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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

إٕ اسبُد هلل عبُدٙ ْٚطتعٝٓ٘ ْٚطتػفسٙ ْٚعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا، َٚٔ ض٦ٝأت أعُايٓا، َٔ ٜٗدٙ 

 اهلل; فال َكٌ ي٘، َٚٔ ٜكًٌ فال ٖادٟ ي٘.

ٕٓ ضبُّدا عبدٙ ٚزضٛي٘، ٚأغٗد إٔ ال إي٘ اهلل    ٚسدٙ، ال غسٜو ي٘، ٚأغٗد أ

َٓا بعد;  أ

فُٔ َٓٔ اهلل املٓٓإ ضبشاْ٘ ٚتع٢ً عًٝٓا إٔ ٖداْا يإلميإ، ٚدعًٓا َٔ أتباع ٖرا ايدٜٔ ايععِٝ اشبايد، 

 ايرٟ آتطِ بؿفات ٚاْفسد خبؿا٥ـ; َٓٗا: سلٛي٘ ٚنُاي٘ ٚزباْٝت٘، ٚأْٓ٘ ؾاحل يهٌ شَإ َٚهإ.

ٖرٙ اشبؿا٥ـ ايعًٝا ًُْض سلٍٛ ٖرا ايدٜٔ اإلضالَٞ يٝؿٌ ع٢ً ناف١ َا ذبتاد٘ ايبػس١ٜ َٚٔ خالٍ 

 مجعا٤ ايّٝٛ ٚغّدا، َٚا استادت٘ ضابّكا ٚباألَظ.

ٚناْت يفسٚع ٖرا ايدٜٔ َكاؾد ٚغاٜات، َٚؿاحل ٚأبعاد تٓطًل عدلٖا ٖرٙ األسهاّ ٚفل غسٜع١ اهلل 

 احل زمحِٗ اهلل تعاىل.املب١ٝٓ ع٢ً ايهتاب ٚايط١ٓ ٚفك٘ ايطًف ايؿ

ٖٞ يف إبساش خؿا٥ـ َٚكاؾد ٚأبعاد ْعاّ ايٛقف  فتٓاٚيت قًُٞ َططِّّسا َا فتض اهلل تعاىل ب٘ عً

 اإلضالَٞ، فهإ ٖرا ايبشح بعٓٛإ: 

 (.انًقاطذ انشزػٛح ٔاألتؼاد انًظهحٛح نُظاو انٕقف فٙ ضٕء انقزآٌ انكزٚى ٔانسُح انُثٕٚح)

 ايتفؿٌٝ ايتايٞ:ٚاْكٛت خطت٘ ذبت يٛا٥٘ سطب 

 َكد١َ. -

 املبشح األٍٚ: َٔ خؿا٥ـ ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ. -

 املبشح ايجاْٞ: َكاؾد ايٛقف اإلضالَٞ ٚأبعادٙ. -

 املبشح ايجايح: أؾٍٛ ٚقٛاعد غسع١ٝ ٜسدع إيٝٗا يف ٖرا املٛقٛع. -

 خامت١. -

ٝدْا ضبُد ٚآي٘ ٖرا ٚاهلل أضأٍ إٔ جيعً٘ خايّؿا يٛدٗ٘ ضبشاْ٘ َبازّنا فٝ٘. ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ض

 ٚؾشب٘ ٚأشٚاد٘ ٚذزٜت٘.

 ٚاهلل تعاىل أعًِ.

 ٚنتب 

 عبد ايسمحٔ بٔ مجٌٝ قؿاف      

 ٖـ13/9/1425ي١ًٝ األزبعا٤  –َه١ املهس١َ 
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 اؾطفاٖا ٚاختازٖا يكد اَتاش ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ مبُٝصات ْاشلا باْتُا٥٘ إىل غسٜع١ اهلل تعاىل اييت

يعبادٙ املؤَٓني، فُا ظبدٙ َٔ خؿا٥ـ يف ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ إمنا ميجٌ فسّعا ٚاَتداّدا ألؾٍٛ ٚدرٚز 

 خؿا٥ـ ٖرا ايدٜٔ اإلضالَٞ ايععِٝ.

َٚٔ ٖرا املٓطًل أساٍٚ يف ٖرا املبشح تٓاٍٚ غ٤ْٞ َٔ خؿا٥ـ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ، ٖٚٞ تدٍ َٔ 

 ع٢ً َا ٚزا٤ َٔ بك١ٝ اشبؿا٥ـ اييت مل أتعسض شلا ٖٓا.ٜساٖا ٜٚطُع بٗا 

 فُٔ ٖرٙ اشبؿا٥ـ َا ًٜٞ:

.ّٙ ّٙ غٛز ٔضؼ  أٔاًل: أٌ َظاو انٕقف فٙ اإلسالو رّتاَٙ شزػ

فػسٜع١ ايٛقف ٚأسهاَ٘ أَس بٗا زب ايعاملني ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚتٛىل غسعٗا يًٓاع إنُااّل ألؾٍٛ ايدٜٔ 

َّا يٓع١ُ اهلل تعاىل عًٝٓا، ٜكٍٛ اهلل ايعًِٝ اسبهِٝ ضبشاْ٘: ٚفسٚع٘ اييت زقٝٗا يٓا ضبشاْ٘، ٚ ايّٝٛ إمتا

 (.3)املا٥د٠:  أنًُت يهِ دٜٓهِ ٚأمتُت عًٝهِ ْعُيت ٚزقٝت يهِ اإلضالّ دّٜٓا

بُٝٓا مل ٜهٔ قبٌ اإلضالّ ٚقف هلل تعاىل ٚيف ضبًٝ٘ ضبشاْ٘ نُا ٖٛ يف ظٌ اإلضالّ، قاٍ اإلَاّ 

داّزا ٚال أزّقا تدلّزا حبطبٗا، ٚإمنا  –فُٝا عًُت٘  –: )مل بحبظ أٌٖ ازبا١ًٖٝ ايػافعٞ زمح٘ اهلل تعاىل

) سبظ أٌٖ اإلضالّ(

1). 

ٚؾف١ ايسٓبا١ْٝ ُتكفٞ ع٢ً ٖرا ايٓعاّ أؾٛيٝت٘ ٚفكً٘، نُا إٔ غسعٝت٘ تٓفٞ عٓ٘ تعسق٘ ألفهاز 

 ٘ ٚتػسٜع٘.ايبػس ٚآزا٥ِٗ ٚابتداعِٗ. فٗٛ ْعاّ أؾٌٝ برات٘ دا٤ت ْؿٛف ْب١ٜٛ يف تأؾًٝ

إذا َات اإلْطإ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالخ: »:  فعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زقٞ اهلل تعاىل عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

 .(2)«ؾدق١ داز١ٜ، أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيد ؾاحل ٜدعٛ ي٘

فكاٍ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ:  ٚعٔ ابٔ عُس زقٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: أؾاب عُس خبٝدل أزّقا، فأت٢ ايٓيب 

. فتؿدم عُس أْٓ٘ ال ُٜباع أؾًٗا، ٚال ٜٖٛب ٚال ٜٛزخ، ٚإمنا ٖٞ «إٕ غ٦ت سٓبطت أؾًٗا، ٚتؿدقت بٗا»

ؾدق١ يف ايفكسا٤ ٚايكسب٢ ٚايسقاب ٚيف ضبٌٝ اهلل ٚايكٝف ٚابٔ ايطبٌٝ، ٚال ُدٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ 

ٍٛٓ فٝ٘  .(3)َٓٗا باملعسٚف، أٚ ٜطعِ ؾدّٜكا غرل َتُ

ًٛا: شًٕل ْذا ا  نُظاو ٔاّذساػّ:ثاَ

إٕ َٔ ٜطايع َا نتب٘ األ١ُ٥ َٔ فكٗا٥ٓا زمحِٗ اهلل تعاىل سٍٛ ا يٛقف ٚأسهاَ٘ ٚغاٜات٘ ٜس٣ األبٛاب 

املتعدد٠ ٚاملطا٥ٌ ذٚات ايعدد املتهاثس٠ ٚاألَٛز ايدقٝك١ ٚايتفؿ١ًٝٝ اييت تٓاٚيٖٛا مما ٜدٍ ع٢ً سلٍٛ ْعاّ 

ايرٟ ٜٛقف٘ املس٤ ع٢ً ْفط٘ ٚذزٜت٘ ٖٚهرا، نُا ٜػٌُ ايٛقف ٚآتطاع٘ دّدا; فٗٛ ٜػٌُ ايٛقف األًٖٞ: 

ايٛقف اشبرلٟ: ايرٟ ٜٛقف ع٢ً دٗات ايدل ٚاإلسطإ ٚاملعسٚف، ٚتٛدد أٚقاف دبُع بُٝٓٗا. نُا ٜتطع 

ْعاّ ايٛقف يٝػٌُ مجٝع أْٛاع ٚصباالت اشبرل; ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ َٔ َطادد َٚهتبات َٚدازع َٚعاٖد 

 َؤضطات خرل١ٜ َٚٓاشٍ ٚأزبط١ َٚٛاقع خرل١ٜ، ٚثػٛز .. إخل.ٚداَعات َٚػفٝات َٚكابس ٚ
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ٚال ٜكتؿس أدا٤ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ ع٢ً املطًِ ٚسدٙ، بٌ تٛدد أٚقاف عا١َ تػٌُ املطًِ ٚغرلٙ، 

نُا ٚددت أٚقاف خؿؿت يف ايكدِٜ ٚاسبدٜح يإلْفام ع٢ً غرل املطًُني، ٚإؾالح َعاغِٗ ٚإعاْتِٗ، 

، ٚتعسض ايفكٗا٤ زمحِٗ اهلل تعاىل ملطا٥ٌ َٔ ذيو، ٚخؿؿٛا شلا سّٝٓصا يف نتبِٗ ٚتأيٝف قًٛبِٗ ٚدعٛتِٗ

. ٚٚدد َٔ (4)املتدؿؿ١ مما ٜدٍ ع٢ً عٓا١ٜ اإلضالّ بػرل املطًُني َٔ د١ٗ ايٛقف ٚأسهاَ٘ ٚتػسٜعات٘

 األٚقاف َا سلٌ اسبٝٛاْات أبّكا )ايبٗا٥ِ ٚايطٝٛز(.

 ثانًثا: ثثاذّ ٔاسرًزارِ، ٔػذو اَقطاػّ:

ميتاش ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ بجبات٘ ٚاضتكسازٙ، ٚدٚاَ٘ ٚاضتُسازٙ، ٚعدّ اْكطاع٘ ألْ٘ دص٤ َٔ دٜٔ 

ععِٝ ايجبات عالَت٘. ٚايٛقف األؾٌ فٝ٘ طًب ثبات٘ ٚاضتكسازٙ ٚدٚاَ٘، فكد ؾٓض عٓ٘ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ 

ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيد ؾاحل ٜدعٛ  إذا َات ابٔ آدّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالخ: ؾدق١ داز١ٜ، أٚ عًِ»أْ٘ قاٍ: 

 .(5)«ي٘

ٚايٛقف أدّٚ ايؿدقات; ألٕ األؾٌ فٝ٘ ايبكا٤، ٖٚٛ ذببٝظ األؾٌ ٚبكاؤٙ َع تطبٌٝ ايجُس٠ ٚاالْتفاع 

 بايػ١ًّ.

ُّٚيٛا ست٢ ٜدّٚ ٜٚجبت ٜٚطتُس، ٚال ٜٓكطع.   َٚا شاٍ ايفكٗا٤ ُٜٛؾٕٛ ُّْعاز األٚقاف باحملافع١ ع٢ً 

َٛقع إىل آخس أٚ تػٝرلٙ خبرل َٓ٘ إذا استٝر إىل ذيو ع٢ً أقٛاٍ َفٓؿ١ً يف ٚاختًفٛا يف ْكٌ ايٛقف َٔ 

ٌٓ ٚنإ  .(6)نتب ايفك٘، ٚعِٝٓٗ تسقب بكا٤ ٚدٚاّ َٚٓفع١ ايٛقف أُٜٓا س

 راتًؼا: اسرقالل َظاو انٕقف فٙ اإلسالو:

ُٓٔ أٚقف٘ ٚعٔ ذزٜت٘ ٚعٔ اي ساعٞ ٚايسع١ٝ، إٕ يٓعاّ ايٛقف اإلضالَٞ َٝص٠ ٜتُٝص بٗا; ٖٚٞ االضتكالٍ ع

ِٛز ازبا٥سٜٔ، ٚال  فإذا سبظ أسدْا َااّل أٚ عكاّزا أٚ غ٦ّٝا يف عداد املُتًهات ايعا١َ اييت ال ربكع زَب

 ضًطإ ايطالطني ٚال ميهٔ يًٛاقف إٔ ٜسدع يٓفط٘ َا سبط٘ هلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل. 

ضالَٞ ع٢ً َٓس ايدٖٛز ٚضبب ز٥ٝظ يبكا٤ نجرل َٔ أٚقاف املطًُني ٚاملطًُات بعُّٛ أزاقٞ ايعامل اإل

 ٚاألعٛاّ اضتكالشلا ٚعدّ خكٛعٗا ألْع١ُ ٚقع١ٝ.

نُا إٔ َفِكد نجرل َٔ عكاز ٚأٚقاف املؤَٓني ٚاملؤَٓات يف أَتٓا اإلضال١َٝ نإ ضبب٘ ٚال ٜصاٍ ضٝطس٠ 

خ١ًٝ بعض األعدا٤ املطتعُسٜٔ ع٢ً بالد املطًُني، َٚٔ َثِ إيػا٤ ايٛقف ٖٓا أٚ ٖٓاى، َع ٚدٛد اير٥اب ايدا

 اييت تتعد٣ ع٢ً ٖرٙ األٚقاف غ٠ٛٗ ٚطُّعا يف املاٍ ٚايطٝطس٠ عًٝ٘.

ٚنإ َٔ ضٝاض١ ضبُد عًٞ باغا يف َؿس دباٙ أٚقاف َؿس إٔ أخر َا نإ يًُطادد َٔ ايسشم 

٢ُٓ )فا٥ض زشْا١َ( ال ٜطاٟٚ دص٤ّا َٔ األيف َٔ إٜسادٖا، ٚأخر َٔ أٚقاف  ٚأبدشلا بػ٤ٕٞ َٔ ايٓكد ُٜط

َا يٛ بكٞ ي٘ ايّٝٛ يهاْت غًت٘ ال تكٌ عٔ ْؿف ًَٕٝٛ دٓٝ٘ أٚ أنجس يف ايط١ٓ، ٚقسز ي٘  ازباَع األشٖس

 .(7)بدٍ ذيو َا ٜطاٟٚ عبٛ أزبع١ آالف دٓٝ٘ يف ايط١ٓ آْراى
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ٚاضتكالٍ ٖرٙ األٚقاف ضبب َٔ أضباب ايتُهني ٚايعص٠ يًُطًُني يف دٜازِٖ، ٚاأل١َ ايك١ٜٛ اييت 

 تهتفٞ بٓفطٗا ٚذاتٗا عٔ غرلٖا.

 خايًسا: أَّ ٕٚاكة انؼظز ُٔٚهّثٙ حاجح األيح.

يكد تكٓدّ َعٓا إٔ ايٛقف ْٚعاَ٘ َطتُس ٚثابت قا٥ِ إىل َا غا٤ اهلل تعاىل َٔ ايدٖٛز، ٚإٔ األؾٌ عدّ 

 شٚاي٘، ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فٗٛ َٛدٛد يف نٌ عؿس َٚؿس، ٖٚٛ ٜتٓٛع سطب ساد١ األ١َ.

زبط١ ٚاملػفٝات ٚتعاٖدٖا َجاّل، ٚيف أخس٣ ِٖ بأَظِّ ففٞ بعض األعؿاز بحتاز املطًُٕٛ إىل إقا١َ األ

اسباد١ إىل املدازع ٚايهتاتٝب ٚاملعاٖد ٖٚهرا، فٝطُض ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ بايتٓٛع ٚايتٜٓٛع سطب 

 ايكسٚز٠ ٚاسباد١.

، ٚٚقف عكازات ع٢ً َػسٚع ايدع٠ٛ إىل اهلل (8)ٚيف شَآْا ٖرا َجاّل عبٔ حباد١ إىل إقا١َ داَعات ٚقف١ٝ

عاىل عدل ايػبه١ املعًَٛات١ٝ )اإلْذلْت(، ٚٚقف آخس نبرل ع٢ً إدسا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، ايٓعس١ٜ ت

ٚايتطبٝك١ٝ ٚإْػا٤ ؾاالت ٚدٚٚاٜٚٔ ٚقف١ٝ إلقا١َ احملاقسات ٚايٓدٚات فٝٗا، ٚٚقف أَٛاٍ ع٢ً فهاى 

 األضس٣.

َؿسٖا، ٚاألسٛاٍ احملٝط١ بٗا َد٣ ساد١ األ١َ سطب عؿسٖا ٚ –ُٜساعٞ  –فٓعاّ ايٛقف يف اإلضالّ 

 .(9)ضٝاضّٝا ٚاقتؿادّٜا ٚادتُاعّٝا ٚئ جيُد ٖرا ايٓعاّ عٓد أؾٓاف َع١ٓٝ َٔ األٚقاف خالّفا ملٔ زأ٣ ذيو

ٖٚرا ازبُٛد ُٜدايف َكاؾد اإلضالّ ٚأبعادٙ َٔ ٚدٛٙ عدٜد٠، نُا ال ٜٛافل نجرّلا َٔ اسبهِ اييت 

ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل تعاىل: )ٜٓبػٞ ملٔ أزاد إٔ ٜٛقف إٔ ٜٓعس  غسع َٔ أدًٗا ايٛقف ٚاسببظ، قاٍ ايعال١َ

 .(10) إىل َا ٖٛ أقسب إىل زقا اهلل ٚضببت٘ ٚأْفع يعبادٙ، ٚإٔ ٜتشس٣ َا ْتا٥ذ٘ أنجس، ٚعٛا٥دٙ أعِ ٚأْفع(

ٖرٙ بعض اشبؿا٥ـ ايهدل٣ يٓعاّ ايٛقف يف اإلضالّ اييت ميتاش ُٜٚعسف بٗا، ٖٚٓايو ممٝصات أخس٣ 

 ١ٝ ميهٔ إدزادٗا قُٔ ٖرٙ اشبؿا٥ـ. ٚاهلل تعاىل أعًِ.ؾػس٣ ٚفسع
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 يقاطذ انٕقف اإلساليٙ ٔأتؼادِ
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إٕ اسبدٜح عٔ َكاؾد ٚغاٜات ايٛقف اإلضالَٞ ايػسع١ٝ، ٚأبعادٙ َٚساَٝ٘ املؿًش١ٝ، ال بد إٔ ٜٓطًل 

خؿا٥ؿ٘ أٚاّل، ثِ َعسف١  َٔ سٝح ْعس٠ اإلضالّ ايعا١َ ٚاشباؾ١ إىل ايٛقف ْٚعاَ٘، َٚٔ سٝح َساعا٠

مبكاؾد  –بإذٕ اهلل تعاىل ٚفكً٘  –َد٣ ساد١ ايٓاع َٚؿاسبِٗ ع٢ً اختالفِٗ ٚتٓٛع أسٛاشلِ. فُٝشفغ 

ايٛقف ٚأبعادٙ يف اإلضالّ ايٓعاّ االدتُاعٞ ٚايجكايف ٚاالقتؿادٟ ٚايطٝاضٞ ٚايطًٛنٞ. ٚإٕ ٖرٙ املكاؾد 

هدل٣ يإلضالّ اييت تسع٢ سٓل اهلل تعاىل أٚاّل، ثِ سكٛم ايعباد ٚاألبعاد يتٓبجل َٔ بٛتك١ املكاؾد ايػسع١ٝ اي

ٚايبالد َٚا سٛيٓا مّما خًل اهلل تعاىل يٓا ٚيػرلْا. ٖٚرٙ املكاؾد ع٢ً نجستٗا ذبٌُ ْعّسا إىل ايبعد اإلْطاْٞ 

 ٚايدٚيٞ، ٚايعٓا١ٜ بػرل املطًُني ٚإعاْتِٗ، َٚٔ َكاؾد ايٛقف اإلضالَٞ ٚأبعادٙ َا ًٜٞ:

.ذحقٛق ػث -0  ٕدٚح اهلل ذثارك ٔذؼاٗن

(، ٚقاٍ اهلل ايبؿرل 5)ايفاذب١:  إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعنيٜكٍٛ اهلل ايطُٝع ايعًِٝ ضبشاْ٘ ٚتعاىل: 

(، ٜٚكٍٛ اهلل عاّلّ ايػٝٛب ضبشاْ٘: 56)ايرازٜات:  َٚا خًكت ازبٔ ٚاإلْظ إال يٝعبدٕٚضبشاْ٘: 

 (.99)اسبذس:  ٚاعبد زبو ست٢ ٜأتٝو ايٝكني

أععِ املكاؾد ايػسع١ٝ ايٛازد٠  –كؿد ذبكٝل عبٛد١ٜ اهلل تعاىل َٔ تػسٜع ْعاّ ايٛقف ٚايعٌُ ب٘ إٕ َ

فٝ٘، ٖٚٛ ضًط١ً ٚٔعِكد ايتػسٜعات اإلضال١َٝ اييت َٔ أععِ أٖدافٗا َٚكاؾدٖا ايتعبد اسبٓل هلل ٚسدٙ 

 ضبشاْ٘ ٚتعاىل.

باز٠ عٔ َاٍ خيسز َٓ٘ ؾاسب٘، ٚيكد سٓح ايػازع اسبهِٝ ع٢ً ايكٝاّ باألسباع ٚاألٚقاف، ٖٚٞ ع

ُّا، يٝظ ي٘ إٔ ٜسدع فٝ٘، ألْ٘ اضتكٌ عٓ٘.  فٝذعً٘ يف ضبٌٝ اهلل دا٥

ِّٛعا َٔ أعص َا ميًو تعبّدا هلل تعاىل، فٝهٕٛ عبّدا هلل ضبشاْ٘ سّكا، بٌ ٚزمبا نإ  فٝدسز اإلْطإ َط

 ٛ مل ٜفعٌ يهإ ٖٛ املٓتفع ب٘ اآلٕ.ٖرا ايٛقف أَاَ٘ غاخّؿا غاطّبا ٜدٓز األزباح فال ٜٓدّ ٚال ٜت٢ُٓ أْ٘ ي

. (11)نُا إٔ َٔ أِٖ غسٚط ازب١ٗ املٛقٛف عًٝٗا إٔ تهٕٛ د١ٗ بس ٚخرل ٜتكسب ايعبد فٝٗا إىل اهلل تعاىل

 ٖٚرا َٔ ايتعبد هلل تعاىل، فال جيتٗد يف ٚقف َاي٘ ع٢ً أٟ د١ٗ ست٢ ٜتأند َٔ خرلٜتٗا َٚٓفعتٗا يأل١َ.

 ع ٔإػًارْا:انقٛاو تًًٓح االسرخالف فٙ األر -5

ٚعد اهلل ايرٜٔ آَٓٛا َٓهِ ٚعًُٛا ايؿاسبات يٝطتدًفِٓٗ يف األزض ٜكٍٛ اهلل ايعًٞ ايععِٝ ضبشاْ٘: 

آَٓٛا باهلل ٚزضٛي٘ (، ٚقاٍ اهلل األسد ايٛاسد ضبشاْ٘: 55)ايٓٛز:  نُا اضتدًف ايرٜٔ َٔ قبًِٗ

ٚإىل مثٛد أخاِٖ ؾاسّبا ِٝ ضبشاْ٘: (، ٚقاٍ اهلل ايع7ً)اسبدٜد:  ٚأْفكٛا مما دعًهِ َطتدًفني فٝ٘

قاٍ ٜا قّٛ اعبدٚا اهلل َايهِ َٔ إي٘ غرلٙ ٖٛ أْػأنِ َٔ األزض ٚاضتعُسنِ فٝٗا فاضتػفسٚٙ ثِ 

 (.61)ٖٛد عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ:  تٛبٛا إيٝ٘ إٕ زبٞ قسٜب صبٝب

َٔ عٓد اهلل يٝشهِ اسبٝا٠. )إٕ اسبكاز٠ ٚعُاز٠ األزض ذات ؾ١ً ٚثٝك١ بال إي٘ إاّل اهلل، ٚاملٓٗر املٓصٍ 

 .(12) إٕ املفّٗٛ اإلضالَٞ يًشكاز٠ ٖٛ َفّٗٛ ايعباد٠(
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)ٖٚرا ازباْب َٔ ايعُاز٠ بحتاز إىل ندح ذٖين ٚعكًٞ يتشكٝك٘، بحتاز إىل َعسف١ خٛاف املاد٠ 

 .(13) ٚايطٓٔ ايسبا١ْٝ اييت ُٜذسٟ اهلل بٗا ٖرا ايهٕٛ، ثِ اضتدداّ ٖرٙ املعسف١ يف اجملاٍ ايتطبٝكٞ(

ٌَٓ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ ٚددٙ ذا غا١ٜ عع١ُٝ، َٚكؿد ْبٌٝ زفٝع عبٛ ايكٝاّ مب١ُٗ  َٚٔ تأ

االضتدالف يف األزض ٚإعُازٖا. نٝف ال، ٚاألٚقاف ٚاألسباع أْٛاع غت٢ مما ٜعُسٙ اإلْطإ يف 

 ا.األزض. َٚا قاّ ب٘ ٖرا ايٛاقف َٔ ٚقف بعض َاي٘ ميكٞ يف ٖد٣ االضتدالف يف األزض ٚإعُازٖ

فشفس اآلباز ٚبٓا٤ ايٗدٚز ايٓافع١ ٚإقا١َ املػسٚعات اشبرل١ٜ ايتع١ًُٝٝ أٚ ايؿش١ٝ أٚ االدتُاع١ٝ أٚ .. إخل. 

 شلٞ دص٤ َِٗ دّدا َٔ ٖرٙ امل١ُٗ ٚذبكٝل شلرا املكؿد ايهبرل.

 إقايح يٕرد اقرظاد٘ ثاتد شايم يسرقم فاػم:  -9

 (14) ِٗ يف تًب١ٝ سادات املطًُني طٚغرلِٖص)تهُٔ أ١ُٖٝ ايٛقف يف أْ٘ َٛزد اقتؿادٟ فاعٌ، ٜط

َٔ اإلطعاّ ٚايتعًِٝ ٚايدع٠ٛ َٔ خالٍ بٓا٤ املطادد ٚاملدازع  (15) ايكسٚز١ٜ ٚاسباد١ٝ طايتشط١ٝٓٝص

 .(16) ٚاملعاٖد، ٚإْػا٤ املػفٝات ٚغرل ذيو(

الّ; يتهتفٞ ٚإقا١َ ٖرا املٛزد ايععِٝ بأفسع٘ ٚأؾٓاف٘ يف ضا٥س بالد املطًُني ٚغرلِٖ ٜطع٢ إيٝ٘ اإلض

األ١َ املط١ًُ مبا يٝدٖا َٔ َٛازد اقتؿاد١ٜ بدٍ إٔ تطتدٜٔ َٔ غرلٖا، أٚ تٓتعس إسطإ غرلٖا عًٝٗا، بٌ 

إٕ األ١َ اإلضال١َٝ بأفسادٖا ٚمجاعاتٗا سني تكع ٖرا املكؿد أَاّ ْاظسٜٗا، ٚتسضِ ي٘ اشبطط 

ّٝا يف املساسٌ األٚىل، ثِ تؿبض االن –بإذٕ اهلل تعاىل ٚفكً٘  –تطتطٝع  (17)االضذلاتٝذ١ٝ ايطبع١ٝ تفا٤ ذات

 َٔ ايدٍٚ ذات اإلْفام ٚاإلسطإ ع٢ً غرلٖا َطًُني ناْٛا أٚ غرل ذيو.

ٚال ِٜٗ إٔ تهٕٛ يًدٚي١ صبسد َٛازد اقتؿاد١ٜ فكط، بٌ ال بد إٔ تهٕٛ ٖرٙ املٛازد ثابت١ غا١ًَ َطتك١ً 

 فاع١ً، نُا ٖٛ اسباٍ ٚايػإٔ باألٚقاف ٚاألسباع.

ُّا بطبب ٚيكد عاغت  األ١َ املط١ًُ قسّْٚا ٚعكّٛدا ضابك١ يدٜٗا ايدخٌ ايهبرل، ٚاملٛاشْات ايعاي١ٝ دا٥

 نجس٠ األٚقاف.

ٜكٍٛ اإلَاّ ايػافعٞ زمح٘ اهلل تعاىل: )بًػين إٔ أنجس َٔ مثاْني زداّل َٔ ايؿشاب١ َٔ األْؿاز 

 .(18)ٚقفٛا(

را َٓر أٚا٥ٌ اإلضالّ، فإٕ اإلَاّ ، ٜٚالسغ ٖ(19) ٚقاٍ زمح٘ اهلل تعاىل: )ٚأنجس دٚز َه١ ٚقف(

 ٖـ(.240ٖـ( إىل )150ايػافعٞ عاؽ َا بني )

 ٚقاٍ ايسساي١ ابٔ بطٛط١ زمح٘ اهلل تعاىل: )األٚقاف يف دَػل ال ذبؿس أْٛاعٗا َٚؿازفٗا يهجستٗا(

، ثِ فٓؿٌ اسبدٜح عٔ ٖرٙ األٚقاف ٚأْٛاعٗا، ٚابٔ بطٛط١ زمح٘ اهلل تعاىل عاد َٔ زسًت٘ اييت (20)

ٖـ( بعد إٔ اضتػسقت ثالثني ض١ٓ، َٚٓس بدَػل َستني يف أٚا٥ٌ 754ب فٝٗا ٖرا عٔ دَػل ض١ٓ )نت

 .(21)ٖـ( َٚس٠ بعدٖا730زسًت٘; َس٠ قبٌ )
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اْعس إىل ٖرٙ ايٓؿٛف نٝف تس٣ إٔ نجرّلا َٔ بالد اإلضالّ ناْت تعتُد ع٢ً األٚقاف ٚاألسباع يف 

 بعض َٛازدٖا االقتؿاد١ٜ.

عع١ُٝ )إجياد َؿدز متًٜٛٞ دا٥ِ يتشكٝل َؿاحل خاؾ١ َٚٓافع عا١َ، ٚع٢ً فُٔ اسبهِ ٚاملكاؾد اي

أضاع ٖرٙ اسبه١ُ ميهٔ ٚؾف ايٛقف بأْ٘ ٚعا٤ ٜؿب فٝ٘ خرلات ايعباد، َٚٓبع ٜفٝض باشبرلات 

 .(22) ع٢ً ايبالد ٚايعباد، ٖٚٞ َٔ أَٛاٍ املطًُني ٚممتًهاتِٗ اييت سؿًٛا عًٝٗا بطسم اسبالٍ ايطٝٓب(

 يح اإلساليٛح فٙ األرع، َٔظزْا:ذًكٍٛ األ -0

ٚيٝٓؿسٕ اهلل َٔ ٜٓؿسٙ إٕ اهلل يكٟٛ عصٜص. ايرٜٔ إٕ َهٓٓاِٖ يف األزض ٜكٍٛ اهلل تبازى ٚتعاىل: 

(، 41، 40)اسبر:  أقاَٛا ايؿال٠ ٚآتٛا ايصنا٠ ٚأَسٚا باملعسٚف ْٚٗٛا عٔ املٓهس ٚهلل عاقب١ األَٛز

ٔ آَٓٛا َٓهِ ٚعًُٛا ايؿاسبات يٝطتدًفِٓٗ يف األزض ٚعد اهلل ايرٜٚقاٍ اهلل اسبفٝغ ضبشاْ٘: 

نُا اضتدًف ايرٜٔ َٔ قبًِٗ ٚيُٝهٓٔ شلِ األزض ايرٟ ازتك٢ شلِ ٚيٝبديِٓٗ َٔ بعد خٛفِٗ أَّٓا 

 (.55)ايٓٛز:  ٜعبدْٚين ال ٜػسنٕٛ بٞ غ٦ّٝا َٚٔ نفس بعد ذيو فأٚي٦و ِٖ ايفاضكٕٛ

هٕٛ، فُٝطدِّس اهلل ضبشاْ٘ أفساّدا ٚمجاعإت َٔ ٖرٙ ٖٚرا املكؿد ايػسعٞ َٔ ضٓٔ اهلل تعاىل يف اي

األ١َ سببظ بعض أَٛاشلِ يف ضبٌٝ اهلل تعاىل ٚقّفا ع٢ً َا ٜدعِ ٜٚكٟٛ ٜٚسفع َٔ غأْٗا; فُٔ صباالت 

ايٛقف اييت تدعِ ايتُهني ٚايٓؿس ايعًُٞ ٚايعًُٞ: ْػُس ايعًِ ٚدُٚزٙ ٚنتب٘ ٚاالٖتُاّ بطًب١ ايعًِ 

نص ايدع٠ٛ إىل اهلل تعاىل يف ْٛاسٞ األزض ٚنفاي١ ايدعا٠ ٚدعِ املػازٜع ايدع١ٜٛ ٚايعًُا٤، ٚإقا١َ َسا

املتعدد٠، ٚإؾالح ايجػٛز، ٚإَداد ازبٝٛؽ ٚإطعاّ ازبٓٛد ٚاجملاٖدٜٔ ٚإَدادِٖ مبا بحتادْٛ٘ ٚإغٓاؤِٖ 

 عٔ غرلِٖ َٔ املطتعُسٜٔ أٚ ايػايبني.

يٛقف١ٝ ٚاْتػازٖا داخٌ اجملتُعات اإلضال١َٝ )ٚال ْهٕٛ َبايػني إذا قًٓا: إٕ ظٗٛز ٖرٙ املؤضط١ ا

ٌْ  (23) طٚغرلٖاص  .(24) بإٔ تكّٛ املؤضطات اإلضال١َٝ األخس٣( –بعد اهلل تعاىل  –نفٝ

َِ ُٜؿٓس ايعدٚ عًٝٓا بإضكاط نجرل َٔ األٚقاف، ٚذبذُٝٗا، ٚاسبٓد َٔ  َٚٔ ٖرا ايباب ال بد إٔ ْفك٘ ٔي

أدزنٛا أُٖٝتٗا يف ذبكٝل ٖرا املكؿد ايػسعٞ  –كٝك١ يف اسب –قدزاتٗا، أٚ ايطٝطس٠ عًٝٗا; ألِْٗ 

 ٚايُبِعد املؿًشٞ، ٚاهلل املطتعإ.

 ذحقٛق انركايم ٔانركافم االجرًاػٙ، ٔيفٕٓو األيح انٕاحذج: -ْـ 

)األْبٝا٤ عًِٝٗ ايؿال٠  إٕ ٖرٙ أَتهِ أ١َ ٚاسد٠ ٚأْا زبهِ فاعبدٕٜٚكٍٛ اهلل ايبؿرل ضبشاْ٘: 

)املؤَٕٓٛ:  ٚإٕ ٖرٙ أَتهِ أ١َ ٚاسد٠ ٚأْا زبهِ فاتكٕٛهلل ايكدٜس ضبشاْ٘: (، ٚقاٍ ا92ٚايطالّ: 

52.) 

َجٌ املؤَٓني يف تٛآدِٖ ٚتسامحِٗ ٚتعاطفِٗ نازبطد ايٛاسد »ٚؾٓض عٓ٘ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ أْ٘ قاٍ: 

٢ُٓ  .(25) «إذا اغته٢ َٓ٘ عكٛ تداع٢ ي٘ ضا٥س ازبطد بايطٗس ٚاسب
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ضال١َٝ ْفتدس ْٚعتص بتهافًٓا َع بعكٓا، ٚتهافًٓا فُٝا بٝٓٓا، ْٚطع٢ سجّٝجا إىل إْٓا أبٓا٤ ٖرٙ األ١َ اإل

ذبكٝل ٚإمتاّ َفّٗٛ األ١َ ايٛاسد٠ بٛضا٥ٌ غت٢، ٚخطٛات َتعدد٠، َٚٔ أبسشٖا َا ٜهٕٛ َٔ خالٍ 

ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ بٛقف نجرل َٔ األَٛاٍ ٚايعكازات ع٢ً َا بحتاد٘ ايٓاع يف أشَٓتٓا ٖرٙ; 

األزبط١ ٚايٓدٚز ع٢ً األٜتاّ ٚاألزاٌَ ٚطالب ايعًِ ٚفكسا٤ األغساف ٚنباز ايطٔ ٚاملػذلبني،  نٛقف

ٚإقا١َ املػازٜع ايؿش١ٝ; نُسانص عالدات ايطسطاْات ٚاألٚزاّ، َٚػفٝات يًُعاقني )ذٟٚ 

االستٝادات اشباؾ١(، َٚسانص ؾش١ٝ َتٓك١ً يعالز َسض ايع٢ُ املؤقت ٚعبٛٙ، َٚسانص َطاعد٠ يبٝع 

 ايدٚا٤ املدّفض، َٚهاتب اإلعا١ْ املسق٢ احملتادني إىل ايعالز ببًدإ بعٝد٠.

ُٓت نجرل َٔ ٖرٙ املؤضطات ُأْاّضا َػسدٜٔ يف دٍٚ ايعامل  يكد زأٜٓا مجّٝعا بأّ أعٝٝٓٓا نٝف ق

 اإلضالَٞ فآٚتِٗ  ٚأطعُتِٗ ٚنطتِٗ ٚعًُّتِٗ بفكٌ اهلل تبازى ٚتعاىل.

٤ ٚأٚي٦و أْٓا أ١َ ٚاسد٠، ٜهفٌ بعكٓا بعّكا، ْٚتهافٌ بٗرا أٚ ذاى إْ٘ يػعٛز عُٝل يدٜٓا يد٣ ٖؤال

 فُٝا بٝٓٓا.

 ْذاٚح انؼانًٍٛ، ٔدػٕذٓى إٗن اإلسالو: -8

)ايفسقإ:  تبازى ايرٟ ْصٍ ايفسقإ ع٢ً عبدٙ يٝهٕٛ يًعاملني ْرّٜساقاٍ اهلل ايععِٝ اسبًِٝ ضبشاْ٘: 

 ضبٌٝ باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبط١ٓ ٚدادشلِ باييت ٖٞ ادعٛ إىل(، ٜٚكٍٛ اهلل ايعًٞ ايػفاز ضبشاْ٘: 1

قٌ ٖرٙ ضبًٝٞ أدعٛ ع٢ً بؿرل٠ أْا َٚٔ اتبعين ٚضبشإ (، ٚقاٍ املٛىل ضبشاْ٘: 125)ايٓشٌ:  أسطٔ

 (108)ٜٛضف عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ:  اهلل َٚا أْا املػسنني

ني ٚايٛاقفني أَٛاشلِ يف ضبٌٝ اهلل إٕ َٔ املكاؾد يٓعاّ ايٛقف يف اإلضالّ اييت ُتدفٞ ع٢ً بعض املطًُ

، ٚدع٠ٛ غرل املطًُني إىل اإلضالّ باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبط١ٓ يف تعاىل ٖدا١ٜ ايعاملني ٚاسبسف ع٢ً ذيو

ضا٥س أعبا٤ املعُٛز٠; ٚذيو بإقا١َ املػازٜع ايدع١ٜٛ املتتابع١ َٔ طبُٝات َٚسانص ٚأْػط١ َٚهاتب 

دع١ٜٛ، ٚإزضاٍ دعا٠ إىل بًدإ ْا١ٝ٥، ٚإقا١َ دٛالت دع١ٜٛ َٝدا١ْٝ، ٚطبع ايهتب اإلضال١َٝ بايًػات 

ات  ٚاملطٜٛات ٚايعٓا١ٜ بطبع ْٚػس املؿاسف ٚتسمجاتٗا بايًػات املتداٚي١ ٚبٓا٤ املطادد اسب١ٝ ٚايٓػس

 ٚازبٛاَع ٚإْػا٤ املسانص اإلضال١َٝ املًشك١ باملطادد يف دٍٚ يٝظ فٝٗا َطًُٕٛ ُنُجس.

رٟ ٜكّٛ ٚقد زأُٜت بأّ عٝين يف نجرل َٔ ايدٍٚ اإلضال١َٝ  ٚايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ اييت شزتٗا ايدٚز ايبازش اي

ب٘ ْعاّ ايٛقف يف دعِ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ، ٚذبكٝل َكؿد ٖٚدا١ٜ ايٓاع ٚاملؤيف١ قًٛبِٗ، َٚٔ ثِ إقباٍ 

 ايٓاع ع٢ً دٜٔ اهلل أفٛاّدا ٚأفساّدا.

ٚإْ٘ يدٚز ععِٝ ٜؤٌَ َٔ مجٝع املطًُني ايكادزٜٔ إٔ ُٜٛقفٛا َٔ خالٍ أَٛاشلِ ٚعصٜص ممتًهاتِٗ ع٢ً 

 ١.ٖرا املكؿد ايبايؼ األُٖٝ

 ٔانؼُاٚح تانًُرسثٍٛ إنّٛ: ،َشز انؼهى تٍٛ انُاس ٔحفظّ -8
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 ٜسفع اهلل ايرٜٔ آَٓٛا َٓهِ ٚايرٟ أٚتٛا ايعًِ دزدات ٚاهلل مبا تعًُٕٛ خبرلقاٍ اهلل تبازى ٚتعاىل: 

، ٚقاٍ زبٓا اسبهِٝ ضبشاْ٘: (26) «طًب ايعًِ فسٜك١ ع٢ً نٌ َطًِ»:  (، ٚقاٍ ايٓيب 11)اجملادي١: 

 (.28)فاطس:  اهلل َٔ عبادٙ ايعًُا٤ إٕ اهلل عصٜص غفٛزإمنا خيػ٢ 

يكد اشدٖس ايعًِ ٚمنت َهتطبات٘ يف ايعامل اإلضالَٞ َٓر ايصَٔ ايكدِٜ، ٚقٓدّ ايعامل اإلضالّ يًػسم  

ٚايػسب ايعًُا٤ يف غت٢ اجملاالت ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ، ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ، ٚاْتػست 

  أزفف َهتبات ايعامل ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ ٚايػسبٞ.نٓٛش ايعًِ يف

ٚيكد ضاِٖ ايٛقف بػهٌ خاف يف بٓا٤ أزنإ ايجكاف١ اإلضال١َٝ املتٓٛع١ ع٢ً اَتداد ايعؿٛز ٚ ايدٜاز 

اإلضال١َٝ، ٚظٗس دٚز نبرل يًُطًُني ايٛاقفني يف بٓا٤ ُدٚز املهتبات اشباؾ١ ٚايعا١َ ٚاملًشك١ باملدازع 

 ٚاملكابس ٚاملصازات ... إخل. ٚاملػفٝات ٚاملطادد

باإلقاف١ إىل تػٝٝد املدازع ٚتعٝني املدزضني فٝٗا، ٚاإلْفام ع٢ً طًب١ ايعًِ ٚايعًُا٤، نُا نإ يبٓا٤ 

 املطادد دٚز يف ايتعًِٝ بإجياد سًكات ع١ًُٝ ثابت١ بٗا.

ألَٛاٍ ٚٚقفٗا ٚأدزى ٖرا املكؿد ايٓبٌٝ نجرل َٔ ف٦ات اجملتُع اإلضالَٞ ٚطبكات٘، فػازى يف سبظ ا

ع٢ً ْػس ايعًِ ٚسفع٘ ٚايعٓا١ٜ بأًٖ٘ قطاع عسٜض َٔ اشبًفا٤ ٚايطالطني ٚاسبهاّ ٚايٛال٠ ٚاألَسا٤ 

ٚاألثسٜا٤ ٚايعًُا٤ ٚايٛشزا٤، ٚبعض عا١َ ايٓاع. ٚمما ٜدٍ ع٢ً ٖرا اْتػاُز املدازع ٚاملعاٖد ٚاملهتبات 

سٛاقسٙ، بٌ ست٢ ايكس٣ ايٓا١ٝ٥ يف بعض ٚضهٓات طًب١ ايعًِ ٚايعًُا٤ يف أعبا٤ ايعامل اإلضالَٞ ٚ

ٌُ َٔ ذيو  .(27)ايبًدإ مل رب

ُّا َٔ َكاؾد ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ.  فهإ ٖرا حبل َكؿّدا غسعّٝا ععٝ

 إغاث١ املًٗٛف، ٚإعا١ْ احملتاز َٔ ضا٥س اشبًل: -7

إٕ اهلل ٚدٌ: (، ٚقاٍ اهلل عص 195)ايبكس٠:  ٚأسطٓٛا إٕ اهلل بحب احملطٓنيٜكٍٛ اهلل اسبل ضبشاْ٘: 

ٜٚطعُٕٛ (، ٚقاٍ اهلل ايطُٝع ضبشاْ٘ يف ٚؾف أٌٖ ازب١ٓ: 120)ايتٛب١:  ال ٜكٝع أدس احملطٓني

ُّا ٚأضرّلا. إمنا ْطعُهِ يٛد٘ اهلل ال ْسٜد َٓهِ دصا٤ ٚال غهّٛزا  ايطعاّ ع٢ً سب٘ َطهّٝٓا ٜٚتٝ

 (.9، 8)اإلْطإ: 

َا أدزاى َا ايعكب١. فّو زقب١. أٚ إطعاّ يف ّٜٛ ذٟ َطػب١. فال اقتشِ ايعكب١. ٜٚٚكٍٛ اهلل ايػين ضبشاْ٘: 

ُّا ذا َكسب١. أٚ َطهّٝٓا ذا َذلب١. ثِ نإ َٔ ايرٜٔ آَٓٛا ٚتٛاؾٛا باسبٓل ٚتٛاؾٛا باملسمح١. أٚي٦و  ٜتٝ

(، ٚقايت ايؿشابب١ ازب١ًًٝ أّ املؤَٓني خدجي١ بٓت خًٜٛد يف ٚؾف 18 – 11)ايبًد:  أؾشاب امل١ُٓٝ

)نال، ٚاهلل َا خيصٜو اهلل أبّدا; إْو يتؿٌ ايسسِ، ٚذبٌُ ايهٌ، ٚتهطب املعدّٚ،  :  ايٓيب 

 .(28) ٚتكسٟ ايكٝف، ٚتعني ع٢ً ْٛا٥ب اسبٓل(

إٕ ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ ٜكّٛ َٔ أضاض٘ ع٢ً َكؿد اإلسطإ مبفَٗٛ٘ اإلضالَٞ ايعاّ، فٝػٌُ 

ٚاألْج٢، ٚايكؿٞ ٚايداْٞ. َٚٔ ٚدٛٙ اإلسطإ إىل املطًِ ٚغرلٙ، ٚإىل ايؿػرل ٚايهبرل، ٚايرنس 
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اإلسطإ: إغاث١ املًٗٛف، ٚإعا١ْ احملتاز، َٚنِطب املعدّٚ، ٚتفسٜر ايهسب، ٚفو األثرل، ٚإطعاّ 

ازباَع، ٚزعا١ٜ ايٝتِٝ، ٚإَداد املتكسز بايهٛازخ بايطعاّ ٚايػساب ٚايفساؽ ٚاشبٝاّ ٚايًباع ٚبايطب 

 ٚاشلٓدض١ ٚاآلالت.

يًُشتادني ٚزؤ١ٜ َػٗد إغاث١ املًٗٛفني، ٚاملػازن١ يف ذيو َكؿد غسعٞ  إٕ َٓعس تدفل اإلعاْات

يهجرل َٔ األٚقاف ٚاألسباع ايػسع١ٝ، ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً اإلسطإ ٚايسمح١ اييت ميتاش بٗا اإلضالّ، ٜٚكؿد 

 إيٝٗا.

 .(29)فهِ َٔ ٖؤال٤ أٚ أٚي٦و َٔ ُددل قًب٘، ٚناْت عٛا٥د ايٛقف ضبّبا يف إْكاذِٖ بعد اهلل تعاىل

ٖرٙ أبسش عّٝٛ املكاؾد ايػسع١ٝ، ٚأِٖ زؤٚع األبعاد املؿًش١ٝ يًٛقف اإلضالَٞ، ٚتًتشل بٗا أٖداف 

 فسع١ٝ مل أذنسٖا ميهٔ إٔ تٓتُٞ إىل َا ضبل بٝاْ٘ ٚعسق٘ َٔ ٖرٙ املكاؾد ايهدل٣. ٚاهلل تعاىل أعًِ.
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أطٕل ٔقٕاػذ شزػٛح ٚزجغ إنٛٓا فٙ ْذا 
 انًٕضٕع
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تني ايطابكتني َع غ٤ٕٞ َٔ خؿا٥ـ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ، ثِ اسبدٜح عٔ َكاؾد ايٛقف بعد ازبٛي

اإلضالَٞ ٚأبعادٙ ٚؾًت إىل ٖٓا; ألزفل إىل َا ضبل بعّكا َٔ األؾٍٛ اإلضال١َٝ ايجابت١، ٚايكٛاعد ايػسع١ٝ 

عتٓا٤ بٗا، ٚذنسٖا ايساضد١ اييت تسع٢ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ،  ٚتكبط َكاؾدٙ ٚأبعادٙ، ٖٚٞ الش١َ يال

 ٚتدازضٗا إنُااّل ملا تكدَٗا َٔ اشبؿا٥ـ ٚاملكاؾد ٚاألبعاد.

ٚئ أضتطٝع ٖٓا إٔ أٚيف مجٝع األؾٍٛ ٚايكٛاعد ايػسع١ٝ اييت ٜسدع إيٝٗا يف ٖرا املٛقٛع; بٝد أْين 

 ُأمجٌ بعّكا َٓٗا، يعًٗا تدٍ ع٢ً غرلٖا.

 فُٔ ٖرٙ األؾٍٛ ٚايكٛاعد َا ًٜٞ:

 نٕقف ٔػُذ انرؼايم يؼّ يظهحح انٕقف، ٔيظهحح انُاس:ُٚزاػٗ فٙ يقظذ ا -0

ٖٚرا األؾٌ ٜسدع إىل ايكاعد٠ ايػسع١ٝ; ٖٚٞ: إٔ اإلضالّ دا٤ بتشؿٌٝ املؿاحل ٚتهًُٝٗا، ٚتعطٌٝ 

املفاضد ٚتكًًٝٗا. فإٕ اهلل تعاىل أَس باإلؾالح، ٢ْٗٚ عٔ ايفطاد، ٚبعح زضً٘ عًِٝٗ ايؿال٠ ٚايطالّ 

ٚقاٍ َٛض٢ ألخٝ٘ ٖازٕٚ اخًفين  تعاىل عٔ َٛض٢ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ: مبجٌ ٖرٙ ايكاعد٠، قاٍ اهلل

(، ٚقاٍ ْيب اهلل تعاىل غعٝب عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ: 142):  يف قَٛٞ ٚأؾًض ٚال تتبع ضبٌٝ املفطدٜٔ

فُٔ اتك٢ ٚأؾًض فال خْٛف (، ٚقاٍ اهلل ايػفٛز ضبشاْ٘: 88)ٖٛد:  إٕ أزٜد إال اإلؾالح َا اضتطعت

ٚإذا قٌٝ شلِ ال (، ٚقاٍ اهلل ايعًِٝ اشببرل ضبشاْ٘ عٔ املٓافكني: 35)األعساف:  ِٝٗ ٚال ِٖ بحصْٕٛعً

 .(30) (12، 11)ايبكس٠:  تفطدٕٚ يف األزض قايٛا إمنا عبٔ َؿًشٕٛ. أال إِْٗ ِٖ املفطدٕٚ

ٜت٘، َع فٝٓعس يف َكؿد ايٛاقف، ْٚٛع ايٛقف، َٚؿازف٘ إىل َؿًش١ ايٛقف يف اسبفاظ عًٝ٘ ٚزعا

 َؿًش١ ايٓاع يف َد٣ سادتِٗ إىل ذبكٝل ٖرا املكؿد اآلٕ، ٚأ١ُٖٝ ْٛع ايٛقف بايٓطب١ إيِٝٗ، ٖٚهرا.

ٚعًٝ٘ فسمبا تطتذد أْٛاّعا َٔ األٚقاف ٚاألسباع اييت ُتساعٞ إسد٣ املؿاحل ايػسع١ٝ ٚاألبعاد 

 املطتكب١ًٝ.

 ذزاػٗ فّٛ إقايح فزٔع األػٛاٌ ٔانكفاٚاخ: -5

 ١ بكطُٝٗا ايعٝين ٚايهفا٥ٞ َطًٛب يف اإلضالّ  إقاَتُٗا َع تكدِٜ األٍٚ قبٌ اآلخس.إٕ ايفسٚض ايػسعٝ

ٚيف َكاؾد ايٛقف ٚأبعادٙ تساع٢ يف نٌ ٚقف َد٣ إقاَت٘ يًفسٚض ايهفا١ٝ٥ أٚ ايع١ٝٓٝ. فال بحل ألٌٖ 

يٛقت، اإلضالّ إٔ ٜٓهبٛا ع٢ً ْٛع ٚقف َعٝٓٔ، بُٝٓا ٜدعٕٛ غرلٙ مما قد ٜهٕٛ فسقٝت٘ أِٖ يف ٖرا ا

 أٚ يف ذيو ايبًد.

تكّٛ بفسٚض ايهفاٜات، ٚيهٔ ال بد َٔ ايتٛاشٕ بٝٓٗا ٚبني غرلٖا، ٖٚٓاى  –ايّٝٛ  –ٚأغًب األٚقاف 

ساالت تتشٍٛ فٝٗا فسٚض ايهفاٜات إىل فسٚض أعٝإ، َٓٗا: عٓدَا ال ٜكّٛ بفسٚض ايهفا١ٜ َٔ 

 .(31)ٜهفٞ
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ّٝا، ٚال ٚقّفا ٜدٓز عًٝٗا، ٚٚددت أعُاٍ خرل١ٜ، َٚػازٜع إْطا١ْٝ ًَٓش١ ٚعاد١ً ال  ٜٛدد َٔ ٜدعُٗا َاي

ٚيف َجٌ ٖرٙ اسباٍ ٜٓبػٞ إٔ ْٓعس إيٝٗا ع٢ً أْ٘ فسض عني اْتكًت َٔ نْٛٗا فسض نفا١ٜ; يعدّ ٚدٛد 

 َٔ ٜكّٛ بٗا، أٚ ٜهفٝٓا إٜاٖا.

 انزحًح فٙ ذشزٚؼّ ٔيقاطذِ ٔيظارفّ: -9

ازمحٛا َٔ يف األزض ٜسمحهِ َٔ يف ايسامحٕٛ ٜسسِٗ اهلل; »أْ٘ قاٍ:  يكد ٚزد عٔ زضٍٛ اهلل 

 .(32) «ايطُا٤

مّما ال بد َساعات٘ يف ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ َٚكاؾدٙ َٚؿازف٘ أْ٘ ٚدد يف غسٜعتٓا ٚٚقع يف ٖرا 

 ايعكاز أٚ ذاى َٔ أدٌ ايسمح١ باشبًل; يسفع أٚ دفع سادتِٗ، ٚإعاْتِٗ يف سٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ.

قف يف اإلضالّ أْ٘ ٜػٌُ يف َؿازف٘ املطًُني غايّبا، يهٓ٘ ال ميتٓع َٔ نُا إٔ َٔ ايسمح١ يف ْعاّ ايٛ

َّا، أٚ ٜدخًٕٛ فٝ٘ أسٝاّْا حبهِ ايكسٚز٠، أٚ شبًطتِٗ  ايؿسف ع٢ً غرلِٖ إٕ نإ ايٛقف عا

باملطًُني يف بالدِٖ ُٚدٚزِٖ فال ميٝصٕٚ عِٓٗ إاّل إذا ْـ ايٛاقف أٚ اسبابظ بريو ٚاغذلط٘; نُٔ ضٓبٌ 

ِٓ نٌ إْطإ أٚ أٚقف ب٦ ٕٓ ٖرا اشبرل ٜع ـٓ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يًُطًُني فكط; فإ ّسا يًعا١َ،ٚمل ٜػذلط أٚ ٜٓ

 أٚ سٝٛإ، ٖٚهرا.

َٚٔ ايسمح١ أّٜكا يف ايٛقف أْ٘ سلٌ أّٜكا اسبٝٛإ، ٚاإلْفام عًٝ٘، ٚايعٓا١ٜ ب٘، َٚٔ ايسمح١ إٔ ٜٛؾٞ 

َ٘ا  –ايٛاقف  اإلضالّ فُٝٔ تٓاي٘ َؿازف٘، يٝعِ اهلل إٔ ال ٜػذلط غسط  –إٕ نإ أزاد ٚقّفا خرلّٜا عا

 االْتفاع بٗا يًُطًُني ٚغرلِٖ.

 :  ال تذ أٌ ٚكٌٕ انٕقف ٔشزطّ ٔيقظذِ يٍ انطاػاخ انرٙ ٚحثٓا اهلل ذؼاٗن ٔرسٕنّ  -0

قاٍ ايعاّل١َ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل تعاىل يف دٛاب ضؤاٍ طٌٜٛ: )األعُاٍ ال بد إٔ تهٕٛ َٔ ايطاعات اييت 

ٚزضٛي٘ طؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِص، فإٕ ناْت َّٓٗٝا عٓٗا مل جيص ايٛقف عًٝٗا، ٚال اغذلاطٗا يف بحبٗا اهلل 

ايٛقف بآتفام املطًُني، ٚنريو يف ايٓرز ٚعبٛٙ، ٖٚرا َتفل عًٝ٘ بٔ املطًُني يف ايٛقف ٚايٓرز ٚعبٛ 

عٔ عا٥ػ١  (33)ذيو، يٝظ فٝ٘ ْصاع بني ايعًُا٤ أؾاّل، َٚٔ أؾٍٛ ذيو َا أخسد٘ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘

ـِ اهلل فال »:  زقٞ اهلل عٓٗا قايت: قاٍ زضٍٛ اهلل  َٔ ْرز إٔ ٜطٝع اهلل فًٝطِع٘، َٚٔ ْرز إٔ ٜع

 .(34) («ٜعٔؿ٘

االتركار ٔاإلتذاع فٙ األٔقاف ٔيراتؼرٓا ٔيظارفٓا تًا ٕٚاكة حاجح انؼظز ٔذقذيّ ٔفق  -8
 انشزٚؼح:

ُّا أْٗا ؾاسب١ يهٌ شَإ َٚهإ، َٚٔ ٖرا األؾٌ َساع٢ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ، فإْٓا ْرنس  دا٥

 أْ٘ ٜٛانب ايعؿس، ًُٜٚيب ساد١ األ١َ. –(35)نُا تكدّ  –خؿا٥ـ ايٛقف 

ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فإٕ االبتهاز ٚاإلبداع َا داّ أْ٘ ٜٛافل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚقٛابطٗا فإْ٘ الشّ ٚستِ  

 َؿازف٘ أٚ سبساضت٘ ٚمحاٜت٘. ٚخؿّٛؾا إٕ نإ يت١ُٝٓ ايٛقف ْفط٘ ٚزعاٜت٘ ٚتطٜٛسٙ، أٚ شٜاد٠



 05انقزآٌ انكزٚى ٔانسُح انُثٕٚح انًقاطذ انشزػٛح ٔاألتؼاد انًظهحٛح نُظاو انٕقف فٙ ضٕء 

ٚال عبُد يف ايتعاٌَ َع ايتكٓٝات اسبدٜج١، ٚاألفهاز اإلبداع١ٝ يف األٚقاف َٚؿازفٗا، بٌ ال بد َٔ إٔ 

 .(36)ْتكدّ إىل األَاّ تفهرّلا ٚتٓفّٝرا
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 اسبُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايؿاسبات، ٚبعد;

املكاؾد ايػسع١ٝ ٚاألبعاد املؿًش١ٝ يٓعاّ ايٛقف يف ق٤ٛ فٗرا أٚإ ايتٛقف عٔ ايذلساٍ َع ايه١ًُ عدل 

 ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ بعد ثالخ ضبطات ناْت َباسح ممتع١ يٞ يف ٖرا ايبشح.

 ٚأددْٞ خامّتا إٜاٙ بأبسش ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات:

 انُرائج:

1- .َُ٘  ميتاش ايٛقف ْٚعاَ٘ يف اإلضالّ خبؿا٥ـ ٜٓفسد بٗا، تدِلش َعأي

 كاؾد ايػسع١ٝ ٚاألبعاد املؿًش١ٝ يٓعاّ ايٛقف يف اإلضالّ.نجس٠ امل -2

 ال بد عٓد ايتعاٌَ َع ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ َٔ َساعا٠ األؾٍٛ ٚايكٛاعد ٚايجٛابت ايػسع١ٝ. -3

 زاع٢ ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ َٔ خالٍ َكاؾد ٚغاٜات٘ ايبعد اإلْطاْٞ ٚايدٚيٞ )ايعاملٞ(. -4

غرل املطًُني ضٛا٤ ناْٛا يف بالد املطًُني أٚ يف ٜدخٌ يف نجرل َٔ َؿازف ايٛقف ٚاسببظ  -5

 بالدِٖ صباٚز٠ أٚ بعٝد٠.

 انرٕطٛاخ:

 ايٓعس ايٛاضع إىل َكاؾد ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ يٝػٌُ ايٓٛاسٞ ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ. -أ

ايتٛضع يف األحباخ ايع١ًُٝ ٚايػسع١ٝ ٚايٓعس١ٜ زبعٌ ْعاّ ايٛقف اإلضالَٞ يف ايدٍٚ املعاؾس٠  -ب

ٚاملؿازف ايكدمي١  ايعؿس ٚتكدَ٘، ٚتطٛز تكٓٝات٘ ٚآيٝات٘، ٚعدّ ازبُٛد ع٢ً ايٛضا٥ٌ ٚاألضايٝبٜٛانب 

 ٚاملهسز٠.

إٜؿاٍ ٖرٙ املفاِٖٝ ٚاملكاؾد ٚاشبؿا٥ـ ٚاألؾٍٛ اشباؾ١ بٓعاّ ايٛقف اإلضالَٞ إىل ايػسب  -دـ 

 ٚايػسم يًتعسٜف باإلضالّ اسبكٝكٞ، ٚايٛقف اإلضالَٞ.

تكبٌ أعُايٓا، ٚإٔ جيعًٓا َٔ ايؿاسبني املؿًشني ٚآبا٤ْا ٚأَٗاتٓا ٚأشٚادٓا ٚذزٜاتٓا ٖرا، ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜ

ٝٓٓا ضبُد ٚآي٘ ٚأؾشاب٘ ٚأشٚاد٘ ٚذزٜت٘. ٚاهلل تعاىل أعًِ.  ٚإخٛآْا ٚأخٛاتٓا. ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْب
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 (.4/52األّ يًػافعٞ )  (1)

 .(1631زٚاٙ َطًِ يف ايٛؾ١ٝ، باب َا ًٜشل اإلْطإ َٔ ايجٛاب بعد ٚفات٘ )  (2)

 .(1633(، َٚطًِ يف ايٛؾ١ٝ، باب ايٛقف )737زٚاٙ ايبدازٟ يف ايػسٚط، باب ايػسٚط يف ايٛقف )  (3)

اٍ ال ايبطط َا نتب٘ ايعال١َ بسٖإ ايدٜٔ إبساِٖٝ بٔ َٛض٢ أبٞ بهس ايطسابًطٞ اسبٓفٞ يف اْعس ع٢ً ضبٌٝ املج (4)

نتاب ازبًٌٝ )اإلضعاف يف أسهاّ األٚقاف(. ٚابٔ ت١ُٝٝ يف بعض فتاٚاٙ ايٛازد٠ يف صبُٛع ايفتا٣ٚ باجملًد اسبادٟ 

 .ٚايجالثني َٓ٘

 .( َٔ ٖرا اشلاَؼ1ضبل ربسجي٘ يف فكس٠ )  (5)

 .َٚا بعدٖا( 265، 220 – 31/216(، ٚصبُٛع ايفتا٣ٚ )228 – 8/220: املػين البٔ قدا١َ )اْعس  (6)

ّ مبٓاضب١ َسٚز َا١٥ ض١ٓ ع٢ً تٛيٞ ضبُد عًٞ ٚأضست٘ اسبهِ يف 1950اْعس َا نتب٘ ايػٝذ ضبُد عبدٙ عاّ  (7)

 .َؿس. ْكاّل عٔ صب١ً املٓاز يًػٝذ ضبُد زغٝد زقا.

( َٔ ايط١ٓ ايجا١ْٝ 2( مبذ١ً أٚقاف ايعدد )89ضال١َٝ يًدنتٛز عبد ايطتاز اشلٝيت َٔ )ف اْعس: ازباَع١ ايٛقف١ٝ اإل (8)

 .ٖـ1423زبٝع األٍٚ 

 .(179، 9/178اْعس: احمل٢ً البٔ ضبُد عًٞ بٔ سصّ )  (9)

 ./(31اْعس: صبُٛع ايفتا٣ٚ ) (10)

 .( َٚا بعدٖا1/396اْعس: أسهاّ ايٛقف يف ايػسع١ٝ اإلضال١َٝ يًدنتٛز/ ضبُد ايهبٝطٞ ) (11)

 .(338اْعس: َفاِٖٝ جيب إٔ تؿشض حملُد قطب )ف  (12)

 .(346، 345املسدع ايطابل )ف  (13)

 .ٖرٙ عباز٠ زأٜت َٔ ايكسٚزٟ إقافتٗا شلرا ايٓـ املكتبظ (14)

 .ٖرٙ عباز٠ زأُٜت َٔ ايكسٚزٟ إقافتٗا شلرا ايٓـ املكتبظ (15)

 .(4ؤضط١ ايٛقف اإلضالَٞ )ف اْعس: زضاي١ )ايٛقف أدس ال ٜٓكطع( َٔ إعداد َ (16)

 –ُأغرل بـ )ايطبع١ٝ( إىل اشبط١ االقتؿاد١ٜ اييت ْفٓرٖا ضٝدْا ٜٛضف عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ يف َسسًتني; ضبع ٚضبع  (17)

ٖٚشلا ملًو َؿس آْراى، ٜكٍٛ اهلل تبازى ٚتعاىل:  –ٖٛ عصٜص َؿس ٚخاشٕ أزقٗا  قاٍ تصزعٕٛ ضبع ضٓني بعد إٔ أ

 .(48، 47)ٜٛضف:  رزٚٙ يف ضٓبً٘ غال قًٝاّل مما ذبؿٕٓٛدأّبا فُا سؿدمت ف

 .(4/53األّ يًػافعٞ ) (18)

 .املسدع ايطابل بٓفظ ايؿفش١ (19)

 .(122اْعس: ابٔ بطٛط١: ايسس١ً )ف  (20)

 .(14، 8اْعس: َكد١َ ايسس١ً البٔ بطٛط١ يألضتاذ طالٍ سسب )ف  (21)

( ١ٝ145 ت١ُٜٛٓ يطًُٝإ ايطفٌٝ، َكاٍ عًُٞ مبذ١ً ايبٝإ ايعدد )اْعس: إسٝا٤ ض١ٓ ايٛقف، عبٛ َؤضط١ ٚقف١ٝ متًٜٛ (22)

 .ٖـ1420زَكإ 

ـٓ ألُٖٝتٗا (23)  .شٜاد٠ َين ع٢ً ايٓ

 .اْعس: إسٝا٤ ض١ٓ ايٛقف، عبٛ َؤضط١ ٚقف١ٝ مت١ًٜٝٛ ت١ُٜٛٓ يطًُٝإ ايطفٌٝ (24)

 .ٔ بػرل زقٞ اهلل عُٓٗا( َٔ سدٜح ايٓعُإ ب2586زٚاٙ َطًِ يف ايدل ٚايؿ١ً، باب تساسِ املؤَٓني ) (25)

 .( َٔ سدٜح أْظ بٔ َايو زقٞ اهلل ع224٘ٓزٚاٙ ابٔ َاد٘ يف املكد١َ، باب فكٌ ايعًُا٤ ٚاسبح ع٢ً طًب ايعًِ ) (26)

 (.3913ٚؾشش٘ األيباْٞ يف ؾشٝض ازباَع ايؿػرل )

عدٖا، ٚضاعاتٞ: بح٢ٝ ( َٚا ب1/5اْعس: ايٓعُٝٞ: عبد ايكادز بٔ ضبُد ايدَػكٞ. ايدازع يف تازٜذ املدازع ) (27)

 .ضبُٛد. ايٛقف ُٚب١ٝٓ املهتب١ ايعسب١ٝ )ٖٚٛ نتاب دٝٓد َتدؿـ ممٝٓص يف باب٘(
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َٔ سدٜح عا٥ػ١  ( ى بد٤ ايٛسٞ، باب نٝف نإ بد٤ ايٛسٞ إىل زضٍٛ اهلل 1/3زٚاٙ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘ ) (28)

 .زقٞ اهلل عٓٗا يف قؿ١ ط١ًٜٛ غٗرل٠

 .(5ف: اْعس: زضاي١ )أدس ال ٜٓكطع( ) (29)

 .(31/266اْعس: ابٔ ت١ُٝٝ. صبُٛع ايفتا٣ٚ ) (30)

 .اْعس: ايعتٝيب: غاشٟ َسغد. فسٚض ايهفاٜات ٚتطبٝكاتٗا يف ايفك٘ اإلضالَٞ (31)

( َٔ 1924(. ٚايذلَرٟ يف ايدل ٚايؿ١ً، باب َا دا٤ يف زمح١ ايٓاع )4941زٚاٙ أبٛ داٚد يف األدب، باب يف ايسمح١ ) (32)

ٚؾشش٘ األيباْٞ يف  .ٚ زقٞ اهلل عُٓٗا. ٚقاٍ ايذلَرٟ: )ٖرا سدٜح سطٔ ؾشٝض(سدٜح عبد اهلل بٔ عُس

 (925ايطًط١ً ايؿشٝش١ )

 .(6696زٚاٙ ايبدازٟ يف األميإ ٚايٓرٚز، باب ايٓرز يف ايطاع١ ) (33)

 .(31/27اْعس: ابٔ ت١ُٝٝ. صبُٛع ايفتا٣ٚ ) (34)

 ( َٔ ٖرا ايبشح.7اْعس: )ف:  (35)

ايرٟ نتب٘ د. مجاٍ ايدٜٔ عط١ٝ بعٓٛإ: )ايٛقف ٚايٓعِ ايػسع١ٝ ٚاسبدٜج١ٝ ذات ايعالق١( َٔ  اْعس: املكاٍ ايبدٜع (36)

ٛٓف اسبدٜح سٍٛ اإلبداع 1422غعبإ  –( ايط١ٓ األٚىل 1ايعدد ) –( مبذ١ً أٚقاف 97 – 88)ف  ٖـ فإْ٘ ط

 .ٚاالبتهاز يف ايٛقف َٚؿازف٘، َع ايتُجٌٝ ايهجرل
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 .أدس ال ٜٓكطع. إعداد: َؤضط١ ايٛقف اإلضالَٞ. قُٔ صبُٛع١ )ذبف١ ايسضا٥ٌ(. ايسٜاض 

  .األيباْٞ: ضبُد ْاؾس ايدٜٔ. ايطًط١ً ايؿشٝش١. اجملًد ايجاْٞ. َهتب١ املعازف. ايسٜاض

 ٖـ1415

 َٖٞـ.1408. برلٚت. ؾشٝض ازباَع ايؿػرل ٚشٜادت٘. املهتب اإلضال 

  ايبدازٟ: ضبُد بٔ إزلاعٌٝ. ازباَع ايؿشٝض = ؾشٝض ايبدازٟ. داز ضشٕٓٛ بتْٛظ. ايطبع١

 ايجا١ْٝ.

  :٘ابٔ بطٛط١: ايسس١ً )ذبف١ ايٓعاز يف غسا٥ب األَؿاز ٚعذا٥ب األضفاز( غسس٘ ٚنتب ٖٛاَػ

 طالٍ سسب. داز ايهتب ايع١ًُٝ. برلٚت.

  َٔاد٘. ت: ضبُد فؤاد عبد ايباقٞ. تؿٜٛس داز ايهتب ابٔ َاد٘: ضبُد بٔ ٜصٜد. ضٓٔ اب

 ايع١ًُٝ. برلٚت.

  اسبساْٞ: أمحد بٔ عبد اسبًِٝ بٔ عبد ايطالّ ابٔ ت١ُٝٝ. صبُٛع ايفتا٣ٚ. مجع ٚتستٝب: عبد

 ٖـ.1416ايسمحٔ بٔ قاضِ ٚابٓ٘ ضبُد. صبُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜف باملد١ٜٓ. عاّ 

 ف ٚب١ٝٓ املهتب١ ايعسب١ٝ )اضتبطإ يًُٛزٚخ ايجكايف(. َسنص املًو ضاعاتٞ: بح٢ٝ ضبُٛد. ايٛق

 ٖـ.1408فٝؿٌ يًبشٛخ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ. ايسٜاض. ايطبع١ األٚىل 

 .ايػافعٞ: ضبُد بٔ إدزٜظ. األّ. داز املعسف١. برلٚت 

 ف. ايطسابًطٞ: بسٖإ ايدٜٔ إبساِٖٝ بٔ َٛض٢ بٔ أبٞ بهس اسبٓفٞ. اإلضعاف يف أسهاّ األٚقا

 ٖـ.1320َطبع١ ٖٓد١ٜ باألٚشبه١ٝ مبؿس. طبعت ض١ٓ 

  ايطفٌٝ: ضًُٝإ. إسٝا٤ ض١ٓ ايٛقف، عبٛ َؤضط١ ٚقف١ٝ مت١ًٜٝٛ ت١ُٜٛٓ. َكاٍ مبذ١ً ايبٝإ. ايعدد

 ٖـ.1420( زَكإ 145)

  عبد ايباقٞ: ضبُد فؤاد. املعذِ املفٗسع أليفاظ ايكسإٓ ايهسِٜ. داز اسبدٜح بايكاٖس٠. ايطبع١

 ٖـ.1408ايجا١ْٝ. 

  ايعتٝيب: غاشٟ َسغد. فسٚض ايهفاٜات ٚتطبٝكاتٗا يف ايفك٘ اإلضالَٞ. زضاي١ َادطترل به١ًٝ

 ايػسٜع١ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ. داَع١ أّ ايكس٣. َه١.

  عط١ٝ: د. مجاٍ ايدٜٔ. ايٛقف ٚايٓعِ ايػسع١ٝ ٚاسبدٜج١ ذات ايعالق١. َكاٍ َٓػٛز مبذ١ً أٚقاف

 ٖـ.1422ألٚىل غعبإ ( ايط١ٓ ا1ايهٜٛت١ٝ. ايعدد )

  ايكػرلٟ: َطًِ بٔ اسبذاز بٔ َطًِ. ازباَع ايؿشٝض = ؾشٝض َطًِ. ت: ضبُد فؤاد عبد

 ايباقٞ. تؿٜٛس داز اسبدٜح. ايكاٖس٠. 



 23انقزآٌ انكزٚى ٔانسُح انُثٕٚح انًقاطذ انشزػٛح ٔاألتؼاد انًظهحٛح نُظاو انٕقف فٙ ضٕء 

                                                                                                                                                         

  .ٖـ.1413قطب: ضبُد. َفاِٖٝ جيب إٔ تؿشض. داز ايػسٚم بايكاٖس٠. ايطبع١ ايجا١َٓ 

 ١َٝ1977. َطبع١ اإلزغاد ببػداد. ايهبٝطٞ: د. ضبُد. أسهاّ ايٛقف يف ايػسٜع١ األضال.ّ 

 ( ايط١ٓ األٚىل غعبإ 1صب١ً أٚقاف. األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف بايهٜٛت. ايعدد )ٖـ ٚايعدد 1422

 ٖـ.1423( َٔ ايط١ٓ ايجا١ْٝ زبٝع األٍٚ 2)

 ( زبٝع اآلخس 3صب١ً ايبٝإ: ٜؿدزٖا املٓتد٣ اإلضالَٞ بًٓدٕ. ايعدد )( 145ٖـ ٚايعدد )1407

 ٖـ.1423( ذٚ ايكعد٠ 183ٖـ ٚايعدد )1420زَكإ 

 .صب١ً املٓاز. تٛىل ذبسٜسٖا ٚإؾدازٖا ٚاإلغساف عًٝٗا ايػٝذ ضبُد زغٝا زقا. َؿس. ايكاٖس٠ 

  املكدضٞ: عبد اهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قدا١َ. املػين. ت: د. عبد اهلل ايذلنٞ. ٚد. عبد ايفتاح

 ٖـ.1417ض١ٓ اسبًٛ. داز عامل ايهتب بايسٜاض. ايطبع١ ايجايج١ 

  ايٓعُٝٞ: عبد ايكادز بٔ ضبُد ايدَػكٞ. ايدازع يف تازٜذ املدازع. ت: دعفس اسبطين. اجملُع

 ٖـ.1367ايعًُٞ ايعسبٞ. دَػل. 

  اشلٝيت: د. عبد ايطتاز. ازباَع١ ايٛقف١ٝ اإلضال١َٝ. حبح ضبهِ مبذ١ً أٚقاف. األَا١ْ ايعا١َ

 ٖـ.1423زبٝع األٍٚ  ( َٔ ايط١ٓ ايجا2١ْٝيألٚقاف بايهٜٛت. ايعدد )

 

 ايفٗسع 

 املكد١َ

 املبشح األٍٚ: َٔ خؿا٥ـ ْعاّ ايٛقف يف اإلضالّ 

 املبشح ايجاْٞ: َكاؾد ايٛقف اإلضالَٞ ٚأبعادٙ.

 املبشح ايجايح: أؾٍٛ ٚقٛاعد غسع١ٝ ٜسدع إيٝٗا يف ٖرا املٛقٛع.

 خامت١.

 اشلٛاَؼ

 فٗسع املسادع

 ايفٗسع

 


