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Summary 
 The subject of the research, which includes the impact of jurisprudential 

differences on tolerance and renunciation of violence, is an important issue 

to raise the awareness of the sons and youth of the Ummah on the principle 

of tolerance and rejection of violence and non-integration between it and 

submissiveness, submission and submission to the numbers of the Ummah 

who lied to Islam and Muslims day and night. He has many evidence from 

the Qur'aan and Sunnah, which is a factor of strength and prevention, 

because it drives the scientific and practical energies to understand Islam 

and support the religion and its people, and a type of dispute is forbidden 

to him Which is represented by the verse: (Peace and blessings of Allaah 

be upon him) said: "Do not be arrogant, do not resist, do not oppress, do 

not persecute yourself, and do not sell some of you to sell some, God is our 

brothers....)), and this difference which leads to opposites and transitions is 

one that affects the great beliefs, and this is the dissenting difference which 

leads to violence and intolerance. 

 ,ت اًمٗم٘مٝمٞمة ذم اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ, ُمـ اعمقاضٞمع اعمٝمٛمةان ُمقضقع اًمبحث واعمتْمٛمـ أصمر اخلالوما    

اًمٕمٜمػ وقمدم اًمدُمج سمٞمٜمف وسملم اخلْمقع واخلٜمقع واًمتذًمؾ ًمتققمٞمة أسمٜماء وؿمباب إُمة قمغم ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ 

٘مدُمة أن اخلالف اًمٗم٘مٝمل وىمبؾ ذًمؽ سمٞمٜمت ذم اعم ,ٞمدون ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم ًمٞمؾ هنارٕقمداد إُمة اًمذيـ يٙم

 ,أصقًمفاًمٗمرىمة ويٙمقن ذم ومروع اًمديـ وًمٞمس ذم  إممُمٜمف ُما هق ؾمائغ حمٛمقد وذًمؽ اًمذي ٓ ي١مدي  ,قمغم ٟمققملم

ٕٟمف حيرك اًمٓماىمات اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٕمٛمٚمٞمة ًمٗمٝمؿ  ,وهق قماُمؾ ىمقة وُمٜمٕمة ,ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة وًمف أدًمة يمثػمة

وأـمٞمٕمقا اهلل  : وٟمقع ُمـ اخلالف ُمٜمٝمل قمٜمف وهق اًمذي يٛمثٚمف ىمقًمف شمٕمامم ,وٟمٍمة اًمديـ وأهٚمف اإلؾمالم

ْمًا ذم وىمد ورد ذًمؽ أي ,ورؾمقًمف وٓ شمٜمازقمقا ومتٗمِمٚمقا وشمذهب رحيٙمؿ واصؼموا ان اهلل ُمع اًمّماسمريـ 

وٓ يبٞمع  ,وٓ شمداسمروا ,وٓ شمباهمْمقا ,وٓ شمٜماضمِمقا ,))ٓ حتاؾمدوا :اًمسٜمة اًمٜمبقية ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

وهذا آظمتالف اًمذي ي١مدي امم اًمتباهمض واًمتداسمر  ,((... أظمقاٟماويمقٟمقا قمباد اهلل  ,سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٞمع سمٕمض

 وهذا هق آظمتالف اعمذُمقم اًمذي ي١مدي امم اًمٕمٜمػ وقمدم اًمتساُمح . ,اًمٙمؼمى وهق اًمذي يٛمس اًمٕم٘مائد

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

سماهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜما وؾمٞمئات أقمامًمٜما ُمـ هيده  وٟمٕمقذ, احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره

واؿمٝمد أن , واؿمٝمد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال هادي ًمف, اهلل ومال ُمْمؾ ًمف

وٟمّمح إُمة , وادى إُماٟمة, أرؾمٚمف اهلل شمٕمامم سماهلدى وديـ أحلؼ ومبٚمغ اًمرؾماًمة, حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف

ات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصحاسمف وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمسان إمم ومّمٚمق, وضماهد ذم اهلل طمؼ ضمٝماده

 يقم اًمديـ.

 :صمؿ أُما سمٕمد

ُمٜمف ُما هق ؾمائغ حمٛمقد وذًمؽ اًمذي ٓ ي١مدي إمم , ٓسمد أن ٟمٕمٚمؿ سمداية إن آظمتالف قمغم ٟمققملم

وهق قماُمؾ ىمقة , اًمٗمرىمة ويٙمقن ذم ومروع اًمديـ وًمٞمس ذم أصقًمف وًمف أدًمة يمثػمة ُمـ اًمٙمتاب واًمسٜمة

وهذا اًمٜمقع ُمـ , ٕٟمف حيرك اًمٓماىمات اًمٕمٚمٛمٞمة واًمٕمٛمٚمٞمة ًمٗمٝمؿ اإلؾمالم وٟمٍمة اًمديـ وأهٚمف, وُمٜمٕمف

اخلالف يٙمقن ومٞمف شمقؾمٕمة قمغم اًمٜماس ذم اًمٗمروع ومٛمـ قمٛمؾ سمٌمء ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ يٙمقن 

وُمـ أضمتٝمد وم٠مصاب ومٚمف أضمران وُمـ , وطمتك ًمق يمان خمٓمئًا وماٟمف ُمٕمٗمق قمٜمف, ان ؿماء اهلل ُمّمٞمباً 

ٕٟمف يٛمثؾ ؾمٕمة واشمساقمًا حلؾ , ومٝمذا هق آظمتالف اًمذي يٛمثؾ اًمرمحة, أضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر

ىمْمايا إُمة وُمِمايمٚمٝما ويمذًمؽ حيٛمؾ اًمٜماس قمغم اًمتٕمايش ُمع سمٕمْمٝمؿ دون وضمقد ضٖمائـ وأطم٘ماد 

أُما اخلالف اعمٜمٝمل قمٜمف هق , ٓ ُمؼمر هلا حتت ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمذي هق ُمقضع سمحثل

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  ٚمف ىمقًمف شمٕمامم:اًمذي يٛمث

َٓ حَتَاؾَمُدوا :, وىمد هنك اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمـ ذًمؽ وم٘مال(1)چٺ   َوَٓ , ))

َٓ شَمَباهَمُْمقا, شَمٜمَاضَمُِمقا َٓ َيبِْع سَمْٕمُْمُٙمْؿ قَمغَم سَمٞمِْع سَمْٕمضٍ , َوَٓ شَمَداسَمُروا, َو  إظِْمَقاًٟما , َو
ِ
َويُمقُٟمقا قِمَباَد اهلل

                                                           

 46 :إٟمٗمال آية (1)



 

 

ُذًُمفُ , اعْمُْسٚمُِؿ َأظُمق اعْمُْسٚمِؿِ  اٍت , َٓ َئمْٚمُِٛمُف َوَٓ ََيْ ِ٘مُرُه اًمتَّْ٘مَقى َهاُهٜمَا َوُيِِمػُم إمَِم َصْدِرِه صَمالََث َُمرَّ َوَٓ حَيْ

ِ٘مَر َأظَماُه اعْمُْسٚمِؿَ  ِّ َأْن حَيْ ـَ اًمنمَّ , َوَُماًُمفُ , َدُُمفُ , ٚمِِؿ قَمغَم اعْمُْسٚمِِؿ طَمَرامٌ يُمؾُّ اعْمُْس , سمَِحْسِب اُْمِرٍئ ُِم

 .(1)َوقِمْرُضُف((

هذا آظمتالف اًمذي ي١مدي إمم اًمتباهمض واًمتداسمر هق آظمتالف اًمذي يٛمس اًمٕم٘مائد اًمٙمؼمى وهق 

أُمر يتجاوز آظمتالف اعم٘مبقل وي١مدي إمم اًمتٜماطمر وامم أن يرضب سمٕمض إُمة سمٕمْمٝما وأٓ شمتحد 

هذا هق آظمتالف اعمذُمقم اًمذي ي١مدي إمم اًمٕمٜمػ وقمدم , اضمف قمدوها ُمٕماُ ؾمٞماؾماهتا وأن ٓ شمق

 اًمتساُمح.

وسمٕمد ذًمؽ جيب أن ٟمٕمٚمؿ أن اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ُمـ اًمّمٗمات وإظمالق احلٛمٞمدة اًمتل أصبحت  

ُمقاد شمدرس ذم اًمٙمٚمٞمات واجلاُمٕمات إضمٜمبٞمة وم٢مذا يمان ذًمؽ قمٜمد اًمٙمٗمار ومٜمحـ أومم هبذه اًمّمٗمات 

ٝما ديٜمٜما احلٜمٞمػ طمٞمث أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٠مُمر هبا وحيض قمٚمٞمٝما ذم أيمثر ُمـ أية ذم اًمتل دقماٟما إًمٞم

ۉ  ې   ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ وضمؾ ىمال شمٕمامم: يمتاب اهلل قمز

ی    جئ  حئ  مئ    یىئ  ىئ  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئچ وىمال شمٕمامم: (2)چې

وامم همػم ذًمؽ ُمـ أيات اًمتل يٓمقل اعم٘مام ًمذيمرها وؾمقف أذيمرها ذم ُمقضٕمٝما ُمـ  (3)چىئ  

وأن اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم رضب أروع صقر اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اعمخاًمػ يمام , اًمبحث

 ؾمػمد ذم صمٜمايا اًمبحث .

ذه إُمة قمغم وقمٚمٞمف وم٠مين يمتبت ذم هذا اعمقضقع ًمام ومٞمف ُمـ إمهٞمة سمٛمٙمان ًمتققمٞمة أسمٜماء وؿمباب ه    

ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ وقمدم اًمدُمج سمٞمٜمف وسملم اخلْمقع واخلٜمقع واًمتذًمؾ ٕقمداء إُمة اًمذيـ 

 يٙمٞمدون ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم ًمٞمؾ هنار .

                                                           

 وظمذًمف واطمت٘ماره ., سماب حتريؿ فمٚمؿ اعمسٚمؿ, (2564سمرىمؿ ) 8/11أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف (1)

 11آية  :ؾمقرة احلجرات (2)

 237آية  :ؾمقرة اًمب٘مرة (3)



 

   

 

 

اعمٓمٚمب إول شمٕمريػ , اعمبحث إول ومٞمف صمالصمة ُمٓماًمب, وىمد ىمسٛمت اًمبحث إمم صمالصمة ُمباطمث

شمٕمريػ اًمٕمٜمػ ًمٖمًة واصٓمالطمًا واعمٓمٚمب اًمثاًمث واعمٓمٚمب اًمثاين , اًمتساُمح ًمٖمُة واصٓمالطماً 

أُما اعمبحث اًمثاين ومٙمان قمـ ٟمِم٠مة آظمتالومات اًمٗم٘مٝمٞمة وُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ , إًمٗماظ ذات اًمّمٚمة

إول اخلالومات اًمٗم٘مٝمٞمة سملم اًمّمحاسمة ذم زُمـ اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة , اًمٕمٜمػ وومٞمف صمالصمة ُمٓماًمب

اًمثاين اخلالومات اًمٗم٘مٝمٞمة سملم اًمّمحاسمة سمٕمد ووماة  واعمٓمٚمب, واًمسالم  وُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ

واعمٓمٚمب اًمثاًمث اخلالومات سملم اعمذاهب , اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم وُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ

أُما اعمبحث اًمثاًمث ومٗمٞمف ٟمامذج وم٘مٝمٞمة شمٓمبٞم٘مٞمة قمغم اًمتساُمح , اًمٗم٘مٝمٞمة وُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ

ومٙمان اعمٓمٚمب إول ذم سماب اًمٕمبادات واعمٓمٚمب اًمثاين ذم سماب , وٟمبذ اًمٕمٜمػ ذم اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة

 ويمتبت ظمامتة ومٞمٝما اًمتقصٞمات وأهؿ ٟمتائج اًمبحث., اعمٕماُمالت واعمٓمٚمب اًمثاًمث ذم سماب اجلٜمايات

  



 

وؾمٛمح واؾمٛمح إذا أضماد وأقمٓمك قمـ يمرم , أصٚمف اًمسامح واًمسامطمة اجلقد :وماًمتساُمح ذم اًمٚمٖمة 

, اعمساهٚمة  :واعمساحمة, واوم٘مٜمل قمغم اعمٓمٚمقب :وؾمٛمح زم سمذًمؽ, وؾمٛمح زم ومالن أي أقمٓماين, وؾمخاء

ًمٞمس ومٞمٝما ضٞمؼ  :وىمقهلؿ احلٜمٗمٞمة اًمسٛمحة, ومٕمؾ ؿمئ ومسٝمؾ ومٞمف :وؾمٛمح وشمسٛمح, شمساهٚمقا :وشمساحمقا

 .(1)وٓ ؿمدة

 :يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم :واًمتساُمح ذم آصٓمالح

 . (2) )) سمذل ُما ٓ  جيب شمٗمْمالً (( :إول

واعماليٜمة , ويٙمقن ذًمؽ سمتٞمسػم إُمقر, )) ذم ُمٕمٜمك اًمتساُمح ُمع أًمٖمػم ذم اعمٕماُمالت اعمختٚمٗمة :اًمثاين

اًمتل شمبدوا ذم شمٕماُمالهتؿ اعمختٚمٗمة ؾمقاء وؾمامطمة اعمسٚمٛملم  اًمتل شمتجغم ذم اًمتٞمسػم وقمدم اًم٘مٝمر,, ومٞمٝما

 ( 3) ُمع سمٕمْمٝمؿ أو ُمع همػمهؿ ُمـ أصحاب اًمدياٟمات إظمرى ((

اًمٕمٜمػ ُمّمدر قمٜمػ يٕمٜمػ قمٜمٗمًا ومٝمق قمٜمٞمػ إذا مل يؽمومؼ ذم اُمره . ))ي٘مقل اسمـ  :وماًمٕمٜمػ ذم اًمٚمٖمةً 

اًمٕمٜمػ ضد اًمرومؼ.  :أصؾ صحٞمح يدل قمغم ظمالف اًمرومؼ . ىمال اخلٚمٞمؾاًمٕملم واًمٜمقن واًمٗماء  :ومارس

 . ( 4) ي٘مال إقمتٜمٗمت اًمٌمء اذا يمرهتف ووضمدت ًمف قمٜمٗمًا قمٚمٞمؽ وُمِم٘مة ((

 .(5)اي يمرهتٝما :واقمتٜمٗمت إرض, واجلٛمع قمٜمػ, اًمذي ًمٞمس ًمف رومؼ سمريمقب اخلٞمؾ واًمٕمٜمٞمػ:

                                                           

 . 1/288ًمٚمٗمٞمقُمل  :واعمّمباح اعمٜمػم, ُمادة )ؾمٛمح( 3/9ٓسمـ ُمٜمٔمقر  :يٜمٔمر ًمسان اًمٕمرب( 1)

 .197/  1, واًمتٕماريػ: ًمٚمٛمٜماوي 121ًمٚمجرضماين ص  :اًمتٕمريٗمات  (2)

ًمٕمدد ُمـ اعمختّملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ /  :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٟمرضة اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙمارم أظمالق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ  (3)

 .2288/  6ُمام وظمٓمٞمب احلرم اعمٙمل صاًمح سمـ قمبد اهلل سمـ محٞمد إ

 . 158/  4ٓسمـ ومارس  :ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة (4)

 . 4/417يٜمٔمر: خمتار اًمّمحاح (5)



 

   

 

 

وهق اًمذي ٓ , واًمٕمٜمٞمػ اعمٕمتٜمؼواًمٕمٜمػ , اًمتٕمٞمػم واًمٚمقم واقمٜمػ اًمٌمء اظمذه سمِمدة :واًمتٕمٜمٞمػ

 .(1)يؽمومؼ

, وإذا يمان ىمد قمرف اًمرومؼ سم٠مٟمف ))طمسـ (2)))هق قمدم اًمرومؼ (( :واًمٕمٜمػ ذم آصٓمالح

ؾمقء آٟم٘مٞماد اًمذي ي١مدي امم  :وم٠من اًمٕمٜمػ يٛمٙمـ شمٕمريٗمف سم٠مٟمف, (3)آٟم٘مٞماد ًمام ي١مدي امم اجلٛمٞمؾ ((

 اًم٘مبٞمح.

 هٜماك قمدة أًمٗماظ هلا قمالىمة سمٛمقضقع اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ؾمٜمذيمر سمٕمْمًا ُمٜمٝما 

 اًمٗمرع إول / ُما يتٕمٚمؼ سماًمتساُمح 

 اًمرومؼ واًمٚملم  :أوٓ

, ىمال اهلل (6)ضد اخلِمقٟمة:, واًمٚملم(5), وهق ضد اًمٕمٜمػ(4)اًمٚمٓمػ وًملم اجلاٟمب :وماًمرومؼ ذم اًمٚمٖمة

, وُمٕمٜمك )ًمٜمت (7)چٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ :شمٕمامم

, وىمال (8)ومل شمرسع إًمٞمٝمؿ سماًمٖمْمب ومٞمام يمان ُمٜمٝمؿ((, ويمثرة اطمتامًمؽ, ))ؾمٝمٚمت هلؿ أظمالىمؽ :هلؿ(

وان اهلل يٕمٓمل قمغم اًمرومؼ ُما , ))إن اهلل رومٞمؼ حيب اًمرومؼ :قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم احلديث اًمّمحٞمح

 .(9)ٓ يٕمٓمل قمغم اًمٕمٜمػ((

                                                           

 ط . دار اعمٕمارف. 4/3132اًمٚمسان ٓسمـ ُمٜمٔمقر  :يٜمٔمر(1)

 .248اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمام اًمتٕمريػ ًمٚمٛمٜماوي  :يٜمٔمر(2)

 .1/179اعمّمدر ٟمٗمسف ص (3)

 .1/362واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ,  145اًم٘ماُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز أسمادي ص  :يٜمٔمر(4)

 .115خمتار اًمّمحاح ص  :يٜمٔمر(5)

 .255اعمّمدر ٟمٗمسف ص (6)

 .159ؾمقرة آل قمٛمران آية  (7)

 .1/449يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمبٖمقي (8)

 ( .2593سمرىمؿ ) 8/22أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف (9)



 

 

 إٓ زاٟمف, ))وأن اًمرومؼ حمبقب إمم اهلل قمّز وضمؾَّ  
ٍ
 إٓ ؿماٟمف, وأٟمف ُما يمان ذم رء

ٍ
ومٗمٞمف , وٓ ٟمزع ُمـ رء

وذم , وذم ُمٕماُمٚمة إظمقاٟمف, رومٞم٘مًا ذم ُمٕماُمٚمة أهٚمف, احلّث قمغم أن يٙمقن اإلٟمسان رومٞم٘مًا ذم مجٞمع ؿم١موٟمف

ضمؾَّ رومٞمٌؼ حيب اًمرومؼ : وهلذا وم٢من وم٢من اهلل قمّز و, وذم ُمٕماُمٚمة قماُمة اًمٜماس يرومؼ هبؿ, ُمٕماُمٚمة أصدىمائف

صمؿ ىمال ًمٞمتٜمل مل , وإذا قماُمٚمٝمؿ سماًمِمدة واًمٕمٜمػ ٟمدم, اإلٟمسان إذا قماُمؾ اًمٜماس سماًمرومؼ جيد ًمذة واٟمنماطماً 

ومل يٜمدم قمغم , أُما إذا قماُمٚمٝمؿ سماًمرومؼ واًمٚملم وإٟماة اٟمنمح صدره, ًمٙمـ سمٕمد أن يٗمقت إوان, أومٕمؾ

 (1)رء ومٕمٚمف . ((

وإظمذ سماًمسٝمؾ , ًملم اجلاٟمب سماًم٘مقل واًمٗمٕمؾ :اًمٚمٖمقية إن اًمرومؼ واًمٚملم يتْمٛمـُمـ هذه اًمتٕمريٗمات 

 .(2)ويمثرة آطمتامل وقمدم اإلرساع سماًمٖمْمب واًمتٕمٜمٞمػ, وإيرس وطمسـ اخلٚمؼ

 وقمٚمٞمف ومان اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمرومؼ واًمٚملم ٓ َيرج قمـ ُمٕمٜماه اًمٚمٖمقي .     

 اًمٕمٗمق :صماٟمٞمًا 

واًمٕمٗمق هق اًمتجاوز قمـ , ومٝمق قماٍف وقمٗمق, اًمٕمٗمق ُمّمدر قمٗما يٕمٗمق قمٗمقاً  :اًمٕمٗمق ذم اًمٚمٖمةوم

أؾم٘مٓمتف يم٠مٟمؽ حمقشمف قمـ  :وقمٗمقت قمـ احلؼ, واصٚمف اعمحق واًمٓمٛمس, اًمذٟمب وشمرك اًمٕم٘ماب قمٚمٞمف

 .(3)اًمذي قمٚمٞمف

 :اًمٕمٗمق ذم آصٓمالح

هق اًم٘مّمد ًمتٜماول  :, وىمٞمؾ(4)هق اًمتجاوز قمـ اًمذٟمب وشمرك اًمٕم٘ماب واًمٕمٗمق ذم آصٓمالح:

 .(5)واًمتجاوز قمـ اًمذٟمب, اًمٌمء

 

 

                                                           

 . 3/578عمحٛمد سمـ صاًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم  :اًمّماحللمذح رياض (1)

 .11/449يٜمٔمر ومتح اًمباري (2)

 .2/419واعمّمباح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل , 15/72يٜمٔمر ًمسان اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر (3)

 .6/143ًمٚمٛمبايمٗمقري  :حتٗمة إطمقذي(4)

 .518اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمام اًمتٕمريػ ًمٚمٛمٜماوي ص  :يٜمٔمر(5)



 

   

 

 

 اًمّمٗمح  :صماًمثاً 

وهق صٗمقح وصٗماح , اقمرض قمـ ذٟمبف :ُمّمدر )صٗمح قمٜمف يّمٗمح صٗمحاً  :واًمّمٗمح ذم اًمٚمٖمة

 .(1)ٕٟمف يّمٗمح قمٛمـ يمٜمل قمٚمٞمف(, واًمّمٗمقح اًمٙمريؿ, قمٗمق

أوًمٞمتف ُمٜمل صٗمحة مجٞمٚمة ُمٕمرضا  :وصٗمحت قمٜمف, وم٘مد يٕمٗمق وٓ يّمٗمح ,ًمٕمٗمقاأسمٚمغ ُمـ  :وىمٞمؾ اًمّمٗمح

 .(2)قمـ ذٟمبف سماًمٙمٚمٞمة

 .(3)وىمٞمؾ إزاًمة اصمر اًمذٟمب ُمـ اًمٜمٗمس, هق شمرك اًمت٠مٟمٞمب :واًمّمٗمح ذم آصٓمالح

 ُما يتٕمٚمؼ سماًمٕمٜمػ  :اًمٗمرع اًمثاين    

 اًم٘مسقة :أوًٓ 

, اًم٘مسقة أؾمؿ ُمـ ىمسا اًم٘مٚمب ي٘مسق ىمسقة وىمساوة وىمساء, وهق همٚمظ اًم٘مٚمب :وماًم٘مسقة ذم اًمٚمٖمة

واًم٘مسقة اًمّمالسمة , اًمذٟمب ُم٘مساة ًمٚم٘مٚمب :وي٘مال, وأىمساه اًمذٟمب, وهق ىماس وىمز قمغم ومٕمٞمؾ, وؿمدشمف

 .(4)وأصؾ هذه اًمامدة يدل قمغم ؿمدة وصالسمة , ذم يمؾ رء

))  -:وىمٞمؾ, (5)واخلِمقع ُمٜمف ((, واًمرمحة, ذهاب اًمٚملم, )) اًم٘مسقة ذم اًم٘مٚمب :واًم٘مسقة ذم آصٓمالح

ويمثرة , وقمدم اخلِمقع واًمبٙماء, وىمٚمة اخلِمٞمة, خماًمٓمة اخلٚمؼواعمٞمؾ إمم , )) هل اًمٜمبق قمـ ؾمامع احلؼ

 .(6)اًمٖمٗمٚمة قمـ دار اًمب٘ماء((

  :اًمٖمٚمٔمة :صماٟمٞماً 

, واؾمتٖمٚمظ ُمثٚمف وهق همٚمٞمظ وهمالظ, اؾمؿ ُمـ همٚمظ يٖمٚمظ همٚمٔمًا صار همٚمٞمٔماً  :وماًمٖمٚمٔمة ذم اًمٚمٖمة 

همػم  :أي, سمٙمرس اًمٖملم وضٛمٝما وومتحٝما, ورضمؾ همٚمٞمظ ومظ ومٞمف همٚمٔمة, وإٟمثك همٚمٞمٔمة ومجٕمٝما همالظ

                                                           
 .2/512ُمٜمٔمقر  ٓسمـ :ًمسان اًمٕمرب :يٜمٔمر(1)

 . 217اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمام اًمتٕمريػ ًمٚمٛمٜماوي ص  :يٜمٔمر(2)

 . 2/71اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مران ًمٚم٘مرـمبل  :يٜمٔمر(3)

 . 15/181ٓسمـ ُمٜمٔمقر  :واًمٚمسان, 1/753ٓسمـ ومارس  :يٜمٔمر: ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة(4)

 . 15/181ٓسمـ ُمٜمٔمقر  :يٜمٔمر: اًمٚمسان(5)

 .4/1556ُمِمٙماة اعمّماسمٞمح  يٜمٔمر: ُمرىماة اعمٗماشمٞمح ذح(6)



 

 

, واًمٗمٕمؾ, واًمٓمبع, اًمٖمٚمٔمة ضد اًمرىمة ذم اخلٚمؼ, وذو همٚمٔمة وومٔمافمة وىمساوة وؿمدة, ًملم وٓ ؾمٚمس

 .( 1)وٟمحق ذًمؽ, واًمٕمٞمش, واعمٜمٓمؼ

وقمدم , وىمٚمة إؿمٗماىمف, ىمساوشمف :)) همٚمظ اًم٘مٚمب :(2)ىمال اًمِمقيماين  واًمٖمٚمٔمة ذم آصٓمالح:  

 .(3)اٟمٗمٕماًمف ًمٚمخػم((

 اًمٗمٔمافمة :صماًمثاً 

 همػم ذم هياب طمتك, همٚمظ إذا :ومٔمافمة – شمٕمب سماب ُمـ –اًمٗمٔمافمة ُمـ ومظ يٗمظ  :اًمٚمٖمةوماًمٗمٔمافمة ذم 

 واًمٗمٔمافمة, ودمٝمؿ ُمٜمٓم٘مف ذم همٚمٞمظ أي ومٔمافمة وذو, اًم٘مٚمب همٚمٞمظ, ؿمديد ومظ ورضمؾ, ُمقضٕمف

 .(4)اًمٙمالم ظمِمقٟمة :واًمٗمٔمظ

 .(5), اًم٘ماد اخلِمـ ذم اًمٙمالم اًمٗمظ: اًمٖمٚمٞمظ اجلاٟمب, اًمسٞمئ اخلٚمؼ واًمٗمٔمافمة ذم آصٓمالح:

(5). 

 

 
 
 
 

                                                           

 .2/451, واعمّمباح اعمٜمػم: ًمٚمٗمٞمقُمل 1/288ًمٚمرازي  :وخمتار اًمّمحاح, 7/499ٓسمـ ُمٜمٔمقر  :يٜمٔمر: اًمٚمسان(1) 

ُمـ أهؾ صٜمٕماء, وًمد , , وم٘مٞمف جمتٝمد ُمـ يمبار قمٚمامء اًمٞمٛمـحمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمقيماين :اًمِمقيماين (2) 

وُمات طمايمام هبا ؾمٜمة  1229سماًمٞمٛمـ( وٟمِم٠م سمّمٜمٕماء, ووزم ىمْماءها ؾمٜمة , هبجرة ؿمقيمان )ُمـ سمالد ظمقٓن

, واًمدرر اًمبٝمٞمة ُمٜمٝما )ٟمٞمؾ إوـمار ُمـ أرسار ُمٜمت٘مك إظمبار, ُم١مًمٗما 114, ويمان يرى حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد. ًمف ـه1251

 ًمٚمزريمكم . :ذم اعمسائؾ اًمٗم٘مٝمٞمة .يٜمٔمر: إقمالم

 . 2/478واعمّمباح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل  241حاح ًمٚمرازي ص وخمتار اًمّم, 8/153ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ امحد  :يٜمٔمر: اًمٕملم(3)

 . 2/478ًمٚمٗمٞمقُمل  :واعمّمباح اعمٜمػم, 241ًمٚمرازي ص  :وخمتار اًمّمحاح, 8/153ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ امحد  :يٜمٔمر اًمٕملم(4)

. 

 . 697ًمٚمٗمػموز أسمادي ص  :اًم٘ماُمقس اعمحٞمط :يٜمٔمر(5)



 

   

 

 

 

 :شمقـمئة

شمرضمع ٟمِم٠مة اخلالومات اًمٗم٘مٝمٞمة إمم ٟمِم٠مة آضمتٝماد ذم إطمٙمام اًمذي سمدأ يسػمًا ذم زُمـ اًمٜمبل )   

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (, طمٞمث اؾمتٖمٜمك اًمٜماس سماًمقطمل اعمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل ) صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( 

قان اهلل صمؿ شمقؾمع سمٕمد ذًمؽ سمقوماة اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( وسمتقزع اًمّمحاسمة ذم إُمّمار )رض

اعمجتٝمدون ذم  إئٛمةقمٚمٞمٝمؿ ( صمؿ شمقؾمع اخلالف وٟمٛمك ذم قمٝمد اًمتاسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ طمٞمث فمٝمر 

 اًمٕمقاصؿ وإُمّمار اإلؾمالُمٞمة ودوٟمت ُمٜماهجٝمؿ ويمثرت أشمباقمٝمؿ .

ويٕمؼم , خلالف سملم اًمٗم٘مٝماءاواشمسع ٟمٓماق آضمتٝماد سمٕمد قمٍم اًمتاسمٕملم ومٙماٟمت اًمٜمتٞمجة اشمساع ٟمٓماق  

)) شمٙمقٟمت ُمذاهب واسمتدأ اخلالف ذم اعمدائـ  :قمـ اخلالف ذم هذا اًمٕمٍم ىمائالً اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة

سمتٙمقيـ اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞمة ومٙمان ذم اًمٕمراق ُمدرؾمة وم٘مٝمٞمة هلا ُمٜمٝماج صمؿ سماحلجاز صمؿ سماًمِمام ..... صمؿ صار 

سمٕمد ذًمؽ ذم يمؾ ُمدرؾمة رضمؾ سمارز يٚمتػ طمقًمف اًمتالُمٞمذ يٛمدهؿ سماًمرواية واًمدراية اًمٗم٘مٝمٞمة وَيرج 

ويات ويبٜمل قمٚمٞمٝما ويدرس اًمقاىمٕمات ويٕمٓمٞمٝما أطمٙماُمٝما ومٙمان سماًمٙمقومة اسمق طمٜمٞمٗمة ويمان سماعمديٜمة اعمر

ؿمٞمخٝما ُماًمؽ ويمان سماًمِمام ؿمٞمخٝما إوزاقمل ويمان ذم ُمٍم اًمٚمٞمث اسمـ ؾمٕمد صمؿ ضماءت اًمٓمب٘مة اًمثاٟمٞمة 

د سمآراء ومٙمان اًمِماومٕمل وأمحد وداود وشماسمع ُمـ سمٕمدهؿ آضمتٝماد صمؿ آٟمحٞماز اعمذهبل .... إمم اًمت٘مٞمٞم

 .(1)اإلُمام .... إمم اجلٛمقد واًمقىمقف قمٜمد ُما أهنك إًمٞمف اًمساسم٘مقن((

                                                           

 . 271اًمِمٞمخ حمٛمد اسمق زهرة ص  :شماريخ اعمذاهب اإلؾمالُمٞمة سماًمسٞماؾمة واًمٕم٘مائد وشماريخ اعمذاهب اًمٗم٘مٝمٞمة (1)



 

 

ُم١ميمدًا قمغم ُما ؾمبؼ )) ان اًمّمحاسمة يماٟمقا َيتٚمٗمقن ذم ومتاوهيؿ وأن هذا  (1)وي٘مقل إؾمتاذ مجال اًمبٜما      

يمام ورصمٝما  ,وورث اًمتاسمٕمقن هذه اًمّمٗمة قمـ اًمّمحاسمة, مل ي١مصمر أسمدًا قمغم ُمِماقمر اعمقدة واًمت٘مدير اعمتبادًمة

شماسمٕمق اًمتاسمٕملم ... ويماٟمت وؿمائج احلب واًمت٘مدير شمرسمط سملم اًمٚمذيـ مجٕمٝمؿ وىمت واطمد ُمثؾ ُماًمؽ 

واًمِماومٕمل واًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد وحمٛمد سمـ احلسـ .... اًمخ ويمان سمٕمْمٝمؿ ي٠مظمذ ذم سمٕمض اعمٜماؾمبات 

ن اًمٜمٔمر سمبٕمض ُما ذهب إًمٞمف أظمرون ويماٟمقا مجٞمٕما يٜمٝمرون اًمٜماس قمـ أن ي٘مٚمدوهؿ وي٠مُمروهنؿ سم٢مُمٕما

 .(2)واًمتدسمر ((



يمان اًمّمحاسمة )رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ( يتٚمٛمسقن احلٙمؿ ذم يمتاب اهلل صمؿ ذم ؾمٜمة اًمرؾمقل )صغم  

وإظمذ سماًمرأي ذم ضقء جلئقا إمم آضمتٝماد , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ومان مل جيدوا طمٙماًم ذم اعمس٠مًمة اًمقاىمٕمة

وذم احل٘مٞم٘مة مل َيتٚمػ , وماضمتٝمدوا ومٞمٝما شم٠مؾمٞمًا سمرؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (, ىمقاقمد اًمنميٕمة

ٕن , اًمّمحاسمة ذم زُمـ اًمٜمبل )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ( ذم ُمس٠مًمة اظمتالومًا ُمستٛمرًا ًمٞمّمػم إمم اشمٗماق

وُمـ إُمثٚمة , ؿ يمؾ اظمتالف ي٘مع سمٞمٜمٝمؿويمان حيس, اًمرؾمقل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( يمان سملم أفمٝمرهؿ

 :ٜمبل )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ( هلقمغم ظمالف اًمّمحاسمة ذم زُمـ اًم

)ريض  (3)وذًمؽ يمام ضماء ذم طمديث اسمـ قمٛمر, اظمتالومٝمؿ ذم طمٙمؿ اًمّمالة ذم سمٜمل ىمرئمة :اعمثال إول

))ٓ يّمٚملم أطمد  وؾمٚمؿ ( ًمٜما ًمام رضمع ُمـ إطمزاب:ىمال اًمٜمبل) صغم اهلل قمٚمٞمف  :هلل قمٜمٝمام ( ىمال

                                                           

م ذم  1921وًمد ؾمٜمة , ُمٗمٙمر إؾمالُمل واًمِم٘مٞمؼ إصٖمر حلسـ اًمبٜما ُم١مؾمس مجاقمة آظمقان اعمسٚمٛملم :مجال أًمبٜما(1)

وم٘مٝمٞمة ختاًمػ آراء اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اعمسٚمٛملم سمؾ وًمف آراء , ًمف ُم١مًمٗمات يمثػمة, اعمحٛمقدية سمٛمحاومٔمة اًمبحػمة سمٛمٍم

 ُمقىمع إؾمتاذ مجال اًمبٜما قمغم اًمٜمت .     :يٜمٔمر م ذم اًم٘ماهرة . 2113ع, شمقذم ؾمٜمة وطمتك اإلمجا

 .54اًمتٕمددية ذم جمتٛمع إؾمالُمل ص  :يٜمٔمر (2)

أؾمٚمؿ سمٛمٙمة ُمع إؾمالم أسمٞمف  ,اسمق قمبد اًمرمحـ اعمٙمل اعمدين, قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓماب اًم٘مرر اًمٕمدوي :اسمـ قمٛمر (3)

ؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (اخلٜمدق وُما سمٕمدها ُمـ , وهاضمر ُمع أسمٞمف اعمديٜمة, ومل يٙمـ يبٚمغ احلٚمؿ

ؾمػم أقمالم  :يٜمٔمر. -ـه 74أو  73اًمػمُمقك, ُمات ؾمٜمة وؿمٝمد يقم , اعمِماهد وؿمٝمد همزوة ُم١مشمك ُمع زيد وضمٕمٗمر

 . 3/213ًمٚمذهبل  :اًمٜمبالء



 

   

 

 

, ٓ ٟمّمكم طمتك ٟم٠مشمٞمٝما وم٘مال سمٕمْمٝمؿ:, اًمٕمٍم ذم اًمٓمريؼ , وم٠مدرك سمٕمْمٝمؿ(1)اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل ىمرئمة((

 .(2)( ومٚمؿ يٕمٜمػ واطمدًا ُمٜمٝمؿومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمبل ), سمؾ ٟمّمكم مل يرد ُمٜما ذًمؽ :وىمال سمٕمْمٝمؿ

ومحرضت , )) ظمرج رضمالن ذم ؾمٗمر :)ريض اهلل قمٜمف ( ىمال (3)ُما رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري  اعمثال اًمثاين:

وم٠مقماد أطمدمها اًمقضقء , صمؿ وضمدا اًمامء ذم اًمقىمت, اًمّمالة وًمٞمس ُمٕمٝمام ُماء ومتٞمٛمام صٕمٞمدًا ـمٞمبًا ومّمٚمٞما

 :وم٘مال ًمٚمذي مل يٕمد, صمؿ أشمٞما رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ومذيمر ذًمؽ ًمف, واًمّمالة ومل يٕمد أظمر

 (4)ًمؽ إضمر ُمرشملم (( وىمال ًمٚمذي شمقض٠م, أصبت اًمسٜمة و أضمزأشمؽ صالشمؽ

أن اًمٜمبل )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ( قماًمج يمؾ ظمالف وىمع سملم , ٟمجد ُمـ ظمالل إُمثٚمة اًمتل ذيمرٟماها

وُمـ إُمثٚمة قمغم ُمبدأ , اًمّمحاسمة سمٛمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ؾمقاء أصاسمقا ذم اضمتٝمادهؿ أم ٓ

 ذ اًمٕمٜمػ سملم اًمّمحاسمة أٟمٗمسٝمؿ هل:اًمتساُمح وٟمب

 (5)ىمّمة أيب سمٙمر اًمّمديؼ ) ريض اهلل قمٜمف ( ُمع ُمسٓمح سمـ اصماصمة . اعمثال إول:

اظمؼمين قمٜمؽ وأٟمت اسمـ ظماًمتل ُما محٚمؽ قمغم ُما  :)) سمٕمث أسمق سمٙمر اًمّمديؼ امم ُمسٓمح سمـ اصماصمة وم٘مال   

, وأُما محٜمة وماُمرأة ضٕمٞمٗمة ٓ قم٘مؾ هلا, ىمٚمت ذم قمائِمة ؟ أُما طمسان ومرضمؾ ُمـ إٟمّمار ًمٞمس ُمـ ىمقُمل

وأٟما اٟمٗمؼ , وأٟمت ذم قمٞمازم ُمٜمذ ُمات أسمقك وأٟمت أٟمت اسمـ أرسمع طمجج, أيب ومٛمٜماومؼوأُما قمبد اهلل اسمـ 

                                                           

 ( .  1771سمرىمؿ ) 162/ 5وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف , (3893سمرىمؿ ) 1/321اًمبخاري ذم صحٞمحف أظمرضمف  (1)

 . 8/411ٓسمـ طمجر  :ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري :يٜمٔمر (2)

ؾمٕمٞمد سمـ ُماًمؽ سمـ ؾمٜمان سمـ قمبٞمد سمـ إسمجر وهق ظمدرة سمـ قمقف سمـ احلارث سمـ اخلزرج  :اسمق ؾمٕمٞمد اخلدري (3)

ؾمػم  :يٜمٔمر ه سماعمديٜمة . 74وىمٞمؾ ؾمٜمة  -ه 64 شمقذم ؾمٜمة, أصحاب اًمِمجرةُمـ , صحايب وم٘مٞمف ٟمبٞمؾ, إٟمّماري

 .168/ 3أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل 

 1/213وأظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمّمٖمرى , ( وىمال قمٜمف ُمرؾمؾ338سمرىمؿ ) 1/93أظمرضمف اسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  (4)

 صحٞمح  :وىمال قمٜمف إًمباين 433سمرىمؿ 

أسمـ ظماًمة أسمق سمٙمر , ُمـ اعمٝماضمريـ اًمبدريـ, اعمٓمٚمب اعمٓمٚمبل اسمـ قمبد ُمٜماف سمـ ىميص: سمـ قمباد سمـ ُمسٓمح اسمـ اصماصمة (5)

 .-ـه 34ُمات ؾمٜمة , ضمٚمده اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم خلقضف ذم طمادصمة آومؽ, اًمّمديؼ ويمان وم٘مػمًا وأسمق سمٙمر يٜمٗمؼ قمٚمٞمف

 . 7/215ًمٚمزريمكم  :وإقمالم, 1/187ًمٚمذهبل  :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء :يٜمٔمر



 

 

واهلل اٟمؽ ًمرضمؾ ٓ وصٚمتؽ , ُما ىمٓمٕمت قمٜمؽ ٟمٗم٘مة إمم يقُمل هذا, قمٚمٞمؽ وأيمسقك طمتك سمٚمٖمت

ڃ  ڃ  چ  چ  ومٜمزل اًم٘مران, صمؿ ـمرده اسمق سمٙمر وأظمرضمف, وٓ قمٓمٗمت قمٚمٞمؽ سمخػم اسمدا, سمدراهؿ أسمدا

, (1)چژڈ  ڈ  ڎڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ٕضاقمٗمـ , أُما ىمد ٟمزل اًم٘مران سم٠مُمري ومٞمؽ :سمٙمك اسمق سمٙمر وم٘مال, آ حتبقن ان يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ ( :ومٚمام ىمال

 .(2)وم٠من اهلل أُمرين أن أقمٗمق قمٜمؽ (, إًمٞمؽ اًمٜمٗم٘مة وىمد قمٗمقت قمٜمؽ

 ُمع سمالل ) ريض اهلل قمٜمٝمؿ ( . (3)ىمّمة أيب  ذر -:اعمثال اًمثاين 

ويماٟمت أم سمالل ؾمقداء , اًم٘مّمة أن أسما ذر يمان سمٞمٜمف وسملم سمالل سمـ محاُمة يمالم وظمّمقُمة)) وأصؾ هذه 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -يا اسمـ اًمسقداء. وماٟمٓمٚمؼ سمالل إمم اًمٜمبل  :وىمال, ومٕمػم أسمق ذر سمالل سمسقاد أُمف, ٟمقسمٞمة

ت ؿمتٛم< :وىمال ًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وذيمر ًمف ُما وىمع ُمـ أيب ذر ومدقماه رؾمقل اهلل  -وؾمٚمؿ 

إٟمؽ اُمرؤ ومٞمؽ <: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىمال رؾمقل اهلل , ٟمٕمؿ :ىمال >سمالل وقمػمشمف سمسقاد أُمف ؟

 :وروي أٟمف ىمال, وًمست ضماهٚمٞمًا حمْماً , إٟمؽ ذم شمٕمٞمػم أُمف قمغم ظمٚمؼ ُمـ أظمالق اجلاهٚمٞمة:أي >ضماهٚمٞمة

ارومع رأؾمؽ ُما < :وروي أيْمًا أٟمف ىمال ًمف, >ُما يمٜمت أطمسب أٟمف سم٘مل ذم صدرك ُمـ يمؼم اجلاهٚمٞمة رء<

صمؿ , وم٠مًم٘مك أسمق ذر ٟمٗمسف قمغم إرض >أٟمت أومْمؾ ممـ شمرى ُمـ إمحر وإؾمقد إٓ أن شمٗمْمؾ ذم ديـ

 .(4) واهلل ٓ أرومع ظمدي ُمٜمٝما طمتك يٓم٠م سمالل ظمدي سم٘مدُمف((:وضع ظمده قمغم اًمؽماب وىمال

ؾمائدة سمٞمٜمٝمؿ وهذه هل وؿمائج احلب وإًمٗمة اًمتل يماٟمت , هذه هل قم٘مٞمدة اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ     

واًمتل ُمـ ظمالهلا ؾمادوا اًمٕمامل ظمالل ومؽمة وضمٞمزة ُمـ اًمزُمـ سمٕمد ُما يماٟمقا خمتٚمٗملم ُمتٗمرىملم ُمتٜماطمريـ 

                                                           

 .22ة ؾمقرة اًمٜمقر اي(1)

 .9/379ًمٚمٝمٞمثٛمل  :جمٛمع اًمزوائد :يٜمٔمر(2)

ىمديؿ , وهق ُمـ أقمٞمان اًمّمحاسمة, اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف اظمتالومًا يمبػمًا وإفمٝمر أٟمف ضمٜمدب سمـ ضمٜمادة :أسمق ذر اًمٖمٗماري(3)

, ُما أىمٚمت اًمٖمؼماء أصدق هلجة ُمـ أيب ذر :ىمال قمٜمف اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم, اإلؾمالم أؾمٚمؿ سمٛمٙمة ىمبؾ اهلجرة

 .   2/46ًمٚمذهبل  :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء :يٜمٔمر . ـه 32سماًمرسمذة ؾمٜمة ُمات 

 . 2/45ًمٚمسٗمػمي  :ذح اًمبخاري  (4)



 

   

 

 

وي٠ميمؾ اًم٘مقي ُمٜمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ ُمـ ظمالل اًمسٚمب واًمٜمٝمب واًمثارات اًمتل ٓ شمب٘مل وٓ شمذر , ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

  واًمتل يماٟمت ؾمبب ختٚمٗمٝمؿ قمـ اإلُمؼماـمقرية اًمروُماٟمٞمة واًمٗمارؾمٞمة آٟمذاك .

 

 

ٕن , ويمان ٓسمد أن ي٘مع اخلالف ذم اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜمباط, سمٕمد ووماة اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

إمم آضمتٝماد ومحّمؾ  وىمد اطمتاج اًمّمحاسمة, اًمّمحايب ُمٝمام أويت ُمـ قمٚمؿ همػم ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م

 اًمتٕمارض سملم أىمقاهلؿ ذم سمٕمض اعمسائؾ .

وُمـ اعمسائؾ اًمٗم٘مٝمٞمة اًمتل طمّمؾ ومٞمٝما اخلالف سملم اًمّمحاسمة سمٕمد ووماة اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة 

 :واًمسالم هل

 (1)قمدة احلاُمؾ اعمتقرم قمٜمٝما زوضمٝما :اعمس٠مًمة إومم

هؾ شمٕمتد سم٠مسمٕمد , قمٜمٝما زوضمٝماوم٘مد اظمتٚمػ اًمّمحاسمة )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( ذم قمدة احلاُمؾ إذا شمقذم 

ذهب ؾمٞمدٟما قمكم )ريض , أو شمٙمقن قمدهتا سمقضع احلٛمؾ وم٘مط, آضمٚملم ُمـ وضع احلٛمؾ او قمدة اًمقوماة

سمٞمٜمام يرى ؾمٞمدٟما قمٛمر , ؾمقاء سمقضع احلٛمؾ أو أرسمٕمة أؿمٝمر وقمنم, اهلل قمٜمف( امم اهنا شمٕمتد سم٠مسمٕمد إضمٚملم

ا سمقضع احلٛمؾ ؾمقاء ـمال احلٛمؾ أم ىمٍم, سمـ اخلٓماب )ريض اهلل قمٜمف( وـمائٗمة ُمـ اًمّمحاسمة أن قمدهت

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ وذًمؽ إقمامٓ ًم٘مقل اهلل شمٕمامم 

 .(2)چۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ىې  ې   ى

 .(3)ٟمٗم٘مة اعمٓمٚم٘مة صمالصماً  -:اعمس٠مًمة اًمثاٟمٞمة

                                                           

 . 87ًمإلُمام اجلقيٜمل اعم٘مدُمة / :هناية اعمٓمٚمب ذم دراؾمة اعمذهب :يٜمٔمر(1)

 . 4ؾمقرة اًمٓمالق آية /(2)

 . 1/276ًمٚمٛمروزي  :اظمتالف اًمٗم٘مٝماء :يٜمٔمر(3)



 

 

ومذهب , وهل اعمبتقشمة, وم٘مد اظمتٚمػ اًمّمحاسمة )ريض اهلل قمٜمٝمؿ( ذم طمٙمؿ ٟمٗم٘مة اعمٓمٚم٘مة صمالصماً 

وىمد اؾمتدل قمغم , ؾمٞمدٟما قمٛمر سمـ اخلٓماب )ريض اهلل قمٜمف( إمم أن هلا اًمٜمٗم٘مة واًمسٙمٜمك ظمالل ومؽمة اًمٕمدة

  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ  ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕمامم

, وم٢من اًمٜمٝمل قمـ أظمراج (1)چڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

سمٞمٜمام رأى اسمـ قمباس )ريض اهلل قمٜمٝمام( اٟمف ٓ ٟمٗم٘مة وٓ , اعمٓمٚم٘مات يدل قمغم وضمقب اًمٜمٗم٘مة واًمسٙمٜمك

, ـمٚم٘مٜمل زوضمل صمالصماً  :أهنا ىماًمت(2)ؾمٙمٜمك ًمٚمٛمٓمٚم٘مة صمالصمًا واؾمتدل قمغم ذًمؽ سمحديث وماـمٛمة سمٜمت ىمٞمس

 , ومحؾ اسمـ قمباس آية(3)يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ, ( ؾمٙمٜمك وٓ ٟمٗم٘مةومٚمؿ جيٕمؾ زم رؾمقل اهلل )

 اعمت٘مدُمة اًمتل اؾمتدل هبا قمٛمر قمغم اعمٓمٚم٘مة ـمالىمًا رضمٕمٞما.

وهٜماك اًمٕمديد ُمـ اعمسائؾ اًمٗم٘مٝمٞمة اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝما اًمّمحاسمة سمٕمد ووماة اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

إٓ ان ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ واطمؽمام رأي أظمريـ هق اًمذي يمان ؾمائدًا سمٞمٜمٝمؿ ٕهنؿ شمرسمقا ذم 

ًم٘مل رضمال ًمف ىمْمٞمة , ))ومٝمذا ؾمٞمدٟما قمٛمر اسمـ اخلٓماب )ريض اهلل قمٜمف( وهق ظمٚمٞمٗمة : ُمدرؾمة اًمٜمبل

, ًمق يمٜمت أٟما ًم٘مْمٞمت سمٙمذا :قمٛمر ىمال – قمٛمر ىمايض أي –ُماذا صٜمٕمت ؟ وم٘مال ىميض قمكم سمٙمذا  :ومس٠مًمف

أو ؾمٜمة رؾمقًمف , ًمق يمٜمت أردك إمم يمتاب اهلل :ومام يٛمٜمٕمؽ وإُمر إًمٞمؽ ؟ وم٠مضماسمف قمٛمر :ىمال اًمر ضمؾ

 .  (4)وًمست ادري أي اًمرأيلم أطمؼ قمٜمد اهلل شمٕمامم((, واًمرأي ُمِمؽمك, ل أردك إمم رأيوًمٙمٜم, ًمٗمٕمٚمت

 

 

                                                           

 1ؾمقرة اًمٓمالق آية (1)

هلا , ُمـ اعمٝماضمرات إول, أظمت اًمْمحاك سمـ ىمٞمس إُٔمػم صحاسمٞمة, سمٜمت ىمٞمس سمـ ظماًمد اًم٘مرؿمٞمة اًمٗمٝمرية وماـمٛمة(2)

ُماشمت ذم ظمالومة , وذم سمٞمتٝما اضمتٛمع أصحاب اًمِمقرى قمٜمد ىمتؾ قمٛمر, يماٟمت ذات مجال وقم٘مؾ, رواية ًمٚمحديث

 .5/132ًمٚمزريمكم  :وإقمالم, 2/319ًمٚمذهبل  :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء :يٜمٔمر ُمٕماوية .

 .(1481سمرىمؿ ) 4/195صحٞمح ُمسٚمؿ  :يٜمٔمر(3)

 . 2/853ًمٚم٘مرـمبل  :ضماُمع سمٞمان اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف :يٜمٔمر(4)



 

   

 

 

 

وُمـ إُمثٚمة قمغم ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ سملم اًمّمحاسمة سمٕمد ووماة اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 

 -:وهل  )ريض اهلل قمٜمٝمام ((  3)ُمع ُمٕماوية سمـ أيب ؾمٗمٞمان (2)قمبد اهلل اسمـ اًمزسمػم (1)ىمّمة

ًمٕمبد اهلل سمـ اًمزسمػم )ريض اهلل قمٜمف( ُمزرقمة ذم اعمديٜمة جماورة عمزرقمة يٛمٚمٙمٝما ُمٕماوية اسمـ أيب  )) يمان

ؾمٗمٞمان )ريض اهلل قمٜمف( ظمٚمٞمٗمة اعمسٚمٛملم ذم دُمِمؼ وذم ذات يقم دظمؾ قمامل ُمزرقمة ُمٕماوية إمم ُمزرقمة 

ِمؼ وىمد يمان ومٖمْمب اسمـ اًمزسمػم ويمتب عمٕماوية ذم دُم, وىمد شمٙمرر ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ذم أيام ؾماسم٘مة, اسمـ اًمزسمػم

ُمـ قمبد اهلل اسمـ اًمزسمػم إمم ُمٕماوية اسمـ هٜمد أيمٚمة إيمباد أُما سمٕمد ... وم٠من  :سمٞمٜمٝمام قمداوة ىمائالً ذم يمتاسمف

أو وماًمذي ٓ أًمف إٓ هق ًمٞمٙمقٟمـ زم ُمٕمؽ ؿم٠من . , ومٛمرهؿ سماخلروج ُمٜمٝما, قمامًمؽ دظمٚمقا إمم ُمزرقمتل

ُما رأيؽ ذم اسمـ  :ىمال ٕسمٜمف يزيدصمؿ , وم٘مرأها, ويمان ُمـ اطمٚمؿ اًمٜماس, ومقصٚمت اًمرؾماًمة إمم ُمٕماوية

أرؾمؾ ًمف ضمٞمِمًا أوًمف قمٜمده وأظمره قمٜمدك ي٠مشمٞمؽ سمرأؾمف ...  :اًمزسمػم أرؾمؾ زم هيددين ؟ وم٘مال ًمف اسمٜمف يزيد

ػم ُمـ ذًمؽ ...زيماة واىمرب رمحا ...ومٙمتب رؾماًمة ىمال ومٞمٝما ُمـ ُمٕماوية اسمـ أيمٚمة سمؾ ظم :وم٘مال ُمٕماوية

إيمباد إمم قمبد اهلل اسمـ اًمزسمػم ) اسمـ أؾمامء ذات اًمٜمٓماىملم ( أُما سمٕمد ... ومق اهلل ًمق يماٟمت اًمدٟمٞما سمٞمٜمل 

ا وسمٞمٜمؽ ًمسٚمٛمتٝما إًمٞمؽ وًمق يماٟمت ُمزرقمتل ُمـ اعمديٜمة إمم دُمِمؼ ًمدومٕمتٝما إًمٞمؽ وم٢مذا وصٚمؽ يمتايب هذ

                                                           

هذه اًم٘مّمة وردت قمغم اًمٗمْمائٞمات وؿمبٙمات آٟمؽمٟمت سمٙمثرة وذيمرها قمٚمامء يمبار ذم حمارضاهتؿ ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ (1)

مل اقمثر قمٚمٞمٝما ومٞمام ًمدي ُمـ ُمّمادر ُمٕمتؼمة وهمػم  ٓيمٜمل, قمائض اًم٘مرين واًمديمتقر راهمب اًمرس طماين وهمػمهؿ يمثػم

ُمقضمقدة ذم يمتب احلديث أو اًمسػمة وىمد  ردها يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕماسيـ قمغم أؾماس أهنا رواية ٓ أصؾ هلا أو 

 ضٕمٞمٗمة . واهلل شمٕمامم اقمٚمؿ. 

أول , سمٜمت أيب سمٙمر اًمّمديؼ أُمف أؾمامء, وي٘مال أسمق ظمبٞمب, أسمق سمٙمر, سمـ اًمٕمقام اًم٘مرر إؾمدي :قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم(2) 

غم يد احلجاج وأقمقاٟمف ؾمٜمة صمؿ ىمتؾ قم, سمقيع سماخلالومة ؾمٜمة أرسمع وؾمتلم, ُمقًمقد ذم اإلؾمالم سماعمديٜمة ُمـ اعمٝماضمريـ

 .    4/8ًمٚمزر يمكم  :إقمالم :يٜمٔمر . ـه 73

هٜمد سمٜمت قمتبة سمـ  أُمف, اخلٚمٞمٗمة, قمبد اًمرمحـ أسمق صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞمة اًم٘مرر إُمقي, :ُمٕماوية سمـ أيب ؾمٗمٞمان (3)

 :يٜمٔمر .ـه 61ُمات ؾمٜمة , صحايب أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح وىمٞمؾ ىمبؾ ذًمؽ ًمٙمٜمف يمتؿ إؾمالُمف ظمِمٞمة ُمـ أسمق ؾمٗمٞمان, رسمٞمٕمة

 .7/416اًمٓمب٘مات اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد 



 

 

ومخذ ُمزرقمتل إمم ُمزرقمتؽ وقمامزم إمم قمامًمؽ وم٠من ضمٜمة اهلل قمرضٝما اًمساموات وإرض ومٚمام ىمرأ اًمزسمػم 

ٓ أقمدُمؽ  :وىمال ًمف, وؾماومر إمم ُمٕماوية ذم دُمِمؼ وىمبؾ رأؾمف, اًمرؾماًمة سمٙمك طمتك سمؾ حلٞمتف سماًمدُمقع

 .(1)اهلل طمٚماًم أطمٚمؽ ذم ىمريش هذا أعمحؾ ((

وهؿ مجٞمٕما , يمام اظمتٚمػ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕمقن ىمبٚمٝمؿ, ًم٘مدا اظمتٚمػ إئٛمة ذم يمثػم ُمـ إُمقر آضمتٝمادية

وم٘مد , قمغم ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ُمادام اخلالف مل يٜمجؿ قمـ هقى أو ؿمٝمقة أو رهمبة ذم اًمِم٘ماق

  هدف ًمف إٓ إصاسمة احلؼ وإرضاء اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف .يمان اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يبذل ضمٝمده وُما ذم وؾمٕمف وٓ

وهذه ٟمامذج ُمـ ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ سملم يمبار إئٛمة ُمـ ؾمٚمٗمٜما اًمّماًمح ) رضقان اهلل 

 :قمٚمٞمٝمؿ (هل

 *أسمق طمٜمٞمٗمة وُماًمؽ )رمحٝمام اهلل(

 ُمـ اعمتٕمارف قمٚمٞمف أن هٜماك ظمالومًا يمبػمًا سملم ُمذهب أيب طمٜمٞمٗمة اًمٜمٕمامن واإلُمام ُماًمؽ رمحٝمؿ 

أن جيؾ اًمقاطمد ُمٜمٝمام صاطمبف وان يٙمقن ُمٕمف قمغم , اهلل ًمٙمـ هذا مل يٛمٜمع رهمؿ ومارق اًمسـ اًمذي سمٞمٜمٝمام

) ًم٘مٞمت ُماًمٙمًا ذم  -:(2)ضماٟمب يمبػم ُمـ اًمتساُمح ُمع اظمتالف ُمٜماصبٝمام ذم اًمٗم٘مف .. ىمال اًمٚمٞمث اسمـ ؾمٕمد

ٟمف ًمٗم٘مٞمُف يا ُمٍمي ا, ىمال قمرىمت ُمع أسمق طمٜمٞمٗمة, إين أراك متسح اًمٕمرق قمـ ضمبٞمٜمؽ -:اعمديٜمة وم٘مٚمت ًمف

                                                           

اسمة دروس اًمِمٞمخ قمائض اًم٘مرين / اًمّمح, 14ُمقؾمققمة اًمبحقث واعم٘مآت اًمٕمٚمٛمٞمة / ضمسقر اعمحبة ص  يٜمٔمر: (1)

 .9/231صدورًا ُمـ أؾمٚمؿ اًمٜماس 

ُمـ يمبار أشمباع , هجري 94أسمق طمارث اعمٍمي وًمد ؾمٜمة , هق اًمٚمٞمث سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٗمٝمٛمل -:اًمٚمٞمث اسمـ ؾمٕمد (2)

يمان صم٘مة صمبت وم٘مٞمف إُمام ُمـ , )روى ًمف اًمبخاري وُمسٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜمسائل وأسمـ ُماضمة (, اًمتاسمٕملم

ووومٞمات إقمٞمان ٕسمـ , 8/136ؾمػم أقمالم أًمٜمبالء ًمٚمذهبل  :يٜمٔمر هـ. 175وشمقذم ؾمٜمة , ٟمٔمراء اإلُمام ُماًمؽ

 . 4/127ظمٚمٙمان 



 

   

 

 

وم٘مال , وىمٚمُت ًمف ُما أطمسـ ىمقل هذا اًمرضمؾ ومٞمؽ ))يِمػم إمم ُماًمؽ, صمؿ ًم٘مٞمت أسما طمٜمٞمٗمة -:ىمال اًمٚمٞمث

 . (1) ُما رأيت أرسع ُمٜمف سمجقاٍب صادق وٟم٘مٍد شمام (( -:أسمق طمٜمٞمٗمة

 *ُماًمؽ واًمِماومٕمل))رمحٝمؿ اهلل(( 

, وإذا ذيمر اًمٕمٚمامء ومامًمؽ اًمٜمجؿوقمٜمف أظمذت اًمٕمٚمؿ , ُماًمؽ سمـ اٟمس ُمٕمٚمٛمل -:ي٘مقل اإلُمام اًمِماومٕمل

يمان , وُما أطمد أطمسـ قمكم ُمـ ُماًمؽ سمـ أٟمس ويمان ي٘مقل إذا ضماءك احلديث ُمـ ُماًمؽ ومِمد سمف يديؽ

 .(2)ُماًمؽ سمـ أٟمس إذا ؿمؽ ذم احلديث ـمرطمف يمٚمف

 *أمحد اسمـ طمٜمبؾ وُماًمؽ ))رمحٝمام اهلل((

ؽ اذا اظمتٚمٗما ذم ؾمٛمٕمت امحد سمـ طمٜمبؾ يس٠مل قمـ ؾمٗمٞمان وُماًم -:))قمـ أيب زرقمف اًمدُمِم٘مل ىمال

 ُماًمؽ أيمثر ذم ىمٚمتل .  :وم٘مال, اًمرواية

ُماًمؽ أطمب إزم وان يمان إوزاقمل ُمـ إئٛمة  :ىمٚمت ومامًمؽ وإوزاقمل إذا اظمتٚمٗما ؟ وم٘مال -:ىمال

 .(3)حيٗمظ طمديث ُماًمؽ (( -:وؾم٠مل قمـ رضمؾ يريد أن حيٗمظ طمديث رضمؾ واطمد سمٕمٞمٜمف ىمال

 *اإلُمام امحد واًمِماومٕمل ))رمحٝمام اهلل((

أي رضمؾ يمان اًمِماومٕمل وم٠مين أؾمٛمٕمؽ شمٙمثر اًمدقماء  -:ىمٚمت ٕيب -:قمبد اهلل سمـ اإلُمام امحد ىمال )) قمـ

وم٠مٟمٔمر هؾ هلذيـ ُمـ , ويماًمٕماومٞمة ًمٚمٜماس, ًمف ؟ وم٘مال ياسمٜمل يمان اًمِماومٕمل رمحف اهلل يماًمِمٛمس ًمٚمدٟمٞما

 ظمٚمػ أو قمقض ؟ 

مما يٗمٕمؾ ؟ وم٘مٚمت وُما أُما يستحل أسمقك  -:ًم٘مٞمٜمل حيٞمك سمـ ُمٕملم وم٘مال :قمـ صاًمح سمـ اإلُمام امحد ىمال

وهق راضمؾ أظمذ سمزُمام داسمتف . وم٘مٚمت ٕيب ذًمؽ , رأيتف ُمع اًمِماومٕمل واًمِماومٕمل رايمب :يٗمٕمؾ ؟ ىمال

 .(1)إذا أردت أن شمتٗم٘مف ومتٕمال ومخذ سمريماسمف ُمـ اجلاٟمب إظمر (( :ي٘مقل ًمؽ أيب :إن ًم٘مٞمتف وم٘مؾ :وم٘مال

                                                           

وأدب آظمتالف ذم اإلؾمالم: ًمٓمف ضماسمر , 1/152ًمٚم٘مايض قمٞماض  :يٜمٔمر: شمرشمٞمب اعمدارك وشم٘مريب اعمساًمؽ (1)

  1/122ومٞماض اًمٕمٚمقاين 

 .1/14اجلرح واًمتٕمديؾ . ٕسمـ أيب طماشمؿ اًمرازي  :يٜمٔمر(2)

 .1/31ًمٚم٘مرـمبل  :آٟمت٘ماء ذم ومْمائؾ اًمثالصمة إئٛمة اًمٗم٘مٝماء :يٜمٔمر(3)



 

 

 

 

 

 :*اًمِماومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗمة )رمحٝمام اهلل(

 قمٜمده واًم٘مٜمقت –اًمِماومٕمل ) رمحف اهلل ( اًمّمبح ىمريبًا ُمـ ُم٘مؼمة أيب طمٜمٞمٗمة رمحف اهلل ومٚمؿ ي٘مٜمت  صغم

وىمال أيْما رسمام اٟمحدرٟما إمم ُمذهب , أظماًمٗمف وأٟما ذم طمرضشمف :وم٘مال, ذًمؽ ذم ًمف وم٘مٞمؾ – ُم١ميمدة ؾمٜمة

 .(2)أهؾ اًمٕمراق

 *اإلُمام ُماًمؽ واخلٚمٞمٗمة أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر  

وهق أول يمتاب ذم احلديث واًمٗم٘مف فمٝمر , ضمٝمد اإلُمام ُماًمؽ عمدة أرسمٕملم قماُماً يٕمد يمتاب اعمقـم٠م صمٛمرة 

وُمع ذًمؽ ومحلم أراد , وىمد واوم٘مف قمغم ُما ومٞمف ؾمبٕمقن قماًماًم ُمـ ُمٕماسيف ُمـ قمٚمامء احلجاز, ذم اإلؾمالم

وشمقزيٕمٝما قمغم إُمّمار ومحؾ اًمٜماس قمغم اًمٗم٘مف اًمذي ومٞمف طمساًم ًمٚمخالف , اعمٜمّمقر يمتاسمة قمدة ٟمسخ ُمٜمف

وم٠من , ٟٓمٗمٕمؾ هذا, يا أُمػم اعم١مُمٜملم :وىمد روي قمٜمف اٟمف ىمال, اإلُمام ُماًمؽ أول ُمـ رومض ذًمؽيمان 

وأظمذ يمؾ ىمقم سمام ؾمبؼ إًمٞمٝمؿ واشمقا , وؾمٛمٕمقا أطماديث ورووا اًمروايات, اًمٜماس ىمد ؾمب٘مت هلؿ أىماويؾ

ووم٘مؽ  سمف ُمـ اظمتالف اًمٜماس ومدع اًمٜماس وُما اظمتار أهؾ يمؾ سمٚمد ُمٜمٝمؿ ٕٟمٗمسٝمؿ ...... وم٘مال اخلٚمٞمٗمة:

 .(3)اهلل يا أسما قمبد اهلل

شمٚمؽ  عمحات ظماـمٗمة شمقضح ًمٜما سمٕمض ُما يمان قمٚمٞمف أؾمالومٜما ُمـ شمساُمح وًملم ورومؼ وقمدم  

, اًمٕمٜمػ واًمٖمٚمٔمة واًمٗمْماضة وأدب وظمٚمؼ قمازم ٓ يٜمال ُمٜمف اخلالف وٓ ي١مصمر ذم شمبايـ آضمتٝمادات

ؽماطمؿ واًمٓمب٘مات ويمتب اًم, وشمٚمؽ ظمٚمؼ وؾمامت اًمرضمال اًمٚمذيـ خترضمقا ُمـ اعمدرؾمة اعمحٛمدية

                                                                                                                                                                          

 . 11/139ًمٚمجقزي  :اعمٜمتٔمؿ ذم شماريخ إُمؿ :يٜمٔمر(1)

آظمتالف ًمٓمف , 1/271وطمجة اهلل اًمباًمٖمة ًمقزم اهلل اًمدهٚمقي , 14/559ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل  :يٜمٔمر(2)

 . 1/123ضماسمر ومٞماض اًمٕمٚمقاين 

 1/117وأدب آظمتالف ًمٓمف ضماسمر , 1/24وشماريخ اسمـ ظمٚمدون  , 2/72٘مايض قمٞماض شمرشمٞمب اعمدارك ًمٚم :يٜمٔمر(3)

 . 



 

   

 

 

واعمٜمافمرات اًمٓمريٗمة سملم يمبار إئٛمة اًمتل , واعمٜماىمب واًمتاريخ طماومٚمة سمام ٓ حيَم ُمـ اعمقاىمػ اًمٜمبٞمٚمة

وطمري سمٜما وٟمحـ ٟمٕمٞمش اًمِمتات , واخلٚمؼ اإلؾمالُمل اًمرومٞمع حلامهتا, يمان اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ؾمداها

غم ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمتل وٟمٚمت٘مل قم, ذم يمؾ أُمقرٟما أن ٟمٕمقد إمم ومئ شمٚمؽ اًمدوطمة اعمباريمة

 ظمٚمٗمٝما ًمٜما ؾمٚمٗمٜما اًمّماًمح أن يمٜما ضماديـ ذم اًمسٕمل ٓؾمتئٜماف احلٞماة اإلؾمالُمٞمة اًمٗماضٚمة.

))اخلالف اًمٗم٘مٝمل ذم اًمٗمروع ٓ يٙمقن  :)رمحف اهلل( ذم رؾمائٚمف (1)ويمام ىمال اإلُمام اًمِمٝمٞمد طمسـ اًمبٜما

ظمّمقُمة وسمٖمْماء وًمٙمؾ جمتٝمد أضمره وٓ ُماٟمع ُمـ اًمتح٘مٞمؼ  ؾمببًا ًمٚمتٗمرىمة ذم اًمديـ وٓ ي١مدي امم

اًمٕمٚمٛمل اًمٜمزيف ذم ُمسائؾ اخلالف ذم فمؾ احلب ذم اهلل واًمتٕماون قمغم اًمقصقل امم احل٘مٞم٘مة ُمـ همػم أن 

, ان اخلالف يتامؿمك ُمع روح وضمقهر اإلؾمالم :. وىمال أيْماً مم اعمراء اعمذُمقم واًمتٕمّمب ...جير ذًمؽ إ

واٟمام يريد اهلل هلذا اًمديـ , ًمديـ ُمٓمٚمب ُمستحٞمؾ سمؾ يتٜماومر ُمع ـمبٞمٕمة اًمديـطمٞمث إن اإلمجاع ذم ومروع ا

 .   (2)أن يب٘مك ظماًمدًا ًمٙمؾ زُمان وُمٙمان ((

  

                                                           
ًمف , ُم١مؾمس مجاقمة آظمقان اعمسٚمٛملم, م 1916ؾمٜمة , وًمد ذم حماومٔمة اًمبحػمة ذم ُمٍم:طمسـ امحد قمبد اًمرمحـ اًمبٜما (1)

 1949اؾمتِمٝمد ؾمٜمة , ًمف قمدد يمبػم ُمـ اعم٘مآت واًمبحقث, ُم١مًمٗمات يمثػمة ُمٜمٝما رؾمائؾ اإلُمام اًمِمٝمٞمد طمسـ اًمبٜما

 م. 

اعمقؾمققمة احلرة قمغم إٟمؽمٟمٞمت .طمٞماة  -وُمقىمع  ويٙمٞمبٞمديا , يٜمٔمر:ُمقىمع اًمديمتقر راهمب اًمرسطماين قمغم آٟمؽمٟمت

 اًمِمٞمخ طمسـ اًمبٜما .  

 . ومقق ومام 245 ص, اًمتٕماًمٞمؿ رؾماًمة –رؾمائؾ اًمِمٝمٞمد طمسـ اًمبٜما  (2)



 

هق أصؾ ذم اًمنميٕمة , اًمتٞمسػم واًمتسٝمٞمؾ ُمبدأ ُمـ ُمبادئ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ يٕمد  

  :وُمـ ُمٔماهر هذا اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ذم سماب اًمٕمبادات ذم اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة هق, اإلؾمالُمٞمة

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  :ىمقًمف شمٕمامم :أوٓ

﮴   ﮵ ﮳   ﮲            ﮶ۓ  ۓ       ﯁   ﮿   ﯀  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽   ﮾    ﮹   ﮷  ﮸           

                  ڭ                         

أو , او يرض اجلرح, يتٞمٛمؿ ُمريد اًمّمالة إذا يمان ُمريْمًا ُمرضًا يتٕمذر ُمٕمف اؾمتٕمامل اًمامء, (1)چڭ    

وشمٕمذر اؾمتٕمامل , همػمها ُمـ اًمٓمرىمات اًمٕماُمةأو يمان ُمساومرًا ذم صحراء أو , ي١مدي امم سمٓمئ اًمِمٗماء

ومٞمٙمقن اًمتٞمٛمؿ ضمائزًا , أم طمدصمًا ايمؼم, ؾمقاء يمان ُمريْمًا حمدصمًا طمدصمًا أصٖمر, ًمٗم٘مده أو عمِم٘مة اًمسٗمر, اًمامء

ًٓ قمـ اًمقضقء أو اًمٖمسؾ ل أقمذار صمالصمة وهذا ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔماهر , ووم٘مد اًمامء, اعمرض, اًمسٗمر:سمد

ًمذا ظمتؿ , دًمٞمؾ قمغم إن اإلؾمالم يدومع احلرج واعمِم٘مة قمـ اًمٜماسو, اًمتساُمح واًمتٞمسػم ذم أداء اًمّمالة

 }ان اهلل يمان قمٗمقًا همٗمقرا { . :اهلل أية سم٘مقًمف

, (2)چڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄڄ  ڄچ  ىمال شمٕمامم :صماٟمٞماً 

وؾمامطمة وهذا ُمـ يرس , رظمص اهلل ًمٚمٛمساومر اًمٗمٓمر ذم اًمسٗمر وهق أىمقى قمغم اًمّمقم ُمـ اعمريض

 اإلؾمالم .

 

 

 

                                                           

 .43اًمٜمساء: (1)

 .184اًمب٘مرة: (2)



 

   

 

 

 .(1)ىمال شمٕمامم )إٓ ُما اضٓمررشمؿ إًمٞمف( -:صماًمثاً 

وهذه , زال اًمتحريؿ, ومٛمتك وىمٕمت اًمرضورة سم٠من مل يقضمد ُمـ اًمٓمٕمام قمٜمد ؿمدة اجلقع إٓ اعمحرم

 ىماقمدة قماُمة ذم يرس اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة واًمٞمرس ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕمان اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ . 

, )) أهيا اًمٜماس :وم٘مال–( ظمٓمبٜما رؾمقل اهلل ) :قمـ أيب هريرة )ريض اهلل قمٜمف( ىمال ُماروي -:راسمٕماً 

, ًمق ىمٚمت ٟمٕمؿ :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –وم٘مال رؾمقل اهلل صغم اهلل , ومحجقا, ىمد ومرض قمٚمٞمٙمؿ احلج

 .(2)وًمام اؾمتٓمٕمتؿ ((, ًمقضمبت

, ًمق يمان احلج يمؾ قمامإذ , وهذا ُمـ يرس وؾمامطمة اًمنميٕمة, احلج ٓ جيب ذم اًمٕمٛمر إٓ  ُمرة واطمدة

ٟمٕمؿ ًمقضمبت  :وًمام اؾمتٓماقمقا ذًمؽ ًمٚمٗمظ رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ًمق ىمٚمت, ًمِمؼ قمغم اًمٕمباد

 وًمام اؾمتٓمٕمتؿ((.

 اًمّمٚمح قمـ اعم١مضمؾ سمبٕمْمف طمآً .       

وذًمؽ أن يٙمقن ًمرضمؾ قمغم آظمر ديـ , )ضع وشمٕمجؾ( :هذه اعمس٠مًمة ُمٕمروومة ًمدى اًمٗم٘مٝماء سم٘مقهلؿ      

 ومٞمّمٓمٚمحان قمغم أن يٕمجٚمف هذا اًمديـ ُم٘ماسمؾ أن يْمع قمٜمف اًمدائـ ىمسًٓما ُمـ اًمثٛمـ., ُم١مضمؾ

وسمٞمع , هؾ يٕمتؼم هذا ُمـ ىمبٞمؾ اعمٕماوضة :وؾمبب آظمتالف ومٞمٝما, وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم صحتٝما       

ويٖمتٗمر ذم آىمتْماء ُما ٓ يٖمتٗمر ذم , أو يٕمتؼم ذًمؽ ُمـ طمسـ آىمتْماء, دراهؿ سمدراهؿ أىمؾ ُمٜمٝما

   (3)آسمتداء

 :واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم     

ًٓ. :اًم٘مقل إول        ٓ جيقز اًمّمٚمح قمـ اعم١مضمؾ سمبٕمْمف طما

 

                                                           
 . 119ؾمقرة اإلٟمٕمام آية /  (1)

 .3/163, حمٛمد سمـ ومتقح احلٛمٞمدي :اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم اًمبخاري وُمسٚمؿ (2) 

 .  5/61ٓسمـ طمجر  :ومتح اًمباري :يٜمٔمر (3)



 

 

   (4)واعمِمٝمقر قمٜمد احلٜماسمٚمة, (3)واًمِماومٕمٞمة  (2)واًمامًمٙمٞمة, (1)واًمٞمف ذهب مجٝمقر اًمٗم٘مٝماء ُمـ احلٜمٗمٞمة     

 :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت    

 :وم٘مٚمت, وم٘مال ًمف )) رضمؾ زم قمٚمٞمف طمؼ امم آضمؾ, وؾم٠مًمف, ُما روي قمـ سمـ قمٛمر أٟمف أشماه رضمؾ  -1

    (5) هناٟما أُمػم اعم١مُمٜملم أن ٟمبٞمع اًمٕملم سماًمديـ (( :ومٜمٝماين قمٜمف وىمال, وأضع ًمؽ, قمجؾ زم

اعم١مُمٜملم يمان يٜمٝمك ويستدل سم٠من أُمػم , يٜمٝمك قمـ ُمثؾ ذًمؽ ومٝمذا اسمـ قمٛمر  :وضمف اًمدًٓمة

 .(6)وأُمػم اعم١مُمٜملم ًمف ؾمٜمة ُمتبٕمة, قمـ ذًمؽ

أن اسمـ قمباس ظماًمػ ذم ذًمؽ قمبد اهلل سمـ قمٛمر وزيد سمـ صماسمت يمام ؾمٜمذيمره ذم أدًمة  :وجياب قمٜمف      

ويمام اظمتٚمػ اًمّمحاسمة , وإذا اظمتٚمػ اًمّمحاسمة مل يٙمـ ىمقل أطمدهؿ طمجة قمغم أٔظمر, اعمجٞمزيـ 

وذًمؽ سماًمٜمٔمر ذم إدًمة ًمٞمٕمٚمؿ , ومال سمد ُمـ ـمٚمب ُمرضمح, ويمذًمؽ اًمٕمٚمامء, اظمتٚمػ اًمتاسمٕمقن ُمـ سمٕمدهؿ

 .  (7)أي اًم٘مقًملم أىمرب إمم اًمّمقاب

 

                                                           
ًمٚمباسمريت   :واًمٕمٜماية ذح اهلداية, 43, 42/  5ًمٚمزيٚمٕمل  :وشمبٞملم احل٘مائؼ, 31/  21ًمٚمرسظمز   :اعمبسقط :يٜمٔمر (1)

 .259/  7واًمبحر اًمرائؼ  , 315/  2وجمٛمع إهنر , 232/  4واًمٗمتاوى اهلٜمدية , 427, 426/  8

 .91/  2ًمٚم٘مػمواين   :واًمٗمقايمف اًمدواين, 65/  5ًمٚمباضمل  :واعمٜمت٘مك , 64, 63/  4ًمإلُمام ُماًمؽ :اعمدوٟمة  :يٜمٔمر (2)

 .333/  1اعمٝمذب و , 179/  2وُمٖمٜمل اعمحتاج  ًمٚمنمسمٞمٜمل , 196/  4ًمٚمٜمقوي  :روضة اًمٓماًمبلميٜمٔمر:  (3)

 .  236/  5ًمٚمٛمرداوي  :آٟمّماف :يٜمٔمر (4)

, سماب اًمرضمؾ يْمع ُمـ طم٘مف ويتٕمجؾ, (14395سمرىمؿ ) 72/  8أظمرضمف قمبد اًمرزاق اًمّمٜمٕماين ذم ُمّمٜمٗمف  (5)

سماب ٓ ظمػم ذم ان يٕمجٚمف سمنمط ان يْمع قمٜمف .اؾمٜماده , (11141سمرىمؿ ) 47/ 6وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف 

 صحٞمح 

 . 11/511ٕسمق قمٛمر دسمٞمان سمـ حمٛمد اًمدسمٞمان  :اعمٕماُمالت اًمامًمٞمة أصاًمة وُمٕماسة :يٜمٔمر (6)

 . 341/  1وومتاوى اًمسبٙمل , 6/489ٓسمـ قمبد اًمؼم  :آؾمتذيمار :يٜمٔمر (7)



 

   

 

 

ؾَْمَقدِ   -2 ْٕ ـِ ا ْ٘مَداِد سْم
ِ
ـِ اعْم صمؿ ظمرج ؾمٝمٛمل ذم سمٕمث سمٕمثف رؾمقل  أؾمٚمٗمت رضماًل ُمائة ديٜمار, :ىَماَل   (1)قَم

, ٟمٕمؿ :وم٘مال, وأطمط قمنمة دٟماٟمػمقمجؾ زم ذم شمسٕملم ديٜمارًا  :وم٘مٚمت ًمف, اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .(2) َوَأـمَْٕمْٛمَتُف ((, )) َأيَمْٚمَت ِرسًما َيا ُِمْ٘مَدادُ :وم٘مال, ومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وذًمؽ , ومٞمٙمقن سم٢مزاء ُما طمٓمف قمٜمف, أن اعمٕمجؾ ظمػم ُمـ أعم١مضمؾ وهق همػم ُمستحؼ سماًمٕم٘مد  -3

وم٠مي , طمرام ًمِمبٝمة ُمبادًمة اًمامل سمإضمؾأٓ شمرى أن رسما اًمٜمسٞمئة , إقمتٞماض قمـ إٔضمؾ وهق طمرام

وأزيدك ذم , زد ذم إضمؾ :وأطمط ُمـ اًمديـ ؟ أو ي٘مقل, طمط ُمـ إضمؾ :ومرق سملم أن ي٘مقل

 (3) ومٝمق ذم اًمّمقرشملم ضمٕمؾ ًمٚمزُمـ صمٛمٜمًا ًمزيادشمف وٟم٘مّمف., اًمديـ

 :وجياب قمٜمف

وذًمؽ , واًمديـوم٢من اًمرسما يتْمٛمـ اًمزيادة ذم إضمؾ , سم٠من اًمقضع ذم ُم٘ماسمؾ اًمتٕمجٞمؾ ضد اًمرسما

واٟمتٗماع صاطمبف سمام , وهذه اعمس٠مًمة شمتْمٛمـ سمراءة ذُمة اًمٖمريؿ ُمـ اًمديـ, إرضار حمض سماًمٖمريؿ

سمخالف اًمرسما اعمجٛمع قمٚمٞمف وم٢من رضره , ومٙمالمها طمّمؾ ًمف آٟمتٗماع ُمـ همػم رضر, يتٕمجٚمف

 .  (4)ومٝمذا ضد اًمرسما صقرة وُمٕمٜمك, وٟمٗمٕمف خمتص سمرب اًمديـ, ٓطمؼ سماعمديـ

 

 

 

 

                                                           

, صاطمب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, هق اعم٘مداد سمـ قمٛمر سمـ صمٕمٚمبة سمـ ُماًمؽ اًمٙمٜمدي :اعم٘مداد سمـ إؾمقد (1)

 :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء :يٜمٔمر وىمؼمه سماًمب٘مٞمع ريض اهلل قمٜمف ., وصغم قمٚمٞمف قمثامن سمـ قمٗمان , وصمالصمقنُمات ؾمٜمة صمالث 

 . 1/386ًمٚمذهبل 

سماب ٓ ظمػم ذم أن يٕمجٚمف سمنمط أن يْمع قمٜمف , ( 11141سمرىمؿ ) 47/ 6أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى  (2)

 .]اؾمٜماده ضٕمٞمػ [ .

 . 195/ 3ًمٚمٛمرهمٜمٞماين  :اهلداية ذم ذح سمداية اعمبتدئ :يٜمٔمر (3)

 . 12/  2ٓسمـ اًم٘مٞمؿ :إهماصمة اًمٚمٝمٗمان ُمـ ُمّمايد اًمِمٞمٓمان :يٜمٔمر (4)



 

 

ًٓ. :اًم٘مقل اًمثاين               جيقز اًمّمٚمح قمـ اعم١مضمؾ سمبٕمْمف طما

  (5)واسمـ اًم٘مٞمؿ,  (4) )رمحف اهلل(  (3)واسمـ شمٞمٛمٞمة,  (2) )ريض اهلل قمٜمف(  (1)واًمٞمف ذهب اسمـ قمباس       

 .(6) )رمحف اهلل (

 :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت

ًمام أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مظمراج   :قمـ اسمـ قمباس )ريض اهلل قمٜمٝمام(  ىمالُما روي  -1

وإن ًمٜما ديقًٟما , وم٘ماًمقا يا رؾمقل اهلل إٟمؽ أُمرت سم٢مظمراضمٜما, أشماه أٟماس ُمٜمٝمؿ, سمٜمل اًمٜمٔمػم ُمـ اعمديٜمة

 .  (7) ))ضٕمقا وشمٕمجٚمقا(( :وم٘مال, مل حتؾ

, قمٜمدُما  ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٙمقن ًمف احلؼ قمغم اًمرضمؾ إمِم أضمؾ, ُما روي قمـ اسمـ قمباس -2

 .  (8) (( ))ٓ سم٠مس سمذًمؽ :وم٘مال, وأضع قمٜمؽ, قمجؾ زم:ومٞم٘مقل

                                                           
قمبد اهلل سمـ اًمٕمباس سمـ قمبد اعمٓمٚمب اًم٘مرر اهلاؿمٛمل أسمق اًمٕمباس اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  :اسمـ قمباس (1)

ُمات سماًمٓمائػ ؾمٜمة , سمثالث ؾمٜملموًمد سماًمِمٕمب ىمبؾ اهلجرة , وشمرمجان اًم٘مرآن, ووم٘مٞمف اًمٕمٍم, طمؼم إُمة, وؾمٚمؿ

 . 331/  3ًمٚمذهبل  :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء :يٜمٔمر.   ـه 68

 . 489/  6ٓسمـ قمبد اًمؼم  :آؾمتذيمار :يٜمٔمر (2)

أسمق , أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم اسمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ اخلرض اًمٜمٛمػمي احلراين اًمدُمِم٘مّل احلٜمبكم (3)

, ؿمٞمخ اإلؾمالم. وًمد ذم طمران وحتقل سمف أسمقه إمم دُمِمؼ ومٜمبغ واؿمتٝمر, شمٞمٛمٞمة  اإلُمامشم٘مل اًمديـ اسمـ , اًمٕمباس

 . 143/  1ًمٚمزريمكم  :آقمالم :يٜمٔمر هـ . 728ُمٕمت٘مالً سم٘مٚمٕمة دُمِمؼ ؾمٜمة ُمات , شمّماٟمٞمٗمف أيمثر ُمـ أن حتَم

 . 396/  5ٓسمـ شمٞمٛمٞمة  :اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى :يٜمٔمر (4)

, إصقزم, اًمٜمحقي, اعمٗمرس, اعمجتٝمد, اًمٗم٘مٞمف احلٜمبكم, حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اًمزرقمل صمؿ اًمدُمِم٘مل :اسمـ اًم٘مٞمؿ (5)

ًمف ُم١مًمٗمات ويمثػمة , سمرع ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم, وأظمذ قمٜمف قمٚماًم مجاً , ٓزم اسمـ شمٞمٛمٞمة سمٕمد قمقدشمف ُمـ ُمٍم امم ان ُمات

ُمقؾمققمة ُمقاىمػ اًمسٚمػ ذم  :يٜمٔمر هـ  751ٜمة ُمات ؾم, سمدائع اًمٗمقائد وهمػمها, اقمالم اعمقىمٕملم, زاد اعمٕماد :ُمٜمٝما

 . 293/  8ًمٚمٛمٖمراوي  :اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝمج واًمؽمسمٞمة

 . 11/  2ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  :إهماصمة اًمٚمٝمٗمان ُمـ ُمّمايد اًمِمٞمٓمان :يٜمٔمر (6)

 ( .اإلؾمٜماد( . ىمال احلايمؿ )صحٞمح 2325سمرىمؿ ) 61/  2أظمرضمف احلايمؿ ذم ُمستدريمف   (7)

يْمع ُمـ طم٘مف ويتٕمجؾ. ]إؾمٜماده سماب اًمرضمؾ , ( 14361سمرىمؿ ) 72/  8أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف   (8)

 [ .صحٞمح



 

   

 

 

, وم٢من ذاك يتْمٛمـ اًمزيادة ذم إضمؾ واًمديـ, وطمجتٝمؿ قمغم ذًمؽ سم٠مٟمف ضد اًمرسما صقرة وُمٕمٜمك  -3

وهذا اًمّمٚمح يتْمٛمـ سمراءة ذُمة اًمٖمريؿ ُمـ اًمديـ واٟمتٗماع صاطمبف , وذًمؽ إرضار حمض سماًمٖمريؿ

سمخالف اًمرسما وم٢من رضره ٓطمؼ , سمأظمر ومٙمالمها طمّمؾ ًمف آٟمتٗماع ُمـ همػم رضر, سمام يتٕمجٚمف

 . (1)وٟمٗمٕمف خمتص سمرب اًمديـ, سماعمديـ

وىمال هذا اًمٗمريؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ُمس٠مًمة ضع وشمٕمجؾ شمٕمتؼم ُمـ ىمبٞمؾ اًمّمٚمح وًمٞمس ومٞمٝما خماًمٗمة  -4

ًم٘مقاقمد اًمنمع وأصقًمف سمؾ طمٙمٛمة اًمنمع وُمّماًمح اعمٙمٚمٗملم شم٘متيض أن اعمديـ واًمدائـ ىمد اشمٗم٘ما 

يتٜمازل إول قمـ إضمؾ واًمدائـ قمـ سمٕمض طم٘مف ومٝمق ُمـ ىمبٞمؾ اًمّمٚمح واًمّمٚمح وشمراضٞما قمغم أن 

 ًٓ  .(2)ضمائٌز سملم اعمسٚمٛملم إٓ صٚمحًا أطمؾَّ طمراُمًا وطمرم طمال

سمٕمد قمرض أدًمة أصحاب اًم٘مقًملم ومان اًمرأي اًمذي يٛمٞمؾ اًمٞمف اًمباطمث أٟمف دمقز ُمس٠مًمة) ضع       

 -:ًمألؾمباب أشمٞمةوذًمؽ , يمام ىمال سمذًمؽ أصحاب اًم٘مقل اًمثاين, وشمٕمجؾ(

 ًٓ ومل يرد دًمٞمؾ صحٞمح سيح حيرم ًمٜما , إصؾ ذم اعمٕماُمالت احلؾ ُما مل يدل اًمدًمٞمؾ قمغم اًمتحريؿ :أو

 .  (3)هذه اعمٕماُمٚمة

ًٓ أو أطمؾ , واًمّمٚمح سملم اعمسٚمٛملم ضمائز ُمٜمدوب, أن هذا ُمـ سماب اًمّمٚمح  :صماٟمٞماً  إٓ صٚمحًا طمرم طمال

{ :طمراُمًا : ًم٘مقل اهلل شمٕمامم ٚمُْح ظَمػْمٌ    .(4)}َواًمّمُّ

)ُما يمان اًمرومؼ ذم رء  :))أن هذه اعمٕماُمٚمة شمقاومؼ ُم٘ماصد اًمنميٕمة : ٕن اًمنمع ضماء سماإلروماق :صماًمثاً 

وومٞمف إروماق , ومٗمٞمف إروماق سماعمديـ إلؾم٘ماط سمٕمض اًمامل قمٜمف, وُما ٟمزع ُمـ رء إٓ ؿماٟمف(, إٓ زاٟمف

                                                           

 . 491/  1عمجٛمققمة ُمـ اعم١مًمٗملم  :وم٘مف اعمٕماُمالت :يٜمٔمر (1)

 . 1/163حلسام اًمديـ سمـ قمٗماٟمة .  :وم٘مف اًمتاضمر اعمسٚمؿ :يٜمٔمر (2)

 . 12/  4عمحٛمد طمسـ قمبد اًمٖمٗمار  :وم٘مف اعمٕماُمالت اعمٕماسة :يٜمٔمر  (3)

 . 128آية  :ؾمقرة اًمٜمساء (4)



 

 

, ذم هذا اًمامل : ٕن اًمرسما يتْمٛمـ اًمزيادة ُمع اًمت٠مظمػم سماًمدائـ سمتٕمجٞمؾ اًمامل ًمف ًمٞمٜمتٗمع سمٕمد ذًمؽ سماًمتجارة

 . (1) واًمتٕمجٞمؾ أو احلٓمٞمٓمة ومٞمٝما اًمٜم٘مّمان ُمع اًمتٕمجٞمؾ((, وهذا ومٞمف فمٚمؿ

وىمد  أضماز جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُم١ميس٠مًمة ضع وشمٕمجؾ قمٜمد سمحثف ًمبٞمع اًمت٘مسٞمط وم٘مد ضماء ذم ىمرار     

يـ اعم١مضمؾ ٕضمؾ شمٕمجٞمٚمف ؾمقاء أيماٟمت سمٓمٚمب اًمدائـ أو اعمديـ  :اعمجٛمع ُما يكم ] احلٓمٞمٓمة ُمـ اًمدَّ

)ضع وشمٕمجؾ( ضمائزة ذقمًا ٓ شمدظمؾ ذم اًمرسما اعمحرم إذا مل شمٙمـ سمٜماًء قمغم اشمٗماق ُمسبؼ وُما داُمت 

اًمٕمالىمة سملم اًمدائـ واعمديـ صمٜمائٞمة وم٢مذا دظمؾ ـمرف صماًمث مل دمز ٕهنا شم٠مظمذ قمٜمدئذ طمٙمؿ طمسؿ إوراق 

 .. يمام وأضمازت هذه اعمس٠مًمة قمدد ُمـ اهلٞمئات اًمٕمٚمٛمٞمة اًمنمقمٞمة(2) تجارية[اًم

 -اإلؾمالم طمث قمغم اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ورشمب قمٚمٞمٝما اًمثقب وطمسـ اعمآب وُمـ ُمٔماهر ذًمؽ:

گ    گ  گ  گ  ڳ     کڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  کچ ىمقًمف شمٕمامم:  -:أوٓ

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ

 (3) چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ومل يٙمـ ومٞمٝمؿ , اًمدية, ويمان ذم اًمٜمّمارى, ومل يٙمـ ومٞمؿ اًمدية, يمان ذم سمٜمل إرسائٞمؾ ىمّماص

وهذا ُمـ يرس , واًمٕمٗمق, واًمدية, وم٠ميمرم اهلل هذه إُمة اعمحٛمدية وظمػمها سملم اًم٘مّماص, اًم٘مّماص

 .  (4)اًمٖمراء وُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمذي ضماء سمف ؾمٞمد إٟمبٞماءاًمنميٕمة 

                                                           

 . 12/  4عمحٛمد طمسـ قمبد اًمٖمٗمار  :وم٘مف اعمٕماُمالت اعمٕماسة (1)

ذي  12-7جمٚمس جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٜمٕم٘مد ذم دورة ُم١ممتره اًمساسمع سمجدة ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية ُمـ  (2)

 م . 1992أيار )ُمايق(  14 - 9هـ اعمقاومؼ  1412اًم٘مٕمدة 

 .  178 :اًمب٘مرة(3)

 . سمتٍمف سمسٞمط .1/155اظمتّمار وحت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم اًمّماسمقين  :يٜمٔمر: خمتٍم شمٗمسػم اسمـ يمثػم(4)



 

   

 

 

وم٢مشمباع سماعمٕمروف وأداء إًمٞمف سم٢مطمسان إهنا ذم ُمٕمٜمك أن ًمقزم اًم٘متٞمؾ اًمذي  :)) ومما رواه اعمٗمرسون ذم مجٚمة

يٕمٗمق وي٘مبؾ سماًمدية أن يٓماًمب هبا سماعمٕمروف أي سمدون قمٜمػ وان قمغم اًم٘ماشمؾ وأهٚمف أن ي١مدوا اًمدية 

 .  (1)وهذا ؾمديد ووضمٞمف ((, سمدون إسمٓماء وٟم٘مص سماحلسٜمك

, اًمتساُمح واًمٕمٗمق واًمسؽم قمغم ُمـ ارشمٙمب طمد ُمـ طمدود اهلل يماًمرسىمة واًمزٟما وهمػم ذًمؽ -:صماٟمٞماً 

وم٢مذا وصؾ إًمٞمف ومال يٙمقن صمَؿ شمساُمح أو قمٗمقا وؿمٗماقمة سمؾ ٓسمد , ُمنموع ُما مل يّمؾ إُمر إمم احلايمؿ

 ًمٚمحايمؿ ُمـ إىماُمة هذا احلد .

 .(2))) شمٕماومقا احلدود ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ ومام سمٚمٖمٜمل ُمـ طمد وم٘مد وضمب (( :اًمّمالة واًمسالمىمال قمٚمٞمف 

ومٛمـ أمل سمٌمء ُمٜمٝما , )) اضمتٜمبقا هذه اًم٘ماذورات اًمتل هنك اهلل قمٜمٝما :وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

 (3)وم٠مٟمف ُمـ يبدًمٜما صٗمحتف ٟم٘مؿ قمٚمٞمف يمتاب اهلل (( . , ومٚمٞمستؽم سمسؽم اهلل وًمٞمتب إمم اهلل

 ؾمامطمة اًمنميٕمة اًمٖمراء اًمتل ضماء هبا اًمرمحة اعمٝمداة وهذا ُمـ 

  (4)احلدود شمدرأ سماًمِمبٝمات :صماًمثاً 

 ومٞمٝما احلدود ٟمذيمر ُمٜمٝما ُما ي٠ميت:وىمد وردت أُمقر شمدرأ , احلدود شمدرأ سماًمِمبٝمات يمام صحت اًمسٜمة سمذًمؽ    

 .(5)إذ احلدود شمدرأ سماًمِّمبٝمات, ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝماء ذم ؾم٘مقط طمّد اًمزٟما سماًمِّمبٝمة  -1

 (6)ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝماء ذم ؾم٘مقط طمّد اًمّزٟمك سماًمّرضمقع قمـ اإلىمرار إذا يمان صمبقشمف سماإلىمرار -2

                                                           

 . 6/219ٔمر: اًمتٗمسػم احلديث ًمدورزة قمزت يٜم(1)

 صحٞمح . :. ىمال قمٜمف إًمباين (4376سمرىمؿ ) 4/133أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف (2)

ختريج  :يٜمٔمر إؾمٜماده طمسـ. و 2/387أظمرضمف إُمام ُماًمؽ ذم ُمقـمئف سمرواية حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٚمٞمثل إٟمدًمس (3)

 .1131/ 1ًمٚمٕمراىمل  :أطماديث اإلطمٞماء

ًمسالم )ادرأوا احلدود ُما ىماقمدة وم٘مٝمٞمة أصٚمٝما طمديث ٟمبقي ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة وا :احلدود شمدرأ سماًمِمبٝمات (4)

واحلديث اعمروي ذم ذًمؽ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وشمٚم٘متف , وأمجع وم٘مٝماء آُمّمار قمغم ان احلدود شمدرأ سماًمِمبٝمات (,اؾمتٓمٕمتؿ

 . 118/  1ٓسمـ ٟمجٞمؿ  :وإؿمباه واًمٜمٔمائر, .333/  3ًمإلُمام اًمزيٚمٕمل  :ٟمّمب اًمراية :يٜمٔمر اًم٘مبقل .إُمة سم

 . 591/  1ًمبٝماء اًمديـ اعم٘مدد  :اًمٕمدة ذم ذح اًمٕمٛمدة :يٜمٔمر (5)

 . 62/  8ٓسمـ ىمداُمة  :اعمٖمٜمل :يٜمٔمر (6)



 

 

وم٢مذا ؿمٝمدوا قمغم اُمرأة سماًمّزٟمك ومتبلّم أهّنا , سم٘ماء اًمبٙمارة ُمس٘مط حلّد اًمّزٟمك قمٜمد مجٝمقر اًمٗم٘مٝماء  -3

 .  (1)طمٞمث إّن اًمّٔماهر ُمـ طماهلا أهّنا مل شمقـم٠م, قمذراء مل حتّد سمِمبٝمة سم٘ماء اًمبٙمارة

يم٠من ي٘مّر اًمّرضمؾ أّٟمف زٟمك سمٗمالٟمة طمّتك يمان , واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝماء ومٞمام ًمق اّدقمك أطمد اًمّزاٟمٞملم اًمّزوضمّٞمة  -4

وىمال , أو أىمّرت هل يمذًمؽ سماًمزٟما ُمع ومالن, سمؾ شمزّوضمٜمل  : وىماًمت هل, إىمراره ُمقضمًبا ًمٚمحدّ 

دقمقى اًمٜمّٙماح حتتٛمؾ ّٕن , ومذهب احلٜمٗمّٞمة إمم أّٟمف ٓ حيّد واطمد ُمٜمٝمام  .  سمؾ شمزّوضمتٝما  : اًمّرضمؾ

  صمّؿ إّٟمف إذا ؾم٘مط احلّد وضمب اعمٝمر شمٕمٔمٞماًم خلٓمر اًمبْمع,  اًمّّمدق وهق ي٘مقم سماًمّٓمروملم وم٠مورث ؿمبٝمةً 

, زٟمٞمت ُمع هذا اًمّرضمؾ  : ومٚمق ىماًمت اعمرأة  . وذهب اًمامًمٙمٞمّة إمم وضمقب اًمبّٞمٜمة طمٞمٜمئذ قمغم اًمٜمّٙماح  .(2)

ا طمّدها ومٔماهر أُمّ , ٜمة ًمف قمغم اًمّزوضمّٞمة وم٢مهّنام حيّدانوم٠مىمّر سمقـمئٝما واّدقمك أهّنا زوضمتف ومٙمّذسمتف وٓ سمٞمّ 

. وذهب   (3) وأُّما طمّده وم٢مهّنا مل شمقاوم٘مف قمغم اًمٜمّٙماح وإصؾ قمدم اًمّسبب اعمبٞمح, إلىمرارها سماًمزٟما

ّٕن , اًمِّماومٕمّٞمة واحلٜماسمٚمة إمم وضمقب طمّد اًمزٟما قمغم اعم٘مّر وم٘مط دون ُمـ اّدقمك اًمّزوضمٞمّة ومال حيدّ 

وٓطمتامل صدىمف حلديث قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما ُمرومققمًا , شمدرأ احلّد قمٜمفدقمقاه ذًمؽ ؿمبٝمة 

وم٢مّن اإلُمام أن َيٓمئ , وم٢من يمان ًمف خمرج ومخّٚمقا ؾمبٞمٚمف, ادرءوا احلدود قمـ اعمسٚمٛملم ُما اؾمتٓمٕمتؿ<

                                                           

 . 77/  9ٓسمـ ىمداُمة  :اعمٖمٜمل(1)

 .  274/  5ًمٚمباسمريت  :اًمٕمٜماية ذح اهلداية :يٜمٔمر (2)

 .  324/  4ٓسمـ قمرومة اًمدؾمقىمل اًمامًمٙمل  :طماؿمٞمة اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمبػم :يٜمٔمر(3)



 

   

 

 

وم٢مذا أىمّرت اعمرأة أّٟمف زٟمك هبا ُمٓماوقمًة قماعمًة سمتحريٛمف . (1)>ذم اًمٕمٗمق ظمػم ُمـ أن َيٓمئ ذم اًمٕم٘مقسمة

   .(2)وٓ ُمٝمر هلا ُم١ماظمذًة هلا سم٢مىمرارها, وطمدهاطمّدت 

ومال ىمٓمع قمغم , اًمسارق إذا يمان ًمف ؿمبٝمة ومٞمام رسق ومال ىمٓمع قمٚمٞمف : وم٢من احلدود شمدرأ سماًمِمبٝمات إن  -5

 ويمذا ُمـ رسق ُمـ ُمال اسمٜمف : ٕن ٟمٗم٘مة يمؾ ُمٜمٝمام دمب ذم ُمال أظمر. وٓ, ُمـ رسق ُمـ ُمال أسمٞمف

ومال , وم٠مظمذ ُمٜمف, ي٘مٓمع اًمنميؽ سماًمرسىمة ُمـ ُمال ًمف ومٞمف ذك. ويمذا يمؾ ُمـ ًمف اؾمتح٘ماق ذم ُمال

 . (3)ًمٙمـ ي١مدب ويرد ُما أظمذ, ىمٓمع قمٚمٞمف

وأسمق , ُمٜمٝمؿ اًمثقري, وهق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ, رائحة اخلٛمر ُمـ ومٞمف سمقضمقد)) ٓ جيب احلد  -6

وهق ىمقل آ ُمام ُماًمؽ :ٓن اسمـ وروى أسمق ـماًمب قمـ أمحد أٟمف حيد سمذًمؽ ., واًمِماومٕمل, طمٜمٞمٗمة

إين وضمدت ُمـ قمبٞمد اهلل  :وروي قمـ قمٛمر اٟمف ىمال, ُمسٕمقد ضمٚمد رضمالً وضمد ُمٜمف رائحة اخلٛمر

وٓن , ومان يمان يسٙمر ضمٚمدشمف, إين ؾمائؾ قمٜمف :وم٘مال قمٛمر, وم٠مىمر اٟمف ذب اًمٓمالء, ريح ذاب

حيتٛمؾ أٟمف متْمٛمض ومجرى جمرى اإلىمرار .وإول أومم :ٕن اًمرائحة , اًمرائحة شمدل قمغم ذسمف

, أو أيمؾ ٟمب٘مًا سماًمٖماً , أو يمان ُمٙمرهاً , أو فمٜمٝما ٓ شمسٙمر, ومٚمام صارت ذم ومٞمف جمٝما, أو طمسبٝما ُماءً , هبا

مل جيب احلد اًمذي , واذا اطمتٛمؾ ذًمؽ, يمرائحة اخلٛمر, وماٟمف يٙمقن ُمٜمف, أو ذب ذاب اًمتٗماح

                                                           

سمرىمؿ  62/  4واًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف , سماب ُما ضماء درء احلدود, (1424سمرىمؿ ) 33/ 4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  (1)

تٙمره . سماب ذم اعمس, (2587سمرىمؿ ) 312/  3واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمّمٖمرى  , يمتاب احلدود واًمديات, (3197)

هذا طمديث ٓ ٟمٕمرومف ُمرومققمًا إٓ ُمـ طمديث حمٛمد سمـ رسمٞمٕمة قمـ يزيد سمـ زياد اًمدُمِم٘مل قمـ اًمزهري ىمال اًمؽمُمذي 

وىمال اًمؽمُمذي  ذم اًمٕمٚمؾ  .ويزيد سمـ زياد ضٕمٞمػ ذم احلديث. ورواه ويمٞمع قمـ يزيد سمـ زياد ومل يرومٕمف وهق أصح 

صحٞمح اإلؾمٜماد ومل َيرضماه. ومرده  :ؾم٠مًمت حمٛمدًا قمـ هذا احلديث ؟ وم٘مال :(411, 419سمرىمؿ ) 228/  1اًمٙمبػم 

 يزيد سمـ زياد ؿماُمل ُمؽموك. :ىمال اًمٜمسائل :اًمذهبل سم٘مقًمف

ىمداُمة اعم٘مدد , ٓسمـ  :أمحد اإلُمامواًمٙماذم ذم وم٘مف , 345/ 5ًمٚمٜمقوي  :روضة اًمٓماًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم :يٜمٔمر (2)

3/77 . 

 عمجٛمققمة ُمـ اعم١مًمٗملم . :اًمٗم٘مف اعمٞمرس ذم ضقء اًمٙمتاب واًمسٜمة :يٜمٔمر (3)



 

 

ًمبادر إًمٞمف , ًمق وضمب ذًمؽو, وم٢مٟمف مل حيده سمقضمد اًمرائحة, وطمديث قمٛمر طمجة ًمٜما, يدرأ سماًمِمبٝمات

 (1) (( أقمٚمؿ واهلل –قمٛمر 

وهذا ُمـ ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمذي ضماءت اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة اًمّماحلة ًمٙمؾ زُمان 

 وًمٙمؾ إٟمسان ., وُمٙمان

  

                                                           

 . 163/  9ٓسمـ ىمداُمة   :اعمٖمٜمل (1)



 

   

 

 

هذا ُما ُمـ اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم قمٚمٞمٜما سماًمبحث ذم ُمقضقع اخلالومات اًمٗم٘مٝمٞمة وُمبدأ اًمتساُمح 

 -:وُمـ ظمالل ذًمؽ شمقصٚمت إمم اًمٜمتائج أشمٞمة, وٟمبذ اًمٕمٜمػ

وُمٜمف ُما هق ُمذُمقم وذًمؽ  ُمٜمف ُما هق حمٛمقد وهذا يٙمقن ذم ومروع اًمديـ, :اخلالف قمغم ٟمققملم-1

 اًمذي يٙمقن ذم أصقل اًمديـ اًمثاسمتة واًمذي يٛمس اًمٕم٘مائد اًمٙمؼمى.

 ضمقاز ُمـ ظمالل اظمتالف اًمّمحاسمة و قمدم إٟمٙمار سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض اؾمتدل مجٝمقر اًمٗم٘مٝماء قمغم-2

 اخلالف اًمٗم٘مٝمل ذم اًمٗمروع سملم اًمٕمٚمامء.

 اخلالف اًمٗم٘مٝمل ذم ومروع اًمنميٕمة ضماء رمحة هبذه آُمة .-3

وطمث قمٚمٞمف ىمبؾ ان , وُمٕمٜمك أظمالىمل ذقمف اإلؾمالم, اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ ًمٖمة إؾمالُمٞمة أصٞمٚمة-4

ان يٖمٗمر اهلل هلؿ }وًمٞمٕمٗمقا وًمٞمّمٗمحقا آ حيبقن  :شمقًمد ومٚمسٗمة اًمتساُمح و اًمالقمٜمػ اًمٖمريب ىمال شمٕمامم

 .(1)واهلل همٗمقر رطمٞمؿ{

جيب ان يٙمقن هٜماك شمساُمح وٓ قمٜمػ سملم اعمسٚمٛملم ذم اعمسائؾ اخلالومٞمة ٓن اًمتٕمّمب وضٞمؼ -5

 إومؼ يذهبان سمبٜمٞمان إُمة.

وسملم اخلْمقع  جيب قمٚمٞمٜما ان ٟمٗمرق سملم اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمذي طمثٜما قمٚمٞمف ديٜمٜما احلٜمٞمػ,-6

 اإلؾمالُمٞمة اًمذي هناٟما قمٜمف اًمنمع .واخلٜمقع ٕقمداء إُمة 

ُمبدأ اًمتساُمح وٟمبذ اًمٕمٜمػ اًمذي طمث قمٚمٞمف اًمنمع هق ؾمبب ُمـ أؾمباب اؾمت٘مٓماب اًمٜماس إمم -7

 درب احلؼ ُمـ ظمالل اًمٕمٗمق قمـ اعمزء وآؾمتٖمٗمار ًمٚمٛمذٟمب.

 
  

                                                           

 . 22:اًمٜمقر آية (1)



 

 

 اًم٘مران اًمٙمريؿ -

دار , حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد ـماهر احلٙمٞمؿ, شم٠مًمٞمػ: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي, اظمتالف اًمٗم٘مٝماء .1

 . ـه 1421 1ط , اًمرياض, أضقاء اًمسٚمػ

, اعمٕمٝمد اًمٕماعمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل, شم٠مًمٞمػ:  ـمف ضماسمر ومٞماض اًمٕمٚمقاين, أدب آظمتالف ذم اإلؾمالم  .2

 م 1987قمام اًمٜمنم:, اًمقٓيات اعمتحدة إُمريٙمٞمة -ومػمضمٞمٜمٞما 

اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قماصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل شم٠مًمٞمػ: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد , آؾمتذيمار .3

 1 ط سمػموت –حمٛمد قمكم ُمٕمقض دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة , هـ( حت٘مٞمؼ ؾمامل حمٛمد قمٓما 463)اعمتقرم 

 . ـه1421

, دار اًمٗمٙمر, شم٠مًمٞمػ: حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمختار اًمِمٜم٘مٞمٓمل, أضقاء اًمبٞمان ذم إيْماح اًم٘مرآن سماًم٘مرآن .4

 . ـه 1415, سمػموت

 15ط, دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليـ, شم٠مًمٞمػ: ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل, إقمالم .5

 م2112

شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ , إهماصمة اًمٚمٝمٗمان ُمـ ُمّمايد اًمِمٞمٓمان .6

اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة , اًمرياض, حت٘مٞمؼ: حمٛمد طماُمد اًمٗم٘مل ُمٙمتبة اعمٕمارف, هـ( 751 :اجلقزية )اعمتقرم

 اًمسٕمقدية .

آٟمت٘ماء ذم ومْمائؾ اًمثالصمة إئٛمة اًمٗم٘مٝماء ُماًمؽ و اًمِماومٕمل و أيب طمٜمٞمٗمة) ريض اهلل قمٜمٝمؿ( شم٠مًمٞمػ:  .7

 ت.  د سمػموت –دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة , يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مرـمبل

شم٠مًمٞمػ قمالء اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي , اإلٟمّماف ذم ُمٕمرومة اًمراضمح ُمـ اخلالف  .8

 _ سمدون شماريخ . 2ط , دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب, اًمدُمِم٘مل اًمّماحلل احلٜمبكم

اعمٕمروف سماسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي , شم٠مًمٞمػ زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد, اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىمائؼ .9

ُمٜمحة  :شمٙمٛمٚمة اًمبحر اًمرائؼ عمحٛمد سمـ طمسلم سمـ قمكم اًمٓمقري احلٜمٗمل اًم٘مادري وسماحلاؿمٞمة :وذم آظمره

 سمدون شماريخ . - 2اخلاًمؼ ٓسمـ قماسمديـ دار اًمٙمتاب اإلؾمالُمل ط 



 

   

 

 

ومخر اًمديـ , شم٠مًمٞمػ قمثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ اًمبارقمل, احل٘مائؼ ذح يمٜمز اًمدىمائؼ وطماؿمٞمة اًمِّمٚمبل شمبٞملم  .11

ٚمْبِلُّ ؿم :احلاؿمٞمة, اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل ٝماب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ يقٟمس سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقٟمس اًمِمِّ

 هـ. 1313 1اًم٘ماهرة ط , سمقٓق –اعمٓمبٕمة اًمٙمؼمى إُمػمية 

أسمق حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمبٖمقي اًمِماومٕمل , شم٠مًمٞمػ: حمٞمل اًمسٜمة , اًمبٖمقي شمٗمسػم  .11

 ـ ـه 1421 1ػموت ط سم–دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب , اعمٝمديحت٘مٞمؼ قمبد اًمرزاق , هـ( 511 :)اعمتقرم

 .ـه 1383 اًم٘ماهرة –دار اطمٞماء اًمؽماث  , شم٠مًمٞمػ: دروزة حمٛمد قمزت, اًمتٗمسػم احلديث .12

اًمّمحٞمح اعمختٍم )صحٞمح اًمبخاري( شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اًمبخاري حت٘مٞمؼ د. ُمّمٓمٗمك  اجلاُمع .13

 .ـه1417 سمػموت –اديب  اًمبٖما دار اسمـ يمثػم 

شم٠مًمٞمػ أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قماصؿ اًمٜمٛمري , سمٞمان اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ضماُمع .14

, اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية, دار اسمـ اجلقزي, حت٘مٞمؼ أيب إؿمبال اًمزهػمي, هـ( 463 :اًم٘مرـمبل )اعمتقرم

 م . 1994 -هـ  1414, 1ط

 –دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب , طماشمؿ اًمرازي شم٠مًمٞمػ: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ايب, اجلرح و اًمتٕمديؾ .15

 .ـه 1217 1ط , سمػموت

 :شم٠مًمٞمػ:  حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمرومة اًمدؾمقىمل اًمامًمٙمل )اعمتقرم, طماؿمٞمة اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمبػم .16

 . سمدون ـمبٕمة وسمدون شماريخ, هـ( دار اًمٗمٙمر 1231

, سمػموت –دار اجلٞمؾ , ؾمٞمد ؾماسمؼحت٘مٞمؼ: , شم٠مًمٞمػ: وزم اهلل سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ اًمدهٚمقي, طمجة اهلل اًمباًمٖمة .17

 .ـه 1426 1ط

شم٠مًمٞمػ: قمبد , ديقان اعمبتدأ واخلؼم ذم شماريخ اًمٕمرب و اًمؼمسمر و ُمـ قماسهؿ ُمـ ذوي اًمِم٠من إيمؼم .18

 2ط, سمػموت –دار اًمٗمٙمر , حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ؿمحاذة, اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون احلرضي آؿمبٞمكم

 .ـه 1418

 ومام ومقق دون ُمٕمٚمقُمات ٟمنم. 245ص , اًمتٕماًمٞمؿ رؾماًمة –رؾمائؾ اًمِمٝمٞمد طمسـ اًمبٜما  .19

حت٘مٞمؼ: زهػم , شم٠مًمٞمػ:  أسمق زيمريا حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي, اًمٓماًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم روضة .21

 هـ  1412, 3قمامن ط -دُمِمؼ  -سمػموت , اعمٙمتب اإلؾمالُمل, اًمِماويش

حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل , اًمسجستاينشم٠مًمٞمػ: اسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ آؿمٕمث سمـ اؾمحاق آزدي , ايب داود ؾمٜمـ .21

 . سمػموت –اًمديـ قمبد احلٛمٞمد اعمٙمتبة اًمٕمٍمية 



 

 

حت٘مٞمؼ: , شم٠مًمٞمػ: اسمق قمبد اًمرمحـ امحد سمـ ؿمٕمٞمب سمـ قمكم اخلراؾماين اًمٜمسائل, اًمّمٖمرى ًمٚمٜمسائل اًمسٜمـ .22

 ـ.ه1416 2ط, طمٚمب, ُمٙمتب اعمٓمبققمات آؾمالُمٞمة, قمبد اًمٗمتاح اسمق همدة

حت٘مٞمؼ: جمٛمققمة ُمـ اعمح٘م٘ملم , شم٠مًمٞمػ حمٛمد سمـ امحد سمـ قمثامن سمـ ىمايامز اًمذهبل, ؾمػم أقمالم اًمبالء .23

 .ـه 1415 3ط, ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة, سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞمب آرٟماؤوط

, اًمرياض –دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم , شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سمـ صاًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم, ذح رياض اًمّماحللم .24

 .ـه1426

حت٘مٞمؼ: , ُمٜمٞمع اًمبٍمي اًمبٖمدادي اعمٕمروف سماسمـ ؾمٕمد شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ, اًمٓمب٘مات اًمٙمؼمى .25

 م 1968 1ط, سمػموت, اطمسان قمباس دار صادر

 :أسمق حمٛمد هباء اًمديـ اعم٘مدد )اعمتقرم, شم٠مًمٞمػ قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد, اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة .26

 هـ . 1424اًم٘ماهرة سمدون ـمبٕمة   , هـ( دار احلديث 624

أيمٛمؾ اًمديـ أسمق قمبد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس , حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقدشم٠مًمٞمػ: , اًمٕمٜماية ذح اهلداية .27

 . سمدون ـمبٕمة وسمدون شماريخ, دار اًمٗمٙمر, اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ مجال اًمديـ اًمروُمل اًمباسمريت

دار , هـ(  756أسمق احلسـ شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمبد اًمٙماذم اًمسبٙمل )اعمتقرم  :شم٠مًمٞمػ, اًمسبٙمل ومتاوى .28

 د.ت . , اعمٕمارف

شم٠مًمٞمػ:  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ  , ٓسمـ شمٞمٛمٞمة, اًمٙمؼمى اًمٗمتاوى .29

دار اًمٙمتب , هـ( 728 :قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘ماؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞمة احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم

 هـ  1418  1ط  , اًمٕمٚمٛمٞمة

 هـ. 1311 1اهلٜمدية شم٠مًمٞمػ  جلٜمة قمٚمامء سمرئاؾمة ٟمٔمام اًمديـ اًمبٚمخل دار اًمٗمٙمر ط اًمٗمتاوى  .31

 , شم٠مًمٞمػ:  أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِماومٕمل, ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري .31

 ـه 1379, سمػموت, دار اعمٕمرومة

اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمباقمة اعمّمحػ جمٛمع , شم٠مًمٞمػ: جمٛمققمة ُمـ اعم١مًمٗملم, اًمٗم٘مف اعمٞمرس ذم ضقء اًمٙمتاب واًمسٜمة .32

 . هـ 1424, اًمنميػ

 . ـه 1415, 1ط سمػموت –دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة , حمٛمد سمـ قمبد اًمرؤوف اعمٜماوي :شم٠مًمٞمػ, اًم٘مدير اًمٗمٞمض .33

سمدون , سمػموت, دار اعمٕمرومة, شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛمة اًمرسظمز, اعمبسقط .34

 هـ 1414ـمبٕمة 



 

   

 

 

, ذم ذح أطماديث ظمػم اًمؼمية صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ صحٞمح اإلُمام اًمبخاري اعمجاًمس اًمققمٔمٞمة .35

طم٘م٘مف وظمرج , هـ( 956شم٠مًمٞمػ: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمسٗمػمي اًمِماومٕمل )اعمتقرم  

 م . 2114 -هـ  1425, 1 ط ًمبٜمان –سمػموت , دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة, أمحد ومتحل قمبد اًمرمحـ :أطماديثف

, ذم ذح أطماديث ظمػم اًمؼمية صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ صحٞمح اإلُمام اًمبخاري اًمققمٔمٞمة اعمجاًمس .36

طم٘م٘مف وظمرج , هـ( 956 :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمسٗمػمي اًمِماومٕمل )اعمتقرم  :شم٠مًمٞمػ

 . هـ 1425  1 ط ًمبٜمان –سمػموت , أمحد ومتحل قمبد اًمرمحـ دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة :أطماديثف

-7عمٜمٕم٘مد ذم دورة ُم١ممتره اًمساسمع سمجدة ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية ُمـ جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ا جمٚمس .37

 , م 1992أيار )ُمايق(  14 - 9هـ اعمقاومؼ  1412ذي اًم٘مٕمدة  12

, قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اعمدقمق سمِمٞمخل زاده :شم٠مًمٞمػ, جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر .38

 سمدون ـمبٕمة وسمدون شماريخ.دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب , يٕمرف سمداُماد أومٜمدي

 :شم٠مًمٞمػ:  أسمق احلسـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن اهلٞمثٛمل )اعمتقرم, جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد .39

 م . 1994, هـ 1414اًم٘ماهرة , ُمٙمتبة اًم٘مدد, طمسام اًمديـ اًم٘مدد :حت٘مٞمؼ, هـ( 817

 7ط, ًم٘مران اًمٙمريؿ سمػموتدار ا, حت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم اًمّماسمقيناظمتّمار و, خمتٍم شمٗمسػم سمـ يمثػم .41

 ـ.ه1412

 :حت٘مٞمؼ, اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ) صحٞمح ُمسٚمؿ ( شم٠مًمٞمػ ُمسٚمؿ سمـ احلجاج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمساسمقري .41

 .ـه1334, ط ُمّمقر ُمـ اًمٓمبٕمة اًمؽميمٞمة ذم اؾمتاٟمبقل, سمػموت –جمٛمققمة ُمـ اعمح٘م٘ملم دار اجلٞمؾ 

, اًمرياض, ُمٙمتبة اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞمة, ُدسمٞمان سمـ حمٛمد اًمدسمٞمان شماًمٞمػ, اًمامًمٞمة أصاًمة وُمٕماسة اعمٕماُمالت  .42

 هـ .1432, 2ط

حت٘مٞمؼ قمبد اًمسالم حمٛمد هارون دار , شم٠مًمٞمػ أمحد سمـ ومارس سمـ زيمريا اًم٘مزويٜمل, اًمٚمٖمة ُم٘مايٞمسُمٕمجؿ  .43

 ـ  ـه 1399اًمٗمٙمر 

اًمنمسمٞمٜمل  حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞمب, إمم ُمٕمرومة ُمٕماين أًمٗماظ اعمٜمٝماج شم٠مًمٞمػ ؿمٛمس اًمديـ اعمحتاجُمٖمٜمل  .44

 هـ . 1415  1ط, دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة , اًمِماومٕمل

أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ  :قمـ محؾ إؾمٗمار ذم إؾمٗمار ذم ختريج ُما ذم اإلطمٞماء ُمـ إظمبار شم٠مًمٞمػ اعمٖمٜمل .45

 ًمبٜمان –سمػموت , دار اسمـ طمزم , قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمراىمل
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, شم٠مًمٞمػ مجال اًمديـ اسمق اًمٗمرج قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي, اعمٜمتٔمؿ ذم شماريخ آُمؿ و اعمٚمقك .46

 .ـه 1412 1ط, سمػموت –دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة 

دار اًمٙمتب , أسمق اؾمحاق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي :شم٠مًمٞمػ , اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُمام اًمِماومٕمل .47

 د . ت ., اًمٕمٚمٛمٞمة

)ُمـ  :اًمٓمبٕمة اًمٙمقيت –اعمقؾمققمة اًمٗم٘مٝمٞمة اًمٙمقيتٞمة صادر قمـ: وزارة إوىماف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞمة  .48

 :38 – 24إضمزاء  اًمٙمقيت.. -دار اًمسالؾمؾ , اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة :23 – 1هـ( إضمزاء  1427 - 1414

 ارة .ـمبع اًمقز, اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة :45 – 39ُمٍم..إضمزاء  -ُمٓماسمع دار اًمّمٗمقة , اًمٓمبٕمة إومم

أسمق ؾمٝمؾ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ    :شم٠مًمٞمػ, ُمقؾمققمة ُمقاىمػ اًمسٚمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝمج واًمؽمسمٞمة .49

ط , اعمٖمرب –ُمرايمش , اًمٜمبالء ًمٚمٙمتاب, ُمٍم –اًم٘ماهرة , اعمٙمتبة اإلؾمالُمٞمة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, اعمٖمراوي

 د . ت . 1

 –دار اًمٖمرب آؾمالُمل , حت٘مٞمؼ:  اًمديمتقر سمِمار ُمٕمروف, شم٠مًمٞمػ ُماًمؽ سمـ أٟمس إصبحل, اعمقـم٠م .51

 . ت.د سمػموت

مجال اًمديـ أسمق حمٛمد  :ٟمّمب اًمراية ٕطماديث اهلداية ُمع طماؿمٞمتف سمٖمٞمة إعمٕمل ذم ختريج اًمزيٚمٕمل شم٠مًمٞمػ .51

 ًمٚمث٘ماومة اًم٘مبٚمة دار/  ًمبٜمان–سمػموت , حمٛمد قمقاُمة :حت٘مٞمؼ, قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمزيٚمٕمل 

 .ـه 1418  1ط, اًمسٕمقدية – ضمدة - اإلؾمالُمٞمة

قمدد ُمـ اعمختّملم  :شم٠مًمٞمػ, صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم ُمٙمارم أظمالق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ  اًمٜمٕمٞمؿٟمرضة  .52

, دار اًمقؾمٞمٚمة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, سم٢مذاف اًمِمٞمخ / صاًمح سمـ قمبد اهلل سمـ محٞمد إُمام وظمٓمٞمب احلرم اعمٙمل

 د. ت ., 4ط , ضمدة

حت٘مٞمؼ:  :قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل :شم٠مًمٞمػ, هناية اعمٓمٚمب ذم دراية اعمذهب .53

 . ـه 1428, 1ط , دار اعمٜمٝماج, قمبد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمديب

أسمق احلسـ , شم٠مًمٞمػ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهماين  اعمرهمٞمٜماين, ذم ذح سمداية اعمبتدئ اهلداية .54

 ًمبٜمان –سمػموت , دار اطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب, هـ( حت٘مٞمؼ:  ـمالل يقؾمػ 593 :سمرهان اًمديـ )اعمتقرم

  .ت.د


