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 (عنه هللا )رضى طالب أبي بن علي الراشد الخليفة عهد في وتطبيقاتها اإلنسان حقوق
 هـ04 هـ ــ53

 جاسم حميدي مؤيد. م
 التأريخ قسم – اآلداب كلية – تكريت جامعــــــــــة

 المقدمـة
 أعمال نا، باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات   ونعوذ   ونستغفره ، ةونستعين نحمده   هلل، الحمد   إن      

 الرضا:الحمد بعد  رضيت، ولكإذا  ولك الحمد  
عن حقوق اإلنسان في عهد أمير المؤمنين علي  بن أبي  ث  حد  يت   بحثي هذا ن  أما بعد فإ   

دت في س  ج  طالب)رضي هللا عنه( في  حياته وسيرته العطرة وتطبيقاته لحقوق اإلنسان التي ت  
حياته وقبل استشهاده وهو يوصي اإلمامين الحسن والحسين )عليهما السالم( بتطبيق الشريعة 

 هللا في ااتيتام فال هللا "مثيل به ، ويقول)رضي هللا عنه( اإلسالمية بحق القاتل وعدم تعذيبه أو الت
هم وصية نبيكم)صلى هللا عليه في جيرانكم  فإن   هللا   فواههم ،وال يضيعن بحضرتكم ،وهللا  ت عنوا أ

شركوهم في أفي الفقراء والمساكين ف هللا   سيورث ه ، وهللا   ه  ن  ا أنن  وسلم( ، مازال يوصي به حتى ظ  
لقد كان )رضي هللا عنه(  يستنبط ااتحكام من القرآن الكريم وفهم معانيه وذلك ،  "معايشكم 

ة بو  بمالزمته لرسول هللا محمد )صلى هللا عليه وسلم( منذ طفولته، ومعرفته العميقة بمقام الن  
وكيفية التعامل معه ، فقد أوضحت معالمه بأقواله وأفعاله ، لقد كان )رضي هللا عنه( حريصا  

هم على االقتداء برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( في أقواله وأعماله ولزوم حث  م الناس و  على تعلي
 سنته والمحافظة عليها .

لإلمام علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه( رؤية مميزة  مفادها أن  ينطلق البحث من فرضية    
من جهة ويمكن االستفادة لي لتلك الحقوق لحقوق اإلنسان تتسم بالشمولية والعمق والتطبيق العم

  أخرى.شكالية حقوق اإلنسان في واقعنا المعاصر من جهة من هذه الرؤية لمعالجة إ
ة من كثر  البحث فبالرغممصادر  والتحليلي أماي التاريخ بالمنهج ت  د  د  قد ح  إن  منهجية البحث 

ختص بـ لم نتمكن من العثور على مصدر علمي ي اإلنسان،المصادر التي تتكلم عن حقوق 
شارات وردت في المصادر إ عنه( إن ما)حقوق اإلنسان عند اإلمام علي بن أبي طالب )رضي هللا 
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مع ااتخذ بنظر االعتبار شمولية البحث  المتواضع،جمعها في هذا البحث  م  وشذرات ونصوص ت  
    حوله.ومكانة شخصية اإلمام علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه( وكثرة ما ورد عنه وك تب 

 
 :المبحث األول

 اسمه وكنيته ولقبه: 
بن هاشم  (2)بن عبد المطلب، ويقال له شيبة الحمد (1)هو على بن أبى طالب )عبد مناف(     

بن عبد مناف بن قصى بن كالب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
(، فهو ابن عم رسول هللا 3خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان)

محمد)صلى هللا عليه وسلم( ويلتقي معه في جده ااتول عبد المطلب بن هاشم، وولده أبو طالب 
شقيق عبد هللا والد النبي )صلى هللا عليه وسلم(، وكان اسم علي  عند مولوده أسد، سمته بذلك 

  يقول إذ كان ازه يوم خيبرأمه )رضي هللا عنها( باسم أبيها أسد بن هاشم  ويدل على ذلك ارتج
 ) رضى هللا عنه(: 

 (4أنا الذي سمتني أمي حيدرة           كليث غابات كريه المنظرة)
 ( .5وكان أبو طالب غائب ا فلما عاد، لم يعجبه هذا االسم وسماه علي ا)

 كنيتــه:
)صلى هللا  إلى أبنه ااتكبر الحسن وهو من ولد فاطمة بنت رسول هللا ة   أبو الحسن، نسب    

ا بأبي تراب، ن  ك  عليه وسلم(، وي   بها النبي )صلى هللا عليه وسلم( وكان يفرح إذا  اه  ن  ك   كنية  ى أيض 
جاء بيت فاطمة )رضي هللا عنها( فلم  وسلم(الرسول )صلى هللا عليه  نودي بها، وسبب ذلك أن  

 ل  شيء فغاضبني فخرج فلم يق  ك؟ قالت كان بيني وبينه م  : أين ابن ع  البيت، فقالفي  عليا   يجد 
: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول هللا هو في حدهمات وسلم(فقال )صلى هللا عليه  ،(6) عندي

عن  ه  رداؤ وهو مضطجع وقد سقط ورآه رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  فذهب اليهالمسجد راقد، 
، (7) ترابعنه ويقول: قم أبا  وأصابه تراب فجعل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يمسحه   ه  ق  ش  

: أبو الحسن والحسين وأبو القاسم اه  ن  من ك  هو ، و (8)اه إال النبيم  ومن رواية البخاري: وهللا ما س  
 أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المسلمين: ولقبه عند. (10)، وأبو السبطين(9)الهاشمي

 .(11))رضي هللا عنهم( 
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 مولـــده:
فقد ذكر الحسن البصري  (:هللا عنه رضى)والدته في تحديد سنة  ت  د  عد  اختلفت الروايات وت       
، وذكر ابن إسحاق أن (12)سنة بخمس عشرة أو ست عشرة  النبوية المشرفة والدته قبل البعثة أن  

ااتخبار  ا الحاكم فقال: إن  ، وأم   (14)ح ابن حجر قوله. ورج   (13)البعثة بعشر سنينوالدته قبل 
 .(15)في جوف الكعبة د  ل  علي ا و   أن  بتواترت 

 
 األسرة وأثرها في األعقاب:

علم التشريح، وهو دراسة التركيب الجسدي، وعلم النفس، وعلم ااتخالق وعلم  لقد دل       
االجتماع، على تأثير الدم والسالالت في أخالق ااتجيال وصالحياتها ومواهبها وطاقاتها، إلى 

 :(16)معين، في أكثر ااتحوال، وذلك عن ثالث طرق د  ح  
اإليمان ويحافظون  ها يؤمنون بها أشد  ل التي مازال آباء هذه ااتسرة وأجدادث  والم   الق ي م   .1

ون د  عليها، أو يحاولون أن يحافظوا عليها أشد المحافظة، ويتنبلون لها ويمجدون، ويع
، ويرون في ذلك ا  يبغر  من جار عليها من أبناء ااتسرة، أو خالفها وحاد عنها شاردا  

ساءة إليهم ال تغتفر في  ، وعقوقا  مروءة   ة  ل  وق   ة  م  غضاضة، وسقوط ه   قوانين اللآلباء وا 
 .الشريفة هذه ااتسرةالعرفية المتوارثة ل

فة واإلباء، ن  ة والفروسية، والشهامة واات  و  ت  اآلباء وعظماء ااتسرة في البطولة والف   حكايات .2
والجود والسخاء، وحماية المظلومين والضعفاء، تتناقلها ااتجيال وتتباهى بها في سن 

 ومشاعرهامن أيام الصبا إلى سن الشباب والكهولة فتؤثر في تكوين عقليتها مبكرة، و 
 باآلباء، وتبرير شهرة ااتسرة. والرجولة، والبر  

الدم الموروث في أعضاء ااتسرة كابر ا عن كابر، في أسرة حافظت على أنسابها  تأثير .3
 . (17) السالالتعلم  ده  وأصالتها، وذلك ما أي  

لى ذلك أشار النبي )صلى هللا عليه  في قوله: )الناس معادن كمعادن الفضة والذهب،  وسلم(وا 
تركيز الرئاسة الدينية والزعامة  نإ .(18) فقهوا(خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا 

وهو الذي  دائم   الروحية العلمية في أسرة معينة، واحتكارها لقيادة أمة ديني ا وروحي ا وعلمي ا بشكل  
واستغالل  مادي ا شنيع ا،  عانى منه العالم القديم قبل اإلسالم فساد ا اجتماعي ا وخلقي ا جارف ا استبداد ا
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ية والساسانية ، والمجتمعين انتزخر به كتب التاريخ وشهادات المؤرخين لإلمبراطوريتين الروم
أبى طالب )رضي هللا عنه(  ولد ونشأ فيهما أمير المؤمنين علي بن ، (19)اإلغريقي والهندي

العرقي واالجتماعي، وما كانتا تمتازان به من خصائص وأعراف، وتقاليد وتراث خلقي ونفسي، 
 . (20)وكيف كان العرب ينظرون إليهما ويقرون لهما بالفضل، في ذلك لقريش ثم لبني هاشم

لغتها ونصاعة بيانها، وكرم نسب قريش، وسيادتها، وفصاحة  و  عل  هم ب  ل  ك   ب  العر   قبيلة قريش: أقر   
ا وال جداال   وكانوا حلفاء متآلفين ،  (21)أخالقها وشجاعتها وفتوتها، وذهب ذلك مثال  ال يقبل نقاش 

كين بكثير من شريعة إبراهيم الخليل عليه الصالة والسالم، ولم يكونوا كااتعراب الذين ال مس  ت  م  
ن نو  ف  ك  أوالدهم، ويحجون البيت، ويقيمون المناسك، وي  يوقرهم دين، وال يزينهم أدب، وكانوا يحبون 

،ويتباعدون عن المناكح من البنت  (22)موتاهم، ويغتسلون من الجنابة، ويتبرؤون من الهرابذة
وبعد ا من المجوسية ونزل القرآن بتأكيد صنيعهم وحسن  وبنت البنت وااتخت وبنت ااتخت، غيرة  

، ومما زاد شرفهم أنهم كانوا  (23)والشهود ويطلقون ثالث اجون بالصداق اختيارهم، وكانوا يتزو  
جون أحد ا حتى يشترطوا عليه أن زو  جون من أي قبيلة شاءوا وال شرط عليهم في ذلك، وال ي  تزو  ي  

ا على دينهم، يرون ذلك ال يحل    . (24)لهم وال يجوز لشرفهم، حتى يدان إليهم وينقاد يكون متحمس 
ذا قرأنا ما حفظه التأريخ وكتب ا بنو هابنو هاشم :  أم    شم فكانوا واسطة العقد في قريش، وا 

استدللنا به على ما كان يمتاز به هؤالء من   وهو قليل من كثير جد ا السيرة من أخبارهم وأقوالهم
ورجاحة العقل، وقوة اإليمان بما للبيت من  شيء   ل  مشاعر اإلنسانية الكريمة، واالعتدال في ك  

مكانة عند هللا، والبعد عن الظلم ومكابرة الحق، وعلو الهمة، على الضيف والمظلوم، والسخاء  
والشجاعة، وما تشتمل عليه كلمة )الفروسية( عند العرب من معان كريمة وصفات حميدة، 

ليه وسلم (، تتفق ويتفق مع ما كان يفضله والسيرة التي تليق بأجداد الرسول الكريم )صلى هللا ع
 ااتخالق  . ويدعو إليه من مكارم 

 

 صفاته الُخلقية رضي هللا عنه:
وأحسن ما رأيت في صفة علي )رضي هللا عنه( أنه كان  " رحمه هللا ر  يقول ابن عبد الب  

القمر ليلة البدر حسن ا،  ه  من الرجال إلى القصر ما هو، أدعج العينين، حسن الوجه، كأن   ة  ع  ب  ر  
ت د ا( عنقه إبريق فضة، أصلع ليس  ن  كأأغيد،  (25)ضخم البطن عريض المنكبين، شئن الكفين )ع 
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في رأسه شعر إال من خلفه، كبير اللحية، لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري، ال يتبين 
ا، إذا مسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم  يستطع أن يتنفس، عضده من ساعده، قد أدمجت دمج 

ذا مشى للحرب هرول، ثابت الجنان، قوي  وهو إلى السمن ما هو  شديد الساعد واليد وا 
 . (26)"شجاع

 إسالمـه:
 على علي  بن أبى طالب وما صنع هللا له وأراد به من الخير أن   وجل   ز  كان من نعمة هللا ع       

ا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثي رة، فقال رسول هللا )صلى هللا عليه قريش 
أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى  ، إن  يا عم   "العباس وكان من أيسر بنى هاشم  وسلم( ل ع م ه  

ما أصاب الناس من هذه ااتزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه عياله، آخذ من بيته واحد ا وتأخذ 
إنا نريد أن  " فانطلق حتى أتيا أبا طالب، فقاال له ."واحد ا، فنكفيهما عنه، فقال العباس: نعم

إن تركتما لي عقيال   " ، فقال لهما"عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ف  ف  خ  ن  
، فأخذ رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( علي ا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفر ا " فاصنعا ما شئتما
 )صلى فلم يزل علي بن أبى طالب )رضي هللا عنه( مع رسول هللاإليه،  ه  م  ض  )رضي هللا عنه( ف  

، فأقر   وسلم(هللا عليه  ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى ه  ق  د  به وص   حتى بعثه هللا نبي ا فاتبعه علي 
 . (27)عنه أسلم واستغنى 

الجميل والمعروف لعمه أبى طالب  ونالحظ أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( أراد أن يرد  
الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب، فكان هذا من أكبر نعم هللا)عز وجل(على علي  )رضي هللا 

، فانعكس هذا الخلق القرآني على علي  )رضي هللا عنه( ، فقد نشأ في بيت اإلسالم  عنه(
ى الدعوة حدود البيت خط  ت  وتعرف على أسراره في مرحلة مبكرة من حياته، وذلك قبل أن ت  

وتنطلق إلى البحث عن أنصار يشدون أزرها وينطلقون بها في دنيا الناس، ويخرجونهم من 
الظلمات إلى النور، وقد اختلف العلماء فيمن آمن بعد السيدة خديجة بنت خويلد أم 

 عنه( )رضي هللاأم على )رضي هللا عنه(، ، هل هو أبو بكر الصديق )رضي هللا عنها(المؤمنين
)رضي أول من أسلم من الرجال ااتحرار أبو بكر والذي أميل إليه من بين أقوال العلماء، أن    ،

، ومن )رضي هللا عنها( ، ومن الصبيان علي)رضي هللا عنه( ، ومن النساء خديجةهللا عنه(، 
 ، وبهذا يكون أمير المؤمنين أول الصغار إسالم ا.  (28)الموالي زيد بن حارثة 
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 استشهاد أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب )رضي هللا عنه(
قاق المتتابع  والخالف      في السنة ااتربعين من الهجرة النبوية ، أراح هللا من هذا الش 

ن أولئك رفيقا  وسبب ذلك أنه  المستعصي ، فضمه الى إخوانه من الشهداء والصالحين ، وحس 
ا حل  بإخوانهم من الخوارج  وكرهوا المقام بعدهم ،فاتفقوا اجتمع ثالثة من الخوارج ، وتذاكروا م

على أن يذهب أحدهم وهو عبد الرحمن بن م لجم الم رادي إلى الكوفة ، فيقتل عليا  )رضي هللا 
ويذهب الثاني ، وهو الب رك  بن  عبد هللا التميمي الى الشام فيقتل معاوية ، ويذهب ثالثهم  ،عنه( 

ميمي إلى مصر فيقتل عمرو بن العاص ، وات عدوا بينهم ليلة  ، ينفذون ، وهو عمرو بن بكر الت
بالسيف  الصبح، فضربهوانتظره في صالة  معاوية،فذهب إلى  الب رك،فيها ما اتفقوا عليه . فأما 

و بن بكروأم   فقتل. معاوية،فأمر به  يمته،فوقع في أليته ولم  ولحسن  عمرو،فذهب إلى  ا عمر 
 السهمي،فكان يصلي بالناس خارجة بن حذافة  إلى الصالة في ذلك اليوم لمرضه حظه لم يخرج

الرحمن بن  ا عبدوأم   فقتل. عليه،وقبض  ظنه، عمرو فخابخارجي فقتله ظن ا  منه أنه فضربه ال
عد فيها الخوارج   وهي ليلة الليلة التي ات   أمير المؤمنين في صباح الكوفة وانتظرفقصد  م لجم،

 . هـ(40)بع عشرة خلون من رمضان الجمعة لس
الة، الناس:فبينما أمير المؤمنين ينادي    الة، الص  كم  قائال :إذ ضربه هذا الشقي بسيفه  الص  الح 
فشد  عليه  الرجل،ال يفوتنكم  عنه(:فقال علي  )رضي هللا  اتصحابك، علي  واليا  لك،ال  هلل،

 (: النفس  ثم قال )رضي هللا عنه الصبح،وقد م جعدة بن هبيرة يصلي بالناس  وأخذوه.الناس 
ن بقيت  رأي قتلني،كما  فاقتلوه،إن هلكت  بالن فس، ألفينكم  ال يا بني عبد المطلب رأيي،ت فيه وا 

 حسن إن انظر يا قاتلي،قتلن إال أال ال ي   المؤمنين.ق تل أمير  المسلمين تقولون:تخوضون دماء 
صلى )سمعت رسول هللا  بالرجل فأنيت مثلن   بضربة والمن ضربتي هذه فاضربه ضربة   أنا مت  

 .(29)بالكلب العقور" والمثلة ولو" إياكم  يقول: (هللا عليه وسلم
ندب بن ع  الحسن فقالنفقدك فنبايع  فقدناك، واليا أمير المؤمنين إن  فقال:بد هللا ودخل ج 

ثم دعا الحسن والحسين عليهما السالم  (.أنتم أبصر   أنهاكم،وال  آمركم، )ما( )رضي هللا عنه
وي  هللا،" أوصيكما بتقوى  لهما:فقال  ن بغتكما على شيء ز   الحق،وق وال  عنكما،وال تبغيا الدنيا وا 
وأعمال بما  ناصرا ،وللمظلوم  خصيما ،وكونا للظالم  لألخرى، الضائع واصنعاوأعينا  اليتيم، وأرحام
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ومكث )رضي هللا عنه( في الخالفة أربع  .(30)تأخذكما في هللا لومة الئم"  والهللا في كتاب 
  وأياما . أشهر،وسبعة  سنين،

 
 المبحث الثاني

 تطبيقات حقوق اإلنسان في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه(  
)رضي ة النبوية ، ونهج الخلفاء الراشدين ن  المنهج التطبيقي لحقوق اإلنسان في الس   إن  

بهذا  المنهج الشريف أبهر ااتلباب من عظمة الشريعة التي حققت أعلى مظاهر هللا عنهم(، 
ترشد العقل البشري إلى  صقله بمبادئ قويمة وأحكام رشيدة العدالة بإيقاظ الضمير اإلنساني ، و 

اتمة في التوازن ، وهنا يضرب لنا رجال طريق بناء هادف إلى مصلحة الفرد بما يحقق مصلحة ا
اإلسالم أعظم ااتمثلة الرائعة في إرساء حقوق اإلنسان، حتى لو كان هذا اإلنسان ظالما  ويستحق 

أنواع العقاب، لقد كان الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي  بن أبي طالب )رضي هللا  أشد  
لمواطنين ، فقد سبقت الرحمة عند أمير المؤمنين عنه(الذي كان نموذجا  في رحمة الحاكم على ا

علي )رضي هللا عنه(غضبه في أحلك لحظة من لحظات حياته ، وهي التي يواجه فيها الموت 
، فيكون شغله الشاغل أن يقدموا له  د  رص  نتيجة اعتداء ابن ملجم عليه مع سبق اإلصرار والت  
خليفة. عن جعفر ل به إذا قتلوه أخذا  بثأر الالطعام والشراب وحسن اإلسار ، ويوصي بعدم التمثي

أن علي ا )رضي هللا عنه(كان يخرج إلى صالة الصبح ومعه درة يوقظ بها  بن محمد عن أبيه )
الناس ، فضربه ابن ملجم ، فقال علي  )رضي هللا عنه(: أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره  فإن 

ن   ن  شئت استق عشت فأنا ولي دمي ، أعفو إن شئت ، وا  (الو  ث  م  فقتلتموه فال ت   مت   دمت ، وا 
(31) 

 .وقد أوصى )رضي هللا عنه( قبل وفاته للحسن والحسين رضى هللا عنهما : أوصيكما به ،فإن  
 ن أباكما كان يحبه ، وقال للحسن ) أوصيك ، أي ب ني  شقيقكما وابن أبيكما ، وقد علمتما أ

يتاء الز  قام الصالة لوقتها ، وا  ال صالة إال  ه  كاة عند محلها ، وحسن الوضوء   فإن  بتقوى هللا ، وا 
بطهور ، وأوصيك بغفر الذنب ، وكظم الغيظ ، وصلة الرحم ، والحلم عن الجاهل ، والتفقه في 
الدين ، والتثبت في ااتمر والتعاهد للقرآن  وحسن الجوار، وااتمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر 

  .(32)عنه( )رضي هللا  كر هللا حتى استشهد( . ثم لم يزل يذ، واجتناب الفواحش
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،بيعته  ولما رأى أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( أن     هللا،فحمد  قام فخطب في الناس ت م ت 
ر،يبين  فيه الخير  هاديا ،هللا أنزل كتابا   الناس إن   )أيهاقال  عليه، ثمأثنى و  بالخير  فخذوا والش 

،ودعوا   مجهولة،إن  هللا حرم ح رمات غير  الجنة.الى  تعالى يؤد كمإلى هللا  الفرائض اد وها الشر 
فالمسلم من  المسلمين،باإلخالص والتوحيد حقوق  ك لها وشد  رمة المسلمين على الح رم وفضل ح  

أمر بادروا  يجب.دم  أمرئ مسلم إال بما  ل  ح  وال ي   بالحق،إال  ويده،سلم المسلمون من لسانه 
نم   أمامكم،الناس  الموت، فإن  م كوخاصة أحد العامة ا من خلفكم الساعة تحد وكم تخففوا تلحقوا وا 

بالده وعباده إنكم مسؤولون حتى عن البقاع  هللا فيعباد  هللا،اتقوا  أخراهم.فإنما ينتظر الناس 
ذا رأيتم الخير فخذوا  تعصوه،أطيعوا هللا وال  والبهائم، ذا رأيتم الشر  فدعوه قال تعالى به،وا   :وا 

ع ف ون  ف ي  ت ض  وا  إ ذ  أ نت م  ق ل يل  مُّس  ( )و اذ ك ر    .(34)نزل . ثم (33)اات ر ض 
 

 :فين  ص  لعسكره قبل لقاء العدو ب   السالم( )عليهأمير المؤمنين  ومن وصية
ة  وترككمهللا  على  ال تقاتلوهم حتى يبدؤوك م  فإنكم بحمد  " ة   إياهم حتى ح ج   أخرى لكميبدؤوكم ح ج 

 جريح والكانت الهزيمة   بإذن هللا فال تقتلوا مدبرا  وال ت صيببوا م عورا  وال تجهزوا على  عليهم فإذا
عيفات   القوى وااتنفس والعقول  ن شتمن أعراضكم وسببن  أمرائكم فإنهن  ض  تهيجوا النساء بأذ ى وا 

نهن   ن   إن ك ن ا لنؤمر بالكف عنهن وا  كان  الرجل ليتناول  المرأة في الجاهلية بالفهر  أو  لمشركات وا 
ه    .(35) "الهراوة  بها وعقبه  من بعد 

 
 ستعمله على الصدقات:المن  قد كتبهاومن وصية أمير المؤمنين عليه السالم كان 

ذ ن  "      ليه  كارها  وال تأخ  و عن  م سل ما  وال ت جتاز ن   ع  ريك  له  وال ت ر  ان طل ق  على ت قو ى هللا  و حد ه  ال ش 
منه  أكثر  م ن  حق  هللا  في ماله  فإذا ق دمت  على الحي  فانز ل بمائ هم  من غير أن  ت خالط أب يا ته م  ث م 

كينة  والوقار  حتى ت باد  امض  إليهم بالس  قوم بينهم فتسلم عليهم وال تخدج بالتحية  لهم ثم تقول ع 
ذ  منكم ح ق  هللا  في أموالكم فهل هلل  في أموالكم من   الرحمن أ رسلني إليكم ولي  هللا  وخليفته   آلخ 

ن أنعم  لك م نعم فان طل ق معه  من  غير أن   عه  وا  تخيفه  حق ف ت ؤد وه  إلى ولي ه  فإن قال قائل  ال ت راج 
لها إال  بإذنه  فإن   ة  فإن  كان  له  ماشية  أو إبل فال تدخ  ذ  ما أعطاك م ن  ذهب أو ف ض  أو ت رهقه  فخ 
أكث ر ها له  فإذا أتيتها فال تدخل عليها دخول   م تسلط   عليه   وال عنيف  به  وال ت نف ر ن  بهيمة  وال 
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صدعين ث م  خيره  فإذا اختار  فال تعرضن  لما تفزعنها وال ت سوأن  صاحبها فيها واصدع المال  
ن  لما اختار فال تزال كذلك حتى  يره  فإذا اختار  فال تعرض  اختاره  ثم  اصدع الباقي صدعين ثم خ 
يبق ى ما فيه   من الوفاء  لحق  هللا  في ماله  فاقبض  حق  هللا منه  فإن استقالك  فأقله  ثم  اخلطهما ث م 

ذ ن  عودا  وال هرمة  وال مكسورة اصن ع مثل الذ ي ص ذ  حق  هللا  في ماله  وال تأخ  نعت  أوال  حتى تأخ 
ن ن  عليها إال من يثق  بدينه  رافقا   بمال المسلمين حتى ي وصله   وار وال تأم  وال مهلوسة وال ذات ع 

ف  وال م جحف وال إلى ول ي هم ف ي قسمه  بينهم وال ت وكل بها ناصحا  شفيقا  وأمينا  حفيظا  غير معن
ذها أمينك  ندك   نصيره  حيث  أمر  هللا  به  فإذا أخ  م غلب  وال متعب ثم احذر إلينا ما اجتمع   ع 
هد نها   ها وال ي ج  ر  ذلك ب ولد  فأوعز إليه  أال  ي ح ول  بين ناقة  وبين  فصيلها وال يمصر  لبنها فيض 

ل بين صاحباتها في ذلك وبينها ول غب وليستأن  بالنق ب  والظالع  ر كوبا  وليعد  ي رفه  على الال 
ها في الساعات  ولي مهله ا  عند الن طاف وااتعشاب حتى تأتينا بإذن  هللا ب د نا  م نقيات  وال  ولي روح 
ن ة  نبيه  )صلى هللا عليه وسلم( فإن  ذلك  أعظم  اتجر ك وأقرب   مجهودات  لنقسمها على كتاب  هللا وس 

ك ان شاء   "هللا   لر شد 
(36) . 

يقيم العدل والحق ويضرب لنا  عنه( كان)رضي هللا أمير المؤمنين  ن  نستلهم من هذه الوصية أ
قامة العدل والمساوات وهي من  اآلخرين،الكثير من ااتمثلة على عدم االعتداء على حقوق  وا 

    ااتساسية.مبادئ حقوق اإلنسان 
 

 حق األمة في الرقابة على الحكام:
ي ر   إن   ن ك م  أ مَّة  ي د ع ون  إ ل ى ال خ  ل ت ك ن م   لألمة الحق في مراقبة الحكام وتقويمهم، قال تعالى: "و 

" ن  ع ن  ال م ن ك ر  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون  ي ن ه و  وف  و  ون  ب ال م ع ر  ي أ م ر  و 
، وكان أول ما قاله أمير (37)

 من أمرتم، إال   هذا أمركم ليس اتحد فيه حق إال   توليه.. إن  المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( إثر 
فإن أحسنت  "قال إذ، وهذا نفس ما قاله أبو بكر عندما تولى  (38) ليس لي أمر دونكم ه  أن  

ن أسأت فقوموني أحب الناس إلىَّ "بن الخطاب)رضي هللا عنه( ، وما قاله عمر  (39)"فأعينوني وا 
 .  (41)"إني أخاف أن أخطئ فال يردني أحد منكم تهيب ا مني "، وقال(40)"من رفع إلىَّ عيوبي

إن وجدتم في كتاب هللا أن تضعوا رجلي في القيد "بن عفان )رضي هللا عنه(  وما قاله عثمان
)رضي هللا ، وبذلك يكون قد جرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين  (42)"فضعوا رجلي في القيد
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بة على الحكام، ولم ينكره أحد، فدل ذلك على على التسليم لألمة بحق الرقاعنهم( 
ومحكومين في عهد الخالفة  )رضي هللا عنهم(  حكاما  إجماع الصحابة ،فضال  عن(43)اإلجماع

 النبوية ةن  الراشدة ليس له إال معنى واحد وهو الفهم الصحيح للكتاب، والطريق السليم للعمل بالس  
وعاشوا طريقة النبي )صلى هللا عليه وسلم ( في إقامة ، فهم الذين عاصروا عهد تنزيل الكتاب 

حياة الناس عليه فهم أفهم الناس لروح الدين، وأعرف الناس بمقاصد الشرع وأقدر الناس على 
 التمييز بين الحق والباطل .

: (44)ومن المستبعد بل من المحال أن يجمعوا على باطل، لقول النبي )صلى هللا عليه وسلم( 
، ولهذا كان إجماعهم حجة يسوغ أن تراعى وتوضع ضمن "تجتمع على ضاللةإن أمتى ال "

جماع ااتمة قد يكون على فهم نص، ويجوز أن ينعقد اإلجماع  مصادر الدستور اإلسالمي، وا 
عن اجتماع وقياس، ويكون حجة إن أمير المؤمنين علي ا رضي هللا عنه كان يحث الناس في 

عن المنكر، فقد خطب ذات يوم فحمد هللا وأثنى عليه ثم  خالفته على ااتمر بالمعروف والنهي
أيها الناس إنما هلك من هلك قبلكم يركبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون وااتحبار، فأخذتهم  "قال

فم روا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن  العقوبات،
 .  (45)"لمنكر ال يقطع رزق ا وال يقرب أجال  ااتمر بالمعروف والنهي عن ا

 
 الشورى:

إن  من قواعد الدولة اإلسالمية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على    
ل و  ك نت  ف ظًّا  م ة  م  ن  هللا  ل نت  ل ه م  و  مضاء الحكم بالشورى، قال تعالى: "ف ب م ا ر ح  رضاهم ورأيهم وا 

ل ك  ف اع ف  ع ن ه   و  وا م ن  ح  ل يظ  ال ق ل ب  ال ن ف ضُّ كَّل  غ  ر  ف إ ذ ا ع ز م ت  ف ت و  او ر ه م  ف ي ااتم  ش  ت غ ف ر  ل ه م  و  م  و اس 
" ك  ل ين  ل ى هللا  إ نَّ هللا  ي ح بُّ ال م ت و  ال ة    (46)ع  ب  ه م  و أ ق ام وا الصَّ اب وا ل ر  ت ج  ين  اس  . وقال تعالى: " و الَّذ 

ق   ز  م مَّا ر  ور ى ب ي ن ه م  و  ر ه م  ش   .  (47)ن اه م  ي ن ف ق ون"و أ م 
لقد تضمنت اآلية الكريمة حكم الشورى بين المسلمين بإقامة الصالة، فدل ذلك على أن حكم  

ا . وقد كان   (48)الشورى كحكم الصالة، وحكم الصالة واجبة شرع ا، فكذلك الشورى واجبة شرع 
ا على التزا م منهج الشورى في أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب )رضي هللا عنه( حريص 

تصرفاته وأعماله وقراراته، فمن ذلك أنه حينما وصل إليه كتاب من قائده )معقل بن قيس 
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الرياحي( المكلف بمحاربة الخريت بن راشد الخارجي جمع أصحابه وقرأ عليهم كتابه واستشارهم 
ل بن قيس نرى أن تكتب إلى معق "اجتمع رأي عامتهم على قول واحد وهو فقدوطلب منهم الرأي 

، (49)"ا ال نأمن أن يفسد عليك الناسفيتبع أثر الفاسق فال يزال في طلبه حتى يقتله، أو ينفيه، فإن  
االستشارة عين الهداية وقد "ومما روى عن أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( في الشورى قوله 

المشاورة وبئس االستعداد )رضي هللا عنه(: نعم المؤازرة  ، وقوله (50)"خاطر من استغنى برأيه
ا أوصى به م  ، وم  (52)"خير من مشهد الغالم خ  ي  الش   رأي  "، وقوله )رضي هللا عنه( (51)االستبداد

أمير المؤمنين )رضي هللا عنه( على  مالك بن الحارث ااتشتر حين بعثه إلى مصر في الشورى 
لفضل ويعدك الفقر، وال ال تدخلن في مشورتك بخيال  فيعدل بك عن ا" قوله )رضي هللا عنه(

ا فيزين لك الشره بالجور فإن البخل والجبن والحرص  جبان ا فيضعفك عن ااتمور، وال حريص 
، وكان على )رضي هللا عنه( يعلم أن الحاكم إن لم يكن  (53)"غرائز شتى يجمعها سوء الظن باهلل

من شؤون الدولة  ها وسوف يغيب عنه الكثيرله مستشارون فال يعلم محاسن دولته وال عيوب  
وقضايا الحكم، وكان يعلم أن الشورى تعرفه  ما يجهله وتضع أصابعه على ما ال يعرفه، وتزيل 

انظر في  "ااتمور التي يقدم عليها فها هو يقول لألشتر النخعي عندما واله مصر ل  شكوكه في ك  
باة وال إيثار ا، فإن ااتثرة أمور عمالك الذين تستعملهم  فليكن استعمالك إياهم اختيار ا وال يكن محا

دخال  بااتعمال أي االستبداد بال مشورة والمحاباة بها جماع من شعب الجور والخيانة هلل، وا 
الضرر على الناس، وليست تصلح أمور الناس، وال أمور الوالة إال بإصالح من يستعينون به 

أهل الورع والعفة والعلم  على أمورهم، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم، فاصطف لوالية أعمالك
والسياسة والصق بذوي التجربة والعقول  والحياء من أهل البيوتات الصالحة وأهل الدين والورع، 
ا وأقل في المطامع إسراف ا، وأحسن في عواقب  صالح  فإنهم أكرم أخالق ا وأشد اتنفسهم صون ا وا 

 .  (54)"الك وأعوانكم  ااتمور نظر ا من غيرهم فليكونوا ع  
 

 العدل والمساواة:
من أهداف الحكم اإلسالمي الحرص على إقامة قواعد النظام اإلسالمي التي تساهم في  إن       

إقامة المجتمع المسلم، ومن أهم هذه القواعد العدل والمساواة، وقد قام أمير المؤمنين علي  )رضي 
ة هللا عنه( بإقامة العدل بين الناس، وقد تضافرت كل الخصال الحميدة والمعطيات العلمية والفقهي
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التي جعلته مؤهال للقيام بدوره هذا على أكمل وجه حتى أن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( لثقته 
بهذا  (56)صلى هللا عليه وسلم() ، وقد دعا له رسول هللا(55)به وبقدراته بعثه قاضي ا إلى اليمن

على العدل الدعاء العظيم: "اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه" ولذلك كان من الطبيعي أن يقيم حكمه 
دة بين و  الشامل، وأن يجعله على رأس غايات وأهداف الحكم، اتن به تستقيم ااتمور وتظهر الم  

 الرعية . 
العدل في فكر أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( هو عدل اإلسالم الذي هو  وال شك أن   

لإلسالم في مجتمع ة في إقامة المجتمع اإلسالمي والحكم اإلسالمي، فال وجود الرئيسالدعامة 
يسوده الظلم وال يعرف العدل، لقد كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب )رضي هللا عنه( قدوة 
في عدله، أسر القلوب وبهر العقول، فالعدل في نظره الذي يسعى لتطبيقه في الحكم هو إحدى 

وقد سار على ذات  أهم ركائز الخالفة الراشدة، دعوة عملية لإلسالم تفتح قلوب الناس لإليمان،
نهج الرسول )صلى هللا عليه وسلم (فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس، فعن 

ا له، فلما انقضت الحرب  ه  وج  ا ت  م  ل   "شريح قال علي )رضي هللا عنه( إلى حرب معاوية، افتقد درع 
ورجع إلى الكوفة، أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق، فقال له: يا يهودي، هذا الدرع 
درعي، لم أبع ولم أهب فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقال علي  )رضي هللا عنه(: نصير إلى 

ى شريح فجلس علي  )رضي هللا عنه( إلى جنب شريح، وجلس اليهودي بين القاضي، فتقدما إل
هذه الدرع التي في يد اليهودي  يديه.  فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين فقال: نعم، أقول: إن  

، والحسن  (57)درعي، لم أبع ولم أهب، فقال شريح: يا أمير المؤمنين بينة، قال: نعم قنبر
ع درعي، قال: شهادة االبن ال تجوز لألب،  فقال : رجل من  أهل  الدر  والحسين يشهدون أن  

يقول: "الحسن والحسين  (58)رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( سمعت   شهادتـه؟الجنة  ال تجوز 
 عليهي إلى قاضيه، وقاضيه قضى ن  م  د  سيدا شباب أهل الجنة" ، فقال اليهودي: أمير المؤمنين ق  

الدرع درعك، كنت راكب ا  أن ال إله إال هللا، وأن محمد ا رسول هللا، وأن   هذا الحق، أشهد أشهد أن  
على جملك ااتورق وأنت متوجه إلى صفين فوقعت منك ليال ، فأخذتها قال: أما إذا قلتها فهي 

 ، وحمله على فرس فرأيته وقد خرج فقاتل مع علي  )رضي هللا عنه( الشراة بالنهروان  . "لك
على باب القصر إذ خرج  ا قياما  ن  ك   "الحكم: عن ناحية القرشي عن أبيه قال ومن أمثلة عدله في

له، فلما جاز صرنا خلفه، فبينما  علي  )رضي هللا عنه( علينا فلما رأيناه تنحينا عن وجهه هيبة  
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هو كذلك إذ نادى رجل: يا غوث ا باهلل، فإذا رجالن يقتتالن فلكز صدر هذا وصدر هذا، ثم قال 
وقد اشترطت عليه أن ال  ي شاة  ن  هذا اشترى م   يا، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين إن  لهما: تنح

يعطيني مغموز ا وال محذق ا يعنى الدراهم المعيبة فأعطاني درهم ا مغموز ا فرددته عليه فلطمني، 
م: اجلس ط  ال  قال: صدق يا أمير المؤمنين قال: فأعطه شرطه، ثم قال ل   تقولفقال لآلخر: ما 

، قال: أو عفو يا أمير المؤمنين، قال: ذلك إليك، قال: فلما جاز الرجل، وقال للمظلوم: اقتص  
قال علي  )رضي هللا عنه(: يا معشر المسلمين خذوه، قال: فأخذوه فحمل على ظهر رجل كما 

وفي  "يحمل صبيان الكتاب، ثم ضرب خمس عشرة درة، ثم قال: هذا نكال لما انتهكت من حرمته
 .   (59)"هذا حق السلطان "قال ه  أن  رواية 
 تفقد  و خرج من بيته إلى السوق  فقدلتواضع أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه(  ل  عا م ث ل  وهذا 

مشكالتهم، وهو نوع من السلوك العالي الذي يبرز وجود الوالة  ل  بنفسه في ح   وقام  أحوال الناس، 
في واقع حياة الرعية، سواء قام بذلك الوالي ااتكبر أو من دونه، وال يلزم تكرار هذا الوجود كل 

 ه  ق  ق على بقاء ح  صاحب الح   الوالة معهم في مشكالتهم ليطمئن   يوم، إذ يكفي شعور الناس بأن  
فيما لو اعتدى عليه، وليرتدع من تسول له نفسه االعتداء على حقوق  في حوزته وعودته إليه

وهذا  تعالىوقبل ذلك وأهم منه أن يردعه كل من يحدث نفسه باالعتداء على حق هللا  الناس
الوجود المتالحم بين الوالي والرعية يظهر بصور متعددة تتناسب مع أنماط الحياة في كل 

سائغ ا في عصره، ي ع د  م به أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( قائل: إن ما قا عصر، فال يقولن  
نما العبرة بااتهداف  برة  ال ع   ه  ولكنه بعيد التصور في هذا العصر، فإن   بااتشكال والصور، وا 

والمقاصد التي بها تحقق الحياة السعيدة للمسلمين  وذلك برعاية حق هللا أوال ، ثم حقوق الناس 
فيما أمر به أمير المؤمنين على )رضي هللا عنه ( من إجراء العقوبة على العامة والخاصة، و 

المعتدي مع تنازل صاحب الحق داللة على إدراكه )رضي هللا عنه( لمقاصد اإلسالم من حفظ 
شاعة  السالم بين المؤمنين، وبذلك سيرتدع من تميل نفسه إلى االعتداء على غيره إذا  ااتمن، وا 

 .  (60)ري عليه ولو عفا عنه خصمهالعقوبة ستج عرف بأن  
قدم على علي  ابن  ")رضي هللا عنه(: ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه قال  ومن مواقف عدله  

 ه  م  س  ق  أسباع فوجد فيه رغيف ا، ف   سبعة   ه  م  س  ق  ، ف   (61)أبي طالب )رضي هللا عنه( مال من أصبهان
 .  (62)"كسرة، ثم أقرع بينهم، أيهم يعطي أول سبع كسر، وجعل على كل جزء  
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وأما مبدأ المساواة الذي اعتمده أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب )رضي هللا عنه( في دولته، 
فيعد أحد المبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي أقرها اإلسالم، قال تعالى: "ي ا أ يُّه ا النَّاس  إ نَّا 

ل ق ن اك م م  ن ذ ك ر   ل يم  خ  ن د  هللا  أ ت ق اك م  إ نَّ هللا  ع  ف وا إ نَّ أ ك ر م ك م  ع  ق ب ائ ل  ل ت ع ار  ع وب ا و  ع ل ن اك م  ش  و أ ن ث ى و ج 
" ب ير  ، وجاءت ممارسة أمير المؤمنين علي  )رضي هللا عنه( لهذا  المبدأ خير شاهد، ومن  (63)خ 

إليه على الناس بالتساوي بعد أن يحتجز منه  هذه المواقف، حرصه على تقسيم المال فور وروده
ما ينبغي أن يأخذ للمرافق العامة، ولم يكن يستبيح لنفسه أن يأخذ من هذا المال إال مثلما يعطي 

أنه كان يعطي معارضيه من الخوارج من العطاء مثلما يعطي غيرهم  فضال  عنغيره من الناس، 
س ، وكان )رضي هللا عنه( يساوي في العطايا بين وهذا قبل سفكهم للدماء، واعتدائهم على النا

)رضي هللا عنه( في هذا الباب، وكان )رضي هللا  ابي بكر الناس وبذلك يكون اقتداؤه بالصديق
عربي ا على أعجمي، فقد دفع مرة طعام ا ودراهم بالتساوي إلى امرأتين إحداهما  عنه( ال يفضل

ئلة: إني وهللا امرأة من العرب، وهذه من العجم، عربية، والثانية أعجمية، فاحتجت ااتولى قا
وهللا ال أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضال  على بنى  إني   "رضي هللا عنه( ) فأجابها علي  

، قال )رضي "إسحاق. وكذلك لما طلب إليه تفضيل أشراف العرب وقريش على الموالي والعجم
نم  ال وهللا، لو كان المال لي لواسي "هللا عنه( . وعن يحيى بن  (64)"أموالهما هي ت بينهم، فكيف وا 
استعمل علي  )رضي هللا عنه( عمرو بن سلمة على أصبهان فقدم ومعه ماله وزقاق  "سلمة قال

 فيها عسل وسمن، فأرسلت أم كلثوم بنت علي  )رضي هللا عنه( إلى عمرو تطلب منه سمنا  
وعسال ، فأرسل إليها ظرف عسل وظرف سمن، فلما كان الغد خرج علي )رضي هللا عنه( 
وأحضر المال والعسل والسمن ليقسم، فعد الزقاق فنقصت زقين، فسأله عنهما، فكتمه وقال: نحن 
نحضرهما، فعزم عليه إال ذكرها له، فأخبره، فأرسل إلى أم كلثوم فأخذ الزقين منها فرآهما قد 

مر التجار بتقويم ما نقص منهما، فكان ثالثة دراهم، فأرسل إليها فأخذها منها ثم قسم نقصا، فأ
دخل  ". وعن أبي رافع وقد كان خازن ا لعلي )رضي هللا عنه( على بيت المال  وقال(65)"الجميع

هلل  هذهيوم ا وقد زينت ابنته، فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها  فقال: من أين لها 
بها ابنة  ت  ن  ي  علي  أن أقطع يدها، قال: فلما رأيت جده في ذلك قلت: أنا وهللا يا أمير المؤمنين ز  

 .    (66)"أخي، ومن أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها، فسكت
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 الحريــات:
)رضي هللا مبدأ الحرية من المبادئ ااتساسية التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الراشدين    

ضمن حدود الشريعة  ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة   عنهم(
 واسعة   اإلسالمية وبما ال يتناقض معها، فقد كانت دعوة اإلسالم لحرية الناس، جميع الناس دعوة  

قلما تشتمل على مثلها دعوة في التاريخ، وكانت أول دعوة أطلقها في هذا المجال هي  عريضة  
عوته الناس في العديد من اآليات القرآنية لتوحيد هللا والتوجه له بالعبادة وحده دون سائر د

الكائنات والمخلوقات، وفي دعوة التوحيد هذه كل معاني الحرية واالستقالل لبني اإلنسان أضف 
جابي ا اإلسالم عرف الحرية بكل معانيها ومدلوالتها ومفاهيمها، فتارة تكون فعال  إي إلى ذلك أن  

في الدخول في  أحد   فعال  سلبي ا كاالمتناع عن إكراه   كااتمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتارة  
 مبدأ   ل  ك   يختلط معناها بمعنى الرحمة، والعدل والشورى والمساواة، اتن   كثيرة   الدين، وفي أحيان  

قيقه إال بوجود الحرية، وقد من هذه المبادئ التي نادى بها اإلسالم ال يستقيم أمره وال يمكن تح
حكم الخلفاء الراشدين خاصة بانتشار الدين اإلسالمي  ان  الة إب  ع  أسهم مبدأ الحرية مساهمة ف  

اإلسالم كرم اإلنسان وكفل حرياته على  وتسهيل فتوحات المسلمين واتساع رقعة دولتهم، اتن  
أوسع نطاق، واتن النظم السياسية ااتخرى السائدة آنذاك ، أشد درجات الكبت واالضطهاد 

ا في اإلسالم في عهد النبي )صلى هللا عليه وسلم( والخلفاء الراشدين )رضي هللا والظلم، وأم  
ال تدافع عن الحريات ومواقف تدعم ، وقد كان اتمير المؤمنين على )رضي هللا عنه( أقو (عنهم

، وقوله  "إلى المعاد العدوان على العباد بئس الزاد   "هذا المبدأ في المجتمع اإلسالمي، فمن أقواله
غير جائز في اإلسالم،  ، على أن االعتداء على الناس كافة بأي شكل كان الموجز هذا يدل  

ليس من العدل القضاء على الثقة  "قولهوذكر  المعتدين بعذاب هللا يوم القيامة  وعرف عنه 
ليس من الجائز أخذ الناس بالشبهات والحكم عليه  ه  على أن   واضحة   داللة   ، وقوله هذا يدل  "بالظن

 دامغة   ة  لمجرد الظنون والشكوك، بل ينبغي أن يكون ذلك بـ )الثقة( أي باليقين المستند إلى أدل  
وبذلك يكون المبدأ ( 67) عليه الشريعة ت  ص  ما ن   ة  ه ااتدل  ال تقبل الجدل حولها . وخير هذ وأكيدة  

الذي أقرته التشريعات الجزائية الحديثة القائل بأن المتهم يبقى بريئ ا حتى إثبات العكس قد عرفه 
.  وقد تجلى مبدأ الحرية في أروع صوره ومعانيه أيام علي  )رضي هللا  (68)بعيد   اإلسالم منذ أمد  

عنه(، فبالرغم من وجود ظروف استثنائية )فتن، مؤامرات  وحروب( تبرر الحاجة إلى تقييد حرية 
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قامتهم، إال أن علي ا )رضي هللا عنه( لم يقيد حرية أحد   يابهم وا  كان  سواء    ااتفراد في ذهابهم وا 
م من خصومه، ولم يكره أحد ا على اإلقامة والبقاء في ظل سلطانه، أو على الخروج من أتباعه أ

، (69)وال حتى على المسير معه لمقاتلة أعدائه، ولم يصد أحد ا من الناس عن اللحاق بمعاوية منه
حرية أصحاب عبد هللا بن مسعود وعبيدة السلماني والربيع بن خيثم، ولم  يد  ق  ه لم ي  أن   إضافة الى

م على المسير معه لمقاتلة أهل الشام عندما رفضوا ذلك، بل سمح لهم بالذهاب لبعض ه  ه  ر  ك  ي  
وعندما ثار عليه الخوارج بعد معركة صفين بسبب قول التحكيم،   (70)الثغور نزوال  على رغبتهم

سلطانه أو الخروج منه، بل بالعكس فقد كان يأمر  ل  أحد ا منهم على البقاء في ظ   ه  ر  ك  لم ي   ه  فإن  
 (71)بعدم التعرض لهم في طريقهم ما داموا ال يفسدون في ااترض وال يعتدون على الناس ه  ال  م  ع  

في هذا المسجد، وال نمنعكم نصيبكم من هذا  لكم عندنا ثالث ا، ال نمنعكم صالة   إن  " ، وقال لهم
ومن الرعاية االجتماعية للمرأة أن  ، (72)"حتى تقاتلونا وال نقاتلكمالفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، 

يراعي المسؤولون العدالة والرحمة في تطبيق قوانين الدولة عليها إذ قد تلجأ المرأة الى الجريمة 
أتت الى عمر بن الخطاب )رضي  امرأة   تحت ظروف خارجة عن إرادتها فعن أبي الضحى أن  

ها ، حتى شهدت أربع شهادات فأمر برجمها ، فقال د  د  ر  ف   "نيت فارجمنيإني ز  "فقالت  هللا عنه(
  "له عذرا   ها فاسألها ما زناها لعل  د  يا أمير المؤمنين ر  "  عنه( علي  بن أبي طالب )رضي هللا 

كان اتهلي إبل فخرجت في إبل أهلي ، فكان لنا خليط فخرج في  "ما زناك  قالت  "ها فقال رد  ف  
وحمل خليطنا ماء وكان في إبله لبن فنفد مائي  ولم يكن في إبلي لبن  إبله فحملت معي ماء  

، فقال  "فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي  فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته
وعن .  (73)"، )فمن ا ضطر غير باغ وال عاد(  أرى لها عذرا   هللا أكبر "علي  )رضي هللا عنه( 

 شريح قال
كنت مع علي  بن أبي طالب )رضي هللا عنه( ومعه الدرة بسوق الكوفة وهو يقول : يا معشر   "
لى ، حتى انتهى إ"وا قليل الربح فتحرموا كثيره ترد   وا ال  م  ل  س  ار خذوا الحق وأعطوا الحق ت  تج  ال  

أسألك  ونحن حديثوا عهد برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( أما إني   تقص   "فقال  ص  ق  ي   قاص  
ال أوجعتك ضربا  قال : سل يا أمير المؤمنين قال )رضي هللا عنه(  :  عن مسألتين فإن أصبت   وا 

 ( .74)"ما ثبات اإليمان وزواله ؟ قال : ثبات اإليمان الورع وزواله الطمع



 

 

 

214 
 

 جامس محيدي مؤيد. م

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 الراشد اخلليفة عهد يف وتطبيقاهتا الإنسان حقوق

 (عنه هللا )رىض طالب أ يب بن عيل

 هـ21 هـ ــ53

هم لى أقصى الحدود ، اتن  في تبرئة المتهم إ )رضي هللا عنهم( الراشدونخلفاء لقد اجتهد ال 
أتي علي  )رضي هللا عنه(  "الميادين ، ما يروي عن عطاء قال  ل  مدافعون عن الحق في ك  

من أمور الناس وتهدد شهود الزور وقال :ال أوتي  سرق فأخذ في شيء   ه  برجل وشهد عليه أن  
نستلهم .   (75)"ى سبيلهل  خ  وكذا ، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما ف  بشاهد زور إال فعلت به كذا 

السيرة العطرة لألمام وخليفة المسلمين  كل قيم اإلنسانية والعدل والرحمة وااتمر هذه من 
فكان لحقوق اإلنسان في عهده نموذجا  يحتذى به وردا  لمن يتبجح بالمعروف والنهي عن المنكر 

العالمي لحقوق  باإلعالنا  على من يدعون د  معنى الحرية ، وكذلك ر  بحقوق اإلنسان وال يعرف 
المسلمين علي  بن  يتعلموا درسا  عن حقوق اإلنسان من السيرة العطرة لإلمام وخليفة   ن  اإلنسان أ

 أبي طالب )رضي هللا عنه(  .   
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 الخاتمـــــــــة
الموجودات، وكما حمدته سبحانه  بجوده   الصالحات وتنعم   م  ت  هلل الذي بفضله ت   الحمد        

وتعالى في المقدمة أحمده في الخاتمة ، وأشكره على توفيقه ، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة 
)رضي هللا عنه(  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمنير . وبعد فهذاوالنعمة المسداة والسراج ا

ن هذه الشخصية العظيمة والخالدة والتي هي ينبوع م مدى الرحمة واإلنسانية الذي رأينا في بحثنا
عبقها وأريجها العطر على  ح  و  ف  تتفجر كل معاني قيم الحق والعدالة ومبادئ الخير والتي ت  

هو الواقع و الحقيقة التي ال يحجبها غربال الغش والتضليل  معاء وعلى مدى التاريخاإلنسانية ج
لك التألق طين والكتاب المرجفين التعتيم على ذوالتي حاول بعض الحاقدين من وعاظ السال

زداد ذلك النور الرباني من سيرة أمير المؤمنين شعاعا  ونورا . ولنطلع ما البراق والمتوهج ولكن ا
 نستخرجه من المصادر والكتب لكي نقرن القول بالدليل. لقد تمكنا من التوصل الى جملة من

 
 االستنتاجات : 

للشريعة تجسيدا  حيا   د  ع  ( ي  رضي هللا عنهبن أبي طالب ) علي   اإلمام   ن  الء أج ل  ك  ب   ضح  ات   -1
بداع االنسان المتميز في ة النبوية مضافا  إليهما إن  ن الكريم والس  اإلسالمية برافديها القرآ

 شملت رؤيته مساحة   والسيما في مجال حقوق االنسان فقدعلى أرض الواقع  تطبيق النص  
 دها في ميدان التطبيق العملي .س  ليها وج  دعا إ من تلك الحقوق واسعة  

تصان عبر زيادة الوعي بخطورة سلبها من  ن  ينبغي أ عليا في الرؤية الحياة قيمة   د  ع  ت   -2
االنسان وعظم هذه الجريمة وانعكاسها السلبي في الدنيا واآلخرة من جهة وفرض العقوبة 

احترام حياة االنسان  خرى  إال أن  العادلة على منتهك حـق اآلخرين في الحياة من جهة أ
لـى القتل إذا ما أقدم الفرد على هدم يع القصاص العادل الذي قـد يصـل إال يلغي تشر 

 وجود اإلنسان . 
بعاده النسان بحق المساواة العادلة في أ( إلى أن ينعم ارضي هللا عنهدعا االمام علي ) -3

 .و القضائياالقتصادي ، او السياسي ، أ ، او البعد اإلنساني ، او االجتماعي سواء   ة  كاف  
الدعوة النظرية والممارسة العملية لألمام لترسيخ هذا الحق لم تكن على حساب   أن  إال  

المعايير الموضوعية للتفاضل بين الناس والتي عمل بموجبها استنادا  إلى الشريعة 
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المجتمع واالرتقاء اإلسالمية وذلك لتحقيق العدالة بين البشر من جهة والسعي لتطوير 
االيمان والتقوى والعلم والعمل المثمر هي من  ن  وجود اإلنساني من جهة أخرى ، إذ إبال

 مقومات اإلنسان الفاضل والمجتمع الصالح.
رضي في هيكل حقوق اإلنسان الذي شيده اإلمام علي ) أساسية   دعامة   الحرية   ق  ح   ـد  ع  ي   -4

ي بإشعاعه على شتى مناحي الحياة . فالحرية وأن هذا الحق يلق (، وبخاصة  هللا عنه
الشخصية والسياسية واالقتصادية والفكرية والدينية التي دعا اليها االمام وجسدها كممارسة 
عملية هي ثمار لهذا الحق وانعكاس له، مع ااتخذ بنظر االعتبار كون هذه الحرية 

 . مية ومبدأ عدم ااتضرار بااتخرمنضبطة بإحكام الشريعة اإلسال
في رؤية  طار حقوق االنسان ذات البعد السياسي يبرز حق حرية الرأي والتعبير سواء  في إ -5

ا ( جملة من الضمانات لهذرضي هللا عنهاإلمام النظرية أو ممارسته العملية ، مؤكدا  )
لهيا  شرعيا  وآلية مهمة الطالع الحكومة على سلبياتها الحق بهدف تفعيله كونه مقصدا  إ

نشاء وترسيخ الوعي السياسي ، والت   وأخطائها ، ص من سبات العقل والركود الفكري خل  وا 
من ظهور االستبداد في الواقع السياسي االسالمي و االنساني على حد  للوقـوف بالضد  

 سواء . 
ق المشاركة السياسية في شؤون البالد ( االنسان حرضي هللا عنهلقد منح االمام علي ) -6

وتقديم الشورى والنصيحة وتبادل اآلراء بين الحاكم والمحكوم ال  اةاإلسالمية واختيار القض
يجاد أفضل الوسائل الممكنة وصياغتها عبر قرارات تخدم االنسان والمجتمع  ناهيك عن 
حق ااتمة في قبول أو رفض السياسات العامة والتي تتكامل مع حقها االصيل بالرقابة 

 الشعبية لعمل السلطة والقائمين عليها .
حق ضمانة ضبط الحكام وذلك اتهمية منصب  بإبرازلحقوق اإلنسان  امتازت الرؤية -7

الحاكم وتأثيره الواسع في المجتمع ، السيما مع عظم المهمات الملقاة على عاتقه والمتمثلة 
 تماعية واالقتصادية .بالواجبات الدينية والسياسية واالج

حالة االستبداد والظلم من قبل الحكام أزاء في حالة المساس بالشريعة االسالمية أو ظهور  -8
فإن االمام يمنح الحق  الوعي وااتداء السياسي واإلداري ااتمة وتبديد حقوقها نتيجة ضعف

لمعارضة وبصورة لالمة بأفرادها ومجموعها بالتصدي للحكومة واخطائها تجسيدا  لـحق ا
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طغيان وذلك استنادا  الى لى الثورة المسلحة للقضاء على الظلم والتدريجية حتى تصل إ
مبدأ ااتمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أواله االمام أهمية متميزة على الصعيدين 

 النظري والعملي .
( وقد انعكس ذلك على ما دعا رضي هللا عنهللمرأة مكانة مميزه في رؤية االمام علي ) -9

انة حياتها وحفظ كيانها مرسخا  حقوق المرأة في صي الشأن،اليه وطبقه االمام في هذا 
المعنوي وتمتعها في بعض المجاالت بحق المساواة مع الرجل ، إال فيما نصت الشريعة 
خالفه ، وكذلك حق الحرية والمشاركة السياسية وجملة من الحقوق االجتماعية والقانونية 

 فضال  عن حق المرأة في العمل . 
 ومن هللا التوفيق
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 مصادر البحث
 ــ   القرآن الكريم 

 
 المصادر العربية : 

عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت،  ، ابن ااتثير -1
 (م1232هـ/30

، دار  2أحمد ،ط أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق الشيخ محمد علي عوض وعادل
 الكتب العلمية ، بيروت .

 م.1978شيحا، دار المعرفة،بيروت،لكامل في التأريخ ، تحقيق، خليل مأمون 
 هـ (.852ااتبشيهي ،شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح، )ت -2

، بيروت،  2008 5المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقيق ، محمد خير طعمة الحلبي، ط
 دار المعرفة  .  

 هـ ( . 250ااتزرقي ،أبو الوليد  بن محمد بن عبد هللا بن أحمد )ت -3
هـ ، الناشر عبد 1352، 1جاء فيها من آثار، تحقيق رشدي صالح ملحس ، ط أخبار مكة وما

 المقصود محمد سعيد خوجة ، مكتبة الملك فهد .
 (.    1038هـ /430أبو نعيم ااتصفهاني ، أحمد بن عبد هللا الراغب ، )ت -4

 م.    1988،دار الكتب العلمية ، بيروت 1حلية ااتولياء وطبقات ااتصفياء، ط
 هـ .  1381في غريب القرآن، البابي الحلبي القاهرة، المفردات 

 هـ( .360اآلجري ، ابي حفص، عمر بن عبد العزيز، )ت، -5
هـ 1412الثانية، أخبار ابي حفص اآلجري ، تحقيق ،عبد هللا عبد الرحيم عسيالن، الطبعة

 ،بيروت. 
 م( .988هـ/379ااتندلسي ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، )ت -6

ااتذرعي  ،دار المعارف، مصر2ويين واللغويين ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ططبقان النح
 هـ( 792، علي بن محمد )ت،
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 ،بيروت خرج احاديثها ،محمد ناصر الدين ااتلباني، المكتب اإلسالمي الطحاوية،شرح العقيدة 
 ،لبنان .        

 م(  .869/هـ 256البخاري اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل،)ت -7
 ااتدب المفرد ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار البشائر اإلسالمية  

 صحيح البخاري ، تحقيق عبد العزيز بن عبد هللا ، دار احياء التراث، بيروت .
 هـ( . 510البغو ي ، الحسين بن مسعود ، )ت 

 م .1992-هـ1412شرح السنة للبغو ي، دار بدر، القاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت،
 م( .1094هـ /487البكري، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز ، )ت -8

، القاهرة ،  1معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضيع ، تحقيق مصطفى السقا  ط
 م 1947

 م ( .  893هـ/279البالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر )ت -9
 فتوح البلدان ، تحقيق وشرح ، عبد هللا أنيس الطباع  وعمر أنيس الطباع     -10

 م .1987هـ /1407منشورات مؤسسة المعارف ، بيروت 
، بيروت 1ط،  أنساب ااتشراف ، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي ، دار الفكر العربي -11

 م .  1996هـ /1417،
 م( .1056هـ /458البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين، )ت -12
السنن الكبرى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النعمانية ، حيدر آباد   الهند ، الطبعة  -13

 ااتولى  . 
 هـ( .279الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ،)ت -14

 م .1963هـ /1383،  2سنن الترمذي ، مطبعة المدني ، القاهرة ،ط
 م(. 1469هـ/874تابن تغري، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري ااتتابكي  ) -15

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي المؤسسة المصرية للتأليف 
 م . 1963والترجمة والطباعة والنشر ،

 هـ( .771التلمساني، الشريف ابو عبد هللا محمد بن أحمد ،)ت، -16
 .1983هرة ،مفتاح الوصول في علم ااتصول ،مكتبة الكليات ااتزهرية، القا
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 م(.      1327-هـ 728ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني،)ت، -17
مجموع فتاوي ، جمع وترتيب بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مطابع الحكومة، الرياض، 

 هـ .1381السعودية ،
 .  1969السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، مصر دار الكتاب العربي،

 م( .1037هـ/ 429الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد ، )
هـ 1390خاص الخاص ، تحقيق محمد فاخوري ، ومحمد راوس قلعجي ، دار الوعي ، حلب ،

 م   . 1970-
 م( .868هـ/255الجاحظ ، أبو عمرو عثمان  بن بحر ،)ت -18

 هـ .  1395،  4ي، القاهرة ، طالبيان والتبيين ، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانج
 .  1970التاج في أخالق الملوك، بيروت ، الشركة اللبنانية  للكتاب،

 هـ( . 816الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي ، )ت- -19
 -هـ 1406التعريفات ، وزارة الثقافة واإلعالم ، دار الشؤون الثقافية العامة والنشر   بغداد 

 م  . 1986
 م( .942هـ /331أبو عبد هللا محمد بن عبدوس ، )ت الجهشياري ،

    0م1938، القاهرة  1الوزراء والكتاب ، تحقيق مصطفى السقا وآخرون ، ط
 م(. 1200هـ/597ابن الجوزي ،ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، )ت -20

اإلسالمي للطباعة المكتب  منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم
 . 2والنشر، بيروت ،ط

مؤسسة  شباب الجامعة ،  فؤاد عبد المنعم ، 0الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء، تحقيق ، د
 م  .1978 -هـ 1398ااتسكندرية،

 م( .1141هـ/405الحاكم ، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ، ) ت -21
إبراهيم عطوة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، تحقيق 

،1381 – 1962  0 
م 1990 -هـ 1411  1المستدرك على الصحيحين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

. 
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 هـ ( .  852ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي ، )ت -22
 1ب ، البن عبد لبر ، طاإلصابة في تمييز الصحابة ، وبهامشه االستيعاب في معرفة االصحا

 هـ . 1328، المثنى ، بغداد ، 
 م   .1327  13، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند 1تهذيب التهذيب ، ط

، دار السالم  1ط فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، تحقيق الشيخ عبد العزيز عبد هللا
 م . 2002للطباعة ، الرياض ، 

 م( .1063هـ/456لي بن محمد ، )تابن حزم ، أبو محمد ع
 م .1962 -هـ 1382جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، القاهرة  

 هـ(.765ابن حمزة الحسيني، محمد بن علي الدمشقي،)ت، -23
 . 2005البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، مكتبة المشكاة،

 .هـ( 354ابن حبان ، أبو حاتم محمد ،)ت،
 م.1979الثقاة ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،

 هـ( .737ابن الحاج ، أبي عبد هللا محمد بن محمد العبدري ،)ت، -24
 هـ  .1402المدخل الفقهي ، دار الفكر ،

 م(  . 1405-هـ 808ابن خلدون، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،)ت -25
 .    2007، 1المعارف ،بيروت ، ط مقدمة ابن خلدون ، مؤسسة

هـ 681)ت  ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر -26
 م (  . 1282/

، دار الكتب 3وفيات ااتعيان وأنباء أبناء الزمان ،تقديم محمد عبد الرحمن مرعشلي المجلد
 م .1998، 1العلمية  بيروت ، ط

 م( . 854هـ /240ابن خياط ، أبو عمر خليفة بن خي اط العصفري ،)ت -27
، مؤسسة الر سالة ، دار القلم ، بيروت ،  2تأريخ خليفة ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، ط

 هـ . 1397
 م(  .888هـ /275ابو داود ، سليمان بن أشعث السجستاني ، )ت -28
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،  1يد ، حمص   سوريا ،طسنن أبي داود ، تحقيق عزت دعاس ، نشر محمد علي الس
 هـ . 1388

 م( .933هـ /321ابن دريد ، ابو بكر محمد بن الحسين ، )ت -29
 م.1958االشتقاق ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ،  مكتبة الخانجي،مصر،  

 
 م( .895هـ /282الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داود ، ) ت -30

 م . 2001ر الكتب العلمية ، بيروتااتخبار الطوال ، حقق نصوصه محمد علي بيضون ، دا
 م( .1347هـ /748الذ هبي ، شمس الدين بن محمد بن أحمد بن عثمان ،)ت -31

،  1تأريخ اإلسالم وطبقات المشاهير وااتعالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت   لبنان ، ط
 م 1989

ت ،  ،مؤسسة الرسالة ، بيرو  2سير أعالم النبالء ، حقق نصوصه شعيب ااتر نوطي ، ط
 هـ . 1402

 هـ( .797ابن رجب ، )ت، -32
والحكم شرح خمسين حديثا  من جوامع الكلم ،   تحقيق،د. محمد أبو النور شذرات   جامع العلوم

 م .1986-هـ 1406علوم السنة ، المجلس ااتعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة    من
 هـ(.764الرسولي ، علي بن داود بن يوسف بن عمر،)ت،

الكافية في الفصول الشافية في الخيل ، تحقيق ، د. يحيى الجبوري  دار الغرب ااتقوال 
 م.1987،  1اإلسالمي ، بيروت ، ط

 هـ( . 406الرضي ، الشريف ، )ت، -33
 م .1967 -هـ 1387المجازات النبوية، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ،

 هـ( .783ابن رضوان ، عبد هللا بن يوسف الرفاعي ،)ت، -34
المدار اإلسالمية ،  في السياسة النافعة ، تحقيق ، د. سليمان الر فاعي ، دارالشهب الالمعة 

 .  2002، 1ط
 م(   1143هـ /538الزمخشري ، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر ،)ت
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الكشاف عن حقائق  غوامض التنزيل وعيون ااتقاويل في وجوه التأويل، بيروت ، دار الكتب 
 . 1995العلمية 

 هـ( . 236الزبيري ، أبي عبد هللا مصعب بن عبد هللا، )ت،  -35
 م .  1953نسب قريش ، دار المعارف ، مصر ،

 هـ( .280ابو زرعة ، عبد الرحمن بن عمرو، )ت،- -36
م 1980تاريخ أبو زرعة ، تحقيق شكر هللا نعمة هللا القوجاني، مطبوعات اللغة العربية بدمشق 

. 
م( . الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار 844هـ / 230ابن سعد ، محمد بن سعد ،) ت  -37

 م . 1957صادر للنشر ، 
 م(     1505هـ /911السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،)ت -38

 م .   1983 -هـ 1403، بيروت  1الدر المنثور في التفسير  بالمأثور ،دار الفكر للطباعة ، ط
 هـ( . 581، )ت،السهيلي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا -39

الروض اآلنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل دار الكتب  
  0هـ 1387الحديثة ، 

 م( . 819هـ /204الشافعي ، أبو عبد هللا محمد بن إدريس ،)ت -40
ااتم ، رتبه المحدث محمد عاب السندي ، نشره السيد يوسف بن علي الزواوي ،والسيد عزت 

 م  .1951طار الحسيني ،الع
 . 1939الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر  القاهرة، مطبعة مصطفى  البابي الحلبي ،

 هـ( .790الشاطبي ، إبراهيم بن موسى الغرناطي ، )ت -41
 م.   1969الموافقات في أصول ااتحكام، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، 

 هـ( .548عبد الكريم ،) ت، الشهرستاني ،أبو الفتح محمد بن أبي بكر -42
 . 1968الملل والنحل ، القاهرة ، مكتبة ومطبعة مصطفى ، البابي الحلبي  

 هـ(. 774ابن شاكر ،الكتبي ، )ت، -43
 فوات الوفيات .

 هـ( .406الشريف الرضي  ،  أبو الحسن محمد  بن الحسن ،)ت، -44
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 مؤمنين عليه السالم   .اإلمام علي بن أبي طالب رضى هللا عنه ، البالغة ، رسائل أمير ال
 م ( . 826هـ/211الصنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)ت -45

مصنف عبد الرزاق ، تحقيق حبيب الرحمن ااتعظمي،  طبع المكتب اإلسالمي ، بيروت 
 ه . 1403الطبعة الثانية ،  

 هـ(.764الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك ،)ت، -46
 م.2007احياء التراث، الوافي بالوفيات ، دار 

 هـ( . 360الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ، )ت، -47
 م . 1985هـ  1406، موصل 2المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط

 م(  .                     922هـ/310الطبري ، محمد بن جعفر بن جرير، )ت -48
 -ه 1407الطبعة ااتولى ،  دار الفكر ، بيروت تاريخ الطبري ، تاريخ الرسل وااتمم والملوك،

 م 1987
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 هوامش البحث
                                                           

أبو طالب اسمه عبد مناف ، ، االستيعاب في معرفة ااتصحاب ، اتبي عمر بن يوسف  -1
 (.3/1089م( ،دار الكتب العربية ، بيروت، )1070هـ/463بن عبد البر،)ت

 عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، المصدر نفسه . -2
 (. 7/333( ؛أبن كثير، البداية والنهاية )1/308أبن الجوزي ،صفة الصفوة ) -3
ضرة في المناقب العشرة ، هـ( ، الرياض الن310الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير،)ت -4

  617، ص م1951محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، مطبعة مصر ،القاهرة،  تصحيح
الحديث ، تحقيق ، عبد الكريم ابراهيم العزباوي ، الخطابي، اإلمام أبي سليمان ،غريب  -5

(، عبد الحميد 2/170معهد البحوث  العلمية ، مركز احياء التراث ، جامعة أم القرى، )
 .18بن علي ناصر فقيهي خالفة  على  بن أبى طالب،الرياض، ص 

لسان من قال يقيل فالقيلولة: الظهيرة، وتكون بمعنى النوم في الظهيرة، أبن منظور ،  -6
 (.11/577العرب ، )

،  صحيح مسلم ، رقم  م(874هـ/261اإلمام مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،)ت -7
(2409، ) 

صحيح البخاري رقم  م(،869هـ /256ت)إسماعيل، البخاري اإلمام أبو عبد هللا محمد بن  -8
(441 ،3703 ،3280.) 

، م(1372هـ/774، )ت  ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي -9
 (.7/223البداية والنهاية )

ابن ااتثير ،عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم عبد الواحد  -10
م( ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق وتعليق ، محمد 1232هـ/630الشيباني،)ت

، والسبطان: الحسن (4/16،)1970ابراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور، مكتبة الشعب  
 والحسين عليهما السالم.

م( تاريخ اإلسالم ، 1347هـ/748الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، )ت -11
 . 376ص
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 بسند مرسل.163( رقم 1/54المعجم الكبير، ) الطبراني ، -12
 

 (  .1/262السيرة النبوية )ابن هشام ،  -13
اإلصابة في تمييز الصحابة ، هـ ( ،852ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي ، )ت -14

 (  2/501هـ ، )1325ترجمة على. القاهرة 
المستدرك م( ، 1141هـ/405الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا،)ت -15

على الصحيحين ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 (  .3/483م ،)1990 -هـ 1411،
بي ، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى هللا عنه، د . علي محمد الصال -16

 . 12أسمه ونسبه .ص
 .20-19ابى الحسن الندوي ، سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب،، ص  -17
 ( إسناده صحيح.2/539مسند اإلمام أحمد ، ) -18
 . 20ابى الحسن الندوي ، سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب،، ص -19

 
 . 74 المصدر نفسه ، ص -20
 ، المصدر نفسه  -21
الهرابذة: قوام بيت النار، فارسي معرب وقيل: عظماء الهند أو علماؤهم ، ابن منظور،   -22

 . 48، ص 16-15لسان العرب ،ج
بلوغ ااترب في معرفة أحوال العرب، ع ني  هـ(،1334ااتلوسي، محمود شكري ،)ت -23

ي ، ، مطابع دار الكتاب العرب3بشرحه وتصحيحه محمد بهجت ااتثري ،ط
 ( . 1/243هـ ، )1342لقاهرة،

 ( . 1/243المصدر نفسه ، ) -24
 . 23،ص 10-9العتد: الشديد التام الخلق. ابن منظور ، لسان العرب ،ج -25
 ( .1انظر هامش رقم) -26
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 ( .1/246ابن هشام ، السيرة النبوية ، ) -27
 ( .28 -3/26ابن كثير، البداية والنهاية ) -28
( ؛ وذكره الهيثمي ، مجمع الزوائد ، 168قم )( ، بر 1/100الطبراني ، المعجم الكبير ، ) -29

(6/249. ) 
هـ ( ، إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ، تحقيق ، عبد 1345الشيخ محمد الخضري ، )ت  -30

 337، ص1م ، ط2006 -هـ 1427علي كوشك  دار  الفيحاء للتوزيع والنشر دمشق ،
  . 

في ليه قصاص فعفي عنه البيهقي ، السنن الكبرى ، باب ال عقوبة على كل من كان ع -31
 ( .1/313( ، اإلمام الشافعي ،  في مسنده، )6/56) دم وال جرح

 ( . 145 - 9/139الهيثمي ، مجمع الزوائد ،) -32
 . 26سورة ااتنفال ، اآلية  -33
 ( .4/436الطبري ، تأريخ ،) -34
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 . 38سورة الشورى ، اآلية -47
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