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 وفاء ابراهيم . فاطمة مصحب لفتة                                  م.م .م.د      

 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة واسط
 

 الملخص
إن لحقووووووق اإلنسوووووان ابعووووواد اقتصوووووادية و ووووو ا 

مووون  ووونا اسوووتناد  ووو   الحقووووق إلووو  واضووو  
الطلب المتزايود مون نانوب البةوعية علو  حيوا  
يكفوووووا ايعوووووا العووووويو بعاووووود واحتوووووعام و حمايوووووة 
للكعامووووووة والملكيووووووة وضوووووومان للعمووووووا الصووووووال  

المنووتو والوو ه ايووق تحقيووق للقيمووة ال اتيووة لكووا 
إنسان ، وقد كان لإلمام علي) عليق السنم ( 

إنكووواع عؤيوووة اوووي  لوووا ، حيووو  كوووان يوووع  اوووي 
اإلبعوووواد االقتصووووادية للحقوووووق اإلنسووووان   لووووق 
لمةووواكا اقتصوووادية  ال حصوووع لعوووا ، ابسوووطعا 

 الفقع والعوز والحعمان .
 
Abstract 
Human rights have economic 
dimensions which are depended 
on increasing demand by people 
to ensure a decent life for them, 
and preserving their rights and 
property, and to guarantee good 

job for achieving self-worth for 
every man. WhereasImam Ali 
has vision about it, he saw if it’s 
ignored economic dimensions of 
human rights lead to economic 
problems such as poverty, 
deprivation and disability. 

 
 المقدمة

ان الكنم عن اإلبعاد االقتصادية لحقوق 
اإلنسان عند اإلمام علي )ع( يكتسب ا ميتق 
من كونق يطعح استطعادا موضوع موقف 

النظام اإلسنمي من بيان إبعاد     الحقوق 
. لقد نسد اإلمام علي )ع( النعو النبوه اي 
 لق منتمع يتنسد ايق التطبيق العملي  

لحقوق اإلنسان و  ا بحد لإلبعاد االقتصادية 
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 اتق مسألة نعد ونضاا انساني يومي يقوم 
عل  عؤ  وااكاع مستند  عل  تطبيق 
التةعيعات اإللعية اي  حق اإلنسان ، وعليق 
ناءت ااكاع  اي اعم     اإلبعاد كمنظومة 
علمية وقانونية القتصاد نان  ومثمع ال يدع 
مناال للفقع والعوز والحعمان بين ابناء 

 تمع اإلسنمي .المن
و    الدعاسة ناءت كمحاولة ناد  عام 
كونعا دعاسة مصغع  لمعالنة المةاكا 
االقتصادية اي المنتمع والقضاء عليعا من 
 نا اعم اإلبعاد االقتصادية وتنسيد ا اي 
النانب العملي الن منعد ونود     
المةاكا  يتعاعض ويتناقض تماما مع النظم 

 اإلسنم . والتعاليم التي ناء بعا
 مشكلة البحث

ال تزاا دعاسة اإلبعاد االقتصادية لحقوق 
اإلنسان بعيد  عن اضواء البح  والدعاسات 
والقعاعات الكبيع  عل  صعيد المنتمع الدولي 
، بينما نند ان اول  قعاعات اإلمام علي )ع( 
بعد توليق ال ناة  و عد األمواا العامة 

ثعاء للةعب من دون استثناء ، ومنعق لإل
ايع المةعوع ، وات ا   اإلنعاءات التي اكد 
من  نلعا مساوا  المسلمين اي ثعوات البند 
وايع ا، اقد كان لد  اإلمام )ع( اعم كبيع 
للبعد االقتصاده لكا حق من حقوق 

 اإلنسان .
 
 

 أهمية البحث 
ان ا مية البح  تنطلق من مدا ا وعؤ  
اإلمام علي )ع( عن  اإلبعاد االقتصادية 

حقوق اإلنسان ، حي  مثا اإلمام )ع( احد ل
العواد والمسا مين بفاعلية اي تثبيت دعائم 
اإلسنم وتنعبتق اي م تلف نواحي الحيا  
 ومنعا ما يتعلق بتنسيد اإلبعاد االقتصادية

 .  لحقوق اإلنسان اي الواقع العملي
 فرضية البحث

ينطلق البح  من اعضية مفاد ا ان لإلمام 
لب )ع( عؤية مميز  وةاملة علي ابن ابي طا

وعميقة لإلبعاد االقتصادية لحقوق اإلنسان 
من نعة واالستفاد  من     العؤية لمعالنة 
إةكالية حقوق اإلنسان من الناحية 
االقتصادية اي واقعنا المعاصع من نعة 

 ا ع  .
 أهداف البحث

 يسع  البح  إل  اآلتي :
مععاة اإلبعاد االقتصادية لحقوق  -9

 نظع اإلمام علي )ع( . اإلنسان اي
االستفاد  من تنعبة اإلمام علي )ع( اي  -2

دعاستق وتطبيقق  لإلبعاد االقتصادية لحقوق 
اإلنسان ،  مع محاولة  تنسيد      التنعبة 

 عل  اعض الواقع العا ن .
 منهجية البحث

ان طبيعة موضوع الدعاسة واحتوائق عل  
عد  عناصع عئيسة كاالقتصاد والتاعيخ والفقق 
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والسياسة ، قد حددت منعنية البح  
 بالمنعنين التاعي ي والتحليلي .

 هيكلية البحث
من انا التحقق من اعضية البح  ،ثم 
الوصوا إل  ا دااق، اقد تناوا البح  

 المباح  اآلتية :
المبح  األوا / لما ا اإلبعاد االقتصادية 
لحقوق اإلنسان من ونعة نظع اإلمام علي 

 )ع( ؟ 
ني/ البعد االقتصاده اي حق المبح  الثا

 الكعامة اإلنسانية .
المبح  الثال  / البعد االقتصاده اي حق 

 المساوا  العادلة .
 المبح  العابع / البعد االقتصاده اي حق

 الحعية .
المبح  ال امس / البعد االقتصاده اي حق 

 العما والملكية .
المبح  السادس / البعد االقتصاده اي حق 

 اعي .الضمان االنتم
المبح  السابع/ البعد االقتصاده اي حق 

 التكااا االنتماعي .
 المبحث األول

لماذا اإلبعاد االقتصادية لحقوق اإلنسان 
 من وجهة نظر اإلمام علي )ع( ؟

ينطلق مفعوم الحق من معنا  اي اللغة :" 
المطابقة والموااقة ، لمطابقة عنا الباب اي 

عند  حقق لدوعانق عل  استقامة . والحق
 .iالفقعاء  و ما ثبت بق الحكم "

ان حقوق اإلنسان عند اإلمام علي )ع( 
منظومة متكاملة وكا ال يتنزا كونعا تصب 
لصال  اإلنسان ، ولكن     الحقوق تتفاوت 
من حي  األولوية واأل مية ، وان ما يعمنا 
 نا بيان ما  يمكن عد  إبعاد اقتصادية لع   

 .الحقوق عند اإلمام علي )ع( 
لقد كان الباع  العئيس عل  اعتباع كلمات 
وحكم ومماعسات اإلمام علي )ع( 
االقتصادية  ي المعنع األساس للتععف 
عل  اإلبعاد االقتصادية لحقوق اإلنسان ، 

  و منموعق من العواما : 
ألنق )ع( األععف بعد عسوا اهلل )ص  -9

والق( بمنعو السماء، اقد قاا عسوا اهلل )ص 
 لمكم علي" .والق( :" اع

ألنق )ع(  لق لنا اي احاديثق وكلماتق  -2
و طبق  اصة ععد  لمالا االةتع ،  طوطا 
ععيضة تعسم ايعا حقوق اإلنسان عل  مد  

 التأعيخ .
بق  اإلمام علي )ع( حامن لمنعو  -3

متكاما ومتميز لمكااحة مةاكا األمة حت  
عندما انعالت عليق الثعو  ،اقد كان يعتم اي 

    الثعو  اي مسائا الضمان  استغنا
 االنتماعي والتكااا االنتماعي وايع ا. 

"واع اإلمام علي )ع( اي حكومتق  -4
لنميع ةعبق العزق والماء والمسكن ، مع 
العلم بأن حكومتق كانت واسعة ندا ، ومن 
الطبيعي إن اإلمام )ع( طبق قانون اإلسنم 
بكاملق ، االقانون الةععي يقوا األعض لمن 
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مع ا  اكان )ع( يعطي األعض منانا ، ثم يع
يساعد م من بيت الماا ألنا إحياء 
األعاضي وعمعانعا  مضااا إل  إن التناع  
والزعاعة والصناعة وايع ا كانت اي 
حكومتق )ع( حع  ، وكان الناس ينتفعون 
 بم تلف المكاسب ويحصلون عل  األعزاق 

المحللة ، باإلضااة إل  ما كان يقسم عليعم 
بيت الماا . وكان الناس يحصلون عل   من

الماء بحفع األنعاع واآلباع ، و الا بماء  
إعادتعم ، ومن دون إه ضعيبة او إناز  او 

وب لا تمكن ان يعيأ لةعبق  ما اةبق ،
المسكن والعزق والماء ، و  ا ما لم تتمكن 
منق حت  الدوا الغعبية التي تدعي انعا 

  ا كما  وصلت إل  قمة الحضاع  اي يومنا
وقد انتفت البطالة ايضا اي ظا حكومتق 

 "     iiلونود الكسب الحنا لكا إنسان
 المبحث الثاني

 البعد االقتصادي في حق الكرامة اإلنسانية
اإلنسان اي العؤية اإلسنمية بةكا عام  
يمتاز بالتكعيم اإللعي بغض النظع عن ععقق 

معكز  االنتماعي . اما  او دينق او عقيدتق او
نظع اإلمام علي )ع( اي اإلنسان ، يمكن 
تل يصق اي حادثق سؤاا كميا بن زياد 

، حي   قاا سألت اميع iiiلإلمام علي )ع(
المؤمنين ،اقلت لق اعيد ان تععاني نفسي ." 
اقاا )ع( يا كميا إه األنفس تعيد إن اععاا 
. قلت يا مواله  ا  ي إال نفس واحد  . 

( : يا كميا إنما  ي اعبعق النامية اقاا )ع

النباتية ، الحسية الحيوانية ، الناطقة القدسية 
، والكلية اإللعية . ويسبع )ع( اي اوع 

 النفس البةعية ضمن     اإلبعاد قائن :
ولكا واحد  من      مس قو  و اصيتان ، 
االنامية النباتية قوا ا نا بة وماسكة 

يعا الزياد  و اضمة ودااعق ومعبية و اصيت
والنقصان. والحسية الحيوانية قوا ا سمع 
وبصع وةم و وق ولمس و صيتيعا الةعو  
والغضب . والناطقة القدسية ، قوا ا  اكع 
وعلم وحلم ونبا ق  و اصيتيعا النزا ة 
والحكمة ، والكلية اإللعية قوا ا بقاء اي اناء 
ونعيم اي ةقاء وعز اي  ا  وان  اي اقع 

لعا  اصيتين العضا وصبع اي بنء و 
والتسليم ، و     ي التي مبدؤ ا من اهلل إليق 
 ivتعود ،قاا تعال " ونف ت ايق من عوحي "

،وقاا تعال  "يا ايتعا النفس المطمئنة اعنعي 
ان تصنيف  vإل  عبا عاضيق معضية "

اإلمام للنفس البةعية يمكن ان يعطينا عد  
دالالت لعا من ا معا ا تمامق بالنفس 

نية التي تعد مد ا للتعبية الوندانية اإلنسا
عساؤ  سبا االعتقاء بع   النفس  من نعة وا 

وعليق يمكننا القوا إن  من نعة ا ع  .
نميع حقوق اإلنسان التي دعا إليعا اإلمام 
علي )ع( ما  ي إال انعكاس لتقديع اإلمام 
لإلنسان ، واحد األساليب المعمة لعاع ةأنق 

ا مع قولق )ع( : والسمو بمقامة وال ه يتكام
"ان اهلل عز ونا  لق المؤمن من نوع 
عظمتق وننا كبعيائق امن طعن عل  
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المؤمن او عد عليق قولق اقد عد عل  اهلل اي 
 .viععةق "

ان البعد االقتصاده لحق كعامة النفس 
 -اإلنسانية يمكن تمثيلق ب :

الدوااع لد  اإلاعاد اعناا من يسع   -9 
باع دااع السيطع  إل  مكاائة انتماعية إلة

 والتفوق لديعم   
" دوااع االحتكاع والعبا وايع ا من دوااع 
االستغنا االقتصاده " اعنا بعوز للنفس 

 التي
 ي سبب اي المةاكا االقتصادية بحي  إن 
نما      النفس ال تبح  عن العز والكبعياء وا 
عن المكاائة االنتماعية إلةباع  اتعا 

 الباحثة عن مطلق الثناء .
 "حق اإلنسان المستضعف والمحعوم"  -2

ويدااع اإلمام علي )ع( عن   ا الحق بقولق 
:" ال ليا عنده عزيز حت  ا   الحق لق 
،والقوه عنده ضعيف حت  ا   الحق 

 .viiمنق"
"حق الكعامة اإلنسانية من الحكومة  -3

 ببعد ا االقتصاده "
تعاما الحكومة مع اإلنسان يكون بصيغة  

وكعامة ععايا ا ، واي  تعاعي من مةاعع
  ا يقوا اإلمام علي )ع( لواليق االةتع " 
واةعع قلبا بالعحمة للععية والمحبة لعم 
واللطف بعم ، وال تصعع  دا لعم وتفقد 
اموع من ال يصا إليا منعم ممن تقتحمق 
العيون وتحقع  العناا وانعا ل وه الحانات 

منا قسما تفعغ لعم ايق ة صا ، وتنلس 
عاما اتتواضع ايق هلل ال ه  لقا  لعم منلسا

، وتقعد عنعم نندا واعوانا من احعاسا 
وةعطا حت  يكلما متكلمعم ايع متعتع 
اأني سمعت عسوا اهلل )ص والق( يقوا اي 
ايع موطن : لن تقدس امة ال يؤ   
للضعيف ايعا حقق من القوه ايع متعتع  ثم 
احتما ال عق منعم والعي ، ون  عنا 

بسط اهلل عليا ب الا اكناف الضيق واألنف ي
عحمتق ، ويونب لا ثواب طاعتق ، واعط ما 
اعطيت  نيئا ، وامنع اي انماا واع اع 

"viii. 
 "عدم التقليا من ةأن اإلنسان المحتاج". -4

اقد اعسا اإلمام )ع( إل  احد والتق منبعا 
ومستفسعا "...اما بعد اأن د اقين ا ا بلدا 

 ixنفو  "ةكوا منا الظق وقسو  واحتقاع و 

 تحقيق سعاد  المنتمع  -5
واي   ا يقوا اإلمام )ع( "من ااضا  

ةباع  اإلعماا عند اهلل ابعاد األكباد الحاع  وا 
األكباد النائعة وما ةيء ااضا عند اهلل 
تباعا وتعال  من سعوع تد لق عل  مؤمن ، 

 xاو تطعد عنق نوعا او تكةف عنق كعبا"
 المبحث الثالث 

 حق المساواة العادلة البعد االقتصادي في
اي البداية  معن  )المساوا ( و)العدالة( اي 
اللغة الععبية ، "المساوا  تعني التكااؤ اي 
المقداع ال يزيد وال ينقص" ، اما العدالة ،" 
انن يعدا انن يساويق " ..وعادلت بين 
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الةيئين ، وعدلت انن بفنن إ  سويت 
و و بينعما ، والعدا  و االتنا  المستقيم 

ضد النوع ، والعدا اسم من اسماء اهلل 
الحسن  ..والعدا ال ه ال يعني النوع اي 

، اإلمام علي  xiالحكم .. والعدا الحكم بالحق
)ع( يتعاما مع المساوا  والعدالة من 

 منطلقين  ما :
 حق العطاء المتساوه -9
 xiiقاا اإلمام )ع( :"ايما الناس ايق اسو "   

وه اي العطاء ، ، وقد قعع اإلسنم التسا
 واي   ا قاا )ع( اي ععد  لمالا االةتع: "

الناس إما اخ لا اي الدين ،او نظيعا لا اي 
يعتم بان يلحق البلدان " ، ااإلسنم  3ال لق "

البند الصناعية العادية ، والبند التي تسيع 
إل  الصناعة ، والبند المت لفة " بالبند 

اس المتقدمة صناعيا حت  ال ينعا الن
دعنات  ناا لغيع  .ان الغاية التي يبتغيعا 
اإلسنم من العطاء منانا بالقدع المتساوه 
" ي والء الناس للدولة ، واي قباا إطاعتعم 
ألوامع ا ، واي قباا استعداد م للنعاد .   ا 
وان بيت الماا  ال ه كان يقسمق اإلمام علي 
)ع( بالسوية ، اقد كان يتكون من امواا 

 لزكا  ونحو ما كال عاج والنزية ".   النعاد وا
 حق العدالة الوانب  -2

يقوا اإلمام علي اي حق العدالة " العدا 
يضع األموع مواضععا والنود ي عنعا إل  

 .xiiiنعتعا "

ان من اول  قعاعات اإلمام علي )ع( بعد 
توليق ال ناة  و عد األمواا العامة للةعب 
من دون استثناء ، ومنعق لإلثعاء ايع 
المةعوع إ  يقوا " ان اي العدا سعق ومن 

،  xivضاق عليق العدا االنوع عليق اضيق "
وات   اإلنعاءات التي اكد من  نلعا مساوا  
المسلمين اي ثعوات البند وتغييع  ما كان 
قائما من سياسة التفاضا المالي واي   ا 
يقوا اإلمام علي )ع( : " عليكم بالعدا عل  

بع ا يكون اإلمام علي ، و  xvالصديق والعدو "
)ع( قد االق التمايز الطبقي بكا اسبابق 
بععد  إل  التسوية بين الناس اي العطاء ، 
االناس عند  كأسنان المةط وال ه ايق 
انقطعت اماا الطبقة الغنية التي لم تنظع 
للدنيا إال اي منظاع ماده "إال ال يقوا عناا 
 منكم ادا قد امعتعم الدنيا اات  وا العقاع
وانعوا األنعاع وعكبوا ال يوا الفاع ة ، 
وات  وا الوصائف العوقة "النميا ندا من 
الناس " ، إ  ما منعتعم ما كانوا ي وضون 
ايق وآصعتعم إل  حقوقعم التي يعلمون ، 
اينقمون  الا ويقولون حعمنا ابن ابي طالب 

، لو عا  الناس التساوه اي  xviحقوقنا "
تنمية كفاءاتعم العطاء أل تم الكا للتقدم ب

 .  الماا ال ه ال يعط  إال لألكفاء حت  ينالوا
عندما نوده لقبض الحقوق ، قاا "اقمت لكم 

، حي   ِ  عل  سنن الحق اي نواد المضلة
تلتقون وال دليا ، وتحتفعون و ال تعيمون . 
اليوم انطق لكم العنماء  ات البيان . اعب 
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عاه امعئ ت لف عني . ما ةككت اي الحق 
اعيتق .لم يونس موس  عليق السنم من  

 يفة عل  نفسق ، با اةفق من البة النعاا 
ودوا الضنا . اليوم توااقنا عل  سبيا 

 .xvii"والباطا ، من وثق بماء لم يظمأ الحق
اي   ا البعد االقتصاده  بعوز لمنموعق 

 من اإلةاعات : 
اوند اإلمام )ع( نظعية التساوه اي  -9

، وعدم  لق  االستعنا دا ا المنتمع
الحانة ، واللع  وعاء السلع المادية ، 
 والتفاوت الطبقي ايما تتساو  الحانة إليق .

ان إعطاء كا  ه حق حقق وان ا تلف  -2
المقداع _ ظععت الكفاءات ، إ  للكا إمكانية 

 التقدم 
تعاكم الثعو  وتحقيق العاا  ال يكون إال  -3

 من حي  تقام المساوا  والعدالة .واي   ا
يقوا )ع( "ال يكون العمعان حي  ينوع 

 xviiiالسلطان" 
ا ا ان من الطبيعي ان تؤده     السياسة 
االقتصادية بنانبعا ) المساوا  والعدالة ( 

 لإلمام علي 
)ع( إل  نتينة واحد  و ي االستقعاع 
االقتصاده وان فاض او انعدام لمستو  

 الفقع والعوز والحعمان  اي المنتمع . 
ا اصبحت حالة عدم المساوا  اي يومنا    

سائد  بةكا كبيع ، حي  ان امعيكا تمثا 
صاحبة اعل  مستو  من عدم المساوا  ،" 

( 2191-2111امثن اي اتع  التعااي ) 
 استحو  المنتمون

إل  ةعيحة الواحد اي المائة األعل  د ن 
%من 13اي الواليات المتحد  عل  نسبة 
( 41الي )نمو الد ا ، واي العالم الععبي حو 

مليون ععبي يعانون من نقص التغ ية إه ما 
( 911%(من السكان ، ونحو )93يعادا )

مليون ععبي يعيةوا تحت  ط الفقع إه ما 
يعادا ثل  سكان العالم الععبي  ، وعل  
مستو  الععاق اأن وزاع  الت طيط والتعاون 
اإلنمائي اي الععاق بينت إن الفقع دا ا 

%من ابنائق 23 المنتمع وصلت نسبتق إل 
( منيين ععاقي اي سنة 7اه ما يةكا)

.واي تقعيع صادع عن نفس الوزاع   2192
تبين ان الفقع يةما  2117اي اوا ع عام 

% من الععاقيين اي حين بلغت نسبة 01
 .xix%51البطالة" 

 المبحث الرابع
 البعد االقتصادي في حق الحرية

اإلسنم مبدا الحعية ، اقد وعد  عندما اصا
اهلل تعال  ان مبدا الحعية من ا م ا داف 
بعثة العسوا )ص والق( ، و  ا واض  اي 
قولق تعال  " ويضع عنعم اصع م واألانا 

، ونعلق مطلبا طبيعيا xxالتي كانت عليعم " 
وحانة بةعية ، وك لا نعا لع ا األصا 

لحيا  امتداداتق الواسعة والةاملة لكا مناح ا
ولكن اي نفس الوقت نعا     الحعية 
محكومة بالمصلحة اإلنسانية ومنقاد  لعا 
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بحي  ال تؤده إل  ضعع  او إل  ضعع 
 اآل عين .

"االتناع  حع  باستثناء المحعمات وتناع  
المواد الضاع  كالم دعات  كما يلزم عل  
التانع ان ال يستوعد وال يصدع ما  يونب 

سلمين الساكنين اي ضعع المسلمين وايع الم
بند اإلسنم ، كما انق ال يحق لإلنسان إن 
يستوعد ما ايق ضعع عل  المسلمين كاينابية 
تعطيا العاملين ، واي نفس الوقت ال يحق 
إلنسان إن يصدع ما يونب ضععا المسلمين 
وعل  ايع المسلمين كاينابية اعتفاع 

. ويةما   ا  xxiاألسعاع الضاع او ما اةبق"
 -بين :البعد نان

البعد االقتصادي في حق حرية  -أوال
 اإلنسان بشكل عام 

ان ضمان الحعية لإلنسان من الناحية 
االقتصادية  ، يقوم اي الدعنة األول  عل  
العما ، بحي  انزا اإلمام )ع( النسد 
العاما من األعض منزلة القلب الكعيم من 
الننة ، اقاا اي الطيبين " قلوبعم اي الننان 

،" ايقوم نفع العما  xxiiاي العما " وانساد م
 بإثابة العاما .

عنء منق لمكانة الحعية  والعما الحع،  وا 
اةتعط إال ينبع عاما عل  عما ، االعما 
ال ه ال يواكبق العضا الونداني العميق ايق 
اساء للحعية ثم للعما  اتق "،ايقوا " ال تكن 

ويكتفي  xxiiiعبد ايعا وقد نعلا اهلل حعا"
ما ال ه يقيد النماعة ، للح  عل  الع

والمحااظة عل  الحعية الفعدية اي وقت واحد 
. االحعية  ي العاما األساس اي تفنيع 
الطاقات وظعوع الموا ب واإلبداعات ، مما 
يعني اعصة اكبع لنبتكاع ، ومساحة اوسع 
للعما التكنولوني ، زعاعيا وصناعيا ، 
وبالنتينة تكون الفعصة اكبع لمكااحة 

التي تحيط باألمة ومنعا الفقع بةكا المةاكا 
  اقو  واسعع .

البعد االقتصادي في حق حرية المرأة  -ثانيا
 بشكل خاص 

اما ما يتعلق بالبعد االقتصاده اي حق حعية 
 : xxivالمعا  ، اعنا نقطتان اساسيتان  ما

ان المعا  اي النانب االقتصاده للتةعيع  -9
اإلسنمي تتساو  مع العنا اي االب 

ق والوانبات ، احق التملا والحياز  الحقو 
وحق إبداء العاه ومزاولة اإلعماا المةعوعة 
والحقوق التي تتعلق بال مة وايع ا ،كلعا 
تتساو  ايعا المعا  مع العنا ، واي   ا 
يقوا العسوا )ص والق( "المسلمون إ و  

 xxvتتكااأ دماؤ م ويسع  ب متعم ادنا م "
 دون اعق بين المعا  والعنا.

ن  ناا بعض التفاوت بين العنا "ا-2
والمعا  ولكن   ا التفاوت ال يعود لتفضيا 
احد ما عل  األ ع بقدع ما  و معاعا  
ل صوصية كا طعف منعما اكما اعضت 
الةعيعة للعنا حظ االثنين اونب عليق دون 
المعا  النفقة عليعا كزونة وعل  اوالد ا 
كعياا واي المقابا لم يفعض عليعا ةيئا 
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اعناا معاعا  ل صوصية   لا" .حياا  
العنا والمعا  ،" اقد عاعت الةعيعة اإلسنمية 
اي القيمومة   للعنا البنية النسدية والنفسية 
و ي تأ   بنظع االعتباع وظيفة األمومة 
للمعا  اينحظ   لا اي حق النفقة لعا 
والععاية بعا وونود القيام بةأنعا" ، االعدا 

عا  ايما  ما والمساوا  بين العنا والم
مةتعكان ايق ولكن ليس من العدا إن 
 يتساويا ايما  ما م تلفان ايق  لقة ووظيفة .

 المبحث الخامس
 البعد االقتصادي في حق العمل والملكية

العما  و العنصع األساسي والفعاا اي 
عملية اإلنتاج و و األساس ال ه تقوم عليق 
عماع  األعض التي تطيب بعا حيا  اإلنسان 

حقق وعيق وحعيتق وحاناتق با ويحقق  اتق اي
اإلنسانية والحضاعية ، ااستمعاع  معنا  
دامة التطوع والعما اي  استمعاع اإلنتاج وا 
المفعوم االقتصاده اإلسنمي  و ال ه 
يؤكد  القعان الكعيم  و" العما الصال  المنتو 

،" xxvi" اعو انناز دنيوه معتبط ببعد ا عوه
عظمق واعتبع  عزا لقد مند اإلسنم العما و 

لإلنسان المؤمن وانزلق منزلة النعاد اي 
سبيا اهلل وادعنق اي نملة العبادات "واي 
  ا قاا العسوا محمد  )ص والق( : " 
العباد  سبعون نزءا ، ااضلعا طلب الحنا 

"xxvii   اقد مثا العما عنصع قو  اي حيا
اإلنسان عل  طعيق تحقيقق أل دااق الكبيع  

اآل ع  . وقد ح  اإلمام  وصوال إل  سعاد 

علي )ع( عل  العما ، اقاا " من ابطأ بق 
، ومن  xxviiiعملق لم يسعع بق نسبق "

مواصفات العما ال ه يؤكد عليق اإلمام علي 
 )ع( :

العما الصال  المنتو المحتعف . قاا  -9
 . xxix)ع( "ان اهلل يحب المحتعف األمين "

العما  و األداء ، قاا اإلمام علي )ع(  -2
سنم  و التسليم والتسليم  و اليقين "اإل

واليقين  و التصديق ، والتصديق  و 
اإلقعاع، واإلقعاع  و األداء، واألداء  و 

 . xxxالعما "
"العما ال ه يمثا العنصع األساسي اي  -3

عملية اإلنتاج ، ابالعما يمكن لإلنسان إن 
يسد حاناتق الضعوعية مأكا ، ملبس ، 

 مسكن ، وايع ا " .
ع اإلمام علي )ع( إل  البعد الفعده كما اةا

للعما وكيف يسا م اي التنمية البةعية من 
 :  xxxi نا اقوالق التالية 

 قيمة كا امعا ما يحسنق . -"
 حعاة المعء كنز  . -
 ان العما ةعاع المؤمن . -
والفقق مع الحعاة  يع لا من سعوع مع  -

 انوع .
العاقا من يعتمد عل  عملق والنا ا  -

 .يعتمد عل  املق 
الصناعة  ي ا ت النبو  وعصمة   -

 المعوء  ". 
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لقد دعا اإلمام إل  تعيأت األحواا المساعد  
عل  إنةاء اعص العما واحتضان طاقات 
األمة اعنا" تطعق إل  وانب الدولة توايع 
اعص العما للنميع وتنمية كا الطاقات 
ال يع  لد  اإلنسان وتوظيفعا ل دمة اإلنسان 

ات االستغنا التي " ، و القضاء عل  عنق
تسود المنتمعات،و تحعيع اإلنسان اي كا 
مناالت الحيا  السياسية واالقتصادية 

 والفكعية و  ا ما سيواع طاقتين للبناء :
"طاقة اإلنسان المستغا ال ه تم تحعيع   -9

"، اقد كانت طاقتق تعدع لحساب المصال  
الة صية لآل عين ولصال  عملية التكاثع 
اي األمواا وزينة الحيا  الدنيا ، لكي تصب  
    الطاقة اي  دمة األمة بالكاما ، وقد 
اكد اإلمام علي )ع( عل   لا اي بداية 

تغنا نعد حكمق عندما اكد عل  عدم اس
العاما ، حي  قاا : " اق ع ال نوب ثنثة ، 

  xxxiiمنع األنيع انع  ..."
الطاقة التي بيد المستغا والمتمثلة  -2

باإلمكانيات المالية والمادية واستغنلعا اي 
 اإلعماا التي تفيد بالفعا.

  ا وتبعز ا مية البعد االقتصاده للعما اي 
كلمات اميع المؤمنين )ع( ونستطيع ان 

 نضععا اي النقاط التالية :
" البيع بيعا سمحا ، بموازين عدا ،  -9

واسعاع ال تنحف بالفعيقين من البائع 
 .xxxiiiوالمبتاع "

اي     المقولة لإلمام علي )ع( تبعز مسألة 
التأكيد عل  العقابة ، حي  ان اإلمام يقوا 

"ثم تفقد إعمالعم ، وابع   :لمالا االةتع 
 xxxivوااء عليعم "العيون من ا ا الصدق وال

، اعناا اعض من الدولة عل  معاقبة العملية 
االقتصادية لغعض  لق االستقعاع 

 االقتصاده ولغعض استقامة 
العنقة مابين المنتو والمستعلا ، اقد كان 
عليق السنم يعاقب الوال  والتناع والقصابين 
وال ياطين واألطباء وايع م ، كما كان يقوا 

: " احسنوا ألصحاب المعن والتناع 
واع صوا بيعكم عل  المسلمين اأنق اعظم 

، اكا   ا لق دوع اي تحصيا  xxxvللبعكة "
األقوات واي إزالة التناقض ما بين ةكا 
اإلنتاج وعنقة التوزيع، وعدم تعكز الثعو  اي 
ايده ائة قليلة ، وات  ابواب العما امام ابناء 

 األمة .
 زياد  اإلنتاج ، بزياد  المععوضات من -2

 المواد المنتنة .
الحد من كمية السيولة التي تؤده إل   -3

زياد  السيولة المالية بنسبق اكبع من زياد  
 اإلنتاج .

ضبط األسعاع والحيلولة دون اعتفاععا  -4
 بالكيفية العةوائية المععواق .

النعي عن االحتكاع ، اقد قاا اإلمام  -5
" اأمنع من :علي)ع( لمالا االةتع 

( وكما ان عسوا اهلل )ص والق xxxviاالحتكاع"
منع منق حي  قاا : "اطلعت اي الناع اعايت 
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واديا اي نعنم يغلي ، اقلت لمالا لمن   ا 
؟ اقاا لثنثة : المحتكعين ، والمدمنين 

 .xxxviiال مع ، و القوادين "
منع من العبا ، حي  قاا )ع( : "الكباع  -0

 مسق : الةعا ،  وعقوق الوالدين ، واكا 
 . xxxviiiد البينة ،... "العبا بع

بين اإلعماا الغيع مثمع  وايع المنتنة  -7
، حي  قاا " اح ع كا عما ا ا سئا عنق 

، كإعماا  xxxixصاحبق انكع  واعت ع منق
 مععاة الغيب ، وكةف الطالع ". 

اما اي ما يتعلق بالبعد االقتصاده اي حق 
الملكية ، اقد كانت لعؤية اإلمام علي )ع( 

اية وااللتزام ، ولكن لع ا ايق ما يمن  لق الحم
الحق قيودا وحدود تظعع بةكا واض  كلما 
تععضت حقوق اآل عين االقتصادية لل طع 
او تععض المنتمع لمةاكا الفقع والعوز 
والحانة اينعكس  لا عل  حق الملكية إل  
دعنة تقزيمق وما يؤكد  لا قوا اإلمام )ع( : 
" إن اهلل سبحانق اعض اي امواا األانياء 

وات الفقعاء اما ناع اقيع إال بما متع بق اق
 . xlاني واهلل تعال  سائلعم عن  لا "

 المبحث السادس
البعد االقتصادي في حق الضمان 

 االجتماعي
يعتبع كا من  الفقع والعوز والحعمان من 
المةاكا التي يعالنعا الضمان االنتماعي 
و ي من ا طع المةاكا واكثع ا سلبية عل  

، ولقد عزز اإلمام علي )ع(  الفعد والمنتمع

من مسألة الضمان االنتماعي، إ  يقوا: 
"ادوا ما ااتعض اهلل عليكم من الحو والصيام 
والزكا  ومعالم اإليمان اأن ثواب اهلل عظيم 
و يع  نسيم وامعوا بالمععوف وانعوا عن 
المنكع واعينوا الضعيف وانصعوا المظلوم 

"xli               . 
ال لق عياا اهلل ، واحب  واي عؤيتق )ع( "

، كما  xliiالناس إل  اهلل اةفقعم عل  عيالق "
 يقوا )ع( : 

"ما من عما احب إل  اهلل تعال  من كةف 
، وننحظ  xliiiالضع يكةفق عنا عن عنا "

اي     المقولة  مد  سعة حق الضمان 
االنتماعي لكا إنسان بغض النظع عن إه 
وصف ا ع ، والسيما إ ا ما كان تحت 

 الدولة اإلسنمية .سلطة 
ومن إةاعات اإلمام علي )ع( اي الضمان  

االنتماعي اي نظع الكاتب المعاصع  ي 
:xliv 
"عسم إلية وصيغ تنفي  الضمان  -9

االنتماعي ونقلق من النظعية المثالية إل  
 الواقع العملي الملموس .

تحديد طبقة الفقعاء وايع م من الفئات  -2
ان االنتماعية المستفيد  من الضم

االنتماعي افي   ا يحدد اإلمام علي )ع ( 
ثم اهلل اهلل اي الطبقة السفل  من ال ين ال 
حيلة لعم من المساسين والمحتانين وا ا 

 .xlvالبؤس والزمن ....."
  -افيما يتعلق بعسم اإللية التي تتنسد اي :
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إنةاء  يئة الضمان االنتماعي  والتي  -9
ةية حدد ا اإلمام بأن تكون" من ا ا ال 

. ويتصف القائم عل      xlviوالتواضع "
العيئة بالتقو  "إن يتقي اهلل اي سعائع 

يةعد ايوع وال  و فيات إعمالق حي  ال
وعما     العيئة معتبط  xlviiوكيا دونق "

مباةع  بالحاكم وتكون  ات اولوية  اصة 
لدية ، إ  يقوا "ليكن احض  الناس منا 

  .xlviiiاحوطعم عل  الضعفاء واعملعم بالحق "
 إلية العما -2

تكون من  نا ونود  طة للعما ، ابعز 
 معالمعا :

التعكيز عل  إعطاء الحقوق لمستحقيعا إ   -ا
يقوا اإلمام  نا " ااضا النود إيصاا 

و"  يع البع ما وصا  xlixالحقوق إل  ا لعا"
 .lإل  المحتاج "

التأكيد عل  إعطاء الحقوق دون  -ب
سواء مماطلة او تسويف من النعة المانحة 

 كانت الدولة او ايع ا 
واي   ا يقوا اإلمام علي )ع( : " ااضا 

،  liالنود إعطاء العطية قبا  ا السؤاا "
ويقوا "الس اء ما كان ابتداء اأما ما كان 

. كما اكد اإلمام liiعن مسائلة احياء وت مم "
عل  عدم التلكؤ اي تنفي  حق الضمان 
م االنتماعي وبع ا يضع الحاكم والمنتمع اما

منحظة الحانة والسعي إل   مسؤوليتعما اي
 سد ا. 

 

 المبحث السابع
 البعد االقتصادي في حق التكافل االجتماعي
"يعني التكااا االنتماعي ان يكون ااعاد 
المنتمع مةاعكين اي المحااظة عل  
المصال  العامة وال اصة وداع المفاسد 
واإلضعاع المادية والمعنوية بحي  يةعع كا 

ان عليق وانبات إزاء اآل عين كما لق اعد ايق 
حقوق ، ويكون لق ةعوع بالمسؤولية إزاء 
ال ين ليس باستطاعتعم ان يحققوا حاناتعم 
ال اصة و الا بإيصاا المنااع إليعم وداع 

 اإلضعاع عنعم ".
البعد االقتصاده اي حق التكااا االنتماعي 
"يتمثا اي النانب الماده للتكااا ، وال ه 

سنم عن طعيق تحديد مسؤولية ا تم بق اإل
المنتمع نحو المعوزين والمحتانين ،اأونب 

 9لعم حقا معلوما ".

والتكااا االنتماعي يتحقق بتطبيق          
اإلسنم عقيد  وةعيعة ونظاما وسلوكا و  ا 
واض  من قوا اإلمام علي )ع( : " من 
قض  أل يق حانة قض  اهلل لق مائة حانة 

كعبق نفس اهلل عنق ، ومن نفس عن ا يق 
كعبة يوم القيامة بالغا ما بلغت ، ومن اعانق 
عل  ظالم لق ، اعانق اهلل عل  إناز  الصعاط 
عند دحض األقدام ، ومن سع  لق اي حانة  
حت  قضا ا لق اسع بقضائعا ، كان كإد اا 
السعوع عل  عسوا اهلل )ص والق ( ، ومن 
، سقا  من ظمأ سقا  اهلل من العحيق الم توم 

ومن اطعمق من نوع اطعمق اهلل من ثماع 
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الننة ، ومن كسا  من ععه ، كسا  اهلل من 
إستبعق وحعيع ، ومن كسا  من ايع ععه لم 
يزا اي ضمان اهلل ما دام عل  المكسي من 
الثوب سلا ، ومن كفا  ما ا مق ا دمق اهلل 
من الولدان ، ومن حملق عل  عاحلة بعثق اهلل 

من نوق الننة يبا ي  يوم القيامة عل   ناقة
بق المنئكة  .... واهلل لقضاء حانتق احب 
إل  اهلل من صيام ةععين متتابعين 

،  افي  liiiباعتكااعما اي الةعع الحعام ...."
  ا الحدي  دالئا عل  ان اإلسنم ا تم 
ببناء المنتمع المتكاما بوضعق لدعائم 
واسس التكااا االنتماعي  المتمثلة بالتعاون 

والمحبة والمؤاسا  واإلحسان   والتضامن
وبالتالي ت ليص المنتمع من الفقع والحعمان 
واالستغنا الماده وتحقيق العدالة 
االنتماعية  بين إاعاد المنتمع واي   ا 
طعيق للوصوا باإلنسان إل  المكانة التي 
اعاد ا اهلل تعال  لق . ااا تعال  " كنتم  يع 
امة ا عنت للناس تأمعون بالمععوف 

 .livتنعون عن المنكع وتؤمنون باهلل .."و 
وقد طبقت اسس التكااا االنتماعي اي 
حكومة اإلمام علي )ع(  حي  طبقت 
التعاليم التي اقع ا اإلسنم اي مناا التكااا 

 االنتماعي :
 "قانون تكفا الزوج لنفقات الزونة .

تكفا االبن لنفقات والديق ما داموا  -9
 محتانين إليق

 اوالد  ".تكفا األب لنفقات  -2

وكا  لا كان بمعن  محاصع  الفقع 
والحعمان واالستغنا  من كااة النعات ، 
اأن الزونات واإلباء واألبناء يةكلون اكثعية 
المنتمع وكان  لا مطبقا اي حكومة اإلمام 

 lvعلي )ع( .

 lvi"التكفا بنفقات الفئات المحعومة " -4

كان اإلمام علي )ع( يؤكد ويعما عل  
االنتماعي  للفئات   تحقيق التكااا

المحعومة والتي  ي بأمس الحانة إل    ا 
التكااا بعد ان اصابعا الفقع واسكنتعا 

 الحانة والفاقة وعل  النحو التالي: 
 األيتام -ا

لقد كان اميع المؤمنين )ع( يوصي بعم حت  
قبا موتق بقليا ، اقد تضمنت وصيتق 

 األ يع  قولق )ع( : 
، ان تغبوا ااوا عم ، وال " اهلل اهلل اي األيتام 

يضيعوا بحضعتكم ، اقد سمعت عسوا 
اهلل)ص والق( يقوا : من عاا يتيما حت  
يستغني اونب اهلل عز ونا لق ب لا الننة " 
، وعنق )ع( :" ما من مؤمن يضع يد  عل  
عاس يتيم تعحما لق إال كتب اهلل لق بكا ةعع  

 معت يد  عليعا حسنة " .
 زين والمحعومون ""الفقعاء والمعو  –ب 

ويأتون اي المعتبة الثانية من اال تمام بعد 
ائة األيتام وينطلق اإلمام علي )ع( من نظع  
اإلسنم إل  العنقة بين الغني والفقيع والتي 
تتمثا بعنقة تكااا وتعاون  اقاا )ع( : " 
إن اهلل اعض اي امواا األانياء اقوات 
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بق اني ، الفقعاء ، اما ناع اقيع إال بما متع 
واهلل تعال  سائلعم عن  لا " . وقد اكد 
اإلمام علي )ع( إل  اال تمام بنميع  ائات 

 المنتمع من المعوزين والمحتانين
وما يؤكد  لا معوع اإلمام بةيخ مكفوف 
كبيع يسأا الناس ، اقاا اإلمام )ع( : "ما 
  ا؟ قالوا : يا اميع المؤمنين نصعاني ، اقاا 

ت  ا ا كبع وعنز )ع( : استعملتمو  ح
 lviiمنعتمو  ؟! انفقوا عليق من بيت الماا "

واي ضوء ما تقدم نند ان النظام االقتصاده 
اإلسنمي قد حا مةكلتي الفقع والحانة من 

مبدا التكااا االنتماعي اةيوع   نا
الظا عتين اي المنتمعات اإلسنمية ال 
يمكن إعناععا لضعف او قصوع اي النظام 

مي ، با لتقصيع األانياء االقتصاده اإلسن
اي كفالة المحتانين والمعوزين ، واي قوا 
اإلمام علي )ع( اي اسباب الفقع ما يدا 

 lviiiعل   لا : " وال يعوا انيعم اقيع م "

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات
 اوال: االستنتانات

يمكننا ان نستنتو األتي من ما سبق ععضق 
 -اي متن البح  :

لكيان المعنوه لقد كان الحفاظ عل  ا -9
لإلنسان  و احد األ داف العئيسة لحعكة 
اإلمام علي )ع( االقتصادية حي  االتنا  
باإلنسان نحو تحقيق مصالحق حي  تعسي 

 قواعد الكعامة اإلنسانية .
إن اإلمام علي )ع( تعاما مع حق  -2

المساوا  العادلة من منطلقين  ما حق 
من العطاء المتساوه وحق العدالة الوانب . و 

الطبيعي إن السياسة االقتصادية المبنية عل  
  ين الحقين ان تؤده إل  تحقيق االستقعاع 
االقتصاده وان فاض او انعدام لمستو  

 الفقع والعوز والحعمان اي المنتمع . 
البعد االقتصاده لحق الحعية تمثا  -3

بنعا مبدا الحعية محكوم بالمصلحة 
ده إل  اإلنسانية ومنقاد لعا ، بحي  ال تؤ 

 ضعع  او ضعع اآل عين .
للمعا  حق التملا والحياز  وحق ابداء  -4

العاه ومزاولة اإلعماا المةعوعة والحقوق 
التي تتعلق بال مة وايع ا اي النانب 

 االقتصاده للتةعيع اإلسنمي .
العما الصال  المنتو اي المفعوم  -5

االقتصاده اإلسنمي ينصعف إل  كونق 
ببعد ا عوه ، ولع ا  انناز دنيوه معتبط
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العما مواصفات معينق اي نظع اإلمام علي 
 )ع( .

الضمان االنتماعي يعتبع من اكثع  -0 
األساليب معالنة للمةاكا االقتصادية 
المتمثلة بالفقع والعوز والحعمان .وقد كان 
لإلمام علي )ع( اةاعات عظيمة اي الضمان 

 االنتماعي .
ثلق من ان التكااا االنتماعي بما يم -7 

مةاعكة إاعاد المنتمع اي المحااظة عل  
المصال  العامة وال اصة ، وداع المفاسد 
واإلضعاع المادية والمعنوية  ، يعد مطلبا 
ضعوعيا وملحا اي السياسة االقتصادية  للبلد 
.التكااا يتحقق بتطبيق اإلسنم عقيد  

 وةعيعة ونظاما وسلوكا .
 

 ثانيا: التوصيات
مع بوانباتق اتنا  الفقعاء تععيف المنت -9  

والمعوزين والمحتانين حسب ونعة نظع 
 اإلمام علي )ع( .

السعي من قبا النعات الم تصة لتوايع  -2
اعص العما من  نا ضبط الحيا  
االقتصادية وتنظيم العما اي المنتمع مع 
ضعوع  حصوا العماا عل  حقوقعم باألنوع 

ق من الملكية ح -3العادلة والحيا  الكعيمة .
حقوق اإلنسان األساسية ولكن ينب ان ال 
تكون عل  حساب ملكية اآل عين و  ا يكون 
من  نا التأكيد عل  صيانة الملكية العامة 

  دمة للفعد والمنتمع .
التأكيد والح  عل  نةع اكع اإلمام  -4

علي )ع( اي تعسيخ اإلبعاد االقتصادية 
لحقوق اإلنسان التي تستند عل  التةعيعات 

لعية والسنة النبوية الةعيفة ، ونعلعا منعو  اإل
علمي وعملي اي كااة المؤسسات 
والمنظمات العسمية االقتصادية واالنتماعية 
وبال ات التعبوية  لتكون اي  دمة الفعد 

 والمنتمع اي العالم اإلسنمي وايع  .
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 411،ص  9427قم  ، إيعان ، 

xxxv  القعةي ، موسوعة اميع باقع ةعيف
المؤمنين علي بن ابي طالب )ع(  ،  

الطبعة األول  ، مؤسسة الكوثع للمعاعف 
 . 44، ص 2112اإلسنمية ، 

xxxvi  ، ) محمد عبد  ) ةعح نعو البناة
النزء األوا ، الطبعة الثانية ،  وه القعب  ، 

 .499، ص  9427قم  ، إيعان ، 
xxxvii  ، محمد بن الحسن الحع العاملي
 427-420ع سابق ، ص  ص مصد
xxxviii  اسان السعد ، مصدع سابق ، ص
322 
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xxxix  الةعيف العضي ، مصدع سابق ، ص
519 . 

xl  ، محسن باقع الموسوه ، مصدع سابق
 905ص

xli  محمد باقع المحموده ، نعو السعاد  اي
مستدعا نعو البناة ، بيعوت ،مؤسسة 

 353المحموده ، ص
xlii ع كاظم مدبع،)الحكم من كنم اإلمام امي

، مةعد 9، الطبعة  9المؤمنين علي )ع(، ج
،مؤسسة الطبع التابعة لنستانة العضوية 

 441،  ص9497المقدسة ،
xliii  ، كااي الدين ابو الحسن االواسطي

)عيون الحكم والمواعظ ( ،  تحقيق حسين 
 9370الحسني، قم، إيعان ، داع الحدي  ، 

 . 471، ص
xliv  ، اسان السعد ، مصدع سابق
 .352ص
xlv  ا حبيب اهلل ال وئي ، مصدع سابق  ميعز

 . 242، ص 
xlvi  محمد بن الحسين الةعيف العضي ، نعو

البناة ، ةعح محمد عبد  ،بيعوت ،داع 
 . 505المععاة، ص

xlvii  ، محمد بن الحسين الةعيف العضي
 . 413مصدع سابق ، ص

xlviii  ، كااي الدين ابو الحسن الواسطي
 410مصدع سابق ، ص

xlix ، 95ص كاظم مدبع ، مصدع سابق 


l  454المصدع السابق نفسق ، ص 
li  95المصدع السابق نفسق ، ص 
lii  ، محمد بن الحسين الةعيف العضي

 093، ص 41مصدع سابق ، الحكمة 
liii  عباس   يبيات ، ) التكااا االنتماعي

اي مدعسة ا ا البيت ( ، سلسلة المعاعف 
، الطبعة األول  ، معكز 41اإلسنمية 
 . 7، ص  9425العسالة ، 

liv  القعان الكعيم ، سوع  آا عمعان ، اآلية
991 . 

lv  ، لسيد معتض  الةيعازه  مصدع سابق
 52ص

lvi  عباس   يبيات، مصدع سابق ، ص
 . 03-59ص
lvii  ، محسن باقع الموسوه  ، مصدع سابق
 . 979ص
lviii  ، لبيب بيضون ،  مصدع سابق
 . 027ص
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 المصادر
ابن منظوع ، ) لسان الععب ( ، النزء  -9

 .9415، إيعان ، قم ،  الحاده عةع
 القعان الكعيم . -2
السيد الةيعازه الثاني ، ) اقق العولمة (  -3

،  يئة  دام العد  ، الطبعة الثانية ، 
2112  . 

السيد محمد الحسني الةيعازه ، -4
االقتصاد ( ، النزء األوا، داع العلوم ، )

 . 9117الطبعة العابعة ، لبنان ، 
البناة ( ، الةعيف العضي ، )نعو  -5

تعليق واععسة د. صبحي الصال  ، تحقيق 
ااعس تبعيزيان ، مؤسسة داع العنع  ، إيعان 

 ،9311  . 
االةي الكليني ، ) الكااي ( ، النزء  -0

األوا ، تحقيق وتصحي  وتعليق علي اكبع 
الغفاعه ، الطبعة ال امسة ، داع الكتب 

 . 9303اإلسنمية ، طععان ، إيعان ، 
يف القعةي ، موسوعة اميع باقع ةع  -7

المؤمنين علي بن ابي طالب )ع(  ، الطبعة 
األول  ، مؤسسة الكوثع للمعاعف اإلسنمية 

 ،2112 . 
نوعج نعداق ) اإلمام علي )ع( صوت  -1

العدالة اإلنسانية ( ، المنلد األوا ، الطبعة 
األول  المنقحة  ، داع المعده ، بيعوت ، 

 . 2114-2113لبنان ، 



القبانني ، )مسند اإلمام علي )ع(  حسن -1
(، تحقيق الةيخ طا ع السنمي ، الطبعة 
األول  ، مؤسسة االعلمي ، بيعوت ، لبنان 

 ،2111 . 
عباس   يبيات ، ) التكااا االنتماعي  -91

اي مدعسة ا ا البيت ( ، سلسلة المعاعف 
(  ، الطبعة األول  ، معكز 41اإلسنمية )
 . 9425العسالة ، 

ان السعد ، )حقوق اإلنسان عند اس -99
اإلمام علي ابن ابي طالب )عليق السنم(( ، 

 . 2111عؤية علمية ( ، الطبعة الثانية ، 
كااي الدين ابو الحسن الواسطي ،   -92

)عيون الحكم والمواعظ ( ،  تحقيق حسين 
الحسني،   داع الحدي  ، قم، إيعان ، 

9370 . 
اإلمام كاظم مدبع ، ) الحكم من كنم  -93

اميع المؤمنين علي )ع(( ، النزء الثاني 
 . 9497،الطبعة األول ،إيعان،

بيب بيضون ، ) تصنيف نعو ل -94
( ، الطبعة الثالثة ، مكتب اإلعنم البناة

 .  9497اإلسنمي ،قم، إيعان ، 
محسن باقع الموسوه ، ) الفكع  -95

االقتصاده اي نعو البناة ( ، الطبعة 
لعاده ، بيعوت ، لبنان ، األول  ، داع ا

2112  . 
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معتض  األنصاعه ، ) القضاء  -90
والةعاداتالمكتبية ( ، الفقعية ، الطبعة األول  

 . 9491، قم، إيعان ، 
محمد باقع المحموده ، نعو السعاد   -97

اي مستدعا نعو البناة ،مؤسسة 
 المحموده ، بيعوت ، بن سنة طبع .

لي ، محمد بن الحسن الحع العام -91
وسائا الةيعة ( ، النزء السابع عةع ، )

تحقيق وطباعة مؤسسة اا البيت عليعم 
 . 9494السنم ، قم ، إيعان ، 

محمد بن الحسين الةعيف العضي ،  -91
نعو البناة ، ةعح محمد عبد  ،داع 

 . 505المععاة، بيعوت ، ص
محمد عبد  ، ) ةعح نعو البناة ( ،   -21

الثانية ،  وه القعب  ،  النزء األوا ، الطبعة
 . 9427قم  ، إيعان ، 

مؤسسة األنواع األعبعة عةع ،  -29
)الحعية اي اكع اإلمام الةيعازه ( ، الطبعة 
األول  ، داع المؤما ، بيعوت ، لبنان ، 

2191  . 
ميعزا حبيب اهلل ال وئي ، ) منعاج  -22

البعاعة اي ةعح نعو البناة ( ، ضبط 
المنلد العةعون ، وتحقيق علي عاةوع ، 

الطبعة األول  ، مؤسسة التاعيخ الععبي ، 
   2113بيعوت ، لبنان ، 

 
 



 
 
 
 


