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(ع)ِمْن َكالْم ألِمري املؤمنني ِأإلَماْم َعِلْي ِبْن َأِبْي َطاِلْب

 

 كَأنِّي ِبِك َياُكوَفَة ُتَمدَِّيَن َمدَّ اأَلِديِم الُعكاِظيِّ ، ]
 ُتْعَرِكنَي ِبالنََّواِزِل ، َوُتْرَكِبنْي بالزَّالِزِل ،
 وإِِنِّي أَلْعَلُم َأنَُّه َما َأَراَد ِبِك َجبَّاٌر ُسوءًا

 [!  َوَرَماُه ِبَقاِتٍل، إاّل ابَتالُه اهلُل ِبَشاِغٍل 
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 املقدمة
 

املسغغغاةة  – رخييغغغة م غغغلأعغغغق ةقبغغغة ت  –شغغغ لل الكوفغغغة    
بتفاعغل مغ    امتغد   ريخ العربي اإلسالمي ، وأالواسعة من الت

مغغن إن غغا  لغغرغم ، علغغا ا يعقائغغد يفكغغربأثرهغغا المغغا طيا غغا  
وظ ر صوت ا اجللي  ،اخلاص ب ا الرائد والقائد أخذ  الااب  

 .. كمدينة إسالمية ثانية يف العراق 
بي وقغاص  أسعد بن القائد  متصريها كان علا يدن أويذكر ب   

، لتكغغون  يف ع غغد عمغغر بغغن اخلاغغا    (  836)( هغغغ71)عغغا  
القاعغغغدل العسغغغكرية للقسغغغم األوسغغغ، مغغغن العغغغراق ، وقغغغد    

 .. ختيارها لصالح جوها ونقاوته وف ائ ا الواس  ا
ةينمغا  ، منوهغا ودورهغا العمغيم    بصغمت ا املتميغزل و  وأخذ      

ما  إلاأمري املؤمنني  ع دعاصمة الدولة اإلسالمية يف  أصبحل
ثقافيغغغة ، لتتحغغغول إا قاعغغغدل  ( )بغغغي بالغغغ   أعلغغغي بغغغن  

 ..  ا اجل رايفتساع ا، وبشاخص ا العمراني و ة اريةو
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مة الدولغة  ثارها خري دليل علا ذلك ، رغم انتقال عاصغ آو     
ومتيز  الكوفة مبنافست ا العلمية الرائعغة   ،اإلسالمية إا الشا  

واملؤشغر  سة البصرية ، وهو الشاخص لقرينت ا البصرل ، واملدر
الديين  ليه من أثرهاما آلل إو يمعمدورها الل ،اآلخر الواضح 

يف جماال  سبيل املثال ال احلصر  علا واألدبي والعلمي ، ومنه
احلديث علو  القرآن وعلو  النحو والصرف و، ك العلو منوع 

 .. والا  والكيمياء 
وأصبحل  ، واألدباء ل الفق اء والعلماءوا في ا خرياستقرو     

سفينة علم تبحغر يف العغاا اإلسغالمي الرةغ  ، وبوابغة ملن غل       
تل  المغروف ،  خما من علا الرغم مما مّر علي ذلك و، العلو  

االجتاهغا    والثورا  املختلفة االضارابا  ما جرى في ا منو
 ...األموية والعباسية  تنييف عصري اخلالف واألهداف

الغ    –كأةغد مقومغا  احليغال     –ولع  العامغل االقتصغادي      
ومغا  ، بفنون ا وعلوم ا ة مالقت ا هذه املدينة اإلسالمية العش د

الزراعغغة والصغغناعة والت غغارل  وتاغغوير مغغن تنميغغة  في غغا  قامغغل
 ..واخلدما  املختلفة 

واحليويغة  الكغبريل  مغن األهميغة   االقتصغادي  وملا هلغذا العامغل      
 املباشغرل  ل بتأثريهغا املغؤثر العوامل الرئيسية ةد أ، لكونه البال ة 

 ..وجمتمعا  وة ارا  تقويض مدن قيا  ول وغري املباشر



8 

 

راسغغة ،  لغذا كانغل الد  ، ضغوع  للمووهلذه األهمية الكغبريل       
 بعغغض جوانغغ ال غغغوء علغغغا  يغغتم إلقغغاء مغغغن خالهلغغغا  والغغغ

وذلغغك " الكوفغغة " األوضغغاع االقتصاديغغغة للعاصمغغغة اإلسغغالمية 
األمغا  علغي بغن    أمغري املغؤمنني   ع غد  املتمثلة ب دلاملبالرتكيز علا 

 ( .)بي بال  أ
 فقغغًامو أكغغون أرجغغو أن ، ةاملتواضغغع دراسغغةومغغن خغغالل ال     

 .. حماور املوضوع لت اية أهم 
 واللـــــــه الموفــــــق

                                                              
 ناصـــر احملنــكهاشم حسني                                           

                                              لعراقا/ لنجف األشراف ا                                                
 

 
 :تنويه

األوضاع االقتصادية )وسوم بـ أصل هذا الكتاب حبث  م جدير بالذكر  ؛         

،  عليـ  الالـالم)يف عهد اإلمـام علـ  ( الكوفة ) للعاصمة اإلسالمية 

ه كلية لذي أَقامتا(  الكوفة يف التاريخ )  املؤمتر العلمي الثانيضمن وقد شارك 

، وذلك بتاريخ ع مركز دراسات الكوفة جامعة الكوفة وبالتعاون م/ اآلداب 

 .. اجلامعات  العراقيةأسهمت  من خالله ، و4221/ تشرين الثاني /  82 – 82
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 الفصل األول
نبذة عن األوضاع االقتصادية قبل عهد 

 ()األمام علي 
 

املبحغثني ، األوضغاع   سندرس يف هذا الفصل ، ومن خالل      
وفقغغغًا لكوفغغغة قبغغغل اإلسغغغال  ومغغغا كغغغان عليغغغه  قتصغغغادية يف ااإل
 .. باحلريل  –كمناقة  –رتباب ا ال

سال  وبغدأ الفتوةغا    نتشار اإلاقتصادية بعد واألوضاع اإل    
ع غد   ومتصغري وخاغ، الكوفغة وعمران غا ةتغا ن ايغة      اإلسالمية 

 .. اخلليفة عثمان بن عفان 
، ما يتالبه البحثو ةحمدوديحبس  املتكاملة أخذ الصورل تل    

ثم االنتقال إا الفصل الالةق وما يتالبه من دراسة األوضاع 
موضغوع  مغدار و وهغو   ،( )االقتصادية يف ع د األما  علي 

  ..البحث 
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 :كاآلتي  وسيكون      
قتصغغغادية يف الكوفغغغة قبغغغل   األوضغغغاع اال: املبحغغغث األول      

 . اإلسال 
األوضغاع االقتصغادية يف الكوفغة قبغل ع غد      : الثغاني  املبحث     

 ( ... )علي  األما 
 
 
 
 

 املبحث األول
 األوضاع االقتصادية يف الكوفة قبل اإلسالم

 
قبغل ع غد    بالشغكل الواضغح   ةمعروفغ  الكوفة مدينة ا تكن     

ن أبغ  ؛ ، علا الرغم من أن بعض املؤرخني يغذكر   اخلليفة عمر
  والفتح اإلسغالمي ، وكانغل أوسغ     قبل اإلسال الكوفة كانل

مساةة مما أصبحل عليه بعد وض  خاا ا وعمران غا يف ع غد   
  ..  (7)اإلسال  ، ويدلون علا ذلك باآلثار 

( )علغي    وما رواه ةبه العرني ، عن ما وضغحه األمغا        
يغا أمغري املغؤمنني هغذه راةلغ  وزادي      : ) لرجل قد أتاه وقغال  

                                                           
/ السرنة الاايةرة   / النجف االشرف   / مطبعة العلوية / مجلة االعتدال / الكوفة ويوم التاج / عبد المحسن شالش (  )

 . 2 4ص/  391 / عدد الخامس ال
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دك وبغ   زاكل ( )ل املقدس فقال عين بيأل أريد هذا البي
نغغه إراةلتغغك وعليغغك ب غغذا املسغغ د ، يعغغين مسغغ د الكوفغغة ، ف

ةد املساجد األربعة ، ركعتان فيغه تعغادالن عشغرًا فيمغا سغواه      أ
مغن ةيغث مغغا    ثغغين عشغر مغيالً  إمغن املسغاجد ، والقكغة منغه إا     

أتيته وهغي نازلغة مغن كغذا ألغ  ذراع ، ويف زاويتغه فغار التنغور         
وطشغر منغه يغو     ( )ساوانة اخلامسغة مصغلا نغوح    وعند اال

 ةلغي  علغي م ةسغا  ووسغاه علغا روضغ       فًاالقيامة سبعون أل
من ريغا  اجلنغة وفيغه ثغالني أعغني مغن اجلنغة تغذه  الغرج           

نغغاس مغغا فيغغه مغغن الف غغل التغغوه   وتا غغر املغغؤمنني ، لغغو علغغم ال 
  (7)( …ةبوًا

 من غغا قيغغا  ، جوانغغ  عديغغدل  ، ويت غغح مغغن الغغنص املتقغغد       
 شغارل واضغحة   إفلذلك خيص قد  الكوفة ،  ما اّمأة ارا  ، 

  ..يف قد  الكوفة 
 ا ، فيبوجود ساكنني  اّلإن أي مدينة ال تقو  إوبال ري  ،      

َمْن  سكن ا مغن  هم من ذاك وهذا ، وجود أقتصاد متميز ، واو
وقغد تكغون   .. جمتمغ   هنغاك  ن ا يكغن  إاألنبياء أو قدوم م هلا 

 .. قتصاد املناقة ملوقع ا ا ةد روافدأهي 

                                                           
  234ص/ لبنان  –بةفوت / دار احةاء التفاث العفبي / 2مج/ معجم البلدان / الحموي (  )

 . 488-482ص/ لبنان / دار الندوة بةفوت /  ج/كتاب الفتوح / الكوفي  –وايضًا راجع      
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ونرى باةث آخر يبني من خالل املواق  اآلثاريغة ومتابعاتغه        
بني جام  الكوفة القديم وقصر اخلورنغق  ) ن أوتفحصه هلا ، ب

ن هغذا الن غر كغان ةغدودًا رئيسغيًا للغري       أتدل داللة واضغحة بغ  
ظ ر كوفان لل  ا  اجلنوبيغة والشغرقية مغغن أراضغا الافغوف      

ةيث وجدنا بغني  . احلكومغا  العربية قبل اإلسال   علا ع غد
قنغوا  تغل األر  قغرتق آثغار     " كنيغدرل  " آثار مدينة احلغريل  

مباني املدينة القدمية ونص  من منخف ا  بغ  احلغريل ، بغني    
الن   وأبو صخري والغذي كغان طملنغا علغا االعتقغاد القغوي       

ختغالف ن ن ر السدير وكري سعد واةد ، وإمنا وجد هذا االأب
فغغغغي التسميغغغغة كغغغغان سببغغغغه اختالفغغغغا  احلكومغغغغا  العربيغغغغة   

  (7).. (وتعاقب غا علغا هذه املناقة يف غابر العصور 
 سم الكوفغة احلادثغة يف ع غد    إاجلام  العميم ب) ن أوي ي  ب   

اإلسغغال  ، غغغري أن موقعغغه وآثغغاره الكائنغغة بغغالقر  مغغن ةغغريل     
 ن الكوفة وجامع ا قدميًاأبالعر  القدمية تؤيد أقوال املؤرخني 

  ( ).. ( جدًا قبل اإلسال  
ويتبادر إا ذهن أي باةث ببسابة ، البد أن يكون للمناقة    

 ..وضعًا اقتصاديًا جيدًا ، من شأنه أن طقق استمرارية احليال 

                                                           
 /السرنة الاايةرة    / النجف االشرف   / لغفي مطبعة ا/ مجلة االعتدال / الكوفة ويوم التاج / عبد المحسن شالش (  )

   412ص/ 391 /العدد السادس  
السرنة الاايةرة   / النجرف االشرف    / مطبعرة الغرفي   / مجلرة االعتردال   / الكوفة ويروم التراج   / عبد المحسن شالش ( 4)

 432ص/391 / العدد السابع 
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 هغو مغا  الكوفة قبل اإلسغال  ،   استياانوأي ا مما يدلل علا    
فقد ذكر الصغدوق يف  .. مس د الكوفة ( )أس  وبنا آد  

كتا  من ال ط غره الفقيغه ، واسلسغي يف البحغار بإسغناد عغن       
جني امسغ د الكوفغة آخغر السغر     نه ةغدّ إ( )األما  الصادق 

، ()ره هو الاوفان يف زمن نوحن من غّيإو( )خاة آد  
ثغغم غغغريه بعغغد أصغغحا  كسغغرى والنعمغغان بغغن املنغغذر ، ويغغذكر  

( )كغره عغن األمغا  علغي     ما تقغد  ذ ( )الصادق  األما  
 … (7)علمه بأنه سريةل إا القدس أتاه الرجل وأةينما 

حماة جتارية كغقى بغني بغالد    ) .. ن احلريل كانل إ ف اًل عن    
الفرس واهلند ، وبني سورية وبالد الرو  واليونغان ، فعممغل   
احلركة االقتصادية في ا وفاخر املال ةتا أن أهغالي احلغريل مغن    

تبغاع  أفقغد  . يتعغاملون بالغذه  وزنغًا    أوال د كانوا سعة ذا  الي
ماية أوقيغة  ثيون بن حمروف أرضا لبناء دار بثلإلبن قال  إوس أ

نفغق علغا عمارت غا مغأتي أوقيغه مغن العبغاديني نصغارى         أذهبًا و
 . ( )..( احلريل والصيارفة والت ار 

                                                           
 482ص/ المصدر السابق / الكوفي : راجع سبةل الماال (  )

 23 -28 ص  38 / لبنان  –بةفوت / دار مكتبة الهالل / رحلة بن جبةف / بن جبةف  -
 4 ص/هـ 912 / النجف االشف  / مطبعة الحةدرية / تاريخ الكوفة / حسةن البفاقي  -

  49 ص/ المصدر السابق / حسةن البفاقي ( 4)
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علغغا ثالثغة أميغغال  ومشغال الكوفغة    عنغغدن موضغ  احلغريل   إو     
رل كثغغ اتسغغاع و اهلغغواء و ونقغغاول  ايغغ   تتصغغ  ب هغغي  ، ومن غغا 

  (7).. البساتني 
ش رت ا يف تغاريخ العغر  وأدب غم    أخذ  احلريل ُيذكر أن و     

وحمورهغغا  عغغن مكانت غغا الت اريغغة    مُُّنوأنشغغات م ، وهغغو مغغا َيغغ   
ولقغري  رةغال  إا سغوق احلغريل وفي غا      احل اري الفاعل ، 
 -( ). .نتشر  يف العر  اتعلموا الكتابة ومن ا 

ن الكوفة تعتق ث رل من ث ور إوما يؤيد ما تقد  ذكره أي ا      
وهغغي تاغغل علغغا ن غغر ، التبغغادل الت غغاري ملغغا طيا غغا مغغن مغغدن 

 ..  م يف أن يكون وسيلة للنقل الن ري يس
 م يف األنشغاة  ا أهمية برية ون رية ميكن أن تسويعين أن هل     

 ..االقتصادية والتبادل الت اري 
 
 
 
  

 
  

                                                           
 . 972ص/322 / 4ط/ دار الفكف بدمشق / اسواق العفب في الجاهلةة واالسالم / سعةد االفغايي (  )
 . 1 4ص/ المصدر السابق ( 4)
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 املبحث الثاني
أوضاع الكوفة االقتصادية بعد انتشار اإلسالم 

 ( )قبل عهد األمام علي و
 

بلعنغغغا علغغغا الوضغغغ  االقتصغغغادي للكوفغغغة قبغغغل  ابعغغغد أن      
فة اال  أوضاع الكون ،وبشكل خمتصر  ،نتشاره اقبل اإلسال  و

نتشغغار ابعغغد  ،املختصغغر  هيأخذ بابعغغسغغوأي غغا  ،االقتصغغادية 
أمغري املغؤمنني   الفتوةا  اإلسغالمية وةتغا ع غد    اإلسال  وبدأ 

، ملغا سغيلحقه مغن مباةغث     ( )بغي بالغ    أما  علغي بغن   اإل
 ..قص ذلك الع د وهو صل  حبثنا 

 وبعغغد أن فغغرل خالغغد بغغن الوليغغد مغغن أمغغر( هغغغ 7)ففغغي عغغا       
ن يغغتم املسغغري إا العغغراق أمغغرا بغغأاليمامغغة ، بعغغث إليغغه أبغغو بكغغر 

ال قغغر  البصغغرل ، وقغغد سغغار مغغن  وفغغرا اهلنغغد يف ج غغة الشغغم 
حل م علغغا عشغغرل آالف نت غغا إا قريغغة بالسغغواد فصغغاااملدينغغة و

 ..دينار 
وبعد أن دعاهم إا اإلسغال  أو دفغ    ، ثم توجه إا احلريل      

صاحلوه بدف  تسغعني ألغ  درهغم بعغد أن     ، اجلزية أو املناجزل 
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ا بعد مري علي ألياس بن قبيصة الاائي اإخرا إليه أشراف ا م  
 (7)..  النعمان بن املنذر

الفغغرس جغغي  خالغغد وجغغي  وبعغغد القتغغال الغغذي دار بغغني      
نتصاره علغا الفغرس في غا ومغا ةصغلوا      اوعودته إا احلريل ، و

  ( ).. فقد صاحلوه ما وراء احلريل ودفعوا اجلزية  ،علا غنائم
فقغد كغان مسغري خالغد بغن الوليغد إا       ، مغا تقغد    ف اًل عن      

إا أن انت غا إا احلغريل مغن     جبيشغه  سار كوفة ، ةيثر  الأ
  (3).. املدينة علا بريق الكوفة 

نزل خالد بغني اخلورنغق والن غ  ومغا دار  معركغة       وأي ا    
  ( ).. هل احلريل أبني جي  خالد و

، قغد  ( صغلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم     ) اهلل رسولن أويذكر ب    
    ( ).. فتح احلريل ما سيتم من خق عن أ

عغغن بريغغق  يغغرادا  إللمصغغادر أن هنغغاك  بنيومغغا تقغغد  يغغ      
 ..الفتوةا  وامل امن واخلراا واجلزية 

                                                           
 . 887ص/ بةفوت / دار الكتاب اللبنايي / القسم الفابع / المجلد الاايي / تاريخ  بن خلدون / بن خلدون (  )

المطبعة / الحةاة االجتماعةة واالقتصادية في الكوفة في القفن االول الهجفي / محمد حسةن الزبةدي . وايضًا د     
 ..وما بعدها  – 1 ص/ 372 /القاهفة / العالمةة 

 ..وما بعدها  327وايضًا ص 839-883ص/ المصدر السابق / بن خلدون  –.. راجع ( 4)
/  4ط/ دار المعرار  بمصرف   / تحقةرق محمرد ابرو الفضرل     / الجرزء الاالر    / تراريخ الطبرفي   / الطبرفي   -..راجع ( 9)

 . 929ص
 . 922-913ص/ المصدر السابق / راجع ( 2)
 . 922ص/ المصدر السابق / راجع ( 1)
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  الغ   املناقغة   ذا  قتصاد وقوته يفويبني جوان  من اإل      
كوفغغة تمثغغل بغغاحلريل ومغغا  اورهغغا مغغن ال    فتح غغا ، ومنغغه مغغا ي  

 .. والن   يف ع د أبو بكر 
مغن متصغري   عمر بن اخلاغا    اخلليفة عليه يف ع د وما كان      

سنة يف وما طدده غالبية املؤرخني ،  الكوفة وخاا ا وعمران ا
بي وقاص بيتًا للمال وجعله أوما أس  سعد بن  (7)( .. هغ71)

  ( ).. اجلام  يف الكوفة مقابل للمس د 
 ساسية ال  كانل تدخل بيل مال املسلمنييرادا  األواإل     

العشغور والزكغال واخلمغ     وواجلزيغة واخلغراا    ال نغائم ب متمثله
بنغغاء دعغغم مسغغريل و م يف جتبغغا لتسغغ خغغرُأوضغغرائ   ،والفغغيء 

  (3).. واقتصادياته الدولة االسالمية واستم  االسالمي 
 غح مغن   تعمغر بغن اخلاغا  ، ومغا ي     اخلليفغة  ونرى يف ع غد     

يف  هذكغغر  ممغغا جانغغ  قتصغغادية يف الكوفغغة ، نقتاغغ   القغغول اال
 بعغد هزميغة املشغركني يف معركغة ن اونغد وةصغول      التاريخ  كت 

ومغغا ةصغغلوا مغغن بغغني تلغغك   ،املسغغلمني علغغا ال نغغائم العميمغغة 

                                                           
/ دار القلرم  /  9ج/ تراريخ الفسرل والملرو     / ، وايضًا الطبرفي   239 – 234ص / المصدر السابق / الحموي (  )

 . 34  -83 / لبنان / بةفوت 
/ دراسرات فري تراريخ االقتصراد العفبري االسرالمي       / حمردان عبرد المجةرد الكبةسري     . عواد مجةرد االعممري ، د  . د( 4)

 . 74 ص/ 388 / بغداد / مطبعة التعلةم العالي 
  87 - 7 ص/ المصدر السابق .. / عواد مجةد االعممي . د: راجع على سبةل الماال ( 9)

-22 ص/ 387 / بغداد / مطبعة جامعة بغداد / دارات التاريخةة . النمم االسالمةة / فاروق عمف واخفون . د     
 42 . 

بغداد / دار الشؤون الاقافةة العامة / ور االوضاع االقتصادية في عصف الفسالة والفاشدين تط/ يجمان ياسةن . د    
 2 4-83 ص/ 
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ال نائم علا سفاني عميمني في ما اللؤلؤ والزبرجد والياقو  
 ..وغريها 

بيغل املغال ثغم مغا رأى يف      عمغر بوضغع ا يف  اخلليفة مر أوما      
 علغا املسغلمني   مبال  ا ي وّزغا وتن يأمر ببيع أ جعلهمما  ،منامه 

 ..كما يتال  ذلك 
 يففخرجغغل ب مغغا ةتغغا وضغغعت ما    ؛ السغغائ   ةيغغث قغغال     

بتاع غغا مغغين عمغغر بغغن   امسغغ د الكوفغغة ، وغشغغيين الت غغار ، ف  
ر  أالغغغ  ، ثغغغم خغغغرا ب مغغغا اا  يريغغث املخزومغغغي بغغغألف ُة

هغغل أكثغغر ألغغ  ، فمغغا زال أالف آربعغغة أاالعغغاجم ، فباع مغغا ب
  (7)..  بعد الكوفة مااًل

 ا النص ، وما آل إليه ، أن يكونمن هذويعين ومما نستشفه      
الغذي ال   االقتصغادي  نشغا  و الأالصفقة الت اريغة  باجتاه ةركة 

- :تي اآلبويت ح  يقتصر علا ةدود الدولة اإلسالمية ،
ار وةركغة  ّ غوتغ .. وأصغول جتغاري    لوجغود جتغار  يتبني من  -7

 ..جتارية يف الكوفة 
يعغغين ( لغغ  ألفغغي أ)  غغذا املبلغغض ال غغخم مغغن املغغال  البيغغ  ب - 

 ..للت ار والقول االقتصادية للمناقة الكبريل املقدرل املالية 

                                                           
 7-2ص/ 378 / بةفوت / دار الفكف / 9ج/ الكامل في التاريخ / ابن االثةف : راجع (  )

 4  ص/ بةفوت / مكتبة المعار  / 7ج/ البداية والنهاية / بن كاةف  -
/ دار الفكرف للطباعرة والنشرف    / ايام العفب في االسالم / ةم ، علي محمد البجاوي محمد ابو الفضل ابفاه -

 948-947ص /372 
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( جتاري ) قتصادي اووجود فكر .. وجود البي  بامل اربة  -3
 ..الكوفة ، واملتمثلة بالت ار وخقت م وقدرت م املالية   يف

املغغدن بغغني الكوفغغة ووةركغغة جتاريغغة وجغغود تبغغادل جتغغاري   - 
 ..وجود الت ارل اخلارجية يعين هذا مما و.. اساورل هلا 

السغغواد والغغ  ر  أوضغغعل علغغا الغغ  ومغغن ال غغرائ        
يف  ة غا االقتصغادي  توج اتهلغا  ،  للمناقغة  خرُأنشاة أتدلل علا 

حمغددا   حبسغ   كان اخلراا وع د اخلليفة عمر بن اخلاا  ، 
، وجريغغ  كانغغل علغغا جريغغ  الكغغرو  عشغغرل دراهغغم     من غغا

النخيغغل نانيغغة دراهغغم ، وجريغغ  القاغغن والسمسغغم  سغغة       
دراهم ، وجري  الشعري درهمني ، وبلض خغراا السغواد مائغة    

  (7)..وعشرون مليون درهم 
وهو ما يدلل علا قول احلركة االقتصادية واالوضاع الغ         

يف  نتاجيغة إوضغاع  أمغن  كانل علي غا املناقغة ، ومغا كانغل عليغه      
 ..زراعية واالستثمارية  لالراضي الزراعية ال  الااس
يف املغغغغن   ة التصغغغغاعدية ال غغغغريب وجغغغغودي غغغغًا ، أونغغغغرى      

يف الغدول   –كما هو عليغه يف االقتصغاد املعاصغر     –  االقتصادي
بغغي موسغغا أا إاالسغغالمية ، ويم غغر فيمغغا كتغغ  اخلليفغغة عمغغر  

                                                           
/ المطبعررة المحموديررة التجاريررة بمصررف  / االحكررام السررلطايةة والواليررات الدينةررة  / البغرردادي المرراوردي / راجررع (  )

 . 23 -28 ص
  74 ص/ المصدر السابق / كبةسي حمدان عبد المجةد ال. عواد مجةد االعممي ، د. د -     
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خذ من جتغار املسغلمني ، كغل مغائتني     أن يأب، االشعري بالعراق 
ربعغغني أ سغغة دراهغغم ومغغا زاد علغغا املغغائتني يكغغون مغغن كغغل   

هغل اخلغراا نصغ  العشغر     أا من جتار ّمأدرهم درهمًا واةد ، 
  (7)..  هل احلر  العشر أومن 

وجغود إيغرادا  للدولغة مغن ال غرائ       وهو ما يدلل علغا       
املفروضغغغة علغغغا التّ غغغار والت غغغارل ، القائمغغغة علغغغا أسغغغ       

من السغلاا  املركزيغة العليغا يف     وتعليما   وتشريعا  موج ة
 ..الدولة ، واملتمثلة برئي  الدولة 

عمغغر جعغغل عمغغال اخلغغراا اخلليفغغة ن إفغغ، ذلغغك  ف غغاًل عغغن     
، ومغغن اختيغغار الواليغغة اإلسغغالمية ،   مامغغه أمباشغغرل  مسغغؤولني

ليه برجغل مغن   إن يبعثوا أهل الكوفة والبصرل أةيث بل  من 
يتصفوا بالصالح ، وهمغا   ، بشر  أنخر من البصرل آالكوفة و

  ( )..فوالهما خراا واليت ما ، ففعلوا ، صلح م أمن 
، مغن األمغوال كال غرائ     يرادات غا  إوكانل للدولة مقابل      

، ومن غغغا اخلدميغغغة والعمرانيغغغة وبنغغغاء الدولغغغة   النفقغغغا  هنغغغاك 
جل أنفاق ا مبختل  السبل من إاملتال  ومؤسسات ا املتنوعة ، 

 ..للمسلمني ةيال كرمية تقيق 

                                                           
 27 ص/ مفجع سابق / فاروق عمف واخفون . د(  )
    ص/ المفجع السابق ( 4)
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لغغذا كانغغل هنغغاك العاغغاءا  ، وكغغان يف هغغذا اسغغال مغغن            
عمغر ، ةيغث   اخلليفغة  بغو بكغر عغن    أ بني اخلليفة نفاق خيتل إلا

بو بكر قد ساوى بني الناس بالعااء ، بينما كان عمغر لغه   أكان 
صغلا اهلل  )قاتغل رسغول اهلل    ْنجعغل َمغ  أال " رأي  سده قولغه  

 7" ..اتل معه ق ْنَمَك (عليه وآله وسلم
يغرادا   إفنغراه ةينمغا زاد     ، عثمان بن عفغان اخلليفة ا ّمأ     

 ا جانغغغ إ، واملتنوعغغغة زاد  عااءاتغغغه  ،الدولغغغة االسغغغالمية 
 املكمغغل للعاغغاءا  ورواتغغ    ورزق وهغغالغغ كغغان، العاغغاءا  

  ( )..املوظفني 
 ف اًل عنوق ، غغسألا بالنسبة للوض  االقتصادي داخل اّمأ     
ار الكوفة املالية وما لدي م من السيولة مكانيا  جّتإعرفة   م اغم

 .. النقدية 
، عمغغر بغغن اخلاغغا  اخلليفغغة  ع غغدسغغواق يف ألفقغغد بغغدأ  ا     

ا مقعغده يف  إيسغبق   ْنَمغ ، به املسغاجد  شغ علغا  مبنمور ومف غو   
و يفغغرل مغغن بيعغغه ، أا بيتغغه ، إالسغوق ف غغو لغغه ةتغغا يقغغو  منغغه  

مر مغن  أمغاكن السغوق بغ   أل موقغ  و سغت ال اوكان هذا املغن   يف  
 ..   عمراخلليفة 

                                                           

- :راجع على سبةل الماال  

 88 -87 ص/ مصدلف سابق / حمدان عبد المجةد الكبةسي . عواد مجةد االعممي ، د. د -
 41 -42 / مصدر سابق / فاروق عمف واخفون . د -

 ..المصادر ، المصدرين السابقةن ويفس الصفحات من راجع ( 4)
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وسغ،  ، ول مغا ظ غر  يف الكوفغة    أسغواق  ةتلغل األ اوقد       
ثنغغا أمبغغرور الغغزمن ، وقغغد  اّلٍإلكغغن ا يسغغمح ببنائ غغا ، املدينغغة 

حلركغة  عت ا وتنميم غا ونشغا  ا  سواق الكوفة لسأاملقدسي علا 
اريغة ، ةتغا   ن غا ملتقغا القوافغل الت    إ ف اًل عغن الت ارية في ا 

  (7).. سواق ا قصصية أصبحل أن ا إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 923ص/ 378 / بةفوت / دار الفكف / 4ج/ الكامل في التاريخ / راجع ابن االثةف (  )

  7ص/ 393 /   ط/ النجف االشف  / مطبعة الغفي / 4ج/ تاريخ الةعقوبي / الةعقوبي  -
  82ص 327 /  ط/ بغداد /  طابع دار الجمهوريةم/ تخطةط مدينة الكوفة / كازم الجنابي . د  -
    7 ص /388 بغداد / دار الحفية للطباعة / 4ج/ المدينة والحةاة المدينة / يخبة من اساتذة التاريخ -

 34 ص/ لبنان  –بةفوت / دار القلم / 2ج /تاريخ الطبفي / الطبفي        -      
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 الفصل الثاني
وضاع الكوفة االقتصادية يف عهد أن عنبذة 

 ()مام علي اإل
 

بلعنغغا يف الفصغغل السغغابق علغغا النبغغذل املختصغغرل   ان أبعغغد      
بي بال  أما  علي بن وضاع الكوفة االقتصادية قبل بيعة اإلأل
( ) خلالفةع د اوتوليه  .. 

قتصادية للكوفة وضاع اإلألا املرةلة ال  تلت ا من اإننتقل     
يتالبغغغه البحغغغث ، مغغغا  وفغغغقعلغغغا تكغغغون ، و( )يف ع غغغده 

 ..ل ومبباةث عّد
مسغه عبغد   ابي بال  وأمري املؤمنني علي بن أ)  ()فإنه      

مسه عمغرو بغن   اه بن هاشم ويبمسه شامناف بن عبد املال  و
مسه زيد بن كغال   ا، و يمسه امل ريل ، بن قصامناف ، و عبد

بن مرل بن كع  بن لؤي بن غال  بن ف ر بن مالك بن الن ر 
بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بغن م غر بغن نغزار بغن      

بي تغغرا  ، أني ، ويكنغغا بغغبغغو احلسغغن واحلسغغأمعغغد بغغن عغغدنان 
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صغلا اهلل عليغه   )بن عغم رسغول اهلل   وا ،سم اهلامشيبي القأو
مغه فابمغغة   ُأو ،بنته فابمغة الزهغراء ا، وختنه علا ( وسلم وآله

ول أن غا  إمناف بن قصغي ، ويقغال    سد بن هاشم بن عبدأبنل 
 ..هامشية ولد  هامشيًا 

 ، ، وقيل تسٍ  بن ناٍنإبن سب  وقيل إوهو  سلم علي قدميًاأ    
ثغين عشغر وقيغل ثالثغة     إةغد عشغر ، وقيغل    أعشر ، وقيغل   وقيل
  (7).. ( سلم أول من أنه إويقال .. عشر 

ان بغن  غفغة بعغد مقتغل عثمغ    اخلال( )ي غغغ ا  علغغما اإلوّلغت     
مغغن قبغغل ( )االمغغا     مبايعغغةمغغا  املدينغغة ، وبعغغد يف انغغغغعف

الناس ، يف يو  السبل التاس  عشر مغن ذي احل غة سغنة     عامة
 (  )..   وثالثني 

ا البيعغة العامغة   مغ أ ،وا بعد مقتغل عثمغان   وكانل البيعة األ     
  (3).. املقتل  يا  منأربعة أفكانل بعد 

صغغحا  أ).. تغغاه أن يسغغتلم اخلالفغغة عندمغغغا  أ( ) ابغغأو     
ن هغغذا إ: فقغغالوا ،  (وسغغلموآلغغه صغغلا اهلل عليغغه )رسغغول اهلل 
ةق أةدا أما  وال جند اليو  إللناس من  تل وال بّدالرجل قد ُق

صلا )ر  من رسول اهلل ق أالقد  سابقة وأب ذا االمر منك ال 

                                                           
 449ص/ المصدر السابق / ابن كاةف (  )
 447-442ص/ المصدر السابق ( 4)
 /321 / ط/ بةررفوت  / دار االيرردلس للطباعررة والنشررف   / 4ج/ مررفوج الررذهع ومعررادن الجرروهف    / المسررعودي ( 9)

 912ص
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خغري مغن    كون وزيغراً أني إال تفعلوا ف: فقال ،  (اهلل عليه وسلم
 ،ال واهلل ما حنن بفاعلني ةتا نبايعك : فقالوا، مريًا أكون أن أ

عغن   اّلإوال تكغون   بيع  ال تكون خفيغاً  نَّإففي املس د ف: قال 
 . (7)( .. رضا املسلمني

َفَمغغا  : ) ة لغغها  ويف خابغغاملناسغغب ىةغغدأيف ( )ل ويقغغو      
ِمغْن ُكغلِّ    َيْنثغاُلوَن َعَلغيَّ  ،  ُبِ  إَلغيَّ اُس َكُعْرِف ال َّغ النََّو اَعِني إالََّر

 نَيُمْ غَتِمعِ ، اَي ِعْاَفغ  َوُشغقَّ ، اِن ا َلَقْد ُوِبَئ احَلَسَنَةتَّ، اِنٍ  َج
 .( )(  َةْوِلي َكَرِبيَ ِة الَ َنِم

َدُعغغوني َوالَتِمُسغغوا  ): عتغغه راد النغغاس بيأملغغا ( )وي غغي      
ْلغغَواٌن ؛ ال َتُقغغوُ  َلغغُه  ْمغغرًا َلغغُه ُوُجغغوٌه َوأَ َغْيغغِري ؛ َفإّنغغا ُمْسغغَتْقِبُلوَن أَ 

، َغاَمغغْل اآلَفغاَق َقغغْد أَ  إنََّو. َوال َتْثُبغغُل َعَلْيغِه الُعُقغغوُل  ، الُقُلغوُ   
ُكْم َرِكْبغُل ِبُكغْم َمغا    َجْبُتنِّي إْن َأْعَلُموا َأاَو. َرْ  َة َقْد َتَنكَّامَلَح ََّو
إْن َو، َوَلغغغْم ُأْصغغغِض إا َقغغغْوِل الَقاِئغغغِل َوَعْتغغغِ  الَعاِتغغغْ   ، ْعَلغغغُم َأ

ْبغغَوُعُكْم ِلَمغغْن ْسغغَمُعُكْم َوَأَةغغِدُكْم ؛ َوَلَعل غغي َأَنغغا َكَأَتَرْكُتُمغغوِني َفَأ
 .(3)(  !ِمريًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ، َنا َلُكْم َوِزيرًا َوَأ، ْمَرُكْم َوّلْيُتُموُه َأ

وبابيعغة  ،   اأُلمور يف نصغاب ا والُي غادن   غي ( )ونه غغلك    
احلغغال يتغغأثر ب غغغذا ، مغغن   واجتاهغغا  أمغغغور احليغغال املتشغغغعبة      

                                                           
 14 ص/ المطبعة الحسةنةة المصفية /   ط/ 1ج/ تاريخ الفسل والملو  / الطبفي (  )
/ بةرفوت  / ترع اللبنرايي   دار الك/ صربحي الصرال    . ضبط يصه د/ يهج البالغة ( / ع)االمام علي ابن ابي طالع ( 4)

 23ص/ 327 / ط
 92 ص/ المصدر السابق ( 9)
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وتابيقات ا ال  جتم  بني ما يتوجبه اجلعل التشريعي اإلهلغي ،  
 ..وما تتالبه خمتل  األنشاة ، ومن ا اجلوان  االقتصادية 

قيادل لصورل اجللية ، لكون الناس أما  ا  وض  وهو موق     
اهلينة ، والسيما ةينمغا تكغون العدالغة    األمور األمة ليسل من 

 –واملبغغغغادن اإلنسغغغغانية  واحلقغغغغوق والواجبغغغغا  يف نصغغغغاب ا ، 
األخالقية مشرعة التنفيذ ، وكما قال أمري املؤمنني اإلمغا  علغي   

 ( :عليه السال )
الَقغِويُّ ِعْنغِدي   َو، َلغُه   ا آُخغَذ احَلغقَّ  يٌز َةتَّالّذِليُل ِعْنِدي َعِز )    

َوُظْلغغُم ال َّغغِعيِ  َأْفَحغغُ  ) ،    (ِمْنغغُه  ا آُخغغَذ احَلغغقََّضغغِعيٌ  َةتَّغغ
 ..   ( !المُّْلِم 

بغغال  اخلليفغغة هغغو () ن يكغغونأرار املسغغلمني علغغا غصغغإبو     
 علغا ذلغك ،   والتكليغ  الشغرعي املرتتغ    واملسغؤولية   ،منغازع  

، لكغون  علغا م غض    خالفة املسلمني وهغو  يقبل ()عله ج
 .. إعداء اإلسال  يرتبصون ما تسنح ب ا الفرص 

ع ود بعض نقض ، برتاج  و( )ما  علي وبدأ ع د اإل     
وقغ  ومغا   ، كمغا ت وما َأعق  ذلك من َأةداني خمتلفغة  ، مبايعيه 
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، وما تؤشر عليه التحديا  واملخابر  (عليه السال )أشار إليه 
 ..من خالل ما طي، باملسلمني وكما سبق ذكره ت ديدا  وال
مقتل اخلليفة عثمان ليكون الذريعة خللغق املشغاكل    ّلِ ُتْساو    

 ..  والفنتواحلرو  واالةداني واألزما  
 نتقال عاصغمة اخلالفغة مغن املدينغة    اسبا  أهم ألذا كان من     

  -:هي املقدسة اا الكوفة  املنورل
والسياسغا   ن الصغراعا  واملخغابر   نورل مغ إبعاد املدينة امل -7

والتحغغديا  ، وكون غغا ، وعنغغد اتسغغاع الدولغغة اإلسغغالمية ، 
 ..أصبحل بعيدل عن مركز قيادل الواليا  اإلسالمية 

ختيار املناقة ال  يتم من خالهلا التوازن والسغيارل علغا   إ - 
مغغغور الدولغغغة االسغغغالمية والتخفيغغغ  مغغغن تفغغغاقم ووب غغغة  ُأ

وقبغغل القغغدو  .. واملشغغاكل املختلفغة  ةغغداني ألاخلالفغا  وا 
 .. هلذا اجلان  بدقة متناهية احلسا كان ا أي قرار ، عل

قغغر  مدينغغة حلمايغغة الدولغغة االسغغالمية بكغغل  أالكوفغغة  دتعغغ -3
معاويغة ، ومغا    بعادها ، مغن ه مغا  التمغرد الغذي خلقغه     أ

 ..قوى م ادل هلا و ت ديدا   اور الدولة االسالمية من
اب ا وعمران ا ، مناقة القول والنفوذ ختااالكوفة منذ  دتع - 

بغغن خالفغغة عمغغر   كل فعلغغي منغغذ   بشغغأالعسغغكري ، وبغغد 
 ..اخلاا  
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أو القبائل املسغتقرل ب غا   ستعداد جمتمع ا اساسًا كان أو      
، والفتوةا  اإلسالمية حلماية االسال  والدولة االسالمية 

احلمايغغغة  يعغغغد، سغغغرتاتي ية وجودهغغغا إووليغغغد وجودهغغغا و
 ..الدائم للحماية والفتوةا  االسالمية والتأه  

رق غغن الاغغة مغغ، شبكغ، وتربغي ترتبغرل التغة الث غالكوف دتع - 
- :الارق  ه، وهذواملسالك 

بريغغق  –بريغغق احلغغ  اا مكغغة واملدينغغة   –بريغغق البصغغرل 
. . بريغق كغربالء    –بريق واسغ،   - بريق ب داد –دمشق 

ض بالتوسغغ  ن تكغغون مناقغغة جتاريغغة تفغغي  ألد وهغغو مغغا مّ غغ 
العمراني والزراعي والصناعي ، رغم كل المروف وعلا 

  ..ر العصور غِّم
نفتاة غغا علغغا اتقغغ  الكوفغغة علغغا ن غغر الفغغرا  مغغن ج غغة و   -8

وها ، ّغخغغرى ، ونقغغاول جغغُأالباديغغة وحبغغر الن غغ  مغغن ج غغة 
تصاهلا حب ارل العر  يف احلريل ، ف غي تقغ  بغني احلغريل     او

ا  سغغتيعالتفغغتح والفغغرا  ، وب غغذا تكغغون اكثغغر وعغغي و    
 ..احل ارل االسالمية ومستقبل ا 

ال العاصمة االسالمية نتقاوهذا ما تقق فعال ةتا بعد      
من ثم انتقغال عاصغمة   يف احلكم األموي ، والشا   بالد اا

 ..ب داد يف احلكم العباسي الدولة اإلسالمية إا 
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ن أ  اَلغّهأ ا علا ن ر الفرا  تباللإاجل رايف و الكوفة ملوق  -1
مالةة ن ريغة جيغدل ، ممغا    هلا نشا  و، زراعية تكون مناقة 
ن أبعاده الغ  ميكغن   أاالقتصادي ب -الت اري  دعم اجلان 

 ..بالنقل الن ري ت اي ا 
 ل يف نفوس استم  االسالمي ، ملا كغان كبريللكوفة املكانة ال -6

تتحدني شريفة ، وما ةاديث نبوية أخبار وأمن  يروى في ا
هتمغغا  ا، ومغغا نغغرى مغغن  انت غغا وقدسغغيت امكل ا وائف غغ عغغن

، قواهلم املغأثورل في غا   أعثمان ب ا ، واخلليفة اخلليفة عمر و
، وتعمقغغل وتأصغغلل يف ع غغد  بعغغد الفتوةغغا  اإلسغغالمية  

، ومغا قغال وروى   ( )مغا  علغي   إلمري املؤمنني اأاخلليفة 
 ..ل ا ومكانت ا ومستقبل ا ئف اعن 

ن أعلغا  هغذا  سغاعدها   ، ممغا بشبكة الارق  الكوفة رتبا ال -9
مغرور القوافغل   ، ف اًل عن كون ا حماة تكون مناقة جتارية 

خغذ  أن تأ غا  َلّهأهغداف ، ممغا   ألنشغاة وا ألاملختلفة السبل وا
الغغذي وعغغا هلغغا كغغل     ، واملكانغغة واالسغغرتاتي ية العميقغغة   

  ..العباسي  كماالموي واحل كماخللفاء يف احل
جبوارهغا  ان قغائم  هو ما كغ و، قيا  مشاري  صناعية متنوعة   -71

ن يكون هلا مستقبل صناعي يف أ ا َغلّهَأ، مما  احلريليف دولة 
 ...ل العاور واملنسوجا  والكوفيا  جما
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يغدي  ألوليغة وا ألوجغود املغواد ا  ذلك ، جناح  س م يفأو     
دخغغل ضغغمن مغغا   ومغغا ، ومغغا شغغ    مات ا زاملغغاهرل ومسغغتل 

 .. متنوعة من صناعا  في ا ظ ر  تاور  وقامل و
ساسية لقيا  ة ارل عربية ألاواملؤهال  جود املقوما  و  -77

  ..نسانية ، مادية وغري مادية وروةية إ -سالمية إ
وجود لفي  من العلماء والبل اء وملختلغ  االجتاهغا     - 7

س م يف عملية نشر العلغو  املختلفغة   أمما ، والعلمية الفكرية 
نافسغغل أسغغ مل والغغ   النتوازنغغة وبنغغاء املدرسغغة الكوفيغغة 

 ، املدرسغغة البصغغرية ، وقغغد ترسغغخ جغغذورها بعمغغقنت غغا قري
  هلغا مغن خمتلغ     ِدْقغ لذا كان َي ،آنذاك  صداها دوليا خذأو
مغن  علمائ غا  مغا ميتلغك   واا للتغزود مغن علوم غا    قاار العغ أ

 ..قدرا  علمية وإبداعية علا مر قيا  ة ارت ا 
واةرتا  وقول ما ترفغد  ة َبْيكان للكوفة من مكانة وَه ماِل -73

خغغذ  تن غغال علي غغا  أفقغغد  اإلنسغغاني واإلسغغالمي ، الفكغغر 
اقاذها  زمنوخصوصًا يف ، الواردا  املختلفة اجلبايا  و

( .. )مغغا  علغغيإليف ع غغد اللدولغغة اإلسغغالمية عاصغغمة 
واردا  اخلاصغة  بايغا  والغ  اجلما كانل عليه من  ف اًل عن

 .. نشات ا أمن خالل 
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وفة ، لوال قوت ا ستمرار قيا  الكإمبس، ، ا يكن ق ومبنا      
يت ا خصوصكمحور ة اري فاعل ، وهلا وقول عوامل قيام ا 

  ..السياسية واالجتماعية واالقتصادية واحل ارية  وبصمت ا
، هم اجلوان  أوهو من بني ، ومن خالل ما تبني مما تقد        

نتقغغال العاصغغمة اسغغبا  وعوامغغل أ مغغن بغغني هنغغأل بالقغغوميكغغن 
جتماعيغغغة  الاسياسغغغية والمؤثرات غغغا وفاعليت غغغا وسغغغالمية ، إلا

مغا متتلكغه مغن     ف غاًل عغن  .. ثقافيغة  ال ارية واحلقتصادية والاو
 .. البشرية املالوبة  واردامل

ن إ- هلذه اجلوان  بدراسا  مستقبلية  ت اية ون لناغوستك     
الغ   وملختل  اجلوان  املتعلقة باحل ارل االسالمية  -شاء اهلل

  ..مناقة الكوفة قامل يف 
الدولغة  قاذها عاصغمة  او، اا الكوفة  نتقالاال توقيلما ُأ      

أمغري   أن وّلابعد و، بعد معركة اجلمل ذلك  نفكا، اإلسالمية 
واليغغة علغغا عبغغد اهلل بغغن عبغغاس  ( )مغغا  علغغي اإلاملغغؤمنني 

الي غغا  () ولهغغغغدخ انغوفة ، فكغغغغغغ، ثغغم سغغار اا الك البصغغرل
  (7).. ج ر نغغغل مغغم  الثن  عشرل ليلة

وسنتال  اا جوان  مغن االوضغاع االقتصغادية للعاصغمة           
بي أما  علي بن اإلأمري املؤمنني يف ع د  –الكوفة  –االسالمية 

                                                           
 974ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )
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أهغم  من خالل املباةث القادمة ، حماولني ت ايغة   ()بال  
فره افرل ، وما تغو ا ا من خالل املصادر واملراج  املتوضوعاتمو

تالغ  البحغث   ن إد  الدراسة ، ةتغا و في ا من مادل علمية ق
مغغغن النصغغغوص واملواقغغغ   سغغغتنبا الا أسغغغلو  اسغغغتخد  إا

 ..للوصول اا النتائ  املالوبة  التارخيية

 
 

 املبحث االول
 (٭)االقتصادية( )مام علي ومضات من فكر اإل

 
كان له من  ه االقتصادي ، ( )ما  علي إلن اإبال ري       

شغريفة ، ف غو   كريم والسنة النبوية الالقرآن ال مستمد روةه من
مغن  اإلنسغانية  قغد املصغباح   َأو، و املدرسة العميمغة قد قرا من 

 .. نورهما 
املتنوعغة املسغتقال مغن الشغريعة     سغالي   ألا ()تب  اوقد        

مغن حمدوديغة   خراا استم  االسغالمي  إل، اإلسالمية السمحاء 

                                                           

ه فةر تم  /( علم االقتصاد في يهج البالغة ) سلسلة علمةة في يهج البالغة ، الجزء الاال  منها موسومًا  للؤلف 

 ..من خالله ( )دراسة الجوايع االقتصادية في فكف االمام علي 
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إلنساني ، ومنه ما الفكر ، واالجتاه به صو  االنفتاح الفكري ا
ومن أدلة ذلك ، ما الرفاهية االقتصادية ،  كان خيص متالبا 

سيت ح من سرعة وعدالة التوزي  علا خمتل  شرائح استم  
يف جمغغاال  اهلغغدر سغغت الل الثغغرول اواحليلولغغة دون بغغال متييغغز ، 

الغغذي أقرتغغه احلقيقغغي والتبغغذير ، واالجتغغاه ب غغا صغغو  سغغبيل ا   
 .. واملشرتكة ، يف امللكيتني  العامة واخلاصة الشريعة اإلسالمية 

قتصغادية  اوميكن وض  وم ا  مما توصلل اليغه يف دراسغة       
ملغغا  ةواضغغح صغغورلضغغ  وجغغل أمغغن  سغغابقة ، ومبغغا يسغغ  حبثنغغا 

مغا   إلاأمري املغؤمنني  قتصادية يف ع د إلوضاع األسنتناوله من ا
- :ي اآلتوك( )علي 

 مغغن يت غغحدخغغار إلا من  يغغةمغغن ف" :  Saving"  دخغغارإلا -7
َوَيْبُنغغوَن ، يَن َيغغْأُمُلوَن َبِعيغغدًا ِذالَّغغ ْيغغُتُمَمغغا َرَأَأ ( : ))قولغغه 
، ْصغَبَحْل ِبُيغوُتُ ْم ُقُبغورًا    َكْيَ  َأ! َوَيْ َمُعوَن َكِثريًا  ، َمِشيدًا

 . (7)..(  ْمَواُلُ ْم ِلْلَواِرِثنَيَوَما َجَمُعوا ُبورًا ؛ َوَصاَرْ  َأ

وعغغي الثقافغغة ن طقغغق أ( )راده أانغغ  ممغغا وب غغذا اجل     
وفلسغغفة وجغغود اإلنسغغان ، ومغغا يتوجبغغه مغغن تكامليغغة البنغغاء  

مف غو  االدخغار ،    جتغاه ا الفكري ، زمنه ما يتعلقباسغتيعا  
ل ال والتمييز بني السلوكيا  االقتصادية وغري االقتصادية ، 

                                                           

 . 32 ص/ المصدر السابق ( / )االمام علي بن ابي طالع (  ) 
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ن مغغا أل، االقتصغغاد مسغغريل كاهغغل  علغغا يتحغغول اا ثقغغل 
ن يص  بالنتي ة يف صغا   أنشا     سلوك ويتالبه كل 

 .. نيت ا ابانس العامة واخلاصة املصلحةو استم 
 :خرى ُأيف مناسبة ( )لذا ي ي        

اُقوَن اُء َبغ الُعَلَمغ َو، اٌء ْةَيغ اِل َوُهْم َأَوْماُن اأَلَهَلَك ُخزَّ )..     
 . (7) (. .  ْهُرَي الدَّا َبِقَم

 و (اِلَوْمغغغاُن اأَلُخغغغزَّ)ف بغغغني ؛ وجانغغغ  مغغغن االخغغغتال      
، هو مغا كشغفته العلغو  احلديثغة لغرتى مغا أهميغة        ( اُءالُعَلَم)

رؤوس أمغغوال املعرفغغة ، ومغغا أهميغغة تنميغغة وتاغغوير املغغوارد  
البشغغغرية ، وأصغغغبحل الغغغدول املتقدمغغغة رياديغغغة وقياديغغغة     

 ..باالخرتاعا  واملواه  واإلبداعا  
هغو مغا ينبثغق ممغا      ،( اِلَوْمغ اُن اأَلُخغزَّ ) هالكفمن موارد      

الصغغحيح  يغغاتي مغغن عغغد  العقالنيغغة يف السغغلوك االدخغغاري
 ةواالجتماعيغغغغ ةاالقتصغغغغادي اال نعكاسغغغغاته علغغغغا اسغغغغاو
، ِل ذََّمْنُ ومًا باللَّ)؛ فيكون ، االخروي  –الدنيوي  كس املو

ا َلْيَسغ ،  اِراإلدَِّخغ ُمْ َرمغًا بغاجَلْمِ  وَ   ْوَأ، ْ َوِل اِد ِلْلشََّسِلَ  الِقَي
اُ   ْنَعغ ا اأَلٍء َشغَب ًا ِبِ َمغ  ْيْقَرُ  َشَأ، ٍء ْيي َشالدِّيِن ِف اِلِمْن ُرَع

 ( ).(  اِمليِهْوِ  َةوُ  الِعْلُم ِبَمذِلَك َيُمَك! ُة اِئَمالسَّ
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التمييغز ،  ثقافغة  ونشغر الغوعي و  املتعمقغة ،  وب ذه النمغرل      
، الدخار اه اباجت يتحقق التوازن احلقيقي للفكر االقتصادي

واجتاهات غا  القوميغة  وما يتوجبه من السغلوكيا  االقتصغادية   
 .. املثمر 

التوضيحية  وبعد هذه الوقفة: "  Investment"  ستثمارإلا  - 
مغغغن االجتغغغاه  ، نتالغغغ  اا مغغغا يكملغغغغه    االدخغغغار لسغغغوي

 :( )مغن قولغه  وميكن أن نبدأ، االستثماري املدروس 

( 7)(  ْدِرِه َكاَن َأْبَقا َلُهْقَتَصَر َعَلا َقاَوَمِن ) 
 

 إسغغغ اما وخاغغغ، و ا وقعغغ فاالسغغتثمار طتغغغاا اا ت       
واملغغغوارد البشغغغرية العقليغغغة والع غغغلية  اخلغغغقل والقغغغدرا 

علغا  ، والبنغاء  من غا  فر افرل ومغا سغيتو  اورؤس االموال املتو
وتنسغغغيق هغغغادف ومبغغغن   ، مناسغغغ  وتغغغوازن معغغغني  وفغغغق

مغا يتغوافر    ى ، واستثماري ، وبدعم دراسة اجلدواستثمار
 ..وتنمية املوارد البشرية الفرص للتنمية االقتصادية  من
 : ()وب ذا يقول      
 وا ِنَفغغاَر الغغنَِّعِماْةغغَذَر )و،  ( )(  ٌةإَضغاَعُة الُفْرَصغغِة ُغصَّغغ  )    
 .. (3)( ا ُكلُّ َشاِرٍد ِبَمْرُدوٍدَفَم
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 ا ثمارقغويم االسغت  تقيغق  ن يكون أوكل ما تقد         
 ..املوافق للشريعة االسالمية املدروسة و

يغغغغز بغغغغني  منن أيتالغغغغ  : "  Consumption"  االسغغغغت الك -3
سغغراف والبخغغل إلاالسغغت الك وبعغغض املفغغاهيم كالتبغغذير وا

 .. واإلنفاق والتقتري 

،  رتشغغيدالاالسغغت الك والغغوعي يف ن يكغغون أفيتالغغ        
وال  و البخغغل ، أالتقغغتري سغغلوكية حبيغغث ال يغغدخل ضغغمن   

 ..و االسراف أضمن التبذير 
تغغأثري هغغذه املفغغاهيم ودخوهلغغا يف إّن فغغ وبابيعغغة احلغغال ،     

صادية لغرأس  الدورل االقتعملية يربك ، عملية االست الك 
والصغغحيحة الغغ  قغغد  االقتصغغاد    املناسغغبة تنميغغةالاملغغال و

 .. بين واستم  وال
ء كان نف  سوا، صوله االنتفاعي أن االست الك وإلذا ف     

شغغباع  سغغت الكي إلاو هدفغغه أو خغغاص ، أاسغغت الكي عغغا  
 .. نتاا معني إلست الكي او أةاجة ، 

مغا   املوضوع وتوجي اته يف الغوعي ، مما يت من معاجلة و    
  : ()ما  علي إلا ورد يف قول
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، َواْذُكغغْر ِفغغي الَيغغْوِ  َغغغدًا    ، َفغغَدِع اإلْسغغَراَف ُمْقَتِصغغدًا    )   
ْ  الَفْ غغَل ِلَيغغْوِ  َوَقغغدِّ، َن امَلغغاِل ِبَقغغَدِر َضغغُروَرِتَك ْمِسغغْك ِمغغَوَأ

  (7).. (َةاَجِتَك 
التغغغوازن والوسغغغاية واالبتعغغغاد عغغغن   ويشغغغمل الغغغنص      

مغور  ُأوهناك م امني و اإلسراف يف االست الك واإلنفاق ،
 ..  يف دراست ال ال يس  البحث عّد

 : ي ًا َأ( )وي ي       
ال َتُكغغْن َوُكغغْن ُمَقغغدِّرًا َو، ال َتُكغغْن ُمَبغغذِّرًا َو ُكغغْن َسغغَمحًا )    

  ( ).  (ُمَقتِّرًا 
هغغذه الفلسغغفة  عميغغق املفيغغد مغغن  ملختصغغر ق اوفغغعلغغا و   

السماةة والتقدير والتوق  احملتوى من ال زير االقتصادية ، 
، البعيغد عغن التقغتري والتبغذير     املتغوازن و الداعم للخا، ، 

 .. دق من  ية له أوتتم الرشيد ، يتم االست الك 
 " : Competition & Monopoly" املنافسغغة واالةتكغغار  - 

وطغث  بفكغره وتابيقاتغه ،   نسان إلا ()علي ما  إليبعد ا
 عغغن، باالبتعغغاد نشغغاته أو عمالغغه وفعالياتغغهأكغغل علغغا أداء 

ويولغد  كل ما هو سغل   ، بل  موابن التناف  غري املشروع
 : الذي يقول( )و ف  ،الف وا  يف اجلسد االقتصادي 
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َ ُبغغوا ْعال َتَو، ي ِعغغزِّ الغغدُّْنَيا َوَفْخِرَهغغا  َفغغال َتَناَفُسغغوا ِفغغ  )      
 َفغإنَّ ، اِئَ ا َوُبْؤِسغَ ا  َوال َتْ َزُعغوا ِمغْن َضغرَّ   ، ِبِزيَنِتَ ا َوَنِعيِمَ ا 

،  ِزيَنَتَ ا َوَنِعيَمَ ا إا َزَواٍل إنََّو، َها َوَفْخَرَها إا اْنِقَااٍع ِعزَّ
، ٍل ِفيَ غغا إا اْنِتَ غغاٍء َوُكغغلُّ ُمغغدَّ، اَءَها َوُبْؤَسغغَ ا إا َنَفغغاٍد َوَضغغرَّ

   (7) . (ا إا َفَناٍء ِفيَ  َوُكلُّ َةيٍّ
التمغغادي يف اخلاغغأ والرذيلغغة ، ويولغغد  يسغغب   وهغغو مغغا      

بغه  ظغال  يتخغب،    اّلإ، فال يرى  نسانغشاول علا بصريل اإل
 .. ةوله  ْنَم ك ِلُيا رمبو، ك ، في ُلبال هداية 

 ( )ي لغغمغغا  عإلا، فيعغغا  االةتكغغار مغغا خيغغص  مغغا أ    
 : قول هذا املوضوع بالوتديا  خاورل وت ديدا  

ِص ِبِ غْم  ْووَأ،َاِ  اَعي الصِّغنَ َذِواِر َو َّغ ْسغَتْوِص بالتُّ ا ُثمَّ )   
، ف غغِق ِبَبَدِنغغِه امُلَتَرَو، اِلغغِه امُلْ غغَاِرِ  ِبَمامُلِقغغيِم ِمغغْنُ ْم َو: َخْيغغرًا 

اِعغِد  ا ِمَن امَلَبُبَ ُجالََّو، اِفِق اُ  امَلَرَبْسَأَو، اِفِ  ادُّ امَلَنُ ْم َمَوإنََّف
ْيغُث  َةَو، َجَبِلغَك  َسغْ ِلَك وَ َو، َبْحغِرَك  ي َبرَِّك َوِف، اِرِح امَلَاَو

ُ ْم إنََّفغغ، ا َ غ ال َيْ َتغغِرُؤوَن َعلْيَو، ا اِضغِع َ اُس ِلَمَوال َيْلَتغِ ُم النَّغغ 
ْد َفقَّغ َتَو. َوُصغْلٌح ال ُتْخَشغا غاِئَلُتغُه    ، اِئَقُتغُه  اُف َبِسْلٌم ال ُتَخغ 

 َ َمغغ -ْعَلغغْم اَو. اِشغغي ِبغغالِدَك ي َةَوِفغغوَرُهْم ِبَحْ غغَرِتَك َوُأُمغغ
، بيحغغًا َوُشغغّحًا قََ، اِةشغغًا رٍي ِمغغْنُ ْم ِضغغيقًا َفِثي َكغغِفغغ نََّأ - َكذِلغغ
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اُ  َك َبغ ذِلغ َو، اِ  اَعغ ي الِبَيَتَحكُّمغًا ِفغ  َو ،اِفِ  َنغ َمْلارًا ِلْةِتَكاَو
، اِر ْةِتَكغ ْمَنْ  ِمغَن اال اف. لا الُوالِل َعْيٌ  َعَو، ِة امََّعْلٍل ِلَمَ رَّ

. ُه ْنغ َمَنغَ  مِ  -ْم َسغلَّ آلغِه وَ ِه َوْيغ َلا اهلُل َعصغلَّ  -وَل اهلِل َرُس إنََّف
اٍر ال ْسغغَعَأَو، ْدٍل ازيِن َعغغَوِبَمغغ:  ًاُكِن الَبْيغغُ  َبْيعغغًا َسغغْمح َيْلغغَو

اَرَف ُةْكغَرًل  َفَمغْن َقغ  . اِع امُلْبَتغ اِئِ  َوُتْ ِحُ  بالَفريَقْيِن ِمغَن الَبغ  
  (7) . (اٍف ِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَو، اُه َفَنك ْل ِبِه َبْعَد َنْ يَك إيَّ

مغن مسغببا    سغب   ةراكه و:  " Gratification" شباع إلا  - 
، وخاورتغه  "  "Economic problem املشكلة االقتصادية

 ..عد  القناعة يف تلبية احلاجا  تم ر عند 

، التغوازن ووضغ  اخلاغ،    معرفغة  عغد   خاورته عنغد  و     
، من خالهلا السغيارل علغا االشغباع     والكيفية ال  يتال 

رمبغا يسغ م    وهنا، رباك يف االوضاع االقتصادية إسب  مما ي
علغا استمغ    يغنعك   و الع غز و أةالغة الت غخم    يف ظ ور

 .. وسلوكياته 
البّد من بيغان السغوي والغال سغوي ضغمن السغلوكيا        و    

االقتصادية املادية واملعرفية ، وما يتحقق من أثر كل من مغا  
 :( )قوله  ما يوضح ماوهما املنمور وغري املنمور ، 

 ( ) (ا اِلُ  ُدْنَيَباِلُ  ِعْلٍم َوَب: اِن اِن ال َيْشَبَعَمْنُ وَم )
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احلديغة   قغوانني املنفعغة  حبسغ   وهنا يربك ةالة االشباع      
، احملغغدد مب غغامني الشغغريعة اإلسغغالمية ومغغا طغغدده الفقغغه      

بل  الغدنيا  يف لكل اجل ود ا  بصواخلاورل تكمن يف االن
 خرا علغا التغوازن يف االشغباع   نه سيأل،  ق،جل الدنيا فأَل
 .. لعقالنية ورشد وا

 : ( )ما  وهو ما يؤكده قول آخر لال     
ُه َوَيَكاُد َصغاِةُبُه َيْشغَبُ  ِمْنغُه َوَيَملُّغ     ُه َلْيَ  ِمْن َشْيٍء إالَّنََّأ )    
 . (7)(  ُه ال َيِ ُد يف امَلْوِ  َراَةًةإنَّاحَلَياَل َف إالَّ

نكتفغي ب غذا القغدر    لغذا  ، البحغث    ال خنغرا عغن صغل    ول      
قتصغادية ،  اال( )االما   من بيان م امني أقوالال روري 

 ..علا االوضاع االقتصادية يف ع ده  ؤثرامل جتاهملعرفة اال
لبنغاء   فاهغد واأل سغاس ألا تغبني يما تقغد   وحبس   عمومًاو     
دالغة  مبغدأ الع علغا وفغق   تصادية واجتماعية مناسغبة و وضاع اقأ

 ..واملساوال بكل معنا الكلمة 
   يتسم( )ما  علي إلع د ا بأّنا  رى بعض الُكتورمبا ي     

التابيغغق الفكغغر والتشغغري  و باملثاليغغة ، ملغغا طملغغه مغغن الدقغغة يف    
، ورمبغا يغرون في غا صغرامة     نسغانية سغامية   إبعاد أحبس  القويم 

 رؤوس صغغغحا أوخصوصغغغًا ، فغغغراد استمغغغ  أعلغغغا بعغغغض 
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وفلسغغفت ا ، لكغغن هغغذه هغغي التشغغريعا  اإلسغغالمية      مغغوالإلا
االنغغزالق يف الغغ  تمغغي كغغل االبغغراف مغغن  املسغغتدامة القوميغغة 

 .. واست الل الناس  خمابر الملم
مباةغث   ،ما تقد  من هذه الوم ة الفكريغة   تم مواصلةوسي   

 .. ستقالهلا مبباةث ااقت ل ال رورل يف مكلمة ، و
 
 

 املبحث الثاني
 بعض االبعاد االقتصادية وتطبيقاتها

 
وميكن ضمن هذا املبحث ، أن يتم التارُّق ألبرز متالبا      

تاجه تكامل املوضوع ، كما هو عليه الزهد والتوزي  ما ط
 ..والعدالة يف التوزي  والتكافل وال مان االجتماعي 

 
 :الزهد وتطبيقاته االقتصادية : اواًل 

 
 االجتماعية –االقتصادية  م امينه"  Asceticism" للزهد       

بغني  خذ جماالته يف الفكغر االسغالمي وتابيقاتغه    أ، وقد املتعددل 
 ..األنبياء واألوصياء والصاحلني واملؤمنني 
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عغن  مف ومغه وتابيقاتغه   خيتلغ    الزهغد  نإوبابيعة احلال ، ف     
 :  ()علي ما  إلف ، فالزهد كما يقول عنه اوالتص
: اَنُه ُسغغْبَح اَل اهلُلقََغغ: الزُّْهغُد ُكلُّغغُه َبغْيَن َكِلَمَتغغْيِن ِمغغَن الُقغْرآِن     )     

َوَمْن َلْم  " .آَتاُكْم  اال َتْفَرُةوا ِبَمَو، اَتُكْم ا َفلا َمَسْوا َعْأِلَكْيال َت"
َخغغَذ الزُّْهغغَد  َفَقغغْد َأ، ي َوَلغغْم َيْفغغَرْح بغغاآلتِ ، لغغا امَلاِضغغي  َيغغْأَس َع

  (7).  (ِبَاَرَفْيِه
وللزهغغد يف تابيقاتغغه الدينيغغة والدنيويغغة ، مردوداتغغه املاديغغة         

ف غو ينغادي اا العمغل    ، ة االخرويغ  -الدنيويغة   ؛املاديغة    وغري 
خري استم  ، وبالصغق والقناعغة ،   أوجه وج ه وأالصا  بكل 

مغن العبغادا  ،   عغز وجغل   اخلغالق   جتغاه االواجبغا    ف اًل عغن 
 ..بتعاد عن السلبيا  إل ابيا  احليال ، واإوالتمت  القويم ب

دون كسغ  العغي  عغن    ف ف و االنقااع للعبادل وما التصأ     
مغور  ُأمبغدأ االتغاد والفنغاء ، و   كصغوله ،  ُأ، ولغه  بريق العمغل  

 .. اخلوص يف غمارها وال يس  حبثنا ،  خرُأ
، ه السغغماوية تشغغريعاتو وأصغغوله صغغل الغغدين االسغغالميأو      
العمغغل بكغغل   نلكغغوسغغاس عغغد  تغغرك العمغغل ،    أعلغغا  ةمبنيغغ

اجل غاد   هبقوميغ  يكغون ، بل عماده ، وجزء من العبادل  م امينه
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لشغريعة  ا وفغق علغا  ء احلقوق الدنيوية ومتالبات ا داأو،  كقألا
 .. سالمية إلا

قائغد   (صغلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم    )فكان الرسول الكغريم       
، منغغا مغغن ج غغوده   إغغغريه ، و لالزاهغغدين ، ال يأكغغل مغغن عمغغ   

،  إنت  هن  ية الزهد الذي مبو، ( )علي  ما إلا قتدى بهاو
قتنغا ضغيعة   اجديغدًا وال   يامغه ثوبغاً  أا يلب  عليه السال  يف ) 

 .  (7)(شي ا كان له بينب  مما تصدق به وةبسه  اّلإوال ريعًا ، 
وقغد دخغل علغا    ، صغرل  ببال (عليه السغال  )ومن كال  له  )     

فلمغا  ، يعغوده    -وهو مغن أصغحابه     -العالء بن زياد احلارثي 
 ( : عليه السال )رأى سعة داره قال 

ْنَل إَلْيَ ا ِفغي  َوَأ، اِر ِفي الدُّْنَيا ِسَعِة هِذِه الدَّا ُكْنَل َتْصَنُ  ِبَم      
َتْقِري : ْةَوَا ؟ َوَبَلا إْن ِشْ َل َبَلْ َل ِبَ ا اآلِخَرَل اآلِخَرِل ُكْنَل َأ

َوُتْاِلغغُ  ِمْنَ غغا احُلُقغغوَق   ، ِةَم َوَتِصغغُل ِفيَ غغا الغغرَّ  ، ْيَ  ِفيَ غغا ال َّغغ 
 .َلْ َل ِبَ ا اآلِخَرَل ْنَل َقْد َبَفإَذا َأ، َمَااِلَعَ ا 

أشكو إليك أخي عاصم ، يا أمري املْؤمنني : فقال له العالء       
لغب  العبغاءل   : ه ؟ قغال  ا َلغ وَمغ ( : عليغه السغال   )قغال  . بن زياد 

فلما جاء قال .  ِهعَليَّ ِب( : عليه السال )قال . وقلا عن الدنيا 
 ( :عليه السال )

                                                           
 3 2ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )
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َمغغا َرِةْمغغَل َأ! اخَلِبيغغُث  ْسغغَتَ اَ  ِبغغكَََلَقغغِد ا! ْفِسغغِه َن َيغغا ُعغغَديَّ      
ْن َوْهغَو َيْكغَرُه أَ  ، يَِّبغاِ   َلغَك الاَّ  َةغلَّ َتغَرى اهلَل أَ َأ! ْهَلَك َوَوَلَدَك َأ

 !  ْهَوُن َعلا اهلِل ِمْن ذِلَك ْنَل َأَأ! َها َتْأُخَذ
هغغذا أنغغل يف خشغغونة ملبسغغك    ، منني يغغا أمغغري املغغؤْ  : قغغال      

 !  مْأَكلك ُشوبة وُج
اهلَل  إنَّ، ْنغَل  إنِّغي َلْسغُل َكأَ  ، َوْيَحغَك  ( : عليه السال )قال       

ْنُفَسغغُ ْم ِبَ غغَعَفِة  ْن ُيَقغغدُِّروا َأِة الَعغغْدِل َأِئمَّغغَتَعغغاَلا َفغغَرَ  َعلغغا أَ  
  (7)(  !َض ِبالَفِقرِي َفْقُرُه َكْيال َيَتَبيَّ، اِسالنَّ
االقتصغغادية ،  –إلسغغالمية وهكغغذا يتغغدرا آثغغار التابيقغغا  ا     

هغغذا أنغغل يف خشغغونة ملبسغغك  ، منني يغغا أمغغري املغغؤْ )ومؤشغغره ؛ 
ومغغا يرتتغغ  عليغغه مغغن انت غغاا السغغلوك   ، ( !ُشغغوبة مْأَكلغغك وُج

االجتماعي بشكل بوعي ، يبدأ مغن قمغة اهلغر      –االقتصادي 
امتثغغغااًل  ،( ْنغغغَلإنِّغغغي َلْسغغغُل َكَأ، َوْيَحغغغَك ) القيغغغادي للدولغغغة ،

ْن ُيَقدُِّروا ِة الَعْدِل َأِئمََّفَرَ  َعلا َأ)؛ كونا  استم  ملتالبا  م
،  موقوميغات   مومللغ   م، بكل بغوائف  ( اِسْنُفَسُ ْم ِبَ َعَفِة النََّأ

، لتمتغد املسغؤولية وامتغداد راغة القيغادل      بال متييز يف املوابنغة  
الكل ، وهكذا  (!ْهَلَك َوَوَلَدَك َما َرِةْمَل َأَأ)ملستوى األسرل ؛ 

                                                           
 941-942ص/ المصدر السابق ( / ع)االمام علي بن ابي طالع (  )

 188-187ص/9مج/ المصدر السابق / بي الحديد أابن  -
 972ص/312 / 4ط/ والتفجمة مطبعة لجنة التألةف / 4ج/ العقد الففيد / االيدلس  -
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راٍع والكغغل مسغغؤول عغغن رعيتغغه ، ومنغغه مغغا يتعلغغق مبعاجلغغا      
الرفاهية االقتصغادية والتكافغل    هتالبما تاجلوان  االقتصادية و
 ..االجتماعية  –االجتماعي ، األسرية 

- :هم ما يرشدنا به النص املتقد  أومن بني      
، والعمل بذاتغه  ن يكون اا جان  العبادل ، العمل أ    -7

 وعغغد  االقتصغغارطغغث اإلسغغال  علغغا العمغغل ،  و ،عبغغادل 
 ..   ريالعلا كاهل  ةشيعاملاالنقااع للعبادل وترك ثقل و

بتشغريعاته  جغاء  وعمغق فلسغفته ،   قتصاد االسالمي إلفا      
 .. جتماعية إ –نسانية إقاعدل  وفقعلا 

 الغدنيا  خرياكتسا  نا وألست الل ال ري وة  ااوعد        
علا االخرين ، فغاملالو  مغن    لتكاإلاعد  دون ال ري ، و

علا جره أ، ولكل اهلل تعاا عمل والكل يعبد الالبشر كل 
 ..  ق العمل وما يسبقه من نية العملوف

اخلغالق عغز وجغل ، الايبغا  ، احلقيقيغة والعقالنيغة ،        ةلَّأ - 
 اإلنسان متت ةل ا وقد كره أوال ميكن ان يكون سبحانه قد 

َتغَرى اهلَل  َأ)؛   عقالني رشيد سلوإوحبس  و فعل ا ، أب ا 
ْهغغَوُن ْنغغَل َأَأ! َها ْن َتْأُخغغَذَوْهغغَو َيْكغغَرُه َأ، يَِّبغغاِ  َلغغَك الاَّ َةغلَّ َأ

 .. ( !َعلا اهلِل ِمْن ذِلَك 
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و العامغغغغة ، فيمغغغغا يتعلغغغغق أخيتلغغغغ  القائغغغغد عغغغغن الرعيغغغغة   -3
ِة ِئمَّغغَفغغَرَ  َعلغغا أَ )بالسغغلوكيا  والواجبغغا  واحلقغغوق ،   

فيتالغغ  مغغن ، ( اِسْنُفَسغُ ْم ِبَ غغَعَفِة النَّغ  َقغغدُِّروا َأْن ُيالَعغْدِل أَ 
 ن طمي رعيتغه بكغل مغا تتالبغه احلمايغة ، وبالغذا       أالقائد 

 .. ارل بالسوء ّمنف  األال مناايته 

 –بسغ، ةغال   أن يكون بأالقائد العادل يتوج  علا و      
عمل نحرف وييفالفقري ، ست ان بُيلكي ال  –ن تال  ذلك إ

ن علا  وُِّي ذلك نأ ، ف ال عنواجلرائم املختلفة  ا احملرم
 –جغغغر الغغغدنيوي ألا وَنيغغغلختبغغغارهم يف الغغغدنيا ، االفقغغغراء 

 .. خروي ألا
علغا  القائد وب ذا الشغكل  يتال  تواض  ةاال  يف و      
احل غغ  بغغني ، وقغغد يتالغغ  رفغغ  ا يتالبغغه املوقغغ  مغغ وفغغق

 .. القائد ورعيته 
َأمغغا ، ا  اإلسغغالمية وجغغوهر التشغغريع التمسغغك باملبغغادن   - 

باالزمنة واالماكن المروف ،  س حبتت ري فإن ا الشكليا  
  ، فال تناقض جاعال وما يلحق ا ومبا يتالبه منواملواق  

ما يتالبه الشرع االسالمي ،  وأاالصول وال بت يري املبادن إ
ويعتمغد ذلغك علغا مسغتوى     .. ن يف هغذه الغدنيا   َحمن املمغتَ 

 .. ابيقا  والتالوعي واالستيعا  
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 ..لبا  وعميق ا ألقويم التق ما هو وللنص من املن  ية والِع   
علا بيل مال البصرل ( ).. )وبعد وقعة اجلمل دخل         

يف مجاعة مغن امل غاجرين واالنصغار فنمغر اا مافيغه مغن العغني        
ي ي ، ويغا بي غاء غغرِّ   يغا صغفراء ، غغرِّ   : والورق ف عغل يقغول   

قسغموه بغني   أ: ا املغال مفكغرًا ، ثغم قغال     دا  النمر اأغريي ، و
ففعلغوا ، فمغا نقغص    . صحابي ومن معي  سمائة  سمائة أ

 .عشر الفًا  اثنإدرهم واةد ، وعدد الرجال 
وقبض ما كان يف معسكرهم من سالح ودابغة ومتغاع وآلغة          

خغذ  أخذ لنفسغه كمغا   أصحابه ، وأوغري ذلك فباعه وقسمه بني 
هلغغه وولغغده  سغغمائة  أصغغحابه وألكغغل واةغغد ممغغن معغغه مغغن   

نغي  إيا أميغر املؤمنيغغغغغن  : فقال  صحابه أ، فأتاه رجل من درهم
دا ألغغغغغم آخغغغغغذ شي غغغغا ، وخلفنغغغغي عغغغغن احل غغغغور كغغغذا ، و   

  (7) . (عااه اخلمسمائة ال  كانل له  أ، فبعذر
وذلك يوضح بشكل ال غبار عليه ، ما للزهغد وعمقغه يف           

 .قواله ، املاابقة أل( )ية االما  علي نف  وسلوك
ْهغُل الغدُّْنَيا   َكاُنوا َقْومغًا ِمغْن أَ  )؛ هاد الزُّ بأّن ()وي ي         

َعِمُلغوا ِفيَ غا    ،َفَكاُنوا ِفيَ غا َكَمغْن َلغْيَ  ِمْنَ غا     ، ْهِلَ ا َوَلْيُسوا ِمْن َأ

                                                           
/ المصدر السرابق  / ابن االثةف / ، وايضًا فةما يخص الموضوع راجع   97ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )

  94 ص
 449ص/1ج/ المصدر السابق / الطبفي  -
 288 ص/ القسم الفابع / المجلد السابق / المصدر السابق / بن خلدون  -
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ْبغَداُنُ ْم َبغْيَن   ُ  َأَقلَّغ َت، َوَباَدُروا ِفيَ ا َما َيْحغَذُروَن  ، ِبَما ُيْبِصُروَن 
ْنَيا ُيَعم ُمغغوَن َمغغْوَ   ْهغغَل الغغدُّ َوَيغغَرْوَن َأ، ْهغغِل اآلِخغغَرِل  َظْ َراَنغغْي َأ

  (7) . (ْةَياِئِ ْمإْعَمامًا ِلَمْوِ  ُقُلوِ  َأ َشدُّْجَساِدِهْم َوُهْم َأَأ
ن يسغغلك سغغبل أوهغغذا هغغو السغغبيل الغغذي ينشغغده مغغن يريغغد       

غتصغا   او أخغرين  سغت الل اآل ابغال جشغ  و   احليال االنسغانية ، 
 ..ةقوق االخرين 

وا يغرتك صغفراء وال بي غاء ،    ) ؛ تغرك الغدنيا   ( )فنراه      
ن يشغغرتي ب غغا  أراد أسغغبعمائة درهغغم بقيغغل مغغن عاائغغه ،     اّلإ

هلغغه مغائتني و سغغني  تغرك أل : بع غغ م  هلغغه ، وقغال  خادمغًا أل 
 . ( )(درهم ومصحفه وسيفه 

، وا يكغن  تيار الزهغد  بلي  كان ميثل ( )ما  علي إلوا     
، صوفيًا كما يتصور الذي   ل وال مييز بني الزهد والتصغوف  

 ؛ ، فمغن م كغان  يف الزهغد  الصغحابة حنغا منحغاه     ومن تبعغه مغن  
شرت وعدي بغن ةغا  الاغائي وحممغد     ألامالك عمار بن ياسر و

 (3) .وغريهم  ..  (رضوان اهلل علي م)بي بكر أبن 
ما كان خالف ذلغك فكغان مغ  التيغار الغدنيوي والغذي        ماأ      

  ( ).. بي سفيان يف الشا  أ معاوية بن ميثله
                                                           

 919-914ص/ المصدر السابق / (  ) االمام علي بن ابي طالع(  )
 . 2 2ص/ المصدر السابق / المسعودي ( 4)
-923ص/ المصدر السرابق  / يجمان ياسةن . وايضا د -وايضا ما قبلها وبعدها   8 2ص/ المصدر السابق  ( 9) 

994 .
. 994-923ص/ المصدر السابق / يجمان ياسةن . د-ا  وايضا ما قبلها وبعده 8 2ص/ المصدر السابق ( 2)
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الزهغغد يف  مقمغغفي غغا ميثغغل ( )ونتالغغ  اا مواقغغ  كغغان       
وعليغغه ( )مغغا  إلرين ، فقغغد خغغرا اخغغتعاملغغه مغغ  ذاتغغه واآل

لغغب  هغغذين أا منغغإ: ، فقغغال  فاسغغتف موا، رداء قغغد وثقغغه  رقغغة 
لغي يف صغالتي ،    بعغد لغي مغن الزهغو ، وخغرياً     أليكغون   الثغوبني 

  7.. وسنة للمؤمنني
فقغال  ، فغالوذا بغني يديغه     ()   لغه ُقغدِّ  ؛خر آويف موق       
( : )بيغغ  الاعغغم  ، نغغك بيغغ  الغغريح ، ةسغغن اللغغون    إ! 

   .. نفسي ما ا تعتده  دعوِّأن أكره أولكن 
 ()مغا  علغي   وهذا جان  مما كان عليه أمري املغؤمنني اإل      

مغغن الزهغغد يف احليغغال ، ومغغا كغغان عليغغه مغغن جتغغاوز لكغغل مغغا هغغو 
زائ  ، واالبتعاد عن كل ما ي   احلواجز بينه وبني النغاس ،  

بغغالتزامن مغغ  رفغغ   أينمغغا كغغان مغغن سغغلم احليغغال واملسغغؤولية ،    
املسغغتوى االقتصغغادي للنغغاس ، ونشغغر الغغوعي الغغداعم ملسغغريل      

اهلغغغدر  واحليلولغغغة دون  النغغغاس ، كغغغلا يف مقامغغغه ونشغغغابه ،   
مغغن علغغي م ومغغا يرتتغغ     م ،واجبغغات م وةقغغوقوالتفغغري، يف 

، بنشغابات م الفرديغة   مسؤليا  مبا يتوافق م  ما يزاوله الناس 
 ..واجلمعية واستمعية 

                                                           

 /323 / القاهفة / دار النهضة للطباعة / 4ج/ حةاة الصحابة رضي اهلل عنهم / محمد يوسف الكايد هلوي 

  .  9ص

 .    9ص / المصدر يفسه 
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 : العدالة يف التوزيع / ثانيــًا
 

يف  ةغ  اقتصاديغه جلوانغوجأا  وغا متالبغستكملنان أد غبع      
 ،ومبحدوديغة البحغث   ، ( )مغا  علغي   إلاملغؤمنني  أمري اع د 

ال وهغغو أخغغر ضغغروري ملعاينتغغه يف البحغغث ،  آيم غغر لنغغا جانغغ  
 .. التوزي  

لبنغغغاء استمغغغ   منغغغه بغغغدالمغغغر أ"  Distribution" فغغغالتوزي       
، واحليلولة دون جبوانبه املادية وغري املادية والنفسية والروةية 

و ةتغغا أو خزانغغة معينغغة أفغغراد أعنغغد تمثلغغة املمغغوال ألتكغغدي  ا
، ويكغون معاجلتغه    واستم  حباجة هلذه احلقغوق ،  لدى الدولة

عن بريق التشريعا  اإلسالمية ، وما يق  منه ويعاجلغه الفقغه   
 .. اإلسالمي ةتا يف املستحدثا  

وحمقغغق إنسغغانيته  مكمغغل وفاعغغل  شغغاخص ومغغر أ والعدالغغة     
التوزيغ  احلقيقغي كلغه ،     ن ا نقلإعملية التوزي  ، العميقة يف 

 ومساوال ، ن التوزي  بال عدالةأل ،النمري والتابيقي  همبف ومي
"  Social Equilibrim" لن طقق غايته يف التوازن االجتماعي 

ومغا يغدخل     Economic Equilibrimوالتغوازن االقتصغادي    
ضمن ال مان والتكافل االجتماعي ، ومغا يت غه فيغه للرفاهيغة     

 ..االقتصادية  –االجتماعية 
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الفلسغغفية  بعغاد األمغا يأخغذ   عغادل   ؛والتوزيغ  بشغكل عغا            
تديغد معغدال     حبسغبه ،  ف و ما يغتم ، ختلفة امل واإليديولوجية

عوامغغل االنتغغاا ، بغغالري  والفائغغدل والغغربح   وفغغقعلغغا العائغغد 
 ..   جرألوا

،  ثة، وبال تقيد يف النمرل التقليدية واحلدي ومبنمور املقابل       
ئغدل ، والتنمغيم   قابله الفاتر  يقابل ا الري  ، ورأس املال ألفا
 .. جر ألالربح ، والعمل يقابله ا ابرل يقابلهخمو

خر للتوزي  همغا العغر  والالغ  ،    آللذا يكون اجلان  ا      
ا ، واملنافسغغة ومغغا نتغغاإلعوامغغل احبسغغ  سغغعار وتوازن غغغغا واأل

فغراد  أمغوال بغني كغل    ألا العدالغة يف قسغمة  ومغا   .. يرتت  علي ا
 (7)..  إال املنفذ الفاعل ملنافذ التوزي  استم  

مغا   إلمن التوزي  وعدالته يف ع غد ا " جان  " فلو درسنا        
منغوذا  ( )لرأينغا ع غده    –موال وكم تم  أك –( )علي 

ر ونممب كانلتابيقاته اجتاه ، وبال متييز لعدالة التوزي  احلقيقي 
 ..ة النبوية الشريفة ّغنوالسُّالقرآن الكريم 

ا ْمَلغَق َةتَّغ  ْيُل َعِقياًل َوَقْد َأَواهلِل َلَقْد َرَأ( : ))لذا يقول       
، ُعوِر ْيُل ِصغْبَياَنُه ُشغْعَث الشُّغ   َوَرَأ، ْسَتَماَةِني ِمْن ُبرُِّكْم َصاعًا ا

                                                           

وايضا راجع  29 ص/  377 / بغداد / مديفية مطبعة االدارة المحلةة / القاموس االقتصادي / حسن النجفي  

/ الهةئة المصفية العامة للكتاب / معجم العلوم االجتماعةة / المصفيةن والعفب المتخصصةن يخبة من االساتذة  –
34 ص /371 
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، ُ ْم ِبغالِعْمِلِم  َما ُسوَِّدْ  ُوُجغوهُ نَِّمْن َفْقِرِهْم ؛ َكَأ، ْلَواِن ْبَر اأَلُغ
ْصغَ ْيُل إَلْيغِه   َفَأ، الَقغْوَل ُمغَردِّدًا    َر َعَلغيَّ َوَكغرَّ ، َوَعاَوَدِني ُمَؤك غدًا  

، ِبغُ  ِقَيغاَدُه ُمَفاِرقغًا َبِريَقِتغي     تََّوَأ، نِّي ُاِبيُعُه ِديِني َأ َفَمنَّ، َسْمِعي 
 َفَ غ َّ ، ِمِه َلَيْعَتِبغَر ِبَ غا   ْدَنْيُتَ ا ِمْن ِجْسغ َأ ُثمَّ، ْةَمْيُل َلُه َةِديَدًل َفَأ

، ْن َيْحَتغِرَق ِمغْن َمْيَسغِمَ ا    َوَكغاَد أَ ، َلِمَ غا  َضِ يَ  ِذي َدَنٍ  ِمغْن أَ 
ْةَماَها َتِ نُّ ِمْن َةِديَدٍل َأَأ! َيا َعِقيُل ، َواِكُل َثِكَلْتَك الثَّ: َفُقْلُل َلُه 

 َتغِ نُّ َأ! اُرَهغا ِلَ َ غِبِه   َرَها َجبََّوَتُ رُِّني إا َناٍر َسَ ، إْنَساُنَ ا ِلَلِعِبِه 
ْعَ ُ  ِمْن ذِلَك َباِرٌق َبَرَقَنغا  َوَأ! ا ؟ِئنُّ ِمْن َلًمَذى َوال َأِمَن اأَل

َمغا ُعِ َنغْل َبِريغِق    نََّكَأ، َوَمْعُ وَنغٍة َشغِنْ ُتَ ا   ، ِبَمْلُفوَفٍة ِفغي ِوَعاِئَ غا   
ْ  َصغغَدَقٌة ؟ َفغغذِلَك  َأ، ْ  َزَكغغاٌل َأ، ِصغغَلٌة َفُقْلغغُل َأ، ْو َقْيِ َ غغا ٍة َأَةيَّغغ

. ٌة َ غا َهِديَّغ  َولِكنَّ، َفَقغاَل ال َذا َوال َذاَك  ! ْهَل الَبْيِل ٌ  َعَلْيَنا َأُمَحرَّ
َتْيَتِنغغغي ِلَتْخغغغَدَعِني ؟ َعغغغْن ِديغغغِن اهلِل َأَأ! ُبغغغوُل َلْتغغغَك اهَلَفُقْلغغغُل َهِب

َقغاِليَم  اأَل َلْو ُأْعِايُل ُر ؟ َواهلِلْ  َتْ ُ َأ، ٍة ْ  ُذو ِجنَّْنَل َأُمْخَتِبٌ، َأَأ
ْسُلُبَ ا ْعِصَي اهلَل ِفي َنْمَلٍة َأْن َأَعلا َأ، ْفالِكَ ا ْبَعَة ِبَما َتْحَل َأالسَّ

ْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِفي ُدْنَياُكْم ِعْنِدي أَل َوإنَّ، ُجْلَ  َشِعرَيٍل َما َفَعْلُتُه 
! ٍل ال َتْبَقغا  َوَلغذَّ ، ِلغيٍّ َوِلَنِعغيٍم َيْفَنغا    َمغا ِلعَ . َفِم َجغَراَدٍل َتْقَ غُمَ ا   

  (7) . ( َوِبِه َنْسَتِعنُي. َلِل َوُقْبِح الزَّ، َنُعوُذ ِباهلِل ِمْن ُسَباِ  الَعْقِل 

                                                           
 . 927-922ص/ المصدر السابق ( / )مام علي بن ابي طالع إلا(  )

 . 792-743ص/ المصدر السابق /9مج/ يهج البالغة / ابن ابي الحديد / وايضا راجع  -    
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يتأكد ، املتقد  املبارك هذا النص ما يت ح من من خالل و      
 ..( )ما  علي إلالعدالة يف التوزي  لدى ا تابيق هميةأ

بي أوذا  املوق  واملوضوع يسأل عنه معاوية ، عقيل بن       
، نقتا  ( )ما  علي إلخيه اأبال  ، وما جرى بينه وبني 

 :له ( )قال  يبني عقيل ملعاوية ، ما ال روري منه ، ةيث
مغا تغرى    اّلإلي  لك عندي فوق ةقك الغذي فرضغه اهلل   )      

 .. هلك أنصرف اا اف
عقمغل   !        هي غا  هي غا    : ويقغول   ف عل معاويغة يتع غ        

 . (7)(  ..ن يلدن مثله أالنساء 
ه التصغغرف َ غغْفر  الصغغوايف وَرأ إزاء ()قغغذه اومغغا        

مغا ورد   حبسغ  ه دشغد كغان ت رجاع ا لالمغة ، و إما أمر بب ا ، و
تسعل ثروات ا اثرياء قري  واجلماعا  ال  أعلا الشريعة  يف

قغر  النغاس   يف خالفتغه ، ةتغا أل   قبل خالفته ، وحماسبته هلغم 
خالفتغغه  عنغغدخغغر لعدالتغغه يف التوزيغغ    ُأ جوانغغ وهغغي ، اليغغه 

()ين له ؤ، مما جعل بني صفوف املنا( )  كبار االثريغاء ،
ختغاروا التيغار الغدنيوي علغا التيغار      اكني والذين المن جتار وم

خنراب م يف صفوف معاوية الذي ميثل او –تيار الزهد  –امل اد 
  ( ).. الدنيوي  التيار

                                                           
 . 791-792ص/ المصدر السابق (  )
 . 999-943ص/ المصدر السابق / يجمان ياسةن . د( 4)
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ب غا للقبائغل بغالتحكم يف    ( )ولكن املرونغة الغ  مسغح          
وتوزيعه ، مرونغة حمغدودل ، سغرعان مغا وقغ  ضغدها يف        في  ا 

ن امللكيغة  أغغغ كغان الغداف  هغو قناعتغه ب    غما متالك الصوايف ، وربا
وةرصغغه الغغدائم علغغا وةغغدل   ، اما غنقسغغإلوا سغغب  الشغغرور

 فعغغال ، للقغغرآن  لغمتيغغو أوفقة غا مغغغان يراهغغغذي كغغغاالمغغة ، والغغ 
  (7)..  الشريفة الكريم والسُّنَّة

دخلغل  : ) يف التوزي  يذكر الشع  بقولغه   () ولعدالته     
 ()نا بعلغي  أذا إف ؛ يف غلمان –نا غال  أو –الرةبة بالكوفة 

قائما علا صقتني من ذه  وف ة ، ومعه خمفقة ، وهو ياغرد  
ةتا ا  ؛ا املال فيقسمه بني الناس الناس مبخفقته ثم يرج  ا

 .نصرف وا طمل اا بيته قليال وال كثريًا ايء ، ثم شيبق منه 
و ألقغد رأيغل اليغو  خغري النغاس      : بغي فقلغل لغه    أفرجعغل اا  

بغغي أعلغغي بغغن : فقغغال مغغن هغغو يغغا بغغين ؟ قلغغل  .اغغق النغغاس أ
رأيته يصن  كذا ، فقصصل عليغه فبكغا    ،مري املؤمنني أبال  

  ( ) . (يا بين بل رأيل خري الناس  : وقال 
علغا سغبعة   ( )صغب ان ، فقسغمه   أ  مبال من ِدوةينما ُق      
س م ، فوجد فيه رغيفا فكسغره علغا سغبعة وجعغل علغا كغل       أ

                                                           
 997ص/ المصدر السابق (  )
  2 2ص/ المصدر السابق /  مج/ شفح يهج البالغة / ابن ابي الحديد ( 4)
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، ثم دعا االمراء االسغباع ، فغاقرع بيغن م     زخب قسم من ا كسرل 
  (7).. وال ألينمر اي م يعاي 

: رابغغ  ، قغغائال  لسغغنوا  عاغغاًءةغغد اأمغغا وزع يف  ف غغاًل عغغن    
وكغان يف  نغا لكغم  غازن ،    أعدوا اا عااء رابغ  ، فغو اهلل مغا    أ

  ( ).. الواةد من م يأخذ كما يأخذ  اسغغول للنغغسُأه غغغعاائ
ذا ب غغرارل  إو( .. ) )مغغا  علغغي  إلن قنغغق دعغغا ا  إويغغذكر    

وطغك يغا   :  ()فقغال علغي    ، مملوءل من ةاما  ذهبًا وف ة
 . ن تدخل بي  نارًا عميمة أةببل ألقد  ،قنق 
ناء إسيفه وضربه ضربا  كثريل ، فانتشر  من بني  ثم سّل      

: ذلك ، ثم دعا بالناس فقال خر ثلثه ، وحنو آمقاوع نصفه ، و
، م ما وجد فيهاا بيل املال ، فقّس  قسموه باحلصص ، ثم قاأ

: واهذا ، فقالولتقسموا : برًا ومسال ، فقال إثم رأى يف البيل 
خغذ مغن كغل    أي ()علغي  اإلمغا   وقد كغان   ، ال ةاجة لنا فيه

  (3)( م  خريه  رُّليؤخذن ّش: وقال  عامل مما يعمل ف حك ،
يف توزيغغ   ()عدالتغغه مغغا يرشغغدنا بغغه مغغن لبيغغان أي غغًا و       
مغا  علغي   إلموال املسلمني ، ما يؤكده املؤرخغون مغن انتغزاع ا   أ
( )م ، وقّسغ  ًةماعغ جلقاع غا  اعثمغان قغد    اخلليفةمالكا كان أ

                                                           
المصدر /9ج/الكامل في التاريخ/ ن، وايضا ابن االثةف /4  ص / المصدر السابق / محمد يوسف الكايد هلوي (  )

 422ص / السابق
 2 2ص/ 4ج/ المصدر السابق / المسعودي ( 4)
 2 2ص/المصدر السابق / مج/ شفح يهج البالغة / ابن ابي الحديد ( 9)
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()       علغا   ةغداً أما يف بيغل املغال علغا النغاس ، وا يف غل
  (7).. ةد أ

مرأتغغان ، اتتغغه أوال يفغغرق بغغني املسغغلمني ، ةتغغا ةينمغغا            
فغغأمر لكغغل  –تسغغأالنه  –خغغرى مغغوالل هلغغا  ةغغدهما عربيغغة واأُلأ

ربعغغني درهمغغا ، فقالغغل   َأواةغغدل من مغغا بكغغر مغغن بعغغا  ، و    
نغا عربيغة وهغي مغوالل ؟     أعايغل و أتعايين مثل الغذي  : عربيةال

فيغه   َرأني نمر  يف كتا  اهلل عغز وجغل فلغم    إ( : )قال هلا 
  ( ).. سحاق علي ما السال  إمساعيل علا ولد إلولد  ف اًل

 :ومن بني ما يت ح مما تقد  ما يلي    
بكغغل  ،املسغغلمني علغغا مغغوال األتوزيغغ  نمغغا  العدالغغة يف  -7

ة ّغنغغن الكغغريم والسُّآينمغغر في غغا مغغن خغغالل القغغر و،  جماالت غغا
 ..النبوية الشريفة 

ملسغلمني ، فلكغل مغا كتبغه اهلل لغه      ال يفرق يف التوزي  بغني ا   - 
 .لشريعة اوفق علا 

ال  توّزع علا      موال األخذ ةتا نصيبه من أكان غالبا ال ي -3
واةد كل خذ أنصيبه ، فكما ي استال  رادأذا إاملسلمني ، و

 ( .)هو خذ أي ،م من 

                                                           
 919ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )
 4  ص/ المصدر السابق / محمد يوسف الكايد هلوي ( 4)
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ن أيقينغا بغ  عغرف  ( )نغه  أل التيغار الغدنيوي ،   االبتعاد عن - 
 يفخغغروي ، لغغذا زهغغد العغغاا األ هغغو بقغغااألو الغغدنيا فانيغغة

 ..كن ما ميف ل أاخلالق عز وجل ب إاالدنيا ، للتقر  
، واملساوال موال املسلمني باحلق والعدل أعادل وتوزي  إ   - 

ه من كبغار االثريغاء والت غار    علا الرغم من خلق املناؤين ل
 ..ختاروا التيار الدنيوي أن كني وَمالوامل

يرى يف توزيعه العدالة قبل العواب  واحملابا  والقرابغة ،   -8
مغا فرضغه اخلغالق    تابيغق  و، مغوال املسغلمني   أعلا ةسغا   

 .. يف شريعته السمحاء هلم 
علغا  موال ألل( )عدالة توزيعه  صور ان  منووهذا ج     

اع قغغا يغغرد لغغه مغغن بممغغةقغغوق م ، ومغغا يتوجغغ  مغغن  واملسغغلمني
يغ  بعدالغة ، فغال متييغز     فاخلري يصغي  اجلم  ،املعمورل االسالمية 

 ..  لوال حمابا
     
 :االقتصادي  –التكافل والبعد االجتماعي /  ثالثًا

 
" يم غغغغر لنغغغغا موضغغغغوع التكافغغغغل   ، ومواصغغغغلة ملغغغغا تقغغغغد      

Symbiosis  "مة لتغرزر استمغ  يف   ةد اجلوان  املأ دالذي يع 
و يف السراء وال راء ، أو الرفاه االقتصادي ، أال يق والرخاء 
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و أعانة من كان يف فاقغة  ، إل استم من امليسوري احلال  م فيس
ن ي لغك يف المغروف الاارئغغة سغواء كانغل علغغا     أعغوز ، دون  

 ..و جمتم  أسرل ُأمستوى 
هلغغا مسغغاس   لغغ اتعغغددل امل هدبعغغاألغغذا فالتكافغغل يأخغغذ          

مغغن كغغل مغغا طياغغه مغغن    واحلمايغغة ه ، نغغمأسغغتقرار استمغغ  و اب
 .. ائمواجلر ا االحنراف

بعغاده  أبيولوجية ، م غافا اا  النفسية والبعاد األوللتكافل       
بعاد السياسية ا األغثريه ةتا علأاالقتصادية ، وت –االجتماعية 

كاهل ا  عن لتخفي يف ا  ا س، واإلستقرارها اللدولة وقوت ا و
 ..جتاه استم  او

والرتاني العربي االسالمي زاخر بالصور االنسانية العميقة       
 .. نتشاره امنذ ظ ور االسال  و ، واتساعهللتكافل 

هغغو خالقغغي ، واأل – نسغغانياإل النمغغا مبثابغغة  ّد التكافغغلوُعغغ     
ستقرار استم  والدولة ، واحليولة دون االحنغراف  ا عمقطقق 

و املسغغتقبلية ، أاستمغغ  ، وبغغالمروف االنيغغة    –بغغاك الفغغرد  رإو
  (7).. و الدائمة للمدى البعيد أالاارئة 

صغلا اهلل عليغه   )الرسغول الكغريم    هذا النما  ، وقد ببق       
آخغا بغني    بغه ، و( املدينغة )  يف يثغر ، وباخلصوص ( وآله وسلم

                                                           
/ المصدر السرابق  / معجم العلوم االجتماعةة  /يخبة من االساتذة المصفيةن والعفب المختصصةن : راجع ماال (  )

 79 ص
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متغغداد ذلغغك عغغق كغغل المغغروف يف    او ، االنصغغار وامل غغاجرين 
 .. لدولة االسالمية ا

من م وةدل واةغدل ،   (صلا اهلل عليه وآله وسلم)وجعل       
زر يف خمتل  المروف ، وقد رتقاو  وتت ،قتصادية ا –جتماعية ا

 ..ذا  املنحا ، اخللفاء الراشدين  حنا
، لابقا  ل النمروجعل ( )وجتلل يف ع د االما  علي      

 ب غذا ، وع غه عغن بعغض    ، وال غنا بيصلح بع ًا بأّن بع  ا 
، كمغا هغو   الابقغي  الصغراع  يبتعغد عغن فكغرل    البناء االجتماعي 

 .. املعاصغغرل احلديثة واالفكار ما جاء  به عليه 
  : ()قوله  تكاملية البناء الابقينعمة و و سد     
 ،ِبغغَبْعٍض  ا إالَّاٌ  ال َيْصغغُلُح َبْعُ غغَ َة َبَبَقغغيَّغغِعالرَّ نَّْعَلغْم أَ اَو )     

اُ  ا ُكتَّغ مْنَ غ َو، ا ُجُنغوُد اهلِل  َفِمْنَ غ : ٍض ا َعغْن َبْعغ  ال ِغَنا ِبَبْعِ َ َو
اِف اُل اإلْنَصغ ا ُعمَّغ ِمْنَ غ َو، اُل الَعْدِل ا ُقَ ِمْنَ َو، ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّالَع

ُمْسغِلَمِة  َوِة ِل الذِّمَّغ ْهغ اِا ِمغْن أَ اخَلغرَ ُل اجِلْزَيِة َوْها َأِمْنَ َو ، الرِّْفِقَو
َبَقُة السُّْفَلا ا الاَِّمْنَ َو، اِ  اَعْهُل الصَِّنَأاُر َوا التُّ َِّمْنَ َو،  اِسالنَّ

، ا اهلُل َلغغُه َسغغْ َمُه ُكغغلا قغغْد َسغغمََّو، امَلْسغغَكَنِة اَجغغِة َوي احَلِمغغْن َذِو
ا اهلُل َعَلْيِه لََّص - ِة َنبيِِّهُسنَّ ْواِبِه َأي ِكَتلا َةدِِّه َفِريَ ًة ِفَوَوَضَ  َع

  (7) . (دًا ِمْنُه ِعْنَدنا َمْحُفوظًا َعْ  -َم آِلِه وَسلََّو

                                                           
  29ص/ مصدر سابق ( / ع)االمام علي بن ابي طالع (  )
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 شغامل االقتصغادي الغدقيق وال   –مغاعي  وهلذا البنغاء االجت        
للفرد واالسرل  ل ؛منه لبناء الروح الواةد مر ال بدَّأوالاوعي ، 

املبين علا أصول اجلعل التشغريعي  واستم  االسالمي ككل ، 
 خغر مراعغال الغديانا  األُ  يف ومبنمور الفكر االسالمي  اإلهلي ،

من ويتحقق  ،، مرورًا باجلار واالقربون ملسلمني  ا املتعايشة م 
 .  "Social Cohesion" له عمق التماسك االجتماعيخال

وخيتل  بابيعة احلال ، التكافل االجتماعي عغن ال غمان         
استمغغ  يغغتم رتغغ   أفغغراد بغغنيقيامغغه ول يعغغين أل، فغغا االجتمغاعي 

ل ومتغغرزر يف السغغراء  مغغالصغغدع ، خللغغق بنغغاء اجتمغغاعي متكا   
يعغغين عالقغغة    –ال غغمان االجتمغغاعي    –والثغغاني  .. وال غغراء  

، وسغغيكون الغغ  ت غغمن هلغغم العغغي  بكرامغغة استمغغ  بالدولغغة 
 .. مبحث خاص الةق  ل مانل

لموقغ   ة لل اجللّيغ ةد املؤرخني هذه الصغور أوي غغغ  لنغغا        
 :ورد بأنه ةيث ،  ()ما  علي إللاالنساني العميق 

قل ألمك تدف  : سائل ، فقال للحسن  ووق  علا عليِّ)       
منا عندنا ستة دراهم للغدقيق ، فقغال علغي    إهما ، فقال اه دريلإ

ق منغه مبغا يف   ثوأال يكون املؤمن مؤمنا ةتا يكون مبا يف يد اهلل 
الغدراهم كلغ ا ، فمغا بغرح علغغي     مغر للسغائل بالسغغتة   أيغده ، ثغم   

فاشرتاه منه مبائة : ةتا مر به رجل يقود بعريًا ، اهلل عنه  رضي
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جله ةتغا  أ يا  ، فلم طلَّأجله نانية آ  أنسأربعني درهما ، وأو
مبغغائ  : مغغر بغغه رجغغل والغغبعري معقغغول فقغغال بكغغم هغغذا ؟ فقغغال 

خذتغه ، فغوزن لغه الغثمن ، فغدف  علغي منغه        أقغد   "درهم ، فقال
، ودخل بالستني الباقيغة  "بتاعه منه اربعني درهما للذي أائة وم

فقغال هغذه    يغن هغي ؟  أمن : علا فابمة علي ا السال  ، فسألته 
من جاء :  (صلا اهلل عليه وآله وسلم)بوك أتصديق ملا جاء به 
 . (7)(  مثاهلاأباحلسنة فله عشر 

يف الغغنص املتقغغد   وردومغغن بغغني مغغا يت غغح مغغن خغغالل مغغا        
وعمغق ودقغة   ، االقتصغادية   –الواضح يف جوانبه االجتماعيغة  و

مغغن خغغالل املوقغغ   ( )التكافغغل االجتمغغاعي الغغذي وضغغعه  
 ..التابيقي اجلليل 

، والشغعور باملسغؤولية   واحلاجغة  عانة علا الفاقة اإلفكانل      
 ..ي لفراده من ضيق ماأجتاه استم  وما يعانيه ا

االهتما  احلالل الاي  ، و جتارلومن جان  آخر البد من      
 ، وتنميغغة الثقغغة والبيغغ  فغغراد استمغغ  أالت غغاري بغغني االئتمغغان ب

 ..جل باآل
والراغغة بغغني آثغغار ذلغغك التعغغاون والعالقغغا  اإلنسغغانية  و       

ده ملغا  اعبغ عغز وجغل ل  عانغة اخلغالق   إ، هو الناس والتكافل بين م 

                                                           
 249-244ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )
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هغغذا د مغغردورمبغغا كغغان و،  أوقغغا  ال غغيق والشغغدائده يف ومقغغدَّ
 ..، واستدامته وتواصله آخروي  –دنيوي وآثاره  الصالح

 
 : نبذة عن الضمان االجتماعي/  رابعا

 
ذل الغغغ  تغغغتالئم مغغغ  حمدوديغغغة بلعنغغغا علغغغا النبغغغان أبعغغد        

 ..االقتصادي  –التكافل والبناء االجتماعي ب واملتعلقة، البحث
ال أخر ، آلندرس ، اجلان  املكمل ا ن أ  تاّل واستكماال      

وهو ال مان االجتماعي ، والغذي يت غمن باالسغاس اجلانغ      
فره ملغن طتاج غا ، مغن    ااالقتصادي املناس  ، والذي ميكغن تغو  

 ا  سإلال  تددها ، لوالتشريعا  سالي  الدولة ، وباأل ْلَبِق
 اجغغةوي الفاقغغه حلمغغايت م مغغن ثقغغل احل  عانغغة ذإو أيف مسغغاعدل 

 ..والعوز 
     هتمغا  الكغبري يف فكغر وتابيقغا      إلا –اجلانغ   هذا  – َذَخَأو    

 ..نسانية وبكل االبعاد املمكنة هدافه اإلاالسال  ، أل
سغاني وةفغ    نإلوال مان االجتماعي يراعي فيه اجلان  ا      

 :ب ذا اخلصوص ( )ما  علي إليقول او.. كرامة االنسان 
 (7)(نمر عند من تقارهاماء وج ك جامد يقاره السؤال ، ف) 
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يالغ  ممغن   ةيغث   سد ما تقغد  عمليغًا ،    () لذا كان       
ر  لغغيحف  ألن خيا غا علغا ا  أيعغر  عليغه ةاجتغغه    نأيريغد  

 ، ةيغث  و يرفع غا بكتغا   أ ، النغاس  فشائ ا بنيإكرامته ، دون 
 : ()يقول 

ألصغون  مغنكم ةاجغة فلريفع غا يف كتغا       لّيإمن كان له )       
 (7).( وجوهكم عن املسألة 

، والسيما يف ع د ن الدولة االسالمية أوهو ما يدلل علا       
بال غغمان  كغغان االهتمغغا  ،  ()أمغغري املغغؤمنني اإلمغغا  علغغي   

 من اجلوانغ  املاديغة وغغري املاديغة     هدافاألدق أاالجتماعي وب
عانة الفقراء واملساكني والع زل وذوي الفاقغه  إ، من  واإلنسانية

 ..امت م ن واملعوزين للحفاظ علا كرواحلرما
، ( )مغا  علغي   إلتقغد  ذكغره ، يف ع غد ا    اممغ  ات حوما      

 بالشغغكل الغغذي طفغغ   ، يعغغانون مغغا  بيغغانكغغان دقتغغه ةتغغا يف  
نسغغغانية لل غغغمان عغغغاني اإلاملكغغغل  ت غغغمنكغغغرامت م ، وهغغغذا ي

 .. االجتماعي 
و الفغغرائض املاليغغة  أو الواجبغغا  أسغغاس ال غغرائ   أن إو      

وازن التغغغتقيغغغق جغغغل أن الغغغ  فرضغغغل علغغغا االغنيغغغاء ، مغغغ  
ال غغمان  منغغه مغغا يغغدعم اجتغغاه   االجتمغغاعي ، و –االقتصغغادي 

                                                           
 . 912ص/322 / 4ط/ الكتع العفبةة  دار أحةاء/ 4ج / قصص العفب / محمد أحمد جاد المولى بك وآخفان (  )
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مكانية إاالجتماعي ، والزكال جتعل اجل ة املسؤولة شرعًا ، هلا 
  ..عانة االنفاق يف كل جماال  اإل

 
 
 

 املبحث الثالث
 للكوفةقتصادية إلنشطة اجوانب من األ

 

 :الزراعة يف الكوفة : واًل أ

 
سغغالمية إلختيغغار الكوفغغة كمسغغتقر لل يغغو  ا ان   أبعغغد و      

ستعداد دائم لصد االعتداءا  اوكمعسكر هلم ، ليكونوا علا 
ن أو االناغغالق من غغا للفتوةغغا  االسغغالمية ، وبعغغد  أاخلارجيغغة 

وكان من بني العوامل االساسية .. وض  اخلا، هلا وعمران ا 
ي  ثغغغر  املغغغدائن بمروف غغغا البي يغغغة علغغغا اجلغغغ  أمغغغا ، لقيام غغغا 

  (7). .ن ت يري يف صحت م غ، ماالسالمي يف زمن اخلليفة عمر 
،  هواها وسالمة بي ت ا اءاي  ونقتتص  بوالكوفة كانل       

م يف  سغ أة علا ن ر الفرا  ، ومفتوةة علا البادية ، مما ومالَّ
ن تقا  وتنش، في ا الزراعة ، وبابيعغة احلغال كانغل قبغل هغذا      أ

                                                           
  3 -32 ص/ المصدر السابق / 9ج/ تاريخ الفسل والملو  / الطبفي / راجع (  )
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" الغبالذري  " راعية احملدودل ، فقد قغال   ا الزتنشاأريخ هلا أالت
متغغغاز  ببسغغغاتين ا اديغغغر  العغغغراق قغغغد بغغغأن َأ" الشابشغغغ  " و 

: ةيث كان ينمو بالكوفغة الزهغر والغورد     ، زهارهاأالواسعة و
مغا البسغاتني فمغن    أالعذراء واخلزامغي واالقحغوان والبنفسغ  ،    

وهغغي مغغن ضغغواةي  ، يف السغغ ة " زائغغدل " بسغغتان ، شغغ رها أ
 ..  الكوفة

ن أبغ "  The Encyclopaedia of Islam" مغا مغا جغاء يف    أ       
شعري وقص  السكر النخيل واحلناة وال ؛من ا  كاناملزروعا  

 (7) .. والقان والفاك ة
ةيغغاء إهميغغة الكغغبريل يف ألا( )مغغا  علغغي إلبغغدى اأوقغغد       
قامغة مشغاري  الغغغري يف    إوالتش ي  علا الزراعة ، و راضياأل

ةيغغغاء االراضغغغي الصغغغاحلة إوش غغغغغ  علغغغا ، غغغغغواد ر  السأ
 : لي  هلا مالك رضا أصلح أملن ( )للزراعة ، ةيث قال 

 (نل مصلح غري مفسد ، ومعمر غري خمر  أكل هني ًا ف) 
  ( ).. هل الذمة ألمر حبفر ن ر أ( )نه إةتا     
- :ن أيتبني ب –ومن بني ما سبق االشارل اليه     
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 ،ستملكه وغري املستثمرلوبالذا  غري امل ،راضي امللكية لأل -7
ة واسغعة  ن الكوفغة مناقغ  أتكون ملن يستثمرها ، وخصوصًا 

ال تتغاا اا خاغة    احلقبغة مغن الغزمن   ومفتوةة ، ويف تلك 
ذا ما قورن بني وفرل املوارد البشرية م  إراضي ، توزي  األ

راضغغي الغغ  يتالغغ  اسغغتثمارها ، وهغغو مغغا يغغدعم ألسغغعة ا
 ..خلاصة بالزراعة سرعة التنمية ا

سغتخدام ا  لتعدد اميكن زراعة املناقة مبزروعا  متنوعة ،  - 
  .. ا ولية تدخل ضمن الصناعأكمواد 

 م سغ أبالل جان  كبري من ا ، ممغا  إقرب ا من ن ر الفرا  و -3
 .بشكل واس   ةراضي الزراعيألستثمار اايف عملية تنمية و

ستثمار ال االنتاجية ، ا تش ي  املوارد البشرية ذا  القدر - 
  ..املتعددل ت ا يف جماال  الزراعة اخق

 
 الصناعـة : ثانيًا 

  
 ؛ خغرى ألا قتصغادية إلاالدولغة  قغول  مصغادر  دعائم وومن        

هميغة كغبريل   بأسغال    إلالصناعة ، فقغد ة غيل قبغل ا   أال وهي 
لغغدى استمغغ  القغغابنني يف مدينغغة احلغغريل ومغغا جاورهغغا ، ومن غغا  

نت غغات م مغغن صغغناعا  خمتلفغغة وخاصغغة   الكوفغغة ، ملغغا يتالبغغه م 
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ن أ ف غغاًل عغغن.. ملغا تنت غغه مزارع غغا املتنوعغة   التحويليغة من غغا ،  
نواع جيدل من السغ اد  أسال  بصن  إلشت ر  قبل اااحلريل قد 

  (7).. سواق ألولقي رواجًا كبريًا يف ا
وعند بدأ الفتوةا  االسغالمية ملغدن العغراق مغن اجلنغو             

جتغغاه علغغا ال االهتمامغغا  منصغغبة اكثغغر  صغغبحأاا الشغغمال ، 
 .. تنشي، الصناعا  املختلفة 

قغيم عغدد كغبري مغن املصغان  ، لصغن        ُأففي املغدن الرئيسغية         
الزجاا واخلزف ، ونسي  القان واحلرير ، وةياكة الصوف ، 

دوا  الغغرتف ، واالوانغغي الزجاجيغغة ، والغغدهون واملعغغاجني  أو
ومغغاء الغغورس ، وشغغرا   والزيغغل والعاغغور ، ومغغاء الزعفغغران

  ( ).. العن  ، وزيل البنفس  والصناعا  اجللدية 
ن يقغغغو  الغغغبعض ، ب غغغذه الصغغغناعا  ال اليغغغة يف أوةغغغاول      

سغغتحدثل الكوفغغة دهغغان اخلغغريي وكانغغل يف    االعغغراق ، فقغغد  
  (3).. اخلريي والبنفس  تفوق سابور 

ذي غرز الغي املاغ  الوشغغوقد متيز الكوفيون بامل ارا  يف صن    
يصغن  مغن احلريغر ، واخلغز الغذي صغنعل منغه العمغائم ،         ان غك
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، ( قر  الكوفة ) وصنعل الكؤوس اخلشبية يف دير اجلماجم 
دوا  القتغغغال كالسغغغ ا   أوكغغغان الن غغغارين يصغغغنعون بعغغغض   

 ف غغاًل عغغن صغغار كاسغغانيق ، دوا  احلأقغغواس والرمغغاح وألوا
  (7).. لوانه االرتقاء بالصناعا  اخلزفية والتفنن فيه ويف ا

سغبا  عديغدل ميكغن    وقيا  الصناعة يف مناقغة الكوفغة ، أل         
- :ي اآلتهم ا بأمجال إ
نتاج غغغا مغغغن خغغغالل   إوجغغغود املغغغواد االوليغغغة الغغغ  يغغغتم      -7

 التمغر و زهغور نواع الأاالستثمارا  الزراعية ، من القان و
موضغوع الزراعغة يف   معاجلة وكما تبني من خالل  وغريها ،

 .. الكوفة 
ساسغغغية ومسغغغاعدل ، قغغغد  قيغغغا  وتنميغغغة أد عوامغغغل وجغغو  - 

 ..فر املياه والمروف املناسبة االصناعة يف الكوفة ، كتو
 وذلغك  ،امل نيغة  فر االيغدي العاملغة واخلغقا     او توأوجود  -3

الكوفغغغة لفيغغغ  مغغغن القبائغغغل العربيغغغة ، ذا     سغغغتقاا ال
  ..اخلقا  املتنوعة 

و أنغابق  خغر داخغل العغراق وامل   ُأن قامل ة ارا  أسبق  - 
ختلغ  املشغاري    ملل القيغا  في غا   ّهغ أالدول اساور هلغا ، ممغا   

 .. فر يف تلك االزمة اتومما حبس  الصناعية ، 

                                                           
 .  8-72ص/ المصدر السابق / عبد المجةد الكبةسي . عواد مجةد االعممي ، د. د(  )
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املناقغة القريبغغة   ، ن يتبغادر للغذهن  أقغر  مغا ميكغن    أو        
ال وهي احلريل ال  قامل علي ا خمتل  أ ، واساورل للكوفة

احلريريغغغة من غغغا    كصناعا  االنسغ ة املختلفغة   ؛الصناعا  
والقانيغغغغة والعاغغور والزجغغاا والصغغناعا  املختلفغغة هلغغا ، 

ممغغغا  ،اخل .. دوا  التغغغغغرف أاخلغغغزف واحلياكغغغة وكغغغذلك و
 …سغغتثمارية انتاجيغة و إيغدي عاملغغة فنيغة وخغغقا    أوجغد  أ

 ..  ح من الفصل السابق اتوكما 
وجود منافغذ جتاريغة ، وةركغة جتاريغة داخليغة وخارجيغة ،        - 

و الن ريغغة وسغغ ولة أن عغغن بريغغق الاغغرق القيغغة  سغغواء كغغا
  ..و االمصار أوااية انتقال الب ائ  بني املدن 

 ، سغغواق املناسغغبة واملتخصصغغة داخغغل الكوفغغة    ألوجغغود ا -8
 حل من خالل ما تقغد  ومغا   تاوال  ، والقدرل الشرائية 

علغا سغلاة يف   أسيلحق ، ومتابعة تنمية ذلك علا مستوى 
سغغغواء يف ع غغغد  ،  وهغغغو اخلليفغغغة  الأالدولغغغة االسغغغالمية ،  

يف اجلزيغرل  ( صغلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم    )الرسول الكغريم  
، وخصوصًا تأصغلل   لالراشداخلالفة و يف ع د أالعربية ، 

كغة  رهتمغا  حل اوالهغا مغن   أومغا  ( )يف ع د االما  علغي  
سغغواق بالشغغكل الغغذي طقغغق العدالغغة وةقغغوق كغغل مغغن   األ

  ..و املست لك أالبائ  واملشرتي 
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 : التجارة: ثالثًا 
 

بعادهغا التنمويغة الفعليغة مغن     أنشاة االقتصادية خذ األأت ال      
 ..  ال بالت ارل إة ية وصناعيزراع

نشات م الت ارية املختلفة واملسغتمرل عغق   أن للعر  أةيث      
 .. قاار اساورل والبعيدل ، وملختل  الب ائ  ألالعصور ، م  ا

النشغاة هلغم وضغواب،    أريم اا تلغك  ن الكغ آشار القرأوقد      
بغدأ العغر  والالغ  ،    حبسغ  م ما تتمه المغروف  ، جتارت م 

 ..رباح أوما يتحقق من 
سالمية جعلغل هلغم ضغواب، ومؤشغرا      إلما احل ارل اأ        

لتنمغغغيم ةيغغغات م ومعغغغامالت م الت اريغغغة  ، وأخالقيغغغا  وقغغغيم 
 .. نشات م املختلفة أو

 ةاديغث اء يف القرآن الكغريم واأل ما ج يف ضوءوكان ذلك       
مغغا كغغان عليغغه يف ع غغد الرسغغول   النبويغغة الشغغريفة ، وخصوصغغًا

اخللفاء الراشدين ع د و، ( صلا اهلل عليه وآله وسلم)  كراأل
 ( ..ر )

و أيغغغدخل يف امليغغغدان الت غغغاري  فغغغأول مغغغا يتالغغغ  ممغغغن         
 مغا  إليتفقه ليعرف سبيله القويم ، لذا يقغول ا ن أ ، االقتصادي

 ( : )علي 



71 

 

 (7)(  اي الرَِّبْرَتَاَم ِفاَتَ َر ِبَ ْيِر ِفْقٍه َفَقِد ا َمِن )
حبسغغغ  التعامغغغل الت غغغاري ، مغغغا يتحغغغدد   سسغغغاأفكغغغان       

ذا هلسالمية وتنميمات ا لفقه ال  تدده الشريعة اإلتوجي ا  ا
بغني   نَّأل ، ستخداماته علا استمغ  ااجلان  احليوي واخلار يف 

ن َمغ  اّلإويت نبه أو ُيعاجله ،  توقاهربا خي، ال يراه ويالت ارل وال
، ليعاغغي احلغغق ةقغغه ، وي غغ  كغغل يف  اكتسغغ  الثقافغغة الفق يغغة

  ..جماله وموضعه 
واملؤشغغغرا  املرتتبغغغة مغغغن     وكانغغغل مغغغن بغغغني احملغغغددا          

، هما السغيولة النقديغة واالئتمغان الت غاري ، ليكغون      العالقا 
الت اريغة والتبغادل الت غاري ، لكغل     هناك منوًا مناسغبًا للعمليغة   

  ( ).. اجلوان  ال  يتالب ا التعامل الت اري 
قتصغاد  اللغدعم ا  دعغ سغاليب ا القوميغة ، تُ  أهمية الت غارل و أو      

قتصغغادية املختلفغغة ، ومغغا تكغغون عليغغه مغغن ةركغغة  النشغغاة اواأل
االهتمغا   بغه ، هغو   خلية وخارجية ، لذا كان مرتباا دا ؛جتارية 
  (3).. الارق واجلسور وتذليل الصعا  حلمايت ا الكبري ب

ن غة مغغغغوقغغغد متيغغغز  جتغغغارل الكوفغغغة بغغغالزيو  املستخرجغغغ        
ساسغي  ألالكتان والقان والتمر وهو العنصر ا وبذور السمسم

                                                           

 111ص/ المصدر السابق ( / )ابي طالع  مام علي بنإلا(  )
  82ص/ المصدر السابق / 1مج / شفح يهج البالغة / وايضا راجع ابن ابي الحديد  -    
 74-22ص/ 384 / بغداد / دار الفشةد للنشف / الفكف االقتصادي العفبي االسالمي / محسن خلةل ( 4)
 928ص/ مصدر السابق ال/ 1ج/ حضارة العفاق / يخبة من اساتذة التاريخ ( 9)



72 

 

دهغغغان والعمغغغائم الفاك غغغة واأل ف غغغاًل عغغغنلت غغغارل الكوفغغغة ، 
نغغغواع أجغغغود أواخلغغغز و، والكوفيغغغا  الغغغ  تصغغغن  يف الكوفغغغة 

  (7).. سواق ا املتخصصة أوللكوفة  ، س  وجتارل الورقالبنف
سغالمية  إلنكار دور احل غارل ا إةوال ، ال ميكن ألوبكل ا       

تسغ م بغدورها يف تنميغة    والغ   ت اريغة  السغالي   األ علا تاور
قيغغا  و سغغتثمار املغغوارد االقتصغغادية واملنتوجغغا  املتنوعغغة ،    او

ومغغغغغا يتعلغغغغغق و ، تنوعغغغغغةالت اريغغغغغة امل واألنشغغغغغاة املشغغغغغاري 
ستصغغالح االراضغغي  ا، و الت اريغغة – االسغغتثمارا  الزراعيغغةب

  ( ).. الزراعية 
وما شغ    ، ( )ما  علي إلوهو ما كان فعاًل يف ع د ا       

راضغغي الزراعيغغة الغغ  تسغغتثمر بشغغتا سغغبل  ألمبتابعتغغه ومنحغغه ل
جات ا ونتاجية ، لتدخل منتإصالة ا لتكون او يتم أستثمارها ا

 : ( )وما قوله  ،عانة استم  مبنتوجات اإو سواق ،األ
 (نل مصلح غري مفسد ، ومعمر غري خمر  أهني ًا ف ْلُك) 

نشغاة  أ من بوا  شتاأعانة وتش ي  ، ملا يدخل ضمن إ اّلإ    
  ..والتنمية والتاوير االقتصادي واالجتماعي احليال 

                                                           
 2 9ص/ المصدر السابق (  )
 2 9ص/ المصدر السابق /4ج/ المدينة والحةاة المديةة / يخبة من اساتذة التاريخ : وايضًا  -  
  43-482ص/ المصدر السابق / يجمان ياسةن . د: راجع على سبةل الماال ( 4)
 29- 2ص/ المصدر السابق / حمدان عبد المجةد الكبةسي . عواد مجةد االعممي ، د. د -  
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 نشغغات ا ،أبعادهغغا وأسغغواق بكغغل ألكانغغل الرقابغغة علغغا او      
حبيغغث ال ميكغغن مغغن خالهلغغا االسغغت الل ، كمغغًا ونوعغغًا وتسغغعريًا 

 ع د يفن وةقوق استم  وازيواالةتكار وال   يف الكيل وامل
ئتمغان  اهتما  الكغبري ، خللغق   إلالصورل الواضحة ل اّلإ ،اخللفاء

  (7).. ال وهو السوق أستقرار جتاري من خالل املنفذ امل م او
، لت غارل والاغرق املسغتخدمة في غا     ن اأدنا شك ، بأوبال       

 ..ون رية برية وحبرية  أسالي  النقل ؛كانل سواء 
من هذه السغبل ، ةيغث    وبالتحديد كانل الكوفة ، ا قُل     

كانغغل الاغغرق واجلسغغور ، والن غغر الواقعغغة عليغغه ، كلغغ ا تغغذلل   
، الصعا  للتبادل الت اري ، وتكون منافذ للتبغادل الت غاري   

مغن  ا  اأَلتتبسغ ال تنوعغة سغالي  الكفيلغة امل  ألا فراتغو  ف اًل عغن 
  ( )..  يق اِعُي مال غليل كتذو ،رق غذه الاغهل
نشغغغات م أار ون االهتمغغغا  بالت غغغارل والت ّّغغغ أوال ن فغغغل بغغغ      

ه غوةصيلتغغغ ،سغغغتمرارها ام غغغغغوقوي نشغغغاةألاتلغغغغك  وسغغغالمة
ال غرائ  املسغتقرل ، كالزكغال     نغمغ  ةغغا  بواردا  الدولغاالهتم
 ..و غري مباشر للخراا أوبشكل قد يكون مباشر ، ور والعش

                                                           
 1  ص/ المصدر السابق (  )
     9 4-4 4ص/ مصدر سابق / فاروق عمف ، وآخفان . وايضًا د -   
 9  ص/ المصدر السابق / حمدان عبد المجةد الكبةسي . عواد مجةد االعممي ، د. راجع د( 4)
 13-12ص/ مصدر سابق / محسن خلةل  -   
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مغن   ؛املتنوعغة   إنفاقات غا ذلك يكون عونا للدولة علغا  وكل      
و االنفاق يف كل أتمويل الو ، الصدقا  والروات  والعااءا 

ستم  والدولة املتعلقة عمومًا باستمرارية احليال العامة اجماال  
مغغا  علغغي ألاأمغغري املغغؤمنني االسغغالمية ، وهغغو مغغا كغغان ي غغتم بغغه 

()  (7). ، والذي يم ره جوان  البحث  
 
 
 

 
 املبحث الرابع

 سواق والتداول النقدياأل
 

 ة ، أال وهووهنا يم ر مال  آخر لدعم احلركة االقتصادي      
وجود منافذ عغر  املنتوجغا  مغن السغل  واخلغدما  ، ومنغه       

سغيكون حمغور    ، وهغو مغا  املتمثل يف األسواق والتداول النقدي 
 ..هذا املبحث 

 
 
 

                                                           
 هـ984 /4ط/ القاهفة / المطبعة السلفةة / الخفاج / ابو يوسف / صوص راجع ما يبةنه بهذا الخ(  )



75 

 

 سواق يف الكوفة األ: واًلأ
 
 نشغغاة  ألن كانغغل لنغغا نمغغرل مقت غغية جلوانغغ  مغغن ا      أبعغغد      
 يصغغغال قتصغغغادية ، يتالغغغ  دراسغغغة القنغغغوا  الالزمغغغة إل    إلا

 .. سواقألاب املتمثلةللمست لك املنتوجا  
 الفاعلغغة يف البنغغاءالبال غغة وهميغغة ألا، سغغواق الت اريغغة ألفل      

ر عاصغ ةتا يف وقتنغا امل ، ومتتد هذه األهمية قتصادي للدولة الا
تصغاال  باملسغت لك   إلو مغن خالهلغا ا  أ األسواق والذي يتم يف
املباشغرل وغغري املباشغرل     ا ، وهي ةلقة الوصلواو املعين باملنت

و بني املنت  واملست لك وهلا اخلصوصيا  أبني البائ  واملشرتي 
  (7).. مل من خالهلا ستمرار التعاالئتمانية إلا

مغن  ، سواق الكوفة أمتد  أهتم الت ار قدميا ، والذا فقد       
 ، القصر واملس د ةتا دار الوليد بن عقبغة مغن ج غة القالئغني    

شغ   مغن اجلانغ     أواا منغازل ثقيغ  و   ، خغرى أُلمن اجل غة ا 
  ( )..بالكناسة  وكانل تتصل ، االخر

فغغغأول شغغغيء خغغغ، ..  )سغغغواق ، هتمغغغوا الكوفيغغغون باألاو      
علغا البنغاء ، املسغ د    ، بالكوفة وبنا ةني عزمغوا علغا شغيء    

                                                           
مطبعررة /  ط/ اسرتفاتةجةة دراسرة السروق والسرلعة للتنمةرة االقتصرادية       / هاشرم حسرةن ياصرف المحنرك     : راجرع  (  )

. 388 / بغداد / الفشاد 
 49 ص/ المصدر السابق / حسةن البفاقي : راجع على سبةل الماال ( 4)
 94ص / المصدر السابق / محمد حسةن الزبةدي . يضًا دوأ - 
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ا  الصغغغغابون والتمغغغغارين مغغغغن   صغغغغحأفوضغغغغ  يف موضغغغغ   
 (7).(..السوق

قبغغل يف ةينغغه ، ن السغغوق كغغان  أويت غغح مغغن ذلغغك ، بغغ          
خغغغت، املسغغغ د يف موضغغغ   وا،  مسغغغ دلل االختاغغغا  األخغغغري 

 .. صحا  الصابون والتمارين أ
قتصغادية ،  اكانل هنغاك ةركغة    ذاإ اّلإسواق تكون األوال       

 م أسدل جتاري ، داخلي وخارجي ، وقد من بي  وشراء وتبا
اقني يف نصغغح املسغغلمني ودلغغوهم علغغا عغغورا  فغغارس     هالغغد

 ( ).. سواق ألقاموا هلم اأهم ووهدَأو
ةيغث   ، معّينغاً  شغكال  ، ومبرور الزمن،  سواقألخذ  اَأو      
صر ، وعلغا ع غد خالغد القسغري عقغد       صبحل م اال باحلأ

 ل  فيه  " حمكمة الق اء " سواق ألباحل ارل ، وكان يف هذه ا
 .." احملتس  " 

كاك سواق ةتا الصيارفغغغغة واملسلفون وفي ا دألوتشمل ا       
املغغراهنني علغغا احليوانغغا  العاملغغة  معون غغا يف    الالعبيغغد وحمغغ

 .. (3)الكناسة 

                                                           
  3 ص/ المصدر السابق / 9ج/ تاريخ االمم والملو  / الطبفي (  )
  23ص/ المصدر السابق / معجم البلدان / الشةخ الحموي ( 4)
وتقع الكناسة من ياحةة البادية بةن مسجدي الكوفة والسهلة  ( 9)
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، يف الكوفغة   ، العمغل املغربح والكغبري   ة الصريف عمل وكان      
ةغغداني ألن غغا كانغغل هلغغا اليغغد الاغغوا ةتغغا يف املغغؤمرا  وا   أل

والصغغفقا  الراحبغغة ، وكغغانوا املسغغلفون والصغغرافون ميتلكغغون    
 (7) .. ناةية البلد بعمل م هذا

ن ا قصبة جليلة خفيفة ةسنة أواملقدسي يقول عن الكوفة ب      
  ( ).. اخلريا  جامعة رفقة  سواق كثريلألالبناء جليلة ا

وبالغذا  املتخصصغة من غا ، منغذ     ، سغواق  وقد ظ غر  األ       
صغغبحل تأخغغذ  أن غغا ومبغغرور الغغزمن قغغد   إ اّلإالكوفغغة ،  خاغغ،

واليغة خالغد    زمغن كثر يف التخصص ، وخصوصغا يف  أوضوةا 
  (3).. بن عبد اهلل القسري 

وس، ، كان سواق يف الكوفة ألةتلل ااوول ما ظ ر  أو      
مبرور ردح من الزمن ، وقد  اّلإلكن ا يسمح ببناؤها ، املدينة 

مغا  و، سواق الكوفغة لسغعت ا وتنميم غا    أعلا " املقدسي " ثنا أ
ف غاًل  احلركغة الت اريغة ،    النشغ املكانة امل مة يف أ في اأخذ  

  (  ).. ن ا ملتقا القوافل الت ارية إعن 

                                                           
 42 ص/ ق المصدر الساب/ حسةن البفاقي (  )
  7 ص/ 388 / ط/ مطبعة ذات السالسل /  ج/ المدن في االسالم حتى العصف العامايي / شاكف مصطفى ( 4)
 41 ،  49 ،  2  ،  2  ،  87ص / المصدر السابق ( 9)
  7 ص/ المصدر السابق /4ج/ المدينة والحةاة المديةة / يخبة من اساتذة التاريخ ( 2)



78 

 

 ْنَمغ ه املسغاجد  علغا شغب  وةركتغه  سغواق  ألا نمغا   وجعلل      
و يفغرل مغن   أف و له ةتا يقو  منه اا بيته ،  ، هسبق اا مقعد

 ( 7)..بيعه 
 ، عمغر اخلليفغة  خذ شكله هذا خصوصًا يف ع غد  أوهو ما        

سواق ذا  بناء أصبحل كما سبق الذكر ، أن ا سرعان ما إ اّلإ
قتصغادية الغ    إلنشغات ا ا أ، وهلغا  ومسغؤولية  وقصص ونمغا   

 ..  سالميإلاب  االا  أخذ
سغواق مزايغاه احلسغنة ، اذ سغ ل     ألوكان لنما  قصص ا)      

ن التغغاجر اجلشغغ  ال إكمغغا  ،لي غغا شغغراف احلكغغومي عإلم مغغة ا
ن يرف  سعر سلعته خشية مغن جريانغه املنافسغني لغه يف     أيستاي  

 . السلعة نفس ا 
و أي أةتكغغار ، إلةتمغغال ةغغدوني ااويف هغغذه احلالغغة يقغغل       

ن أن املشرتي يستاي  إغري ببيعي يف سعر الب ائ  ، ثم رتفاع أ
من السل  يف وقل قصري  جود ما طتاا من هذا الصن أينتقي 

  ( )( لتقار  احلوانيل املعرو  في ا الب ائ  املتشاب ة 
فقغغد  ، هقتصغغادياتاسغغواق وعالقت غغا بغغاستم  وهميغغة األوأل      

واهلغغدف منغغه  ،نتشغغاره اسغغال  وإلا بشغغارلمغغ  ظ غغر  احلسغغبة 

                                                           
 923ص/ المصدر السابق / 4ج/ كامل في التاريخ ال/ ابن االثةف : راجع (  )
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التقغويم واالسغتدامة علغغا الاريغق الصغحيح الغغذي طمغي كغغل      
صغلا اهلل عليغه   )  ما ةث عليه الرسغول األكغر   واحلقوق ، وه

 ..فعال ألقوال واألبا (وآله وسلم
وقغغد بغغغدأ    ، (ر )ذلك اخللفغغغاء الراشغغدين  بغغ  هوتبعغغ        

نغغان إلا ، ف غغاًل عغغن احلسغغبة مبراقبغغة ال غغ  يف الاعغغا  وبيعغغة   
صغغلا اهلل )األكغغر  الرسغغول  سغغتعملوا ،كاييغغل واملغغوازين وامل

وذلغك بغدأ   ق اسولرقابة األ العاص سعيد بن (عليه وآله وسلم
  (7).. يف املدينة

 عغن   (صلا اهلل عليه وآلغه وسغلم  )ون ا الرسول الكريم        
 ةمنافيغ  هاعغدّ و، فسغة غغري الشغريفة    اواملنست الل الةتكار واإلا
صغغلا اهلل عليغغه وآلغغه  )وقغغال ، سغغالمية ألواملبغغادن ا خغغالقألل

ثغم تصغدق بغه ا     ربعغني يومغاً  أةتكغر الاعغا    امغن  )  : (وسلم
ةتكغغار قغغال إلوعغغن تغغرك ا، ( الةتكغغاره تكغغن صغغدقته كفغغارل 

فباعغه بسغعر يومغه     مغن جلغ   ) : (صلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم   )
 .. ( ) (فكأمنا تصدق به 

بن خلغ  ، كغان   حممد  -وكي  / خبار الق ال أويف كتا        
بغان  أسغواق الكوفغة   أيتفقغد  ( )بغي بالغ    أما  علي بغن  إلا

                                                           
 4 4ص/ المصدر السابق / فاروق عمف وآخفان . د(  )
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ال ي شغوهم   ويملموا الناس  ن الأار علا خالفته ، وةث التّ 
  (7) ..وال يدلسوا علي م 

 هغغمأن حنغغدد مغغن بغغني  أيعغغين الكغغثري ، وميكغغن    و مغغاوهغغ       
- :ي اآلتب مؤشرا  ذلك

،  علغا السغغلاا  أ، ومغن  فاعليت غا  للرقابغة املركزيغة   كانغل   -7
 .. املتمثل باخلليفة

يتم توجيه الت ار علا ما ينف  املسلمني ، ومن  كل ما يغتم   - 
 ..،   تريم ومن  االةتكار ست الهلم امن خالله 

، كمغغا يقغغو  بغغذلك    قتصغغاديةإلةغغوال املسغغلمني ا أمتابعغغة  -3
 .. احملتس  الذي يأمر باملعروف وين ي عن املنكر 

قتصغادية وجانغ  من غا    إلللحركغة ا هميغة املناسغبة   ألعاغاء ا إ - 
 ..نشاة املختلفة ألهمية يف اأملا هلا من فاعلية و، سواق ألا

: صبض بغن نباتغه قغال    ألبو عبيد يف االموال عن اأخرا أو)       
اا السغوق  ( رضي اهلل عنه) بي بال  أخرجل م  علي ابن 

 مغغا هغغذا ؟: فقغغال . مكنغغت م أهغغل السغغوق قغغد جغغاوزوا  أفغغرأى 
َألغي  ذلغك   : فقغال  . هل السوق قغد جغاوزوا َأمكنغت م    َأ: قالوا

سغبق اا شغيء ف غو     من إلي م سوق املسلمني ملصّلا املصلني ؟
  ( )..( له يومه ةتا يدعه 

                                                           

47 ص/ المصدر السابق ( )
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سغواق ممغن   ألكان يتاب  مغا  غري با  ( )نه أويؤكد علا       
 : ةدهم أوه فقال ؤر

زار اا إوهو خيرا من القصر وعليه قبايتان  يل علياًّأر)       
نص  الساق ورداء مشمر قري  منه ، ومعه دره له ميشغي ب غا   

: مر النغغاس بتقغغوى اهلل وةسغغن البيغغ  ويقغغول  أسغغواق ويغغأليف ا
  (7)..( ال تنفخوا اللحم : وفوا الكيل وامليزان ، ويقول أ

يغأمر بغاملعروف   بنفسغه  كان ( )نه أ اف اا ما تقد  وُي      
 ( : )واق ، ةيث يقول سألةتا يف ا،  وين ا عن املنكر

نفق السلعة ومتحغق القكغة ،   تاليمني  نَّإبيعوا وال تلفوا ف)      
مغا يبكيغك ؟   : تبكغي فقغال    ةذا خادمغ إصحا  التمر فغ أتا أثم 

ن أبا أباعين هغذا الرجغل متغرًا بغدرهم فغرده مغواا فغ       : فقالل 
ن ا لي  هلا إعا ا درهم ا فأخذ مترك و: يقبله ، فقال له علي 

: ال ، فقلغل  : تغدري مغن هغذا ؟ فقغال     أ: ، فدفعه ، فقلل مر أ
عااهغا  أمغري املغؤمنني ، فصغبل متغره و    أبي بال  أهذا علي بن 

مغغري أن ترضغغا عغغين يغغا  أةغغ  ُأ: ثغغم قغغال الرجغغل  . درهم غغا 
وفيل الناس ةقغوق م ،  أذا إرضاني عنك أما : املؤمنني ، قال 
بعمغوا  أمغر  صحا  التأيا : صحا  التمر فقال أثم مر جمتازًا ب

ثغغم مغغر جمتغغازًا ومعغغه املسغغلمون ةتغغا . املسغغاكني يغغر  كسغغبكم 
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ثغم   . باع يف سوقنا بغايف ال ُي: صحا  السمك فقال أنت ا اا أ
يغا  : فأتا شيخًا فقال  –وهي سوق الكرابي   –تا دار فرا  أ

 ةسن بيعي يف قميص بثالثة دراهم ، فلما عرفه ا يشرِتأشيخ 
عرفه ا يشرت منه شي ًا ، فغأتا غالمغا    فلما، منه شي ًا ، ثم آخر 

شرتى منه قميصًا بثالثة دراهم وكمغه مغا بغني الرسغ ني     اةدثًا ف
  (7)(  …اا الكعبني 

كان يغولي الرقابغة   ( )ما  علي إلن اأويؤكد سابقة ، ب       
سغواق  ن مغن خغالل األ  همية كبريل ، ألأسواق املركزية علا األ

مغر  ألمغن خغالل ا  ( )جي ه تو ف اًلعن ،يتم احلق والبابل 
 .. باملعروف والن ي عن املنكر 

سغغغغواق كانغغغغل أله ، بغغغغأن اتمغغغغن خغغغغالل مسغغغغري ت غغغغحوي     
مغري املغؤمنني ، لغ ال    أما عد  شرائه ممن عرفه وهو أ ،متخصصة

 ..و حنو ذلك أو يداري يف بيعه فيكون من با  ال ص  أخيافه 
مغا  فيداخغل السغوق   ، وذلك كان ( )خرى له ُأووقفل      

سغغواق وةغغده وهغغو كغغان علغغي ميشغغي يف األ) ،    اإلخبغغار عنغغه
خليفة يرشد ال ال ويعني ال عي  ومير بالبياع والبقال فيفغتح  

خرل جنعل ا للغذين اليريغدون    آلتلك الدار ا" عليه القرآن ويقرأ 
، ثم يقغول ، نزلغل هغذه االيغة يف     " ر  وال فسادًا ألعلوًا يف ا

                                                           
 2ص/ المصدر السابق (  )
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هغغل القغغدرل علغغا سغغائر  أوالل وهغغل العغغدل والتواضغغ  مغغن الغغ أ
  (7).( الناس 

ار اا كان طث التّ ( )نه إما تقد  ،  ف اًل عنويتبني       
  يملمغوا النغاس يف  ال ن أجغل  أالنمر يف كتا  اهلل عز وجل من 

هل القدرل علا سائر النغاس ،  أمن ( )هم عّدةقوق م ، و
ةقغاق  إالعدل و نشريدي م ، فال بد من أن ةقوق الناس بني أل

ن القغغغويم مغغغن كانغغغل ةقغغغوق إهلغغغم ( )، ويغغغبني  وقاحلقغغغ
 .. والعدل  يدي م فيوفون ا باحلقأاملسلمني بني 

، وي تمغغون  ةرام غغايت نبغغوا الغغدنيا و ت نبغغوا املنحغغرف يفلي     
ال ملغن عرف غا   إها عغدّ أمغا  ، وتعغاا  سغبحانه   اخلغالق و ، باآلخرل

 ..   فعالاألو عمالري األ وعرف مسالك ا 
 
 : تداول النقــــود/  انيًاث
 

 ، قتصغادية إلنشغات ا ا أسالي  التبادل الت غاري ب أقتل         
جغغل احلركغغة أوفق غغا ، مغغن علغغا  اإلبغغراء الغغ  يكغغون والكيفيغغة

 ..قتصادية املناسبة للدولة إلا
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سواق العربيغة  ألعديدل تستخد  يف ا أسالي هناك كانل ف      
يغتم عغن   مغا  و أ، ًا باملقاي غة  للتداول والشراء ، بغدء سالمية إلا

بالدينار والغدرهم والفلغ  ، وباملعغادن     ؛بريق العملة املتمثلة 
 .. املختلفة من الذه  والف ة والنحاس 

ةغغد السغغل  الثابتغغة  أالبيغغ  والشغغراء عغغن بريغغق   نو يكغغوأ       
 .. املكاييل واملوازين ب ذلك و الشعري ، ويتمأكاحلناة 

احل غغارا  العربيغغة ، وبالغغذا   سغغتخدمل خمتلغغ   أوقغغد       
ختل  ما تقد  ذكره من الارق اسالمية ، فإلاحل ارل العربية ا

سغغتخدمل السغغفت ة مغغ  وجغغود   اوةتغغا ،  بغغراءإلالتبادليغغة وا
، وكغغان هنغغاك  أسغغواق ا وبغغني جّتارهغغا    ئتمغغان الت غغاري يف إلا

 ون النقغغود الايبغغة والليِّنغغة هغغي النقغغود    الصغغيارفة الغغذين يعغغد  
جغزاء  أستخد  االنقود الزائفة ف ي الصلبة ، وما أ ، الصحيحة

الفلغغ  وهغغو مغغن   : ق ، وللغغدراهم نالقغغريا  والغغدا : الغغدينار 
 (7)..  النحاس

جغاز الرسغول الكغريم    أنتشغاره ، فقغد   أسال  وإلوبم ور ا       
سغتخدا  املسغكوكا  البيزنايغة    ا (صلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم   )

باملسغغكوكا  غغغري   ، (الزكغغال)، وقبغغول اأَلمغغوال   والساسغغانية
تتعغغار  مغغ   علغغا الغغرغم مغغن َأن غغا تمغغل شغغعارا ، العربيغغة 
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نغغه الكرملغغي يف كتغغا  النقغغود العربيغغة ومغغا بّي) سغغال  ، إلروح ا
عتبار كل عشرين دينغار مغن تلغك املسغكوكا      امن ( نميا  تال

  (7).. دينار  بنص 
وجود سغعر للصغرف   عاجلة ومب ويدلل مما   ذكره ،  حتيو     
صغغلا اهلل عليغغه وآلغغه  )سغغتخدمه الرسغغول الكغغريم  اره وأقغغقغغد 

 ..إيفاء الديون و مواليف ع ده ، جل  األ (وسلم
سغغتخدا  املسغغكوكا  االجنبيغغة ةتغغا خالفغغة اسغغتمر اوقغغد       

ةغغدني بعغغغض الت غغيريا  علغغغا   أةيغغغث ، عمغغر بغغغن اخلاغغا    
عبغغارا  بالل غغة العربيغغة ومدينغغة   املسغغكوكا  ، وضغغر  علي غغا

فكانغل النصغوص املكتوبغة ، مغثاًل علغغغا       املسكوكا  ، ضر 
ويف خالفغغة  ، (جيغغد)و ( بسغغم اهلل)هغغغ 76الغغدرهم منغغذ سغغنة   

( حممغغد) و(  ربغغيبسغغم اهلل)و ( بسغغم اهلل ) ؛ عثمغغان بغغن عفغغان
مغا يف خالفغة علغي بغن     أ، ( هلل)و ( بركغة  )و( بسم اهلل امللك)و
  ( )( . .ولي اهلل ) فكان م روبًا علي ا ( )بي بال  أ

وال ننسا دور الصيارفة يف هغذا اجلانغ  احليغوي للنقغد ،            
ولكغغغغون م الوسغغغغااء واحملغغغغركني امل مغغغغني للت غغغغارل واحلركغغغغة 

ملغغا يغغوفره مغغن فغغرص ونقغغد لتسغغ يل  ، قتصغغادية بشغغكل عغغا  إلا
قتصغغادية املختلفغغة وقيغغا  املشغغاري  املختلفغغة   إلنشغغاة ام مغغة األ

                                                           
 92ص/ الكويت / مطابع السةاسة / المسكوكات / ياهض عبد الفزاق . د(  )
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نممغة بديلغة   أالصناعية والزراعية والت ارية واخلدمية ، وخلغق  
  (7).. كالصك والسفت ة 

ن ضغغر  النقغغد بالل غغة العربيغغة   أا إشغغارل إلوالبغغد مغغن ا        
ختيغغار إلومغا   ا  ، سغتقالهلا اجلزئغي ثغغم الكلغي   او، االسغالمية  

ةقغق  نشات ا ، ملا أقتصادية وأل م يف التنمية اس، أاملناس  هلا 
 .. هقل التخفي  منو علا األأ، ال  ، اخلارجي عد  

للدولغة   االنتغاا واملشغاري  املختلفغة   زيغادل  ، ومما دعم ذلك      
 مناوق االكتفغاء نحا ودها علا الذا  ، مبعتمااو، سالمية إلا

سغالمية قغول   إل، ممغا جعغل للدولغة ا    Self sufficiencyالغذاتي  
النمغو  مغن عوامغل    عامل ، وكانواضحة ستقاللية او، ضافية إ

رجيغغغة علغغغا قرارات غغغا ثري ال غغغ و  اخلاأالتاغغغور ، وعغغغد  تغغغو
 سغعار الصغرف والتبغادل واالئتمغان    يف أ سغتقرار إلالتنموية ، وا

 …الت اري 
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 املبحث اخلامس
 يرادات والنفقاتإلن اعمقتطفات 

 

راعغي فيغه   املغن   امل قتصغادية  إلنشغاة احليغال ا  أيتب  يف كغل         
أو  سغغواء كغغان علغغا مسغغتوى الفغغغرد    ، يغغرادا  والنفقغغا    إلا

 ..و الدولة أستم  و اأ اجلماعة
،  وانسغيابية منافع غا  جغدواها  ن تكغون النفقغا  و  أوال ميكن     

ذا إ اّلإاملغغديا  ،  قتصغغادي مبختلغغ  الاسغغتقرار واسغغتمرار اال
 ..غغغغة ت اغغغي هذه النفقغغغغا  يرادا  متنوعغإ نل هناككغغا
سغغتمرار الدولغغة اسغغتقرار واهغغم جانغغ  لغغدعم وأان كغغلغغذا      

مة يرادا  املتنوعة ال خإلما كان من ا ،قتصاديًا ، اسالمية إلا
 عتياديغغغةإلبغغغالمروف ا ،الغغغ  ت اغغغي كغغغل متالبغغغا  الدولغغغة  

جتماعيغغغغغة إلنشغغغغغاة السياسغغغغغية واألوملختلغغغغغ  ا ، والاارئغغغغغة
 .اخل .. قتصادية والثقافية إلوا

ا جانغ  ممغا كانغل عليغه     إبحث نتالغ   ومن خالل هذا امل      
مغا خيغص حبثنغا يف ع غد     ئيسغي ،  بشغكل ر سغالمية ، و إلالدولة ا

حماولغة الرتكيغز علغا    بذلك ، و( )ما  علي إلاأمري املؤمنني 
، و صغوص مغا   ()يف ع غده   (الكوفة) سالميةإلالعاصمة ا

- :ي اآلتدرس وكسُي
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 .يرادا  إلا: واًلأ
 .النفقا  : ثانيًا

 
 : يراداتإلا: واًلأ
 

ات غغا هغغم مفردأيغغرادا  ، وإلا معاجلغغة موضغغوعوسيشغغمل       
- :تي تكون كاآل

 .اخلراا  -7
 .اجلزية  - 
 .الزكال  -3
 . العشور - 
 . اخلم  - 
 .ال نائم  -8
 
 :اخلراج  -1
 
العامغة   (املوازنغة ) دا  امليزانيغة اربنود وإيةد أاخلراا  دعُي      

ور مغغاأُلو خمتلغغ  املشغغاري  دعمسغغالمية ، والغغذي يغغ إلللدولغغة ا
 ..الدنيوية والدينية للمسلمني 
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هغغو ال غغريبة الغغ  كانغغل تغغدف  خلزينغغة      ) : اخلغغرااإّن و       
سغلم  أةتلغ ا املسغلمون وةتغا ولغو     اراضي ال  ألالدولة عن ا

ر  وخيتلغغغ  مقغغغدار اخلغغغراا حبسغغغ  نوعيغغغة األ . صغغغاةب ا 
وكانغغل هغغذه  . سغغت الهلا ونوعيغغة احملصغغول  اوبريقغغة ريع غغا و 

. حماصيل احلبو  واالش ار املثمرل ال ريبة عادل تفر  علا
  (7) . (بعد املوسم  وكانل تدف  سنويًا

ما يغتم  و، لتوزي  وهناك خمتل  القنوا  اجلبائية وقنوا  ا      
سغغغ  مغغغن اإلنفغغغاق اإلسغغغت الكي واإلنفغغغاق اإلسغغغتثماري ، حب 

 ..  المروف املواتية
وقتلغغ  من  يغغة خليفغغة عغغن خليفغغة عغغق احل غغارل العربيغغة       

مغغوي ألذلغغك يف العصغغرين امغغا يتغغبني سغغالمية ، وخصوصغغا إلا
نشغغاة و الغغقام  املتنوعغغة أل أالعباسغغي ، وتبغغ  ذلغغك اخلاغغة    و

 .. جتماعية او أقتصادية ا  أالدولة ، سياسية كانل 
، اخلغراا   املنافغذ واملقغدار والتوقيغل جلبايغة    ثر أتت للذا كان     

القائمغة للدولغة األمويغة أو    لسياسغة  تبعغا ل منافذ توزيعه تتعدد و
ت م يف الغغرتف وقمغغ   العباسغغية وةكغغام م ووالت غغم ، واجتاهغغا  

 .. الثورا  واحلرو  يف ةين ا

                                                           
ذات / فرري الحضررارة العفبةررة االسررالمةة    المفجررع /عبررد التررواب شررف  الرردين   . ابررفاهةم سررلمان الكررفوي ، د . د(  )

 48 ص /387 / 4ص/ الكويت / السالسل 
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ميكن ، ب ذا اخلصوص  ،( )ما  علي إلمن  ية الكن        
 رسالتهما جاء يف و تابيقاته امليدانية ،يف ستشف ا مبا  سده نن أ
( )ه علغغا مصغغر ، ومن غغا   ا واّلمّلغغ( ر )النخعغغي  شغغرتألل

- :نقتا  
ي َصغالِةِه  ِفغ  إنََّفغ  ،َلغُه  ْها ُيْصغِلُح أَ َمغ ِا ِباْمغَر اخَلغرَ  ْد َأَتَفقََّو )      

 اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمغْن ِسغوَ  َو، اُهْم الةًا ِلَمْن ِسَوَصالِةِ ْم َصَو
َيُكْن ْلغغَو. ْهِلغغِه َألغغا اخَلغغَراِا َواٌل َعاَس ُكلَُّ غغْم ِعَيغغالنَّغغ نَّأَل، ِبِ غغْم 

ْسغغغِتْ الِ  اي ِرَك ِفغغغْبَلغغغَض ِمغغغْن َنَمغغغْرِ  َأاَرِل اأَلي ِعِمغغغَنَمغغغُرَك ِفغغغ
َمغْن َبَلغَ  اخَلغَراَا    اَرِل ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل، اِاَراخَل

ْمغُرُه  َوَلغْم َيْسغَتِقْم أَ  ، اَد ْهَلغَك الِعَبغ  َأَو، الَد ْخَرَ  الِباَرٍل َأبَ ْيِر ِعَم
 . (7)(ياًل َقِل إالَّ
- :ه باالتي  ملنغومن بني ما يت ح مما تقد  ذكره ،       

ن  يغغة مل رئيسغغي ركغغن" صغغالحإلا" بغغأن يكغغون ()وعغغز ا -7
مغغر اخلغغراا مبغغا  أوتفقغغد )  وتوزيعغغه ؛سغغاس جبايتغغه أاخلغغراا و

قق تفاعلة يف ةيال وسياسة  من  صالح إن أل، ( هله أيصلح 
يف مقغدمت ا  ، منمغورل وغغري منمغورل ، تغقز      تنوعةبعاد مأ لّدع

املسغغتدامة واملسغغتمرل نسغغانية إلاالتنمويغغة والتاويريغغة واجلوانغغ  
 ..املتعددل األهداف وال ايا  باسرتاتي يات ا 

                                                           

 292ص/ المصدر السابق ( / )االمام علي بن ابي طالع (  )
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صالح مصدر اخلغراا ، واخلغراا بعينغه ، هدفغه     ( ) عّد - 
بغراف يف استمغ    ألنفغاق وبالعدالغة لصغالح كغل ا    إلالتوزي  وا

َصغالِةِ ْم  ي َصغالِةِه وَ ِف إنََّف) ، سالمي وتقيق غاية جبايته إلا
 .. (  ِبِ ْم اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو، اُهْم الةًا ِلَمْن ِسَوَص

والصالح يدخل يف ذا  اخلراا ، واسبا من م اخلغراا ،        
، واحلاجغة هغي احملغرك الفاعغل يف     وج ة توزي  اخلراا علغي م  

 ..كل املستويا  االجتماعية واالقتصادية والوظيفية 
نفاق إلوا، ( اخلراا)؛ ح من املصدر صالإلملراعال تكامل ا -3

،  صغالح بع غ م بع غاً   مر ضروري إلأبعاده ، أاملناس  بكل 
، (  ْهِلغغِهَألغغا اخَلغغَراِا َواٌل َعاَس ُكلَُّ غغْم ِعَيغغالنَّغغ نَّأَل )؛ وةكمتغغه 

ورمبغغا مبغغردوده وتغغراكم مغغردوده ، تعغغاظم لإلسغغتثمار والتنميغغة  
يته هغغو عمغغارل سغغتمراراوالغغذي يغغدعم االقتصغغادية والبشغغرية ، 

 ..ست الكي إلستثماري واإلا -اإلدخاري ر  ، بشقي ا األ
لكنغغه الوسغغيلة   ،كمغغا قلنغغا   ،لغغي  جبايغغة اخلغغراا اهلغغدف    - 

ومكغار   نسغانية  إيف مقدمت ا ومن ا أهغداف  هداف ألتحقيق 
 :( )سامية ، لذا يقول أخالقية 

ي ْن َنَمغِرَك ِفغ  ْبَلغَض ِمغ  ْرِ  َأاَرِل اأَلي ِعِمغ َيُكْن َنَمُرَك ِفْلَو )     
 ..(  اِاَرْسِتْ الِ  اخَلا
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نسغغغانية ومسغغغتقبل  إلخالقيغغغة واألوالدقغغغة يف النمغغغره ا       
بالتعليغغل ( )سغغالمي ، والغغذي يوضغغح ا   إلقتصغغاد اإلا

  :قوله عند الالةق 
َمْن َبَلَ  اخَلَراَا اَرِل ؛ َوبالِعَم  َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل )      

َوَلغْم َيْسغَتِقْم   ، اَد ْهَلغَك الِعَبغ  َأَو، الَد ْخغَرَ  الغبِ  َأ اَرٍلبَ ْيِر ِعَمغ 
 (  ياًلَقِل ْمُرُه إالََّأ

 والتاغغوير بكغغل منافغغذهما  هميغغة التنميغغة أوالنمغغرل اا       
  ومغغغغا تت غغغغمنه مغغغغنالعمغغغغارل بكغغغغل جوانب غغغغا  املتمثلغغغغة يف

 قتصاديإلاجلدوى او جتماعيةإلا –قتصادية إلمردودات ا ا
- :لذا والدولة وقوت ما ، م  ومستقبل است

عغد   ف غول  قتصادي يكغون مغن خغالل    إلتدهور اجلان  ا - أ
 ..قتصادية الصحيحة واملناسبة إلالتنمية ا

هالك غم ،  إستمغ  و علغا ا قتصغادية  إلتدهور احلالغة ا آثار  -  
علغا استمغ     هلا وقع غا السغل    خرُأبعاد أيؤثر علا  رمباو

 ..ومسريته التنموية 
، نسغاني  إسغاس غغري   أالتفاو  الابقي علا و زُيبنا التماي -جغ

 ال طقغغق أمغغن و، مناسغغ  وإعمغغار ن ا تكغغن تنميغغة  إوذلغغك 
 مغغن التنميغغة والتاغغوير ف غغة  املسغغتفيد ناايغغة استمغغ  ، ويكغغوو
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الابقغغغا  اأُلخغغغر وعلغغغا ةسغغغا  استمغغغ  و حمغغغدودل أو ببقغغغة
 ..ةقوق م و

يف من  يغة   فهاهدأو، ( اخلراا) ومن ا ؛ موال ألف باية ا         
، املستمدل من  من  ية اإلسغال  وتشغريعاته   ( )ما  علي إلا
بكغغل صغغالح الدولغغة مبغغا فغغي م استمغغ   إ،  (صغغالحاإل) ساسغغه أ

 ..ببقاته 
؛ ( ر  ألعمغغارل ا) هميغغة كغغبريل مغغن خغغالل أسغتثمار  إلول      

 ..  ت اريالو دمياخلو صناعيالو زراعيال
وببقغغات م فيغغه استمغغ    خغغرا  للغغبالد مبغغا  عمغغار إلفغغب ري ا     

إخالل  احليوية املسببة ةد ةلقاتهأقتصاد الفقد اي، ووثروات م 
ات  النغغغبغغغذلك علغغغا  ، مغغغؤثرًا ةوالتنمويغغغ ةه الابيعيغغغيف دورتغغغ
علا ، ومؤثرًا واالدخار واالست الك وتلبية احلاجا   والدخل

 ..وأمنه   استم ةراك وإرباك مسريل 
سغتنزاف رؤوس  اهغو  ، اد قتصغ إليكغون علغا ا   خار مغا أو      

 ..قتصادية الشاملة إلستثمار والتنمية اإلموال دون األا
وللتغغوازن بغغني مغغا يتالبغغه املوقغغ  خلدمغغة استمغغ  والدولغغة         

 : قوله ( )موال ، يستكمل ألصحا  رؤوس اأو
 ْوَأ، ٍة َبالَّغغ ْواَع ِشغغْرٍ  َأْنِقَاغغا ِوَأ، ًة ِعلَّغغ ْواًل َأإْن َشغغَكْوا ِثَقغغ َفغغ)    
ْفغَل  َخفَّ، ا َعَاغٌ   ْجَحغَ  بَ غ  َأ ْوَأ، ا َغَرٌق ْغَتَمَرَهاْرٍ  اَلَة َأإَة
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َعَليغَك َشغْيٌء    ال َيغْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َوْمغ ْن َيْصُلَح ِبغِه أَ ا َتْرُجو َأَعْنُ ْم ِبَم
 اَرِلي ِعَمَك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف، ْنُ ْم ْفَل ِبِه امَلُؤوَنَة َعَخفَّ

  (7).. (  الَيِتَكوَتزينِي َو، ِبالِدَك 
ه  غغا امنلغغة ودور الدو الغغنص املبغغارك جممغغلمغغن  غغح تيو     

شغرائح وببقغا  استمغ  وأمنغه ،     وخاا ا االقتصادية حلمايغة  
- :ي اآلتبإمجال أهمه  وميكن

ل غغغغثقمغغن  ومغغا يواج غغه   غغغغاستم عنغغد تشغغخيص شغغكاية   -7
 م يف العغغغالا تسغغغمغغغن الدولغغغة ان  يتالغغغ  ، ءواريغغغغغالا

ا علالدولة من خالل النما  ال ري  تثقل  الاملناس  ، و
ثقغغل فغغوق مغغا وضغغعته    ال ت غغي و، فغغوق باقتغغه   استمغغ 

 ..المروف الاارئة 
نغه ، مبغا ال يثقغل    مون التوازن بني ما ميكن التخفيغ   ن يكأ - 

ويكغون  ، نفغاق العغا    إلعلا كاهغل الدولغة مغن متالبغا  ا    
خغالل  إلتتحمله الدولغة دون ا  نأقصا ما ميكن أ وفقعلا 

 ..منه  ّحِلما تقدمه للم تم  وخصوصًا امُلنمومة مب
استمغ   شغرائح  مغا يعانيغه    و، أ الع غال قاي هذه املرةلغة   -3

مغغن المغغروف الاارئغغة ، وبالتعغغاون بغغني استمغغ  والدولغغة ، 

                                                           

 297ص/ مصدر سابق ( / )مام علي بن ابي طالع إلا(  )



95 

 

 عائغغداليكغغون ل مغغر ،األ مغغا يتالبغغهحبسغغ  الدولغغة   ا سغغإو
 ..معًا ومستقبل ما لة علا استم  والدو واجلدوى

قتصادية ، إليتم من خالل عالا احللقة املربكة يف الدورل ا - 
 مغغن خغغالل النمغغا  ال غغري     عغغادل الوضغغ  اا ببيعتغغه  بإ

 .. وجباية األموال ال ريبية
وهغغذا جانغغ  ممغغا ُيغغدلل علغغا االهتمغغا  البغغالض يف املنمومغغة        

جغا   االجتماعيغة ، مبنحغا أخالقغي راسغخ لعال     –االقتصادية 
 ..املشاكل االقتصاية ، م ما كّل  الدولة من ثقل علا كاهل ا 

 نأبغ ؛ بغن سغال    الما جاء يف كتا  االمغوال ،   أي ًا نرىو      
عاغغا العاغغاء الرابغغ   أقغغد ، ( ) علغغي مغغا إلاأمغغري املغغؤمنني 

: صف ان ، وهو يقولأتاه مال من أن أخالل سنة واةدل ، بعد 
  (7).سل لكم  ازن ني لإغدوا اا عااء راب  ، أ

 سغلو  العالجغي الغذي كغان يتبعغه     ألوهو ما يغدلل علغا ا        
()  وما طققه من القدرل الشرائية والرفاهيغة  لتوزي  اخلراا

خمتلغغ  شغغرائح  عانغغة هدافغغه إلأواالقتصغغادية واالجتماعيغغة ،  
مؤثراتغغه قتصغادية و إلمردوداتغه ا جغغدواه و، و استمغ  وببقغا   
، الغذي ال  واملنتوا السغلعي واخلغدمي   ةركة السوق مثاًل علا 

 ..ثريه أنكر تُي
                                                           

 2 2ص/ المصدر السابق / المسعودي (  )
 992ص/ المصدر السابق / يجمان ياسةن . وايضًا د     
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تابيقغا  نمغا  اجلبايغة    ل وما ذكغره أبغو يوسغ  يف كتابغه ،           
جغاء ضغمن توجيغه أمغري املغؤمنني اإلمغا         ، ةيغث والتعاليم فيه 

نمغا  خغاص   بجغابي األمغوال   به  ()أمر يوما ،  ()علي 
  :وذلك بالقول  ،اخلراا  بايةوإنساني وأخالقي جل

م فغال تبغيعن هلغم كسغول شغتاء وال صغيفًا        قدمل عليأذا إ)      
ةغدًا  أوال رزقًا يأكلونه ، وال دابة يعملون علي ا ، وال ت غربن  

من م سوبًا واةدًا يف درهم ، وال تقمغه علغا رجلغه يف بلغ      
 فإمنغا ةد من م عرضًا يف شغئ مغن اخلغراا ،    درهم ، وال تب  أل

مرتغك بغه   أنغل خالفغل مغا    أن إفغ . خغذ مغن م العفغو    أن تأمرنا أ
 . ن بل غين عنغك خغالف ذلغك عزلتغك     إخذك اهلل به دونغي و أي

: قغال  . رجغ  اليغك كمغا خرجغل مغن عنغدك       أذن إ : قال قلل
مرني أنالقل فعملل بالذي اقال ف. ن رجعل كما خرجل إو

  (7) .( شي ًا نتقص من اخلرااأبه ، فرجعل وا 
خالقية ألا شمله منا تن النص املتقد  ومن بني مويت ح م      
- :ي اآلت ؛ اخلراا أو جباية نسانية يف مج إلوا
ُيبغاع  ن الأمكانية من يشمل م دفغ  اخلغراا ،   إيف ةالة عد   -7

و الشتاء وال يأخذ رزق م أسواء كانل للصي  ، كسوت م 
  ..الذي يأكلون منه ، وال الدابة ال  يعملون علي ا 

                                                           
ضررمن كترراب لرره ( يهررج البالغررة ) اب ذلررك فرري كتررمضررمون ، وقررد ورد  2 ص/ المصرردر السررابق / ابررو يوسررف (  )

()  إلى عماله على الخفاج   1الفقم ،.. 
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وال تكليف م  ، وال بي  أي عر  ، ستعمال ال ر اعد   - 
كثر من بغاقت م ، حبيغث يكغون اسبغا مغن م مغن اخلغراا        أب

 ..ستمرارية معاش م او علا ألي  ثقاًل علا كاهل م 

ويت ح مغن م غمون الغنص املبغارك ، ف غاًل عغن الفلسغفة         -3
الغوظيفي   توصغي  الالعميقة للنما  ال ري  ، االهتما  ؛ ب

الوظيفغغغة  ، ومواصغغغفا الغغغوظيفي وصغغغ  ال، و الغغغدقيق
 ( ..جابي اخلراا ) ملوظ  اب خلاصا

يعين هنغاك تغالز  بغني ؛ النمغا  ال غري  ، وتنفيغذه ،             
ومواصغغغفا  الشغغغخص املنف غغغذ لغغغه ،  والوصغغغ  الغغغوظيفي 

والسلوك التنميمي جلباية ال رائ  ، ومبوجبه يغتم التعغيني   
مفصغغل كغغل ذلغغك هغغو اجلانغغ  اإلنسغغاني حمغغدد والعغغزل ، و

 ..ناء األخالقي بوال
توزيعغغه ، بو املغغال يقغغو  أذا جغغاءه اخلغغراا إ( )وكغغان        

وقد جغاءه مغال مغن    ، ( )ما  علي إلةيث يروى من ش د ا
  لتوزيعه ، وجاء الناس يزداون ، فأخذ ةبغااًل  اجلبل ، وقِد

دارهغغا ةغغول أفوصغغل ا بيغغده ، وعقغغد بع غغ ا اا بعغغض ، ثغغم   
د الناس ن  اوز هذا احلبل ، فقعأةد ةل ألأال : ، وقال املال

 -ين رؤوس االسغباع ؟  أ: من وراء احلبل ، ودخل هو ، فقال 
سغتو  القسغمة   اوقسم ا ةتغا   –سباعَا أوكانل الكوفة يوم ذ 
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جغزاء ، ووجغد مغ  املتغاع رغيغ  ، فقغال اكسغروه سغب          أسبعة 
- :كسر وضعوا علا كل جزء كسرل ، ثم قال 

 ه اا فيهجان يد ّلهذا جناي وخياره فيه            اذ ك        
سغغباع ، ف عغغل كغغل ألقغغرع علي غغا ودفع غغا اا رؤوس اأثغغم      

  (7).. رجل من م يدعوا قومه فيحملون اجلوالق 
 اّلإن تعاغا  أوامللكية العامة الغ  قغص املسغلمني ال ميكغن          

نغغاس قغغدموا مغغن البحغغرين ةغغول  أُل( )برضغغاهم لغغذا يقغغول 
  -:املوضوع 

ا خرا من ا ف و بيغن م سغواء ،   ر  يفء للمسلمني مألا)        
عاغيكم  أن أعايتكمغوه ، ولكغن ال طغل لغي     أولو رضوا كلغ م  

  ( ) . (ملك أماال 
وأخالقيغة  ، ما أهمية العدالة واملسغاوال  ، يت ح مما وهكذا       

إةقغغغغاق احلقغغغغوق  اإلنسغغغغانية يفااللتغغغغزا  بشغغغغريعة اإلسغغغغال   
قيغق  والواجبا  ، ورف  من مستوى دخل الفرد والناس ، وت

كل ما تتالبه الرفاهية االقتصادية لكل الابقغا  االجتماعيغة ،   
وضمان أمن استم  ، وما يتالبه من القدرل الشرائية ، إلشباع 

 ..احلاجا  
 

                                                           
  1 2ص/ المصدر السابق / المجلد االول / شفح يهج البالغة / ابن ابي الحديد (  )
 412ص/ المصدر السابق / محسن خلةل ( 4)
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 :اجلزية   -2
 

سغغالمية ، إلخغغر للدولغغة ا آليغغراد اإلا Tributeاجلزيغغة  دعغغُت      
هغغل أن غا ال غغريبة الشخصغية الغ  كانغغل تفغر  علغا      إةيغث  

الغغذين ظلغغوا علغغا ديغغن م مغغن      –هغغل الكتغغا   أأي  –لذمغغة ا
وس ، وكان مقدارها ةسغ   ب م اس َقحِلُأالنصارى والي ود و

  (7).. سال  الشخص إوتسق، اجلزية يف ةالة  ،قدرته 
يأخذ اجلزيغة ةتغا لغو كغان علغا      ( )ما  علي إلكان او      

متعة وعرو  ، كما كان عليه يف ع د الرسول الكريم أشكل 
خغذ اجلزيغة متمثلغة    أ( )نه إو ،( صلا اهلل عليه وآله وسلم)

خذ من املسكني ؤبر واملسال واحلبال ، وا تأُلباملنتوجا  من ا
عمغغا الغغذي ال ةرفغغة لغغه وال ألتصغغدق عليغغه ، وال مغغن ايالغغذي 

ذا ا يكغن  إعمل ، وال من ذمي يتصدق عليه ، وال مغن مقعغد   
 ( ).. له مردود من املال 

ن رسول اهلل أ، ( )علي بن ابي بال  إلما  ا وةدني      
خغذوا اجلزيغة   أ، بغا بكغر وعمغر    أو (صلا اهلل عليه وآله وسلم)

علغم النغاس   أنغا  أو( : )علغي   ما إلوقد قغغال ا. من اسوس 

                                                           
    43 -48 ص/ المصدر السابق / عبد التواب شف  الدين . ابفاهةم سلمان الكفوي ، د. د(  )
 44 ص/ المصدر السابق / ابو يوسف ( 4)

/ يشأته وتطوره من القفن االول حترى القرفن الفابرع الهجرفي     : بةت المال / خولة شاكف الدجةلي / وايضا راجع 
22 ص/  372 / بغداد / مطبعة وزارة االوقا  
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فنغزع مغن    ،هل الكتا  يقرأونه ، وعلم يدرسغونه أب م ، كانوا 
  (7).. صدورهم 

- :ي اآلتا تقد  ما يت ح ممن حندد من بني أوميكن      
وا غالغذين ظّلغ  ( ل الذمة هأ) هل الكتا  أجت  اجلزية علا  -7

 ..علا دين م 
 ..تكون ال ريبة شخصية علي م  - 
 ..يكون مقدارها ةس  قدرته  -3
 ..سال  الشخص إتسق، اجلزية ةالة  - 
ال تفر  علا املسكني والفقغري الغذي يتصغدق عليغه ، وال      - 

ذا ا يكغن  إقعغد  عما الذي ال ةرفة له ، وال من مألعلا ا
  .. وَِْرد ماليله َم

 ..جا  واملنت ذ اجلزية علا شكل عينا  منخأميكن  -8
 اإلمغغا  هغغل السغغواد يف ع غغدأسغغلم دهقغغان مغغن أ) وةينمغغا       

رضغك رفعغل اجلزيغة    أقمغل يف  أن إ( : )فقال ( )علي 
ةغق  أن تولل عن ا فنحن إرضك ، وأخذنا من أعن رأسك و

 .. ( )( ب ا 
، فعنغغدما امللكيغغة واجلغغغزية  يال وهغغأ ةم مغغ انغغ و جنييتغغبو      

، فامللكيغغة فغغغي هغغغذه احلالغغغة     يرتك الذي يعتنق اإلسال  أرضه
                                                           

 43 ص/ المصدر السابق / ابو يوسف (  )
 423ص/ المصدر السابق / محسن خلةل ( 4)
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هغل  أن عغ  ، وترف  اجلزيةتتحغغغول اا امللكية العامة للمسلمني 
  .. سلمواأذا إالكتا  

 
 :الزكاة  -3
  

 ،األغنيغغغاء علغغغا أمغغغوال  Zakatالزكغغغال فغغغر  اإلسغغغال  و      
ةددته الشريعة والفقغه اإلسغالمي ، والبغّد مغن     وبشرو  معينة 

 ..اإلشارل إا أّن الفقري يف اإلسال  َمْن ال ميلك قو  سنته 
 عغغدوُت ، سغغالميةإليغغرادا  الدولغغة ا إإيغغراد مغغن   والزكغغال      

 ييسغور غنيغاء وامل مغوال املسغلمني األ  أال ريبة الغ  تؤخغذ مغن    
، مواهلم اا مقدار حمددألل ، وال  وصبشرو   احلال املالي

، وتؤخذ بشرائ، البلغول   السنوي منوها خالل ما ةصل من وأ
؛ مغوال املختلفغة   ألامغن  يغتم اسغتيفاءه   وذلك والعقل واحلرية ، 

  (7).. نعا  وال ال  والنقدين ألاك
غنيغغاء  ألالتغغوازن بغغني ا   بنغغاء ينبغغ  مغغن   وجوب غغا  فلسغغفة و       

وبغغني احملتغغاجني مغغن  ملغغالي ،احلغغال االقتصغغادي أو ا يروسغغيوامل
 ..الفقراء واملساكني 

  -:بقوله ( )ما  علي إلصوهلا ، اُألذا يبني ف ائل ا و       

                                                           
 21 -22 ص/ المصدر السابق / فاروق عمف واخفين . د(  )

 2 4-9 4ص/ المصدر السابق / يجمان ياسةن . د –وايضًا     
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، ْهغِل اإلْسغالِ    الِل ُقْرَبانغًا ألَ َكاَل ُجِعَلْل َمَ  الصَّالزَّ إنَّ ُثمَّ )      
َوِمغَن  ، اَرًل ُه ُكفَّغ َ غا ُتْ َعغُل َلغ   َفإنَّ، ْفِ  ِبَ غا  ْعَااَها َبيَِّ  النََّفَمْن َأ

َعَلْيَ غا   َوال ُيْكِثَرنَّ، َةٌد َنْفَسُه َ ا َأَفال ُيْتِبَعنَّ. اِر ِةَ ازًا َوِوَقاَيًة النَّ
َيْرُجو ِبَ ا َما ُهغَو  ، ْفِ  ِبَ ا ْعَااَها َغْيَر َبيِِّ  النََّمْن َأ َفإنَّ، َفًة َلَ 

، الَعَمغِل   ْجِر َضالَُّمْ ُبوُن اأَل،  ِةالسُّنَِّبَفْ َو َجاِهٌل ، ْفَ ُل ِمْنَ ا َأ
  (7) .( َدِ  َبِويُل النَّ

هغم  أمغن بغني   ، ميكغن تديغد   من الغنص املتقغد     ح تيمما و     
- :ي املتعلقة بالبحث ، اآلتمور إلا
ن غا  أل ،هغل االسغال    جعلغل مغ  الصغالل قربانغًا أل     الزكال ؛ -7

اجبغة  عمغال الو ف غل األ أل ، وقغول صغلت ا ب  مغور عغدّ  ُأتقق 
 :( )ويقول  ،داءألا

 ( ).. (  اِجَبٌةَ ا َفِريَ ٌة َوَكاِل َفإنََّوإيَتاُء الزَّ) .. 
مغن العغذا     ن ا وقايغة لغه  ألن تعاا باي  النف  ، أ    - 

ن ا تزكي النف  مغن خغالل   أويكفي  ، خرويآلالدنيوي وا
َن َوِمغغ، اَرًل َ غغا ُتْ َعغغُل َلغغُه ُكفَّغغَفإنَّ) ؛ ب غغا يماديغغا  احليغغال وتا

 ..(  اِر ِةَ ازًا َوِوَقاَيًةالنَّ

                                                           

 7 9ص/ مصدر سابق ( / )مام علي بن ابي طالع إلا(  )
 29 ص/ المصدر السابق ( 4)
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خرين احملتاجني هلا ، مغن قبغل معاي غا    آلتب  بأذى لُغت ن الأ -3
، اا ذوي  ي احلغال روغنياء وامليسألدي ا ، ف ي من اؤو مأ

 ..اجة من الفقراء واملساكني احل

ليغغه ، إمعرفغغة ف غغل ا ووجوب غغا ومغغا تغغؤول    لغغذا فغغأن        
علا وفق  اغغوأَدق   وهغالوجل غف أدائ ا بألسكنل النفوس 

  ..النبوية الشريفة  ةاديثواأل الكريم لقرآنما جغغغاء يف ا
ن أةيانا مرادفة للزكال ، علا الغرغم مغن   أتي أوالصدقة ت       

يغه حمغددات ا السغابقة    الزكال ، فري ة علا كل مسغلم تنابغق عل  
حمغغددل ، والزكغغال وسغغيلة مغغن وسغغائل التكافغغل    الغغذكر ، وهغغي

ةسغانًا لوجوب غغا ، بينمغا الصغغدقة   إجتمغاعي وليسغغل  إلاواحلغق  
 (7) ..ختيارية ومستحبة ا

يف ةتا من الفقغراء  ورمبا تنّم الصدقا  عن سخاء النف        
العااء املستح  ، لذوي احلاجا  والعوز وال غع  والعغوق   

  ..وعابر السبيل ، وما شابه ذلك 
 
 :العشور  -1

هغغل الذمغغة أا جتغغارل وهغغي ال غغرائ  الغغ  فرضغغل علغغ          
  ( ).. سالمية إلر  العربية األهل احلر  الذين يدخلون اأو

                                                           
  21 ص/ المصدر السابق / فاروق عمف واخفان . د(  )
 2 4ص/ لمصدر السابق ا/ يجمان ياسةن . د( 4)
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بغغو أسغغالمية ، وقغغد بين غغا  إليغغرادا  الدولغغة ا إمغغن  دعغغوُت       
ضغع   أنغه  أاخلاغا  ،   عمغر بغن  اخلليفة ةنيفة عمن ةدثه عن 

  (7).. اخلراا  الصدقة علا نصارى بين ت ل  عوضًا من
ول مغغن بعغغث عمغغر بغغغن    أن إ) :  وقغغال زيغغاد بغغن ةغغدير           

فغت   ُأن ال أنا ، قال فغأمرني  أهنا  اخلاا  علا العشور اا ها
ربعني درهمغًا  أخذ  من ةسا  أمن شيء  ةدًا وما مر علّيأ

هل الذمة من عشرين واةدًا أخذ  من أدرهمًا من املسلمني و
غل  علا نصغارى بغين   أن أمرني أقال و. وممن الذمة له العشر 

هغل الكتغا    أن غم قغو  مغن العغر  وليسغوا مغن       إ ت ل  ، قغال 
شرت  علا نصغارى بغين   اقال وكان عمر قد . عل م يسلمون لف

 ( )... ( والدهم أ ن ال ينصرواأت ل  

ومغغا نستشغغفه مغغن هغغذا الغغنص ؛ بغغأن العشغغور تفغغر  علغغا        
 ..املسلم وأهل الذمة وممن ال ذمة له ، ولكل نسبة تفر  

 مغغاكنأالعغغراق مراكغغز خاصغغة يف نشغغ ل يف منغغابق ُأوقغغد )      
ن ار ألكما وضعل علا شوابئ ا. خمتلفة تسما دور املكوس 

كما كانغل هنغاك   . املاصر ملن  مرور السفن الن رية قبل جبايت ا 
  (3).( مراكز م مة يف البصرل وموانيء اخللي  جلباية العشور 

 
                                                           

 42 ص/  يفسهالمصدر / ابو يوسف (  )
   4 -42  ص/  يفسهالمصدر ( 4)
 27 ص/ المصدر السابق / فاروق عمف ، واخفان . د( 9)



115 

 

 :اخلمس  -5
 

كغغل مغغا خغغذ مغغن الفغغيء وال نيمغغة ، وال نيمغغة  ؤواخلمغغ  ي      
مغغا الفغغيء ف غغو مغغا وصغغل   أةصغغل عليغغه مغغن خغغالل احلغغر  ،   

   (7).. املسلمني من غري قتال 
 :كريم  صوص الفيء ، قوله تعاا وما جاء يف القرآن ال     

هِ وَِللر سُـوذْ وَلِـذِي الَى رَبَـ  وَاَلَيتَـا           )      رَِ َفِللَـّ مَ  مَا َأفَاَء اللَُّه َعلَـ  رَسُـوِلهِ مِـنَ َأهَـلْ الَىـ 

وَالَمَسَاكِنيِ وَابَنْ الس بْيلْ كَيَ لَا يَك ونَ دُولَةً بَيَنَ الَأَغَنِيَاءِ مِنَك مَ وَمَا آَتَـاك مُ  

سغورل   (7)الر سُوذ  فَخ ذ وهُ وَمَا نَهَاك مَ عَنَهُ فَانَتَهُوا وَاتَّى وا اللَّهَ إْن  اللَّهَ شَدِيدُ الَعِىَـابْ  

  .احلشر 
 :يم  صوص ال نيمة ، قوله تعاا آن الكروقد جاء يف القر    
ِه ُخمُسَـهُ وَِللر سُـوذْ وَلِـذِي الَى رَبَـ  وَاَلَيتَـاَم          )     وَاَعَلُموا أَنَّمَا غَِنَمت َم مَِن َشيٍَء فَـَأن  ِللَـّ

بَـدِنَا يَـوَمَ الَر رَقَـانْ    وَالَمَسَاكِنيِ وَابَنْ الس بْيلْ إْنَ ك نَت مَ آَمَنَت مَ بْاللَّهِ وَمَا أَنَزَلَنَـا عَلَـ  عَ  

  سورل األنفال( 14)يَوَمَ الَتَىَ  الَجَمَعَانْ وَاللَّهُ عَلَ  ك لِّ شَيَءٍ قَدِيرٌ 

صغلا اهلل عليغه وآلغه    )كان يف ع د رسغول اهلل  ) واخلم        
هلل وللرسول سغ م ولغذي القربغا    : س م أ علا  سة (وسلم

ثم قسمة . س م أثالثة  بن السبيلاس م ، ولليتاما واملساكني و

                                                           
 22 ص/ المصدر السابق / فاروق عمف واخفان . د(  )
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سغغ م ، وسغغق، سغغ م   أبغغو بكغغر وعمغغر وعثمغغان علغغا ثالثغغة     أ
الرسول وس م ذوي القربا وقسم علا الثالثة الباقي ثم قسمة 

بي بال  كر  اهلل وج ه علغا مغا قسغمه عليغه     أعلي بن اإلما  
   (7) . . (.بو بكر وعمر وعثمان أ
بغن عبغد    وةغدثين حممغد  : قغال  ) ؛ وي ي  يف جمغال آخغر          

مسعغل عليغًا رضغي اهلل    : بيغه قغال   أبي ليلغا عغن   أالران بن 
نا مغن  غن توليين ةقُّأن رأيل إقلل يا رسول اهلل ، : عنه يقول 
ةد بعغدك فافعغل ،   أقسمه يف ةياتك كي ال ينازعناه أاخلم  ف

صغلا اهلل عليغه وآلغه    )فوالنيغة رسغول اهلل   : ففعغل ، قغال   : قال 
فقسغمته يف ةياتغه ،    والنيغة عمغر   اتغه ، ثغم  قسغمته يف ةي  (وسلم
ل ذا كغان آخغغر سغنة مغغن سغين عمغغر فأتغاه مغغال كغثري فعغغز     إةتغا  
يغغا أمغغري : فقلغغل  . خغغذه فأقسغغمه :رسغغل اا فقغغال أ، ثغغم ةقنغغا

فرده علغي م   . باملسلمني إليه ةاجةوة العا  غنا املؤمنني بنا ِغَن
ةد بعغد عمغر ةتغا قمغل مقغامي      أتلك السنة ثم ا يدعنا اليه 

  ( ) . ( ..هذا 
 
 
 

                                                           
 3 ص/ المصدر السابق / ابو يوسف (  )
 42ص/ المصدر السابق ( 4)
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 :الغنائم  -6
 

سغغالمية ، إليغغرادا  الدولغغة ا إوي غغاف اا مغغا تقغغد  مغغن        
مغا يصغيبه   حبسغ   ال نائم ، وتتحغدد   وال وهأمورد آخر م م ، 

و أسغغغالمي مغغغن العغغغدو ، ومغغغن خغغغالل احلغغغرو     إلاجلغغغي  ا
 .. ، وهلا صلة وثيقة باخلم  ال زوا 

 :ةيث يقول جل من قال       
مُوا أَنَّمَا غَنِمَت مَ مِنَ شَيَءٍ فَأَن  لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلر سُوذْ وَلِـذِي الَى رَبَـ  وَالَيَتَـامَ     وَاعَلَ )      

وَالَمَسَاكِنيِ وَابَنْ الس بْيلْ إْنَ ك نَت مَ آَمَنَت مَ بْاللَّهِ وَمَا أَنَزَلَنَـا عَلَـ  عَبَـدِنَا يَـوَمَ الَر رَقَـانْ      

 سورل األنفال( 14)عَانْ وَاللَّهُ عَلَ  ك لِّ شَيَءٍ قَدِيرٌ يَوَمَ الَتَىَ  الَجَمَ

ذه ال نغائم يف  العغادل هلغ  توزي  الوكما سبق ذكره يف كيفية       
واخللفغغاء  (صغغلا اهلل عليغغه وآلغغه وسغغلم  )زمغغن الغغن  الكغغريم  

فمغا  : ةيغث تقسغم ال نيمغة    ، يف موضغوع اخلمغ    ، الراشدين 
جلبغوا بغه مغن املتغاع     أا صا  املسلمون من عسغاكر الشغرك ومغ   أ

صغغي  يف ُأوالسغغالح والكغغراع وغغغري ذلغغك ، وكغغذلك كغغل مغغا    
        (7)..والف ة والنحاس واحلديد والرصاص املعادن من الذه 

        (7)..والرصاص

                                                           
  4ص/ صدر السابق الم/ ابو يوسف (  )
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 سغالمي مغن  إلن ال نائم كل مغا يصغيبه اجلغي  ا   أويت ح ب       
الفتوةغغغا  ال غغغزوا  ووكغغغان ذلغغغك عغغغن بريغغغق    دو ،غغغغغغالع
صغلا اهلل  ) الكريم  ع د الرسولسالمية ، يفإلنتصارا  اإلوا

، ةيغغث بغغدأ   ، ةتغغا ع غغد اخلليفغغة عمغغر  (عليغغه وآلغغه وسغغلم
املرةلة الفعلية لوجود الكوفة بعد متصريها ، وجعل ا املعسغكر  

مغن   –بصورل عامة  –ناالق للفتوةا  وما تالةقل إلونقاة ا
ال نغائم املختلفغة   و األر  مكاسغب ا ؛  نتصغارا  ، وةصغيلل  ا

الغغدخل واملسغغتوى مسغغتوى  مل يف رفغغ  سغغوال غغخمة الغغ  ا
 ..سالمي يف الكوفة إلللم تم  اوالرفاهية االقتصادية املعاشي 

صغا  من غا   أومغا   ، وكما تبني من املباةث السغالفة الغذكر        
، ثغغم حلقغغه اخلليفغغة عثمغغان بغغن عفغغان     النغغاس مغغن خغغري وفغغري   

 الكبري علا جمتم  الكوفغة ، وجغين ال نغائم    هعتمادابفتوةاته و
 .اخل .. موال ومتاع أعلا شكل 

من غغا سغغبا  خمتلفغغة ، وأل( )علغغي اإلمغغا  ويف خالفغغة        
ل ِغ غ وُش ، بشكل واسغ   سالميةإلالفتوةا  ا، توقفل إنسانية 

( ) واخلروا علا واالنفصال ، بالق اء علا الفنت والتمرد
 .. سال  ، كوقعة اجلمل وصفني واخلوارا إلا
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 :ـات النفقــــ/  ثانيًا
 

رادا  ، غيغغإلن اغضمغغوبيانغغه ره غغغغمغغا تقغغد  ذك  ف غغاًل عغغن       
اجلانغ    اال غغغص جمغا خيغمبنواصله حبس  ما يس  البحث ، و

 ومغغا يرتتغغ  مغغن ةتميغغةوالكفغغة األخغغرى املقابلغغة لإليغغرادا  ، 
 .. أو النفقا  يف كل جماال  األنشاة نفاق إلا

المية تبعًا ملن  يغة  سإلا  ن النفقا  تنوعل داخل الدولةإف      
 .. اخللفاء وما يتالبه من م 

 (صغلا اهلل عليغه وآلغه وسغلم    )ففي ع غد الرسغول الكغريم          
عغن ع غد اخللفغاء    يف الكغثري  ختلفغل  اواخللفاء الراشدين ، قغد  

مويني وع د اخللفغاء العباسغيني ، تبعغًا لتاغور احل غارل ومغا       ألا
ختلفغل ةتغا   ال بغ ، من تاور الرتف وامليول الغدنيوي   ت ازمال

فنرى يف ع د عمر قتل  النفقا   يف ع د اخللفاء الراشدين ،
 (7).. عثمان  ةغغغغاخلليف يرادا  عن ع دإلوتوزي  ا

يف نفقاتغغه وتوزيغغ  ( )مغغا  علغغي إلوعمومغغا فقغغد كغغان ا       
ة النبويغة  غّنغ غيرادا  ، يتب  كغل مغا ميليغه القغرآن الكغريم والسُّ     إلا

                                                           
وما بعدها عن االمرويةن والعباسرةةن   ( 9 ص-8وج) المصدر السابق / 7ج/ البداية والنهاية / راجع ابن كاةف (  )

وما بعدها   3ص( 22حتى سنة / ) 2ج× 1ج+2ج/ تاريخ االمم والملو  / الطبفي .. في االجزاء    التالةة 
 االجزاء عن االمويةن والعباسةةن 
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قر  النغاس لغه سغواء كغانوا مغن      أعلا  ق ا ةتا، وبّبالشريفة 
قربغاءه ، وخغري شغاهد مغا كغان موقفغه العغادل مغ          أو أصحابه أ
بغغي بالغغ  ، والصغغورل اجلليغغة لتابيقاتغغه يف    أخيغغه عقيغغل بغغن  أ

ه املباةغغغغغث السابقغغغغغغغة   تغ ما مشل ف اًل عننفاق ، إلالتوزي  وا
بغذلك   نفاق والتوزي  ، ويقغرُّ إلمن منغغغغاذا لبعض تابيقاته يف ا

  (7)( .. )ةتا املناهض له ولسياسته 
- : ( )ي  من بين ا كانل وزو التأنفاق إلوجماال  ا    

يشغمل م مغن    ْنوَمغ ، مني مجي  املسغل  شملالعااءا  ال  ت -7
 .. املسلمني غري

 ..العاملني يف الدولة خمتل  مستويا  دف  روات   - 

 تغغرب، ر وتغغذليل الاغغرق الغغ   ان غغألبنغغاء اجلسغغور وشغغق ا   -3
 ..مصار بع  ا بالبعض ألا
بشكل إنساني ، واحلد من العبوديغة واإلذالل  عتق الرقا    - 

 ..وتسنح الفرص مر أل، ومبا يتالبه الإلنسان 
، بل مشغول  نفاق علا كل ما يتالبه املسلمني إلو اأتقديم   - 

 ..من اخلدما  العامة مجي  الناس 

                                                           
 242-3 2ص/ المصدر السابق / مسعودي راجع ال(  )

  3ص /2ح/ المصدر السابق / الطبفي  -
 9 -4ص /8ج/ وايضًا  ،  928-999ص/ المصدر السابق / بن كاةف ا -

/ المصرردر السررابق  / حمرردان عبررد المجةررد الكبةسرري   . عررواد مجةررد االعممرري ، د  . د: راجررع علررى سرربةل الماررال   ( 4)
 92 -42 ص/ مصدر السابق ال/ خفان وآفاروق عمف . ، د 37 -87 ص
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وا ، امغغة النغغاس  ع قتلغغه شغغرتكل يفا، اذا كغغان املقتغغول   -8
 ..ته من بيل مال املسلمني دّييتم دف  ف، عرف قاتله ُي

 ..وتصني املدن من اإلنفاق ، احلرو  ومتالبات ا  -1
 ..بنية املختلفة ألمتالبا  العامة من اكل و، بناء املساجد  -6
نمغغا  التسغغوية يف العاغغاء  ( )علغغي  اإلمغغا  عغغادأوقغغد         

  (7).. نساب م أالنمر عن  ضَِّغ ِغبواملساوال بني الناس والعدالة 
نغغا أذا إهغغل الكوفغغة ، أيغغا ) كغغان يقغغول ( )وروي بأنغغه        

خرجل من عنغدكم ب غري راةلغ  ، ورةلغي وغالمغي فغالن ،       
فكانل نفقته تأتيغه مغن غلتغه باملدينغة بينبغ  ، وكغان       . فأنا خائن 

م ، ويأكغغغل هغغغو الثريغغغد   ياعغغغم النغغغاس من غغغا اخلبغغغز واللحغغغ    
 ..( )(بالزيل

ةتغا  كغان يتنغازل عغن ةقوقغه و    ( )نغه  أا يعغين ب ممغ وهو       
( )يراداتغغغه الشخصغغغية لعامغغغة النغغغاس ، لزهغغغده وورعغغغه     إ

 . .نفاق يف سبيل اهلل إلوا
، يف كتابغغه احلكغغيم  الصغغالل ق عغغز وجغغل  وقغغد قغغرن اخلغغال       
 :نفاق يف سبيل اهلل ، ةيث يقول سبحانه إلبا

                                                           
 97ص/ المصدر السابق / خولة شاكف الدجةلي (  )
 1 2ص/ المصدر السابق / مجلد االول / شفح يهج البالغة / ابن ابي الحديد ( 4)
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أ ولَئِكَ هُمُ الَمُؤَمِنُونَ حَىًّا لَهُـمَ  ( 3)لَاةَ وَمِم ا رَزَقَنَاهُمَ يُنَرِى ونَ الَّذِينَ يُىِيمُونَ الص )     

 .سورة االيفال  (1)دَرَجَاتٌ عِنَدَ رَبِّهْمَ وَمَغَرِرَةٌ وَرْزَقٌ كَرْيمٌ 

َل مَـا أَنَرَىَـت َم مِـنَ َخيَـرْ َفِلَلوَالِـدَيَ         )و        وَن قـ  نْ وَالَـأَقَرَبْنيَ وَالَيَتَـامَ    يَسَأَل وَنَك مَـاذَا يُنَرِىـ 

سورة البقفة ( 842)وَالَمَسَاكِنيِ وَابَنْ الس بْيلْ وَمَا تَرَعَل وا مِنَ خَيَرْ فَإْن  اللَّهَ بْهِ عَلِيمٌ 
. 

نفغغاق يف إلاملسغغؤولية امللقغغال علغغا كاهغغل الدولغغة لتوجغغ  و      
ة ، هغغداف العامغغألبعغغاد واألمغغور الدولغغة واملسغغلمني وبا ُأشغغتا 

 ..قيق كل ما هو يكون للصا  العا  وت
جنغاح  إلاخلاغ، الكفيلغة    الدولغة ،  ن ت غ  أالبغّد مغن    وب ذا     

 .. ب ا الدولة  للمروف ال  مترُّ حبس ذلك ، 
( )علي  ما إلاأمري املؤمنني نفاق يف ع د إلنرى امما لذا      

ار مصألمن ايرادا  ال  تقد  إلما تتوافر من ا علا وفقكان 
ن غغغ رادا  ميغغ اإل جباية نغل مغغا طصغم ف اًل عن ،اا الكوفة 

ةركغة  ستقرار والرخاء ودميومغة  الا قغغحقيت، ل ةغغل الكوفغغداخ
 ..للدولة اإلسالمية قتصاد الع لة ا

 
 

 املبحث السادس
 هميتهأبيت املال و
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يغغرادا  إلاجوانغغ  ممغغا كانغغل عليغغه  بلعنغغا علغغا ان َأبعغغد      
 .. سالمية إللدولة اوالنفقا  يف ا

يرادا  ، إلهذه اوتودع ن نعرف اجل ة ال  تستقبل أ  تاّل    
 .. تنوعةمن النفقا  امل هوما تقو  مقابل

اجل ة الرمسية ال  تستقبل وتشرف ، بيل املال د عُيةيث       
جغه النفقغا    أومغوال ، ومغا خيغرا منغه يف     ألعلا مغا يغرد مغن ا   

ن ذلغك بسغغ ال  خاصغة ، يغغتم   ، ويغتم تنمغغيم وتغدوي  املختلفغة  
الرجوع إلي غا ملعرفغة ةركغة األمغوال الداخلغة واخلارجغة لبيغل        

 ( 7)..مال املسلمني 
يف  (صلا اهلل عليه وآله وسغلم )هتم الرسول الكريم اوقد       

 وأموال العامة للمسلمني وتوزيع ا ، ألوض  بيل املال حلف  ا
ول مغا  ألمني ، وسغالمية واملسغ  إلنفاق ا علا متالبغا  الدولغة ا  إ
بغو بكغر جعغل بيغل     أمغا اخلليفغة   أ قذ بيتا للمال هو املسغ د ، ا

س  سعد بغن ابغي وقغاص بيتغًا للمغال يف      أاملال يف داره ، وقد 
  ( ).. الكوفة مقاباًل للمس د 

                                                           
  43 ص/ المصدر السابق / فاروق عمف ، وآخفان . د: راجع ماال (  )

 9 ص/ المصدر السابق / ولة شاكف الدجةلي خ -    
 9  ص/ المصدر السابق / البفاقي  حسةن( 4)
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صغغبح بيتغغًا  أيف الدولغغة اإلسغغالمية ،  واليغغة  ويف كغغل مركغغز       
،  ي للدولغة بيغل املغال املركغز    ف غاًل عغن  ، للمال ، خاص ب غا  

  (7). .اخلالفة عاصمة ه يف مركز رُّغغمقون غذي يكغوال
ومغا تتاجغه   مغور العامغة   لعغالا األُ ، ما يف بيل املال  عدوُي      

 .. مبا فيه التعويض الدولة اإلسالمية ، 
مغا  علغي   إلما  اأساء يف كالمه أوما ةدني للفزاري ةينما      

( ) ،رجل م ، فسأل أيدي م وأحلقه الناس وقتلوه بو( )
هغذا قتيغل   ( )ن قاتله ، فأجي  باجلم  من الناس ، فقال ع

ه مغغن بيغغل مغغال   تغغ، لغغذا تكغغون دي  قاتلغغهن عغغعميغغة ال يغغدري  
  ( ).. املسلمني 

يرادا  إلااألموال أو توزي  هو ، ( )له ف ِّوما كان ُي       
 وبشغغكل مباشغغر وبأسغغرع وقغغل ممكغغن ،    ، يغغتم جبايت غغا الغغ  

، أمر صف ان أمن  ما   جباية األموال واإليتاء ب االدليل ةينو
() نه العااء الراب  لتلك أمن رغم علا ال،  اا  بتوزيع يقال

عانة استم  إرفاهية واالجتاه حنو ل علا دلوهو أي ًا ي، ة غنغالس
  (3) ..  ونهعلا كل ما يواج

                                                           
  9 ص/ المصدر السابق / عبد التواب شف  الدين . ابفاهةم سلمان الكفوي ، د. د(  )
 924ص/ المصدر السابق / الكوفي ( 4)
 2 2ص/ المصدر السابق / المسعودي : راجع في ذلك( 9)
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يكنغغغغ  بيغغغغل   ، ( )مغا  علغغغي   إلاأمري املغؤمنني  وكان       
ليشغ د لغي   : املغغغغغال كل مجعة ، ويصلي ركعتني فيه ، ويقغول  

  (7).. يو  القيامة 
منكغغغغم ةاجغغغغة   يََّلغغإمغغن كغغان لغغه   ) صغغحابه ألويقغغغغول        

  ( ).. ( صون وجوهكغغغغغم من املسألة فلريفع ا يف كتغغغا  أل
مغغوال الغغ  األتوزيغغ  يف ( )مغغا  إلوجانغغ  مغغن ن غغ  ا       

 .. ال تدخل بيل امل
خغق  أ ،متأل بيل مال املسلمني من صفراء وبي غاء  اةينما       

! اهلل اكغق  ) : ، فقال له ( )ما  علي إلابن النباا ، إ ذلكب
 ا ةتا قا  علغا بيغل مغال املسغلمني    بن النباافقا  متوك ًا علا 

   -:فقال 
 وكل جان يده اا فيه       هذا جناي وخياره فيه

باشغياع الكوفغة ، قغال فنغودي يف النغاس       علغيََّ  بن النبااايا      
يغا صغفراء   : عاا مجي  ما يف بيل مال املسلمني وهغو يقغول   أف

ةتا ما بقغي منغه دينغار وال    . ها، وها . ويا بي اء غري غريي 
  (3) . ( مره بن حه وصلا فيه ركعتنيأثم  ،درهم

                                                           
 1 2ص/ المصدر السابق / مج/ شفح يهج البالغة / ابن ابي الحديد (  )
 498ص/ المصدر السابق /  ج/ العقد الففيد / االيدلسي ( 4)
  8ص/ 388 /  ط/ بةفوت / دار الكتع العلمةة /   ج/ حلةة االولةاء وطبقات االصفةاء / االصفهايي ( 9)
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، دارتغه  إستقل بيل املغال ب ا ،( )ما  علي إلا ع ديف و      
صغغلا اهلل عليغغه وآلغغه )بغغو رافغغ  مغغوا رسغغول اهلل أيغغث كغغان ة

  (7)(..)لعلي بيل املال ل ًاخازن (وسلم
مغغن قبغغل لغغا املسغغلمني مغغوال عالتوزيغغ  لألالعاغغاء وويغغتم       

 ..اإلسالمية  مبا متليه الشريعة،  ()ما  علي إلا
- :تي يت ح اآل، ذكره هم ما تقد  أومن بني       

مغغا  علغغي  إلا ع غغديف  –دارتغغه  إب –ال سغغتقاللية بيغغل املغغ  إ -7
()، بو راف  أن خازن بيل املال أةيث تبني ب.. 

املكان الذي جتم  كل ما يرد من ضغرائ    ، بيل املالُيعد  - 
 ..نفاقإلو اأ، ويتم من خالله التوزي   من أموال وما  با

مغور العامغة ، وبكغل مغا     أُلما يف بيغل املغال لعالجغا  ا    عدُي -3
، كما هو عليه ةينما التعوي ا  القيا  با ةتويتم تعنيه ، 

 ..ال ُيعرف القاتل 
موال الواردل اا بيغل  ألمن  ًا للتوزي  من ا( )ما  إلل - 

أو عامغغة عانغغة املسغغلمني  إمنغغه مغغا يتعلغغق ب دف اهلغغاملغغال ، و
 ..بكرامة خروية آلعلا احليال الدنيوية واالناس 

 
 
 

                                                           
 422ص/ المصدر السابق / 9ج/ الكامل في التاريخ / ابن االثةف (  )
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 ممغا تقغد  مغن املباةغث     –املقت   العر  وهكذا وبعد         
قتصغغادية للعاصغغمة  إلوضغغاع األا؛ لنغغا جوانغغ  مغغن   ات غغحل

بي أما  علي بن إلاأمري املؤمنني يف ع د  –الكوفة  –سالمية إلا
 ( .. )بال  

، ( )ستشغغ اده ال السغغتار علي غغا كعاصغغمة بعغغد ِدْسغغُأو       
اا  اإلسغالمية  الدولة عاصمةنتقال او.. وما آلل اليه من بعده 

 ..مويني ألالشا  يف ةكم ا
الستار ، بل جعلغ ا  ل علي ا ِدْسا ُي اخلالق عز وجللكن        

للعلو  ، وظ ر  كمدرسغة شاخصغة ، تعغ      امُلشَرعة عاصمةال
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 بغغالعلو  والعلمغغاء مغغن الل غغويني واحملغغدثني والشغغعراء وخمتلغغ   
 .. خر العلو  اأُل

، االقتصاد املعريف  ةم احلديثاهييعين باملفمنه ما يت من وو      
 .إخل .. ورؤوس األموال املعرفية والسياةة املعرفية والعلمية 

مغا  املدرسغة الكوفيغة و  ا بغرز  بغه   ن نسغتدل مبغ  أبنا  وةريا       
املتمثلغة  قرينت غا  نشاة أوما كان يقابل ا من ،  ىصدأخذ  من 

نشغغر لهلمغغا ، اأُلخغغر دارس املغغ ةومنافسغغ، املدرسغغة البصغغرية  ب
 .. اإلنسانية العاا ويف بقاع خمتل  العلو  

وبنمرل ، ث البح حمدودية، وبرغم ما تقد  ذكره س  وحب      
قتصغغادية يف إلوضغغاع األمغغن نعغغل ا  ّنأ ،تليليغغة  –موضغغوعية 

هغذه احلقبغة    ووصغ  ، ( )مغا  علغي   إلاأمغري املغؤمنني   ع د 
ل ّوقتصادي ، قغد هغ  الضارا  اإلابأن ا م اربة ، وجعل منه 

 .. بالعاته حمدودل إ بادره بالقول إّننن ا إ، مر ألا
ةقغاق احلغق   ، إل( )مغا   إلا ويبقا وضوح اجتاه مسغريل       

؛ املسغتمد مغن   بعغاد املاديغة وغغري املاديغة     ألوبس، العغدل بكغل ا  
الَقغغِويُّ َو، َلغغُه  ا آُخغغَذ احَلغغقَّالغغّذِليُل ِعْنغغِدي َعِزيغغٌز َةتَّغغ ) مبغغدأ ؛ 

 ..    (ِمْنُه  ا آُخَذ احَلقََّةتَّ ِعْنِدي َضِعيٌ 
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 الذين تعدوا الثرياءمصا  ا اّلإ  ِصُيضارا  ا إلن األ      
حنغو   دارحنغ مصغا  َمغْن هغم يف ا   ت ديغد  و،  نغاس ةقغوق ال  علا

 ِلمغا ، علا الرغم من قلت م لدنيوي ، امللذا  الدنيوية والتيار ا
ة احلغق والعدالغة   قغائق وحماربغ  التأثري البالض يف ت غيري احل  من هلم

 ..ساوال املو
 –بل مصغغاحل م ِرُغأي االثريغغاء ومغغن ضغغ –ن غغم إ ف غغاًل عغغن     

   -:يتبعون ما يلي 
 ، والذي ي غدف ( )ما  علي إلما التمرد علا ما يريده اإ -
واجلغوهري ،  الصا  العغا  ، والعغالا اجلغذري    املصا  و هغفي
 ..للمدى البعيد  ()برؤيته و
 ف غغدت م للغغدنياأالنفغغوس والغغ  متيغغل  افضغغع و التغغاثري علغغاأ -

 ..وماديات ا للتمرد 
بشكل فاعل م  كل مترد ، وت خيمه  س ا و اإلأ ت مو قيادأ -

ه مناسغبًا للنيغل مغن    نوالتش ي  علا وقوعه ، ويف أي وقل يرو
سالمية ، وظ غر  بشغكل جلغي يغو      إلا ةياحل ار املرةلة هذه

 ..اخلوارا تمثلون بما يومن م ، اليه  لوقعة صفني وما آل
 ف غل أكان ،  فرصته مما تقّد  امل ّددل مصاحله ن ا طصلإو -

، اللحغاق بركغ  التيغار الغدنيوي الغذي ميثلغه معاويغة        لغه  بريق 
و يقنغغ  مغغن كغغان اجلشغغ    أ  بوهغغل يشغغ ، ومجاعتغغه يف الشغغا    
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؟ واملصادر واملراجغ  تشغ د بشغكل    ..عما مبسريته أاملادي قد 
 ..صريح علا ذلك 

ةغب م للغدنيا وبشغراهة    متسك م وسبا  أوال خيفي من بني       
مغا ميليغه   ةقغوق النغاس و   عغد  القناعغة يف   وهغ عما ، أوبشكل 

متالك الوعي املناسغ  الغذي   اعد  رمبا احلق ومتليه العدالة ، و
ل ةغوهلم ومغا يغؤو   مغن  ستيعا  ما يدور الطمي م ، وطمل م 

 ..ب م 
ضر  مصاحل م الغ    ، هوهم الذي يعمي بصريت م واأل      

  ..تأصلل يف نفوس م لت عل م من لقني علا احليال الدنيوية 
الداللغغة علغغا القغغول  الصِّغغلة وخغغر ذا  ومغغن اجلوانغغ  األُ       

سغواء كانغل   : و لفرتل ةكغم معغني   أقتصادية لعصر إلوالقدرل ا
 ؛ املناقة من تاور ة اري ، مبا فيغه قليم ، ما تش ده إو أدولة 

مغا  و تنوعغة العلغو  امل نمغو وتاغور   هتمغا  ب الاني واالتاور العمر
هتمغا  بغالبنا التحتيغة مغن     إلالتبغادل الت غاري ، وا  يتحقق مغن  

املتالبغا    وت ي ة، الداخلية واخلارجية من ا : الارق واجلسور 
خغر  ُأقتصغادية  امور ُأهتما  بغ الا ف اًل عنواجلوان  اخلدمية ، 

 .. كالصريفة وةركة السوق وتوسعه 
المية ، سغ إلذكغره وغغريه ، وارد يف احل غارل ا     وكل مغا         

سغالمية  إليف الكوفة عاصغمة الدولغة ا   وبالتحديد ما خيص حبثنا
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الكوفغة مغن أراضغي    تتمت  به ما و، ( )ما  علي إليف ع د ا
 وقغ  ، وما تتص  به من امل صاحلة للزراعة والصناعة والت ارل

اغغرق سغغالكه ب رتباب غغاا، وبغغني كغغل االجتاهغغا  سغغرتاتي ي إلا
لبصرل وب داد وواسغ،  كا؛ خر املدن اأُلبين ا وبني الواليا  أو 

 . .وواليا  بالد فارس ومكة واملدينة  الشا وكربالء و
 ممغا هم ما نسغتنت ه وخنلغص اليغه    أمن بني  لموميكن ان جن       

- :تي آل، هو ا باةثتقد  من امل
بغل  قتصغادي ق إلتبني من خالل النبذل الغ  قغص الوضغ  ا    -7

، ومغغغا آلغغغل اليغغغه التابيقغغغا    ( )مغغغا  علغغغي  إلع غغغد ا
ما يوجه به التشري  والفقه اإلسغالمي ،   حبس قتصادية إلا

سغالمي يف ع غد الرسغول    إلقتصغادي ا إلا يلفكروامتداده ا
ما   االسرتشاد به و،  (صلا اهلل عليه وآله وسلم)الكريم 
نغ   هتما  الكبري ب ذا اجلاإلاخللفاء الراشدين ، وايف ع د 
ساسية للدولغة  ألمن وبناء الدعاما  اا  األبستتالاحليوي 

من خالل تريغر وبنغاء   ة اريًا  ناالق ب اإلوا، سالمية إلا
 راضغي ألوتريغر ا  ..ة والعقائديغة  فكريغ ، من غا ؛ ال نسان إلا

 ..ست الل إلمن الملم وا
لالجتغاه  صغري املغدن ، كالكوفغة والبصغرل ،     مت ما  منه و      
سغالمية ، وةصغيلت ا مغا   يف الكوفغة     إل ارل اناء احلحنو ب
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 ا  الشغاملة ، ومواكبت غا للتاغور  ، من متصغريها وعمران غا   
احل اري ، وظ ورها بشخصيت ا املتميزل  –والبناء العلمي 

  ..نشاة والت يريا  ألملختل  ا
بعغغاد يف خمتلغغ  أقتصغغادية وات غغاح مغغا للكوفغغة مغغن مكانغغة إ - 

الصغغغغناعية والت اريغغغغة الزراعيغغغغة و ؛ نشغغغغاةاسغغغغاال  واأل
 .. واخلدمية 

ملتقا كون ا اجل رايف ، و وق ا هلا من اململ  ااتإس امو       
 ..نفتاة ا علا البادية ابالهلا علا ن ر الفرا  وإالارق و

خغغذ  أسغغرتاتي ية إن تكغغون مناقغغة أدى ب غغا اا أممغغا       
مكانت ا وفاعليت ا علا مر العصور يف جماال  متنوعة سواء 

 . اخل.. و تعليمية أقتصادية او أجتماعية او أل سياسية كان
مغا   إلقغذها ا اا غغغ ًا ، ةينمغغغغ كثغر رسوخ أبشغكل  وظ ورها 

، ِلمغا متتلكغه مغن    سغالمية  إلللدولغة ا  ةغغغ كعاصم ()علي 
 ..مقوما  

النغاب  مغن    قتصادين هناك الوعي اإلأيت ح من دراستنا ب -3
القغغغرآن ال وهمغغغا أ ، سغغغالميةاحل غغغارل اإلومصغغغدر صغغغل أ

نت  غغه اخللفغغاء  اومغغا .. ة النبويغغة الشغغريفة  ّنغالكغغريم والسُّغغ 
الراشغغدين بغغأقواهلم وتابيقغغات م ، وبالتحديغغد ومغغا خيغغص   

 .يف خالفته ( )ما  علي ما ةدده اإل –حبثنا 
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خغغذ  لبنغغاء أبعغغاد الغغ  تغغبني مغغن خغغالل البحغغث ، بغغأن األ - 
- : كاآلتي، ووفق يًا سواق فكريًا األ
مغغن ر ، وكغان ترميغه نغاب     ةتكغغاإلسغال  ا قغد ةغر  اإل   - أ

املصدر األساسي القرآن الكريم ، وهو ما تسرتشد بغه  
صغغغلا اهلل عليغغغه وآلغغغه  )أةاديغغغث الرسغغغول األعمغغغم  

مغغا  تابيقغغا  اإلبنغغاء والفكغغار واأل ، ومن مغغا (وسغغلم
 .. ()علي 

سواق ، ةيغث  لألواملباشرل املتابعة والرقابة املركزية  -         
يف  بنفسغغه( )مغغا  علغي  بغه اإل  وجغه ت غح مغا كغغان ي  ا

متابعغغة العاصغغمة اإلسغغالمية الكوفغغة ، ومغغا كغغان مغغن      
 ..ل ر  التقويم  سواقورقابة األ

سغغواق بصغغورل ت غغح مغغن وجغغود التخصغغص يف األ إ -جغغغ
 .. قتصادية والت اريةاإل ةركخصوصية احلمنممة ، وهلا 

مقعغغد  من  يغغةعلغغا سغغواق يف األأمغغاكن الباعغغة كانغغل  -د
يأخذ مكانه يف السوق إلي ا سبق  ْنَم، ملساجد ا املصل ي يف

 ..ةتا يرتكه 
وتاورهغا ومغا  غري مغن خالهلغا      سواق هتما  باألاال -هغ

واجبغا  وةقغوق ،   مغا يرتتغ  مغن    شغراء ، و البيغ  و من ال
عانغغة ال غغعي  إواملكاييغل ، و  وزاننغغان واألاإلب كاملتعلقغة 
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هتمغغا  يعغغين اال، سغغواق هتمغغا  باألواايتغغه ، وكغغان اال 
                      ..قتصادية حلركة اإلوشريان ا جبان  ةيوي

مغغا يتالبغغه و، ار التّ غغو الباعغغة هتمغغا  بغغالوعي لغغدىاإل -و
مغغره أ، و( )مغغا  علغغي  اإلمباشغغر مغغن توجيغغه   بشغغكل 

                       .. عن املنكر  ن يهباملعروف و
 والغدليل علغا ذلغك قولغه     احلث علا التفقغه بالغدين ،   -ز
( : )( اي الرَِّبغ ْرَتَاغَم ِفغ  اَتَ َر ِبَ ْيِر ِفْقغٍه َفَقغِد   ا َمِن  )(7) ، 

ختلغغ  مل ةالفعليغغ ةاملوج غغن بغغني الت غغارل والربغغا املعرفغغة أل
 ..طث علا ذلك ( )بالفقه ، لذا كان  عمالألا

ما ما تبني عن النقود وتداوهلا ، فقد كانل النمرل هلا منذ أ - 
وسار يف  (عليه وآله وسلم صلا اهلل)ع د الرسول الكريم 

ملغا   ،لسبيل اخللفغاء الراشغدين مغن بعغده     من  يته وواصل ا
 .. قتصاديةاهمية ة ارية وسياسية وأهلا من 

اجلانغغغ  مشغغغل جبانغغغ  الصغغغرف ، و وكغغغان االهتمغغغا       
سغالمية ، وع غود ضغر     عالمي من خالل العبارا  اإلاإل

ربيغغة هغغتم ب غغر  النقغغود بالل غغة الع أو سغغك النقغغود ومغغا  أ
جتاها  املعمول ب ا سالمية ، مما يدلل علا اخلاا واإلواإل

ومبغغا يتناسغغ  مغغ  تاغغور ، سغغالمي النقغغد اإل يةسغغتقاللحنغغو ا
                                                           

 111ص/ المصدر السابق ( / )ابي طالع  مام علي بنإلا(  )
  82ص/ المصدر السابق / 1مج / شفح يهج البالغة / وايضا راجع ابن ابي الحديد  -    
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بتعاد عن ثريها وتوسع ا وقوت ا ، واإلأسالمية وتالدولة اإل
ومغا يغؤول مغن خالهلغا     ، قتصادية اإل، التاثريا  اخلارجية 

ئتمغغان ري واإلسغغتقرار سغغعر الصغغرف والتبغغادل الت غغا ااا 
 ..سعار وةركة السوق ستقرار األاالت اري و

كغبريل يف ميزانيغة   الهميغة  األ هلغا  يرادا  والنفقا كانل لإل -8
هتمغا  ب غا نغاب  مغن خصوصغيات ا      االوسغالمية ،  الدولغة اإل 

سغتقرارها  او، فتوةات ا دعم و، نشات ا املتنوعة أل ةلدعما
 م من غغغا وصغغغا  املسغغغلمني ورفغغغاهيت أالسياسغغغي واايغغغة 

تقت يه األمغور ، ومغن م مغن اهغتم     ا حبس  مستقرارهم او
 .. الشريفة ة النبويةّنغالقرآن الكريم والسُّباإلسرتشاد ب

 مغا  ر يف ع غد اإل مصغا يرادا  مغن األ كانل جتبا اإلو            
 ممغا جغاء يف  كما تبني  ،س  وضع ا ُأعلا وفق  ()علي 

، م وطمغغي ةقغغوق  حبيغغث طمغغي ب غغا النغغاس ،     ،البحغغث 
تعليمغغا  مغغا  عمغغران م ، ومغغا يتالغغ   نشغغات م وأوطمغغي 

 ..ال من م موجل جباية األأطمي م من با  الوالل من 
ةغغرتا  النغغاس املتبغغادل انسغغان وفحفغغ  بغغذلك كرامغغة اإل         

سغغغلوكيات م الغغغوالل ، ملغغغا كغغغانوا يعتمغغغدون يف  بيغغغن م وبغغغني
 ؤمننيأمري امل أمر بهما باخلصوص و، وميوهلم للني والرفق 

( ) ومبغغا يغغوازن مغغا   ،علغغا مصغغر  شغغرت األمالغغك عاملغغه
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،  والت غم وما مالو  مغن   ، سالميمالو  من استم  اإل
 .. السمحاء  اإلسالمية لرسالةا وفقعلا 
مغر ومبغا تغتمكن    مغا يتالبغه األ  حبسغ   نفاقه إما يتم منه و          

 . .واملساوال الدولة خلدمة الصا  العا  ، وبالعدالة واحلق 
ا ميليغغه مغغ وفغغقعلغغا هتمغغا  ببيغغل املغغال ، ةيغغث جعغغل    اإل -1

المغغغرف ، فكغغغان بيغغغل مغغغال املسغغغلمني املركغغغزي هغغغو يف      
 مصغغار ،مغوال املسغلمني الفرعيغة يف األ   أوبيغو    ،العاصغمة 

 .. يف الدولة دارته وةساباته ونمامه إولكلٍّ له تعاليمه و

 عن اخلليفغة يف ع غد  املال  وات ح استقاللية إدارل بيل      
بغغو رافغغ  مغغوا رسغغول اهلل   أوكغغان ، ( )مغغا  علغغي  اإل

علغا بيغل   ( )خازنًا لعلي  (صلا اهلل عليه وآله وسلم)
 .. وحماسبته عند احلاجة لذلك املال 
و أهتمغغا  بغغاملوارد هتمغغا  ببيغغل املغغال هغغو اإل اإل ُعغغّدو       

واايت غغغا مغغغن والتوزيغغغ  واإلنفغغغاق ، يغغغرادا  املاليغغغة اإل
 ..االختالس والتالع  والسرقة 

جتمغاعي مغن قبغل الدولغة     ل غمان اإل وض  نما  مناسغ  ل  -6
صغغور  الوبغغأدق  .. عانغغة املسغغاكني والفقغغراء واحملتغغاجني    إل

 .. نسان نسانية وةف  كرامة اإلاإل
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بي بال  أما  علي بن اإلأمري املؤمنني ن أب ات حكما       
( )   ن يكتب غغا علغغا أ، كغغان يالغغ  مغغن ذوي احلاجغغا

، ن يفشغغغي ب غغغا ألبيغغغان ةاجتغغغه ، دون  و الغغغورقأر  األ
 .. للحفاظ علا كرامة احملتاا وذل احلاجة 

 –قتصادي اإل م مونهجتماعي والتش ي  علا التكافل اإل -9
 هغو مغا  ء النفسي الرصني من خاللغه ، و والبنا، جتماعي اإل

 .. جتماعيال مان اإلما تس م به الدولة من ل يكمِّ

 ةاديغغثوية واألالرسغغالة السغغما  مغغا شغغ عل بغغه  هغغوو     
جل بناء وةغدل واةغدل   أالشريفة ، واحلث عليه من  النبوية

نسغغاني إرقا منمغغور أسغغال  ، ماديغغًا ومعنويغغًا ، وبغغ مغغة اإلأُل
 .. خالقي كريمأجليل و

واإلنسغغاني امللقغغا  الشغغرعي واجغغ اإلسغغال  ال عغغّدهو       
عانغة  إل من م يسوري احلالوبالذا  امل، استم   عاتق علا

املنت غغبني ف غغل سغغبل ا الصغغحابة  أ سغغلكوقغغد  ، خغغريناآل
 يف ذلغغغك همكغغغان رائغغغد ، و (رضغغغوان اهلل تعغغغاا عغغغن م )

 .. (صلا اهلل عليه وآله وسلم)الكريم  الرسول
تباع باب  الزهد الذي يغبين يف دواخغل الفغرد    ااحلث علا  -71

بتعغغاد عغغن  واإل، فر اوالرضغغا مبغغا متغغو ( القناعغغة )واستمغغ  
ارل ّمغغة دون سغغيارل الغغنف  األنانيغغة ، واحليلولغغاجلشغغ  واأل
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رقغغا أوكغغان .. نسغغان اا اهلاويغغة بالسغغوء الغغ  توصغغل اإل 
 .( .)علي  ما ماكان يتبعه اإل ، منوذا للزهد

مغغوال املسغغلمني ، ومبغغا  أيف توزيغغ  واملسغغاوال تبغغاع العدالغغة إ -77
احليلولغغغغة دون نسغغغغان وكرامتغغغغه ، ويتناسغغغغ  وةقغغغغوق اإل

من  ات حوهو ما  ..موال املسلمني ست الل وال ص  ألاإل
 .. خالل املبحث اخلاص بذلك 

و ف غول  أيف التوزي  تل غي أي ث غرل   واملساوال والعدالة       
وما يتال  من م من علا ةقوق م سلمني حلصوهلم بني امل

 ..خرين جتاه الذا  واآلاواجبا  ، 
اِل ْمغغَوي َأاَنُه َفغَرَ  ِفغغ ْبَحاهلَل ُسغغ إنَّ) :  () ةيغث قغغال     
، ا ُمتَِّ  ِبِه َغِنياِبَم ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم: اِء اَ  الُفَقَرْقَوَأ اِءْغِنَياأَل

 . 7(اَلا َساِئُلُ ْم َعْن ذِلَك اهلُل َتَعَو
جوانغغ  عديغغدل ، من غغا   دراسغغة غغح مغغن خغغالل ال تاو - 7

ضغغمن  ، ومنمورهغغا ، وقغغد ورد جانغغ  م غغم منغغه    امللكيغغة
نشغغاة أوخصوصغغًا املبحغغث اخلغغاص ب  ، ة تنوعغغاملباةغغث امل

 ..الزراعة 
نشغغاة الصغغناعية مغغا كغغان عليغغه مغغن نبغغذل لأل  غغاًل علغغاف     

( .. )مغغغغا  علغغغغي والزراعيغغغغة والت اريغغغغة يف ع غغغغد اإل
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 نغغاسخلغغري الواملسغغتدامة واهلغدف التنميغغة املتوازنغغة الشغاملة   
  ..وتقدمه 

وأخغغغغريًا وعلغغغغا الغغغغرغم مغغغغن املعانغغغغال الغغغغ  واج غغغغتين         
صغغادر واملراجغ  الغ  قغغص   والصغعوبا  ، للحصغول علغا امل   

 ، ملا كانغل ( )ما  علي بن ابي بال  اإل أمري املؤمنني ع د
ل فغغي  احملغدود الدراسغا   ب –غذا الع غغد  هل –تتص  الدراسا  

 ..  ةاملوضوعيغري و لغري اجلاد ن غغااميوم 
نتغائ    كون قغغغد توصلغغغغل اا أن أاال انين ةاولل وآمل       

و تس غم للكشغ  عن بعغغض اجلوانغ    أ من شأن ا ان ت يغغغ 
يغة النتغائ  مبحدوديغة    جدِّاحملاولغة يف  وامل مة واحمل و  عن غا ،  

تراثنغغغا  أصغالة   مغغن م غي ة    ، والكشغغ  عغغن جوانغ    الدراسة
 .. واهلل املوفق ...  ي اسيغدغسالمالعربغي اإل
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 الف ارس املختلفة للكتا 
 

 . ف رس اآليا  القرآنية -7
 . ()ةاديث الرسول الكريم أف رس   - 
 . ()بي بال  أما  علي بن قوال اإلأف رس  -3
 . عال ف رس األ  - 
 .  ف رس املدن واملنابق  - 
 .  ن ارف رس البحار واأل  -8
 .  قتصادية ف رس بعض املصالحا  اإل -1

 

 ()تابع فهرس أقوال اإلمام علي  فهرس اآليات القرآنية

   41(49الحديد )( ..لكةال تأسوا على ما فاتكم ) 
 92(      22 االيعام ). . ( من جاء بالحسنة ) 
 12(  89القصص )..( تلك الدار اآلخفة ) 
                      29  (7الحشف ) ..(ما افاء اهلل على رسوله )

 واعلموا ايه لةس من شيء إال) 
  42..( ويكاد
 42.. ( لقد استهام: يا عدي يفسه ) .. 

 41( …كله بةن كلمتةن من القفآن ) ..                     22-29 ( 2االيفال )..( ما غنمتم واعلموا إي) 
الرررذين يقةمررررون الصررررالة وممررررا رزقنرررراهم  ) 

    27      ( 9االيفال ).( .ينفقون 
 48.....( كايوا من أهل الديةا ولةسوا ) 

 43................(  ةع الفي  ايك ط)          27 (1 4البقفة )  (..يسئلويك ماذا ينفقون ) 



131 

 

   92  ........(عقةاًل  رأيتواهلل لقد )                         ( )فهرس أحاديث الرسول الكريم  -4

  9( ……لةس لك عندي فوق حقك )          28(     من احتكف الطعام أربعةن يوماً  ) 
ويحك يا قنبف ، لقد احببت ان تدخل )                  28    (        …من جلع طعامًا فباعه)

 94( بةتي النار

 91.. ( ان الفعةة طبقات )  ( )فهرس أقوال اإلمام علي  -9

كرررررل زاد  وبرررررع راحترررررك وعلةرررررك بهرررررذا   ) 
              8.. ( المسجد

 92...( مك تدفع الةه درهمًا أُلقل ) 

ال تفعلوا فايي أكون وزيفًا خةف مرن أكرون   ) 
                       7 .( .أمةفًا

      97( …………ماء وجهك جامد ) 

 فمرررررررررا راعنرررررررررري إال النررررررررراس كعررررررررررفق  ) 
              7 (   ……الضبع  

  97... ( من كان له إلّي ) 

 22، 93 (....كل هنةئًا فأيت مصل )      7 .( …دعويي والتمسو غةفي ) 
            71، 29 .(……من اتجف بغةف فقه )              4(...  إما رأيتم الذين يأملون بعةدًا) 
.(     ألررةس ذلررك إلررةهم سرروق المسررلمةن    )             44( ....هلك خزان األموال وهم أحةاء) 

28 
  منهومرررررررررًا باللرررررررررذة سرررررررررلس القةرررررررررادة   ) 
           44 .(......للشهوة  

 23( …أوفوا الكةل والمةزان ) 

 23.( ……بةعوا وال تحلفوا )              44.(  ……من اقتصف على قدره) 
.(        يزلرررت هرررذه اآليرررة فررري أهرررل العررردل    )    49..(  …إضاعة الففصة غصة ) 

12 
 12..(        ……وتفقد أمف الخفاج )     49( ………احذروا أيفار النعم ) 
 12(    ....فان شكوا ثقال أو علة)             49( ….....دع اإلسفا  مقتصدًا ف) 
 17(  .... إذا أقمت علةهم فال تبةعن)        49( .....كن سمحًا وال تكن مبذرًا) 
 18.(ال احل ألحد أن يجاوز هذا الجبل )          42(.. …فال تنافسوا في عز الديةا ) 

 13.. ( االرض فئ للمسلمةن ) 
 22    (…وأيا اعلم الناس بهم ) ..             42..(  …فامنع االحتكار) 

 22( ......إن أقمت في أرضك… )  42...( منهومان ال يشبعان 
 
 

 ()تابع فهرس أقوال اإلمام علي 

 (س) 
 4 السائع               

.(     ثررررم إن الزكرررراة جعلررررت مررررع الصررررالة ) .. 
24 

  28، 4 ، 1سعد بن ابي وقاص        
        27سعةد بن سعةد بن العاص        

..( رسررول اهلل إن رأيررت ان تررولةني حقنررا   قلررت يررا) .. 
29 

 (ش)

  94الشعبي                27..(  يا أهل الكوفة ، إذا أيا خفجت ) 
 23...(    لةشهد لي يوم القةامة) 
 23..(…من كان له الي منكم حاجة ) 

 93الشابشتي             
 (ص)
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 2 (              اإلمام ( ) )الصادق  23(  …علّي با شةاع الكوفة )...

 (ع)  فهرس األعالم -2

 42عاصم بن زياد        (أ)          

  17ابن سالم                       
 23ابن النباح                      

 42عبداهلل بن عباس        
 ،         7 ، 2 ، 2 ، 7عامان بن عفان 

 22، 21، 29، 14، 99، 3 ، 8                 28، 29، 22، 2 ، 4 ، 2 ابو بكف الصديق 
 43عدي بن حاتم الطائي  24ابو حنةفة  

   22،  9، 92عقةل بن ابي طالع     72، 23ابو رافع      
 42العالء بن زياد الحارثي   28ابو عبةد     

 ، 9 ،1 ،2 ،7( )علي بن ابي طالع  2 ابو موسى االشعفي 
 ، 3 ، 2 8 ، 2 ،   ، 2 ، 8 ، 3 ،42(   )ادم 

 ،99 4  ،49 ،42 ،41 ،42 ،48 ،43( )اسحاق 
 ، 99 92 ،9  ،94 ،99 ،91 ،92 ،97( )اسماعةل 
 ،23، 28، 21، 22، 29، 93، 98 12، 43االشتف 

 ،18، 17، 12، 12، 19، 14، 12 28االصبغ بن يباته 
 ،27، 22، 21، 29،  2، 22، 13 2 أوس بن قالم  

 ،71، 72، 79،  7، 72، 23، 28   طائي اياس بن قبةصة ال
 77، 72 2 ايون بن محفو  

           43                عمار بن ياسف (ب)
    9     عمف بن حفي  المخزومي 93البالذري 

، 3 ، 1 ، 2 ، 9 ، 4 ، 1 عمررف بررن الخطرراب    (ح)
98 ،27 ،1  ،22 ،24 ،29 ،22 ،21              

 ( ) 8حبة العفيي 

 2             فاطمة بنت اسد  2 ،92 ( )لحسن بن علي ا
  2 ( )الحسةن بن علي 

  92، 2  (علةها السالم )فاطمة الزهفاء  خ
 (ق) 22خالد بن عبداهلل القسفي 

 94                قنبف             خالد بن الولةد 
 ( ) ( ز)  

 2          كسفى 24زياد بن حديف        
  

 تابع فهرس املدن واملناطق  :ابع فهرس االعالم  ت

 (س) (م) 
 43، 3 (   الشام) سوريه  43           محمد بن أبي بكف

 (ع)  29محمد بن عبد الفحمن بن أبي لةلى  
       24، 93،   ، 1العفاق      ، 2( رسول اهلل ( ) )محمد بن عبد اهلل

 4 ، 7 ،42 ،91،24 ،27 ،28 ،  (  ) 
 22، 2 (    فارس ) الففس  79، 28، 21، 22، 29، 13، 1



133 

 

 (ق) 
 2 ، 8القدس            9، 43  معاوية بن أبي سفةان

 ( ) 27، 22، 1 المقدسي         
 8 كفبالء    (ن)

 22الكناسة     ، 2 النعمان بن المنذر       
 ،   ، 2 ، 3، 8، 7، 1، 9( كوفان) الكوفة  8 ، 2(      )يوح 

 ،42، 3 ، 8 ، 2 ، 1 ، 2 ،  9 ،4  (و)

 ، 21، 22، 29، 24،  2، 22، 93، 98، 42 28محمد بن خلف   –وكةع 

  72، 23، 28، 27، 21، 28،19، 27، 22   21الولةد بن عقبة         

 (م)                 74، 7 

        27، 91، 8 ، 7 ( يافب) المدينة  : فهرس املدن واملناطق -5

 12مصف  (أ)
     8 مكه  3صخةف                        أبو

 (ن)          93، 9 أرض السواد                    
 4 ، 3النجف   9أرض الصوافي               

 (هـ) 17، 94أصبهان                 
   ، 2 الهند  (ب)

 (و) 79، 72، 29، 42، 8 ، 2 ،   ، 1البصفة 
 8 واسط  8           بغداد 

 (ي) 2 بالد الفوم        
   الةمامة  (ح ) 

 2  الةويان          2، 3 ، 4 ،   ، 2 ، 3، 7الحةفة 

 :فهرس البحار واالنهار  -6 (د)                 
 3 بحف النجف      8 دمشق          

 3كفي سعده      2ديف الجماجم       
 3يهف السديف   (ر)
 79، 93، 98، 3 يهف الففات 94الفحبة               

 

 

فهرس بعض املصطلحات  -8
 االقتصادية

،  22، 29، 24، 1 ،  9 الحفكرررة االقتصرررادية  
27  ،28  ،1   ،14  ،72  

 (خ)

  18،  17،  11،  12،  19الخفاج   (أ)

  22،  29،  12،  4 الخمس   71، 14،  1، 22،  29، 92االئتمان التجاري

 (ر)  92االجف 

  12،  92،  49راس المال   27،  42،  49االحتكار 
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  92الفب    44،   4االدخار 

   71،  29الفبا   12،  22،  29،  44استامار 

  79،  3 ،  8 استفاتةجةة  
  49االستهال  

  92الفيع  
 (ز)

   49اسفا    
  14اسعار الصف  

 ، 22،  19،   1،  21،  98، 4 الزكررررراة 
2   ،24  

  77،   9،  43،  48،  41الزهد  42االشباع 

 14االكتفاء الذاتي 
 24،  98،  2 ( اقتصرادية ) ايشطه تجارية 

 ،29  ،12  ،14  

 (س)
  14،   1السفتجة  
 1 السوق  

  29،  1 سةوله يقدية  12ايفاق استاماري 

 12ايفاق استهالكي 
  22،  12،  19ايفدات 

 (ص)
  14الصك  

 14،   1،  22،  2 الصةارفه   ( ب) 

 (ض)  72،  72،  23، 28،  22،  99،  4 بةت المال 

  72،  98،  97،  92،  91الضمان االجتماعي  (ت)

 (ع)  71،  74، 12،  22،  29،  2 التبادل التجاري 

، 94،  9،  92،  43،  41( العدالرررره)  العرررردل  9  تجارة خارجةة

99 ،92  ،24  ،12  ،11 ،77  

  29،  24،  19، 21العشور   9 تجارة داخلةة 

 92العائد   42التضخم  

 (غ)  72،  24،  92،  92( االجتماعي) التكافل 
  21،  22،  12،  4 ،   الغنائم   91التماسك االجتماعي 

 ( ) 92التنمةم 

  92الفائدة    12،  14،  29،  93،  44( االقتصادية) تنمةة 

  29،  13،  4 الفيء  98،  92ماعي التوازن االجت

 ( ق)  98،  92التوازن االقتصادي 

،  11،  99،  94،   9،  92،  43التوزيرررررررررررع 
22 

  12قنوات التوزيع 

 (م) (ج ) 

  9 مضاربة  11جدوى اقتصادية 

  24المكوس   22،  13،  19،   الجزية 

  49المنافسة   (ح)

 42 منفعة حدية 12،  43( الحقوق) الحق 

 28، 21، 19، 2 النفقات   
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7963 . 
/ بريو  / دار مكتبة احليال / 3م / شرح ن   البالغة / ابن ابي احلديد   -8

7963 . 
/ بغريو   / ار مكتبة احليغال  د/  م / شرح ن   البالغة / ابن ابي احلديد  -1

7963 . 
و عصر الن  غة يف  أاحل ارل االسالمية يف القرن الراب  اهل ري / آد  متز  -6

مكتبغغة / نقلغغه اا العربيغغة حممغغد عبغغد اهلغغادي ابغغو ريغغدل  /  مغغ / االسغغال  
 .القاهرل / اخلاجني 

 هغ  736/ 3 / القاهرل / املابعة السلفية / اخلراا / بو يوس  أ -9
/ دار الكت  العلمية / 7ا/ ةلية االولياء وببقا  االصفياء / االصف اني  -71

 7/7966 / بريو  
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/ مابعغة مابعغة جلنغة التغألي  والرتمجغة      / 7ا/ العقغد الفريغد   / االندلسي  -77
   /79 8 . 

/   / مابعغغة جلنغغة التغغألي  والرتمجغغة /  ا/ العقغغد الفريغغد / االندلسغغي  - 7
79 8 . 

 . 7967/ بريو  / ة اهلالل دار مكتب/ رةلة بن جبري / بن جبري ا -73
/ القسغم الرابغ    / اسلد الثغاني  / تاريخ العالمة بن خلدون / بن خلدون ا - 7

 . 7968/ بريو  / دار الكتا  اللبناني 
املابعغغة / االةكغغا  السغغلاانية والواليغغا  الدينيغغة   / الب غغدادي  املغغاوردي   - 7

 .احملمودية الت ارية مبصر 
 . 7966/ بريو  / مكتبة املعارف / 1ا/ البداية والن اية / بن كثري ا -78
 . 7966/ بريو  / مكتبة املعارف /  6ا/ البداية والن اية / بن كثري ا -71
/ مديريغغة مابعغغة االدارل احملليغغة  /القغغاموس االقتصغغادي / ةسغغن الن فغغي  -76

 . 7911/ ب داد 
/ الن غغ  االشغغرف / مابعغغة احليدريغغة / تغغاريخ الكوفغغة / ةسغغني القاقغغي  -79

 .هغ  8 73
 لبنان/ بريو  / دار اةياء الرتاني /  م / مع م البلدان / احلموي  -1 
نشغأته وتاغوره مغن القغرن االول ةتغا      : بيل املغال  / خولة شاكر الدجيلي  -7 

 . 7918/ ب داد / مابعة وزارل االوقاف / القرن الراب  اهل ري 
دار الفكر بدمشغق  / سواق العر  يف اجلاهلية واالسال  أ/ سعيد االف اني  -  

 /   /7981 . 
مابعغغة / 7ا/ املغغدن يف االسغغال  ةتغغا العصغغر العثمغغاني / شغغاكر مصغغافا  -3 

 . 7/7966 / الكويل / ذا  السالسل 
 بريو  / دار القلم / تاريخ الرسل وامللوك / الاقي  -  



137 

 

دار /  ا/ تقيغغق حممغغد ابغغو الف غغل  / تغغاريخ الرسغغل وامللغغوك / الاغغقي  -  
   / املعارف مبصر 

 بريو / دار القلم /  3ا /تاريخ الرسل وامللوك / الاقي  -8 
 بريو / دار القلم /  ا/ تاريخ الرسل وامللوك / الاقي  -1 
 بريو  / دار القلم /  ا/ تاريخ الرسل وامللوك / الاقي  -6 
 بريو  / دار القلم / 8ا/ تاريخ الرسل وامللوك / الاقي  -9 
صغبحي  . ضغب، نصغه ، د  / ن غ  البالغغة   ( / ع)االما  علي بن ابي بالغ    -31

 . 7981/ 7 / بريو  / ار الكتا  اللبناني د/ الصا  
دراسغا  يف  / اغدان عبغد اسيغد الكبيسغي     . عواد جميغد االعممغي ، د  . د -37

/ ب غغداد / مابعغغة التعلغغيم العغغالي  / تغغاريخ االقتصغغاد العربغغي االسغغالمي   
7966 . 

مابعغغة / الغغنمم االسغغالمية ، دراسغغة تارخييغغة / فغغاروق عمغغر ، وآخغغران . د - 3
 .  7961/ د ب دا/ جامعة ب داد 

/ ماغاب  دار اجلم وريغة   / قاغي، مدينغة الكوفغة    / كغاظم اجلنغابي   . د -33
 . 7981/ 7 / ب داد 

 .لبنان / بريو  / دار الندول اجلديد / 7ا/ كتا  الفتوح / الكويف  - 3
دار الرشغيد للنشغر   / يف الفكر االقتصادي العربي االسالمي / حمسن خليل  - 3

 .  796/ ب داد / 
يغغا  العغغر  يف أ/ اهيم ، علغغي حممغغد الب غغاوي حممغغد ابغغو الف غغل ابغغر  -38

 .  791/ دار الفكر للاباعة والنشر / االسال  
دار اةيغاء  /  ا/ قصغص العغر    / حممد ااد جاد املغوا وآخغران    -31

 .8 79/  / الكت  العربية 
احليغال االجتماعيغة واالقتصغادية يف الكوفغة     / حممد ةسني الزبيدي . د -36

 . 7911/ القاهرل / بعة العاملية املا/ يف القرن االول اهل ري 
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دار /  ا/ ةيغال الصغحابة رضغي اهلل عغن م     / حممد يوسغ  الكانغدهلوي    -39
 . 7989/ القاهرل / الن  ة للاباعة 

دار االنغدل  للاباعغة   /  ا/ مروا الذه  ومعادن اجلغوهر  / املسعودي  -1 
 . 7/798 / بريو  / والنشر 

 .الكويل / ياسة مااب  الس/ املسكوكا  / ناهض عبد الرزاق . د -7 
تاور االوضاع االقتصادية يف عصر الرسالة والراشغدين  / جنمان ياسني . د -  

 . 7997/ ب داد / دار الشؤون الثقافية العامة / 
/ دار احلريغة للاباعغة   /  ا/ة ارل العغراق  / خنبة من الباةثني العراقيني  -3 

 .  796/ ب داد 
دار احلريغة  /  ا/ رل العغراق يف موكغ  احل غا   / ساتذل التغاريخ  أمن  ةخنب -  

 . 7966/ب داد / للاباعة 
دار احلريغة للاباعغة   /  ا/ املدينة واحليال املدنية / ساتذل التاريخ أمن  ةخنب -  

 .7966/ب داد / 
مع م العلو  االجتماعية / ساتذل املصريني والعر  املتخصصني امن  ةخنب -8 

 .  791/ اهلي ة املصرية العامة للكتا  / 
اسغرتاتي ية دراسغة السغوق والسغلعة للتنميغة      / نغك  هاشم ةسغني ناصغر احمل   -1 

 . 7/7966 / ب داد / مابعة الرشاد / االقتصادية 
متغل املوافقغة   / علم االقتصاد يف ن   البالغغة  / هاشم ةسني ناصر احملنك  -6 

 .تل الاب  / علا ببعه 
/ الن غغ  االشغغرف / مابعغغة ال غغري /  ا/ تغغاريخ اليعقغغوبي / اليعقغغوبي  -9 

 7 /7939 . 
 
 جملالت ا
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املابعة العلويغة  / جملة االعتدال / الكوفة ويو  التاا / عبد احملسن شال   -1 
 .  793/ العدد اخلام  / السنة الثانية / الن   االشرف / 

/ مابعة ال ري / جملة االعتدال / الكوفة ويو  التاا / عبد احملسن شال   -7 
 .  793/ العدد السادس / السنة الثانية / الن   االشرف 

/ مابعة ال ري / جملة االعتدال / الكوفة ويو  التاا / بد احملسن شال  ع -  
 .   793/ العدد الساب  / السنة الثانية / الن   االشرف 

 
 

 تويات الكتا حم
                                                                                                اإلهداء
 7                                                                                       املقدمة

    ()نبذل عن االوضاع االقتصادية قبل ع د االما  علي  الفصل االول
         .االوضاع االقتصادية يف الكوفة قبل االسال  : املبحث االول  
     .بعد انتشار االسال   وضاع الكوفة االقتصاديةأ: املبحث الثاني  

 1 ()نبذل عن اوضاع الكوفة االقتصادية يف ع د االما  علي  الفصل الثاني
 71  االقتصادية ( )وم ا  من فكر االما  علي : املبحث االول  
  7               .بعض االبعاد االقتصادية وتابيقات ا : املبحث الثاني  
  7                           .ابيقاته االقتصادية الزهد وت:  اواًل           
  7                                      .العدالة يف التوزي  : ثانيًا             
 71         .االقتصادي  –التكافل والبعد االجتماعي : ثالثًا             
 76                      .نبذل عن ال مان االجتماعي : رابعًا             
 79                 .جوان  من االنشاة االقتصادية : املبحث الثالث  



141 

 

 79                                     .الزراعة يف الكوفة: اواًل             
 1                                                    .الصناعة : ثانيًا             
 7                                                    .الت ارل : ثالثًا             
 3                         . االسواق والتداول النقدي : املبحث الراب   
 3                                       .االسواق يف الكوفة : اواًل            
 8                                              .اول النقود تد: ثانيًا            
 6              مقتافا  عن االيرادا  والنفقا  : املبحث اخلام   
                                             . .   االيرادا  : اواًل   

                                         .اخلراا – 7           
3  

                                                         اجلزية  -   

                                                          الزكال -3  

                                                        العشور -   

                        اخلم                                 -   

                                                       .ال نائم -8  

                                                                .النفقا : ثانيًا  

                                         هميتهأبيل املال و: املبحث السادس  

                                                                               . .امتة اخل 

 3                                      كتا لل الف ارس املختلفة              
                                              …ف رس االيا  القرانية  -7 

                            ( ..)الرسول الكريم ف رس اةاديث  -  

                                  ( ..)ف رس اقوال االما  علي  -3 
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 8                                                         .ف رس االعال  -  

 1                                                      .املدن واملنابقف رس  -  

 1                                                          .ف رس البحار واالن ار -8 

 1     .ف رس بعض املصالحا  االقتصادية  -1 

 9       .املراج  واملصادر          

 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها 
 
   ره فاااام قولعااااصر     نظااااصم م اااال و قويلااااا  م اااا  و ق  ق       -1

 . قإلنتصج ة

   .إسترقم ج ة  رقسة قوس ق  قوسلية ولتنل ة قالقت ص  ة  -2

     .فلسفة قإل قرة قوليصصرة  قولجتل   -3

    .علو قونفس فم نهج قوبالغة  -4

   .قإل قرة  قُ سل ب قو  ص ي فم نهج قوبالغة -5

               .علو قالقت ص  فم نهج قوبالغة  -6

     . علو مل ث قوفكر قوبعري ـ قو قص ة  قويالج ـ فم نهج قوبالغة -7

                     .علو قالجتلصع فم نهج قوبالغة  -8

                   .قويرقق فم ميجو قوبلدقن  -9

                      . بال  قوعصم فم ميجو قوبلدقن -11

 ماص مب ام ماف يفر   اة      م ر  قوس  قن  باال  قولرارب قويربام    -11

 .      قوبلدقن فم ميجو

    . قولللكة قويرب ة قوسي   ة فم ميجو قوبلدقن -12

       . مص مب م مف جز رة قويرب فم ميجو قوبلدقن -13

     .  إ رقن فم ميجو قوبلدقن -14

    .  مص مب م مف بال  ق عصجو فم ميجو قوبلدقن -15

قالجتلصع اااة  ق علاااصج  قوتجاااصرة  م سااا عة قويلااا م قإل قر اااة    -16

 (.             عربم –إنكل زي )
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 ( .إ قرة قويلل صت ) إ قرة قإلنتصج  -17

 .نظصم قُ سرة ب ف قوترقث  قوليصصرة  -18

ي ضصع قوك فة قالقت ص  ة فم عهد يم ار قولانمن ف قإلماصم علام      -19

 ( .عل ه قوسالم)بف يبم طصوب 

دمصت فاام فنااص ق مةصفظااة قونجاا     قوساا ص ة قود ن ااة   ققاا  قو اا    -21

 ق شرف 

 .مأث ر قوج قنب قالقت ص  ة  قالجتلصع ة الرمكصب قوجر لة  -21

 قااصم ع علااو قواانفس  قوتةل ااا قونفساام  قوساال  م  ق ماارق      -23

 ( .عربم –إنكل زي ) قوي ل ة 

 ( .عربم –إنكل زي )قصم ع فم علو قونفس  -24

 .( عربم –إنكل زي )قصم ع فم قوفلسفة  -25

 (عل ه قوسالم) ر ع مف  كو  يق قج قإلمصم علم  -26

عل ه )البنه قوةسف ( عل ه قوسالم) ر ع مف  ص ة قإلمصم علم  -27

 (.قوسالم

يخالق صت قويدقواة فام عهاد يم ار قولانمن ف ق ماصم علام باف يبام           -28

 ( .ر )وألشتر قون يم  (عل ه قوسالم) طصوب

 .يه قول تلفة  منل تهص   ر  يهل ة قإلعالن وللجتل   معصر  -29

 .قوت ص م قإل قري  خط رمه علم مست با قولعصر    -31

مل ااا ر قوك فاااة  علرقنهاااص  تااام نهص اااة عهاااد قو لفاااص    مااا جز  -31

 قورقشد ف 

 .ميجو قوتيصر   فم م قر  وسصن قويرب  -32

 .ميجو ق مثصج  ميصن هص فم وسصن قويرب  -33

 .ق قوتف ق قوتنصفسم    ره فم مة  (  ( JITقست دقم نظصم  -34

 .قوجصميصت  مرس خ ث صفة قوريي قآلخر  -35

 .إسترقم ج ة قودرقسصت قويل ص فم قوجصميصت قويرقق ة  -36

 .منظلصت قولجتل  قولدنم    رهص قوس صسم فم قويرقق  -37

 .قوك فة فم ميجو قوبلدقن  -38

 . قوب رة فم ميجو قوبلدقن  -39

 .بردق  فم ميجو قوبلدقن  -41
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 (مأو   معترك . ) جز  ( 12)ميجو قول ط طصت قونجف ة  -41

 . و ا مر ز  رقسصت قوك فة  -42

 (مأو   معترك . ) عللص  جصمية قوك فة   مرمبة ق ستصذ ة  -43

 . قوك فة فم ميجو قوبلدقن  -44

 .بردق  فم ميجو قوبلدقن  -45

 .قوب رة فم ميجو قوبلدقن  -46

 ( .مأو   معترك ) جز    ( 12)ميجو قول ط طصت قونجف ة  -47

 .هندسة  إعص ة هندسة قوة صة فم قو رآن قوكر و  -48

 .هندسة  إعص ة هندسة قوة صة فم ق  ص  ث قونب  ة قوعر فة  -49

 .هندسة  إعص ة هندسة قوة صة فم نهج قوبالغة  -51

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 

 ت العلميةالبحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوا
 . قوه ص ا قوتنظ ل ة فم قولعصر   قو نصع ة م   رقسة م دقن ة  -1

رك فاااام قولاااانملر قويللاااام علاااام مساااات   قوجصميااااة صشااا   -ي

 .  1984 – 1983قولستن ر ة 

رك فم منملر عللم علام مسات   جصمياصت قو طار     صش  -ب 

 .  1984 – 1983 قويرققم

 .  رقسة م دقن ة   رقسة قوس ق  قوسلية فم قو طصع قو نصعم م  -2

 رك فم قولنملر قويللم علم مست   قوجصمية قولستن ر ةصش    

1984–  1985   ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

نظصم م ل و قويلا  م   و ق  ق     ره فام قولعاصر   قإلنتصج اة     -4

 م   رقسة م دقن ة 

 رك فااام قولااانملر قويللااام علااام مسااات   قوجصمياااة قولستن ااار ة صشااا

 فااام ضااا  ه مااااو ماااأو   قوكتااااصب قوساااصو  قواااا  ر      1986 –1985

 .  يعللتنم ثالث  زقرقت بتيل له علم قوجهصت قوتصبية وهص 

 . قمجصهصت شير قو صفم يونجفم فم مر  ر قولجتل   -5
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 , رك فم قولهرجصن قو طري قويللم قو ي يق و فم قونج  ق شرفصش

 .  1993فم مل ز 

لااة ماا  صب قوجر مااأث ر قوج قنااب قالقت ااص  ة  قالجتلصع ااة الرمكاا  -6

 . رقسة م دقن ة 

رك فم قولنملر قويللم ق  ج قولعاترك با ف  زقرة قوتيلا و قوياصوم     صش

 .. 1993/ 2ت /  11  -9  قوبةث قويللم   زقرة قودقخل ة فم

  ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

فاام عهااد  ( قوك فااة ) ق  ضااصع قالقت ااص  ة وليصصاالة قإلسااالم ة    -6

 (م عل ه قوسال)قإلمصم علم 

قوا ي يقصمتاه   ( قوك فة فام قوتاصر خ   ) رك فم قولنملر قويللم قوثصنم صش

جصمياة قوك فاة ماف    /  ل ة قآل قب بصوتيص ن م  مر ز  رقسصت قوك فاة  

 .  1994معر ف قوثصنم /  29  – 28

 نظصم ق سرة  منظ لهص ب ف قوترقث  قوليصصرة م   رقسة م دقن ة  -7

قوتاام يقصمتااه  منظاا و ق ساارة  رك ضاالف ماانملر ق م مااة قولأم نااةصشاا

جلي ة منظ و قُ سارة قويرقق اة  بصوتياص ن ما  قإلمةاص  قواد وم وتنظا و        

 برنااصمج  قويرباام قُ ساارة ولاا طف م وتنظاا وقل لااقولكتااب قإل ق ُُساارة 

 منظلاة قو  ن سا      منظلة قو ةة قويصول اة   قُ مو قولتةدة قإلنلصئم

 .1994/  1ك/  8 – 6 فم بردق   ,

  (لم شهص ة م د ر ة   ا ع ) 

قوجر لة  بيادهص قالقت اص ي ما   رقساة م دقن اة ولد ر اة شارطة         -8

 .مةصفظة قونج  

  رك ضلف ند ة قوتةل ا قويللم ولجر لة قوتام يقصمتهاص  ل اة قوترب اة    صش

مر از قوبةا ث   / جصمية قوك فة بصوتيص ن م   زقرة قودقخل اة  / ولبنصت 

  . 1995 / آذقر / 29 قودرقسصت بتصر خ 

 ق مةصفظاااة قونجااا  قوسااا ص ة قود ن اااة   ققااا  قو ااادمصت فااام فناااص   -9

 . , م   رقسة م دقن ة ق شرف  مط  ره 

 ققاا  قوساا ص ة قود ن ااة فاام    : ) رك ضاالف قونااد ة قويلل ااة قوثصن ااة    صشاا

/ قوتاام يقصمهااص مر ااز  رقسااصت قوك فااة     ( مةصفظااة قونجاا  ق شاارف   

 .  1995 / ن سصن/  9 جصمية قوك فة بتصر خ
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 يهل ة قإلعالن وللجتل   معصر يه قول تلفاة  منل تهاص ما        ر -11

 . رقسة م دقن ة فم مةصفظة قونج  ق شرف 

رك فم قولانملر قويللام ق  ج وجصمياة قو ص سا ة  قولني ادة بتاصر خ       صش

 . 1995 / ن سصن / 12 -11

 

 

م   رقساة   –قوت ص م قإل قري  خط رمه علم مست با قولعصر    -11

 .ة قوك فة جصمي م دقن ة فم 

 – 14 رك فم قولنملر قويللم ق  ج وجصمية قوك فة قولني د بتصر خصش

 .  1996 / ن سصن/  15

 .قإلعالم فم نب  قوين    ر  -12

ولةصفظاااصت جنااا ب  ق  ج قإلعالمااام قإلقل لااامرك فااام قولااانملر صشااا

 قوُلعاصر ة ف اه   , قو ي نظله مجلس مةصفظة  ربال  قول دساة   قو سط

  ق شاارف  بصبااا  قود  قن ااة   قسااط   ااربال     قولةصفظااصت   قونجاا 

 /معاار ف ق  ج  / 29 فام  اا م ق ربياص  قول قفاق     قولني اد , قول دساة  

  .منفر ًق  مثـّا قوبةث قول   ر مةصفظة قونج  ق شرف,  2118

 .ج قنب مف فلسفة قوبنص  قوفكري فم شير قو صفم قونجفم  -13

جصمية قوك فة / فة لر ز  رقسصت قوك رك فم قولنملر قويللم وصش

 . 2119/ آذقر /  2 -1 قولني د بتصر خ

   ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

 .   ره فم مة  ق قوتف ق قوتنصفسم (  ( JITقست دقم نظصم  -14

قولنملر قويللم قوةص ي ععر وجصمية بصبا  قولني د وللدة رك فم صش

 . 2119/ ن سصن  31 -29مف 

  ( ا علم شهص ة م د ر ة  )  

قابس ماف مفسا ر    ) قودرع قولر ي فام قوتفسا ر قو رآنام    تاصب      -15

 .ُينل ذجص ( قو رآن 

, قولني د  قوك فةجصمية / كل ة قوف ه قولنملر قويللم قورقب  وشصرك فم 

 .  2119/  5/  18 -17مف  لفترةو

      ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 
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 م ف يق قوه قويلل ة  مضص( عل ه قوسالم ) قإلمصم جيفر قو ص ق  -16

جصميااة / كل اة قوف ااه  قولاانملر قويللام قوااد وم قو ااصمس و شاصرك فاام      

  .  2119/  12/  12 -11مف  لفترة, قولني د و قوك فة

      ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 

 

 

 .قوجصميصت  مرس خ ث صفة قوريي قآلخر  -17

/ وثصواث وكل اة قويلا م قوس صسا ة     قوسن ي ققولنملر قويللم شصرك فم    

  . 2119/ معر ف ق  ج /  23قوجصمية قولستن ر ة  قولني د بتصر خ 

 .مرق ز قودرقسصت  قوبة ث ب ف قو قق   ق ة قوطل ح  -18

قولاانملر قويللاام قواا طنم ولرق ااز قوبةااث قويللاام فاام     شااصرك فاام     

 16ر خ , قولني د بتص قوك فةجصمية /   ولر ز  رقسصت قوك فة قويرقق

 /3  /2111  .       ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

قويلاو  " هبة قود ف قوعهرستصنم ب ف قإلصالح  قوتجد اد    مجلاة    -19

 .ينل ذجًص " 

قولنملر قويللم ق  ج ودرقسة جه   قوس د هبة قود ف شصرك فم    

قوعهرستصنم قوفكر ة  قإلسالم ة , يقصمته قوجصمية قويصول ة وليل م 

جصمية / مر ز  رقسصت قوك فة بصوتيص ن م  ( وندن ) سالم ة قإل

/ ن سصن /  1 –آذقر / 31 قولني د فم جصمية قوك فة وللدة مف  قوك فة

2111 .       ( رع قولنملر  ا علم   ) 

 .قو ةصفة ب ف قو قق   طل ح قويالمة هبة قود ف قوعهرستصنم  -21

صةصفة قونج  ق شرف  شصرك فم قولنملر قويللم قوتصر  م       

إنجصز ميرفم  إبدقع فكري , قو ي يقصمته  ل ة قآل قب بصوتنس ق م  

ن سصن /  15 -14 شرف وللدة ن صبة قو ةف  ف فرع قونج  ق

2111 .      ( شهص ة م د ر ة  ا علم  ) 

 .يثر ب ئة قونج  ق شرف فم بنص  ش   ة قوع خ قو قئلم  -21

م   قوعاا خ قواا قئلم  يثااره قإلصااال م   قولاانملر قويللاا شااصرك فاام      

,  قوك فااةجصميااة / مر ااز  رقسااصت قوك فااة    قوفكااري , قواا ي يقصمااه   
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 قوكل ااة قإلسااالم ة قوجصميااة فاام قونجاا  ق شاارف ,  قولني ااد بتااصر خ   

29- 31  /4  /2111  .  

    ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 

 

 

قإلعالم ة   ميجو م ة ح ورة سالمة قولرة قويرب ة فم قو سصئا  -22

ماا   رقسااة م دقن ااة واابيت قو ناا قت   / ) ينل ذجااًص ( قإلعااالم قويرباام  

 ( .قويرب ة  قويصول ة 

/ كل اة قوترب اة ق سصسا ة    قولنملر قويللم قود وم ق  ج وشصرك فم     

    . 2111/  5/  11 -9مف  لفترة, قولني د و قوك فةجصمية 

  (رع قولنملر   ا علم شهص ة م د ر ة م    ) 

ق بيص  قوترب  اة  قالجتلصع اة فام يقا قج قإلماصم جيفار قو اص ق         -23

 ( .عل ه قوسالم)

جصميااة / كل ااة قوف ااه قولاانملر قويللاام قوااد وم قوثااصنم و شااصرك فاام      

مرجي ااة قوفكاار قإلسااالمم فاام ماارقث   ), قولني ااد مةااا شاايصر  قوك فااة

/  23 -22ماف   فتارة لو( عل اه قوساالم  )قإلمصم جيفر بف مةلد قو ص ق 

  .م  2111/ شبصط 

   ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 

 .ق بيص  قإلسترقم ج ة قولتدقخلة ب ف قوجصميصت  قولجتل   -24

, مةاا   قوب ارة جصمياة    ومنملر قوتيل و قولستلر ق  ج شصرك فم    

إصاااالح  مطااا  ر قوتيلااا و قولساااتلر  خدماااة قولجتلااا  فااام    ) شااايصر 

 .  2111/  3/  17 -16صميصت قويرقق ة , قولني د بتصر خ قوج

      ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

يخالق صت قويدقواة فام عهاد يم ار قولانمن ف قإلماصم علام باف يبام           -25

 (رضم قهلل عنه)وألشتر قون يم  طصوب 

قولنملر قويللام قواد وم , قوا ي يقصماه مر از  رقساصت       شصرك فم      

, قولني ااد مةااا    قوك فااةجصميااة /  ة قوترب ااة ق سصساا ة قوك فااة ,   ل اا 

 -27ماف   لفتارة , و( نهج قوبالغة سارقج قوفكار  ساةر قوب اصن     ) شيصر 

 .م  2111/ آذقر /  28
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    ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 

 .شير قوع خ عبد قوكر و قوجزقئري مضصم نه  يغرقضه  -26

,  قوك فاة جصمياة  / كل اة قوف اه   لم قوثصنم وقولنملر قويلشصرك فم        

  . م 2111/  4/  19 -18مف  لفترةقولني د و

      ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

يثااار قونجااا  ق شااارف قإلعالمااام  قو اااةصفم فااام قإلصاااالح      -27

 ينل ذجًص ( قونج  )  قوتجد د  مجلة 

وكل اة  شصرك فام قولانملر قويللام قوسان ي قوثصواث , قوا ي يقصمتاه ق            

/ ن سصن /  23 -22قإلسالم ة قوجصمية فم قونج  ق شرف  , بتصر خ 

 (   ا علم شهص ة م د ر ة )            .م 2111

  ق بيص  قوترب  ة فم يق قج قإلمصم قوكصظو  -28

شااصرك فاام قولاانملر قويللاام قوثااصنم قواا ي يقصمتااه ق مصنااة قويصمااة           

         .م 2111/  6/ 11 -11وليتبة قوكصظل ة قول دسة , بتصر خ 

  ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 

 ينل ذجًص ( س رة طه ) قولضصم ف قونفس ة فم قو رآن قوكر و    -29

قو ااارآن قوكااار و  قضاااص ص ) شاااصرك فااام قولااانملر قويللااام قوثصواااث       

جصميااة قوك فااة  ,  / , قواا ي يقصمتااه  ل ااة قوترب ااة ق سصساا ة   ( قوي اار 

  .م 2111/  12/  12 -11تصر خ ب

   ( ا علم شهص ة م د ر ة   ) 

 .قوي د قالجتلصعم  بنص  قود وة قإلسالم ة فم  ث  ة قولد نة  – 31

قولنملر قويللام ق  ج    ث  اة قولد ناة قولنا رة , قوا ي      شصرك فم     

 -12,  قولني اد بتاصر خ    قوك فاة جصمية / مر ز  رقسصت قوك فة يقصمه 

13  /2  /2112  .      (  رع قولنملر  ) 

 .ق  ق  قويصوم  مةد صت قوفسص  قإل قري  -31

, مةا  قوب رةجصمية   ومنملر قوتيل و قولستلر ق  ج شصرك فم    

, قولني د ( قوتيل و قولستلر طر ق قوجصمية إوم قولجتل  )شيصر 

 (   ا علم شهص ة م د ر ة )    .  2112/  3/  7 -6بتصر خ 

 . قولضصم ف قونفس ة فم يق قج قإلمصم قوكصظو   -32
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شااصرك فاام قولاانملر قويللاام قوساان ي قوثصوااث قوااد وم قواا ي يقصمتااه        

/  5/ 26 -25ق مصناااة قويصماااة وليتباااة قوكصظل اااة قول دساااة , بتاااصر خ    

 (   ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر )     . م2112

 

 

بااا ف نهاااج قوبالغاااة  قوفكااار  هندساااة  إعاااص ة هندساااة قولجتلااا     -33

 قوليصصر 

شصرك فم قولانملر قويللام ولهرجاصن قوراد ر قوياصولم ق  ج قوا ي           

/  11/  9 -5يقصمتاه ق مصناة قويصمااة وليتباة قويل  ااة قول دساة , بتااصر خ     

 (   ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر  )    .م 2112

 قإلنسصن ة –قإلسالم ة ة قوي  دة م ظ   قإلعالم  فلسفته فم   د -34

 ينل ذجًص( قونج )  ( قويلو ) مجلتص 

 جصمية / قوترب ة وكل ةق  ج  قود ومقولنملر قويللم شصرك فم      

 . 2113/  4/  15 -14مف  للدةقولني د و قوك فة

            (شهص ة م د ر ة   ا علم  رع قولنملر   ) 

 .م فم قويرقق منظلصت قولجتل  قولدنم    رهص قوس صس -35

 قوك فة جصمية / قآل قب وكل ة  قود ومقولنملر قويللم شصرك فم      

 . 2113/  4/  25 -24قولني د بتصر خ 

           ( شهص ة م د ر ة  ا علم  ) 

إسترقم ج ة قوتيل و قولستلر فم قوتفك ر قإلبدقعم  ق  ق  قوياصوم   -36

 و دمة قولجتل  

قوتيلاا و / لاام قواا ي يقصمتااه جصميااة قوب اارة    شااصرك بااصولنملر قويل      

 . 2113/  4/  29قولستلر , بتصر خ 

           ( شهص ة م د ر ة  ا علم  ) 

مكصما قوبنص  قوترب ي  قإلنسصنم فم يق قج قإلمصم علم قوهص ي  -37

 ( .عل ه قوسالم) قإلمصم قوةسف قويسكري ( عل ه قوسالم)

باا  قوااد وم قواا ي يقصمتااه ق مصنااة شااصرك فاام قولاانملر قوساان ي قورق     

 .م 2113/  5/ 18 -17قويصمة وليتبة قوكصظل ة قول دسة , بتصر خ 

            ( ا علم شهص ة م د ر ة م   رع قولنملر   ) 
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