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 (مسي عشج اإلمام عمي )عميو الدالمالتعاير الد
 كمية اإلدارة الرشاعية لمشفط والغاز/ جامعة البرخة لمشفط والغاز  - م.م ياسسين سالم مطخود

  مزالسمخ
وعخض صػرة  (عشج اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( يختز ىحا البحث بجراسة )التعاير الدمسي     

( وذلظ بإبخاز االمثمة في التعاير كخيع )صمى هللا عميو وآلو وسمعمغ الفتخة التي عاشيا الخسػؿ ال
مغ ثع سار عمى نيجو اإلماـ مع اآلخخ التي تعامل بيا الشبي دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( و 

فالتاريخ اإلسبلمي يحكخ بػضػح كيف  ة نبػية يقتجػ بيا.( فكانت أفعاليع سشعمي )عميو الدبلـ
كاف السدمسػف يعيذػف مع أتباع األدياف السختمفة جشبًا إلى جشب ، والكل يعير في حخية ديشية 

 سامية ، ويسارس سائخ أشكاؿ الحياة االجتساعية وشقػسو الجيشية . 
 بلـ(الكمسات السفتاحية: التعاير الدمسي، اإلماـ عمي )عميو الد
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Peaceful Coexistence of Imam Ali, peace be upon him 
 A.L.Yasmin S. Matroud - College of Industrial Management of Oil 
and Gas/ Basra University of Oil and Gas 
Abstract 
     This research is concerned with studying peaceful coexistence of 
Imam Ali (peace be upon him) and presenting a picture of the period in 
which the Holy Prophet (peace and blessings of God be upon him and 
his family) lived. In order to do so, it highlights the examples of 
coexistence with the other that the Prophet Muhammad dealt with and 
then follow how Imam Ali followed Prophet Mohammed's approach 
(peace be upon him) . It also covers their actions which were a 
prophetic Sunnah to follow. Islamic history clearly mentions how 
followers of different religions lived side by side in peace with Muslims, 
where everyone lived in supreme religious freedom, and practiced all 
forms of social life and religious rituals. 
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 السقجمة
يذيج العالع العخبي واإلسبلمي الكثيخ مغ ضػاىخ العشف والقتل والتخخيب، تعير ىحه الجوؿ      

في فػضى غيخ متشالية بل تدداد الفػضى والعشف يػمًا بعج آخخ، في الػقت الحؼ لجػ 
يسكغ االستفادة مشيا  بالتجخبة الحية والتصبيكية التي السشطػمة اإلسبلمية تخاث زاخخ مميء

 ما فدج .وإصبلح 
غيخىع مغ أىل الجيانات األخخػ ع في ضبط العبلقة بيغ السدمسيغ و حجد اإلسبلـ السشيج القػي    

في السجتسع اإلسبلمي ، وسار السدمسػف قخونًا شػيمة يقخوف ىحه الحكيقة بالتصبيق العسمي ، 
فكاف الشبي  ويزخبػف لمعالع بأسخه أروع األمثمة في تعاير السدمسيغ مع غيخىع بدبلـ وأماف ،

األقميات الجيشية والصػائف غيخ  مع ( السثل االعمى في التعامل معدمحم )صمى هللا عميو و آلو وس
)عميو الدبلـ( امتجادًا ذاتيًا لسشيج  السدمسة وضساف حقػؽ الجسيع ، وكاف مشيج حكع اإلماـ عمي

 رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( . 
حث العالع اإلسبلمي عمى االستفادة مغ تجخبة األمة اإلسبلمية شخحت مػضػع البحث ىحا ل    

، ونحغ اليػـ بحاجة إلييا في ضل بلـ ( لششيي كثيخ مغ مذاكمشامع اإلماـ عمي )عميو الد
ألضيار زيف الرػرة السخسػمة لئلسبلـ في العالع كحلظ  الطخوؼ التي يسخ بيا بمجنا الحبيب ، 
والحخيات العامة واف االمل مازاؿ معقػد في اف  الحقػؽ ىي صػرة العشف واالرىاب وانتياؾ 

يتعاير ابشاء ومعتشقػا االدياف األخخػ مع بعزيع البعس ، دوف التأثيخ باألبػاؽ التي ال تخيج 
 الخيخ لمبذخية .

اف اإلسبلـ يسيد بيغ نػعيغ مغ األدياف: األدياف الدساوية ، التي ندؿ إلييا كتاب مغ الدساء  
ييػدية والرابئة والسجػس، وأدياف السذخكيغ مغ عبجة األشخاص واألشياء وحجىا كالسديحية وال

 أو إلى جانب هللا تعالى . 
ونتعخؼ عمى ذلظ بسبحثيغ ىسا: السبحث األوؿ  وسشقترخ في دراستشا ىحه عمى أىل الكتاب،    

ر الدمسي العجؿ التعاير الدمسي في القخآف الكخيع والدشة الشبػية والسبحث الثاني مبادغ التعاي
 وصيانة الحقػؽ والحخيات عشج اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( .

 
 



 التعايش السلني عهد اإلمام علي )عليه السالم (

  م.م يامسني سامل مطرود                                                                                                          

 

   م(4243كانون األول  – 53ل  دااسا  ااايخي  )ملق  العدد جم 
527 

 

527 

 الدشة الشبهيةتعاير الدمسي في القخآن الكخيم و السبحث األول: ال 
 التعاير الدمسي لغًة 

وىي:  –التي ىي االصل في أشتقاؽ االصصبلح  -أف مفخدة التعاير في كتب المغة      
ومعاشًا صار ذا حياة فيػ عائر، أعاشو: جعمو يعير يقاؿ أعاشو هللا ، أعاشة، وعيذة، عاش

عيذة راضية، عايذو: أؼ عاش معو، عيذة : أعاشو ، تعايذػا : عاشػا عمى األلفة و السػدة ، 
 . (1)ومشو التعاير الدمسي ، وعايذو ، عاش معو ، والعير معشاه الحياة

ويؤنث ، والدمع السدالع تقػؿ انا سمع لسغ يكدخ ، ويحكخ يفتح و اما الدمع فيػ الرمح     
، واإلسبلـ واإلستدبلـ: (2)سالسشي ، والدبلـ الدبلمة ، وىػ أسع مغ أسساء هللا سبحانُو وتعالى

االنكياد واإلسبلـ مغ الذخيعة : إضيار الخزػع وإضيار الذخيعة والتداـ ما أتي بو الشبي )صمى 
 . (3)دتجفع السكخوههللا عميو وآلو وسمع( وبحلظ يحقغ الجـ وي

أؼ اف معشى الدمع يجور في جسمتِو عمى معشى الخبلص مغ كل ببلء أو شخ ، قاؿ تعالى:      
 ، فالدبلـ هللا جل ثشاؤه و داره الجشة . (4)))وهللا يجعػا إلى دار الدبلـ((

 التعاير الدمسي اصصبلحًا 
ائع عمى السدالسة والسيادنة الق التعاير في االصصبلح يقرج بو العير الستبادؿ مع اآلخخ     

،  (5)الرفات اإلندانية السختمفة، وىػ االحتخاـ والقبػؿ والتقجيخ لمتشػع الثقافي وألشكاؿ التعبيخ و 
وؿ العالع أف مرصمح التعاير الدمسي مغ السرصمحات الحجيثة ، الحؼ يعشي قياـ تعاوف بيغ د

الثقافية ، ضيخ ىحا االصصبلح بعج الحخب دية و تبادؿ السرالح االقتراعمى أساس مغ التفاىع و 
الثاني اشتخاكي شخقي يغ كبيخيغ احجىسا رأسسالي غخبي و انقداـ العالع إلى معدكخ السية الثانية و الع

راحا يتشاحخاف عمى سيادة العالع عمى اساس عقائجؼ محىبي ، وىػ مرصمح يخاد بو حالو الدمع 
مة الجوؿ الخأسسالية ال سيسا كتوعقائج سياسية متبايشة و عية التي تعير فييا دوؿ ذات انطسة اجتسا

 .  (6)كتمة الجوؿ االشتخاكية دوف نذػب الحخوب بيشياالغخبية ، و 
تعشي العير السذتخؾ مع األخخيغ والحؼ ال يكػف إال بػجػد أؼ اف التعاير ىي كمسة        
ختمط مع بكية السجتسعات السػدة ومغ الرعػبة اف يعير اإلنداف مع نفدو دوف اف ياأللفة و 

دوف اف يجخل في عسمية تبادلية مع ديشو ، أو تشتيج غيخ سياستو ، و  األخخػ ، التي تؤمغ بغيخ
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شخؼ آخخ أو مع أشخاؼ أخخػ ، تقػـ عمى التػافق حػؿ مرالح ، أو اىجاؼ ، أو ضخورات 
 مذتخكة . 

 القخآف الكخيع ضػء التعاير الدمسي في  
سمع( القخآف )صمى هللا عميو وآلو و لحؼ ندؿ الػحي بآياتو عمى رسػلِو اإلسبلـ ىػ الجيغ ا    

ع األوؿ لتشطيع حياتيع الجيشية مرجر التذخي -دستػر السدمسيغ -الكخيع ، فاصبح ىحا  الكتاب 
فيسا بيشيع عبلقات السدمسيغ في مجتسعيع ، و  الجنيػية ، وكاف مع الدشة الذخيفة االساس لتشطيعو 
 الذعػب األخخػ .غ ، وفيسا بيشيع وبيغ الجوؿ و بيغ غيخ السدمسيو 

، فيػ الحؼ اتخح اف الستجبخ لكتاب هللا عد وجل يعمع حكيقة التعاير الدمسي في اإلسبلـ      
البذخية في إشاعة قيع التدامح ونذخ  شخؽ مختمفة تتشاسب مع شبيعة الشفذأساليب متشػعة و 
اف ، و احتخاـ األخخ بجاًل مغ ثقافة اإلرىاب لدمسي و خاة وفق نطخية التعاير االسؤاالعجؿ والسحبة و 

)يا أييا عائمة اندانية واحجة بقػلو جل و عبل : ىػ الحؼ جعل الشاس ابشاء اسخة و  هللا عد وجل
نداء ا زوجيا و بث مشيا رجاال كثيخا و خمق مشيو الشاس اتقها ربكم الحي خمقكم من نفذ واحجة 

نثى وجعمشاكم شعهبا أأييا الشاس إنا خمقشاكم من ذكخ و )يا ، كحلظ في قػلو تعالى:  (7)...(
، وىشا اشارة إلى  مقجمة مغ ( 8)قبائل لتعارفها إن أكخمكم عشج هللا أتقاكم إن هللا عميم خبيخ(و 
 ىػ التعخؼ بيغ مكػنات نديج األسخة العالسية الػاحجة . جمات التعاير  و مق

)ولقج كخمشا بشي آدم تسييد كسا في قػلو :  نداف دوف اف هللا عد وجل ىػ الحؼ كـخ اال      
، (9)رزقشاىم من الطيبات و فزمشاىم عمى كثيخ مسن خمقشا تفزيال(وحسمشاىم في البخ والبحخ و 

ن مو ):لػاف مغ آيات هللا و معجداتو األأف االصل االنداني واحج واالختبلؼ والتشػع في المغات و و 
 . (11)ألهانكم إن في ذلك آليات لمعالسين ((و  آياتو خمق الدسهات واألرض واختالف الدشتكم

شخعة )... لكل جعمشا مشكم استباؽ الخيخات  : اف التعجدية ىي آية واختبار وتشافذ و         
لكن ليبمهكم فيسا آتاكم فاستبقها الخيخات إلى هللا ومشياجا وله شاء هللا لجعمكم أمة واحجة و 

لمتجانذ بزسيسة قػلو القيخ و  ال مجاؿ لمجبخ، و  (11)مخجعكم فيشبئكم فيسا كشتم فيو تختمفهن(
فسن شاء  قل الحق من ربكم)و )، ( 12))ال إكخاه في الجين قج تبين الخشج من الغي ... (تعالى: 

كل ىحا يجؿ عمى قسة التدامح الحؼ ىػ قبػؿ أختبلؼ ، و ( 13)من شاء فميكفخ ...((فميؤمن و 
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تخسيخ التعاير التدامح السشذػد لجعع و  –لدياسة سػاء في الجيغ اـ العخؽ اـ ا –اآلخخيغ 
 الدمسي . 

مغ بكل ما سبق مغ تمظ الجيانات ولكل اف اإلسبلـ بصبيعتو كخاتع لمجيانات الدساوية يؤ        
ال نفخق بين أحج من ...) لمجسيع:التقجيخ ما سبق مغ االنبياء والخسل ، يحسل االحتخاـ و 

)ود كثيخ من أىل عغ أخصاء اآلخخيغ :  ، كسا يجعػا القخآف الكخيع إلى التجاوز (14))رسمو...
ن بعج ما تبين ليم الحق الكتاب له يخدونكم من بعج إيسانكم كفارًا حدجا من عشج أنفديم م

، كحلظ بقيت عبلقة ( 15)(قجيخ ءاصفحها حتى يأتي هللا بأمخه إن هللا عمى كل شيفاعفها و 
لسدمسػف في قخآنيع مغ زاد في تقػية أواصخىا ما تبله اعبلقة شيبة مسيدة و  سيغ بالشرارػ السدم

ا نرارى ، ذلك بأن مشيم )...ولتججن أقخبيم مهدة لمحين آمشها الحين قالها إن: قػلو تعالى
قج اوصى القخآف الكخيع بسعاممة أىل الكتاب بالتي ، و  (16)أنيم ال يدتكبخون((قديدين ورهبانًا و 

قالها آمشا ىي أحدن إال الحين ظمسها مشيم و  وال تجادلها أىل الكتاب إال بالتي) ىي أحدغ :
 .  (17)نحن لو مدمسهن ((دل إليشا وأندل إليكم وإليشا وإليكم واحج و بالحي أن

ئد نطخية التعاير في اإلسبلـ ، ركاو  ىحه بعس الشرػص القخآنية التي تذيخ إلى مشصمقات     
مع( وايسا رعاية ، رعاية كاممة األكـخ دمحم )صمى هللا عميو و آلو و سرعاىا الخسػؿ وقج زرعيا و 
 استسخ اإلماـ عمي)عميو الدبلـ( بشفذ ىحا الشيج .  وعطيسة ، و 

  التعاير الدمسي في ضػء الدشة الشبػية 
ػا ، ومدامحة ، كسا أنو ديغ لمتآلف والػئاـ والتعاوف والدبلـ عفأف اإلسبلـ ديغ رحسة و      

تحقيق الدعادة بيغ مختمف  دعػة إلى الػحجة اإلسبلمية بيغ السدمسيغ بغيةسأنيشة وأماف و وديغ ش
ىي مغ األسذ الثابتة ييد أو عشرخية تخسخ قيع األخػة والسحبة ، و أجشاس البذخ دوف تسفئات و 

مختمف األجشاس ، فاإلسبلـ مشطػمة اجتساعية ا مع غيخه مغ العقائج والصػائف و التي يتعامل بي
التػاضع في التعامل مع إفذاء ُخمق العفػ والتدامح ، ونبح العشف و سيا العجؿ اآلليي ، قػاميا أسا

 قبػؿ اآلخخ .  لقائع عمى أساس التعاير الدمسي و اآلخخيغ ا
عميو وآلو وسمع( وسيختو كانت مثااًل حيا وانعكاسًا جميًا لقػاعج  إف سشة الشبي دمحم )صمى هللا     

ل أسػة ُيقتجػ بيا عمى ػاصل اإلنداني التي رسسيا بسػاقفو اإلندانية ، لتذكمبادغ التالتعاير و 
سمع( العبلقات بيغ أفخاد السجتسع عمى أسذ إندانية اـ )صمى هللا عميو وآلو و ، إذ أقمخ العرػر
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ميا عبلقات بعيجة عغ الصبكية وجعوالمػنية و العخقية ا كل االختبلفات والفػارؽ الجيشية و تجاوز بي
 مغ الذػاىج عمى ذلظ نحكخ ما يمي :ب ، و كل تعر

بيغ غيخ السدمسيغ في الجولة اإلسبلمية ىػ ما حجث في السجيشة كاف أوؿ لقاء بيغ اإلسبلـ و  -1
السشػرة غجاة اليجخة الشبػية إلييا ، إذ كاف ال بج لمجولة مغ نطاـ يخجع أىميا إليو ، عشجئح ُكتبت 

التي جعمت غيخ ة تاريخيًا باسع وثيقة السجيشة و خوفالػثقة الدياسية اإلسبلمية األولى السع
عمييع مغ ع مغ الحقػؽ مثل ما لمسدمسيغ ، و السدمسيغ السكيسيغ في دولة السجيشة مػاششيغ لي

 الػاجبات مثل ما لمسدمسيغ . 
الجولة إذ وادع )صمى هللا عدزت بشػد الػثيقة )دستػر السجيشة السشػرة( التعاير الدمسي في       
ىحا الكتاب دوف  إنو ال يحػؿ، ومسا جاء في ىحا العيج: )) و سمع( غيخ السدمسيغ وآلو و عميو 

، واف هللا جار لسغ أثع قعج آمغ بالسجيشة، إال مغ ضمع و  مغضالع أو أثع ، وانو مغ خخج آمغ ، و 
الرحيفة وثيقة تاريخية شاىجة عمى احتخاـ االسبلـ ، و  (18)دمحم رسػؿ هللا ... ((بخ واتقى ، و

مػاليع إال تأميشيع عمى أنفديع واالسدمسيغ في عقيجتيع ليع ديشيع ولمسدمسيغ ديشيع ، و حخية غيخ 
: )ما كاف بيغ أىل ىحه الرحيفة مغ حجث ومغ الػثيقة ايزاً  يخػنػا العيج ،أف يأثسػا ويطمسػا و 
، أؼ اف قاعجة  (19)إلى دمحم رسػؿ هللا ...(لى هللا عد وجل و داده فإف مخده إأو اشتجار يخاؼ ف

داف بشطاـ الحكع ، ليسثل العجؿ والسداواة دعامة وشيجة التعاير ىي األساس في عبلقة اإلن
غيخىع يعاممػف عمى أساس السػاششة فيع غ و اف السدمسيوصفة أصيمة لمذخيعة اإلسبلمية ، و 

ذلظ أساس العقيجة ولكل مػاشغ حخية التعبج واالعتقاد و  الػاجبات ال عمى سػاسية في الحقػؽ و
أثع فإنو ال رد في الػثيقة : )لمييػد ديشيع ولمسدمسيغ ديشيع ، مػالييع وأنفديع ، إال مغ ضمع و كسا و 
 .   (21)أىل بيتو (إال نفدو و  (21)يػتغ

أسمع مغ ييػدؼ أو سمع ( سياسة دولة السجيشة بقػلو : )أنو مغ حجد )صمى هللا عميو وآلو و  -2
أو نرخانيتو فأنو مغ كاف عمى ييػديتو عميو ما عمييع و و ي فأنو مغ السؤمشيغ لو ما ليع ، نرخان

الشاس فاالكخاه ال يؤسذ  ، فاإلسبلـ ال يفخض نفدو جبخًا عمى (23)((22)عميو الجديةال يفتغ عشيا و 
لحيغ بقت عقائجىع ا (24)و الحميػف أكخاه لسا وججنا شيئًا اسسو الجدية اعقيجة ولػ كاف ىشاؾ جبخ و 

، ونز اإلسبلـ عمى أف يربح أىل الحمة في الببلد الخاضعة لمجولة  (25)معابجىع محتخمةو 
ندائيع وأشفاليع مى أنفديع وأمبلكيع و األماف عمة السدمسيغ بعج إعصائيع العيج و اإلسبلمية في ذ
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مغ االلتدامات في مقجمتيا أداء الجدية  السجنية مقابل التداميع بسجسػعةوضساف حخياتيع الجيشية و 
الى جانب جسمة مغ الحجود التي رسستيا الذخيعة اإلسبلمية لزبط مختمف أشكاؿ حياة ىحه 

لسدمسيغ ؛ إنسا ىي الجدية لع تفخض ألذالؿ غيخ اجيشية داخل حجود دار اإلسبلـ ، و األقميات ال
ج الجدية ال يكػف إال بالتخاضي وال عق لمعجالة االجتساعية بيغ السػاششيغ ، الفمطيخ لمصاعة و 

ة مغ أىميا لترخؼ في حفع ذمتيع ، انسا تؤخح الجدي (26)الخضاتقف العقػبات عمى االتفاؽ و 
؛ ( 27)االمػر العدكخيةو  الجخػؿ في الجشجيع بأمخ الجفاع و حسايتيع بجاًل عغ تكميفوحدغ ادارتيع و 

كحلظ أَف الجدية محميا مغ الحمييغ   (28)لجشجألف الجدية تدقط عغ الحمييغ في حاؿ دخػليع في ا
البالغيغ العقبلء دوف السجانيغ وىع الحيغ يقاتمػف دوف الشداء والربياف وتدقط عغ األحخار 

 . (29)العبيجخاء و الفقالشداء واالشفاؿ و 
يذسل عقج الحمة مغ يخيج أف يعير مع السدمسيغ تحت ضبلؿ اإلسبلـ و لمسدتقميغ في       

سمع( مع نرارػ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو و  ، بعيج عغ السدمسيغ ، فقج عقجأماكشيع 
عقجًا مع بقائيع في أماكشيع في ديارىع دوف أف يكػف معيع أحج مغ السدمسيغ ،  ،(31)نجخاف

ضسغ ليع سبلمة دور العبادة وعجـ التجخل في شؤونيع وعباداتيع ، واعصاىع عمى ذلظ ذمة هللا و 
الحفاظ عمى حخيتيع الذخرية والجيشية ، وإقامة العجؿ ىحا العيج : حسايتيع ، و تزسغ  ورسػلو،

لشجخاف وحاشيتيا جػار هللا وذمة دمحم الشبي رسػؿ فكتب ليع : )) و بيشيع ، واالنتراؼ مغ الطمع 
عذيختيع وبيعيع وكل ما تحت وارضيع وممتيع وغائبيع وشاىجىع و هللا عمى أمػاليع وانفديع 

يتو وال راىب مغ رلبانيتو وال كاىغ عغ كيشتو قفاو كثيخ ، ال يغيخ اسقف مغ اس يلأيجييع مغ قم
مغ سأؿ جير ، و  ال يصأ ارضيعخوف و وليذ عميو ذنبو ، وال دـ جاىمية وال يحذخوف وال يعذ

ا مغ ذؼ قبل فحمتي مشو بخيئة مغ اكل ربميغ ، و ال مطمػ حقًا فبيشيع الشرف غيخ ضالسيغ و  مشيع
عمى ما في ىحا الكتاب جػار هللا و ذمة دمحم الشبي رسػؿ هللا ل مشيع بطمع آخخ ، و ، وال يؤخح رج

إف عقج و  ، (31)اصمحػا ما عمييع غيخ متفمتيغ بطمع ((تى يأتي هللا بأمخه ، ما نرحػا و ابجا ح
الحمة يمـد السدمسيغ لدومًا أبجيًا ، أؼ أنو ليذ ليع أف يشقزػه بعج عقجه ، وىشاؾ أمخيغ يخخجاف 

غ ىحا العقج : أوليسا أف يغادر الحمي دار اإلسبلـ إلى دار الحخب، واآلخخ أف يخخج عمى م
 .(32)الجولة اإلسبلمية عمشًا ويبعث الفتشة في الببلد
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مالو ، مثاؿ أقخ )صمى هللا عميو وآلو وسمع( اآلخخ عمى عقيجتو ، وىػ أمغ عمى دمو وأىمو و  -3
سمع( ، فجخمػا عميو عمى رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو و  ذلظ ىػ عشجما قجـ نرارػ نجخاف

مدجج رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو لسا حانت صبلتيع ، قامػا في رخ و مدججه حيغ صمى الع
، أؼ سسح لشرارػ نجخاف بجخػؿ مدججه  ( (33)( يرمػف إلى السذخؽ و لع يسشعيع مغ ذلظوسمع

 الذخيف و الربلة فيو . 
سمع( عمى مبجأ السداواة وىػ مغ السبادغ االساسية التي دمحم )صمى هللا عميو وآلو و الشبي  أكج -4

يختكد عمييا التعاير، وذلظ في حجة الػداع بقػلو: )وليذ لعخبي عمى عجسي فزل إال 
، يبيغ لشا مغ ىحا الحجيث أىسية السداواة بيغ الشاس كميع، ولزساف السداواة التامة  (34)بالتقػػ((

لسجيشة وضعت وثيقة السجيشة )دستػر السجيشة( التي تشطع العبلقات والحقػؽ بيغ لسػاششي ا
السدمسيغ مغ جية والسدمسيغ وغيخىع مغ جية أخخػ، وما تفخضو تمظ العبلقات مغ تعاير 

 والتدامات وواجبات.
سمع ( إذا بعث جيػشو يشيي عغ قتل أصحاب سػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو و كاف ر  -5

سمع( ألصحاب الرػامع و ىع الخلباف الحيغ ، أؼ أحتخامو )صمى هللا عميو وآلو و (35)الرػامع
 ( 36)أىموغػا أنفديع لمعبادة في االديخة والحيغ ال يعيشػف عمى اإلسبلـ و فخ 
  (37)سمع( عمى جاره الييػدؼ يعػدهدخل )صمى هللا عميو وآلو و  -6
لحخية في مسارسة دياناتيع و بالػقت اعصى االسبلـ ألصحاب الجيانات الدساوية األخخػ ا -7

ال سيسا ما يتعارض مع الذخيعة اإلسبلمية مثاؿ لتذخيعات اإلليية و ذاتو نيػا عمى ما يخالف ا
، حخمت عمييع سمع( قػلو : ))لعغ هللا الييػد ؼ عغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو و ذلظ ما رو 

اف مػقفو  ، (38)حـخ ثسشو (( ءاذا حـخ اكل شيالذحػـ ، فباعػىا واكمػا اثسانيا واف هللا عد وجل 
ع ، ليذ عجاء ليلفتيع امخ هللا سبحانو و تعالى و سمع( مغ الييػد ىػ مخاميو وآلو و )صمى هللا ع

جانب آخخ انُو )صمى هللا  الذخيعة اإلليية يعج خصخًا عطيسًا ، مغألف التداىل في أمػر الجيغ و 
ػؽ عجـ تكميفيع فعميو وآلو وسمع( أوصى بيع خيخا وبحدغ التعامل معيع وأكج عمى حسايتيع و 

اف شياء انيا لسثل القخآف أو اكثخ و نييت عغ أشاعتيع فقاؿ: ))اال واني وهللا قج امخت ووعطت و 
ال اكل ثسارىع  ضخب ندائيع و خمػا بيػت اىل الكتاب اال بأذف والهللا عد وجل لع يحل لكع اف تج

( بالػفاء بحقػؽ الحمييغ ، وأوصى )صمى هللا عميو وآلو وسمع( 39)اذا اعصػكع الحؼ عمييع((
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عجـ تكميفيع ما ال يصػقػنو قائبًل : ))مغ ضمع معاىجا أو انتقرو أو كمفو حسايتيع ورعايتيع و و 
  (41)لكيامة ((فػؽ شاقتو أو أخح مشو شيئًا بغيخ شيب نفذ فأنا حجيجو يػـ ا

بحلظ استسخ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو و آلو و سمع ( باستكساؿ القػاعج و وضعيا لمسدمسيغ    
 في تعامميع مع اصحاب الجيانات االخخػ .

صيانة الحقػؽ والحخيات عشج اإلماـ عمي )عميو : مبادغ التعاير الدمسي العجؿ و  السبحث الثاني
 الدبلـ(
بسشدلة أرفع مغ  –أنى كاف جشدو أو مكانو أو مكانتو ، أو زماف عيذو  –لع يحع اإلنداف      

( ؛ ألف اإلسبلـ ديٌغ عالسٌي ، ورسػلُو )صمى تمظ التي يشاليا في ضبلؿ الجيغ الحشيف )اإلسبلـ
لع تقترخ الذخيعة اإلسبلمية عمى إسباغ الحقػؽ هللا عميو وآلو وسمع( ُأرسل لمعالسيغ كاّفة ، و 

ىػ ما لع يشمو يغ في كثيخ مغ الحقػؽ العامة ، و قط ، أنسا أشخكت غيخ السدمسعمى السدمسيغ ف
خية التامة غيخىع مغ السذخكيغ بالحتستع الييػد و  غ آخخ ، وال في نطع أخخػ ، إذاإلنداف في دي

مسارسة أؼ نػع مغ التجارة و الشذاشات االجتساعية ، ىكحا كانت األسذ في التشقل و الحخكة و 
 لئلماـ عمي )عميو الدبلـ( أمثمة كثيخة في أتباعو التعاير بيغ السدمسيغ وغيخىع ، و قاـ عميالتي 

ليع الحقػؽ مثل ما  أف القاعجة األولى في معاممة غيخ السدمسيغ في اإلسبلـ أفالدشغ الشبػية ، و 
 لمسدمسيغ ، ومغ ىحه الحقػؽ ما يمي : 

 العبادة. حقيم في حخية االعتقاد و  -
اف يتعبج بسا يتعبج شالسا انُو ال السجتسع في أف يعتقج ما يعتقج و  كفل اإلسبلـ لغيخ السدمع في  

) ال إكخاه في يؤذؼ السدمع ، فمكل ذؼ ديغ ديشو ال يجبخ عمى تخكو إلى غيخه ، قاؿ تعالى: 
ع ، رعى حخمة شعائخى، فراف اإلسبلـ  ليع معابجىع و  (41)الجين قج تبين ارشج من الغي... (

))ُأذن لمحين بل جعل مغ أسباب األذف في القتاؿ حساية حخية العبادة كسا في قػلِو تعالى: 
خ حق إال أن إن هللا عمى نرخىم لقجيخ الحين أخخجها من ديارىم بغياتمهن بأنيم ظمسها و يق

مداجج الشاس بعزيم ببعس ليجمت صهامع وبيٌع وصمهات و  له ال دفع هللايقهلها ربشا هللُا و 
يخة ، ولػ تأممشا س (42)يحكخ فييا أسُم هللا كثيخًا و ليشرخنَّ هللا من يشرخُه إن هللا لقهي عديد((

سمع( نجج أنو لع يكخه احج عمى ديشو قط ، كحلظ سيخة اإلماـ الشبي دمحم )صمى هللا عميو وآلو و 
عخ قمبظ أشعمى مرخ بقػلو: )و ( 43)عمي )عميو الدبلـ( الحؼ كاف يأمخ عاممو مالظ األشتخ



 التعايش السلني عهد اإلمام علي )عليه السالم (

  م.م يامسني سامل مطرود                                                                                                          

 

   م(4243كانون األول  – 53ل  دااسا  ااايخي  )ملق  العدد جم 
534 

 

534 

المصف بيع ، وال تكػنغ عمييع سبعا ضاريا تغتشع أكميع ، فإنيع الخحسة لمخعية ، والسحبة ليع و 
مغ ذلظ يتزح اف الخعية ىع و  (44)صشفاف أما أخػ لظ في الجيغ، وإما نطيخ لظ في الخمق(

صشفاف، الرشف األوؿ السدمسػف، الحيغ يشتزسػف مع الحاكع السدمع تحت عشػاف )األخػة 
سبلمية(، أما الرشف الثاني فأنو يذسل كل مغ ال يشتسي إلى صشف السدمسيغ ، إذف فأف اإل
الدبلـ( عاممو  عقائج مختمفة ، لحا أمخ)عميوايا الجولة اإلسبلمية ومػاششييا ىع مغ ديانات و رع

عقائجىع بحخية بل أف يتػجو ليع س الصخؼ عشيع في مسارستو ديشيع و غليذ الدساح ليع و 
العقائجية بالخحسة عمييع والمصف بيع ، اف يكػف محبًا لمخعية مف انتساءاتيع الجيشية و يعا بسختجس

ىحا تثبيتًا إلندانية  محتخمًا لسذاعخىع  سػاء كانػا مدمسيغ أـ مغ أىل الجيانات األخخػ ، اؼ في
في  الحؼ عبخ عشو باألخاحتخامو لسذاعخ الشاس ، فمع يفخؽ )عميو الدبلـ( بيغ السدمع األسبلـ و 
 غيخ السمدع الحؼ عبخ عشو بالشطيخ في الخمق .الجيغ ، و 

 حقيم في حفظ كخامتيم اإلندانية  -
)ولقج كخمشا بشي آدم رفع مشدلتو عمى كثيخ مغ خمقو ، فقاؿ تعالى: كـخ هللا اإلنداف ، و 

، (45)اىم عمى كثيٍخ مسن خمقشا تفزياًل(فزمشوحسمشاىم في البخ والبحخ ورزقشاىم من الطيبات و 
لحدشى مجادلتيع بامسيغ حقيع في مخاعاة مذاعخىع ، و مغ السحافطة عمى كخامة غيخ السدو 

و قهلها ال تجادلها أىل الكتاب إال بالتي ىي أحدن إال الحين ظمسها مشيم ))و أمتثااًل لقػلو تعالى: 
اعاة ، ومغ صػر مخ ( 46)((آمشا بالحي أندل إليشا وإليكم وإليشا وإليكم واحٌج و نحن لو مدمسهن 

أنيع عادة أصحابو مغ عادتو و ( كاف عسمآلو و لشا دمحم )صمى هللا عميو و كخامة اإلنداف أف رسػ 
لظ بكػف الستػفي نفدًا يعمل الشبي فعمو ذأف كاف الستػفي غيخ مدمع و كانػا يقػمػف لمجشازة حتى و 

يل لو ، إنيا ، فقكاف يأمخ بالكياـ لمجشائد فخوؼ عشُو أنو مخت بِو يػمًا جشازة ، فقاـ إندانية و 
، فاإلسبلـ يشطخ إلى االنداف مغ حيث ىػ إنداف عمى  (47)(جشازة ييػدؼ ، فقاؿ: )أليدت نفداً 

فزمو عمى كثيخ مغ الخمق، وسخخ لو ما في وشخفو و أنو ُمعدز مكـخ مفزل ، فكخمو هللا 
 أندؿ عميو كتبو ليكػف خميفتو في أرضو .سساواتو وأرضو، وأرسل لو رسمو و 

الغى اإلسبلـ التسييد بيغ البذخ عمى أساس األلػاف أو المغات أو الجشذ أو األعخاؼ ،       
))يا أييا الشاس إنا فيع سػاسية كأسشاف السذط ال يتفاضمػف إال بالتقػػ كسا في قػلو تعالى : 

هللا عميم أنثى وجعمشاكم شعهبًا وقبائل لتعارفها إن أكخمكم عشج هللا أتقاكم ان ن ذكخ و خمقشاكم م
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( في حجة الػداع : )أييا الشاس ...أال إف ، وقاؿ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع (48)خبيخ((
واحج أال فزل لعخبي عمى أعجسي وال لعجسي عمى عخبي وال ألحسخ عمى  أف أباكعع واحج و ربك

(      .49)ال أسػد عمى أحسخ إال بالتقػػ(أسػد و 
 

 حفظ الشفذ  -
اف دـ الحمي كجـ السدمع في االسبلـ ، إذ روؼ أف رجبًل مغ السدمسيغ قتل رجبًل مغ أىل       

(، ثع إلى رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( فقاؿ: )أنا احق مغ وفى بحمتو الحمة ، فخفع ذلظ
جبًل مغ سيغ بقتل ر أياـ اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( أخح رجل مغ السدم، كحلظ  (51)أمخ بو فقتل

قاؿ : اص ، فجاءه أخػ السقتػؿ و ( بالقرعميو الحجة ، فأمخ )عميو الدبلـ قامتأىل الحمة ، و 
( فقاؿ : شُو )عميو الدبلـ( لع يخض بحلظ وقاؿ : )لعميع فدعػؾ أو ىجدوؾ، لك (51)قج تخكت القػد

ميو الدبلـ( ، فأشمق )ع ال أضغ أخي يعػد إلي بقتل ىحا الخجل، و  (52)ال ، بل قج أخحت الجية
مغ وصاياه )عميو الدبلـ( ، و  (53)قاؿ : )مغ كاف لو ذمتشا فجمُو كجمشا و ديتو كجيتشا (القاتل و 

ظ األشتخ ىػ حخمة حياة اإلنداف وعجـ سفظ الجماء ، فكتب : )إياؾ في مجاؿ حق الحياة لسال
ػ بدواؿ نعسة ال أعطع لتبعة ، وال أحخ أدعى لشقسة و  ءفميذ شيسفكيا بغيخ حميا ، والجماء و 

 . (54)انقصاع مجة مغ سفظ الجماء بغيخ حقيا(و 
 الحق في األمن والحساية  -
جعميا دعامتو األولى ، لحلظ فإف مغ يعير شاية فائقة بالجعػة إلى الدبلـ و عشى اإلسبلـ ع      

، جاءت الكثيخ  الدبلـغ الزخورؼ أف يشعع بيحا األماف و بيغ السدمسيغ في ىحا السجتسع كاف م
اآلخخة ، فجاءت اديث في تحخيع الطمع وتقبيحو وبياف آثاره الػخيسة في الجنيا و األحمغ األيات و 

)) مغ قتل نفدًا ضمع غيخ السدمسيغ مغ أىل العيج والحمة كسا في أحاديث خاصة تححر مغ 
ىل نجخاف ال يؤخح (  أل، وعقج )صمى هللا عميو وآلو وسمع (55)((شة ...معاىجًا لع يخح رائحة الج

 عمى ىحا فإف دماءىع و أنفديع معرػمة باتفاؽ السدمسيغ . ، و ( 56)مشيع رجل بطمع آخخ
التعجؼ عمييا ، تستج ىحه الحخمة لتذسل  مالو ال يجػزأف لمسدمع حخمة في نفدو وأىمو و        

اإلماـ عمي )عميو غيخىع ، إذ جاء في وصية ة اإلسبلمية سػاء مغ السدمسيغ و كافة مػاششي الجول
ال تسدغ ماؿ أحج زخبغ أحجًا سػشًا لسكاف درىع ، و الدبلـ( ألحج عسالو لجباية الزخائب : )ال ت
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، أؼ ( 57)ال معاىج ، إال أف تججوا فخسًا أو سبلحًا يعجؼ بو عمى أىل اإلسبلـ(مغ الشاس مرل و 
  (58)الخدعخخج السخء مغ كػنو مػاشغ ويربح معادؼ يدتحق العقػبة و حيشسا ي

فائقة بجفع الطمع عغ أىل الحمة وكف األذػ عشيع عشى األماـ عمي )عميو الدبلـ ( عشاية     
، بل نججه )عميو  (59): )) إنسا بحلػا الجدية لتكػف أمػاليع كأمػالشا و دماؤىع كجمائشا((فكاف يقػؿ

عمى السخأة  الدبلـ( قج حث عمى الجياد حيشسا بمغو : )أف رجبًل مشيع ]األعجاء[ كاف يجخل
ا وافخيغ ما ناؿ رجبل قبلئجىا ...ثع انرخفػ سعاىجة ، فيشتدع حجميا و قمبيا و السدمسة و األخخػ ال

كاف بو ممػما ، بل كاف عشجؼ ال أريق ليع دمًا فمػ أف مات بعج ىحا أسفًا ما مشيع كمع و 
لجولة رعاية ا -غيخ السدمسيغ الدبلـ( بقتاؿ مغ دىع السدمسيغ و ، أؼ يأمخ )عميو  (61)(ججيخ

 عغ أراضييع و نفػسيع .لمجفاع عشيع و  –اإلسبلمية 
 األمهر الذخرية  -

يقزي الحميػف أمػرىع الذخرية بحدب قانػنيع الذخري ، إذ كتب عسخ بغ عبج العديد إلى 
مفاء الخاشجيغ تخكػا أىل الحمة وما ىع عميو مغ نكاح مدتفتيًا : )ما باؿ الخ (61)الحدغ البرخؼ 

واقتشاء الخسػر والخشازيخ؟( فأجاب الحدغ البرخؼ: )إنسا بحلػا الجدية ليتخكػا وما السحاـر 
 . (62)الدبلـ( يعتقجوف وإنسا أنت متبع وليذ بسبتجع ، و 

 الذعائخ الجيشية  -
ألىل الحمة الحخية في إضيار شعائخىع في جػؼ معابجىع القجيسة ، فبل جشاح عمييع و ليذ 

ليع أف يخمسػا ىحه السعابج في مػاضعيا ، فمع تحكخ لشا حلظ ، و ولة اإلسبلمية أف تتجخل بلمج
السرادر التاريخية عغ حرػؿ أؼ تتجخل مغ قبل الجولة اإلسبلمية زمغ اإلماـ عمي)عميو 

 الدبلـ( باالمػر الجيشية الخاصة باالقميات .
 التدامح في أخح الجدية والخخاج  -
لجدية والخخاج والحث عمى الخفق والمصف معيع تذجيج عمى أىل الحمة في اورد الشيي عغ ال     

ال يجػز أف يشادػ عمى أمبلكيع لمبيع عػضًا عغ في كل حاؿ ، وأف ال يكمفػا ما ال يصيقػف ، و 
 الجدية ، إذ كتب اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( إلى بعس والتو عمى الخخاج : )إذا قجمت عمييع فبل

ال دابة يعسمػف ي صيف ، وال رزقًا يأكمػنو ، و تبيعغ ليع كدػًة شتاء في شتاء وكدػة صيف ف
تبيع ألحج مشيع عخضًا ال تكيسغ مشيع أحجًا عمى رجميو وال تزخبشو سػشًا في درىع ، و عمييا ، 
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ختظ بو ، فاف أنت خالفت ما ام  (63))متاعًا( في شيئ مغ الخخاج ،فإنسا أمخنا أف نأخح مشيع العفػ
شظ خبلؼ ذلظ عدلتظ، قاؿ الػالي : إذف أرجع إليظ كسا اف بمغشي ع، يأخحؾ هللا بو دوني ، و 

إف رجعت كسا إال بالذجة[ قاؿ عميو الدبلـ : و خخجت مغ عشجؾ ]يعشي أف الشاس ال يجفعػف 
ا في كشف اإلسبلـ بحخية وعجؿ وإنراؼ ، ىكحا نجج أف غيخ السدمسيغ عاشػ  (64)خخجت(

ذلظ بدبب الشطاـ اإلسبلمي الحؼ جعل أساس خذية هللا في السعامبلت ، ومخاعاة لمعبادات ، و 
 مع اتباع السبادغ الثابتة الجائسة .  

 حقيم في العجل -
ركد اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( مػضػع العجؿ أيسا تخكيد ، سػاء عمى مدتػػ تػجييو و      

)و إف أفزل قخة عيغ  نرحو لآلخخيغ ، أـ عمى مدتػػ عسمو الفعمي فجاء في نز العيج :
 لع يغفل اميخ السؤمشيغ )عميو الدبلـ(و  (65)ضيػر مػدة الخعية(الة استقامة العجؿ في الببلد ، و الػ 

بلـ( مداواتو )عميو الدىل الحمة ، فيػ مثاؿ لمعجالة ، ومغ أضيخ مطاىخ عجلو و مخاعاة حقػؽ أ 
تكاـ في قزية درع كاف لبلح  (66)جمذ مع ذمي عشج القاضي شخيحانو حزخ مجمذ القزاء و 

جمذ بجشبو ، ثع ادعى ، فػججىا عشجه ، و ( 67)ىػ برفيغاـ عمي )عميو الدبلـ( قج افتقجىا و اإلم
)عميو الدبلـ( بيا ، فأنكخ الحمي فصمب شخيح بيشة مغ اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( ، فأتى 

خ الحمي : اف امي الحدغ ، فقاؿ لو شخيح : شيادة االبغ ال تجػز لؤلب ، فقاؿو  ( 68)بقشبخ
اشيج اف ال إلو اال هللا ، واشيج اف دمحمًا  قاضيو قزى عميو ،السؤمشيغ حاكسشي إلى قاضيو ، و 

اف الجرع درعظ يا اميخ السؤمشيغ ، قاؿ أميخ السؤمشيغ)عميو الدبلـ( :أما إذا أسمست رسػؿ هللا و 
ح لمحمي أف يخاصع إماـ أؼ انُو قج بمغ التدامح الجيشي في اإلسبلـ أف يدس،   (69)فيي لظ

 السدمسيغ ويصالبو بالّبيشة لجعػاه، كسا اتفق ذلظ في قرة درع أميخ السؤمشيغ )عميو الدبلـ( .
 حقيم في الزسان االجتساعي  -
يؤكج اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( في عيجه إلى عاممو عمى مرخ مالظ األشتخ عمى ضخورة      
ذوؼ العاىات بالخعاية األزمة بقػلو : )هللا هللا والسخضى و ة الصبقة الفقيخة مغ السحتاجيغ إحاش
فأف في ىحه  (71)ة الدفمى مغ الحيغ ال حيمة ليع والسداكيغ والسحتاجيغ وأىل البؤس والدمغبالصبق

،  (71)واحفع هلل ما استحفطظ مغ حقو فييع واجعل ليع قدسا مغ بيت مالظ( الصبقة قانعا والسعتخ
ذلظ بحجة االنذغاؿ بالسرالح العميا لمسجتسع )فبل يذغمشظ عشيع ضخورة عجـ التقريخ في و 
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، كسا يؤكج )عميو الدبلـ( عمى  (72)بتزييع التافو ألحكامظ الكثيخ السيع( فأنظ ال تعحر بصخ،
لستقجميغ في ابحاجة إلى رعاية خاصة كأاليتاـ و شخيحة أخخػ مغ الذخائح االجتساعية التي ىي 

الخقة في الدغ مسغ ال حيمة لو وال نرب لمسدألة  ذوؼ ىل اليتع و الدغ مغ الجولة : )وتعيج أ 
 . (73)ذلظ عمى الػالة ثقيل(نفدو، و 
في ضل حكػمة االماـ عمي )عميو الدبلـ(التي تسثل امتجادًا لحكػمة رسػؿ هللا  -ُضسشت        

بلحيع ربط صالدبلـ( قج ضسغ لمجسيع  حقػقيع و جسيع حقػؽ رعايا الجولة ، فشججُه )عميو  –
واعمع أف الخعية تخ تحجيجا قػلو عغ شبقات السجتسع: )بربلح السجتسع ، فسغ وصيتو لسالظ األش

زيا عغ بعس  فسشيا جشػد هللا ، ال غشى ببعال يرمح بعزيا إال ببعس عغ بعس و شبقات 
يا كتاب العامة والخاصة ومشيا قزاة العجؿ ومشيا عسل االنراؼ والخفق ، ومشيا أىل مشو 

ا الصبقة مشيوالخخاج مغ أىل الحمة ومدمسة الشاس ومشيا التجار وأىل الرشاعات ، و الجدية 
وضع عمى حجه فخيزة في كتابو الدفمى مغ ذوؼ الحاجة والسدكشة وكل مغ سسى هللا لو سيسو و 

 )عميو الدبلـ( ، ويحكخ لشا التاريخ اإلسبلمي العجيج مغ الذػاىج عغ سيختو اإلماـ(74)(و سشة نبيوأ
ات الذخائح الزعيفة في السجتسع ومػاساتيا ، فيػ الحؼ بقى ذلظ في الحخص عمى مخاعية و العسم

ية : أسختو صائسا لثبلثة اياـ متػالية مغ دوف شعاـ فشدلت بيع )عمييع الدبلـ( ىحه اآلو 
ًا شخؽ ، إذ كانػا يصعسػف افصارىع مدكيش(75)أسيخا(يصعسػف الصعاـ عمى حبو مدكيشا ويتيسا و و )

 .(76)اسيخًا في اليػـ الثالثو ًا شخؽ بابيع في اليػـ الثاني ، يتيسي اليػـ األوؿ ، و بابيع ف
لع يدتثشي )عميو الدبلـ( أحج مغ رعايا الجولة اإلسبلمية في الحق في الزساف         

االجتساعي ، إذ مخه يػمًا بو شيخ كبيخ مكفػؼ يدأؿ الشاس ، فدأؿ اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( 
عجد مشعتسػه ، أنفقػا عميو ماـ : استعسمتسػه حتى إذا كبخ و فقالػا لو نرخاني ، فقاؿ اإلما ىحا ؟ 

كشف  ، أؼ اف ضساف الجولة ال يختز بالسدمع بل اف الحمي الحؼ يعير في (77)مغ بيت الساؿ
وىحا إف دّؿ عمى عجد عغ الكدب ، كانت نفقتو مغ بيت الساؿ ، الجولة اإلسبلمية إذا كبخ و 

ا يجؿ عمى إندانية اإلسبلـ ، والتعامل بعجؿ وإنراؼ مع اإلنداف برػرة عامة ، شيء فإنس
ويخعى كافة حقػقيع السذخوعة، وما ذكخناه مغ شػاىج وأمثمة يؤكج عمى نيج التعاير الدمسي 

الحقػؽ عشج اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( الحؼ كاف سائجًا في عيج أميخ السؤمشيغ )عميو الّدبلـ( ، ف
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عي مغ بيت الساؿ يذسل الجسيع ، والتسييد الزساف االجتساجسيع مغ دوف تسييد ، و كاممة ولم
 فيو إىجار الكخامة اإلندانية .عجوًا لمتعاير و 

 
 الخاتسة

 خبلؿ الجراسة ىحه تػصمشا لبعس الشتائج ىي كاآلتي :
استيعاب اآلخخيغ بيغ جسيع فئات السجتسع حخصًا مغ الذارع الجعػة إلى التخاحع والتدامح و  -1

 الكخيع عمى إشاعة ثقافة األخػة في هللا . 
أف ىحا التشػع و االختبلؼ بيغ الشاس مجعاة نية في اإلسبلـ إلى اصل واحج ، و تخجع اإلندا -2

ر لسغ يشتيظ ىحا أف الجداء مقخ والتخابط ، وال يجػز التعجؼ عمى حياة الشاس وأمػاليع ، و  لمتػاصل
 الحق .

ياسية التي الدذخيفة استمياـ الكيع األخبلقية والخوحية واإلجتساعية و تأكيج الدشة الشبػية ال-3
 تختقي بو نحػ القسع العالية .تشيس بػاقع السجتسع و 

جسيع عباداتو صيامو و و جدء مغ عقيجة السدمع فيػ كربلتو أف مبجأ التعاير الدمسي ىػ  -4
 نو بالػحجة اإلندانية ألف الخمق كميع عياؿ هللا .يقػـ عمى إيسا

تتزسغ تكذف سيخة االماـ عمي )عميو الدبلـ( عغ التداـ صاـر بالكيع الخفيعة ، التي  -5
قًا لحخيتو في التعبيخ عغ رأيو وعقيجتو ، إيسانًا عسياحتخامًا لكخامة اإلنداف وحفطًا لحياتو ، و 

 السعػزيغ . غ و غ تزامشيا السصمق مع السحخوميتعبخ عو 
بيغ الذعػب السختمفة بعقائجىا ال بيغ األفخاد في السجتسع الػاحج و التعاير إف حياة التفاىع و  -6

إال أف يؤمغ الجسيع بالتعجدية العقائجية ضسغ السبجأ الخالج ))ال  –كسا يخاد ليا إندانيًا  -تقػـ 
امح حكيقي ال ضاىخؼ لجػ جسيع أكخاه في الجيغ(( ، وال تتع عسمية التعاير ىحه إال بػجػد تد

 األشخاؼ . 
عاش غيخ السدمع في ضل الحكع االسبلمي حياة وادعة آمشة شبيعية ، سمست في ضل حخية  -7

 العقيجة التي ضسشيا اإلسبلـ مشح سشػاتو االولى .
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 . 71سػرة االسخاء: أية / (9)
: آية /  (11)  . 22سػرة الخـو
 .48سػرة السائجة: آية/ (11)
 .256سػرة البقخة: آية/ (12)
 .29سػرة الكيف:آية (13)
 .285سػرة البقخة: آية / (14)
 . 119سػرة البقخة :آية  (15)
 . 82سػرة السائجة: آية/ (16)
 . 46سػرة العشكبػت: آية/ (17)
 .1/262؛ ابغ سيج الشاس : عيػف األثخ ، 2/351ابغ ىذاـ الديخة الشبػية ، (18)
 . 2/322؛ ابغ كثيخ : الديخة الشبػية ،1/261غ سيج الشاس : عيػف االثخ ، با (19)
 . 4/1328ػىخؼ : الرحاح ، يػتغ : ييمظ . الج (21)
 . 2/322؛ ابغ كثيخ : الديخة الشبػية ، 2/351ابغ ىذاـ : الديخة الشبػية ، (21)
 . 2/218الجدية : الساؿ و معشاىا الجداء ألنيا جدت عغ القتاؿ ، زكخيا االنرارؼ : فتح الػىاب ، (22)
 .45/481دمذق،؛ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة 9/194البييقي: الدشغ الكبخػ، (23)
الحمة : ىي العيج واالماف وأىل الحمة ىع السدتػششػف في ببلد اإلسبلـ مغ غيخ السدمسيغ سسػا كحلظ  (24)

و شسل مرصمح )أىل الحمة( ، كل مغ الييػد و الشرارػ و ألنيع دفعػا الجدية و اصبحػا في ذمة السدمسيغ 
ابغ  ؛1/191؛ بغ حشبل : مدشج أحسج ، 22،49-6/21الرابئة و الحق بيع السجػس الرشعاني : السرشف ، 

 . 2/113سبلـ : غخيب الحجيث ، 
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 .9/194؛البييقي : الدشغ الكبخػ ، 3/121( الصبخؼ: تاريخ الخسل والسمػؾ،25)
 .2/311؛زكخيا االنرارؼ: فتح الػىاب ،2/481ابغ العخبي : احكاـ القخآف ،  (26)
 .24أكبخ الكبلنتخؼ : الجدية و أحكاميا ،ص  ؛عمي2/481( ابغ العخبي : أحكاـ القخآف ، 27)
 . 19/417محي الجيغ الشػوؼ :السجسػع، (28)
 .2/311؛ابغ زكخيا االنرارؼ: فتح الػىاب،2/478أبغ العخبي: احكاـ القخآف ، (29)
، أعتشق أىميا الجيغ السديحي و أسمسػا في عيج الشبي نجخاف : تقع في مػضع بشاحية ليسغ مغ ناحية مكة (31)

 . 5/266الحسػؼ : معجع البمجاف ، دمحم )صمى هللا عميو و آلو و سمع .
  .5/67؛ابغ كثيخ: البجاية و الشياية،1/266ابغ سعج: الصبقات الكبخػ، (31) 
 . 152-151شػقي أبػ خميل : االسبلـ في قفز االتياـ  ، ص  (32) 
 .  1/291؛ ابغ سيج الشاس : عيػف اآلثخ ،  2/413ابغ ىذاـ : الديخة الشبػية ،  (33) 
 .  272/  3الييثسي : مجسع الدوائج ، (34)
 .9/91؛البييقي:الدشغ الكبخػ،1/311ابغ حشبل:السدشج، (35)
 .  3/231ابغ سبلـ: غخيب الحجيث، (36) 
 .1/151الدخخدي: شخح الديخ الكبيخ، (37) 
 .44/4؛ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ،1/247بل: مدشج أحج،ابغ حش (38) 
 . 11/224؛السقخيدؼ: امتاع االسساع،9/214البييقي: الدشغ الكبخػ، (39) 
 .4/364؛الستقي اليشجؼ: كشد العساؿ،2/314زكخيا االنرارؼ: فتح الػىاب، (41)
 . 256سػرة البقخة: آية/ (41)
 . 41سػرة الحج: آية/ (42)
لجاىمية واإلسبلـ شيج فخسانيع أدرؾ ايغػث الشخعي مغ زعساء العخب و ظ بغ الحارث بغ عبج ( ىػ مال43)

ثبلثيغ ىجخية مغ خبلؿ دس الدع لو مغ اليخمػؾ وذىبت عيشو فييا وشيج معخكة الجسل وصفيغ قتل سشة سبع و 
؛ ابغ 1/454ف ،؛الحسػؼ :معجع البمجا6/213قبل معاوية بغ أبي سفياف .يشطخ ابغ سعج: الصبقات الكبخػ،

 . 11/11حجخ: تيحيب التيحيب،
 .17/32؛ ابغ ابي الحجيج : شخح نيج الببلغة ، 3/84( الذخيف الخضي : نيج الببلغة ،44)
 .71سػرة االسخاء: آية / (45)
 . 46سػرة العشكبػت : آية / (46) 
 .  87، 2/85البخارؼ : الرحيح ، (47)
 . 13سػرة الحجخات : آية/ (48)
 .    1/128؛ابغ ابي الحجيج: شخح نيج الببلغة،5/411بغ حشبل: مدشج احسج، (49)
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 .  1/173الجراص : أحكاـ القخآف ،  (51)
 . 3/1152( القػد : ىػ القراص، الجػىخؼ:الرحاح،51)
 . 15/383الجية: حق القتيل. ابغ مشطػر: لداف العخب، (52)
 . 6/332ب الخاية ،ا ؛ الديمعي: نر8/34البييقي : الدشغ الكبخػ ، (53)
 .  117-3/116الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (54)
 .   66-15/65؛الستقي اليشجؼ: كشد العساؿ،4/65( البخارؼ: صحيح البخارؼ،55)
 .5/67؛ابغ كثيخ: البجاية و الشياية،1/266ابغ سعج: الصبقات الكبخػ، (56) 
 .19/.17شخح نيج الببلغة،؛ابغ ابي الحجيج: 3/81الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (57) 
دمحم عمي دمحم رضا الحكيع :حقػؽ االنداف ججؿ الشطخية و اشكالية السسارسة )حقػؽ اإلنداف عشج اإلماـ  (58) 

 .  58عمي )عميو الدبلـ أنسػذجا( ،ص
 .  17/148ابغ ابي الحجيج: شخح نيج الببلغة، (59) 
 .  2/74؛ابغ ابي الحجيج:شخح الشيج،1/68الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (61)
 عذخة لميجخة .ابغ قتيبة:برخؼ مػلى االنرار مات سشة مئة و ابػ سعيج الحدغ بغ يدار ال ( ىػ61)

 . 5/39(الدخخدي:السبدػط،62)  439السعارؼ،
 . 15/75العفػ: الفزل الحؼ يجئ بغيخ كمفة. ابغ مشطػر :لداف العخب، (63) 
 .  9/215؛ البييقي : الدشغ الكبخػ ، 2/365الشعساف السغخبي :شخح االخبار ، (64)
 .3/92الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (65)
( شخيح بغ الحارث الكشجؼ أبػ أمية ادرؾ الجاىمية كاف قاضيًا مغ زمغ حكع عسخ بغ الخصاب إلى زمغ 66) 

 .  2/699ابغ عبج البخ:االستيعاب،عبج السمظ بغ مخواف تػفي سشة سبع و ثسانيغ . 
( صفيغ : مػضع بالقخب مغ الخقة عمى شاشئ الفخات مغ الجانب الغخبي حجثت فييا معخكة صفيغ بيغ 67)

 . 3/414ىػ(. ياقػت الحسػؼ: معجع البمجاف،37اإلماـ عمي)عميو الدبلـ( و معاوية سشة )
لى االماـ عمي )عميو الدبلـ( قتمو الحجاج و قتل ( قشبخ: ابػ الذعثاء مػلى بشي معسخ مغ أىل البرخة مػ 68)

 .2/313؛ الحسػؼ: معجع البمجاف، 5/324ابشو و دفغ في حسز . ابغ  حباف : الثقاة ،
 .8/5؛ابغ كثيخ: البجاية و الشياية،23/26يشطخ: ابغ عداكخ: تارييخ مجيشة دمذق، (69)
  13/199الدمانة: العاىة. ابغ مشطػر: لداف العخب، (71)
 . 17/85؛ابغ ابي الحجيج: شخح الشيج،3/111الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (71)
 .17/85؛ابغ ابي الحجيج: شخح الشيج،3/111الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (72)
 .17/85؛ابغ ابي الحجيج: شخح الشيج،3/111الذخيف الخضي: نيج الببلغة، (73)
 .   91-3/89( الذخيف الخضي : نيج الببلغة ، 74) 
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  8سػرة االنداف: آية/ (75) 
 296الػاحجؼ: اسباب الشدوؿ، (76)
 . 6/293( الصػسي: تيحيب االحكاـ،77) 

 
 السرادر والسخاجع 

 القخآف الكخيع ●
 السرادر األولية أوال :

 ـ( .    781ىػ/ 256البخارؼ : أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل )ت  -
 ـ( .1981 –)بيخوت . صحيح البخارؼ ، ب .ط ، دار الفكخ ،  1
 ـ ( .1165ىػ/458البييقي : أبي بكخ أحسج بغ الحديغ )ت-
 ب.مكا ( .   –. الدشغ الكبخػ ، ب .ط ، دار الفكخ، ) بيخوت 2
 ـ(.984-ىػ371أبػ بكخ احسج بغ عمي الخازؼ) الجراص:-
 ـ(.1994-،دار الكتب العمسية )بيخوت 1عبج الدبلـ دمحم شاىيغ،ط تح: .احكاـ القخآف،3
 ـ(.932ىػ / 393الجػىخؼ : أسساعيل بغ حساد )-
 ـ(.1987-، دار العمع )بيخوت1عبج الغفػر عصار، ط أحسج . الرحاح ، تح:4
 ـ(.964-ىػ345ابغ حباف: دمحم بغ جياف بغ دمحم الدبتي)ت-
 ( . 1993-،مؤسدة الخسالة،)ب.مكا2شعيب األرنؤوط،ط . الثقاة، تح:5
 (. 1449ىػ / 852احسج بغ عمي بغ دمحم  )ت  أبغ حجخ العدقبلني: شياب الجيغ -
 ـ( . 1984-،دار الفكخ،)ب.مكا1.تيحيب التيحيب،ط6
 ـ ( .1268ىػ/656ابغ أبي الحجيج : عبج الحسيج بغ عبج هللا السعتدلي )- 
 –دار أحياء الكتب العخبية ،) ب.مكا  ط، . شخح نيج الببلغة ، تح:دمحم أبػ الفزل إبخاليع،7 

 ـ( .1959
 ـ( .855ىػ / 241حشبل : أبػ عبج هللا بغ حشبل )ت ابغ -
 ب.ت( . –. مدشج أحسج بغ حشبل ، ب .ط ، دار صادر ، ) بيخوت 8
 ـ  (.1115ىػ/ 416الذخيف الخضي : أبػ الحدغ دمحم بغ حديغ ) ت -
 ىػ( .1412 –شخح: دمحم عبجه ، ب . ط ، دار الحخائخ )قع  . نيج الببلغة،9
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 ـ( .1546ىػ / 936زكخيا بغ دمحم بغ احسج بغ زكخيا )تبغ زكخيا االنرارؼ :  -
 (.1998-،دارالكتب العمسية)بيخوت1. فتح الػىاب بذخح مشيج الصبلب،ط11
 ـ (1361ىػ/762الديمعي:جساؿ الجيغ)ت-

 ـ( 1995-،دار الحجيث)القاىخة1صالح شعباف،ط . نرب الخاية ،تح:11
 (.ـ1115-ىػ483دمحم بغ الحدغ الذيباني ) الدخخدي:-

 ـ(.1961-مصبعة مرخ)مرخ ب.ط، صبلح الجيغ السشجج، تح: .شخح الديخ الكبيخ،12
 ـ(1986-دار السعخفة لمصباعة و الشذخ )بيخوت .البدػط ، ب.ط،13
 ـ(.844ىػ/ 231ابغ سعج : دمحم بغ مشيع البرخؼ) ت -

 ب. ت(  .  –. الصبقات الكبخػ ، دار صادر ، ب.ط )بيخوت 14
 ـ( .838ىػ/ 224عبيجة القاسع بغ سبلـ اليخوؼ )تأبغ سبلـ : أبػ  -

 دار الكتاب )بيخوت ب.ت(. ب.ط، دمحم عبج السعيغ، تح: .غخيب الحجيث،15
 ـ( .1332ىػ/734أبغ سيج الشاس : دمحم بغ عبج هللا بغ يحيى بغ سيج الشاس )ت -

 –) بيخوت . عيػف االثخفي فشػف السغازؼ و الذسائل والديخ ، ب.ط ، مؤسدة عد الجيغ ، 16
 ـ( .1986

 ـ(. 827ىػ/211الرشعاني : أبػ بكخ عبج الخزاؽ بغ ىساـ )ت -
 –مشذػرات السجمذ العمسي،)ب.مكا حبيب الخحسغ األعطسي، ب.ط، تح: . السرشف،17

 ب.ت(  .
 ـ(.933ىػ / 311الصبخؼ : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت -

 ـ( .1967–،دار السعارؼ)القاىخة6دمحم أبػ الفزل،ط تحقيق: . تاريخ الخسل و السمػؾ،18
 ـ( .1167ىػ/461الصػسي: أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ )ت-

-)شيخاف3دار الكتب اإلسبلمية، ط حدغ السػسػؼ الخخساني، .تيحيب االحكاـ ، تح:19
 ـ(.  1971

 ـ ( .1171ىػ/ 463أبغ عبج البخ : أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا ) -
 ىػ(.  1412-،دار الجيل)بيخوت1عمي دمحم البجاوؼ،ط تح: . االستيعاب في معخفة االصحاب،21
 ـ( .1161ىػ/543ابغ العخبي : أبػ بكخ محي الجيغ بغ عبج الخحسغ )ت -
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 ب.ت(.  -دمحم عبج القادر، ب.ط، دار الفكخ،)ب.مكا تحقيق: . احكاـ القخآف،21
 ( . 1175ىػ/571)تأبغ عداكخ : أبػ القاسع عمي بغ الحديغ بغ لبة هللا الذافعي  -

 ـ(. 1995–ب.ط)بيخوت  دار الفكخ، عمي شيخؼ، تح: . تاريخ مجيشة دمذق،22
 ـ( .892ىػ/276ابغ قتيبة: ابػ دمحم عبج هللا بغ مدمع  )ت -

 .السعارؼ، تح ثخوت عكاشة ،د.ط، دار السعارؼ ، القاىخة ،د.ت .23
 ـ (1373ىػ/ 774) ت  أبغ كثيخ : عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ القخشي-

 ـ(. 1988–، دار أحياء التخاث)بيخوت1عمي شيخؼ،ط . البجاية و الشياية ، تح:24
 ـ( .1976-)بيخوت ب.ط مرصفى عبج الػاحج، .الديخة الشبػية ،تح:25
 ـ( .1567ىػ / 975الستقي اليشجؼ : عبلء الجيغ بغ عمي ) ت  -

 ـ( .1989 -لخسالة،)بيخوتمؤسدة ا ب.ط، بكخؼ حياني، ضبط: . كشد العساؿ،26
 ـ(.1441-ىػ845تقي الجيغ ابػ القاسع احسج)ت السقخيدؼ:-

-،دار الكتب العمسية )بيخوت1دمحم بغ عبج الحسيج التسيسي ،ط تح: .امتاع االسساع،27
 ـ(.1999

 ـ( .1315ىػ/ 711أبغ مشطػر : أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ) ت  -
 .  1415لحػزة ، قع ، . لداف العخب ، نذخ أدب ا28
 ـ(.975-ىػ363أبػ حشيفة الشعساف بغ دمحم التسيسي السغخبي)ت الشعساف السغخبي:-

مؤسدة الشذخ  ،2دمحم الحديشي،ط تح: في فزائل االئسة االشيار، . شخح االخبار29
 ىػ(.1414-االسبلمي)قع

 ـ ( .1288ىػ/686الشػوؼ : أبػ زكخيا محي الجيغ بغ يحيى بغ شخؼ )ت -
 . السجسػع  شخح السيحب ، ب .ط ، دار الفكخ ) بيخوت ، ب . ت ( . 31
 ـ( .832ىػ / 218أبغ ىذاـ : أبػ دمحم عبج السمظ )ت -

 (.1998-، دار اليبلؿ)ب.مكا1أحسج شسذ الجيغ،ط . الديخة الشبػية ، تح:31
 ـ(.1414-ىػ817نػر الجيغ عمي بغ ابي بكخ)ت الييثسي:-

 ـ(.1988-ب.ط ،دار الكتب العمسية)بيخوت لفػائج،. مجسع الدوائج ومشبع ا32
 ـ( .1175ىػ/468الػاحجؼ: أبي الحدغ أحسج بغ دمحم )ت-
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 ـ( .1968-.أسباب الشدوؿ ، دار الباز لمشذخ ،ب.ط)مكة السكخمة33
 ـ(  .1228ىػ/ 626ياقػت الحسػؼ : شياب الجيغ أبػ عبج هللا الخومي -

 ـ . 1979بيخوت ،  . معجع البمجاف ،دار التخاث العخبي ،34
 ثانيًا: السخاجع الحجيثة 

 أبػ خميل : شػقي . -
 ، دمذق . 1982، دار الفكخ ، 5. االسبلـ في قفز االتياـ  ، ط35
 الجيبلوؼ :دمحم عباس . -

. التعاير الدمسي دراسة في السأثػر عغ اإلماـ عمي )عميو الدبلـ( في عيجه لسالظ األشتخ 36
 .  2117دة عمػـ نيج الببلغة ، كخببلء ،،مؤس 1)رضي هللا عشو( ، ط

 الحكيع : دمحم عمي دمحم رضا . -
اشكالية السسارسة )حقػؽ اإلنداف عشج اإلماـ عمي )عميو . حقػؽ االنداف ججؿ الشطخية و 37
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