘﺨراج ﻫــذﻩ
اﻝﺤﻘـوق ﻝــن ﻴـﺘﻤﻜن ﻤــن اﺴــﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ  ،وﻗـد ذﻜــر اﻝرﺴــول اﻝﻜـرﻴم ) ( اﻝﻤﻨزﻝــﺔ اﻝﻌظﻴﻤــﺔ
ﻝﻌﻤﺎل اﻝﺼدﻗﺔ اﻝذﻴن ﻴﺤﺴﻨون أداء ﻋﻤﻠﻬم ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ) ( )):اﻝﻌﺎﻤـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـدﻗﺎت
)  (٣٧احمد بن حنبل  ،مسند احمد  ،ج ، ٤ص ٣٦٥؛ ابن خزيمة  ،صحيح ابن خزيمة  ،ج ، ٤ص ٥٤؛ الترمذي  ،سنن الترمذي ،
ج ، ٣ص ٣٩؛ ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  ،ج ، ١ص. ٥٧٦
)  (٣٨ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم ،ج ، ١٧ص. ٧١
) (٣٩ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص.٥٨٣
)  (٤٠المصدر نفسه  ،ج ، ٤ص.٥٧٨
)  (٤١المصدر نفسه  ،ج ، ٤ص.٥٧٨

ﺒـﺎﻝﺤق ﻜﺎﻝﻐـﺎزي ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل اﷲ ﺤﺘـﻰ ﻴرﺠـﻊ اﻝـﻰ ﺒﻴﺘـﻪ (( ).(٤٢إذن ﺘﻠـك اﻝﻤﻨزﻝـﺔ اﻝﻌظﻴﻤـﺔ
اﻝﺘﻲ أﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ اﻝرﺴول ) ( ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـل وأﻤﺎﻨﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺄدﻴـﺔ ﻤـﺎ أؤﺘﻤـن
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻓﻌل ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﻜل ﻤﺴﻠم .
))وﻻ ﺘوﻜــل ﺒﻬــﺎ اﻻ ﻨﺎﺼــﺤﺎ ﺸــﻔﻴﻘﺎ وأﻤﻴﻨــﺎ ﺤﻔﻴظــﺎ  ،ﻏﻴــر ﻤﻌﻨــف وﻻ ﻤﺠﺤــف وﻻ
ٍ
ﻤﻠﻘب وﻻ ﻤﺘﻌب (( ).(٤٣
ﻜﻤﺎ ﺤذر اﻷﻤﺎم ﻋﻠـﻲ )) ( وﻻﺘـﻪ وﻋﻤﺎﻝـﻪ ﻤـن اﻷﻀـرار ﺒﺎﻝرﻋﻴـﺔ ﻋﻨـد ﺠﻤـﻊ
اﻝﺨـراج ﻓﻨﻬــﻰ ﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻋــن ﺒﻴـﻊ ﻜﺴــوة ﺸــﺘﺎء أو ﺼــﻴف ﻻﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻤﻘــدار اﻝﺨـراج او ﺒﻴــﻊ
داﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻝﻌﻤل أو اﻝﺘﻌـرض ﻝﻬـم وﻀـرﺒﻬم ﺒﺴـﺒب ﻨﻘـص اﻝﻤﺒﻠـﻎ ﻻن ﻓـﻲ ذﻝـك
إﻫدار ﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ٕواﺸﻌﺎ ار ﺒﺎﻝﻐﺒن واﻝظﻠم وﻫذا ﻝـﻴس ﻤـن ﻤﺒـﺎدئ اﻹﺴـﻼم اﻝـذي ﻜـرم
ﻤﻨزﻝــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن ﻓﻴﻘــول )( ﻤوﺼــﻴﺎ ﻋﻤــﺎل اﻝﺨ ـراج ﺒــذﻝك  )) :وﻻ ﺘﺒــﻴﻌن ﻝﻠﻨــﺎس ﻓــﻲ
اﻝﺨراج ﻜﺴوة ﺸﺘﺎء وﻻ ﺼﻴف وﻻداﺒﺔ ﻴﻌﺘﻤﻠـون ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻻ ﻋﺒـداً وﻻ ﺘﻀـرﺒن اﺤـداً ﺴـوطﺎً
ﻝﻤﻜــﺎن درﻫــم (().(٤٤وأﻜــد اﻝﺨﻠﻴﻔــﺔ ﻋﻠــﻲ ﺒ ــن أﺒــﻲ طﺎﻝــب ) ( ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻝﻌﻤ ــﺎل
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒــﺎﻷرزاق اﻝﻤﺤــدودة واﻝﺘــﻲ ﺘؤﺨــذ ﻤــن اﻷﻤـوال اﻝﻤﺠﺒــﺎة ﺒﻘوﻝــﻪ ) (  )) :وان
ﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼدﻗﺔ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻔروﻀﺎ وﺤﻘﺎ ﻤﻌﻠوﻤـﺎ … وأﻨـﺎ ﻤوﻓـوك ﺤﻘـك (( .وﻓـﻲ ﻫـذا
اﻝﺼدد أﻜد اﻝﻔﻘﻴﻪ أﺒو ﻴوﺴف ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﺨـراج )(٤٥اﻨـﻪ ﺘﺠـري ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـﺎل واﻝـوﻻة ﻤـن
ﺒﻴت ﻤﺎل اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻤـن ﺠﺒﺎﻴـﺔ اﻷرض او ﻤـن ﺨـراج اﻷرض واﻝﺠزﻴـﺔ ﻻﻨﻬـم ﻓـﻲ ﻋﻤـل
اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻴﺠري ﻋﻠﻴﻪ ﻤـن ﺒﻴـت ﻤـﺎل اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن  .وﻴﻌـد ﻫـذا اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻷﻤـوال ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ
اﻝﻤرﺘب اﻝﺸﻬري ﻝﻠﻌﺎﻤل .
ﻜﻤﺎ ﺤذر ﻋﻤﺎل اﻝﺼدﻗﺎت ﻤن ﺨﻴﺎﻨﺔ وﻏش اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ اؤﺘﻤﻨوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ودﻋﺎﻫم
إﻝﻰ ﺘﻨزﻴﻪ أﻨﻔﺴﻬم ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝرذﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺨزي واﻝﻌﺎر ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ
واﻵﺨرة  ،وﻤن اﻋظم اﻝﺨﻴﺎﻨﺎت واﻝﻐش ﻫﻤﺎ ﺨﻴﺎﻨﺔ اﻷﻤﺔ وﻏش اﻷﻤﺎم  ،ﻓﻘد ﻗﺎل رﺴـول
اﷲ ) ( ﻓـﻲ اﻝﻐـﺎش  )) :ﻤــن ﻏﺸـﻨﺎ ﻓﻠـﻴس ﻤﻨــﺎ (( ).(٤٦وﻓـﻲ ﻫـذا ﺘﻌظــﻴم ﻝﺠـرم اﻝﻐــش
واﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ وﻓــﻲ ﻫــذا ﻴﻘــول اﻷﻤـﺎم ﻋﻠــﻲ ) ( ﻝــﺒﻌض ﻋﻤﺎﻝــﻪ وﻗـد ﺒﻌﺜــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــدﻗﺔ
)  (٤٢الترمذي  ،سنن الترمذي  ،ج ، ١٣ص ٣٧؛ الحاكم النيسابوري  ،المستدرك  ،ج ، ١ص. ٥٦٤
)  (٤٣ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص ٥٧٩؛ البحراني  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص. ٤١١
) (٤٤ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم  ،ج ، ١٧ص. ١٩
)  (٤٥أبو يوسف ،يعقوب بن أبراھيم )ت  ١٨٢ھت – ٧٩٨م ( الخراج ،دار العرفة ) ،بيروت  ١٩٧٩-م( ،ص.٢
)  (٤٦مسلم  ،صحيح مسلم  ،ج ، ١ص ٩٩؛ ابن حبان البستي  ،صحيح ابن حبان  ،ح ، ٢ص ٣٢٦؛ الحاكم النيسابوري ،المستدرك ،
ج ، ٢ص. ١١

وﻝم ﻴﺤدد أﺴﻤﻪ  )) :وﻤن اﺴﺘﻬﺎن ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ  ،ورﺘـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ  ،وﻝـم ﻴﻨـزﻩ ﻨﻔﺴـﻪ ودﻴﻨـﻪ
ﻋﻨﻬــﺎ  ،ﻓﻘــد اﺤــل ﺒﻨﻔﺴــﻪ اﻝــذل واﻝﺨــزي ﻓــﻲ اﻝــدﻨﻴﺎ وﻫــو ﻓــﻲ اﻵﺨ ـرة أذل وأﺨــزى  .وان
اﻋظم اﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ اﻷﻤﺔ واﻓظﻊ اﻝﻐش ﻏش اﻷﺌﻤﺔ (( ).(٤٧
وﻤن اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ )( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠـﺎل  ،اﻨـﻪ ارﺴـل اﻝـﻰ
زﻴــﺎد ﺒــن اﺒﻴــﻪ ﺨﻠﻴﻔــﺔ ﻋﺎﻤﻠــﻪ ﻋﺒــد اﷲ ﺒــن ﻋﺒــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺼ ـرة وﻓــﺎرس وﻜــور اﻻﺤ ـواز
وﻜرﻤﺎن ﻜﺘﺎب ﻴﺘوﻋد ﻓﻴﻪ ﺒﻌظﻤﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﻨزﻝﻬﺎ ﺒﻪ  ،اذ ا ﻜﺎن ﻤﺎ ﻗد وﺼل اﻝﻴﻪ
ﻤـن اﻤـر اﺨـذﻩ اﻻﻤـوال ﻤــن ﺒﻴـت ﻤـﺎل اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﺼــﺤﻴﺢ  ،ﻓﺴـﺘﻜون ﻋﻘوﺒﺘـﻪ ﻜﺒﻴـرة اﻝــﻰ
ﺤد اﻨزاﻝﻪ اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝذﻝﻴﻠـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس ﺒﻌـد ان ﻜـﺎن ﺼـﺎﺤب ﺸـﺄن وﻤﻨزﻝـﺔ رﻓﻴﻌـﺔ ﻝﺨﻴﺎﻨﺘـﻪ
اﻻﻤﺎﻨـﻪ اﻝﺘــﻲ وﻝـﻲ اﻤرﻫــﺎ  ،ﻓﻴﻘـول )(  )) :واﻨــﻲ اﻗﺴــم ﺒـﺎﷲ ﺼــﺎدﻗﺎ ﻝـﺌن ﺒﻠﻐﻨــﻲ اﻨــك
ﺨﻨت ﻤن ﻓﻲء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺼﻐﻴ ار او ﻜﺒﻴ ار ﻻﺸدن ﻋﻠﻴك ﺸدة ﺘـدﻋك ﻗﻠﻴـل اﻝـوﻓر  ،ﺜﻘﻴـل
اﻝظﻬر  ،ﻀﺌﻴل اﻻﻤر (( ).(٤٨
وﻝــم ﻴﻐﻔــل اﻷﻤــﺎم ﻋﻠــﻲ ) ( أو ﻴﻨﺴــﻰ أن ﻴﻌــض ﻋﻤﺎﻝــﻪ ﺒــﺄداء ﺘﻠــك اﻷﻤﺎﻨــﺔ
إﻝـﻰ ﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﻫـم اﻷﺼــﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ اﻝﻤــذﻜورة ﻓــﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻓـﻲ ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ :
ِ 
ِِ
اء واْﻝﻤﺴ ـ ِ
ﺼ ـ َـد َﻗ ُ ِ ِ
اﻝرَﻗ ـ ِ
ـﺎﻜ ِ
ـﺎب
إِﻨَ ﻤ ــﺎ اﻝ 
ـوﺒ ُﻬ ْم َوِﻓ ــﻲ 
ﻴن َﻋَﻠ ْﻴ َﻬ ــﺎ َواْﻝ ُﻤ َؤﻝ َﻔ ــﺔ ُﻗُﻠ ـ ُ
ﻴن َواْﻝ َﻌ ــﺎﻤﻠ َ
ﺎت ﻝْﻠ ُﻔ َﻘ ـ َـر َ َ َ
ِ
ِ ِ  ِ
ﻴل اﻝﻠِ ﻪ و ْاﺒ ِن اﻝ ﺴﺒِ ِ
ﻴن وِﻓﻲ ﺴﺒِ ِ
واْﻝ َﻐ ِ ِ
ﻴم).(٤٩
ﻴل َﻓ ِر َ
َ
ﻴم َﺤﻜ ٌ
ﻴﻀﺔً ﻤ َن اﻝﻠﻪ َواﻝﻠ ُﻪ َﻋﻠ ٌ
َ
ﺎرﻤ َ َ
َ
ﻓﺈن ﻝم ﻴوف إﻝﻰ ﻫؤﻻء ﺤﻘوﻗﻬم ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎن اﷲ ﺨﺼﻤﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺤﻘوق
ﻫؤﻻء وان اﻴﺌس اﻝﻨﺎس وأرذﻝﻬم ﻤﻨزﻝﺔ ﻤن ﻜﺎن ﺨﺼﻤﻪ ﻋﻨد اﷲ اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﺒن
اﻝﺴﺒﻴل واﻝﺴﺎﺌﻠون واﻝﻐﺎرﻤون وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ واﻝرﻗﺎب واﻝﻌﺎﻤﻠون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﻴف ﻴﻜون
ﻤوﻗﻔك ﺒﻴن ﻴدي اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ وأﻨت ﺨﺼم ﻝﻜل ﻫؤﻻء واﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻫو اﻝﻤطﺎﻝب ﺒﺤﻘوﻗﻬم ﻤﻨك ؟

)  (٤٧ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،مج ، ٤ص ٥٨٣؛ البحراني  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص. ٤١٥
)  (٤٨ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،ج  ، ٤ص ٥٦٨؛ البحراني ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٤ص. ٤٩٩
)  (٤٩سورة التوبة  ،اية . ٦٠

وﻜﺎن اﻹﻤﺎم إذا دﺨل إﻝﻰ ﺒﻴت اﻝﻤﺎل وﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ﻗﺎل
أﺒﻴﻀﻲ وأﺼﻔري وﻏري ﻏﻴري

)(٥٠

أﻨﻲ ﻤن اﷲ ﺒﻜل ﺨﻴر

وذﻜر اﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻘﺴم ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴت اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً
)(٥١

ﺜم ﻴﻔرش ﻝﻪ وﻴﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ

وﻴوﺼﻲ اﻷﻤﺎم ) ( اﻝﺘﺠﺎر واﻝﺼﻨﺎع ﻷﺜرﻫم اﻝﻤﻬم ﻓﻲ

ﻗﻴﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ  ،وﻷﻨﻬم ﺴﺒب ﻤن أﺴﺒﺎب ﻗﻴﺎم اﻝﻌﻤران ﻓﻲ ﺒﻠدﻫم
ﻓﻴﻘول ) ( ﻝﻤﺎﻝك اﻻﺸﺘر )) :واﺴﺘوص ﺒﺎﻝﺘﺠﺎر وذوي اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت و ِ
أوص ﺒﻬم ﺨﻴ اًر
اﻝﻤﻘﻴم ﻤﻨﻬم  ،واﻝﻤﻀطرب ﺒﻤﺎ ﻝﻪ واﻝﻤﺘرﻓق ﺒﺒدﻨﻪ ﻓﺈﻨﻬم ﻤواد اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ وأﺴﺒﺎب اﻝﻤراﻓق
ك وﺠﺒﻠك  ،وﺤﻴث ﻻ ﻴﻠﺘﺌم
ك وﺴﻬﻠ َ
وﺠﻼﺒﻬﺎ اﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻋد واﻝﻤطﺎرح ﻓﻲ ﺒرك وﺒﺤر َ
اﻝﻨﺎس ﻝﻤواﻀﻌﻬﺎ وﻻ ﻴﺠﺘرءون ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻓﺈﻨﻬم ِﺴ ُﻠم ﻻﺘﺨﺎف ﺒﺎﺌﻘﺘﻪ‘ وﺼﻠﺢ ﻻ ﺘﺨﺸﻰ

ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ‘* (().(٥٢ﻫذﻩ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺸﻤﻠت ﻜل اﻝرﻋﻴﺔ وأن اﺨﺘﻠﻔت طﺒﻘﺎﺘﻬم
اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
وأﻜــد ﻋﻠــﻰ ﻤراﻗﺒــﺔ اﻷﺴ ـواق ﻝﻤــﻨﻌﻬم وﺘﺤــذﻴرﻫم ﻤــن اﻝﻐــش ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﻊ واﻝﻤﻴ ـزان

ﻓﻴﻘــول ) ( ﻤوﺼــﻴًﺎ ﻤﺎﻝــك )) :وﻝــﻴﻜن اﻝﺒﻴــﻊ ﺒﻴﻌــﺎ ﺴــﻤﺤﺎ ﺒﻤ ـوازﻴن ﻋــدل (( ).(٥٣وﻗــد
ﺼ ـوا
ﺤــذر اﷲ ﺴــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻤــن اﻝﻐــش ﻓــﻲ اﻝﻤﻜﻴــﺎل واﻝﻤﻴ ـزان ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ َ  :وﻻ ﺘَْﻨ ُﻘ ُ
ـﺎف ﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜم ﻋـ َذاب ﻴـوٍم ﻤ ِﺤ ٍ
ِ
ِ
ـﻴط  َوَﻴـﺎ ﻗَـ ْوِم
ان إِﻨـﻲ أ َا
َر ُﻜ ْـم ﺒِ َﺨ ْﻴ ٍـر َ ٕوِاﻨـﻲ أ َ
اْﻝﻤ ْﻜ َﻴـﺎ َل َواْﻝﻤﻴ َـز َ
َﺨ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺎء ُﻫ ْم َوﻻ ﺘَ ْﻌﺜَـ ـ ْـوا ِﻓـ ــﻲ اﻷ ْْر ِ
ض
أ َْوُﻓ ـ ـوا اْﻝﻤ ْﻜ َﻴـ ــﺎ َل َواْﻝﻤﻴـ ـ َـز َ
ـﺎس َأ ْﺸـ ـ َـﻴ َ
ﺴ ـ ـوا اﻝﻨـ ـ َ
ان ِﺒﺎْﻝﻘ ْﺴـ ــط َوﻻ ﺘَْﺒ َﺨ ُ
ِِ
ﻴن كaaان عليaaه السaaالم نصaaب عينaaه ح aديث الرسaaول الكaaريم ) :مaaا مaaن عبaaد
ُﻤ ْﻔﺴــد َ

يسترعيه ( رعية يموت يوم يموت وھو غاش لرعيته إال حرم ( عليه الجنة(

)  (٥٠االصطخري ،ابو اسحاق ابراھيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي ) ت٣٤٦ھـ  ١٠٤٨/م(  ،المسالك والممالك  ،تحقيق :
محمد الحسيني ) ،القاھرة –١٩٦١م(  ،ص ٥٤؛ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  ،ج ،٥ص ٥٩؛ االصفھاني  ،حلية االولياء  ،ج، ١
ص ١٨١؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  ،ج ،١ص.٢٢١
)  (٥١ابن عبد ربه  ،العقد الفريد ،ج ،٥ص ٥٩؛ ابو الفدا  ،المختصر  ،ج ،١ص.١٨٢

*

غائلة  :الجمع اغوال وغيالت وكل ما اغتال االنسان فاھلكه فھو غول أي منكراً داھياً والغوائل الaدواھي  .ابaن منظaور  ،لسaان
العرب  ،ج ، ١ص. ٥٠٧
)  (٥٢ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ١٧طبعة قم  ،ص. ٨٣
)  (٥٣ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،طبعة قم ،ج ، ١٧ص. ٨٣

روى المنذري في الترغيب والترھيب ،والبيھقي في شعب اإليمان ،عن ابن عباس
ف من
رضي ( عنھما" :أن ملكا ً من الملوك خرج من بلده يسير في مملكته مستخ ٍ
الناس ،فنزل على رجل له بقرة ،فراحت عليه تلك الليلة البقرة ،فحلبت مقدار ثالثين
بقرة ،فعجب الملك من ذلك ،وحدث نفسه بأخذھا؛ فلما كان من الغد غدت البقرة إلى
مرعاھا ثم راحت فحلبت نصف ذلك؛ فدعا الملك صاحبھا وقال له :أخبرني عن
بقرتك ِل َم نقص حالبھا؟ ألم يكن مرعاھا اليوم مرعاھا باألمس؟ قال :بلى ،ولكن
أرى الملك أضمر لبعض رعيته سوءاً فنقص لبنھا ،فإن الملك إذا ظلم ،أوھ َّم بظلم
ذھبت البركة؛ قال :فعاھد ( الملك ربه أن ال يأخذھا و ال يظلم أحدا؛ قال :فغدت
ورعت ثم راحت فحلب حالبھا في اليوم األول؛ فاعتبر الملك بذلك وعدل؛ وقال :إن
الملك إذا ظلم أوھ َّم بظلم ذھبت البركة ،ال جرم ألعدلنّ وألكونن على أفضل
الحاالت".
وذكره ابن الجوزي رحمه ( في كتاب "مواعظ الملوك والسالطين" على غير ھذا
الوجه ،قال" :خرج كسرى في بعض األيام للصيد ،فانقطع عن أصحابه وأظلته
سحابة ،فأمطرت مطرا شديداً حال بينه وبين جنده ،فمضى ال يدري إلى أين يذھب،
فانتھى إلى كوخ فيه عجوز ،فنزل عندھا ،وأدخلت العجوز فرسه ،فأقبلت ابنتھا
ببقرة قد رعتھا فاحتلبتھا ،ورأى كسرى لبنھا كثيراً ،فقال :ينبغي أن نجعل على كل
بقرة خراجاً ،فھذا حالب كثير؛ ثم قامت البنت في آخر الليل لتحلبھا فوجدتھا ال لبن
فيھا فنادت :يا أماه قد أضمر الملك لرعيته سوءاً؛ قالت أمھا :وكيف ذلك؟ قالت :إن
البقرة ما تبز بقطرة من لبن؛ فقالت لھا أمھا :اسكتي ،فإن عليك ليال؛ فأضمر كسرى
في نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم ،فلما كان آخر الليل قالت لھا أمھا :قومي
احلبي؛ فقامت فوجدت البقرة حافال ،فقالت :يا أماه قد و( ذھب ما في نفس الملك
من السوء؛ فلما ارتفع النھار جاء أصحاب كسرى فركب ،وأمر بحمل العجوز
وابنتھا إليه ،فأحسن إليھما  ،وقال  :كيف علمتما ذلك ؟ فقالت العجوز :أنا بھذا
المكان منذ كذا و كذا ،ما عمل فينا بعدل إال أخصبت أرضنا ،واتسع عيشنا ،وما
عمل فينا بجور إال ضاق عيشنا وانقطعت موارد النفع عنا".
وذكر الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك"" :أنه كان بصعيد مصر نخلة تحمل
عشرة أرادب تمراً ،ولم يكن في ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك ،فغصبھا
السلطان ،فلم تحمل في ذلك العام وال تمرة واحدة".

وخالصة القول كان اإلمام يقوم على رعيته خير قيام ،أن يجتھد في تحصيل ما
ينفعھم ودفع ما يضرھم في دينھم ودنياھم ،ويبتعد عن غشھم وخيانتھم ،وال يتحقق
له ذلك إال بأمور ..أن يختار لوظائف الدولة الھامة أحسن من يظن فيھم القيام بھا،
خبرة وأمانة ،وقدرة وإخالصا وحكمة ،ويحض كال منھم على اختيار األصلح
فاألصلح للوظائف التي تحت مسئوليته ،وھكذا يكون االختيار ابتداء من أكبر وزير
وانتھاء إلى أصغر موظف في الدولة ،حتى يقوم كل منھم بواجبه الذي أسند إليه
على أتم وجه وأكمله.أما حقوق الوالة على رعيتھم فھي النصح واإلرشاد بالحكمة
والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيھھم وإرشادھم وأن ال يتخذ من
خطئھم  -إذا أخطأوا  -وھم معرضون للخطأ كغيرھم من بني آدم لكن ال يتخذ من
ھذا الخطأ سلما للقدح فيھم ونشر عيوبھم بين الناس فإن ھذا يوجب التنفير عنھم
وكراھيتھم وكراھية ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا ويوجب بالتالي التمرد
عليھم وعدم السمع والطاعة وفي ذلك تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد
.العدل بينھم ،ونشر العلم بينھم وتفقيھھم بشرع ( ،وإعطاؤھم حقوقھم المشروعة
لھم ،والتعرف على حوائجھم وما ينوبھم من أمور ومعالجة ذلك إن أمكن أو رفعه
إلى الخليفة بل أنه رضي ( عنه ألزم والته بالتعرف الدقيق على أحوال الرعية
ومواساتھم وعدم الترفع عليھم وإھمال الضعفاء والفقراء ،فكان رضي ( عنه يسأل
الوفد إذا قدموا عليه عن أميرھم فيقول :ھل يعود المريض؟ ھل يعود العبد ؟ كيف
صنيعه بالضعيف؟ ھل يجلس على بابه؟ فإن قالوا بخصلة واحدة منھا :ال،
كان رضي ( عنه إذا عرضت له مشكلة نظر في كتاب ( فإن وجد لھا حالً قضى
به دون تردد  ..وإن لم يجد نظر في سنة رسوله المصطفى ..فإن وجد قضى به
دون تردد أيضا ً ..فإن لم يجد اجتھد في تفضيل ما لم يرد عنه نص أو سنة..
واستشار مستشاريه وكانوا من خيرة صحابة رسول ( ..فإن اجتھدوا على رأي
قضى به.كان أميراً يعرف عظم مسئوليته وضخامتھا ..وكانت حقوق الرعية
وأحوالھم نصب عينيه ..ھدفا ً يرمي إليه .

والحمد

في البدء والختام

الخاتمة والنتائج

*

ﻝﻘد ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝدرب واﻝﻌﻤر واﻝﺠﻬﺎد ﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻴرة ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت وﻤﺨﺎطر

وﺒﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎد ﻤن إﺜﻘﺎل) (٥٤وﻜﺎن ﻝﻪ ﻤن اﻝﻔﻀﺎﺌل ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ إﻻ ذﻜر ﺒﻌﻀﻬﺎ .ﻓﻬو
ﻤن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن إﻝﻰ اﻹﺴﻼم  ،ﻓﻬو أول ﻤن اﺴﻠم ﺒﻌد ﺨدﻴﺠﺔ ﺒﻨت ﺨوﻴﻠد )رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ (
أﺨﻔﻰ إﺴﻼﻤﻪ ﺒﺎدئ اﻷﻤر وﻻن اﻝرﺴول )(طﻠب ﻤﻨﻪ ﻜﺘﻤﺎن اﻷﻤروﻫو أول ﻤن ﺼﻠﻰ
ﻤﻊ رﺴول اﷲ )(

*كان اإلمام يقوم على رعيته خير قيام ،أن يجتھد في تحصيل ما ينفعھم ودفع ما
يضرھم في دينھم ودنياھم ،ويبتعد عن غشھم وخيانتھم ،وال يتحقق له ذلك إال
بأمور ..أن يختار لوظائف الدولة الھامة أحسن من يظن فيھم القيام بھا ،خبرة
وأمانة ،وقدرة وإخالصا وحكمة ،ويحض كال منھم على اختيار األصلح فاألصلح
للوظائف التي تحت مسئوليته،
*وأﻜد اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب ) ( ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷرزاق
اﻝﻤﺤدودة واﻝﺘﻲ ﺘؤﺨذ ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻤﺠﺒﺎة ﺒﻘوﻝﻪ ) (  )) :وان ﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼدﻗﺔ
ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻔروﻀﺎ وﺤﻘﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎ … وأﻨﺎ ﻤوﻓوك ﺤﻘك (( .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد أﻜد اﻝﻔﻘﻴﻪ أﺒو
ﻴوﺴف ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﺨراج )(٥٥اﻨﻪ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﺎل واﻝوﻻة ﻤن ﺒﻴت ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن
ﺠﺒﺎﻴﺔ اﻷرض او ﻤن ﺨراج اﻷرض واﻝﺠزﻴﺔ ﻻﻨﻬم ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻴﺠري ﻋﻠﻴﻪ
ﻤن ﺒﻴت ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن  .وﻴﻌد ﻫذا اﻝﺤق ﻓﻲ اﻷﻤوال ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤرﺘب اﻝﺸﻬري ﻝﻠﻌﺎﻤل .
كان رضي ( عنه إذا عرضت له مشكلة نظر في كتاب ( فإن وجد لھا حالً قضى
بھه دون تردد  ..وإن لم يجد نظر في سنة رسوله المصطفى ..فإن وجد قضى به
دون تردد أيضا ً ..فإن لم يجد اجتھد في تفضيل ما لم يرد عنه نص أو سنة..
واستشار مستشاريه وكانوا من خيرة صحابة رسول ( ..فإن اجتھدوا على رأي
قضى به.كان أميراً يعرف عظم مسئوليته وضخامتھا ..وكانت حقوق الرعية
وأحوالھم نصب عينيه ..ھدفا ً يعمل من أجله

اﻝﻤﺼﺎدرواﻝﻤراﺠﻊ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
 .١أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ط ، ٢ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد إﺒـراﻫﻴم اﻝﺒﻨـﺎ وآﺨـرون  ،دار
اﻝﺸﻌب  ٨) ،أﺠزاء(
 .٢اﻷﻋﻼم ﺨﻴر اﻝدﻴن اﻝزر ﻜﻠﻲ ﺒﻴروت ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻼ ت
 .٣اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ  ،دار ﺼﺎدر  ،ﺒﻴروت  ١٠). ١٩٦٥ ،أﺠزاء(
وطﺒﻌﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴـق  :أﺒـو اﻝﻔـداء ﻋﺒـد اﷲ اﻝﻘﺎﻀـﻲ ،دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ  ،ﺒﻴـروت ،
.١٩٩٥
اﻻﺴﻔراﺌﻴﻨﻲ  ،اﺒو ﻋواﻨﺔ ﻴﻌﻘوب ﺒن اﺴﺤﺎق ) ت٣١٦ﻫـ  ٩٢٨/م( .
 .٤ﻤﺴﻨد اﺒﻲ ﻋواﻨﺔ  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴق  :اﻴﻤن ﺒن ﻋﺎرف اﻝدﻤﺸﻘﻲ  ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،ﺒﻴروت
١٩٩٨ ،م  ٥) .اﺠزاء(
اﻻﺼﺒﻬﺎﻨﻲ  ،اﺒو ﻨﻌﻴم اﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ) ت٤٣٠ﻫـ  ١٠٣٨/م( .
 .٥ﺤﻠﻴﺔ اﻻوﻝﻴﺎء وطﺒﻘﺎت اﻻﺼﻔﻴﺎء  ،ط ، ١ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺴﻌﺎدة ﻻ  .م ١٩٣٥ ،م .
اﻻﺼــطﺨري  ،اﺒــو اﺴــﺤﺎق اﺒ ـراﻫﻴم ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﻔﺎرﺴــﻲ اﻝﻤﻌــروف ﺒــﺎﻝﻜرﺨﻲ ) ت٣٤٠ﻫـــ
 ٩٥١/م( .
 .٦اﻝﻤﺴﺎﻝك واﻝﻤﻤﺎﻝك  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ  ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٦١ ،م .
اﺒن اﻋﺜم  ،اﺒو ﻤﺤﻤد اﺤﻤد ﺒن اﻋﺜم اﻝﻜوﻓﻲ )ت ٣١٤ﻫـ  ٩٢٦/م( .
.٧

اﻝﻔﺘوح  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم  ،ﻤطﺒﻌﺔ دار اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  ،اﻝﻬﻨد
. ١٩٧٥ ،

اﻻﻨﺒﺎري  ،ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻘﺎﺴم )ت  ٣٢٨ﻫـ  ٩٤٠/م( .
.٨

اﻻﻀــداد ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺤﻤــد اﺒــو اﻝﻔﻀــل اﺒـراﻫﻴم  ،اﻝﺘ ـراث اﻝﻌرﺒــﻲ  ،ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﺘﺼــدرﻫﺎ
دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت ١٩٦٠ ،م .

اﻻﻨدﻝﺴﻲ  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﺤﻴﻰ ﺒن اﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ ) ت٧٤١ﻫـ  ١٣٤٠/م( .
 .٩اﻝﺘﻤﻬﻴد واﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻤﻘﺘل اﻝﺸﻬﻴد ﻋﺜﻤـﺎن  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻤﺤﻤـد ﻴوﺴـف ازﻴـد ن دار
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ،اﻝدوﺤﺔ ١٤٠٥ ،ﻫـ .
اﻝﺒﺤراﻨﻲ  ،ﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﻴﺜم ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﻴﺜم )ت  ٦٧٢ﻫـ  ١٢٧٣/م( ٤) .اﺠزاء(
 .١٠ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ  ،ﻤﻨﺸورات ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﺼر ١٣٨٤ ،ﻫـ .
اﻝﺒﺨﺎري  ،ﻤﺤﻤد ﺒن اﺴﻤﺎﻋﻴل اﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠﺤﻔﻲ ) ت٢٥٦ﻫـ  ٨٦٩/م( .
 .١١ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري  ،ط ، ٣ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺼطﻔﻰ دﻴب اﻝﺒﻐﺎ  ،دار اﺒن ﻜﺜﻴر

–

اﻝﻴﻤﺎﻤﺔ ،

ﺒﻴروت  ٦). ١٩٨٧ ،أﺠزاء(
 .١٢اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺒﻴر  ،ﻤطﺒﻌﺔ دار اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﻻ  .م ١٩٤٠ ،م  ٤).أﺠزاء (
اﻝﺒزاز  ،اﺒو ﺒﻜر ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ) ت٢٩٣ﻫـ  ٩٠٥/م( .
 .١٣ﻤﺴــﻨد اﻝﺒـزاز  ،ط ، ٣ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺤﻔــوظ اﻝــرﺤﻤن زﻴــن اﷲ  ،ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻋﻠــوم اﻝﻘ ـرآن ،
ﺒﻴروت ١٤٠٩ ،ﻫـ  ١٠) .اﺠزاء(
اﻝﺒﻐدادي  ،اﺒو ﻋﺒد اﷲ اﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن اﻝﻘﺎﺴم .
 .١٤اﻻﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨوادر  ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴروت  ،ﻻ  .ت .
اﺒن ﺒﻜﺎر  ،اﻝزﺒﻴر ) ت  ٢٥٦م ٦٨٩/م(.
 .١٥اﻻﺨﺒـﺎر اﻝﻤوﻓﻘﻴـﺎت  ،ﺘﺤﻘﻴـق  :ﺴـﺎﻤﻲ ﻤﻜـﻲ اﻝﻌـﺎﻨﻲ  ،دار اﺤﻴـﺎء اﻝﺘـراث اﻻﺴــﻼﻤﻲ ،
ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ  ،ﺒﻐداد . ١٩٧٢ ،
اﻝﺒﻜري  ،اﺒو ﻋﺒﻴد ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ) ت٤٨٧ﻫـ  ١٠٩٤/م( .
 .١٦ﻤﻌﺠـم ﻤــﺎ اﺴـﺘﻌﺠم ﻤــن اﺴـﻤﺎء اﻝــﺒﻼد واﻝﻤواﻀـﻊ  ،ط ، ٣ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺼـطﻔﻰ اﻝﺴــﻘﺎ ،
ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب  ،ﺒﻴروت ١٤٠٣ ،ﻫـ  ٤) .اﺠزاء(
اﻝﺒﻼذري  ،اﺤﻤد ﺒن ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺠﺎﺒر ) ت٢٧٩ﻫـ  ٨٩٢/م( .
 .١٧ﻓﺘــوح اﻝﺒﻠــدان  ،ﺘﺤﻘﻴــق  :رﻀـوان ﻤﺤﻤــد رﻀ ـوان  ،دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ  ،ﺒﻴــروت ،
١٤٠٣ﻫـ .

اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ  ،اﺒو ﺒﻜر اﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤوﺴﻰ ) ت٤٥٨ﻫـ  ١٠٦٥/م( .
 .١٨ﺴـﻨن اﻝﺒﻴﻬﻘــﻲ اﻝﻜﺒــرى  ،ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر ﻋطـﺎ  ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ دار اﻝﺒــﺎز  ،ﻤﻜــﺔ
اﻝﻤﻜرﻤﺔ ١٩٩٤ ،م  ١٠) .اﺠزاء(
اﻝﺘرﻤذي  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ اﺒو ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺴﻠﻤﻲ ) ت٢٧٩ﻫـ  ٨٩٢/م( .
 .١٩ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي  ،ﺘﺤﻘﻴق  :اﺤﻤد ﺸﺎﻜر واﺨرون  ،دار اﺤﻴـﺎء اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ  ،ﺒﻴـروت
 ،ﻻ  .ت  ٥) .اﺠزاء(
اﻝﺘﻤﻴﻤﻲ  ،اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒن ﻤﺤﻤد ) ت٣٦٣ﻫـ  ٩٧٣/م( .
 .٢٠دﻋﺎﺌم اﻻﺴﻼم  ،ط ، ١دار اﻝﻤﻌﺎرف  ،ﻤﺼر ١٣٨٥ ،ﻫـ .
اﻝﺠﺎﺤظ  ،اﺒو ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤرو ﺒن ﺒﺤر ) ت٢٥٥ﻫـ  ٨٦٨/م( .
 .٢١اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺘﺒﻴﻴن  ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون  ،ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨـﺔ اﻝﺘـﺄﻝﻴف واﻝﻨﺸـر
واﻝﺘرﺠﻤﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٣٦٨ ،ﻫـ١٩٤٨ /م .
 .٢٢اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﺤظ  ،ط ، ٣ﻗدم ﻝﻬـﺎ وﺒوﺒﻬـﺎ وﺸـرﺤﻬﺎ  :ﻋﻠـﻲ اﺒـو ﻤﻠﺤـم ،دار
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل  ،ﺒﻴروت ١٩٩٥ ،م .
وطﺒﻌــﺔ ، ١ﺘﺤﻘﻴــق وﺸــرح ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﻤﺤﻤــد ﻫــﺎرون ،اﻝﻨﺎﺸــر ﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﺨــﺎﻨﺠﻲ )،اﻝﻘــﺎﻫرة

–

 ١٣٩٩ﻫـ ١٩٧٩ /م () ٤أﺠزاء (.
اﺒن اﻝﺠﺎرود اﻝﻨﻴﺴﺎﺒوري  ،اﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت٢٠٧ﻫـ  ٨٢٢/م( .
 .٢٣اﻝﻤﻨﺘﻘـﻰ ﻻﺒــن اﻝﺠــﺎرود  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻋﺒـد اﷲ ﻋﻤــر اﻝﺒــﺎرودي  ،ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻜﺘــﺎب
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،ﺒﻴروت . ١٩٨٨ ،
اﺒن ﺠﻌﻔر اﻝطﺒري  ،اﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد ) ت٦٩٤ﻫـ  ١٢٩٤/م( .
 .٢٤اﻝرﻴــﺎض اﻝﻨﻀ ـرة ﻓــﻲ ﻤﻨﺎﻗــب اﻝﻌﺘ ـرة  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻋﻴﺴــﻰ ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﻤــﺎﻨﻊ
اﻝﺤﻤﻴري  ،دار اﻝﻐرب اﻻﺴﻼﻤﻲ  ،ﺒﻴروت  ٢). ١٩٩٦ ،اﺠزاء(
اﺒن ﺠﻤﺎﻋﺔ  ،اﻻﻤﺎم ﺒدر اﻝدﻴن ﺒن ﺠﻤﺎﻋﺔ ) ت٨٣٣ﻫـ  ١٤٤١/م( .
 .٢٥ﺘﺤرﻴر اﻻﺤﻜﺎم ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻫل اﻻﺴﻼم ).ﻻ.ت()ﻻ.ج(

اﻝﺠﻬﺸﻴﺎري  ،اﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒدوس ) ت٣٣١ﻫـ  ٩٤٤/م( .
 .٢٦اﻝــوزراء واﻝﻜﺘــﺎب  ،ط ، ١ﻋﻨــﻲ ﺒﺘﺼــﺤﻴﺤﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ وﻤراﺠﻌﺘــﻪ  :ﻋﺒــد اﷲ اﺴــﻤﺎﻋﻴل
اﻝﺼﺎوي  ،ﻤطﺒﻌﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﺤﻤد ﺤﻨﻔﻲ  ،ﻤﺼر ١٣٥٧ ،ﻫـ . ١٩٣٨/
اﺒــن اﻝﺠــوزي  ،ﺠﻤــﺎل اﻝــدﻴن اﺒــو اﻝﻔــرج ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن ﺒــن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻤﺤﻤــد ) ت٥٩٧ﻫـــ
 ١٢٠٠/م( .
 .٢٧ﺼﻔوة اﻝﺼﻔوة  ،ط ، ١ﺤﻴدر اﺒﺎد اﻝدﻜن  ،اﻝﻬﻨد ١٩٣٦ ،م  ٤).اﺠزاء(
 .٢٨اﻝﻌﻠــل اﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ــﺔ  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴ ــق  :ﺨﻠﻴ ــل اﻝﻤــﻴس  ،دار اﻝﻜﺘ ــب اﻝﻌﻠﻤﻴ ــﺔ  ،ﺒﻴ ــروت ،
١٤٠٣ﻫـ  ٢).اﺠزاء(
اﻝﺤﺎﻜم اﻝﻨﻴﺴﺎﺒوري  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺎﻜم ) ت٤٠٥ﻫـ  ١٠١٤/م( .
 .٢٩اﻝﻤﺴــﺘدرك ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﺤﻴﺤﻴن  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺼــطﻔﻰ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر  ،دار اﻝﻜﺘــب
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴروت ١٩٩٠ ،م  ٤ ).اﺠزاء(
اﺒن ﺤﺒﺎن اﻝﺒﺴﺘﻲ  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﺒﺎن ﺒن اﺤﻤد اﺒو ﺤﺎﺘم ) ت٣٥٤ﻫـ  ٩٦٥/م( .
 .٣٠ﺼﺤﻴﺢ اﺒن ﺤﺒﺎن  ،ط ، ٢ﺘﺤﻘﻴق  :ﺸﻌﻴب اﻻرﻨؤوط  ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ،ﺒﻴروت ،
١٩٩٣م  ٨).اﺠزاء(
اﺒن ﺤﺠر اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ  ،ﺸﺒﺎب اﻝدﻴن اﺒو اﻝﻔﻀل اﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ) ت٨٥٢ﻫـ  ١٤٤٨/م(.
 .٣١اﻻﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴز اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴق  :ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠـﺎوي  ،دار اﻝﺠﻴـل ،
ﺒﻴروت ١٩٩٢ ،م  ٨) .اﺠزاء(
 .٣٢ﻝﺴﺎن اﻝﻤﻴزان  ،ط ، ٣ﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  ،ﺒﻴروت ١٩٨٦ ،م .ص٧٠
 .٣٣ﺘﻬذﻴب اﻝﺘﻬذﻴب  ،ط ، ١ﺤﻴدر اﺒﺎد اﻝدﻜن  ،اﻝﻬﻨد  ،ﻻ  .ت .
اﺒــن أﺒــﻲ اﻝﺤدﻴــد  ،أﺒــو ﺤﺎﻤــد ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﻫﺒــﺔ اﷲ ﺒــن ﺤﻤــد ﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن )٦٥٦ﻫـــ
 ١٢٥٨/م(

