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 تقييد سلطة احلاكم ورقابة الشعب عليه

 يف العصر الراشدي

   أ.م.د حممد حسن علي ظاهر الطائي 

 18/2/2019 تأريخ القبول:       18/12/2018 تأريخ التقديم:
 المقدمة ونطاق البحث

الحمد اهلل الحكم العدل الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له في حكمه 
حأحد  والصةا  واللةام عل  من حأرلله اهلل رحم    للعللمين وععله    وعدله كفوا

وحألو   للمؤمنين محمٍد بن عبد اهلل الصلدق األمين وعل  آله وحأصحلبه الطيبين  ومربيل   هلديل  
 الطلهرين وعل  من اهتدى بهديه والتن بلنته واقتف  حأثره إل  يوم الدين  وبعد:  

   فيعب عل  الحلكم والمحكوم حأن يطلبل نعيم اآلخر  الذي ال فإن الدنيل مزرع  اآلخر        
يزول وال يحول  وتحصيل ذلك النعيم للمحكوم منوط بتقديم النصح واإلرشلد للحلكم إذا مل 
حأراد حأن يعيش في كنف ُحكٍم علدل ال يزيل عنه وال يحول  وتحصيل ذلك النعيم للحلكم منوط 

لير نظلم اإلدار  والحكم ليتحرى الطريق الملتقيم فةا يزل بلمتثلل حأمر الشلرع وتقبل مراقبته ل
 عنه وال يحول. 

ن اهلل لم يخل زمنل  من األزملن من نبي ُيرشد الخلق إل  الحق ويؤدبهم  وحين ختم         وا 
(  التخلف في حأمته الخلفلء اهلل النبو  والرللل  بخلتم النبيين وليد المرللين محمد )

المهتدين  ليقـوموا بنصـر  الــدين  وليعدلوا بين الخلق حأعمعين  فكلنوا كمل  الراشدين  والـوال 
كلن نبيهم عل  الهدى والصراط الملتقيم للئرين  يتألون برلولهم في كل صغير  وكبير  من 

 حأمور دينهم ودنيلهم ومنهل نظلم الحكم واإلدار  بين المللمين.
( في العدل بين المللمين لر عليه النبي )لقد للر الخلفلء الراشدون عل  مل ل        

والتشلرتهم في شؤون الحيل  المختلف . وفي بحثنل هذا لنقف عند مواقف الخلفلء الراشدين 
( من النقد البنلء ورقلب  المللمين عل  إدار  الدول   ليحمل البحث عنوان ) تقييد سلطة"

                                                 

 كلية االمام األعظم )رحمه اهلل( الجامعة/ قسم أصول الدين / نينوى. 
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ذلك عصرا  كلن من حأروع عصور لنشهد ب الحاكم ورقابة الشعب عليه في العصر الراشدي"
 اإللةام التي شهدت تطبيق النظلم الديمقراطي في اإلدار  والحكم.

من حأعل ذا قِلَم البحث إل  تمهيد وثةاث  مبلحث وخلتم   بّينل في التمهيد المنهج         
 النبوي في المشور  واألخذ بللرحأي الراعح وكذلك دعو  المللمين إل  قول كلم  الحق والعهر

( بذلك النبي القدو  لخلفلئه من بعده بتغيير المنكر بلليد حأو بلللللن حأو بللقلب  ليكون )
ولمن علء بعدهم من حكلم األم  في تقبل النصح واالرشلد  حأمل المبحث األول فقد اشتمل 

( وتقبله للنصح واالرشلد ومراقب  المللمين له عل  إدار  الخليف  األول حأبي بكر الصديق )
ورقلب  المللمين عليه"  واشتمل المبحث الثلني  عنوان "الخليف  حأبو بكر الصديق  فحمل

( وتقبله للنقد البنلء وحثه المللمين عل  عل  منهج الخليف  الفلروق عمر بن الخطلب )
تقويم نظلم الحكم ومراقب  الخليف  في إدارته لشؤون الدول   فعلء تحت عنوان "الخليف  عمر 

رقلب  المللمين عليه" وحمل المبحث الثللث واألخـير عنوان "تقييد للط  و  بن الخطلب 
( الحلكم في خةافتي عثملن وعلي رضي اهلل عنهمل" وتطرق إل  خةاف  عثملن بن عفلن )

(  وتم إدراج الخليفتين في مبحث واحد نظرا  ومن بعده خةاف  علي ابن حأبي طللب )
ةام في خةافتيهمل من اشتعلل نلر الفتن  وانشغلل للظروف الصعب  التي شهدتهل دول  اإلل

الخليفتين بللتصدي لهذه الفتن  الشعواء  إال حأن ذلك لم يمنعهمل من تقبل اآلراء التي تَُقِوم 
نظلم الحكم  ولعل تحملهمل مواقف المعلرض  يعد بحد ذاته خير دليل عل  رقلب  العمهور 

حمل األول عنوان "الخليف  عثملن بن عفلن عليهمل  وبذلك تم تقليم المبحث إل  مطلبين 
  ورقلب  المللمين عليه" في حين علء المطلب الثلني تحت عنوان "الخليف  علي بن حأبي

 ورقلب  المللمين عليه"  واختُِتَم البحث بأهم النتلئج التي خلص إليهل. طللب 
ملل هلل وحده  راعين وختلمل  نقول حأن كل بلحث ال يمكن حأن يللم من الخطأ واللهو ألن الك

منه عز وعل حأن يغفر لنل زالتنل وحأن يلدد خطلنل ويوفقنل لمل يحب ويرض   إنه نعم المول  
           ونعم النصير. 

 
 الباحث
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 تمهيد
شهد عصر الرللل  ترليخ قواعد الحكم اإللةامي وتثبيت حأركلنه  فلم ينتقل النبي         

(إل  عوار ربه إال بعد حأن حأكم )  ل مل عليه من حأمر الرللل  اإللةامي  وتأليس دول
 اإللةام في المدين .

( _ فضةا  عن مهمته الديني  _ إنموذعل  حيل  للقلئد المحنك فقد كلن الرلول )       
( يلتشير حأصحلبه في للمه وحربه  والحلكم العلدل في ليللته للدول  النلشئ   وكلن )

 ىن من خن حن  جن يم ىمُّٱ اهلل به   فقلل عز من قلئل في حله وترحلله  وذلك مل حأمره 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ ِّ   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
( في نزول عيش المللمين يوم بدر  ( بمشور  الحبلب بن المنذر )  فأخذه )(1)َّ زب

والتشلرته للصحلب  في مصير حأللرى بدر  ثم التشلرتهم يوم حأحد في القتلل داخل المدين  
( بحفر الخندق يوم األحزاب  ( بمشور  للملن الفلرلي )حأم خلرعهل  ثم حأخذه )

والتشلرته لللعدين _ لعد بن معلذ ولعد بن عبلد  _ يوم األحزاب بشأن مصللح  قلئدي 
غطفلن عل  ثلث ثملر المدين  ... إلخ  كل ذلك كلن ومل زال مثلال  يقتدى به في إدار  الدول  

( في ترليخ وقلت. وبطبيع  الحلل كلن ذلك مثلال  اقتدى به الصحلب  )في كل األزمن  واأل
 حألس الشورى في نظلم الحكم.

( حُألو   حلن   لخلفلء األم  وحكلمهل في المشور   يقول شيخ بذلك كلن النبي )      
اإللةام ابن تيمي  )رحمه اهلل(: )مل حأمر اهلل به رلوله من طلع  وال  األمور ومنلصحتهم 

ن لم يحلف لهم األيملن المؤكد   كمل يعب وا ن لم يعلهدهم عليه وا  عب عل  اإلنللن  وا 
  ويقول حأيضل: )ومل حأمر (2)عليه الصلوات الخمس والزكل  والصيلم وحج البيت وغير ذلك(

اهلل به حأيضل  من األمر بللمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم عل  الوعه المشروع  ومل 
تبليغ رللالت اهلل إليهم  بحيث ال يترك ذلك عبنل  وال بخةا  وال خشي   لهم يدخل في ذلك من 

)...(3)   . 
                                                 

 . 159آل عمران: اآلي  ( لور  1)
هـ(: الخةاف  والملك  تحقيق: عبد الرحمن محمد 728ابن تيمي   تقّي الدين حأبو العبلس حأحمـد )ت:( 2)

  .9قللم النعدي  )د.ط(  مكتب  ابن تيمي   )د.ت(  ص
 . 21( ابن تيمي : المصدر نفله  ص3)
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( في معلملته للمللمين عميعل  معلمل  متواضعل  ورحيمل   فلذا حأراد حأن يخلطب وكلن النبي )
ذا حكم بين المللمين حكم  حأصحلبه خلطبهم بألين الخطلب وحأحبه إل  نفس المخلطب  وا 

ذا حأقر بحكم نفذه  ال تأخذه في اهلل لوم  الئم. فقد حأكد عل  حأن حكم اهلل ينزل في بللعدل  وا  
كل فرٍد من حأفراد األم   ال فرق في ذلك بين عربي حأو حأععمي  ذكٍر حأو حُأنث   حلكٍم حأو 

(: ))حأيهل النلس  إنمل حأهلك الذين قبلكم حأنهم كلنوا إذا لرق فيهم محكوم. ففي ذلك يقول )
ذا لرق فيهم الضعيف حأقلموا عليه الحد  وايم اهلل لو حأن فلطم  بنت محمد الشريف تركوه   وا 

 .(1)لرقت لقطعت يدهل((
( زرع في النلس قول كلم  الحق والعهر بتغيير المنكر بلليد حأو كمل حأنه )          

ه  (: ))من رحأى منكم منكرا  فليغيره بيده  فإن لم يلتطع فبلللنبلللللن حأو بللقلب  فقلل )
( يلتقد من نفله للواد بن . وهل هو )(2)فإن لم يلتطع فبقلبه  وذلك حأضعف اإليملن((

( ُيعدل صفوف المللمين للقتلل وفي يده قدح ( في غزو  بدر الكبرى  فبينمل )غزي  )
( في بطنه  وقلل: )لهم( يعدل به  كلن لواد خلرعل  قليةا  عن الصف  فوغزه رلول اهلل )

فقلل لواد: يل رلول اهلل حأوععتني فأقدني !!!  فكشف رلول اهلل عن بطنه   التو يل لواد 
(: مل حملك عل  هذا يل لواد !؟ فقلل وقلل: التقد  فلعتنقه لواد وقبل بطنه  فقلل )

( يل رلول اهلل  قد حضر مل ترى  فلردت حأن يكون آخر العهد بك حأن يمس علدي :)
 .(3)( بخيرعلدك  فدعل له رلول اهلل )

( وهو يحكم بينهم بمل حأمر ( كلنوا يشلهدون رلول اهلل )فةا شك وحأن الصحلب  الكرام ) 
اهلل به  ويلتشيرهم في حأمور الحرب والحكم واإلدار  وغيرهل من حأمور الدنيل  ويحكم بينهم 
بللعدل  ال يفرق بين حأحد منهم  وهم بذلك يععلونه قدو   لهم يقتدون به. ولعل عصر الخةاف  

                                                 

هـ(: صحيح 256مغير  البخلري )ت:( البخلري  حأبو عبد اهلل محمد بن إلملعيل بن إبراهيم بن ال1)
مللم  حأبو الحلن مللم بن  ؛5/193  4304م(  رقم: 1987  دار الشعب  )القلهر :1البخلري  ط

هـ(: صحيح مللم  تحقيق: محمد فؤاد عبد البلقي  )د.ط(  دار 261الحعلج القشيري النيللبوري )ت:
 .  3/1315  1688  رقم: إحيلء التراث العربي  )بيروت: د.ت(

 . 1/69  49( مللم: المصدر نفله  رقم: 2)
 اللير (: ھ213ابن هشلم  حأبو محمد عبد الملك بن هشلم بن ايوب الحميري المعلفري )ت:( ينظر: 3)

 .326ص م( 2013وت:بير ) المعلرف  مكتب  دار ومرتب   منقح  عديد  طبع   2ط النبوي  



 
 م2020/هـ1441                                             (             80العدد ) –                       

 

 
715 

اشد  شهد حأروع األمثل  في التألي برلول اهلل في عميع نواحي الحيل  ومنهل اإلدار  الر 
( في إدار  شؤون البةاد ( عل  نهج نبيهم )والحكم  حيث للر الخلفلء الراشدون )

والعبلد  فوطدوا حأركلن دول  اإللةام التي حأللهل رلول اهلل في المدين  المنور   وولعوهل بفتح 
 المدن. البةاد وتمصير

لقد شهد عصر حأبي بكر الصديق ومن بعده الفلروق عمر حأروع األمثل  عل  وحد            
الصف اإللةامي وتوطيد حأركلن دول  اإللةام  والقضلء عل  حركلت الرد   وفتح البةاد 
وانتشلر اإللةام في العراق والشلم شملال   ومصر وبدايلت الشملل األفريقي غربل   وبةاد 

ل وراء النهر شرقل . وفي الداخل شهدت دول  اإللةام تطورا  كبيرا  في المعلالت فلرس وم
كلف   ومنهل اإلدار  والحكم والقضلء  فكلن ألبي بكٍر وعمَر )رضي اهلل عنهمل( الدور الرئيس 

 في إرللء المبلدئ األلللي  في تقييد للط  الحلكم ورقلب  الشعب عليه.
ن عثملن بن عفلن وعلي بن حأبي طللب )رضي اهلل عنهمل( والحق يقلل حأن كةا  م        

لم يكونل بمعزٍل عن ذلك. إذ حأن تحملهمل مواقف المعلرض  يعد بحد ذاته خير دليل عل  
تقبلهمل للنقد وللرقلب  العملهيري  عليهمل  فكلن عثملن ينظر في شكلوى الخلرعين عليه 

ل كلنت تتخذ شكل ثور  _ إذا صح التعبير ومطللبهم مع حأنهل خلرع  عن الحدود المقبول  ألنه
_ ال معرد معلرض   وكذلك تحمل علي حأقوال معلرضيه في التحكيم  وكلنت معلرضتهم 

 خلرع  عن الحدود المقبول  حأيضل  التخلذهل صف  الثور  حأيضل  ال صف  المعلرض  البنلء .
ين المللمين ( في العدل بلقد للر الخلفلء الراشدون عل  مل للر عليه النبي ) 

والتشلرتهم في شؤون الحيل  المختلف . ولنقف في بحثنل هذا عند مواقف الخلفلء الراشدين 
( من النقد البنلء ورقلب  المللمين عل  إدار  الدول   لنشهد بذلك عصرا  كلن من حأروع )

 عصور اإللةام التي شهدت تطبيق نظلم الشورى في اإلدار  والحكم.
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 المبحث االول 
 ورقابة المسلمين عليه الخليفة أبو بكر الصديق 

( الخةاف  بعد اعتملع لقيف  بني تول  خليف  رلول اهلل حأبي بكر الصديق )       
ربيـع  12(  حأي يـوم األثنيـن الـذي عقد في نفس اليـوم الذي توفي فيه النبي ) (*)للعد 

حلب  في إدار  شؤون الدول  اإللةامي    وشهد االعتملع حأول اعتهلد للص (1) ھ11األول لنـ  
(  فقللوا األمور وقدروا المواقف من الصحلب  في اللبق إل  اإللةام بعد وفل  النبي )

( حأولهم لبقل  إل  اإللةام وحأفضلهم منزل   واألفضلي  فيمــل بينهم  فكــلن حأبو بكر الصديق )
(  فلختلروا لدنيلهم من لته )( للصةا  بللمللمين في مرض وفوهو من قّدمه الرلول )

 اختلره نبيهم لدينهم فقدموا حأبل بكر.
( تحديلت عم  تمكن بحكمته وعلمه وتعربته من تذليلهل واعه خليف  رلول اهلل )       

ومعللعتهل  وتصف حأم المؤمنين علئش  )رضي اهلل عنهل( ِعظَم هذه التحديلت فتقول: )لمل 
تدت العرب  وانحلزت األبصلر  فلو نزل بللعبلل الراليلت اشرحأب النفلق  وار  توفي النبي 

  ارتدت العرب    وفي رواي  حأنهل قللت: )لمل توفي رلول اهلل (2)مل نزل بأبي لهلمهل...(
واشرحأبت اليهودي  والنصراني   ونعم النفلق  وصلر المللمون كللغنم المطير  في الليل  

. ولعل حأخطر هذه التحديلت التي (3)عل  حأبي بكر(  حت  عمعهم اهلل الشلتي   لفقد نبيهم 
واعهت الصديق تمثلت بحروب الرد  وحأثرهل العليم عل  واقع الدول  اإللةامي  النلشئ  في 

( تمكن من معلبه  هذه التحديلت بعلمه وحكمته وتعربته االداري  التي ذلك الوقت  لكنه )
                                                 

رض في منطق  خطط بني للعد  في ( لقيف  بني للعد : ظل  غير والع  عل  فلح  من األ*)
(. ينظر: العلي  صللح حأحمد: الدول  في عهد الرلول  مطبع  األطراف الشمللي  من ملعد الرلول )

الوليط في اللير  النبوي  ؛ المةاح  هلشم يحي : 2/434م(  1988المعمع العلمي العراقي  )بغداد:
 .333م(  ص1991موصل:مطبع  علمع  الموصل  )ال)د.ط(  والخةاف  الراشد   

 .740ينظر: ابن هشلم: اللير  النبوي   ص (1)
هـ(: تلريخ خليف  بن خيلط  تحقيق: لهيل زّكل  )د.ط(  دار 240ابن خّيلط  حأبو عمرو خليف  )ت: (2)

ابن عللكر  حأبو القللم علي بن الحلن بن ؛ 65صم(  1993الفكر للطبلع  والنشر والتوزيـع  )بيروت:
هـ(: تلريخ دمشق الكبير  تحقيق وتعليق وتخريج: حأبو عبداهلل علي علشور 571عي )ت:هب  اهلل الشلف
 .32/205 م( 2001  دار إحيلء التراث العربي للطبلع  والنشر والتوزيع  )بيروت:1العنوبي  ط

 .746( ابن هشلم: المصدر الللبق  ص3)
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خةافته التي دامت مل يقلرب اللنتين (  فتمكن خةال مد  اكتلبهل من مصلحبته للرلول )
من إرللء قواعد الدول  وتأكيد هيبتهل لدى القبلئل العربي  المنتشر  في شبه  (1)وحأربع  اشهر

 عزير  العرب  وكذلك معلبتهل ألقوى االمبراطوريلت في ذلك الوقت الفلرلي  والبيزنطي . 
عل  منهعه الذي ليلير عليه   وفي معلل اإلدار  والحكم فقد حأكد خليف  رلول اهلل      

( قيَّد للطته مع حأول يوم له في الللط   وتعل  هذا المنهج في خطبته التي القلهل وحأنه )
بعد تلقيه البيع  العلم  في اليوم التللي العتملع اللقيف   حيث قلل فيهل: )حأيهل النلس إني قد 

ن حألأت  فقوموني  الصدق حأملن   وليت عليكم  وللت بخيركم  فلن حأحلنت فأعينوني  وا 
والكذب خيلن   والضعيف فيكم قوي عندي حت  حأرد عليه حقه إن شلء اهلل تعلل   والقوي 
فيكم ضعيف عندي حت  آخذ الحق منه إن شلء اهلل... حأطيعوني مل حأطعت اهلل ورلوله  فإذا 

 .(2)عصيت اهلل ورلوله  فةا طلع  لي عليكم(
ه هذه عمل  حأمور عن نظلم الخةاف  والحكم واإلدار  في لقد حأقر الخليف  في خطبت          

اإللةام  منهل: حأن الخليف  هو وكيٌل عن األم  في رعلي  الصللح العلم  ومن ثم فعل  األم  
ن حأللء فعليهم تقويمه. وحأن  مراقبته في حأثنلء القيلم بواعبلته  فلن حأحلن فعليهم معلونته  وا 

حي  التشريعي   بل هو مقيد بأحكلم القران والُلن   فإن خرج الخليف  ليس حلكمل  مطلقل  من النل
( حأنه رعٌل من المللمين وحأنه يحكم بكتلب اهلل . فبّين )(3)عليهمل فةا طلع  له عل  النلس

( من قبل في اإلدار  (  وهو عينه النهج الذي للر عليه رلول اهلل )وُلن  رلوله )
( روح هعه إذا انحرف عن نهج النبو   بل وزرع )والحكم  وحأن للمللمين الحق في تقويم ن

القو  واإلصرار عل  المطللب  بللحق في حأفراد االم  وبيَّن لهم حأن الضعيف فيهم قوٌي عند 
الحلكم العلدل  وهو بذلك ينمي قو  الفرد الذاتي  في داخله ليقول كلم  الحق ويطللب بحقوقه 

 المنزوع  منه.
 
 

                                                 

هـ(: تلريخ 310للب اآلملي )ت:الطبري  حأبو ععفر محمد بن عرير بن يزيد بن كثير بن غ ( ينظر:1)
 .2/348م(  1987  دار الكتب العلمي   )بيروت:1األمم والملوك  ط

 .2/238؛ الطبري: المصدر نفله  743( ابن هشلم: اللير  النبوي   ص2)
 .337الوليط  صالمةاح:  ( ينظر:3)
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اعد واألركلن التي يقوم عليهل بنلء الدول  في اإللةام  والتي ( عل  حأهم القو كمل حأكد ) 
تعتبر الضملن القوي لبقلئهل وثبلتهل وتنفيذ حأحكلم اهلل بمعزل عن تةاعب األهواء بهل  وهذه 
القواعد هي: وحد  األصل البشري  وحأنه ال خضوع مطلق إال هلل  وحأنه تعلل  هو صلحب 

األصل البشري وحأن الخليف  هو حأحد المللمين وحأنه . فأكد عل  وحد  (1)الحق في التشريع
ليس بأفضلهم  وحأنه ليس ألحٍد من البشر فردا  كلن حأو عملع   يلتحق حأن يخضع له اآلخرون 
خضوعل  مطلقل  غير مقيد  ألن هذه الصف  يلتحقهل اهلل خللق االنللن وحده دون شريك له  

طلع  في حدود الشريع  حأحكلمهل ومبلدئهل  فللعةاق  بين الحلكم والمحكوم عةاق  تنظيم  فهي 
حأي حأنهل ليلت خضوعل  وال إذعلنل   بل إن الحلكم يخضع في حأعملله ومملرلته للطته للرقلب  
والمنلقش . كمل يكون لألم  الحق في تقويم الحلكم حأو عزله إذا خللف الشريع  وتنكر لهل حأو 

 . (2)ععز عن القيلم بأمر الحكم
الحلكم ليلت له حصلن  خلص   وعل  هذا يمكن حأن يكون مدعيل  حأو  وبذلك فلن         

مدع  عليه  وهو ملؤول حأملم اهلل ثم حأملم األم  التي لهل الحق في مراقبته ومحللبته بللنقد 
البنلء الذي يهدف إل  تقويم الحلكم وتصحيح مللر حكمه إذا انحرف عن الحق  )فللحلكم 

فهو محكوم بحكم العملع  تلدده إن رحأته عل  بلطل هنل في واقع األمر حلكم ومحكوم  
وتقّومه إن انحرف عن الطريق. وفي هذا النظلم تبلغ الديمقراطي  _ إذا صح التعبير _ 
حأقص  درعلت للطلنهل  ويصل نفوذ الحري  إل  مداه  إذ يحق للفرد حأن يخلع عن نفله 

نمل طلع  الحلكم إذا خلع الحلكم عن نفله طلع  اهلل. فللللط  ل يلت كلبل  خللصل  للحلكم  وا 
للمحكوم عين ترى وحأذن تلمع  ويد تقّوم وترد الحق إل  نصلبه  مل دامت تتحرك عل  هدى 

 .(3)من ضمير العملع (
وليس من دليٍل عل  تقييد للط  الحلكم في عصر حأبي بكر الصديق حأعل  وحأكبر         

هم  ورضله بمل خصصه له المللمون ( مع النلس وقبوله آلرائهم والتشلراتمن تواضعه )
                                                 

  3  طصديق رفعت  وفلء محمد ومحمد  عملل عبدالهلدي: كتلب التخةاف حأبي بكر ال ( ينظر:1)
 .198صم(  1994دار الوفلء  )المنصور :

 .199( ينظر: المرعع نفله: ص2)
  منشورات علمع  قلريونس  )بنغلزي: 1منصور  لعيد حلين: القيم الُخلقي  في الخطلب  العربي   ط( 3)

 .105صم(  1991
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من مرتب لقلء تفرغه لمنصب الخةاف   وذلك بعدمل رحأى بأنه من الصعوب  بمكلن حأن يعمع 
حأمرهم  فطلب منهم حأن يخصصـوا  بين مملرلته التعلر  وبين التفرغ لشؤون الـرعي  والنظر في

ه  فقللوا: رداءاه إذا حأخلقهمل مرتبل   فقللوا فيمل بينهم: )حأقرضوا لخليف  رلول اهلل مل يعين له
وضعهمل وحأخذ غيرهمل  ونفقته عل  حأهله كمل كلن ُينفق قبل ذلك  وظهره إذا للفر  فقلل: 
رضيت  فلمل حضرته الوفل  حأوص  بأن ُيرد مل حأخذه من ذلك إل  موضعه من ملل 

  . فــأي حلكـم يوافق بل ويلمح للرعي  بأن تخصص راتبه الشهري  فيرض(1)المللمين(
برداءين فقط  وبمل ينفقه عل  حأهله كمل كلن ينفقه عليهم قبل توليه الللط  !!! ليس ذلك إال 
في خلق صحلب  رلول اهلل علم  وفي خلق وحكوم  خلفلءه الراشدين المهديين خلص   

 وعل  رحألهم خليفته الصديق رضوان اهلل تعلل  عليهم حأعمعين.
( لم تعرف في حيلتهل هذا اللمو وهذه الرفع  بيهل )إن األم  اإللةامي  بعد وفل  ن         

في خلق الحلكم المللم كمل عرفته في حأبي بكر وصحبه رضوان اهلل عليهم  إذ حأرل  
( المبلدئ الرئيل  في تقييد للط  الحلكم ورقلب  الشعب عليه  عل  حد قول الصديق )

 .                    (2)الدكتور يولف القرضلوي
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 

  دار الكتب 1ط(: كتلب األوائل  ھ359ابن عللكر  حأبو هةال الحلن بن عبداهلل بن لهل )ت:( 1)
 .99م(  ص1987العلمي   )بيروت:

 .17صم(  2010  دار الشروق  )القلهر :5القرضلوي  يولف: تلريخنل المفترى عليه  ط ( ينظر:2)
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 المبحث الثاني
 ورقابة المسلمين عليه الخليفة عمر بن الخطاب 

( الخةاف  بترشيٍح من حأبي بكر الصديق ومبليع  تول  الخليف  عمر بن الخطلب )
  والتمرت خةافته عشر لنين ولت  حأشهر (1)هـ13المللمين له في عملدي اآلخر  لن  

 .(2)وخمس ليللٍ 
بمنأى عن العدل في الحكم بين النلس  (ولم يكن الفلروق عمر بن الخطلب ) 

( وشدته التي عرف واالقتصلص من نفله  ولم يمنعه في ذلك حأو يمنع المللمين هيبته )
بهل  فثقته بنفله لم توقعه في الغرور واالعتداد بنفله  بل كلن البد من رقلب  األم  عليه  

ُروي حأنه قلل للنلس: )اتقوا ( هو الذي يلع  إل  تنمي  هذا الحدس لدى الرعي   إذ وكلن )
اهلل عبلد اهلل  وحأعينوني عل  حأنفلكم بكفهل عني  وحأعينوني عل  نفلي بلألمر بللمعروف 

  وقلل: )حأحب النلس (3)والنهي عن المنكر  واحضلري النصيح  فيمل والني اهلل من حأمركم(
  فعمد إل  . وبذلك لم يكن الفلروق ليغفل عن محللب  نفله(4)إلي من رفع إلي عيوبي(

إعداد رعيته وتدريبهل عل  محللبته  فخلطب المللمين يومل  في معلٍس فقلل: )حأرحأيتم لو 
ترخصُت في بعض األمور  مل كنتم فلعلين؟ فلكتوا  فقلل ذلك مرتين حأو ثةاثل   فقلل بشر 

                                                 

( ينظر: ابن عبد البر  حأبو عمر يولف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 1)
  دار العيل  1: علي محمد البعلوي  طهـ(: االلتيعلب في معرف  األصحلب  تحقيق463)ت:

؛ الليوطي  عةال الدين عبد 47/43؛ ابن عللكر: تلريخ دمشق الكبير  3/1145م(  1992)بيروت:
  دار 1تلريخ الخلفلء  ط (:ھ911الرحمن بن حأبي بكر بن محمد بن حأبي بكر بن عثملن بن محمد )ت:

 . 212م(  ص2003ابن حزم  )بيروت:
المعلرف  تحقيق: ثروت عكلش   مطبع  دار الكتب  (: ھ276)ت: ( ينظر: ابن قتيب 2)

هـ(: 630؛ ابن األثير  عز الدين علي بن محمد بن عبدالكريم العزري )ت:183ص م( 1960)بيروت:
حألد الغلب  في معرف  الصحلب   تحقيق: محمد حأحمد علشور وآخرين  )د.ط(  دار الشعب 

 .4/180م(  1970)القلهر :
 .47/49المصدر الللبق   ( ابن عللكر:3)
 الطبقلت(: ھ230( ابن لعد  حأبو عبد اهلل محمد بن لعد بن منيع الهلشمي البصري البغدادي )ت:4)

 .3/222  (م1990:بيروت) العلمي   الكتب دار  1ط عطل  القلدر عبد محمد: تحقيق الكبرى 
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بن لعد 
وروي   (1): لو فعلت ذلك لقومنلك تقويم القدح!!! فقلل عمر: حأنتم إذا  حأنتم إذا ((*)

حأنه قلل حأيضل : )يل معشر المللمين: ملذا تقولون لو ملت برحألي إل  الدنيل كذا _ وميََّل رحأله 
_ فقلم إليه رعل فقلل: كنل نقول بللليف كذا_ وحأشلر إل  القطع _ فقلل عمر: إيلي تعني 

ذي بقولك؟ _ يريد تخويفه _قلل: نعم إيلك حأعني بقولي  فقلل عمر: رحمك اهلل  الحمد هلل ال
مني(   وروي حأن رعةا  قلل له: )اتق اهلل يل عمر _ (2)ععل في رعيتي من إذا تعّوعت قوَّ

وحأكثر عليه _ فقلل له قلئل: حألكت فقد حأكثرت عل  حأمير المؤمنين  فقلل عمر: ال خير فيهم 
. ومن نصلئحه للمللمين في قولهم الحق  (3)إن لم يقولوهل لنل  وال خير فينل إن لم نقبل(

(: )ال تقولوا لي الرحأي الذي تظنونه يوافق رحأيي  بل قولوا الرحأي الذي تحلبونه يقول )
 .(4)موافقل  للحق(

عليه حأحيلنل   َّ يشُددنَّ ( وُكنومع الرعلل كلنت النللء تنصح حأمير المؤمنين عمر )      
عل    فبينمل همل خلرعلن إذ بلمرحأ  (*)فقد روي حأنه )خرج يومل  من الملعد ومعه العلرود

ظهر الطريق  فللم عليهل عمـر فردت عليه اللةام ثم قللت: رويدك يــل عمر حت  حأكلمك 

                                                 

  صحلبي عليل حأرلله رلول ( بشر بن لعد: لم حأعثر له عل  ترعم  لوى حأنه: بشر بن لعد المرثدي*)
( عل  رحأس لري  بثةاثملئ  من المللمين لمةاقل  عمع من غطفلن في موضع العنلب قرب خيبر. اهلل )

 . 4/211ينظر: ابن لعد: المصدر نفله  
 .10/292( ابن عللكر: تلريخ دمشق الكبير  1)
 في النضر  الريلض(: ھ694( محب الدين الطبري  حأبو العبلس احمد بن عبد اهلل بن محمد )ت:2)

 .2/381  (ت.د: بيروت) العلمي   الكتب دار  2ط العشر   منلقب
هـ(: كتلب الخراج  182( حأبو يولف  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن لعد بن حبت  األنصلري )ت:3)

تحقيق: طه عبد الرؤوف لعد ولعد حلن محمد  )د.ط(  المكتب  االزهري  للتراث  )القلهر : د.ت(  
 .22ص
م(  1987( الشرقلوي   عبد الرحمن: الفلروق عمر بن الخطلب  )د.ط(  دار االهرام  )مصر:4)

 .306ص
( العلرود: بشر بن عمرو بن حنش بن المعل   كلن نصرانيل  شريفل  في العلهلي   قدم عل  رلول اهلل *)

اإللةام وعرضه عليه  فأللم صل  اهلل عليه وللم في وفد قومه فدعله رلول اهلل صل  اهلل عليه وللم إل  
 ابن: ينظر. ثغرهل زيلد بن اهلل عبيد واله حأن بعد ھ62وقيل  61وحلن إلةامه  وتوفي في الهند لن  

 .83-6/81: الكبرى الطبقلت لعد 



 أ.م.د حممد حسن علي ظاهر الطائي                                                             يف العصر الراشدي تقييد سلطة احلاكم ورقابة الشعب عليه 

 722 

كلملت قليل   قلل لهل: قولي  قللت: يل عمر عهدي بك وحأنت ُتلم  عميرا  في لوق عكلظ 
وتصلرع الفتيلن  فلم تذهب األيلم حت  ُلميت عمر  ثم لم تذهب األيلم حت  ُلميت حأمير 

اهلل في الرعي   وحأعلم حأنه من خلف الموت خشي الفوت. فقلل العلرود: هيه  المؤمنين  فلتق
قد اعترحأت عل  حأمير المؤمنين  فقلل عمر: دعهل  حأمل تعرف هذه يل علرود؟ هذه خول  بنت 

 .(1)التي لمع اهلل قولهل من فوق لملئه  فعمر واهلل حأحرى حأن يلمع كةامهل(( **)حكيم
بلملع كلم  الحق  بل كلن يقتص من نفله ومن والته إذا مل ( ال يكتفي كمل كلن )      

ظلم حأحد الرعي   فروي حأنه خطب في النلس يومل  فقلل: )إني واهلل مل حأبعث إليكم عمللي 
ليضربوا حأبشلركم وال ليأخذوا من حأموالكم  ولكني حأبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وُلن  نبيكم  

الذي نفلي بيده ألقصنه منه   فوثب عمرو بن  فمن فعل به لوى ذلك فليرفعه إلي  فو
فقلل : يل حأمير المؤمنين : حأرحأيت إن كلن رعل من المللمين واليل  عل  رعيته  العلص 

فأدب بعضهم  انك تقتص منه؟ قلل: إي والذي نفلي بيده ألُقصنه منه  وقد رحأيت رلول اهلل 
 منعوهم حقوقهم فتكفروهم ... فقلم يقتص من نفله  حأال ال تضربوا المللمين فتذلوهم وال ت

رعل من النلس فقلل: يل حأمير المؤمنين علملك ضربني ملئ  لوط  فقلل عمر: اضربه ملئ  
لوط  قم فللتقد منه  فقلم عمرو بن العلص فقلل: دعنل إذن فلنرضه  فقلل: دونكم  فأرضوه 

( قلل: )كنل للك ). وعن حأنس بن م(2)بأن حُأشتريت منه بملئتي دينلر  كل لوط بدينلرين(
عند عمر بن الخطلب إذ علءه رعل من حأهل مصر  فقلل: يل حأمير المؤمنين  هذا مقلم 
العلئذ بك  قلل: ومل لك؟  قلل: حأعرى عمرو بن العلص بمصر الخيل فأقبلت  فلمل تراهل 
النلس  قلم محمد بن عمرو فقلل: فرلي ورب الكعب   فلمل دنل منه عرفته  فقلت: فرلي 

كعب   فقلم إلّي يضربني بلللوط  ويقول: خذهل وحأنل ابن األكرمين  قلل: فو اهلل مل ورب ال
زاده عمر حأن قلل له: اعلس  ثم كتب إل  عمرو إذا علءك كتلبي هذا فأقبل  وحأقبل معك 
بلبنك محمد  قلل: فدعل عمرو ابنه فقلل: حأحدثت حدثل  !؟ حأعنيت عنلي !؟  قلل: ال  قلل: 

يك؟ قلل: فقدم عل  عمر  قلل حأنس: فو اهلل إنل عند عمر حت  إذا فمل بلل عمر يكتب ف
                                                 

( الصحيح في المهل: خول  بنت ثعلب   وهو مل حأشلر إليه المفلرون في تفليرهم للور  المعلدل   **)
 .4/1831بن عبد البر . ينظر: االلتيعلب في معرف  االصحلب  وهو حأيضل مل صححه ا

 . 4/1831( ابن عبد البر: المصدر نفله  1)
 .44/278؛ ابن عللكر: تلريخ دمشق الكبير  129-128( حأبو يولف: الخراج  ص2)
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نحن بعمرو  وقد حأقبل في إزار ورداء  فععل عمر يلتفت هل يرى ابنه  فإذا هو خلف حأبيه  
قلل: حأين المصري؟ قلل: هل حأنل ذا  قلل: دونك الّدر  فلضرب ابن األكرمين  اضرب ابن 

لل: حأحِلهل عل  صلع  عمرو  فو اهلل مل ضربك إال األكرمين  قلل: فضربه حت  حأثخنه  ثم ق
بفضل للطلنه  فقلل: يل حأمير المؤمنين   قد ضربت من ضربني  قلل: حأمل واهلل لو ضربته 
مل حلنل بينك وبينه حت  تكون حأنت الذي تدعه  يل عمرو مت  التعبدتم النلس وقد ولدتهم 

  (1)راشدا  فإن رابك ريب فلكتب إلي(حأمهلتهم حأحرارا ؟ ثم التفت إل  المصري فقلل: انصرف 
( دائمل  مل يقول: )حأيمل علمل لي ظلم حأحدا   وبلغتني مظلمته فلم حُأغيرهل لذلك فقد كلن )

( يومل : )حأيمل رعل كلنت له حلع  حأو ظلم مظلم  حأو عتب علينل   وقلل )(2)فأنل ظلمته(
ي لركم وعةانيتكم وحرملتكم في خلق فليؤذني  فإنمل حأنل رعل منكم  فعليكم بتقوى اهلل ف

وحأعراضكم  وحأعطوا الحق من حأنفلكم  وال يحمل بعضكم بعضل  عل  حأن تحلكموا إلي  فإنه 
 . (3)ليس بيني وبين حأحد من النلس هواد (

( حرصه عل  صةاح رعيته حأشد مل من خةال ذلك نرى من خلق عمر بن الخطلب )
تملك  فنراه صلرمل  ليس بينه وبين حأحد يكون الحرص  وتملكه بروح العدل حأشد مل يكون ال

من النلس هواد   ونراه يعقل الحق من نفله ومن والته  قبل حأن يأمر النلس حأن يعطوا الحق 
من حأنفلهم. وعل  ذلك تتصل الحلق  لتربط الراعي برعيته بربلط الحق والعدل  إذ غلب عل  

 .   (4)حأخةاق عمر روح العدل وصور  الحق
 
 

 

                                                 

ابن المبرد  عملل الدين يولف بن حلن بن حأحمد بن حلن ابن عبد الهلدي الصللحي الحنبلي ( 1)
 هـ(: 909)ت:

محض الصواب في فضلئل حأمير المؤمنين عمر بن الخطلب  تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد 
 .473-2/472م(  2000  عملد  البحث العلمي بللعلمع  اإللةامي   )المدين  المنور :1المحلن  ط

 .3/232( ابن لعد: الطبقلت الكبرى  2)
 .2/573( الطبري: تلريخ االمم والملوك  3)
 .109-108صينظر: منصور: القيم الُخلقي  في الخطلب  العربي    (4)
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  المبحث الثالث
 تقييد سلطة الحاكم في خالفتي عثمان وعلي )رضي اهلل عنهما(

لم يكن عثملن بن عفلن وعلي بن حأبي طللب )رضي اهلل عنهمل( بمعزٍل عن تقبل رقلب   
الرعي  وحأمرهمل بللمعروف ونهيهمل عن المنكر  إذ حأن تحملهمل مواقف المعلرض  بعد حأحداث 

( *)ن وامتد لهيبهل إل  خةاف  علي وحت  يومنل هذاالفتن  الكبرى التي اشتعلت في خةاف  عثمل

( بحد ذاته خير دليل عل  تقبلهمل للنقد ورقلب  الشعب عليهمل. فكلن الخليف  عثملن )
ينظر في شكلوى الخلرعين عليه ومطللبهم مع حأنهل خلرع  عن الحدود المقبول   ألنهل 

( ذلك تحمل الخليف  علي )اتخذت شكل ثور  _ إذا صح التعبير _ ال معرد معلرض . وك
حأقوال معلرضيه في التحكيم  وكلنت معلرضتهم خلرع  عن الحدود المقبول  حأيضل   التخلذهل 

( وافق عل  التحكيم بعد حأن حأعبره حأنصلره صف  الثور  حأيضل  ال صف  المعلرض   مع حأنه )
 عل  القبول به  ثم الموه عل  قبوله به.

إل  حيثيلت هذه الفتن  الشعواء التي حأحرقت األخضر ونحن بذلك للنل بمعرض التطرق  
واليلبس ومزقت شمل األم  وشتت كلمتهل  وال بمعرض التطرق إل  االنتقلدات الموعه  
لعثملن وعلي )رضي اهلل عنهمل(  إذ حأنهمل وبدون شك كلنل عل  الحق المبين  وكل من خرج 

ألم  وشملهل فشتتهل بدال  من عليهمل لم يتحرى طريق الصواب في خروعه  وحأضر بكيلن ا
عمعهل عل  كلمٍ  لواء. لذلك لنتطرق إل  حأقوال الخليفتين في األمر بللمعروف والنهي عن 
المنكر وحث النلس عل  قول كلم  الحق وتقويم الحلكم إذا حلز عن علد  الصواب في 

 إدارته لشؤون الدول .
 سلمين عليه ( ورقابة المالمطلب االول: الخليفة عثمان بن عفان )

( بللخةاف  بعد مشلورات اللت  من حأهل الشورى الذين ُبويع لعثملن بن عفلن )          
( حأمر الخةاف  إل  حأحدهم  فوقع ( وهو عنهم راٍض  والذين ععل الفلروق )توفي النبي )

( خليف   للمللمين. وكلنت البيع  له بللخةاف  في يوم اختيلرهم عل  عثملن بن عفلن )
                                                 

( لقد كلن للفتن  التي عصفت بلألم  اإللةامي  في عصر ذي النورين آثلرا  حأدت إل  تشتيت شمل *)
األم  واختةاف كلمتهل  وهذا مل نلتشعره إل  يومنل هذا  وصدق بذلك قول الصحلبي العليل عبد اهلل بن 

فتح النلس عل  حأنفلهم بقتل عثملن بلب فتنٍ  ال ينغلق عنهم إل  قيلم الللع (. ينظر: (: )لقد لةام )
 .3/1052ابن    عبد البر: االلتيعلب في معرف  االصحلب  
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  ودامت (1)( بثةاث  حأيلمٍ هـ   بعد دفن عمر بن الخطلب )24للبت ُغر  محرم من لن  ا
  إذ حُألتشهد بعد حصلر الخلرعين ( 2)( اثنتي عشر  لن   إال اثنتي عشر يومل  خةافتُه )

 . (3)هـ35ذي الحع  لن   18عل  خةافته من حأهل األمصلر في يوم العمع  
ن عفلن في مد  خةافته التكملل الفتوحلت وكلن من حأبرز إنعلزات عثملن ب  

اإللةامي  التي للر عليهل الشيخلن من قبله  وفي عصره تم تأليس حأول حألطول بحري 
إلةامي وخلض هذا األلطول العديد من المعلرك البحري  مع الروم لعل حأشهرهل معرك  ذات 

كونه حأول من عمع  الصواري  كمل يرعع الفضل _ بعد اهلل تعلل  _ إل  عثملن بن عفلن في
( الملعد الحرام والملعد النبوي  النلس عل  مصحف واحد  كمل ولع عثملن بن عفلن )

 وغيرهل من األعملل واإلنعلزات األخرى.
( عل  مل للر عليه الشيخلن من قبله في كمل للر الخليف  عثملن بن عفلن )  

إدار  شـؤون الحكم وتقبل آراء العمهور وانتقلداتهم لطريق  حكم الخليف  إذا مل رحأوا فيهل مل 
( وُلن  الخليفتلن حأبي بكر وعمر )رضي اهلل يحيد عن مل علء به كتلب اهلل وُلن  نبيه )

النلس عل  قول كلم  الحق  ( كلن _ كمل كلن للفه _ يحث عنهمل(. بل إن عثملن )
ل  وضع القيود في رعليه إذا تطلب األمر ذلك   ويدعو األم  إل  محللب  الخليف   بل وا 

  .(4)( يقول للنلس: )إن وعدتم في كتلب اهلل حأن تضعوا رعلي في القيد فضعوهل(فكلن )
( خير دليٍل عل  تقبله آلراء الرعي  ولعل في حواره مع حأبي ذر الغفلري )

حلولته النزول عندهل  حأو حأقلهل تهدئ  الوضع بمل يخدم المللمين ودولتهم  إذ كلن حأبو ذٍر وم
( ووالته  وبصورٍ  خلصٍ  فيمل يتعلق بتبذيرهم ( من المنتقدين لليلل  عثملن )الغفلري )

                                                 

 .3/593( ينظر: ابن األثير: حُألد الغلب  في معرف  الصحلب   1)
لملء األمصلر  تصحيح: هـ(: كتلب مشلهير ع354( ينظر: البلتي  حأبو حلتم محمد بن حبلن )ت:2)

؛ ابن عبد البر: 6م(  ص1959م.فةايشهمر  )د.ط(  مطبع  لعن  التأليف والترعم  والنشر  )القلهر :
 .3/66؛ محب الدين الطبري: الريلض النضر   3/1049االلتيعلب في معرف  االصحلب  

 .3/593  ؛ ابن األثير: المصدر الللبق3/1044( ينظر: ابن عبد البر: المصدر نفله  3)
 االملم ملند(: ھ241( ابن حنبل  حأبو عبداهلل احمد بن محمد بن حنبل بن هةال بن الد الشيبلني )ت:4)

 عفلن بن عثملن ملند  (م1995:القلهر ) الحديث  دار  1ط شلكر  محمد احمد: تحقيق حنبل  بن حأحمد
 :1/389  524  رقم. 
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 ىت نت مت ُّٱاألموال وكنزهل  وكلن )ُيقّرع عملل عثملن  ويتلو عليهم: 
ويراهم  ،(1)َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

يّتلعون في المراكب والمةابس حين وعدوا  فينكر ذلك عليهم  ويريد تفريق عميع ذلك من 
. ثم حأنه حلور معلوي  (2)بين حأيديهم ... وحملهم عل  التزهد وحأمور ال يحتملهل النلس كلهم(

( بللشلم بشأن كنز األموال وتلميتهل )ملل اهلل( فشك  معلوي  ذلك بن حأبي لفيلن )
  فمل كلن من عثملن إال حأن طلب من معلوي  حأن ُيليره إل  المدين   فدخل حأبو ذر لعثملن

عل  عثملن فقلل له عثملن: )يل حأبل ذر مل ألهل الشلم يشكون ذربك؟( فأخبره حأنه ال ينبغي 
حأن يقلل ملل اهلل وال ينبغي لألغنيلء حأن يقتنوا ملال   فقلل عثملن: )يل حأبل ذر  عليَّ حأن حأقضي 

  وآخذ مل عل  الرعي   وال حأعبرهم عل  الزهد  وحأن حأدعوهم إل  االعتهلد مل عليَّ 
  غير حأنه لم يقتنع برحأي الخليف  وطلب حأن يلمح له بلعتزال النلس في قريٍ  ال (3)واالقتصلد(

تبعد كثيرا  عن المدين  تدع  الربذ   فلمح له بذلك )فخرج حت  نزل الربذ   فخط بهل 
صرم   من اإلبل _ حأّي مل بين العشرين والثةاثين من اإلبل _ ملعدا   وحأقطعه عثملن 

(   فأقلم )(4)وحأعطلُه مملوكين وحأرلل إليه حأن تعلهد المدين  حت  ال ترتد حأعرابيل  ففعل(
 . (5)هـ32بللربذ  منفردا  حت  حأدركه األعل المحتوم في لن  
في ( بعض األخطلء _ في زعمهل _ وحينمل حأخذت طلئف  عل  عثملن )

لنلد وظلئفه  وتظلهرت عليه عموٌع منهم لمحللبته عل  حأعملله   تصريفه لشؤون الحكم وا 
( عند رغبتهم ولم ينكر عليهم هذا الحق  وحأبدى التعدادا  كريمل  إلصةاح مل عل  نزل )

حأن يكون حأخطأه التوفيق في إبرامه. بل حأنه رضي بأن يضحي بنفله عل  حأن يععل من 
للح  قتلل بين حأنصلره من الصحلب  وبين الخلرعين عليه  فأصر  (مدين  رلول اهلل )

                                                 

 .34( لور  التوب : من اآلي 1)
حأبو بكر محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن حأحمد بن العربي المعلفري )ت: ( ابن العربي  2)

م(  1955(: العواصم من القواصم  تحقيق: محب الدين الخطيب  )د.ط(  )مك  المكرم :ھ543
 .76 74-73ص
 .4/284( الطبري: تلريخ األمم والملوك  3)
 .4/284( الطبري: المصدر نفله  4)
 .4/308لمصدر نفله  ( ينظر: الطبري: ا5)
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(  عل  لقلء مصيره المحتوم من دون حأن ُتلفك من حأعله دملء المللمين في المدين )
النبوي  وتكون فتن   بينهم  فقد فشلت معه محلوالت الصحلب  في الدفلع عنه  إذ رفض 

قو   من عند الشلم تكون رهن إشلرته   ( في حأن ُيرلل إليهعرض معلوي  بن حأبي لفيلن )
  كمل حأمر ابن عمر )رضي اهلل (1)وحأب  حأن ُيضّيق عل  حأهل دار الهعر  بعنٍد يللكنونهم

عنهمل( حأن يخرج إل  النلس بقوله: )حأعزُم عل  كل من رحأى حأنَّ عليه لمعل  وطلع   إال كف 
)إن هؤالء األنصلر  ( عندمل قلل له:  كمل رفض عرض زيد بن ثلبت )(2)يده ولةاحه(

بللبلب يقولون: إن شئت كنل حأنصلر اهلل مرتين  فقلل له عثملن: ال حلع  لي في ذلك  
  وكلن الحلن بن علي )رضي اهلل عنهمل( آخر من خرج من عنده  إذ علءُه (3)ُكفوا(

والحلين وابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم  فعزم عليهم في وضع لةاحهم وخروعهم 
( عل  يد الخلرعين الذين . وبعدهل كلن التشهلده )(4)بيوتهم  فخرعوا من عنده ولزوم

تلوروا بيته وطعنوه وقتلوه وهو يقرحأ القرآن  لتكون هذه الحلدث  المأللوي  بداي  لتشتت األم  
وتمزقهل  إذ كلنت النوا  األلللي  لنزاعلٍت ليلليٍ  وفكريٍ  ودينيٍ   كلنت  ومل زالت تشكل 

الهدام في العلد اإللةامي  إذ شتتت شمل اإللةام بدال  من عمعه عل  كلمٍ   العنصر
(: )لقد فتح النلُس عل  لواء  وصدق بذلك قول الصحلبي العليل عبداهلل بن لةام )
  وصدق بذلك حأيضل  قول (5)حأنفلهم بقتل عثملن بلب فتنٍ  ال ينغلُق عنهم إل  قيلم الللع (

ل إن يقتلوني فواهلل لئن يقتلوني ال يتحلبون بعدي حأبدا   وال عثملن للخلرعين عليه: )وحأم
ُيصلون بعدي عميعل  حأبدا   وال ُيقلتلون بعدي عدوا  عميعل  حأبدا ( وفي رواي : )ال تقتلوني: فواهلل 
لئن قتلتموني ال تُقلتلون عدوا  عميعل  حأبدا   وال تقلمون فيئل  عميعل  حأبدا   وال ُتصلون عميعل  

 .(7)  وقلل الحلن البصري: )فواهلل إن صل  القوم عميعل   إنَّ قلوبهم لمختلف ((6)حأبدا (

                                                 

 .4/345( ينظر: الطبري: تلريخ االمم والملوك  1)
 .132؛ ابن العربي: العواصم  ص129( ابن خيلط: تلريخ  ص2)
 .133؛ ابن العربي: المصدر نفله  ص129( ابن خيلط: المصدر نفله  ص3)
 . 134؛ ابن العربي: المصدر نفله  ص129( ينظر: ابن خيلط: المصدر نفله  ص4)
 .3/1052( ابن عبد البر: االلتيعلب في معرف  األصحلب  5)
 .127-126( ابن خيلط: المصدر الللبق  ص6)
 .127( ابن خيلط: المصدر نفله  ص7)
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 ورقابة المسلمين عليه  المطلب الثاني: الخليفة علي بن أبي طالب 
( الخةاف  في ظروٍف صعبٍ  عدا   إثر تول  حأمير المؤمنين علي بن حأبي طللب )  

من حأيدي الخلرعين عل  عثملن  وحأكد  (. وقد رفض حأن يتول  الخةاف التشهلد عثملن )
نمل لهم حأن ملأل  اختيلر الخليف  خلص  بأصحلب محمد ) ( فقلل لهم: )ليس ذاك إليكم  وا 

إل  حأهل _ الحل والعقد _ بدر  فمن رضي به حأهل بدٍر فهو خليف   فلم يبَق حأحٌد إال حأت  
( منبـر رلـول اهلل   فصعـد )(1)يعك(عليل   فقللوا: مل نرى حأحـدا  حأحـق بهـل منك  فُمدَّ يـدك نبل

( فبـليعـه النــلس عميعـل  وحأصبـح بـذلك الخليفـ  الـراشـدي الـرابع للمللميـن  وكـلن تـوليـه   )
  (2)( بإلبوعهـ  حأّي بعد مقتل عثملن )35ذي الحع  لن   25الخـةافـ     في يوم العمع  

 . (3)حأيلمٍ  والتمرت خةافته حأربع لنين وتلع  حأشهٍر ولت 
( عل  مل للر عليه وبدوره فقد للر حأمير المؤمنين علي بن حأبي طللب )  

( إثر الخلفلء من قبله في تقبل االنتقلدات البنلء  وحث النلس عليهل  فكلن حأول مل قلله )
توليه الخةاف : )إن هذا حأمركم ليس ألحٍد فيه حق إال من حأمرتم  إال حأنه ليس لي حأمر 

ذا هو مل قلله   حأبو بكر الصديق عندمل تول  الخةاف  حيث قلل: )فإن حأحلنت   وه(4)دونكم(
ن حألأت فقوموني( ومل قلله عمر: )حأحب النلس إلي من رفع إلي عيوبي( ومل  فأعينوني  وا 

 قلله عثملن: )إن وعدتم في كتلب اهلل حأن تضعوا رعلي في القيد فضعوهل(.
األمر بللمعروف والنهي عن  ( يحث النلس في خةافته عل بذلك كلن علي )

المنكر  فقد خطب ذات يوم فقلل: )حأيهل النلس إنمل هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعلصي 
ولم ينههم الربلنيون واألحبلر  فلمل تملدوا في المعلصي حأخذتهم العقوبلت  فُمروا بللمعروف 

                                                 

 .4/113( ابن األثير: حُألد الغلب   1)
 .2/697( ينظر: الطبري: تلريخ االمم والملوك  2)
البر: االلتيعلب في معرف  االصحلب  ؛ ابن عبد ا3/27( ينظر: ابن لعد: الطبقلت الكبرى  3)
 .4/122؛ ابن األثير: المصدر الللبق  3/1123
 .2/700( الطبري: المصدر الللبق  4)



 
 م2020/هـ1441                                             (             80العدد ) –                       

 

 
729 

مر بللمعروف والنهي وانهوا عن المنكر قبل حأن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم  واعلموا حأن األ
 . (1)عن المنكر   ال يقطع رزقل  وال يقرب حأعةا (

ن كلنت مخللف  لمذهبه في ادار  وكلنت له ) ( مواقف عديد  تقبل فيهل اآلراء وا 
الدول   ليمل تلك التي حلول من خةالهل وحأد الفتن  التي نشبت بللتشهلد عثملن وليطر  

دين . فعمل عل  إعلد  للط  الدول  عل  حأقلليمهل  الخلرعين عليه عل  زملم األمر في الم
وتوحيد الصف الداخلي  فلع  إل  مغلدر  الخلرعين عل  عثملن المدين  والعود  إل  

( بللعدول حأمصلرهم  ولع  حأيضل  إل  إقنلع طلح  والزبير وعلئش  حأم المؤمنين ومعلوي  )
لتقر الدول  وتعود لهل هيبتهل حت  ت –ولو مؤقتل   –عن مطلليبهم بمعلقب  قتل  عثملن 

وليطرتهل المركزي  عل  حأقلليمهل  فيلهل بعدهل التعرف عل  قتل  عثملن  واقتنلصهم 
 واإلحلط  بهم ُبطرق حأكثر هدوءا  ولبلق  . 

وعل  رحألهم   -كلن المطلب األللس الذي لع  في طلبه الصحلب  الكرام  فلقد
بعد مقتل عثملن  هو  –المؤمنين ومعلوي  علي بن حأبي طللب وطلح  والزبير وعلئش  حأم 

المطللب  بدمه واالقتصلص ممن قتله  لكن علء االختةاف بين الصحلب  في وعهلت النظر 
وفي الكيفي  الزملني  والمكلني  لتحقيق هذا المطلب  فكلن من رحأّي حأمير المؤمنين علي بن 

حأمصلرهم وُتعلد ليطر   ( حأن تهدحأ النفوس ويرعع الخلرعون عل  عثملن إل حأبي طللب )
الدول  عل  حأقلليمهل ليلهل بعدهل االقتصلص منهم والتحقيق فيمن اشترك في هذه العريم  
الشنعلء  حأمل في ظل ليطر  هؤالء الخلرعين عل  المدين  فيصعب تحقيق ذلك  وقد َعبَّر 

( عن موقفه هذا لطلح  والزبير وعمٍع من الصحلب  علؤوا إليه يطللبون بإقلم )  الحدود
)يل إخوتله  إني للُت حأعهُل مل تعلمون  ولكني  عل  من اشترك في قتل عثملن فقلل لهم: 

كيف حأصنُع بقوٍم يملكوننل وال نملكهم؟ هل هم هؤالء قد ثلرت معهم ُعبدانكم  وثلبت إليهم 
 حأعرابكم  وهم خةالكم يلومونكم مل شلؤوا  فهل ترون موضعل  لقدرٍ  عل  شيٍء ممل ُتريدون؟
نَّ  قللوا: ال  قلل: فةا واهلل ال حأرى إال رحأيل  ترونه إن شلء اهلل  إنَّ هذا األمر حأمُر علهليٍ   وا 
لهؤالء القوم ملد   وذلك حأن الشيطلن لم ُيشّرع شريع   قط فيبرح األرض من حأخذ بهل حأبدا . إن 

                                                 

حقيق: محمد ت العظيم  القرآن تفلير(: ھ774( ابن كثير  حأبو الفداء الملعيل بن عمر بن كثير )ت:4)
 .3/132م(  1999  دار الكتب العلمي   )بيروت:1حلين شمس الدين  ط
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َك عل  حأموٍر: فرقٌ  ترى    مل ترون  وفرقٌ   ترى مل ال ترون  النلس في هذا األمر إن ُحرِّ
وفرقٌ  ال ترى هذا وال هذا حت  يهدحأ النلس وتقع القلوب مواقعهل وتؤخذ الحقوق  فلهدؤوا عني 

 . (1)وانظروا ملذا يأتيكم  ثم عودوا(
( لتهدئ  الوضع بمغلدر  الخلرعين عل  عثملن المدين  والعود  إل  ثم لع  )

حأخِرعوا عنكم األعراب  وقلل: يل معشر حأمصلرهم  فتوعه إل  النلس قلئةا : )حأيهل النلس  
( في ذلك فقلل . وَقدََّم بعض الصحلب  خططهم لمللعدته )(2)األعراب  الحقوا بميلهكم(

طلح : )دعني آت البصر  فةا يفعؤك إال وحأنل في خيٍل  فقلل: حت  حأنظر في ذلك. وقلل 
حأنظر في ذلك. ولمع الزبير: دعني آت الكوف  فةا يفعؤك إال وحأنل في خيٍل  فقلل: حت  

بذلك المعلس فعلء حت  دخل عليه  فقلل: إن لك حق الطلع  -ابن شعب   –المغير  
ن الضيلع اليوم تضيع به مل في غد   ن الرحأيَّ اليوم تحرُز به مل في غد  وا  والنصيح   وا 
حأقرر معلوي  عل  عمله ... وحأقرر العملل عل  حأعمللهم حت  إذا حأتتك طلعتهم وبيع  العنود 

( يرفض لمل قد يؤدي . ففي كل ذلك كلن علي )(3)التبدلت حأو تركت  قلل: حت  حأنظر(
ذلك إل  نشوِب حرٍب حأهليٍ  بين الخلرعين عل  عثملن في المدين  وبين الرعلل الذين ليتم 
التقدامهم من األمصلر لغرض إزاح  هؤالء عن المدين  بللقو   لذا رحأى حأنه من األفضل في 

. لكن األمر لم ينتهي إال بلقتتلل (4)يل اللعي في معلقب  قتل  عثملنهذه المرحل  تأع
( عل  يد حأمير المؤمنين علي )مل وصفين  ثم بللتشهلد المللمين فيمل بينهم في الع

 الخوارج الذين كلنوا من ثملر هذه الفتن  الشعواء. 
  الصف فعل  الرغم من حأنه لع  إل  عدول هؤالء الخوارج عن آرائهم والعود  إل

االلةامي في محلورات عديد  _ منهل دخول ابن عبلس في معلدالٍت طويلٍ  معهم من حأعل 
( بنفله   ثم محلول  الخليف  علي بن حأبي طللب )(5)إقنلعهم بللتخلي عن موقفهم فلم يفلح

كم التمللتهم إليه _ إال حأنه ععز عن ذلك حأيضل . فلّمل حأن يئس منهم قلل لهم حأخيرا : )حأمل إنَّ ل
                                                 

 .4/437( الطبري: تلريخ االمم والملوك  1)
 .4/438( الطبري: تلريخ االمم والملوك  2)
 .4/438( الطبري: المصدر نفله  3)
 .432( ينظر: المةاح: الوليط  ص 4)
 .65-5/64( ينظر: الطبري: المصدر الللبق  5)
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عندنل ثةاثل  مل صحبتمونل: ال نمنعكم مللعد اهلل حأن تذكروا فيهل المه  وال نمنعكم الفيء مل 
. لكنـهم التمروا في معلرضتــه التي (1)دامت حأيــديكم في حأيــدينل  وال ُنقلتلكم حت  تبدؤونل(

وقطعوا  بلغت حأن تعرضوا لمن خللفهم الرحأي فيه وفي بقي  الخلفلء الراشدين ولفكوا الدملء
( وامرحأته اللبل والتحلوا الحرام وقتلوا فيمن قتلوا عبداهلل بن خبلب صلحب رلول اهلل )

( إال حأن رحأس عيشل  كبيرا  لقتللهم وحأمر حأبل حأيوٍب األنصلري   فمل كلن منه )(2)وهي ُحبل 
هذه  حأن يرفع راي  األملن لمن حأراد العود  إل  صفوف المللمين وحأمره حأن ينلديهم: )من علء

الراي  منكم ممن لم يقتل ولم يلتعرض فهو آمن  ومن انصرف منكم إل  الكوف  حأو إل  
المدائن وخرج من هذه العملع  فهو آمن  إنه ال حلع  لنل بعد حأن نصيب َقَتَلَ  إخواننل منكم 

  فلنصرف منهم حوالي حألف وملئتي رعٍل ولم يبق في للح  المعرك  (3)في لفك دملئكم(
وثملنملئ  رعل  حأصروا عل  مقلتلته يرحألهم عبد اهلل بن وهب الرالبي  فقلتلهم لوى حألفين 

( بعيشه الذي كلن ُمعدا  لقتلل حأهل الشلم وانتصر عليهم في معرك  اإلملم علي )
. إال حأن بقليلهم ظلت حت  التشهد عل  يد حأحد رعللهم عبد الرحمن بن ملعم في (4)النهروان

 . (5)هـ 40  خلت من شهر رمضلن لن  ليل  العمع  للبع عشر  ليل
 

 الخاتمة
تقييد سلطة الحاكم ورقابة الشعب عليه في العصر بعد هذا العرض الموعز لموضوع " 

 " خلص البحث إل  عمل  من النتلئج حأهمهل:الراشدي
  إن مهندس حُألس العدل والمللوا  في نظلم الحكم اإللةامي هو الرلول الكريم محمد
(وهو قدوٌ  لل  )   مللمين ينبغي عليهم حأن يهتدوا بهديه ويقتدوا بإللوبه في اإلدار  والحكم

                                                 

األموال  تحقيق وتعليق: هـ(: كتلب 224( ابن لةام  حأبو عبيد القللم بن لةام البغدادي )ت:1)
؛ الطبري: المصدر نفله  245م(  ص1986  دار الكتب العلمي   )بيروت:2محمد خليل هراس  ط

5/73. 
 .82-5/81( ينظر: الطبري: تلريخ االمم والملوك  2)
 .5/86( الطبري: المصدر نفله  3)
 .  5/86( ينظر: الطبري: المصدر نفله  4)
 .5/151‘ ه( ينظر: الطبري: المصدر نفل5)
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 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ قلل اهلل تعلل 
( في اإلدار    وبطبيع  الحلل فإن حأول من اهتدى بهديه )(1)َّ حم جم هل مل

ي البنلء الذي والحكم هم الخلفلء الراشدون. لذلك فلن العدل والمللوا  في الحكم وتقبل الرحأ
كلن للئدا  في العصر الراشدي والذي لملنله من خةال هذا البحث  مل هو إال امتداٌد 

 ألللوب الحكم واإلدار  الذي كلن للئدا  في عصر الرللل .
  شهدت الدول  اإللةامي  في عصرهل الراشدي تطورا  كبيرا  في المعلالت كلف  ليمل في

فلء الراشدين الدور األللس في إرللء المبلدئ الدلتوري  معلل اإلدار  والحكم. إذ كلن للخل
في تقييد للط  الحلكم ورقلب  الشعب عليه  وقد تعلت هذه المبلدئ مع حأول خطبٍ  ألول 

( بأن الخليف  مل هو إال وكيٌل عن األم  في خليفٍ  راشدي _ حأبو بكر الصديق _ إذ حأكد )
قبته في حأثنلء قيلمه بواعبلته فإن حأحلن فعليهم رعلي  الصللح العلم  ومن ثم فعل  األم  مرا

ن حأللء فعليهم تقويمه.  معلونته وا 
  إن نظلم المراقب  الذي حأقره الخلفلء الراشدون عل  نظلم الحكم يؤكد بأن الحلكم ليلت له

حصلن  خلص   وعل  هذا يمكن حأن يكون مدعيل  حأو مدع   عليه  وهو ملؤول حأملم اهلل ثم 
هل الحق في مراقبته ومحللبته بللنقد البنلء الذي يهدف إل  تقويم الحلكم حأملم األم  التي ل

وتصحيح مللر حكمه إذا انحرف عن الحق  واالقتصلص منه _ كأي فرد من حأفراد األم  _ 
إذا مل زاغ عن علد  الصواب  وعل  الحلكم تقع ملؤولي  تنمي  هذا النقد لدى حأبنلء حُأمته إذا 

 ولألم  الحيل  الحر  الكريم  في ظل دول  العدل والمللوا . مل حأراد لدولته االزدهلر
  إن النقد والمراقب  لنظلم الحكم تقع ملؤوليته عل  الرعلل والنللء عل  حٍد لواء  فيعب

حأن يكون للمرحأ  دورهل في الرقلب  عل  حأللوب اإلدار  والحكم  وكلن هذا ديدن الصحلبيلت في 
لب  )رضي اهلل عنهل( التي وقفت حأملم حأمير المؤمنين عصر الخةاف  الراشد  كخول  بنت ثع

( _ لم تخش هيبته ومل عرف عنه من شد  _ ودعته إل  تقوى اهلل عمر بن الخطلب )
وتذكر الموت والحللب  وذلك بعدمل ذكرته بملضيه في العلهلي  وكيف حأنهل عهدته يومهل 

                                                 

 .21: اآلي  لور  األحزاب( 1(
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يلم حت  حأصبح يلم  عمرا  ثم والمه عميرا  يصلرع الفتيلن في لوق عكلظ  ثم لم تذهب األ
 حأمل  حأميرا  للمؤمنين.

 ( من هنل نرى بأن لملح الرلول(  للواد بن غزي ) بأن يقتص من شخصه الكريم )
( ثم مل قد عرى في العصر الراشدي عل  التلليم لألم  بحق الرقلب  عل  الحكلم ولم  )

للط  الحلكم ورقلب  الشعب عليه ينكر هذا الحق حأحد من الصحلب   تأكيٌد لقولنل بأن تقييد 
عملعل  من الصحلب  لعدم يمكن حأن ُتعُد ُلن   حأقرهل الرلول ) ( في نظلم اإلدار  والحكم  وا 

 نكرانهم لحق األم  في ذلك.
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Restricting the ruler's authority and people's control over it 

In the adult age 

Asst.Prof. Dr. Mohamed Hassan Ali Zahir Al-Taie 

Abstract 

 In This study We focus on the stances of the Khalifs 

regarding the constructive criticism and the monitoring of Muslims 

over the administration of the state. The khalifs (may Allah be 

pleased with them) accepted advice, guidance and monitoring of 

Muslims on them, moreover, they urged Muslims to appraise the 

ruling system and to keep an eye over the management of the state 

by the governor. Hence the nation witnessed a new era, one that was 

of the most wonderful eras that implemented democracy in 

administration and rule. 

 

 

 

 

 


