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5 

حيتٟٛايبشحع٢ًَكد١َتكُٓتاؿدٜحعٔايسمح١يفاإلضالّ،ٚعَٔػه١ً املًدـ

يفاإلضالّ،ثِتػسٜعايعكٛباتٚزا٤اهلدفَٔايبشحٚأٖداؾَ٘ٚٓٗذ٘،ثِمتٗٝدّاعٔ

ع٢ًاؾٓا٠:َٔإقا١َايعكٛباتايػسع١ٝعد٠دٛاْبيًسمح١اؿدٜحعٔ

 ؾُٔاْبٛاؾٖٚرٙ ؼؿ٢. إٔ َٔ أنجس ؾٗٞ اؿؿس، ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ٖٞ

َٔأقِٝعًٝ٘سدَٔسدٚداهللأٚايسمح١يفؾتحبابايتٛب١أَاّٖرٙاؾٛاْب:داْب

إٔ اؾسمي١ ع٢ً اطًع َٔ َطايب١ ٚنرا عًٝ٘، اؿد إقا١َ بٗا اضتشل دٓا١ٜ د٢ٓ

قا١َعكٛب١ايكتٌ;بايعؿٛعٔايكاتٌإىلَكابٌنايد١ٜأٜٚطرتٖا،ٚنرا:ايسمح١يفإ

إ ٚنرا إىلاؿانِبدَٕٚكابٌ. ايػؿاع١يفاؿدٚدقبٌٚؾٛهلا َٚهإ ايتػدٜديف،

أْهسعٔاؾاْٞدز٤اؿدست٢ٜكاّ،ٚسدايصْاثبٛت ايتًطـيفإقا١َ،ٚبعدثبٛت٘إذا

َٓعضبٚعدقطعٗاتؿادّٜايًطسا١ٜ.سطِٜدايطازمبايصٜتب،ٚسداؾًدع٢ًايػازب

عدّتعٝريأٚاستكازأٌٖاحملدٚدأٚضبِٗ.ٚأٚتعٝرئَأقِٝعًٝ٘اؿد.

ثِدا٤تاـامت١َب١ٓٝألِٖايٓتا٥راييتخسزَٓٗاايبشح...



 

عبداؾبازقُدقا٥دايؿربٟد. .أ

داَع١-ن١ًٝاآلداب-املػازىأضتاذايؿك٘

 ايُٝٔ-اؿدٜد٠
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َكد١َ:

اؿُدهللٚايؿال٠ٚايطالّع٢ًزضٍٛاهلل...ٚبعد:

ؾكداقتكتإزاد٠اهللتعاىلإٔتؿٝضزمحت٘املطًك١ع٢ًمجٝعكًٛقات٘يٝرتامحٛاؾُٝابِٝٓٗ،ؾأخرنٌَِٓٗبٓؿٝب

ازتك٢بإْطاْٝت٘،ؾهإسطباضتعداددٗاشايتًكٞؾٝ٘،ؾُطتهجسَٚكٌ،َٚٓتؿعَٚعطٌ،ٚنًُانإْؿٝباإلْ طإَٓٗاأٚؾس،

أزق٢غعٛزّا،ٚأنجستٛاقعّا،ٚأْبٌخًكّا،ؾٝؿبحأخؿضدٓاسّا،ٚآَٔغا١ً٥،ٚأْد٣عّٝٓا،ٚأزسبؾدزّا،ٚأزد٢يسمح١اهللعصٚدٌ

.1ممٔأعسضعٓٗا

ْؿط٘ؾكاٍضبشاْ٘:،نتبٗاع٢ًايسمحٔايسسِٝ،َأخٛذ٠َٔامسنئَامسا٥٘اؿط٢ٓ:اهللتعاىلٚايسمح١ؾؿ١َٔؾؿات

...2...نتبع٢ًْؿط٘ايسمح١.:ٍٚقا...3نتبزبهِع٢ًْؿط٘ايسمح١بعدّايكٓٛط٣َٔعبادٙنسَّآَ٘ٚتؿكاّل،ْٚاد

.4قٌٜاعبادٟايرٜٔأضسؾٛاع٢ًأْؿطِٗالتكٓطٛأَزمح١إٕاهللٜػؿسايرْٛبمجٝعّاإْٖ٘ٛايػؿٛزايسسِٝزمحت٘ؾكاٍ:

"إْٗاايسمح١ايٛاضع١اييتتطعنٌَعؿ١ٝ،نا١ٓ٥َاناْت،ٚإْٗاايدع٠ٛيألٚب١،دع٠ٛايعؿا٠املطسؾنيايػازدٜٔاملبعدٜٔيفتٝ٘

ايكالٍ،دعٛتِٗإىلاألٌَٚايسدا٤ٚايجك١بعؿٛاهلل،إٕاهللزسِٝبعبادٙ،ٖٜٚٛعًِقعؿِٗٚعذصِٖ.ٜٚعًِايعٛاٌَاملطًط١عًِٝٗ

نٝاَِْٗٚٔخازد٘.ٜٚعًِإٔايػٝطإٜكعدهلِنٌَسؾد،ٜٚأخرعًِٝٗنٌطسٜل،ٚجيًبعًِٝٗغًٝ٘ٚزدً٘،َٔداخٌ

ٍٙ،ٚأَْ٘طهنيضسعإَاٜطكطإذاأؾًتَٜٔدٙ ٚأْ٘دادنٌاؾديفعًُ٘اـبٝح!ٜٚعًِإٔبٓا٤ٖرااملدًٛماإلْطاْٞبٓا٤ٚا

 ٚإَٔازنبيفنٝاَْ٘ٔٚظا٥ـٍَََٚٔٝٛٚٔغٗٛاتضسعإَآٜشسفعٔايتٛاشٕاؿبٌايرٟٜسبط٘ٚايعس٠ٚاييتتػدٙ.

عٖٔرااملدًٛمنٌ–ضبشاْ٘–ؾٝػطبٖ٘ٓاأٖٚٓاى،ٜٚٛقع٘يفاملعؿ١ٖٝٚٛقعٝـعٔاالستؿاظبايتٛاشٕايطًِٝ.ٜعًِاهلل

ؾُٝدي٘يفايعٕٛ،ٜٚٛضعي٘يفايسمح١،ٚالٜأخرٙمبعؿٝت٘ست٧ٜٝٗ٢ ي٘مجٝعايٛضا٥ٌيٝؿًحخطأٜٙٚكِٝخطاٙع٢ًٖرا

ايؿساط،ٚبعدإًٜٔريفاملعؿ١ٝ،ٜٚطسفيفايرْب،ٚحيطبأْ٘قدطسدٚاْت٢ٗأَسٙٚملٜعدٜكبٌٚالٜطتكبٌ،يفٖرٙايًشع١

ايًطٝـ ايٓدٟ ايسمح١ ْدا٤ ٜطُع ٚايكٓٛط، ايٝأع تكٓط":5ؿع١ ال أْؿطِٗ ع٢ً أضسؾٛا ايرٜٔ عبادٟ ٜا زمح١قٌ َٔ ٛا

.6اهلل...

ؾاهللزسِٝحيبَٔعبادٙايسمحا٤ ٜٚبػسِٖبسمحت٘: ،...ٕ7ٜبػسِٖزبِٗبسمح١َٓ٘ٚزقٛاُٜسسِ.ٜٚطرت َٜسسِال َٚٔال ،

ْٚٓصٍَٔايكسإَٓا.ٚدعٌَٔايكسإٓزمح١:8...ٚزمحيتٚضعتنٌغ٤ٞ...:خًك٘نٌمشًتعبادٙٚالٜؿكشِٗ.ٚزمحت٘

                                                           
.16-15،دازاإلميإيًطبعٚايٓػسٚايتٛشٜع،اإلضهٓدز١ٜاْعس:ايسمح١،ًَٝش١َسعٞايعدٍ،1

(.12ضٛز٠األْعاّ،)2

(.54ضٛز٠األْعاّ،)3

(.53ضٛز٠ايصَس،)4

.5/182ّ،1992ٖـ1412(،17ٍايكسإٓ،ضٝدقطب،بريٚت،دازايػسٚم،ط)يفظال5

(.53ضٛز٠ايصَس،)6

(.21ضٛز٠ايتٛب١،)7

(156ضٛز٠األعساف،)8
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ٚزمح غؿا٤ يًبػس:1يًُؤَٓني١ٖٛ زمح١ خامتِٗ َِٗٓٚ ايسضٌ عٓتِ.ٚأزضٌ َا عًٝ٘ عصٜص أْؿطهِ َٔ زضٍٛ دا٤نِ يكد

.2سسٜـعًٝهِباملؤَٓنيزؤٚفزسِٝ

ؾايسمح١مس١َٔمساتٖراايدٜٔ،ؾٗٛدٜٔنً٘زمح١،ؾٗٛزمح١يفعكٝدت٘ٚزمح١يفتػسٜعات٘،ٚزمح١يفأخالق٘ٚزمح١يف

 َٚكاؾدٙ. زمح١أٖداؾ٘ ايعكٛبات ست٢ زمح١، ٚؾؿح ٚعؿٛ زخؿ١ ٚنٌ زمح١، ؽؿٝـ ٚتػدٜدّا-ؾهٌ ٖٚرٙ-ؽؿٝؿّا ،

:ثالث١َٔايسمح١َٔايكط٠ٛإذاأدتإىلاألَٔايػاٌَؾؿٝٗادٛاْبؾٝٗاٚإٕنإايعكٛبات

َٔايعكاب، عٔاؾسمي١ؾٓذٛا أقًعٛا بٗا عًُٛا ألِْٗإذا َٔتٓاهلِايعكٛب١; ْدز٠ ايسدِأقُٝتخالٍٚأٚاّل: عكٛب١ إٔ قدٚزد

 ضتَساتؾكط.-عٗدايٓب٠ٛٚاـالؾ١-أزبعنيض١ٓ

ٚإٕ اؾسمي١، عامل يف أؾهازِٖ ؼّٛ ممٔ بايسمح١ أسل ؾِٗ ايعكٛب١، َٔ خٛؾّا اجملسّ ٜستدع سني اإلدساّ قشاٜا تكًٌٝ ثاّْٝا:

 نؿٛاعٓٗاخٛؾّأَايعكاب.

.3ٚاالقطسابٚاإلدساّ،ٚاالْتكأَّأٌٖاإلدساّايكًلثايجّا:محا١ٜاجملتُعَٔايعٝؼع٢ً

ٜٗدفاملٓٗراإلضالََٞٔٚزا٤تػسٜع٘يًعكٛباتمحا١ٜايؿسدٚاجملتُعَٔإٔتؿٝب٘تؿسؾاتبعضأؾساداجملتُعَػه١ًايبشح:

ناْتٖرٙايعكٛباتؾٝٗأَغرياألخالق١َٝٔعدٚإٚاْتٗاىيًشسَاتٚيًهًٝاتاـُظاييتدا٤اإلضالّؿُاٜتٗا،َٚٔثِ

ايبشحٜتُشٛزسٍٛايتطاؤٍاآلتٞ:ٌٖايعكٛبات ٖٚرا ايسمح١ٚايعطـع٢ًاؾٓا٠َاملٜهٔباؿطبإزغِقطٛتٗاٚغدتٗا،

ايػسع١ٝع٢ًَاؾٝٗأَايػد٠ٚايكط٠ٛخاي١َٝٔايسمح١؟أّإٖٔٓاىدٛاْبيًسمح١ؼٝطبٗرٙايعكٛباتسنيتٓؿٝرٖاع٢ً

كٝٗاٚالتٓؿوعٓٗاعاٍ؟.َطتش

َٓٗرايبشح:َتعدداؾٛاْب:

ؾَٗٛٓٗراضتكسا٥ٞ:ٜتِؾٝ٘مجعاملاد٠ايع١ًَُٝٔاألقٛاٍٚايٓؿٛفايػسع١ٝاملتعًك١مبٛقٛعايسمح١...

ؼًًٝٞ:ٜتِؾٝ٘ؼًٌٝاألقٛاٍٚايٓؿٛفايػسع١ٝاملتعًك١مبٛقٛعايسمح١...-

عًُٞ:َٔخالٍاؾٛاْباآلت١ٝ:-

 ذنسأزقاّاآلٜاتايكسآ١ْٝٚضٛزٖا. (1

 ؽسٜراألسادٜحايٓب١ٜٛسطباملٓٗرايعًُٞاملعتُديفايتدسٜر. (2

عصٚاألقٛاٍٚايٓؿٛفإىلقا٥ًٝٗاَعذنساملسدعايعًُٞباؾص٤ٚايؿؿش١... (3

أٖدافايبشح:ٜٗدفايبشحإىلاآلتٞ:

 ;ع٢ًكايؿات٘ايػسع١ٝ.تعسٜـايٓاعبإٔاإلضالّنً٘زمح١،ست٢ٖٜٚٛعاقباؾاْٞ .1

                                                           
(.82ضٛز٠اإلضسا٤،)1

 (.128ضٛز٠ايتٛب١،)2

يفايسابطاآلتٞ.-زمح٘اهللتعاىل-اْعس:َكاي١يألضتاذايدنتٛز/قُٛدأمحدايص3ٜٔ

http://islamsyria.com/portal/article/show/1140#sthash.zjwhmx9u.dpuf


 

751 
 

  2015يونيو  –يناير - األولالمجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

  من جوانب الرمحة يف العقوبات الشرعية
 

عبداؾبازقُدقا٥دايؿربٟد. .أ
 

يف .2 زمح١ أٟ ؼٌُ ٚال اْتكا١َٝ، قاض١ٝ عكٛبات ايػسع١ٝ ايعكٛبات إٔ َٔ ايٓاع َٔ نجري أذٖإ يف زضذ َا إشاي١

 إٜكاعٗاع٢ًاؾٓا٠.

إبساشضع١اإلضالّٚتكدٜسٙيًكعـايبػسٟبإٔدعٌيفٖرٙايعكٛباتَٔايسمح١ع٢ًاملدايؿنيَامتطحعِِٖٓٗ .3

 ٚاؾٓا١ٜيفٚقتٚاسد.ؾٝط٦ُٓٛاإىلضع١زمح١اهللبِٗ.ايعكٛب١

تٓؿٝرٖاإٔايعكٛباتتعتربدٛابس،أٟإٔ-نُاقسزبعضايؿكٗا٤-أبًؼدٛاْبايسمح١َٔاهللعصٚدٌايعًِبإٔ .4

 عراباآلخس٠أٟأْٗاَهؿساتيًرْب.َ٘ٔع٢ًاؾاْٞيفايدْٝاتكٝ

قت٣ٛايبشح:

:َٔدسا٤إقا١َايعكٛباتايػسع١ٝاْبيًسمح١عد٠دٛضٝتٓاٍٚايبشح

اؾاْباألٍٚ:ايسمح١يفؾتحبابايتٛب١أَاّاؾٓا٠.

اؾاْبايجاْٞ:َطايب١َٔاطًعع٢ًاؾسمي١إٜٔطرتٖا.

اؾاْبايجايح:ايسمح١يفإقا١َعكٛب١ايكتٌ.

َهإايػؿاع١يفاؿدٚدقبٌٚؾٛهلاإىلاؿانِ.إ:سابعاؾاْباي

.ست٢ٜكاّسدايصْاثبات:ايتػدٜديفإاَظاْباـاؾ

بعدثبٛت٘إذاأْهس.عٔاؾاْٞدز٤اؿدع:طاداؾاْباي

:ايتًطـيفإقا١َسداؾًدع٢ًايػازب.طابعاؾاْباي

:سطِٜدايطازمبايصٜتبعدقطعٗاتؿادّٜايًطسا١ٜ.جأَاؾاْباي

ايكرفٚايسد٠ٚاؿساب١ٚايبػٞ.ايسمح١يفتػسٜععكٛبات:ضعاتاؾاْباي

َٓعضبأٚتعٝرئَأقِٝعًٝ٘اؿد.اؾاْبايعاغس:

:عدّتعٝريأٚاستكازأٌٖاحملدٚدأٚضبِٗ.دٟعػسااؾاْباؿ
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متٗٝد:

ؾهإ،ايهسمي١يًبػس١ٜ،يريوؾٜٗٛكدّاؿًٍٛاييتتطتكسبٗااؿٝا٤٠اإلضالّيفٚاقعٜ٘سٜداؿُا١ٜايها١ًَيًبػس١ٜمجعاإٕ

َهدز ٜعهسؾؿٖٛا ٚال تطتكِٝاؿٝا٠ بتػسٜعايعكٛب١ع٢ً،البدَٔٚقعقٛابطٚغسا٥عَٔخالهلا ناْتايكسٚز٠ َٖٔٓا

ٚيهِيفعخيافب٘اجملسّؾالٜكدّع٢ًاملٓٗٝاتٚاحملعٛزات،ؾٗٛسنيٜػسعاؿدٚدٜسٜدَٓٗااضتكسازاؿٝا٠داساملٓشسؾنين

أٚيٞاأليبابيعًهِتتكٕٛايكؿاف ٜا 1سٝا٠ ٚايعٌُع٢ًضعاد٠اجملتُعَٔايعكابٖٛؾاهلدفإذّا. إؾالحايٓؿٛعٚتٗرٜبٗا

غأْٗايفذيوغإٔايطبٝباؿاذمايرٟزأ٣بعدبرٍغا١ٜٚضع٘يفعالزاملسٜضٚددإٔضالَت٘ٚإْكاذسٝات٘ؼتِبرتعكٛٙ

.2ست٢ٜطًِاؾطِ

تعدَؿًش١ادذاتٗسع٢ًاجملسّأَسََٔطتًصَاتعالزاـطٛز٠ايها١َٓيفغدـاجملسّٖٚٞيفإقا١َاؿدبؾاإلٜالّايٛاقع

.َٔسٝحمحا١ٜاجملتُع

ٚاملتأٌَيًٓؿٛفايػسع١ٜٝدزىإٔ،باٚلدإٔاإلضالّيفظٌْعاَ٘املتهاٌَٜتدرأضبابايٛقا١ٜقبٌإٜٔتدرأضبابايعك

تايكاعد٠ايػسع١ٝدا٤إىلاإلدا١ْٚايتدط١٦يريوفدٗ،ٚالٜذيوضبٝاّلإىلا٤ايطاس١ٚايعؿَٛاأَهٔاإلضالّٜٗدفإىلإبس

،ؾإٕنإيَ٘ااضتطعتِعٔاملطًُنياؿدٚدأٚاَزاِد"عٔعا٥ػ١زقٞاهللعٓٗاقايت:قاٍزضٍٛاهللاييتٜٛؾٞبٗااؿدٜح

"،ٚقدز٣ٚمٖٛراغريٚاسدَٔأؾشابزض3ٍٛيعؿٛخرئَإٔخيط٧يفايعكٛب١كسزؾدًٛاضبًٝ٘;ؾإٕاإلَاّإٔخيط٧يفا

أِْٗقايٛاَجٌذيو.اهلل

.(4َاٚددمتيَ٘دؾعّااؿدٚد:)ادؾعٛاقاٍ:قاٍزضٍٛاهللٚعٔأبٖٞسٜس٠

 ."5ايسأؾ١ٚايسمح١زؾُٔسلإَاّاملطًُنيإٜٔسدحضبٌٝايعؿَٛاأَهٔع٢ًإظٗا"

.؟.قايٛا:أؾالعؿٛت(نٝـالأبهٞٚأَيتتكطعبنيأظٗسنِ)ؾأَسبكطع٘،ثِبه٢ؾط٦ٌؾكاٍ:اهللزضٍٛطازمإىلٚد٤ٞب

قاٍ:)اِدَزأٚا(ٚعٔابٔعباعزقٞاهللعُٓٗاإٔزضٍٛاهلل6ذيوضًطإض٤ٛايرٟٜعؿٛعٔاؿدٚد،ٚيهٔتعاؾٛا..)قاٍ:

 (.7اؿدٚدبايػبٗات

 

                                                           
.179ضٛز٠ايبكس٠،1

 قاقساتيفايدٜاتٚاؾٓاٜات،أ.د/قُدذنٞايطٝد،داَع١األشٖس،ؾسعأضٝٛط.2

ع،أخسد٘ايرتَرٟ;أبٛعٝط٢قُدبٔعٝط٢بٔضٛز،يفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابَادا٤يفدز٤اؿدٚد،ايسٜاض،دازايطالّيًٓػسٚايتٛش3ٜ

 .345ّ(،1999ٖـ1420)1ط

ين،يفضٓٓ٘،نتاباؾدٚد،بابايطرتع٢ًاملؤَٔٚدؾعاؿدٚدبايػبٗات،ايسٜاض،دازأخسد٘ابَٔاد١،أبٛعبداهللقُدبٜٔصٜدايكص4ٜٚ

.365ّ(،1999ٖـ1420)1ايطالّيًٓػسٚايتٛشٜع،ط

 .1/226، ٖـ1356(1اْعس:ؾٝضايكدٜس،عبدايسؤٚفاملٓاٟٚ،املهتب١ايتذاز١ٜايهرب٣،ط)5

ٞاألشدٟ،يفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابايعؿٛعٔاؿدٚدَاملتبًؼايطًطإ،بريٚت،يبٓإ،دازابٔزٚاٙأبٛداٚد;ضًُٝإبٔاألغعحايطذطتا6ْ

 (.328)1/275.ٚأبٜٛع661٢ًّ(،1998ٖـ1419)1سصّيًطباع١ٚايٓػسٚايتٛشٜع،ط

 .239-8/238ّ(،1992ٖـ1413عسؾ١،تط)أخسد٘ايبٝٗكٞ،يفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابَادا٤يفدز٤اؿدٚدبايػبٗات،بريٚت،دازامل7
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(.1َٔسدؾكدٚدببًػينتعاؾٛااؿدٚدبٝٓهِؾُا)قاٍ:بٔعُسٚإٔايٓيٚسدٜحعبداهلل

املٛقـايسغٝدايرٟٜدعٛإىلايعؿٛٚايؿؿحٖٛزٚحايػسٜع١ْؿطٗااييتتساعٞظسٚفاؾاَْٞٚٛاقؿ٘اييتقدتؿكدٙيفاٗرؾ

االختٝاز طسٜل تطًه٘ أٚ إزادت٘ األسٝإ اؾسمي١غريبعض يف ؾٝتٛزط املسض.ايؿشٝح ؾسٜط١ ٜكع أٚ اهلل إٔ َٚع يفقد غدد

ًسمح١ملكرتيفٖرٙاؿدٚدٚيٝظٖراَٝاّلعٔايعدٍيعد٠دٛاْبُظايعكٛب١ٚأٚقعأغدايعرابع٢ًَستهباؿدٚدإالأْٓاًْ

اإلضالّ.١ايًرُٜٖٔأَمساتٖرامحٚاالضتكا١َ،ٚإمناٖٛإظٗازيسٚحايطُاس١ٚايس

:١يفؾتحبابايتٛب١أَاّاؾٓا٠محاؾاْباألٍٚ:ايس

يًتٛب١الٜػًلست٢تطًعايػُظََٔػسبٗا،ؾؿٞسدٜحأبَٞٛض٢األغعسٟ َٔزمح١اهللتعاىلبعبادٙإٔؾتحيًُرْبنيبابّا

 ست٢عٔايٓي يٝتٛبَط٤ٞايًٌٝ بايٓٗاز ٜٚبططٜدٙ بايًٌٝيٝتٛبَط٤ٞايٓٗاز، )إٕاهللعصٚدٌٜبططٜدٙ تطًعقاٍ:

(.2ايػُظََٔػسبٗا

مجٝعّا اإلضالّ عًُا٤ ايتٛب١ ٚدٛب ع٢ً أمجع ايكسطي:-ٚقد اإلَاّ ٜكٍٛ ع٢ً"نُا ؾسض ايتٛب١ إٔ ع٢ً األ١َ ٚاتؿكت

األشَإ ٚنٌ األسٛاٍ نٌ يف األعٝإ ع٢ً ؾسض "3املؤَٓني...ٖٚٞ تعاىل: يعًهِيكٛي٘ املؤَٕٓٛ أٜ٘ مجٝعّا اهلل إىل ٚتٛبٛا

ِٔتا٥بَٔايهبا٥سإذاأمّلبٗا،ٖٚٛيٝظمبعؿّٛ،ؾ.4تؿًشٕٛ ُِ ُُٗابًؼاملس٤يفاالضتكا١َ،ٚايتك٣ٛ،ؾٗٛيفساد١إىلايتٛب١،َؾ

ٌَّٜٔطًَِٓٗا،َٚٔتا٥بَٔايػبٗاتٚاملهسٖٚاتٚايػؿالتاييتتعرتٟايكًٛب..ؾايتٛب١ٚادب١ست٢ َٚٔتا٥بَٔايؿػا٥س،ٚق

ٚاألٚيٝا٤، األْبٝا٤ ع٢ً بآدّ اختؿت ايتٛب١ إٔ ٜكاٍ ايطالّ-ؾال -عًٝ٘ :ً٘ٝع ؾتاب زب٘ ادتباٙ ثِ ؾػ٣ٛ، زب٘ آدّ ٚعؿ٢

.بٌٖٛسهِخايدإىلقٝاّايطاع١،الميهٔايكٍٛغالؾ٘،ؾايسدٛعٜعينايتٛب١إىلاهلليفسلنٌإْطإ،ٜٚػريإىل5ٖٚد٣

(.6آدّخطا٤،ٚخرياـطا٥نيايتٛابٕٛ:)نٌبينذيوإٔأْظبَٔايوقاٍ:قاٍزضٍٛاهلل

ٜاأٜٗاايرٜٔآَٓٛاتٛبٛاإىلاهللتٛب١ْؿٛسّاعط٢زبهِإٜٔهؿسعٓهِض٦ٝاتهِٚدعاِٖإىلايتٛب١ايٓؿٛحنُايفقٛي٘تعاىل:

بأمياِْٜٗكٛيٕٛزبٓاٜٚدخًهِدٓاتػسَٟٔؼتٗااألْٗازّٜٛالخيصٟاهللايٓيٚايرٜٔآَٓٛاَعْ٘ٛزِٖٜطع٢بنيأٜدِٜٗٚ

ع٢ًنٌغ٤ٞقدٜس إْو يٓا ٚاغؿس ْٛزْا تٛب١ْؿٛسّا:ؾادق7١أمتِيٓا إيٝ٘، املؤَٓنيٜأَسِٖبايتٛب١ ْدا٤إهلٞيعبادٙ ؾٗرا

.8خايؿ١،ٚاألَسَٔاهللتعاىلٜكتكٞايٛدٛب،َاملٜؿسفعٓ٘ؾازف

                                                           
أخسد٘اؿانِ،قُدبٔعبداهللايٓٝطابٛزٟ،يفَطتدزن٘،ٚقاٍعٓ٘:سدٜحؾشٝحٚملخيسد٘ايبدازَٟٚطًِ،نتاباؿدٚد،بريٚتداز1

.4/424ّ(،1990ٖـ1411)1ايهتبايع١ًُٝ،ط

(،بريٚت،دازابٔسص5ّٛزٟ،يفؾشٝش٘،نتابايرنسٚايدعا٤ٚاالضتػؿاز،باب)أخسد٘اإلَاَّطًِ،أبٛاؿطنيبٔاؿذازايكػريٟايٓٝطاب2

.1475ّ(،1998ٖـ1419)1يًطباع١ٚايٓػس،ط

 .5/90ّ(،1967ٖـ1387اؾاَعألسهاّايكسإٓ،دازايهتابايعسبٞيًطباع١ٚايٓػس،ايكاٖس٠،تط)3

(.31ضٛز٠ايتٛب١)4

(.122-121ضٛز٠ط٘،)5

-أسدزٚا٠اؿدٜح-.ٚاؿانِ،يفَطتدزن٘،ٚقاٍعٓ٘ايرٖي:ابَٔطعد619َٔاد١،يفضٓٓ٘،نتابايصٖد،بابذنسايتٛب١،أخسد٘اب6

،ّٔٝ  .4/273ي

(.8ضٛز٠ايتشسِٜ،)7

.95اْعس:إزغادايؿشٍٛإىلؼكٝلاؿلَٔعًِاألؾٍٛ،قُدبٔعًٞايػٛناْٞ،بريٚت،دازايؿهس،8
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إٕايرٜٔؾتٓٛااملؤَٓنيٚاملؤَٓاتثِِٗيفدِٜٓٗنُايفقٛي٘تعاىل:َٚٔدٛاْبزمح١اهللأْٜ٘كبٌتٛب١َٔعربأٚيٝا٤ٙٚؾتٓ

.يفاآل١ٜدالي١ٚاقش١ع٢ًنسّاهللتعاىليعبادٙ;ٚذيوبؿتحبابايتٛب١ست1٢ملٜتٛبٛاؾًِٗعرابدِٗٓٚهلِعراباؿسٜل

بِٗيفأخادٜدَطذ ٚأيكٛا املؤَٓنيٚاملؤَٓات، ايرٜٔعربٛا ايطػا٠ ٜكٍٛيًهؿس٠ باهللايعصٜصاؿُٝد. أِْٗآَٓٛا إآل اليػ٤ٞ س٠

".2اؿطٔايبؿسٟ:عٖٔرٙ:"اْعسإىلٖراايهسّٚاؾٛد:قتًٛاأٚيٝا٤ٖٜٙٚٛدعِٖٛإىلايتٛب١ٚاملػؿس٠!!!

ٚالٜكتًٕٛايٓؿظٚايرٟالٜدعَٕٛعاهللإهلّاآخسَٚٔدٛاْبزمح١اهللإٔؾتحبابايتٛب١َٔنبا٥سايرْٛبؾكاٍضبشاْ٘:

اييتسسّاهللإآلباؿلٚالٜصَْٕٜٛٚٔؿعٌذيوًٜلأثاَاٜكاعـي٘ايعرابّٜٛايكٝا١َٚخيًدؾَٝ٘ٗاْاإآلَٔتابٚآَٔٚعٌُ

م،ؾٗٛ.ؾهُاٜكبٌاهللتعاىلايتٛب١َٔايػسىٚايٓؿا3عُاّلؾاؿّاؾأٚي٦وٜبدٍاهللض٦ٝاتِٗسطٓاتٚنإاهللغؿٛزّازسُّٝا

ٜكبًٗأَنبا٥سايرْٛب:َجٌقتٌايٓؿظاييتسسّاهللإآلباؿل،َٚٔايص٢ْ.

ؾعٔأبٞضعٝداـدزٟ ؾإٕاهللتعاىلٜتٛبعًٝ٘، إْٔياهللؾُٔقتٌٚأضسفيفايكتٌثِتابْٚدّع٢ًإضساؾ٘يفايكتٌ،

ؾطأٍعٔأ )نإؾُٝٔقبًهِزدٌقتٌتطع١ٚتطعنيْؿطّا، ؾكاٍإْ٘قتٌتطع١قاٍ: ؾأتاٙ عًِأٌٖاألزضؾدٍع٢ًزاٖب،

ٚتطعنيْؿطّاؾٌٗيَ٘ٔتٛب١،ؾكاٍ:ال،ؾكتً٘ؾهٌُبَ٘ا١٥،ثِضأٍعٔأعًِأٌٖاألزضؾدٍع٢ًزدٌعامل،ؾكاٍ:إْ٘قتٌَا١٥

ٕبٗاأْاضّاٜعبدٕٚاهلل،ؾاعبداهللْؿظؾٌٗيَ٘ٔتٛب١؟،ؾكاٍ:ْعَِٚٔحيٍٛبٝٓ٘ٚبنيايتٛب١؟اْطًلإىلأزضنراٚنراؾإ

َٚال٥ه١ ايسمح١ َال٥ه١ ؾٝ٘ ؾاختؿُت املٛت أتاٙ ايطسٜل ْؿـ إذا ست٢ ؾاْطًل ض٤ٛ، أزض ؾإْٗا أزقو إىل تسدع ٚال َعِٗ

ًَِٖويفؾٛز٠ايعراب.ؾكايتَال٥ه١ايسمح١:دا٤تا٥بّاَكباّلبكًب٘إىلاهلل.ٚقايتَال٥ه١ايعراب:إْ٘ملٜعٌُخريّاقط،ؾأتا

آدَٞؾذعًٛٙبِٝٓٗؾكاٍ:قٝطٛاَابنياألزقنيؾإىلأٜتُٗانإأد٢ْؾٗٛي٘،ؾكاضٛاؾٛددٚٙأد٢ْإىلاألزضاييتأزاد،ؾكبكت٘

(.ؾكددٍاؿدٜحدالي١ٚاقش١ع٢ًزمح١اهلليفقبٍٛتٛب١ايكاتٌَعإضساؾ٘يفايكتٌٚػاٚشٙاؿدؾٝ٘،قت4ٌَال٥ه١ايسمح١

١٥ْؿظٚملٜعٌُخريّا،ؾًِٜؿٌهللزنع١ؾٝتذاٚشاهللعٜٓ٘ٚؿتحي٘بابايتٛب١ٜٚتكبًَ٘عايؿاؿني.ٜكٍٛابٔقِٝاؾٛش١ٜ:َا

إٔدعٌ-ٖٚٛيفتًواؿاٍ–"ٚتأٌََاقاّبكًبقاتٌاملا١٥َٔسكا٥لاإلميإاييتملتػػً٘عٔايطريإىلايكس١ٜ.ٚمحًت٘

".5ضهساتاملٛت،ؾٗراأَسآخس،ٚإميإآخسٚالدسّإٔأؿلبايكس١ٜايؿاؿ١،ٚدعٌَٔأًٖٗا٤ٜٛٓبؿدزٙ،ٜٚعاجل

ٚإذانإ ٜٚكٍٛاإلَاّايػٛناْٞ:"ٚاؿلإٔبابايتٛب١ملٜػًلدٕٚنٌعافبٌَٖٛؿتٛحيهٌَٔقؿدٚزاّايدخٍَٛٓ٘،

َٔؾاسب٘اـسٚزَٓ٘ٚايدخٍٛيفبابايتٛب١،ؾهٝـمبادَْٚ٘ٔايػسىٖٚٛأععِايرْٛبٚأغدٖامتشٛٙايتٛب١إىلاهللٜٚكبٌ

".6املعاؾٞاييتَٔمجًتٗاايكتٌعُدّا؟ٚاهللأسهِاؿانُني،ٖٛايرٟحيهِبنيعبادٙؾُٝاناْٛاؾٝ٘خيتًؿٕٛ

                                                           
(.10ضٛز٠ايربٚز،)1

 .4/463ّ(،1997ٖـ1418)1تؿطريايكسإٓايععِٝالبٔنجريعُادايدٜٔأبٞايؿدا٤إمساعٌٝبٔعُس،بريٚت،يبٓإ،دازايهتبايع١ًُٝ،ط2

(.70-68ضٛز٠ايؿسقإ،)3

.1479أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،نتابايتٛب١،بابقبٍٛتٛب١ايكاتٌ،ٚإٕنجسقتً٘،4

.1/332ّ(،1973ٖـ1393)2ني،بريٚت،يبٓإ،دازايهتابايعسبٞ،طَداززايطايه5

.1/499ؾتحايكدٜساؾاَعبنيؾينايسٚا١ٜٚايدزا١ٜيفعًِايتؿطري،قُدبٔعًٞقُد،دازايؿهس،6
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ٜازضٍٛاهللأؾبتسدّا،قاٍ:ؾكاٍ:قاٍ:دا٤زدٌإىلايٓيٚمشًتزمح١اهللتعاىلَٔاضتٛدبسدّأَسدٚدٙ:ؾعٔأْظ

،ؾًُاؾسؽَٔؾالت٘قاٍ:ٜازضٍٛاهللأؾبتسدّاؾأقِيّفنتاباهلل،قاٍ:)أؾًٝتؾًِٜطأي٘عٓ٘ٚأقُٝتايؿال٠ؾؿ٢ًايٓي

(.1َعٓاايؿال٠؟(قاٍ:ْعِ،قاٍ:)قدغؿساهلليو

ايهبري٠دٓاٜاتٚسدٚد...اهللبعبادٙايتا٥بنئَايرْٛبايؿػري٠ٚزمح١ؾٗرٙمناذزَٔ

:اؾاْبايجاْٞ:َطايب١َٔاطًعع٢ًاؾسمي١إٜٔطرتٖا

ايطرتَطتشبع٢ًَٔاقرتفسدّأَسدٚداهللتعاىل،بٌجيبايطرت;ألٕاهللتعاىلحيبايطرتَاداّأْ٘يٝظٖٓاىب١ٜٓٝكاّ

إىلاإلَاّإذانإَكرتفاؿدَٔاجملاٖسٜٔٚاملطتٗص٥نيعدٚدبٗااؿد،أَاإذاأقُٝتايب١ٓٝٚثبتاؿدبٗاؾٝذبزؾعاألَس

اهللتعاىل.

َاٜػريإىلإٔايعؿٛٚايطرتعٔاملكازفيًشدقبٌزؾع٘إىلاإلَاّأٚىلَٔؾكش٘،َٚٔذيوَازٚاٙٚقدٚزديفض١ٓزضٍٛاهلل

دْٝاْؿظاهللعٓ٘نسب١َٔنسبّٜٛايكٝا١َ،َٚٔأْ٘قاٍ:)َْٔؿظعَٔطًِنسب١َٔنسبايأبٖٛسٜس٠عٔزضٍٛاهلل

ٜطسع٢ًَعطسيفايدْٝاٜطساهللعًٝ٘يفايدْٝاٚاآلخس٠،َٚٔضرتع٢ًَطًِيفايدْٝاضرتاهللعًٝ٘يفايدْٝاٚاآلخس٠ٚاهلليف

(.3ايدْٝاإآلضرتٙاهللّٜٛايكٝا١َقاٍ:)الٜطرتعبدعبدّايف(.ٚعٓ٘أٜكّا:إٔايٓي2عٕٛايعبدَانإايعبديفعٕٛأخٝ٘

ٖرٙايٓؿٛفتػريإىلدٛاْبَٔايسمح١يفاستٛا٤املكازفيًشديفعدّؾكش٘ٚيصّٚايطرتعًٝ٘.

ؾاإلضالّحيسفع٢ًأعساضايٓاعزمح١بِٗ،ؾأَسبايطرت،بإٜٔطرتاملس٤دسميت٘،ٚأآلٜؿكحْؿط٘ٚالأخاٙ،ٚحيجَِٗٔٚزا٤

ُٖصاٍ،غهازداّلإىلزضٍٛاهللذيوع٢ًايتٛ ِّبإٔزداّلَٔأضًِٜكاٍي٘: بايصْا،ٚذيوقبٌإٔب١ٚاالضتػؿاز،ؾعٔأبٞاملط

(.5:)ٜاٖصاٍ،يٛضرتت٘بسدا٥ويهإخريّايو،ؾكاٍي٘ايٓي4ٚايرٜٜٔسَٕٛاحملؿٓات.ٜٓصٍقٛي٘تعاىل:

ُٜؤت٢بسدٌَٔاملطًُنيإىلعُس َٚاٜٛدبسدايصْا،ٜٚػٗدعًٝ٘ثالث١ْغٗاد٠تدٜٓ٘ٚملٜبلإآلغٗاد٠ايسابع،ثِقدازتهب

ٜؿبحاؿدعكابّاقتَّٛا،ٜٚسضٌعُسيفطًبايػاٖدايسابع،ٚالٜهادعُسٜساٙست٢تأخرٙزٖب١،ٚسنيتكرتبخطاٜٙٓعسإيٝ٘

َٔاملطًُني،ؾٝتكدّايػاٖدٜٚكٍٛ:ملأزغ٦ّٝاٜٛدباؿد،ؾٝطكطأَرياملؤَٓنيٜٚكٍٛ:أز٣زداّلأزدٛأآلٜؿكحاهللب٘ٚاسدّا

ٚزا٤ ٜتعاْكإ زآُٖا أْ٘ ٚاَسأ٠ زدٌ غرب عُس إىل زدٌ ٜٚأتٞ اؿد. َٔ لا َطًُّا ألٕ ٜٚؿسح; ايؿعدا٤ عُس ٜٚتٓؿظ اؿد،

قاٍ:)َٔضرتايتٛب١،ؾإٕزضٍٛاهللايٓدٌ،ؾُٝطوعُسبتالبٝبٜ٘ٚكسب٘مبدؿكت٘،ٜٚكٍٛي٘:ٖالضرتتعًُٝٗا،ٚزدٛتهلُا

(.6ع٢ًأخٝ٘،ضرتٙاهلليفايدْٝاٚاآلخس٠

                                                           
.1360أخسد٘ايبدازٟيفؾشٝش٘،نتاباؿدٚد،بابإذاأقسباؿدٚملٜبنيٌٖيإلَاّإٜٔطرتعًٝ٘،1

.449بابيفغؿك١املطًِع٢ًاملطًِ،نتابايربٚايؿ١ً،سطٔ،:أخسد٘ايرتَرٟيفضٓٓ٘،ٚقا2ٍ

.1397أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،نتابايربٚاألدب،بابؼسِٜايػٝب١،3

(.4ضٛز٠ايٓٛز،)4

.ٚأبٛداٚديفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابيفايطرت3/67،ّ(1991ـ1413ٖ)1أبٛعبداهللاألؾبشٞ،دَػل،دازايكًِ،طاملٛطأيإلَاَّايوبٔأْظ5

.661ع٢ًأٌٖاؿدٚد،

.4/424،نتاباؿدٚد،-ايبدازَٟٚطًِ–خسد٘اؿانِيفَطتدزن٘،ٚقاٍعٓ٘:سدٜحؾشٝحاإلضٓادٚملخيسدا6ٙ
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إٕابٓيتقدأؾابتسدِّأَسدٚداهلل)ازتهبتَعؿ١ٝ(،ٚأخرتغؿس٠يتربَحْؿَطٗاؾأدزنٓاٖا،ٜٚأتَّٜٝ٘ٛازدٌٜطتػٝج٘قا٥اّل:

يوتٛب١ّسط١ٓ،ٖٚٞايُّٝٛتدَطبإىلقّٛ،أؾُأخِبسِٖبايرٟنإ؟ٚقدٚقعتبعضأٚدادٗاؾداٜٚٓاٖاست٢غؿٝت،ثِتابتبعدذ

ألٌٖ )عرب٠( ْهااّل َّو ألدعً ايٓاع، َٔ أسّدا بٗا أخربَت ي٦ٔ ٚاهلل )ٚتعٗسٙ(؟! ؾُتبِدٜ٘ اهلل ضرتٙ َا إىل َُُد أتع عُس: ؾٝذٝب

ِّدٗا(ْهاح)شٚاز(ايعؿٝؿ١املط١ًُ َِٖبٚأْهشٗا)ٚش ."1األَؿاز،اذ

أٚايػٛ ٖٓا َٚعًّٛ ٖرا، َجٌ ع٢ً نجري٠ َساٖد عكٛبإ اؿدٚدد سؿعٗات يف إٔ إذ األؾساد سؿغ اجملُٛع،ِٖٛ يهٝإ سؿعّا

َٖٔرٙاؿدٚد،ٚالغوإْٔص١ٜٗطاٖس٠ق١َٜٛط١ًُٜتؿلَعتعايِٝاإلضالّاييتتطتٗدفإجيادغدؿ١َٝكازؾتٗاٚؼسِٜ

:دٛاْبٓس٣ذيوٚاقشّايفعد٠ٚدؾاؿدٙسمح١يفٖرايطرتٚايداْبنبا٥س،َٚعذيوملتٌُٗايػسٜع١ؾٛاسؼٚ

  د.اؿالإثِعًٝ٘ٚالٜكاّعًٝ٘ٝطرتَٚٚهسّٖاأٚداٖاّلؾأإَٔٔنإَكطسّا:ٍٚاؾاْباأل

 :ؾٝرتىٜٚطرتٚالٜالسلعٔإقسازٙاملكسثِزدع;إٔاؿدميتٓعإذاثبتباإلقساز:جاْٞاؾاْباي

ٚالٜٚطرتايعًِبإَٔاٜتٓاٚيَ٘طهس.ؾًٛتٓاٍٚمخسّاَعدًٗ٘بأْٗامخسؾإْٜ٘عرزؾًٗ٘يفسداـُسٜػرتطجايح:اؾاْباي

سٜٝٓكاّعًٝ٘اؿد،ؾًٛمتاد٣يفايػسببعديؿت رالزتؿاعاؾٗاي١عٜٓ٘ٚكا٦ّاْتباٖ٘إَٔاٜػسب٘مخسّاؾإْ٘الٜهَٕٛعرٚزّا

عًٝ٘اؿد.

 ٖٚهرا اتتذ٢ً يسمح١دٛاْب ٚذيو اؿدٚد عكٛبات ايعاّيف املكؿد إٔ تجبت اييت ٚايٛقا٥ع ايٓؿٛف ع٢ً ايٛقٛف خالٍ َٔ

ٚايتػٜٛ٘ٚايؿكح،ٚالًٜتذ٧اؿانِإىلتٓؿٝرسداألذ١ٜيتػسٜعاتاإلضالّيفٖرااجملاٍٖٛايطرتع٢ًاألعساضٚمحاٜتٗأَ

غٗاايصْا أٚ اؿٌُ أٚ باإلقساز ثبت إذا ايػٗٛدإال ايب٦سد٠ يف ٚايسغا املهش١ً يف ناملٌٝ ايؿعٌ َعا١ٜٓ أَٛز; ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ ،

 نجري٠َٓٗا:

 .(2تعاؾٛااؿدٚدؾُٝابٝٓهِ،ؾُابًػينَٔسدؾكدٚدب):قٛي٘–

ت٘بجٛبونإخريّايٛضرت)ؾٝكسعٓدٙ:)ايؿشابٞايرٟشْا(،إٜٔأتٞزضٍٛاهللقاٍهلصاٍٖٚٛايرٟأَسَاعصّاإٔايسضٍٛ–

 .(3يو

ٚااؿدٚدعٔاملطًُنيَااضتطعتِ،ؾإٕنإي٘كسزؾدًٛاضبًٝ٘،ؾإٕاإلَاّإٔأَزاِد):سدٜحعا٥ػ١قايت:قاٍزضٍٛاهلل–

 .(4خيط٧يفايعؿٛخرئَإٔخيط٧يفايعكٛب١

نٌاألعرازٚقاّبهٌايتشسٜاتٚاالسرتاشاتباسجّا–ْاٙبصملادا٤ٙنٌٚاسدَُٓٗاَكسّا–ايتُظملاعص،ٚايػاَد١ٜإٔايسضٍٛ–

زضٍٛاهللؾكاٍ:ٜاهلُاعٔكسزٜٓذٛإبَ٘ٔايعكاب،يهُٓٗاأؾساع٢ًإٜٔطٗسأَايرْب،يكددا٤َاعصإىلزضٍٛاهلل

ضتػؿساهللٚتبإيٝ٘،ؾأب٢إالٚحيو،ازدعؾا)ست٢نسزذيوأزبعَسات،ثِقاٍي٘:يكدشْٝتؾطٗسْٞ،ؾأعسضعٓ٘زضٍٛاهلل

                                                           
ٖٓادبٔايطسٟايهٛيف،ايهٜٛت،دازاـًؿا٤يًهتاباإلضالَٞ،عٔايػعي;ٚاضٓادٙؾشٝحإيٝ٘،يهَٓ٘ٓكطعبٝٓ٘ٚبنيعُس،اْعس:ايصٖد،1

ٚعصاٙإىلٖٓادٚاؿازخ،بريٚت،َؤضط١-.ٚنٓصايعُاٍيفضٓٔاألقٛاٍٚاألؾعاٍ،عال٤ايدٜٔبٔسطإاهلٓد2/647ّٟ(،1985ٖـ1406)1ط

.1/245(،934،زقِ)ؤَٓنيعُسبٔاـطاباملٛضٛع١ايػا١ًَ،نتابأَريامل.ٚاْعس:3/337ّ(،1985ٖـ1405)5ايسضاي١،ط

.4/424،نتاباؿدٚد،-ايبدازَٟٚطًِ–أخسد٘اؿانِيفَطتدزن٘،ٚقاٍ:ؾشٝحاإلضٓادٚملخيسدا2ٙ

 .404-4/403أخسد٘اؿانِيفَطتدزن٘،ٚقاٍايرٖي:سدٜحؾشٝح،نتاباؿدٚد،3

.٤345يفدز٤اؿدٚد،أخسد٘ايرتَرٟيفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابَادا4
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؟،أشْٝت؟يعًوقبًتأٚغُصتأٚؾكاٍ:أب٘دٕٓٛ؟،أغسبمخسّاعٔأسٛاي٘يعً٘جيدي٘كسدّا–بعدذيو–إٜٔطٗس،ثِضأٍ

 (.1ْعست؟ست٢ثبتإٔايسدٌيٝظي٘عرزٜٓذٛبَ٘ٔايعكاب)َعإؾسازٙع٢ًتطٗريٙباؿد

ايطرتٚايتٛب١ٚايعؿٛ،ٚايسدٛعإىلاهلل،ٚيٝظايؿكحٚايت١ُٗٚتتبععٛزاتايٓاع،أٚالّيفاؿدٚدٖٖٞٚراَاٜجبتإٔضٝاض١اإلض

.ٖٚرأَزمحت٘بٗؤال٤املرْبنيإٜكاعايعكٛب١بِٗ

:يح:ايسمح١يفإقا١َعكٛب١ايكتٌاؾاْبايجا

اإل ع٢ً اإلْطا١ْٝ عسؾتٗا اييت اؾسا٥ِ أخطس َٔ ايكتٌ دسمي١ إٔ غو ايٓعِال مجٝع عًٝ٘ ايعكاب عسؾت ٚيريو طالم

–نػريٙ–اإلضالّ،ؾًِخيٌتٓعِٝؾُاع١إْطا١َْٝٔؼسِٜايكتٌٚؼدٜدايعكابعًٝ٘،ٚايبػسٟايتػسٜع١َٝٓرؾذسايتازٜذ

  ٗا:ْرنسَٓأساطايعكٛب١عًٝٗابعد٠دٛاْبيًسمح١َعايتػدٜديفٖرٙاؾسمي١أقسٖرااملبدأ،ٚعٌُب٘ٚيهٓ٘

عًٝ٘:أٚاّل اجملين قتٌ يف اؾاْٞ قؿد إىل ْعس ٚإمنا ايكتٌ، أْٛاع مجٝع يف ايكؿاف داْب ٜطًو مل اإلضالَٞ ايتػسٜع إٔ

  ٚاغرتطيتٛقٝعايكؿافع٢ًاؾاْٞأَسُٜٖٔا:

ٚظًُّا (1 عُدّا ايكتٌ ٜهٕٛ بإٔ األخس٣;ايعدٚإ ايكتٌ أْٛاع إٔ :ؾٓذد ايعُد ٚ"غب٘ ايد١ٜ ؾٝٗا ؾٝٗا.اـطأ" قٛد ٚال

ايد١ٜ بدؾع اؾاْٞ ٚزقا ايعؿٛ ساٍ يف ايكؿاف َٔ بداّل ايعُد يف ايد١ٜ دعٌ أٜكّا ايعًُا٤ ٖٓا-ٚبعض يٝظ تؿؿٌٝ ٚؾٝ٘

 .2-فاي٘

 .3ايٓتٝذ١اييتأد٣إيٝٗاٖراايعدٚإ،ٖٚٛإشٖامزٚحاجملينعًٝ٘ (2

إالَٔايكاتٌعُدّا،ؾكدقاّْعاّايكؿافيفاؾا١ًٖٝع٢ًإٔأْ٘الٜعاقببٗرٙايعكٛب١غرياؾاْٞذات٘،ؾالقؿاف:ثاّْٝا

تعترب يفقك١ٝ)ايجأز(،َطؤٚي١ايكب١ًٝنًٗا املٓعٛززمباػدٙاآلٕٚاقشّا ٖٚرا أٟؾسدَٔأؾسادٖا عٔاؾٓا١ٜاييتٜكرتؾٗا

ت٘ممٔالذْبهلِٚالدسٜس٠،يهٔايتػسٜعٚايرٟالٜؿسمؾاسب٘بنياؾاْٞٚغريٙبٌزمباتعد٣ٚقتٌَٔؾعٌٚآخسَٜٔٔقبًٝ

;يكٛي٘تعاىل:4خرظسٜست٘اٍعٔدٓاٜتٖ٘ٚٛٚسدٙايرٟٜؤؤٚاإلضالَٜٞٗدّٖراايٓعاّاؾاًٖٜٞٚعًٔإٔاؾاْٞٚسدٖٙٛاملط

..5ٚالتصزٚاشز٠ٚشزأخس٣.:ٚقٛي٘تعاىل6َٔعٌُؾاؿّاؾًٓؿطَ٘ٚٔأضا٤ؾعًٝٗا. 

ٚاملطاٚا٠:ؾايتػسٜعاإلضالَٞالٜعؿٞأسدّأَعكٛب١ايكؿافاملطتشك١َُٗاناْتغدؿٝت٘ألٕدَا٤املطًُنيايعدٍ:ثايجّا

َتهاؾ١٦.ٚألٕاألضظاييتأزضاٖااإلضالّنكاعد٠عا١َٖٞاملطاٚا٠بنيايبػسؾالؾسميفايكؿافبنيغينأٚؾكريإذالطبك١ٝ

َٜنيفاإلضالّ.ٚيكدثبتإٔايٓي بسدٌنإٜعدٍايؿؿٛفيفغص٠ٚبدزبككٝبيفٜدٙؾُسزدأَْْ٘ٚٔؿط٘يػريٙ.ُٝدِكإ

 امس٘ املطًُني زضٍٛاهلل.َٔ ٜا أٚدعتين ؾكاٍ: ٜدٙ يف نإ بككٝب ؾطعٓ٘ ايؿؿٛف َٔ خازز ٖٛٚ األْؿازٟ خص١ٜ بٔ ضٛاد

                                                           
 .933-932أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،نتاباؿدٚد،بابَٔاعرتفع٢ًْؿط٘بايص٢ْ،1

 .-َٚابعدٖا-77ّ(،1428ٙ2007)1اْعس:ايكؿافٚايدٜاتيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،أ.د/عبدايهسِٜشٜدإ،بريٚتيبٓإ،َؤضط١ايسضاي١،ط2

.َؿدزضابل/قُدذنٞايطٝد،زنتٛديًاْعس:قاقسات،3

.18،كؿافٚايدٜات،د/شٜدإاْعس:اي4

 (.18(،ٚؾاطس،)15(،ٚاإلضسا٤،)164ضٛز٠األْعاّ،)5

 (.46ضٛز٠ؾؿًت،)6
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َامحًوع٢ً:)ؾاعتٓك٘ٚقبٌبطٓ٘.ؾكاٍٜاضٛاد.عٔبطٓ٘ٚقاٍ:اضتكدأقدْٞ!!أٟ:أعطينايكؿاف،ؾهػـزضٍٛاهلل

 .1غري.قاٍ:أزدتإٜٔهٕٛآخسايعٗدبوإٔميظدًدٟدًدىؾدع٢ي٘زضٍٛاهلل(؟ٖراٜاضٛاد

َٖٔٓاؾإٕاملطًِيٝػعسبايؿدسعٓدَاٜس٣غسٜعت٘ترٖبإىلأبعدَد٣يفاملطاٚا٠بنياملطًُنيؾتطبلعكٛب١ايكؿافع٢ً

  .ٚزمحتَ٘كٓعّاع٢ًمساس١اإلضالّٚزٚعتِ٘إذاقتٌقهَّٛابالسلأٚاعتد٣عًٝ٘ظًُّا،ٖٚٞيفايٛقتذات٘تعطٞديٝاّلاؿان

يَ٘ٔأخٝ٘غ٤ٞؾإتباعباملعسٚفٞؾُٔعؿيفقٛي٘تعاىل:،نُادا٤يد١َٜكابٌَادٟناايكؿافإىلعكٛب١إضكاطأٜكّا:

ؽؿٝـ ذيو بإسطإ إيٝ٘ ٚزمح١ٚأدا٤ زبهِ َٔ2 تعاىل: قٛي٘ يف نُا نايعؿٛ َادٟ َكابٌ غري إىل أٚ .أقسب تعؿٛا .ٚإٔ

:بعُّٛايًؿغ-نُاٜكٍٛعًُا٤األؾٍٛ–،ٚإٕنإضٝاماآل١ٜٜتشدخعٔاالْؿؿأٍَاؿٝا٠ايصٚد١ٝ،ؾايعرب3٠يًتك٣ٛ..

بنياملطًُني.الغؿٛفايطبب،ؾايعؿٛعاّٜهٕٛيفأٟداْبَٔدٛاْبايتعاٌَ

إٔتتشٍٛايعكٛب١َٔاإلعداّإىلايد١ٜ،ٚقدٜعؿٛٚيٞايدّعٔايكتٌبدَٕٚكابٌؾٗراداْبععَِٝٔايسمح١يفداْباؾاْٞ

  ٚايػسٜع١اإلضال١َٝيفذيوتؿتحبابّايإلخا٤ٚايرتابطٚبريوٜتُاضواجملتُعٜٚك٣ٜٛٚطٗس.َادٟ.

ُّإذانإؾٝ٘عصَُّٚٓع١ؾكتٌهلِعبدقتً٘قاٍايػعيٚقتاد٠:"إٕأٌٖاٚ ؾا١ًٖٝنإؾِٝٗبػٞٚطاع١يًػٝطإؾهإاؿ

ٚإذاقتًتَِٓٗاَسأ٠قايٛا:الْكتٌبٗاإالزداّل.ٜٚكٛيٕٛ: أٚأْؿ٢ايكتٌأٚؾ٢يًكتٌ،عبدقّٛآخسٜٔقايٛاالْكتٌب٘إالسسّا،

 .5ٚبنيايهالَنييفايؿؿاس١ٚاؾصٍبٕٛععِٝ.4ايكؿافسٝا٠ٚيهِيفؾٓٗاِٖاهللتعاىلعٔذيوبكٛي٘:

ٚنريوؾإٕٖراايتػسٜعملٜهٔيفايدٜاْاتاألخس٣،ؾأٌٖايتٛزا٠نإهلِايكتٌٚملٜهٔهلِغريذيو،ٚأٌٖاإللٌٝنإ

غا٤قتٌ،َٚٔغا٤أخرايد١ٜ،َٚٔغا٤هلِايعؿٛٚملٜهٔهلِقٛدٚالد١ٜ،ؾذعٌاهللتعاىلذيوؽؿٝؿّاٚزمح١هلرٙاأل١َؾُٔ

.6عؿا

:ٗاإىلاؿانِزؾع:اَهإايػؿاع١يفاؿدٚدقبٌسابعاؾاْباي

الغوإٔازتهابسدَٔسدٚداهللتعاىلداخٌاجملتُعاملطًِي٘آثازضًب١ٝع٢ًاألؾسادٚاجملتُع،ٚبايسغَِٔذيوؾكدؼؿٌ

تُادٟيفاؿدٚد،ؾإذاسؿٌَِٓٗذيوؾايػؿاع١يفسلَجٌٖؤال٤تهَٕٛٓدٚب١شي١َٔغدـأٚأغدافالٜعسفعِٓٗاي

،أَا-ٖٚراداْبَٔزمح١اهللمبجٌٖؤال٤إٔدعٌايػؿاع١هلِست٢ٜدزأعِٓٗاؿد-إيٝٗا،ٚذيوقبٌإٔتؿٌإىلاؿانِ،

قاٍ:)تعاؾٛااؿدٚدبٝٓهِ،ؾُازضٍٛاهللإذاٚؾًتإىلاؿانِؾالغؿاع١،ملازٟٚعٔعُسٚبٔغعٝبعٔأبٝ٘عٔددٙإٔ

                                                           
يًٓػس،،ايسٜاض،دازايٛطٔٗاْٞباألؾأمحدبٔعبداهللبَٔٗسإ(.َٚعسؾ١ايؿشاب١;ألبْٞع15798ِٝ)8/48ايطٓٔايهرب٣يًبٝٗك1ٞ

.ٚايطري٠ايٓب١ٜٛالب6/336ٔ،،ايسٜاض،َهتب١املعازف.ٚؾشش٘األيباْٞ،قُدْاؾسايدٜٔيفايطًط١ًايؿشٝش3/1404١،ّ(1998ٖـ1419)1ط

.3/174ٙ(،1411)1ٖػاّ;عبداملًوبٔأٜٛباؿُريٟاملعاؾسٟ،بريٚت،دازاؾٌٝ،ط

(.178ضٛز٠ايبكس٠،)2

(.237ضٛز٠ايبكس٠،)3

(.179ضٛز٠ايبكس٠،)4

.2/170اؾاَعألسهاّايكسإٓ:ألبٞعبداهللقُدبٔأمحداألْؿازٟايكسطي،طــ/دازعًّٛايكسإٓ،5

 .املؿدزْؿط٘اْعس:6
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(.ٚيفسدٜحؾؿٛإبٔأ١َٝ،قاٍ:نٓتْا٥ُّايفاملطذدٚعًٞمخٝؿ١يٞمثٓٗاثالثٕٛدزُّٖا،ؾذا1٤بًػينَٔسدؾكدٚدب

أْاأبٝع٘ؾأَسب٘إٜٔكطعؾأتٝت٘ؾكًت:أتكطعَ٘ٔأدٌثالثنيدززدٌؾاختًطٗاَينؾأخرايسدٌؾذ٤ٞب٘إىلايٓي ُّٖا

(.2ٚأْطٝ٘مثٓٗا.قاٍ:)ؾٗالنإٖراقبٌإٔتأتٝينب٘

ؾٗراداْبَٔايسمح١أْٗاتعطٞؾسؾ١يًػاؾعيفإٜٔدؾععٔاملػؿٛعي٘اؿد،ٚيًُػؿٛعي٘يفعدّايعٛد٠ملجٌذيوثا١ْٝ.

،َٓٗا:ٖٚٓاىدٛاْبيًسمح١يفساٍزؾعأَسايطازمإىلاؿانِٚإقا١َسدايطسق١عًٝ٘

 ٓػساألَٔع٢ًأَٛاٍايٓاع.تطٗساجملتُعَٔآؾ١ايطسق١،ٚاتأْٗ

إَٔٔضسمَٔدٛعأٚعٔغب١ًَٗونايػسٜوأٚاألبََٔاٍابٓ٘أٚايصٚد١ََٔاٍشٚدٗاعٓداؿاد١باملعسٚفالَٚٓٗا:

تكطعٜدٙ.

:دٜديفإقا١َسدايصْاعٓدثبٛت٘:ايتػاَظاؾاْباـ

ؾًِ،ػسٜعاإلضالَٞسسّايصْاإذإٔؾٝ٘قٝاعّايألْطابٚيًشسَات،ٖٚتهّايألعساضتاييسمح١يفإقا١َسدايصْا;إَٔٔدٛاْبا

تًشلباؾاْٞعكٛب١قاض١ٝيهٓٗاملايػسع١ْٝؿط٘،ؾٓذدإٔايٓؿٛفيفٌُ٘ٗغدؿ١ٝاؾاْٞبٌتدززيفايعكابعطبسايٜ

ؾعكٛبت٘غريًَٗه١،ٚإٕنإقؿّٓاؾعكٛبت٘املٛتزمجّا،َٚعغد٠ٖرٙايعكٛب١إالتٌُٗغدؿٝت٘ؾإٕنإغريقؿَٔجاّل

  :ٚإثباتٗاايسمح١يفتًوايعكٛب١َٖٔٚرٙدٛاْب،3ؾٝٗاٜبدٚعطريّااإلثباتإٔ

يفاملهش١ً،ٜٚػرتطإٔثباتإذانإبايب١ٓٝؾالبدَٔغٗاد٠أزبع١بسؤ١ٜايٛاقع١نُاَٖٞعسٚؾ١ناملٌٝإٔاإل:ٍٚاؾاْباأل

ٜهٕٛايػٗٛدزدااّلعدٚاّل،ؾالتكبٌغٗاد٠ايٓطا٤باتؿامايؿكٗا٤،بٌإٕادتُعثالث١غٗٛدٚملٜهتٌُْؿابايػٗاد٠إىلأزبع١

ًؿٛادًدٚاسدايكرف;ست٢الٜتكدّيًػٗاد٠إالايٛاثلاملتأند،ٚنريويٛثبتتايٛاقع١بايػٗٛدًٜصَِٗايبد٤بايسدِؾإٕؽ

 .4الػبايعكٛب١

إذاثبتايصْاباإلقسازٚزدعاملكسأثٓا٤إقا١َاؿدنإٜٔػتدعًٝ٘سساؿذاز٠أٚايكسببايطٛطؾٗٓاًٜصّايهـ:جاْٞاؾاْباي

ؾايسدٛععٔاإلقسازٜطكطاؿداؿٓؿ١ٝٚعٔإقا١َاؿدٚإيٝ٘ذٖب َاْال5ايػاؾع١ٝٚأمحد، سعَ٘ٔخالٍسدٜحأبٞ.ٖٚرا

سٜس٠ٖ اؿذاز٠ َظ ٚدد ملا َاعصّا :إٔ خسز –ٜػتد ٖازبّاأٟ أْٝظ-ؾس ابٔ اهلل عبد ََسَّ ععِ-ٚ مجٌ)أٟ ؿ٢ َع٘

                                                           
.4/424ايبدازَٟٚطًِ،نتاباؿدٚد،-ؾشٝحاإلضٓادٚملخيسداٙأخسد٘اؿانِيفَطتدزن٘،ٚقاٍ:1

4/422،نتاباؿدٚد،-ايبدازَٟٚطًِ-ن٘،ٚقاٍ:سدٜحؾشٝحاإلضٓادٚملخيسداٙأخسد٘اؿانِيفَطتدز2

.104ّ(،1419ٙ1999)1اْعس:ايؿك٘ع٢ًاملراٖباألزبع١،عبدايسمحٔبٔقُدعٛضاؾصٜسٟ،َؿس،َهتب١اإلميإباملٓؿٛز٠،ط3

.7/160ز٠ايطباع١املٓري١ٜ،قُدبٔعًٞايػٛناْٞ،إدا...،ٌْٝاألٚطازغسحَٓتك٢األخباز4

.َٚػيناحملتازإىلَعسؾ١َعاْٞأيؿاظاملٓٗاز،قُداـطٝبايػسبٝين،3،92اْعس:املبطٛطيػُظايدٜٔايطسخطٞ،يبٓإ،دازاملعسؾ١،ط5

عبداهللابٔ:َاّأمحدبٔسٓبٌ،يإلَاَني.ٚاملػينٚايػسحايهبريع٢ًَنتاملكٓعيفؾك٘اإل5/453ّ(،1994ٖـ1415)1بريٚت،دازايهتبايع١ًُٝ،ط

.314ٌْٝٚ-10/313ّ(،1984ٖـ1404)1ايسمحٔبٔأبٞايؿسزقُدبٔأمحدبٔقدا١َاملكدضٞ،بريٚت،دازايؿهس،طقدا١َ،ٚعبدأمحدابٔ

 .1/428ّ،1987.ٚغسحايدززايب١ٝٗ:قُدبٔعًٞايػٛناْٞ،طــ/دازاؾٌٝبريٚت7/112األٚطازيًػٛناْٞ،
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يعًٜ٘تٛبٜٚتٛباهللعًٝ٘،ٜاٖصاٍٖالتسنتُٛٙ:)ؾكاٍ،اؿٓو(ؾكسب٘ب٘ٚقسب٘ايٓاعست٢َات.ؾرنسٚاذيويسضٍٛاهلل

  (.1يٛضرتت٘بجٛبونإخريّايو

َهسٙإٔايرٟٜكاّعًٝ٘اؿدٖٛايصاْٞايبايؼايعاقٌاملدتازايعاملبايتشسِٜ،ؾالسدع٢ًايؿػري،ٚالاجملٕٓٛٚال:جايحياؾاْبا

  نُاعٓدايهجرئَايؿكٗا٤.ٚالَٔجيٌٗايتشسِٜ،

اؾسمي١،ٚإٔايػٗاد٠تهٕٛبايسؤ١ٜإٖٔرااؿدمماٜػرتطؾٝ٘ايسؤ١ٜايتا١َ،ؾالٜكاّإالبايتٝكَٔٔٚقٛعتًو:سابعاؾاْباي

  .2ع٢ًإٔع١ًُٝايصْامتتناملٌٝيفاملهش١ًٚايسغايفايب٦س،ٖٚرامماٜؿعبثبٛت٘

ٚاملالسغٖٓااالستٝاطايرٟٚقع٘اإلضالّيفإثباتٖرٙاؾسمي١مماٜدؾعثبٛتٗاأؾاّل،ؾٗرٙايعكٛب١ٖٞإىلاإلزٖابٚايتدٜٛـ

  ٝلٚايتٓؿٝر.ٚقدٜكٍٛقا٥ٌ:إذانإاؿدممآٜدزإقاَت٘يتعرزثبٛتاألدي١ؾًُاذاإذٕغسع٘اإلضالّ؟أقسبَٓٗاإىلايتشك

ؾُٔاملٓاضبإٜٔٛاد٘عٓـايػسٜص٠دّعًٝٗا،١،ؾإْٜ٘عٌُهلاأيـسطابقبٌإٜٔكعكٛبٚاؾٛاب:إٔاإلْطإإذاالسغقط٠ٛاي

 .3ٔثٛزتٗاعٓـايعكٛب١،ؾإٕذيؤَعٛاٌَاؿدَب

ؿدالٜكاّعًٝ٘يفاؿسايػدٜدٚاليفايربد،ٚالع٢ًاملسٜض،ٚأالاسسفاإلضالّع٢ًضال١َايبهسيفاؾًد،ؾ:اَظاؾاْباـ

 .4،أٚيفَكتٌٜكسبع٢ًٚدٗ٘أٚؾسد٘أٚزأض٘

بسٜد٠يفقؿ١َاعصاألضًُٞقع٘ؾعٔتسدِست٢تكعٚتسقعٚيدٖاإٕملٜٛددَٜٔسالَٔايصْااؿب٢ًإٔ:طادعاؾاْباي

٘زدٖا.ؾًُانإَٔايػدقايت:ٜازضٍٛاهللملأْ،ٚسْٞطٗتؾٝشْإْٞقدزضٍٛاهللٚايػاَد١ٜ:"..قاٍ:ؾذا٤تايػاَد١ٜؾكايت:ٜا

ؾكاٍزضٍٛاهلليتسدْٞ؟ ؾٛاهللإْٞؿب٢ً. زددتَاعصّا، )أَاالعًوإٔتسدْٞنُا أبٝتأ–: ٕتطرتٟع٢ًْؿطوأٟإذا

:)إذٖيؾأزقعٝ٘ست٢ؾاذٖيست٢تًدٟ(.ؾًُاٚيدت٘أتتبايؿييفخسق١،قايت:ٖراقدٚيدت٘.قاٍ–ٚتسدعٞعٔقٛيو

ايؿيإىلزدٌتؿطُٝ٘(.ؾًُاؾطُت٘أتتبايؿييفٜدٙنطس٠خبصقايت:ٖراٜاْياهللقدؾطُت٘ٚقدأنٌايطعاّ.ؾدؾع

 "5ِأَسبٗا،ؾشؿسهلاإىلؾدزٖا،ٚأَسايٓاعؾسمجٖٛا..َٔاملطًُني،ث

إٔايسدِالميٓعَٔتػطٌٝاملسدّٛٚتهؿٝٓ٘ٚايؿال٠عًٝ٘ٚنريوايٓٗٞعٔضب٘أٚإٖاْت٘بعدتٛقٝعايعكٛب١:طابعاؾاْباي

ضٗا،ؾتٓكحايدّع٢ًٚد٘خايد،َٚٔذيوقؿ١ايػاَد١ٜ:"..ؾأَسايٓاعؾسمجٖٛا،ؾٝكبٌخايدبٔايٛيٝدعذس،ؾس٢َزأعًٝ٘

                                                           
 .4/404أخسد٘اؿانِيفَطتدزن٘،ٚقاٍعٓ٘ايرٖي:سدٜحؾشٝح،نتاباؿدٚد،1

.ٚساغ١ٝايدضٛقٞألبٞايربناتأمحدايدزدٜس،9/4152اْعس:بدا٥عايؿٓا٥ع،عال٤ايدٜٔأبٛبهسبَٔطعٛدايهاضاْٞ،َطبع١األٜاّايكاٖس٠،2

يػُظايدٜٔقُدبٔقُداـطٝبايػسبٝين،بريٚت،دازايهتبازإىلَعسؾ١َعاْٞأيؿاظاملٓٗاز،.َٚػيناحملت4/318دازايؿهس،بريٚت،

ُدبٔعبدايسمحٔايدَػكٞ،حمل.ٚزمح١األ١َيفاختالفاأل10/155١ُ٥.ٚاملػينالبينقدا5/444،١َّ(،1415ٙ1994)1ايع١ًُٝ،ط

.24ّ(،1984ٖـ1404)1محدتٛؾٝلاألسٍٛ،دازاهلد٣يًٓػس،ايسٜاض،ط.ٚعكٛب١ايطازم،د/أ355-345ّ(،1981ٖـ1401)

.2/403ّ(،1405ٙ1985)7اْعس:ؾك٘ايط١ٓ،ايطٝدضابل،بريٚت،دازايهتابايعسبٞ،ط3

.2/647املهتب١ايتٛؾٝك١ٝ، اْعس:بدا١ٜاجملتٗدْٚٗا١ٜاملكتؿد،ابٔزغدايكسطي،4

.933نتاباؿدٚد،بابَٔاعرتفع٢ًْؿط٘بايص٢ْ،أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،5
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ضب٘إٜاٖاؾكاٍ:)َٗاّلٜاخايد،ؾٛايرْٟؿطٞبٝدٙ،يكدتابتتٛب١يٛتابٗاؾاسبَهظيػؿسي٘(.ثِأَسؾطبٗا،ؾطُعْياهلل

ؾهٌٖرٙاؾٛاْبٚغريٖاتؤندع٢ًإٔايسمح١تؿاسباؾاْٞٚايعكٛب١قا١ُ٥عًٝ٘.."1ؾؿ٢ًعًٝٗاٚدؾٓتبٗا

:إذاأْهسبإقسازٙبعدثبٛت٘عٔاؾاْٞع:دز٤اؿدطاداْباياؾ

ؾإٕ ثبتعًٝ٘ثِأْهسأٚتسادععٔإقسازٙ إٔاملكسع٢ًْؿط٘يفسدَٔسدٚداهللتعاىلإذا َٔدٛاْبايسمح١يفإقا١َاؿد،

ضايػٛاٖداآلت١ٝ:ب٘،َٚٔذيوبعاؿدبعدٚدٛاإلضالّالٜطايب٘باؿد،ٚإمناخيًٞضبًٜٝ٘ٚطكطعٓ٘

ٕٜهٕٛناذبّاأٚحيتٌُ،ْهازيفايسدٛعٖٚٛاإلحيتٌُإٜٔهٕٛؾادقّا،ألْ٘قسازبايصْاٚايطسق١ٚايػسبٚايطهسايسدٛععٔاإل-

غب١ٗيفذيوؾٝٛزخ،قسازيفاإلٝهٕٛؾادقّاؾاإلْهازيفناذبّانإٕإٚ،قسازيفاإلٝهٕٛناذبّاؾْهازيفاإلٕنإؾادقّاإؾ،ؾٝ٘

ٜدإَٔاعصّاٟٚقدزٚ،2ٚاؿدٚدالتطتٛؾ٢َعايػبٗات،ظٗٛزاؿد أقسبني ٟملا ايسدٛعؾكاٍ،بايصْازضٍٛاهلل يكٓ٘ ي٘

كاٍأتٞبًـؾاعرتفاعرتاؾّاٚملٜٛددَع٘املتاع،ؾإٔزضٍٛاهلليفسدٜحأبٞأ١َٝاملدصَٚٞٚ(،3أٚغُصت...يعًوقبًت:)

:)قٌاضتػؿس؟(قاٍ:ب٢ً،قاٍ:)َاأخايوضسقت؟(قاٍ:ب٢ً،ؾأَسب٘ؾكطع،ؾكاٍايٓيخايوضسقتأَاريو:)يزضٍٛاهلل

،يًسدٛعٚنإذيوَٓ٘عًٝ٘ايؿال٠ٚايطالّتًكّٝٓا.4اهللٚأتٛبإيٝ٘(،ؾكاٍ:اضتػؿساهللٚأتٛبإيٝ٘،قاٍ:)ايًِٗتبعًٝ٘(َستني

إذاأقسإْطإعٓدٙبػ٤َٞٔأضباباؿدٚديإلَاّايط١ٖٓٛاٖٚر،بايسدٛعَانإيًتًكنيَع٢ٓيًطكٛطؾًٛملٜهٔقتُاّل

 أاـايؿ١ ايسدٛع ًٜكٓ٘ دز٤ٕ ؾعٌ نُا يًشد اهلل ايصْا٠زضٍٛ تًكني 5ماٚايطسيف بعدٙ; أٚ ايككا٤ قبٌ زدع قبٌ،ٚضٛا٤

ٚقدٜهٕٛ،ثِايسدٛععٔاالقسازقدٜهْٕٛؿّا-دّكتملا-،بعدَٞكا٤أٚبعدإَكا٤بعضاؾًداتأٚبعضايسدِٖٚٛساإل

ٕاهلسبيفٖرٙأل،الٜتبعٚالٜتعسضي٘،ؾأٚأخراؾالديفاؾًدؾٗسبٚملٜسدع،ٕأخرايٓاعيفزمج٘ؾٗسبٚملٜسدعأب;دالي١

،ٖالتسنتُٛٙيعً٘إٖٔالخًٝتِضبًٝ٘:)كاٍؾذنسذيويسضٍٛاهللّاز٣ٚأْ٘ملاٖسبَاعصقدٚ،ايسدٛعع٢ًاؿاي١دالي١

قسازدٍإٔاهلسبديٌٝايسدٛعٚإٔايسدٛعَطكطيًشدٚنُاٜؿحايسدٛععٔاالقسازبايصْاٜؿحعٔاإل(6ٜتٛبؾٝتٛباهللعًٝ٘؟

ٚزدععٔاإلسؿإست٢يٛثبتع٢ًاإلباإل بايصْا ؿإغسطؾريٚز٠سٕاإلأل;ٝطكطعٓ٘ايسدِٚجيًد،ؾسؿإقسازباإلقساز

ايسدِ يٛدٛب ع١ً ،ؾٝؿحايسدٛععٓ٘،ايصْا ؾٝبطٌ ٜؿحعٔايصْا ؾٝذباؾًداإلسؿإنُا ايسدٛععٔ،ٜٚبك٢ايصْا ٚأَا

                                                           
املؿدزْؿط٘.1

.213ّ(،1961ٖـ1381)2ايعكٛب١يفايؿك٘اإلضالَٞ،د/أمحدؾتشٞبٗٓطٞ،ايكاٖس٠،دازايعسٚب١،ط2

.668ّ(،1998ٖـ1419)1ابٔسصّ،طأخسد٘أبٛداٚد،ضًُٝإبٔاألغعحايطذطتاْٞاألشدٟ،يفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابزدَِاعص،بريٚت،داز3

 .7/352ّ(،1987ٖـ1407)1ٚؾشش٘ايػٝذاأليباْٞ;قُدْاؾسايدٜٔيفإزٚا٤ايػًٌٝؽسٜرأسادٜحَٓازايطبٌٝ،بريٚت،املهتباإلضالَٞ،ط

.١206،.ٚقعؿ٘األيباْٞيفقعٝـضٓٔابَٔاد373أخسد٘ابَٔاد١يفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابتًكنيايطازم،4

.929ٚ،933اْعس:ؾشٝحَطًِيفنتاباؿدٚد،بابَٔاعرتفع٢ًْؿط٘بايصْا،5

.7/352ٚؾشش٘األيباْٞيفإزٚا٤ايػًٌٝ،.668أخسد٘أبٛداٚديفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،بابزدَِاعص،6
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اؿداإلقساز ٜطكط ؾال ٚد٘أل;بايكرف َٔ ايعبد سل اؿد ٖرا بايسدٛع،ٕ ايطكٛط حيتٌُ ال ثبت َا بعد ايعبد ٚسل

.1نايكؿافٚغريٙ

،َٚٔاحملاٍإٔحيدايؿادمع٢ًايؿدم;ْ٘ملاؾدق٘ؾكدظٗسؾدق٘يفايكرفدٜلاملكرٚفايكاذفيفايكرفألَٚٓٗاتؿ-

ٚملاؾدق٘يفايكرفؾكدايتصّايعازبٓؿط٘ؾالٜٓدؾععٓ٘باؿد،مناٚدبيدؾععازايصْاٚغٝٓ٘عٔاملكرٚفإٕسدايكرفٚأل

.2ؾٝطكطقسٚز٠

ْ٘ملانرب٘يفايكرفؾكدنربْؿط٘يفأل،بايصْاْوملتكرؾين:إبإٜٔكٍٛي٘،كسيفإقسازٙبايكرفتهرٜباملكرٚفامل:َٚٓٗا-

.3ٚايدع٣ٛغسطظٗٛزٖرااؿد،ايدعٟٛ

َٚٓٗا- ايكرف: ع٢ً سذت٘ املكرٚف اإل;تهرٜب قبٌ باؿد ايككا٤ بعد ٜكٍٛ بإٔ ايب١ٓٝ بصٚزٖٚٞ غٗدٚا غٗٛدٟ ْ٘أل،َكا٤

.4ؾتجبتايػب١ٗٚالجيٛشاضتٝؿا٤اؿدَعايػب١ٗ،يفايتهرٜبؾادقّاحيتٌُإٜٔهٕٛ

،الأعسؾو:ٚقايت،شْٝتبؿال١ْؾهربت٘ٚأْهستايصْا:بإٔقاٍزدٌ،قا١َاؿدعًٝ٘إتهرٜباملصْٞبٗااملكسبايصْاقبٌ:َٚٓٗا-

.5ٜٚطكطاؿدعٔايسدٌ

اإل:َٚٓٗا- قبٌ ايككا٤ بعد ايػٗٛد ألزدٛع غب١َٗكا٤ ؾٝٛزخ ٚايهرب ايؿدم حيتٌُ زدٛعِٗ َع;ٕ تطتٛؾ٢ ال ٚاؿدٚد

.6ايػبٗات

َٚٓٗا- ؾُٝابطالٕأ١ًٖٝغٗادتِٗبعدايككا٤قبٌاإل: َكا٤بايؿطلٚايسد٠ٚاؾٕٓٛٚايع٢ُٚاـسعٚسدايكرفملاذنسْا

.7تكدّ

ٚقدؾاتباملٛتع٢ًٚد٘الٜتؿٛزعٛدٙؾٝطكطاؿد،١قإَايبدا١ٜبايػٗٛدغسطدٛاشاإل;ألَٛتِٗيفسدايسدِخاؾ١:َٚٓٗا

.8قسٚز٠

ؾٗرٙايػٛاٖدٚاؿاالتتعطٞدالي١ع٢ًداْبايسمح١يفإقا١َاؿدٚد،ؾتطكطاؿدٚدبٓا٤ع٢ًَسادع١ايػدـْؿط٘ؾُٝا

أقسب٘ع٢ًْؿط٘.

                                                           
اهلُاّاؿٓؿٞ،َؿس،غسن١َهتب١َؿطؿ٢ايبابٞاؿًياْعس:غسحؾتحايكدٜسيهُاٍايدٜٔقُدبٔعبدايٛاسدايطٝٛاضٞاملعسٚفباب1ٔ

.ٚايتػسٜعاؾٓا٥ٞاإلضالَٞ;َكازّْابايكإْٛايٛقعٞيعبدايكادزعٛد٠،بريٚت،َؤضط١ايسضاي401،١-7/400ّ(،1970ٖـ1389)1ٚأٚالدٙ،ط

.2/406،495ّ(،1989ٖـ1409)10ط

.ٜٔايطابكنياْعس:املؿدز2

.يطابكنئٜااْعس:املؿدز3

.ٚأثستطبٝلاؿدٚديفاجملتُع،د/سطٔايػاذيٞٚايػصايٞخ23ًٌٝاْعس:ايتعصٜسيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،د/عبدايعصٜصعاَس،دازايؿهسايعسبٞ،4

ِٚايعكٛبات،.ٚاؾسا33٥-32ّ(،1984ٖـ1404د/عبدايطُٝعإَاّ،ايسٜاض،َطابعداَع١اإلَاّقُدبٔضعٛد،تط):ٚقُدخاطسٚ،عٝد

.84-83ّ(،1975ٖـ1395)1ايكاٖس٠،دازايهتابايعسبٞ،طَٚٓؿسأبٛاملعاطٞ،د/عبداهللايعهاشٟ،:ألبٞاؿُدأمحدَٛض٢ٚ

.10/166.ٚاملػينالبٔقدا5/223،١َاْعس:غسحؾتحايكدٜسالبٔاهلُاّ،5

.178-10/177.ٚاملػينالبٔقدا440،١َ-2/439البٔزغد،.ٚبدا١ٜاجملتٗد5/227اْعس:غسحؾتحايكدٜسالبٔاهلُاّ،6

.10/177.ٚاملػينالبٔقدا5/227،١َاْعس:غسحؾتحايكدٜسالبٔاهلُاّ،7

.2/454اْعس:املؿادزايطابك١،ٚايتػسٜعاؾٓا٥ٞاإلضالَٞ،عبدايكادزعٛد٠،8
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:طـيفإقا١َسداؾًدع٢ًايػازب:ايتًطابعاؾاْباي

ٚيٛإٔ–٢ًغازباـُس،ٚدبع٢ًاإلَاّإقا١َاؿد،يهٔاإلضالّيفإقا١َاؿدع٢ًايػازب،زاع٢داْبايسمح١إذاقاَتايب١ٓٝع

،ألٕايػسضَٔذيوٖٛإؾالس٘ٚيٝظاالْتكآَّ٘،ٚمماٜس٣ٚيفعكٛب١ايػازبأْ٘نإٜتًطـَع٘زدا٤-يفايعكٛب١غد٠

ملاحيكلاملؿًش١ايعا١َ،ٚيريوتؿاٚتَكدازايعكابّاَرتٚنايػازبدًد١بٛكؼدٜدعإقالع٘عٔايػسب،ؾكددعٌاإلضالّ

ؾع قباؾًدٚعددٙ، ُِٜكَسبٕٛع٢ًعٗدزضٍٛاهللأابٔعباعزقٞاهللعُٓٗا  ناْٛا إٕايػَُّساَب :ٍٞباألٜدٟٚايٓعاٍٚايعؿ

:يٛؾسقٓاهلِ،ؾكاٍأبٛبهسنجسَِٓٗيفعٗدزضٍٛاهللأ بهسٞأبناْٛايفخالؾ١ٚ،زضٍٛاهللٚعًٝ٘اإلشاز،ست٢تٛيف

يفعٗدزضٍٛاهلل ٜكسبٕٛ ناْٛا مما ؾتٛخ٢مّٛا سدّا بهس أزبعنيجيًدِٖ،ؾهإأبٛ بعدٙ ثِقأَّ عُسست٢تٛيف،

ملػًدْٞ؟بنيٚبٝٓوؾذًدِٖنريوأزبعنيست٢أتٞبسدٌَٔاملٗادسٜٔاألٚينيٚقدنإغسبؾأَسب٘إٔجيًدؾكاٍ:

يٝظع٢ًايرٜٔآَٓٛاٚعًُٛا:يفأٟنتاباهللػدأْٞالأدًدى؟ؾكاٍ:إٕاهللتعاىلٜكٍٛ:نتاباهللعصٚدٌ،ؾكاٍعُس

;ؾأْأَايرٜٔآَٓٛاٚعًُٛاايؿاؿاتثِاتكٛاٚآَٓٛاثِاتكٛاٚأسطٓٛا،غٗدتَعزض1ٍٛايؿاؿاتدٓاحؾُٝاطعُٛا...اآل١ٜ

:إٕٖرٙاآلٜاتزقٞاهللعُٓٗا:أالتسدٕٚعًَٝ٘اٜكٍٛ؟ؾكاٍابٔعباعبدزّاٚاؿدٜب١ٝٚاـٓدمٚاملػاٖد،ؾكاٍعُساهلل

ٜاأٜٗاايرٜٔآَٓٛاإمنااـُسٚاملٝطسٚاألْؿابٚاألشالّزدظدٌٜكٍٛ:أْصيتعرزّايًُاقنيٚسذ١ع٢ًايباقنيألٕاهللعصٚ

ثِقسأست٢أْؿراآل١ٜاألخس٣،َٚٔايرٜٔآَٓٛاٚعًُٛاايؿاؿاتثِاتكٛاٚآَٓٛاثِاتكٛاٚأسطٓٛا،ؾإ2َٕٔعٌُايػٝطإ...

:ْس٣أْ٘إذاغسبضهسٚإذاضهسٖر٣ٚإذاكاٍعًٞ:ؾدقتؾُاذاتسٕٚ؟ؾاهللعصٚدٌقد٢ْٗإٜٔػسباـُس،ؾكاٍعُس

"3ؾذًدٙمثاْنيٖر٣اؾرت٣ٚع٢ًاملؿرتٟمثإْٛدًد٠ؾأَسعُس

ؾَُِٜٓٗٔطتشلإٜٔكسبأزبعني،ََِٜٚٓٗٔطتشلإٜٔكسببايطٛطََِٚٓٗٔٚزمح١بِٗٚيعٌيفذيوَساعا٠ؿاٍاؾٓا٠

اط،ٖٚراداْبَٔايسمح١،ٖٚٓاىداْبآخسَِٗ:إٔيفإقا١َاؿدع٢ًايػازبقدبايٓعاٍٚملٜكسببايطٜٝطتشلإٜٔكسب

.ٜهٕٛضببّاإلقالع٘عٔتٓاٍٚاملطهسات

:ايصٜتبعدقطعٗاتؿادّٜايًطسا١ٜ:سطِٜدايطازمبجأَاؾاْباي

ًٝ٘،ألٕذيوقدٜؿكٞإىلٖالن٘،إٔالٜرتىاؾسحٜٓصفبعدإقا١َاؿدعاْبايسمح١ؾُٝٔأقِٝعًٝ٘سدايطسق١َٛٔد

غدٜد٠ٚ ايطسق١ٖٚٞقطعايٝد ُؾسقتملؿًش١اجملُٛع،زغِإٔعكٛب١ َٖٚٔرٙٚيهٓٗا إالإٔاهللأساطٗاظٛاْبَٔزمحت٘، ،

:ٜأتٞاَٛاْباؾ

 .4أٚاّل:سطِٜدايطازمبايصٜتبعدقطعٗاأٚبأَٟاد٠تؤدٟإىلإٜكافايٓصٜـ،تؿادّٜايًٗالى

 .5ٚاالضتٝال٤ع٢ًاملاٍ إٔاؿدالٜطبلع٢ًايطازمإالإذاثبتإٔاملطسٚمنإيفسسشَجً٘ٚقاّايطازمبٗتواؿسش:ّاٝثاْ

                                                           
(.93ضٛز٠املا٥د٠،)1

(.90ضٛز٠املا٥د٠،)2

.418-4/417نِيفَطتدزن٘،ٚقاٍعٓ٘ايرٖي:سدٜحؾشٝح،نتاباؿدٚد،أخسد٘اؿا3

.187.ٚايعكٛب١يفايؿك٘اإلضالَٞ،د/أمحدبٗٓطٞ،7/61اْعس:بدا٥عايؿٓا٥ع،ايهاضاْٞ،4

ٖباؾًٌٝيػسحكتؿس.َٚٛا347-4/332.ٚساغ١ٝايدضٛقٞع٢ًايػسحايهبرييًدزدٜس،393-5/355اْعس:غسحؾتحايكدٜسالبٔاهلُاّ،5

سٟخًٌٝحملُدبٔعبدايسمحٔاملػسبٞاملعسٚفباؿطاب،ٚبٗاَػ٘ايتازٚاإلنًٌٝملدتؿسخًٌٝحملُدبٜٔٛضـبٔأبٞايكاضِايعبدزٟايػٗ
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  .1أْ٘إذانإاملاٍاملطسٚمغريَتكّٛؾإْ٘الٜطبلاؿدنُٜٔطسممخسّاأٚخٓصٜسّاباالتؿام:ّايجثا

  .2ملاٍاملطسٚمْؿابّاَعّٝٓا،ؾإذاقٌعٖٔراايٓؿاباَتٓعتٛقٝعاؿدأْٜ٘ػرتطيتٛقٝعاؿدإٜٔبًؼا:ّابعاز

  .3إٔاؿدميٓعإذاًَوايطازماملطسٚمقبٌتٛقٝعاؿدنإٖٔٚب٘ي٘املايوأٚٚزث٘:ّاَطاخ

 .4إٔاؿدالٜٛقعإذازدعايطازمعٔإقسازَٙت٢ثبتباإلقسازٚإٕيصَ٘زداملاٍ:ضّاداض

  .5إذانإدٜٓ٘قدسٌٚملٜطددٙاملدَٜٔدٜٓ٘ضسمايدا٥ََٔٔاٍإذاقطععٔغب١ٗال:ّابعضا

ّآَاث ٜعترب: ٚقعتايطسق١َٔبٝتَؿتٛحؾُٝعايٓاعنبٝتاؿانِٚايعاملأٚايهسِٜألٕايؿاعٌٖٓا إٔاؿدالٜٛقعإذا

  .6خا٥ّٓاٚيٝظضازقّا

  .7كسٚالقطعملٜٔطسميٝكتاتأٜٚطدزَك٘أْ٘القطعيفأٜاّاجملاع١ٚايؿ:ّاضعات

ؾأَسعُسنجريبٔايؿًتبكطعإٔزقٝكّاؿاطبضسقٛاْاق١يسدٌََٔص١ٜٓؾاْتشسٖٚا،ؾسؾعذيوإىلعُسبٔاـطابزدٚ

ؾكاٍاملصْٞ:أٜدِٜٗ،ثِقاٍعُس:أزاىػٝعِٗ؟!ثِقاٍ:ٚاهللألغسَٓوغسَّاٜػلعًٝو.ثِقاٍ:يًُصْٞنِمثْٔاقتو؟

أزبعُا١٥دزُّٖا َٔ يٛالأْٞأظٓهِنٓتٚاهللأَٓعٗا أَا ساطب; بٔ قاٍعُسيعبدايسمحٔ أعط٘مثامنا١٥دزِٖ. ؾكاٍعُس: .

  .8تطتعًُِْٛٗٚػٝعِْٛٗست٢يٛٚددٚاَاسسّاهللألنًٛٙيكطعتِٗ،ٚيهٔٚاهللإذاتسنتِٗألغسَٓوغسَّاٜٛدعو

 االؾَِٗٔتػسٜعقطؾعُس ساد١تًذ٦٘إىل َٔغري زادع١ملٜٔستهبٖرٙاؾسمي١ عكٛب١ ع٢ًَاٍايػريعايٝدأْٗا عتدا٤

س٦ٓٝرملٜسإٔميكٞعًِٝٗسدايطسق١ؿادتِٗيًطعاّ.





                                                                                                                                                               
شآباذٟايػرياشٟ،َؿس،.ٚاملٗربيفؾك٘اإلَاّايػاؾعٞألبٞإضشامإبساِٖٝبٔعًٞبٜٔٛضـايؿري313ٚ-6/305ّ(،1978ٖـ1398)2طباملٛام،

.ٚساغ١ٝقًٝٛبٞٚعُري٠ع٢ًغسحايعال١َدالٍايدٜٔاحمل٢ًع٢ًَٓٗازايطايبنيي284ًٟٚٛٓ-2/277َطبع١عٝط٢ايبابٞاؿًيٚغسناٙ،

.ٚأثستطبٝل296-10/235.ٚاملػينالبٔقدا198،١َ-4/186يفؾك٘ايػاؾعٞ،َؿس،دازإسٝا٤ايهتبايعسب١ٝيعٝط٢ايبابٞاؿًيٚغسناؤٙ،

.190-125.ٚعكٛب١ايطازمد/األسٍٛ،61-46اؿدٚديفاجملتُع،د/ايػاذيٞٚآخسٜٔ،

.5/189اْعس:ايؿك٘ع٢ًاملراٖباألزبع١،اؾصٜسٟ،1

اؾًٌٝيًشطاب،.َٚٛاٖب347-4/332ساغ١ٝايدضٛقٞع٢ًايػسحايهبرييًدزدٜس،ٚ.393-5/355،البٔاهلُاّغسحؾتحايكدٜساْعس:2

 .296-10/235.ٚاملػينالبٔقدا١َ،6/305-313

.450اْعس:عكٛب١ايطازم،د/األسٍٛ،3

.190-125ٚعكٛب١ايطازمد/األسٍٛ،.61-46أثستطبٝلاؿدٚد،د/ايػاذيٞٚآخسٜٔ،اْعس:4

.َٚٛاٖباؾًٌٝيًشطاب،347-4/332هبرييًدزدٜس،ساغ١ٝايدضٛقٞع٢ًايػسحايٚ.393-5/355،البٔاهلُاّغسحؾتحايكدٜساْعس:5

.296-10/235.ٚاملػينالبٔقدا١َ،6/305-313

.218ّ(،1999)2املؿس١ٜايعا١َيًهتاب،ط تأَالتيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،د/قُٛدايػسبٝين،اهل6١٦ٝ

.َٚٛاٖباؾًٌٝيًشطاب،347-4/332حايهبرييًدزدٜس،ساغ١ٝايدضٛقٞع٢ًايػسٚ.393-5/355،البٔاهلُاّغسحؾتحايكدٜساْعس:7

.296-10/235.ٚاملػينالبٔقدا١َ،6/305-313

ٚاْعس:االضترناز،أبٛعُسٜٛضـبٔعبداهللبٔعبدايربايُٓسٟ،بريٚت،داز.466َٛطأاإلَاَّايو،بابايككا٤يفايكٛازٟٚاؿسٜط١،8

.7/211ّ(،2000ٖـ1421)1ايهتبايع١ًُٝ،ط
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:ايكرفٚاؿساب١ٚايسد٠ٚايبػٞاؾاْبايتاضع:ايسمح١يفتػسٜععكٛبات

 ؾُٔدٛاْبايسمح١يفسدايكرفأَسإ:

 أعساضايٓاعٚسؿغنسا١َاأل١َٚتطٗرياجملتُعََٔكاي١ايط٤ٛ.ؾٝا١ْ .1

ٚاقع١ .2 إثبات اضتشاي١ أٚ ؾعٛب١ ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ َٚكؿدٙ، اإلضالّ غسض ٖٛ ٚؾٝاْتٗا ٚسؿعٗا األعساض ضرت

.1ايؿطادٚؾلايػسٚطاحملدد٠يفآ١ٜايكرف،إالإذانإايصْاع٢ًقازع١ايطسٜل

اؿساب١َٚٔدٛاْبايسمح١يفسد

أَٛاهلِ  ع٢ً ٚخٛف ًٖٚع زعب يف ايٓاع يعاؽ ؾًٛالٖا املطًِ، اجملتُع يف ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاالضتكساز األَٔ حيكل أْ٘

.2ٚأعساقِٗٚسٝاتِٗ

2) – تعاىل: يكٛي٘ سك٘ يف اؿد تطكط عًٝ٘ ايكبض قبٌ احملازب تٛب١ عًِٗٝإٔ تكدزٚا إٔ قبٌ َٔ تابٛا ايرٜٔ إال

 .3،4زسِٝؾاعًُٛاإٔاهللغؿٛز

  :5َٚٔدٛاْبايسمح١يفسدايسد٠

ثبتإَٔستهب إٔسدايسد٠الٜطبلإالبعدايتشكلَٔإٔاملستدعاملباؿهِايػسعٞيعًُ٘ٚع٢ًٖرااألضاعإذا .1

  ايؿعٌازتهب٘عٔدٌٗؾإٕسدايسد٠الٜطبلعًٝ٘.

  إَٔٔازتدٖٚٛضهسإالٜكتٌست٢ٜؿٝلَٔضهسٜٙٚطتتاب. .2

ؾإٕاْتٗٛاتعاىل::دايسد٠الٜطبلع٢ًاملستدإالبعدإٜٔطتتابأٟٜطًبَٓ٘ايتٛب١ٚايسدٛعإىلاإلضالّ،قاٍإٔس .3

 .6ؾإٕاهللغؿٛززسِٝ

 .اٌَست٢تكعمحًٗاااؿٚنر،ست٢تتِايسقاع١التكتٌإٔاملستد٠إٕناْتَسقع١ .4

  .كٞثالث١أٜاّع٢ًبًٛغٜ٘ٚعًِغطٛز٠َاازتهب٘إٔاملستدإٕنإؾبّٝاؾالٜكتٌإالبعدبًٛغَ٘ٚ .5

إٔاملستدإذازدعإىلاإلضالّست٢ٚيٛبعدؾدٚزاؿهِعًٝ٘بايكتٌ،ٚإىلَاقبٌتٓؿٝراؿدؾإْٜ٘رتتبع٢ًذيو .6

  ضكٛطسدايسد٠.

                                                           
.103ّ(،1985ٖـ1405)1اْعس:اؿالٍٚاؿساّيفاإلضالّ،دنتٛز/أمحدعطاف،بريٚت،دازإسٝا٤ايعًّٛ،ط1

.73اْعس:أثستطبٝلاؿدٚديفاجملتُع،د/سطٔايػاذيٞٚآخسٜٔ،2

 (.34ضٛز٠املا٥د٠،)3

.ٚاملػينالب2/285ٔ.ٚاملٗربيًػرياشٟ،4/350ع٢ًايػسحايهبرييًدزدٜس،.ٚساغ١ٝايدضٛق429ٞ-10/428اْعس:غسحؾتحايكدٜسالبٔاهلُاّ،4

 .312-10/308قدا١َ،

،د/ساَدقُٛدإمساعٌٝ،ايكاٖس٠،َطبع١ايط١ٓاحملُد١ٜ،-دزاض١ؾك١َٝٗكاز١ْ-اْعس:اؾٓاٜاتٚعكٛباتٗايفايتػسٜعاإلضال5َٞ

-4/127ّ(،1985ٖـ1408)1٘اإلضالَٞ،ايدنتٛز/دربقُٛدايؿكٝالت،األزدٕ،دازعُاز،ط.ٚضكٛطايعكٛب١يفايؿك271ّ(،1978ٖـ1398)1طـ

128.  

(.192ضٛز٠ايبكس٠،)6
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أٚعطػاّْا،ٚإمناٜطعِٜٚطك٢ََٔاي٘،نُاأْ٘الجيٛش .7 َعاقبت٘بايكسبأٚبايطبإٔاملستدالجيٛشتسن٘دا٥عّا

 ست٢ٚيٛأؾسع٢ًعدّايسدٛعإىلاإلضالّ.

 ؿرياملستدنؿٛاعٔاالزتداد.مباٛأْ٘حيُٞاألؾسادَٔايتالعبمبعتكداتِٗ،ؾإذاعًُ .8

أِٖ .9 َٔ بٌ ايعاّ ايٓعاّ أزنإ َٔ ايدٜٔ ٚإقا١َ بأزناْ٘، ٚايتالعب ب٘ اإلخالٍ َٔ ايعاّ ايٓعاّ حيُٞ ايسد٠ سد

.٘يفايدٚي١اإلضال١َٝأزناْ

:1َٚٔدٛاْبايسمح١يفسدايبػا٠

 إٔاهللتعاىلٚؾـايؿ٦تنياملتكاتًتنيباإلميإَعأُْٗايفساي١قتاٍ،ٚايكتاٍملخيًععُٓٗاؾؿ١اإلميإ. (1

اقبدصا٤ؾعً٘ٚيهَُٔٓٗاتكاتٌ،َٜٚٔكاتٌأٚىلب٘إٜٔعإٔاهللتعاىلأَسبايؿًحبنيايؿ٦تنياملتكاتًتنيَعإٔناّل (2

ؾٗٓاىدٛاْبيًسمح١يفتػسٜعايعكٛبات،نجري٠ٚالٜتطعاملكاّ–..ٖٚرٙاؾٛاْبيٝطتع٢ًضبٌٝاؿؿسزمح١اهللأٚضعيعبادٙ.

.-ٖٓايرنسٖا

::َٓعضبأٚتعٝرئَأقِٝعًٝ٘اؿدغساعاؾاْباي

،ٚقددا٤يفقؿ١ٓٗٞعٔضب٘أٚإٖاْت٘بعدتٛقٝعايعكٛب١عًٝ٘د،ََٚٔدٛاْبايسمح١يفتػسٜعايعكٛبات;إَٔٔأقِٝعًٝ٘اؿ

ؾسمجٖٛا،ؾٝكبٌخايدبٔايٛيٝدعذس،ؾس٢َزأضٗا،ؾتٓكحايدّع٢ًٚد٘خايدؾطبٗا،ايػاَد١ٜ:"..ؾأَسايٓاعأٟايسضٍٛ

ٛب١يٛتابٗاؾاسبَهظيػؿسي٘(.ثِأَسبٗاضب٘إٜاٖاؾكاٍ:)َٗاّلٜاخايد،ؾٛايرْٟؿطٞبٝدٙ،يكدتابتتؾطُعْياهلل

.2ؾؿ٢ًعًٝٗاٚدؾٓت

)يكدتابتتٛب١يٛقطٍُّتبني ؾكاٍ: ْياهللٚقدشْت؟!، ٜا عًٝٗا تؿًٞ عُس: ؾكاٍي٘ ثِؾ٢ًعًٝٗا، بٔسؿني: ٚعٔعُسإ

أزسِبٗرٙاملسأ٠(.ؾكدنإزضٍٛاهلل3!ضبعنئَأٌٖاملد١ٜٓيٛضعتِٗ،ٌٖٚٚددتتٛب١أؾكٌَٔإٔدادتبٓؿطٗاهللتعاىل؟

َْٔؿطٗا،إآلأْٗاناْتأغدسسؾّاع٢ًتٓؿٝرسهِاهللؾٝٗا،ؾًِتصٍتًحعًٝ٘ٚتأتٝ٘بعدنٌعد٠ٜٓككٞأدًٗاست٢أقِٝ

عًٝٗااؿد.

ٖٚرايٝظ-يٛيٝدعٔضبٗاخايدبٔاؾاْعسإىلزمح١اإلضالّنٝـٜتعاٌََعَٔأقِٝعً٘سدايصْا،نٝـ٢ْٗزضٍٛاهلل

،ٚأعًُِٗأْٗاقد-خاؾّابٗرٙاملسأ٠ٚإمنايفنٌقدٚد،ؾايعرب٠بعُّٛايًؿغالغؿٛفايطبب;نُاٜكٍٛعًُا٤األؾٍٛ

،ٚأَسبعدذيوبدؾٓٗا.تابت،ٚإٔأععِغ٤ٞيفتٛبتٗاأْٗادادتبٓؿطٗا،ثِؾ٢ًعًٝٗازضٍٛاهلل

قاٍي٘:)أشْٝت؟(،ؾكاٍ:ْعِ.ؾأَسب٘ؾسدِ،ؾهإايٓاعؾٝ٘ؾسٜكني،قا٥ٌٜكٍٛ:يكدإٔزضٍٛاهللٚدا٤يفقؿ١َاعصاألضًُٞ:

يكدأساطتب٘خط٦ٝت٘.ٚقا٥ٌٜكٍٛ:َاتٛب١أؾكٌَٔتٛب١َاعصإْ٘دا٤إىلزضٍٛاهلل ؾٛقعٜدٙع٢ًٜدٙثِقاٍ:ًٖو،

                                                           
.َٚعاملايسمح١يفاؿدٚد،َكاي37١.ٚايتعصٜسيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،د/عاَس،2/705ايتػسٜعاؾٓا٥ٞاإلضالَٞ،عبدايكادزعٛد٠،1

 -داَع١ابٔشٖساملػسب١ٝ-،أضتاذاؿكٛمبه١ًٝأنادٜسيًدنتٛز/قُدايبٛغٛازٟ

.933أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،نتاباؿدٚد،بابَٔاعرتفع٢ًْؿط٘بايص٢ْ،

.املؿدزْؿط3٘
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ِٖٚدًٛعؾطًِؾكاٍ:)اضتػؿسٚاملاعصبَٔايو(.قاٍ:ثِدا٤زضٍٛاهللاقتًينباؿذاز٠،قاٍ:ؾًبجٛابريوَٜٛنيأٚثالث١.

(.ؾُاقاي٘عٓ٘ايؿشاب1َٔ١:)يكدتابتٛب١يٛقطُتبنيأ١َيٛضعتِٗؾكايٛا:غؿساهللملاعصبَٔايو.قاٍ:ؾكاٍزضٍٛاهلل

َٔاألقٛاٍ،ؾكدأٚقؿِٗزضٍٛاهلل َّ ََٚق سدٜج٘هلِبايدعا٤ي٘،ٚأْ٘قدظؿسبايتٛب١ايعع١ُٝ،ؾالع٢ًسكٝك١أَسَاعصاألضًُٞ،

داعٞيالختالفيفَؿريٙ،ٚالاؿدٜحعٓ٘بأٟعٝبأَٚٓكؿ١.

َِسب٘ؾُسِدِ،ؾطُعايٓي;يفٚيفزٚا١ٜ زدًنٔئَأؾشابٜ٘كٍٛأسدُٖايؿاسب٘:اُْعِسإىلٖراايرٟقؿ١َاعٔصبَٔايٍو،"ؾُأ

ثِضازضاع١ست٢َسَّظضرتاهللعًٝ٘ؾًَِت ايهًب،ؾطهتعُٓٗا، َِ ؾكاٍ:)أَٜٔدِعْ٘ؿط٘ست٢ُزِدِزد ،ًَ٘ٝ ٔزِد ٌٕ ٝؿ١محإزغا٥

ََٜٔأنٌَٖٔرا؟ق ٕٜٔازضٍٛاهلل،قاٍ:)أْصالؾُهالَٔدٝؿ١ِٖرااؿُاز(،ؾكاال:ٜاْيَّاهلل، اٍ:)ؾُاؾالٕٚؾالٕ؟(،ؾكاال:مٔذا

ًُِتُأَِعِسٔض َُهُاٚإٖاْتهُاأخانُاأغدَُّٔأنٌدٝؿ١ٖرااؿُاز(،ٚايرْٟؿطٞبٝدٙ،ِْ أخٝهُاآّْؿاأغدَُّٔأنٌَٓ٘)ؾهال

ٖٚراداْبَٔزمح١اإلضالّمبٔاقرتفاؿدثِتطٗسَٓ٘،ؾكددعٌي٘محا١َٜٔإٔتٓاي٘(.2إْ٘اآلٕيؿٞأْٗازاؾ١ٜٓٓػُظ

ٕٔ،أٚ استكاز،أْٚكٝؿ١...األيطٔبطٍبأٚملٕص،أٚطع

::عدّتعٝريأٚاستكازأٌٖاحملدٚدأٚضبِٗدٟعػسااؾاْباؿ

ٚالتصزَٚٔدٛاْبايسمح١يفايػسٜع١اإلضال١َٝ،إٔايعكٛباتتكاّع٢ًاؾاْٞٚالتتعداٙإىلأسٍدَٔأًٖ٘ٚأقازب٘،يكٛي٘تعاىل:

سباـُسأٚقطعايطسٜلأٚازتدأٚبػ٢أٚقتٌ،ؾإٕايعكٛب١تٓايٖ٘ٛٚالتتعداٙ،ؾُٔشْاأٚقرفأٚضسمأٚغ3ٚاشز٠ٚشزأخس٣...

إىلغريٙإآلإذانإَػازنّاي٘يفممازض١أٟسدأٚدسمي١َٖٔرٙاؾسا٥ِ.ؾإذاأقِٝاؿدع٢ًاؾاْٞؾالجيٛشألسدنا٥ّٓاَا

َٔأقازبأٚأًٖ٘ ِّسأٚحيتكسأٜٚطبأسدّا َٔأقِٝعًِٝٗاؿد،ؾإذانإاإلضال٢ّٜٗٓٚالجيٝصألسدإٜٔطبأٚنإ;إٜٔع

ٜػتِأٜٚعرياحملدٚد،ؾُٔبابأٚىلأًٖ٘ٚأقازب٘،ألْ٘الذْبهلِؾُٝااقرتؾ٘قسٜبِٗاحملدٚد،ٚاآل١ٜؾسحي١يفايٓٗٞعٔذيو.

قسٜبأٚبعٝدباؾٓا٠،َٔإًٜٔشكِٗعازأَٚٓكؿ١،أٖٚٚرأَزمح١اإلضالّأْٜ٘ساعٞنٌأؾسداجملتُع;ََِٚٓٗٔي٘ؾ١ًَٔ

ميطِٗض٤ْٛتٝذ١ؾعٌٖؤال٤األقسبا٤اؾٓا٠...

ؾذٛاْبايسمح١َٚعاٖسٖايفعكٛباتاؿدٚدعا١َتتذ٢ً:يفسؿغسٝا٠اجملتُعٚأَٓ٘ٚضالَت٘ٚطُأْٝٓتَ٘ٔخالٍتطٗري

ايترنريٚايٛعغ،ؾٝهٕٛايٓاعيفأَٔٚضالّيفأَٛاهلِٚأْؿطِٗٚأعساقِٗ،اجملتُعَٔبعضايعٓاؾسايػاذ٠اييتالٜٓؿعَعٗا

َٚعًّٛإَٔؿًش١اؾُاع١َكد١َع٢ًَؿًش١ايؿسداملت١ُٖٛيفإطالماؿس١ٜايؿسد١ٜيألؾساديٝعبجٛامبؿاحلاؾُاع١ٚأَٓٗا

تسع ٖٚٞأٜكّا بٌٚسٝاتٗا، ٚضهٝٓتٗا ع٢ًٚطُأْٝٓتٗا ٚتأخر باباألٌَيفاضت٦ٓافسٝا٠َؿًش١اؾٓا٠ ٢أٜدِٜٗؾتؿتحهلِ

نسمي١...

ايطرتٚايتٛب١ٚايعؿٛ،ٚايسدٛعإىلاهلل،ٚإؾالحساٍأؾساداجملتُع،ٚيٝظايسمح١ٚطٝاض١اإلضالّيفإقا١َاؿدٚدايػسع١ٖٝٞؾ

...عٛزات،أٚإٜكاعايعكٛب١بِٗايايؿكحٚايت١ُٗٚتتبع



                                                           
.932عرتفع٢ًْؿط٘بايص٢ْ،أخسد٘اإلَاَّطًِيفؾشٝش٘،نتاباؿدٚد،بابَٔا1

 .669(،24أخسد٘أبٛداٚديفضٓٓ٘،نتاباؿدٚد،باب)2

(.18ضٛز٠ؾاطس،)3
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اايتذٛاٍٚايتطٛافيفثٓاٜاايبشحٚدٛاْب٘،ٚايٛقٛفع٢ًدٛاْبَٔايسمح١يفايعكٛباتبعدٖرخامت١ايبشحْٚتا٥ذ٘:

 نً٘زمح١.اؾٓا٥ٞاإلضالَٞبنييٓاإٔايٓعاّايػسع١ٝ;ٜت

 .1َٚاأزضًٓاىإالزمح١يًعاملني:ألْ٘غسعاهللٚدٜٓ٘،ٚدٜٔاهللنً٘زمح١،قاٍتعاىل;ؾٗٛزمح١يفتطبٝك٘ٚاالَتجاٍي٘

 ٖٚٛزمح١ألْ٘حيكلاألَٔٚاالضتكسازٚايطُأ١ْٓٝيفاجملتُعاملطًِ،ؾٝأَٔايٓاعع٢ًأَٛاهلِٚأعساقِٗٚسٝاتِٗ.

 ٖٚٛزمح١ألْ٘حيكلايعدٍٚاملطاٚا٠بنيايٓاع،ؾالؾسمبنيايػينٚايؿكري.

 ملٓهسات.ٖٚٛزمح١،ألٕٖدؾٖ٘ٛتطٗرياجملتُعٚتٓعٝؿَ٘ٔايسذا٥ٌٚايؿٛاسؼٚايعًِٚا

ايبػسٟإىلأبعداؿدٚدإىلدزد١عع١ُٝملٜعسفايتازٜذيفايسمح١ٜتطا٢َاتؾإْ٘اإلضالّسنيٜػسعاؿدٚدٚايعكٛبإٔلدٚ

 َجٝاّل. إىلؾهلا ٚايعٓـٖرًْٙٛعسْا ايكط٠ٛ ايبعضَٔإٔؾٝٗا ٜتكٛي٘ زغَِا مساس١اإلضالّتؿسضْؿطٗا ضٓذد اؿدٚد

.ٚايػد٠

ايسمح١يفاؿدٚدعا١َ:سؿغسٝا٠اجملتُعٚأَٓ٘ٚضالَت٘ٚطُأْٝٓتَ٘ٔخالٍتطٗرياجملتُعَٔبعضايعٓاؾسََٚٔعاٖس

َؿًش١ إٔ َٚعًّٛ ٚأعساقِٗ، ٚأْؿطِٗ أَٛاهلِ يف ٚضالّ أَٔ يف ايٓاع ؾٝهٕٛ ٚايٛعغ، ايترنري َعٗا ٜٓؿع ال اييت ايػاذ٠

إ يف املت١ُٖٛ ايؿسد َؿًش١ ع٢ً َكد١َ ٚطُأْٝٓتٗااؾُاع١ ٚأَٓٗا اؾُاع١ مبؿاحل يٝعبجٛا يألؾساد ايؿسد١ٜ اؿس١ٜ طالم

 ٚضهٝٓتٗابٌٚسٝاتٗا.

:ْٛدصبعكٗاؾُٝاٜأتٞيفاؿدٚدٚايعكٛباتاملرتتب١عًٝٗازمح١َٔعد٠دٛاْبإٔلدٖراؾع٢ً

ُٜشد-إٔاهللتعاىلؾتحبابايتٛب١ملٔتابَٔدسميت٘ (1  .-ُسدأّمل

 ع٢ًَٔد٢ٓدٓا١ٜاضتشلبٗاايعكٛب١.ٚدٛبايطرت (2

 ايعؿٛيفعكٛب١ايكتٌملٔاضتشك٘إىلايد١ٜأٚايعؿٛايعاّ. (3

  ؾعٛب١ٚضا٥ٌاإلثباتيفبعضاؿدٚدنشدايصْا. (4

  .عًٝ٘إؾسازاملكسع٢ًدسميت٘إىلسنيتٓؿٝراؿدعًٝ٘،عٝحيٛزدعاملكسعٔإقسازٙاَتٓعتٓؿٝراؿداغرتاط (5

 .بايػبٗاتعٔاملطًُنيدَاأَهٔدز٤اؿدٚ (6

 إٔزمح١اهللتعاىلاضتٛعبتنٌعكٛباتاؿدٚدخاؾ١،ٚايدَا٤عا١َ. (7

  إَٔٔزمح١اهللبعبادٙأْ٘ملٜكعاؿدإالبعدإٖٔٝأيًٓاعضبٌعدّايٛقٛعؾٝ٘. (8

س،أٟإٔتٓؿٝرٖاع٢ًاؾاَْٞٚٔأبًؼدٛاْبايسمح١َٔاهللعصٚدٌنُاقسزبعضايؿكٗا٤إٔايعكٛباتتعتربدٛاب (9

 عراباآلخس٠أٟأْٗاَهؿساتيًرْب.َ٘ٔيفايدْٝاتكٝ

ٚآخسدعٛاْاإٔاؿُدهللزبايعاملني.

                                                           
(.107ضٛز٠األْبٝا٤،)1
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قا١ُ٥املؿادزٚاملسادع:

خاطس .1 ٚايػٝذ/قُد عٝد خًٌٝ ٚاالضتاذ/ايػصايٞ ايػاذيٞ عًٞ د/سطٔ اجملتُع، يف اؿدٚد تطبٝل أثس

 ّ(.1984ٖـ1404ّ،ايسٜاض،َطابعداَع١اإلَاّقُدبٔضعٛداإلضال١َٝ،تط)ٚايدنتٛز/عبدايطُٝعإَا

،بدٕٚإزغادايؿشٍٛإىلؼكٝلاؿلَٔعًِاألؾٍٛ،يإلَاّقُدبٔعًٞبٔقُدايػٛناْٞ،بريٚت،دازايؿهس .2

 .طبع١أٚتازٜذ

3.  اإلضالَٞ، املهتب بريٚت، ايطبٌٝ، َٓاز أسادٜح ؽسٜر يف ايػًٌٝ األيباْٞإزٚا٤ ايدٜٔ ْاؾس قُد ايػٝذ

 ّ(.1987ٖـ1407)1ط

 ّ(.2000ٖـ1421)1االضترناز،أبٛعُسٜٛضـبٔعبداهللبٔعبدايربايُٓسٟ،بريٚت،دازايهتبايع١ًُٝ،ط .4

 .،بدٕٚتازٜذغازعقُدنس13ِٜبدا٥عايؿٓا٥ع،عال٤ايدٜٔأبٛبهسبَٔطعٛدايهاضاْٞ،َطبع١األٜاّايكاٖس٠ .5

ايتٛؾٝك١ٝبداٜ .6 املهتب١ قُد، بٔ اؿهِٝ عبد ؼكٝل ايكسطي، زغد ابٔ املكتؿد، ْٚٗا١ٜ اجملتٗد أ١ٚ طبع١ بدٕٚ ،

 .تازٜذ

 ّ(.1999)2املؿس١ٜايعا١َيًهتاب،ط تأَالتيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،د/قُٛدايػسبٝين،اهل١٦ٝ .7

 ّ(.1989ٖـ1409)10دزعٛد٠،بريٚت،َؤضط١ايسضاي١،طايتػسٜعاؾٓا٥ٞاإلضالَٞ;َكازّْابايكإْٛايٛقعٞيعبدايكا .8

 ايتعصٜسيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،د/عبدايعصٜصَٛض٢عاَس،دازايؿهسايعسبٞ،بدٕٚطبع١أٚتازٜذ. .9

ايع١ًُٝ، .10 ايهتب داز يبٓإ، بريٚت، عُس، بٔ إمساعٌٝ ايؿدا٤ أبٞ ايدٜٔ عُاد نجري البٔ ايععِٝ ايكسإٓ تؿطري

 ّ(.1997ٖـ1418)1ط

 ّ(.1967ٖـ1387اؾاَعألسهاّايكسإٓ،دازايهتابايعسبٞيًطباع١ٚايٓػس،ايكاٖس٠،ط) .11

اؾسا٥ِٚايعكٛباتيفايػسٜع١اإلضال١َٝ،ألبٞاؿُدأمحدَٛض٢ٚايدنتٛز/عبداهللايعهاشٟ،َٚٓؿٛزأبٛاملعاطٞ .12

 ّ(.1975ٖـ1395)1اؾٖٛسٟ،ايكاٖس٠،دازايهتابايعسبٞ،ط

ٌ،ايكاٖس٠،َطبع١ايط١ُٓٝٛدإمساعقَدا،د/س-دزاض١ؾك١َٝٗكاز١ْ-اإلضالَٞتػسٜعيفاياتٗاعكٛبٚٓاٜاتاؾ .13

 ّ(.1978ٖـ1398)1طـاحملُد١ٜ،

 .،بدٕٚطبعأٚتازٜذساغ١ٝايدضٛقٞألبٞايربناتضٝدٟأمحدايدزدٜس،دازايؿهس،بريٚت .14

احمل .15 ايدٜٔ دالٍ ايعال١َ غسح ع٢ً ٚعُري٠ قًٝٛبٞ اإلَاّساغ١ٝ َرٖب ؾك٘ يف يًٟٓٛٚ ايطايبني َٓٗاز ع٢ً ٢ً

 ايػاؾعٞ،َؿس،دازإسٝا٤ايهتبايعسب١ٝيعٝط٢ايبابٞاؿًيٚغسنا٥٘،بدٕٚطبع١أٚتازٜذ.

 ّ(.1990ٖـ1411)1اؿانِ،أبٛعبداهللقُدبٔعبداهللايٓٝطابٛزٟ،بريٚت،دازايهتبايع١ًُٝ،ط .16
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 (.1985ٖـ1405)1دنتٛز/أمحدعطاف،بريٚت،يبٓإ،دازإسٝا٤ايعًّٛ،طاؿالٍٚاؿساّيفاإلضالّ، .17

 .،بدٕٚطبع١أٚتازٜذايسمح١،ًَٝش١َسعٞايعدٍ،االضهٓدز١ٜ،دازاإلميإيًطبعٚايٓػسٚايتٛشٜع .18

 ّ(.1981ٖـ1401زمح١األ١َيفاختالفاأل١ُ٥ألبٞعبداهللقُدبٔعبدايسمحٔايدَػكٞ،تازٜذايطبع:) .19

 ّ(.1985ٖـ1406)1ايصٖد،ٖٓادبٔايطسٟايهٛيف،ايهٜٛت،دازاـًؿا٤يًهتاباإلضالَٞ،ط .20

 ّ(.1985ٖـ1408)1ضكٛطايعكٛب١يفايؿك٘اإلضالَٞ،ايدنتٛز/دربقُٛدايؿكٝالت،األزدٕ،دازعُاز،ط .21

 أٚتازٜذ.ايطًط١ًايؿشٝش١،قُدْاؾسايدٜٔاأليباْٞ،ايسٜاض،َهتب١املعازف،بدٕٚطبع١ .22

 .ّ(1999ٖـ1420)1;أبٛعبداهللقُدبٜٔصٜدايكصٜٚين،ايسٜاض،دازايطالّيًٓػسٚايتٛشٜع،طضٓٔابَٔاد١ .23

 ّ(.1998ٖـ1419)1ضٓٔأبٞداٚدضًُٝإابٔاألغعحايطذطتاْٞاألشدٟ،بريٚت،يبٓإ،دازابٔسصّ،ط .24

 ّ(.1413ٙ1992ضٓٔايبٝٗكٞ،بريٚتدازاملعسؾ١،تط) .25

 .ّ(1420ٙ1999)1ايسٜاض،دازايطالّيًٓػسٚايتٛشٜع،طيفضٓٓ٘،;أبٛعٝط٢قُدبٔعٝط٢بٔضٛزٙ،ٓٔايرتَرٟض .26

 .ٙ(1411)1;عبداملًوبٔأٜٛباؿُريٟاملعاؾسٟ،بريٚت،دازاؾٌٝ،طايطري٠ايٓب١ٜٛالبٖٔػاّ .27

 ّ.1987طــ/دازاؾٌٝبريٚت1/428غسحايدززايب١ٝٗيًػٛناْٞ .28

َهتب١غس .29 غسن١ َؿس، اؿٓؿٞ، اهلُاّ بابٔ املعسٚف ايطٝٛضٞ ايٛاسد عبد بٔ قُد ايدٜٔ يهُاٍ ايكدٜس ؾتح ح

 ّ(.1970ٖـ1389)1َؿطؿ٢ايبابٞاؿًيٚأٚالدٙ،ط

 ّ(.1999ٖـ1420)1ايبدازٟقُدبٔامساعٌٝبٔابساِٖٝبٔاملػري٠اؾعؿٞ،بريٚت،دازايؿهس،طؾشٝح .30

ٛاؿطنيَطًِبٔاؿذازايكػريٟايٓٝطابٛزٟ،بريٚت،دازابٔسصّيًطباع١ٚايٓػسٚايتٛشٜع،اإلَاّأبؾشٝحَطًِ; .31

 ّ(.1998ٖـ1419)1ط

 ّ(.1984ٖـ1404)1عكٛب١ايطازم،د/أمحدتٛؾٝلاألسٍٛ،دازاهلد٣يًٓػسٚايتٛشٜع،ايسٜاض،ط .32

 ّ(.1961ٖـ1381)2ٞ،ايكاٖس٠،دازايعسٚب١،طأمحدؾتشٞبٗٓطد/دزاض١ؾك١َٝٗتشسز٠،-ايعكٛب١يفايؿك٘اإلضالَٞ .33

 .،بدٕٚطبع١أٚتازٜذؾتحايكدٜساؾاَعبنيؾينايسٚا١ٜٚايدزا١ٜيفعًِايتؿطري،قُدبٔعًٞقُد،دازايؿهس .34

 ّ(.1405ٙ1985)7،بريٚت،دازايهتابايعسبٞ،ططٝدضابل،ايؾك٘ايط١ٓ .35

 . ٖـ1356(1ايتذاز١ٜايهرب٣،ط)ؾٝضايكدٜس،عبدايسؤٚفاملٓاٟٚ،املهتب١ .36

 ّ.1992ٖـ1412(،17يفظالٍايكسإٓ،ضٝدقطب،بريٚت،دازايػسٚم،ط) .37
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ٚايدٜات .38 اإلضال١َٝايكؿاف ايػسٜع١ شٜدإيف ايهسِٜ عبد د/ أ. ْاغسٕٚ،، ايسضاي١ َؤضط١ يبٓإ، بريٚت ،

 .ّ(1428ٙ2007)1ط

39.  األزبع١،نتاب املراٖب ع٢ً قايؿك٘ بٔ ايسمحٔ عٛضعبد ُد باملٓؿٛز٠،اؾصٜسٟ، اإلميإ َهتب١ َؿس،

 .ّ(1419ٙ1999)1ط

 ّ(.1985ٖـ1405)5نٓصايعُاٍيفضٓٔاألقٛاٍٚاألؾعاٍ،عال٤ايدٜٔبٔسطإاهلٓدٟ،بريٚت،َؤضط١ايسضاي١،ط .40

 بدٕٚتازٜذ.-3املبطٛطيػُظايدٜٔايطسخطٞ،يبٓإ،دازاملعسؾ١،ط .41

ٚاؾٓاٜات .42 ايدٜات يف قاقسات قُد د/ أ. األشٖسش، داَع١ ايطٝد، أضٝٛ-نٞ  ط،ؾسع

http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-11874.html. 

 ّ(.1973ٖـ1393)2َداززايطايهني،بريٚت،يبٓإ،دازايهتابايعسبٞ،ط .43

اَع١ابٔشٖسد-َعاملايسمح١يفاؿدٚد،َكاي١يًدنتٛز/قُدايبٛغٛازٟ،أضتاذاؿكٛمبه١ًٝأنادٜس .44

-https://ar  -املػسب١ٝ

ar.facebook.com/Sociologie.FLSH.ibnzohr/posts/548855185216817 

 ّ(.1998ٖـ1419)1َعسؾ١ايؿشاب١;ألبْٞعِٝ،أمحدبٔعبداهللبَٔٗسإاألؾبٗاْٞ،ايسٜاض،دازايٛطٔيًٓػس،ط .45

يػُظايدٜٔ .46 ايهتبَػيناحملتازإىلَعسؾ١َعاْٞأيؿاظاملٓٗاز، داز بريٚت، قُداـطٝبايػسبٝين، قُدبٔ

 ّ(.1994ٖـ1415)1ايع١ًُٝ،ط

املػينٚايػسحايهبريع٢ًَنتاملكٓعيفؾك٘اإلَاّأمحدبٔسٓبٌ،يإلَاَنيَٛؾلايدٜٔأبٞقُدعبداهللابٔأمحد .47

بٔأمحدبٔقدا١َاملكدضٞ،بريٚتابٔقدا١َ،ٚمشظايدٜٔأبٞايؿسزعبدايسمحٔبٔأبٞايؿسزبٔأبٞعُسقُد

 ّ(.1984ٖـ1404)1يبٓإ،دازايؿهس،ط

َطبع١عٝط٢ .48 َؿس، آبادٟايػرياشٟ، ٜٛضـايؿريٚش بٔعًٞبٔ ايػاؾعٞألبٞإضشامإبساِٖٝ املٗربيفؾك٘اإلَاّ

 ايبابٞاؿًيٚغسناٙ،بدٕٚتازٜذ.

عبدايسمحٔاملػسبٞاملعسٚفباؿطاب،ٚبٗاَػ٘ايتازَٛاٖباؾًٌٝيػسحكتؿسخًٌٝألبٞعبداهلل;قُدبٔ .49

 ّ(.1978ٖـ1398)2ٚاإلنًٌٝملدتؿسخًٌٝألبٞعبداهللقُدبٜٔٛضـبٔأبٞايكاضِايعبدزٟايػٗسٟباملٛام،ط

 ّ(.1991ٖـ1413)1بٔأْظ،أبٛعبداهللاألؾبشٞ،دَػل،دازايكًِ،طاملٛطأيإلَاَّايو .50

املٓري١ٜبع١يػٛناْٞ،طك٢األخبازَٔأسادٜحضٝداألخٝاز:قُدبٔعًٞاغسحَٓتٌْٝاألٚطاز .51 ،/إداز٠ايطباع١

 .بدٕٚتازٜذ

 


