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املًدـ
تٓاٚيت ٖر ٙايدزاض ١سس ١ٜاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَ ،ٞسٝح حبجت يف َؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاملعتكدَٚ ،د٣
اٖتُاّ ايكسإٓ ايهس ِٜمبٛقٛع اسبس ١ٜبػهٌ عاّ ٚسس ١ٜاملعتكد بػهٌ خاف ،ثِ تتبعت ايدزاضَ ١د ٣اْعهاع ٖر ٙاسبس ١ٜيف
ايؿك٘ اإلضالََ ،ٞسنص ٠عً ٢بعض األسهاّ اييت تبد ٚأْٗا ربايـ ايكسإٓ ايهسَ ِٜجٌ سهِ ايهاؾس ٚاملػسى األؾًٚ ،ٞسهِ
املستد ٚايصْدٜلٚ ،تٛؾًت ايدزاض ١إىل إٔ ٖٓاى اختالؾا يف سذِ َٚطاس ١اسبس ١ٜبني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَ ،ٞإذ إٔ
تًو املطاس ١يف ايكسإٓ ا يهس ٖٞ ِٜأنرب ٚأٚضع َكازْ ١بايؿك٘ اإلضالَ ،ٞنُا تبني إٔ األسهاّ ايؿكٗ ١ٝاييت تبد ٚيٓا َتػدد٠
ناْت ْابعَٚ ١عرب ٠عٔ ٚاقع شَاَْٚ ٞهاْ ٞطبتًـ متاَا عٔ ٚاقعٓا اي.ّٛٝ
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Abstract

This research focuses on freedom of faith between the holy Quran and Islamic
jurisprudence. It explores the concept of freedom in general and the freedom of faith
in particular to find out to what extent the holy Quran pays attention to these
freedoms. The research then tries to find out to what extent these freedoms are
reflected in the Islamic jurisprudence, focusing on certain jurisprudences that seem to
contradict the holy Quran, such as Islamic jurisprudence regarding infidels and
polytheists, apostates and dualist-infidels. The research concludes that there is a
difference between the extent of freedom in the holy Quran and in the Islamic
jurisprudence, since these freedoms have a wider extent in the holy Quran as
compared to the Islamic jurisprudence. It is also concluded that the Islamic
jurisprudences, which seem to us to be extreme, in fact originate from a time and
place that are completely different from our time and place.

١ََكد
،١ اسبسنٖٞٚ ١ٝ إقاؾ٠صَٝ ٕاٛٝتعاىل اسبٚ ْ٘ ضبشا٢ ؾكد أعط،ُٛٓ ازبُاد باي٢ًٓص ايٓبات عَٝ إذا نإ اهلل تعاىل قد
٠اإلزادٚ ١ٜٕ اسبسٚ ؾايعكٌ بد،ٌات ايعكٝ َٔ َكتك٠اإلزادٚ ١ٜدعٌ اسبسٚ ،ٌقات بايعكًٛس ا ملد٥ٓص اهلل تعاىل اإلْطإ عٔ ضاَٝٚ
.ُ٘تٝؿكد قٜ
ٕ أٞكتكٜ  ؾإٕ ذيو،٠د اسبكازٝٝتػٚ ، األزض٠عُازٚ ، االضتدالف١ُٗإذا نإ اهلل تعاىل قد نًٓـ اإلْطإ مبٚ
.٠اإلزادٚ ١ٜتُتع ٖرا اإلْطإ باسبسٜ
ٓص؟ٝ سذِ ٖرا اسبٖٛ َاٚ ِ؟ٜٓصا يف ايكسإٓ ايهسٝ س١ٜ ؾٌٗ أخرت اسبس،إذا نإ ذيو نريو
طؿس عٓ٘ تؿاعٌ ايعكٌ َعٜ  ملا١ذٝ أْ٘ ْتٟ أ،١ًٝٝ َٔ أديتٗا ايتؿؿ١ٝ اضتٓباطا يألسهاّ ايػسعٖٛ ٘إذا نإ ايؿكٚ
؟٠ ايكاعدٙ بٗر٤ ؾٌٗ ايتصّ ايؿكٗا. ايٓـٟؾل ٖدٚ طريٜ ٕ أٞٓبػٜ  إٔ اسبهِ املطتٓبط٢ٓ مبع،ايٓـ
٘ ايؿك٠ آخس ٌٖ ناْت َطري٢ٓ مبع،ْٞاألسهاّ َٓطذُاّ َع االٖتُاّ ايكسآٚ عاتٛقٌٖٛ نإ اٖتُاَِٗ بامل
؟ْٞام ايكسآٝ َع ايط١ َتطك١ٝٗاألسهاّ ايؿكٚ
١ٝٗاشٕ بني األسهاّ ايؿكٛدد تٜٛ ٌٗ ؾ،ذزُٛٓ املعتكد بػهٌ خاف ن١ٜسسٚ ّ بػهٌ عا١ٜع اسبسٛقَٛ إذا أخرْاٚ
 يف ٖرا األَس؟١ْٝات ايكسآٜبني اآلٚ
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ٌٖ خسز ايؿكٗا ٤عٔ املطاز ايكسآْ ٞسني تٛضعٛا يف ٚقع األسهاّ ايؿكٗ ١ٝاملكٓٝك ١يًشسٜات نعكٛب ١ايسد٠
ٚايصْدق١؟ ٚعكٛب ١املستد ٚايصْدٜل ؟ أّ أِْٗ عبٓسٚا عٔ ظسٚؾِٗ ايصَاْٚ ١ٝاملهاْ١ٝ؟
ٖرا ايبشح ٜتٓاَ ٍٚبدأ اسبس ١ٜيف ايطٝام ايكسآْ ٞثِ ٜتتبع ْؿظ املبدأ يف بعض األسهاّ ايؿكٗ ،١ٝيًٛؾ ٍٛعٔ طسٜل
املكازْ ١إىل َعسؾ ١سذِ االتطام بني املطاز ايكسآْٚ ٞاملطاز ايؿكٗ ٞأ ٚاالختالف ٚأضباب ذيو.
أٖداف ايبشح:
َ .1عسؾ ١سذِ اسبسَٛٚ ١ٜٓقعٗا يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
َ .2عسؾَ ١د ٣اْعهاع سذِ اسبس ١ٜٓايكسآْ ١ٝيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ.ٞ
َٓٗذ ١ٝايبشح:
ايبشح َكطِ إىل َبشجني زٝ٥طٝني:
األٜ :ٍٚتٓاَ ٍٚؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسذُٗا يف ايكسإٓ ايهسَ ،ِٜسنصا بايدزد ١األضاع عً ٢سس ١ٜايسأٚ ٟاملعتكد.
ٚاملبشح ايجاْٜ ٞتتبع سذِ اسبس ١ٜيف األسهاّ ايؿكٗٚ ،١ٝذبدٜدا سس ١ٜاملعتكد َػريا إىل أسهاّ ايسدٚ ٠املستد ٚايصْدق..١
ٚقد اعتُد ايباسح املٓٗر االضتكساٚ ٞ٥ايٛؾؿ ٞؾُٝا ٜتعًل باسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ،ِٜأَا ؾُٝا ٜتعًل بأسهاّ ايؿك٘
اإلضالَ ٞؾكد اعتُدْا املٓٗر ايٓكدٚ ٟايتشً ًٞٝيف قسا ٠٤بعض األسهاّ.

املبشح األ :ٍٚسس ١ٜاملعتكد يف ايكسإٓ ايهسِٜ
املطًًب األَ :ٍٚؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاالعتكاد:
دا ٤يف املعذِ ايؿًطؿ ٞإٔ اسبس ١ٜباملعٓ ٢ايعاّ ٖ :ٞحخاؾ ١املٛدٛد ،اشبايـ َٔ ايكٛٝد ،ايعاٌَ بإزادت٘ أ ٚطبٝعت٘).1
ٚقد سا ٍٚبعض املؿهس ٜٔإعطاَ ٤ؿٗ ّٛيًشس ١ٜيف ايتؿٛز اإلضالَ ٞبأْٗا تعين :إٔ تتعبد يًدايل باختٝازىٚ ،إٔ ال
ٜطتعبدى اشبًل يف ظاٖسى أ ٚباطٓو .2أ ٚأْٗا :اسباي ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا اإلْطإ خاقعا شبايكَ٘ ،ايهاّ يتؿسٓف ْؿط٘ ،طبتازا يف
أؾعاي٘ َا مل ٜعتد عً ٢سكٛم اهلل أ ٚسكٛم أسد َٔ اشبًل.3
بايسغِ َٔ إٔ اإلْطإ ٜٛيد ٜٚأت ٞإىل ايدْٝا د ٕٚاختٝاز َٓ٘ ٚإزاد ،٠إال أْ٘ حيٝا ٚاسبس ١ٜتػهٌ إسد ٣أبسش أَاْ،٘ٝ
ؾٜٗ ٛعٝؼ عً ٢أٌَ إٔ ٜعتكد َا ٜػاٜٚ ٤ؿعٌ َا ٜػا ،٤د ٕٚإٔ ٜؿسض عً ٘ٝأسد غ٦ٝا ،أ ٚميٓع٘ أسد َٔ ؾعٌ أ ٟغ ،٤ٞحٚيهٓ٘
_____________________________________________________________________________________________

 1ؾًٝبا ،د.مج ،ٌٝاملعذِ ايؿًطؿ ،ٞبريٚت :ايػسن ١ايعامل ١ٝيًهتاب ،1994 ،ف462
 2عبدايسمحٔ ،ط٘ ،ضؤاٍ ايعٌُ ،ايداز ايبٝكا :املسنص ايجكايف ايعسب ،2012 ،ٞف153
 3ايعُري ،ٟضًطإ بٔ عبدايسمحٔ ،ؾكا٤ات اسبس ،١ٜايكاٖس ،٠املسنص ايعسب ٞيًدزاضات اإلْطاْ ،2013 ،١ٝف57
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َتَ ٢ا خاض غُاز اسبٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝدد ْؿط٘ ضباطا ببعض ايكٛٝد بإزاد َ٘ٓ ٠أ ٚزغُا عٓ٘ ،ألٕ سسٜت٘ ضٛف تؿطدّ حبس١ٜ
اآلخس.1)ٜٔ
اسبسَ ١ٜطًب إْطاْٚ ،َِٗ ٞأَٓ ١ٝغايٚ ،١ٝقسٚزًَ ٠شٚ ،١قْ ١ُٝؿٝطٚ ،١سل مثني َٔ سكٛم اإلْطإ ،ؾٗ ٞيٝطت
صبسد أَس ثاْ ٟٛيد ٣ايٓاع ٚال سايَ ١رتؾ ١يد ٣ايػعٛب.2
بٌ إٕ ٖٓاى َٔ اؾرتض أْ٘ ي ٛنإ ايٓاع مجٝعا عً ٢زأٚ ٟاسد باضتجٓا ٤زدٌ ٚاسد ي٘ زأ ٟطبايـ يسأ ،ِٜٗؾإٕ
ايٓاع مجٝعا ئ ٜهْٛٛا أق ٣ٛسكا يف إضهات ٖرا ايػدـ مما ٜه ٕٛهلرا ايػدـ ايٛاسد َٔ سل يف إضهاتِٗ إٕ نإ ذيو
مبكدٚز.3ٙ
اسبس ١ٜإذٕ نًُ ١ضاَ ٖٞٚ ١ٝذز ٠ٚاإلبداع ٚايػساز ٠اسبكٝك ١ٝالْطالق ١اإلْطإ ٖٞٚ ،ايتشسز َٔ ايكٛٝد اييت تهبٌ

طاقات ايؿسد ٚاختٝازات٘ ضٛا ٤ناْت قٛٝدا َاد ١ٜأَ ٚعٓ.4١ٜٛ

ٚحبطب بعض ايباسجني ؾإٕ دٖٛس اسبسٜ ١ٜهُٔ عً ٢ايدٚاّ يف ايكدز ٠عً ٢اختٝاز َا تسغب يف اختٝاز ،ٙد ٕٚإنساٙ
ٚد ٕٚتسٖٝبٚ ،يف اسبل يف املكاٚ ١َٚاشبسٚز عً ٢ايطا٥د ٚاملأيٛفٚ ،ايدؾاع عٔ َعتكداتو جملسد أْٗا َعتكداتو أْتٖ ،رٙ

ٖ ٞاسبس ١ٜاسبكٝك َٔٚ ،١ٝدْٗٚا ال تٛدد سس َٔ ١ٜأْٛ ٟع.5

ٜٚس ٣ايباسح إٔ اسبس ١ٜبػهٌ عاّ َٔ سٝح ايعٓاؾس تكرتٕ بعٓؿسَٚ ٜٔبدأ ٜٔآخسُٖ ٜٔا اإلزادٚ ٠االختٝاز،
ؾاسبس َٔ ١ٜدْٗ ٖٞ ١تٝذ ١يإلزاد ٠اييت ٖ ٞبدٚزٖا َكرتْ ١بايعكٌ ،ؾايعكٌ َٓاط ايتهًٝـ  ٖٛٚاير ٟميٝص اإلْطإ عٔ -
ضا٥س املدًٛقات.
أَا َبدأ االختٝاز ؾاسبس ١ٜته ٕٛابتداٚ ١ٝ٥اضتُساز ١ٜأٜكا ،مبعٓ ٢إٔ اإلْطإ سسٓ ابتدا ّ٤يف ؾهسٚ ٙتؿسؾات٘ ،ثِ إْ٘ سسٓ
بعد ذيو يف تػٝري قٓاعات٘ ٚأؾهازٚ ٙتؿسؾات٘ َت ٢غا ،٤أ ٟأْ٘ غري ًَصّ بايبكا ٤عً ٢أؾهازٚ ٙتؿٛزات٘ ايطابك ١أ ٚأْ٘ ًَصّ بإٔ
ٜعتكد َا ٜعتكد ٙاآلخس.ٕٚ
أَا سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ؾإْٗا تعين إٔ ٜه ٕٛاإلْطإ سسا يف تبٓٓٚ ٞاختٝاز َا ٜػا َٔ ٤األؾهاز ٚايتؿٛزات سٍٛ
اسبٝاٚ ٠اإلْطإ ٚايه ،ٕٛثِ إٔ ٜه ٕٛسسا يف إعالٕ ٖر ٙايتؿٛزات ٚإغٗازٖا ،أ ٚتػٝريٖا ٚتبين غريٖا د ٕٚإنسا ٙأ ٚقػط
يف اعتٓام عكٝدَ ٠ع ١ٓٝأ ٚتػٝريٖا.
ٚقد ٚزد ٖرا املؿٗ ّٛسبس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد يف املاد َٔ 18 ٠اإلعالٕ ايعامل ٞسبكٛم اإلْطإ سٝح تك :ٍٛحيهٌ
غدـ اسبل يف سس ١ٜايتؿهري ٚايكُري ٚايدٜٚ ٜٔػٌُ ٖرا اسبل سس ١ٜتػٝري دٜاْت٘ أ ٚعكٝدت٘ ٚسس ١ٜاإلعساب عُٓٗا بايتعًِٝ

ٚاملُازضٚ ،١إقاَ ١ايػعا٥س َٚساعاتٗا ،ضٛا ٤أنإ ضسا أَ ٚع ازبُاع.1)١

_____________________________________________________________________________________________

ًَ 1ه ،ٞضبُد سطٔ قدزدإ ،ؾك٘ اسبس ،١ٜبريٚتَ :سنص اسبكاز ٠يتُٓ ١ٝايؿهس اإلضالَ ،2014 ،ٞف 9
 2املسدع ايطابل ،ف18
 ،ٌَٝ 3د ٕٛضتٛٝازت ،عٔ اسبس ، ١ٜتسمج :١عبد يني اهلل غٝح ،ايكاٖس :٠األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،د.ت ،ف65
 4ايػاَط ،ٞداضِ زاغد ،اسبسٜة ١يف ايكةسإٓ نًُةات َٚؿةاَٖ ، ِٝكةاٍ يف َدْٚة ١داضةِ ايػاَطة ٞبتةازٜذ  2012/10/20عًة ٢ايةسابط:
www.jalshamsi777.wordpress.com/2012/10
 5برييني ،إٜصاٜا ،اسبس ،١ٜتسمجَ :١عني اإلَاّ ،داز ايهتابَ ،طكط ،2015 ،ف.6
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ٜٚس ٣ايباسح إٔ إْطاْ ١ٝاإلْطإ ال تهتٌُ بد ٕٚسس ١ٜايسأٚ ٟاالعتكاد ٚسس ١ٜايتعبري ٚايعٌُ ،ألٕ اإلْطإ بدْٗٚا
ٜتش ٍٛإَا إىل زقٝل أ ٚإىل نا ٔ٥آخس َطري نُا ٖ ٛساٍ بك ١ٝطبًٛقات اهلل تعاىل َٔ اسبٛٝإ ٚايٓبات ٚازبُاد.

املطًب ايجاْ :ٞسٓٝص اسبسٚ ١ٜاْٛاعٗا يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ
ٜعترب سٓٝص االٖتُاّ يف ايكسإٓ ايهس ِٜطسٜك َٔ ١طسم ايهػـ عٔ املكاؾد ايكسآْ ،١ٝؾاملٛاقٝع اييت أخرت سٓٝصا
نبريا ٖ ٞبال غو َٛاقٝع أزاد ايكسإٓ ايهس ِٜإٔ ًٜؿت إيٗٝا اٖتُاّ ايٓاع.
اسبس ١ٜنُا ذنسٖا ابٔ عاغٛز ،تتعًل باالعتكادٚ ،ايكٚ ،ٍٛايعٌُ .2يريو ؾاسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهسٚ ِٜزدت مبعإ
ٚؾٝؼ طبتًؿَٗٓٚ ،١ا:
 .1سس ١ٜاإلْطإ ايؿعً َٔ ١ٝذٍٓ ايعبٛد ١ٜيػري اهلل :سٝح ٚزدت َػتكات اسبس ١ٜيف ايكسإٓ يتدٍ عً ٢ايتشسز ايؿعًٞ
شسٜٔسُ َزقَبََُ ٕ١ؤََِٔٓ ﴾ٕ١حايٓطا،)93 :٤
يإلْطإ َٔ قٝد ايعبٛد ،١ٜنُا ٜتذًٓ ٢ذيو يف قٛي٘ تعاىل ِٔ َ َٚ﴿ :قَتٌََ َُؤَِّٔٓا خَ َطأّ ؾَتَ ِ
ٚقٛي٘ ضبشاْ٘ ﴿ :الَ ُٜؤَاخٔرُنُُِ ايًُٓ٘ بٔايًَٓ ِػ ٔٛؾٔ ٞأََُِٜأْهُِِ ََٚيهٔٔ ُٜؤَاخٔرُنُِ ٔبَُا عَكَٓدتُُِٓ األََُِٜإَ َؾهَؿَٓازَتُُ٘ إٔطِعَاُّ َعػَسَٔ٠
شسٜٔسُ َزقَبَ ﴾ٕ١حاملا٥دٚ ،)89 :٠قٛي٘ ضبشاَْ٘ٚ﴿ :ايَٓرَٜٔٔ
طَٛتُُِِٗ َأ ِٚتَ ِ
َطَا ٔننيَ َِٔٔ َأ َِ ٚضطٔ ََا تُطِ ٔعَُُ َٕٛأًِٖٔٝهُِِ َأٔ ِٚن ِ
ُٜعَا ٖٔسُْٔٓ َٔٔ َٕٚطَأ ِِٔٗ٥ثَُِٓ َٜعُٛدُٔ َٕٚيَُا قَايُٛا ؾَتَشِسٜٔسُ َزقَبَ ﴾ٕ١حاجملادي.)3 :١
 .2سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد :أنٓد اهلل تعاىل عً ٢سس ١ٜايسأٚ ٟاالعتكاد يف عدد غري قً َٔ ٌٝاآلٜات ايكسآْ َٔ ،١ٝقبٌٝ
قٛي٘ تعاىل ﴿ ال إٔنِسا َٙؾٔ ٞايدِّ ٜٔٔقَدِ تَبَ َٖٔٝاي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػََ ِّٞؾَُِٔ َٜهِ ُؿسِ بٔايطٖاغُٛتٔ ُٜٚؤَِِٔٔ بٔايًٖ٘ٔ ؾكد اضَت ُِطَوَ بٔايِ ُعسِٔ٠َٚ
اِيُٛثِك ٢الَ اِْؿٔؿاَّ يَٗا ٚايًُٖ٘ ضَُٝعْ عًَ ﴾ِْٝحايبكسٚ ،)256 :٠قٛي٘ تعاىل ﴿َ َٚي ِٛغا َ٤زَٗبوَ يَآ ََٔ َِٔ ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ نًُُِِٗٗ
ع سَتَٖٜ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٓني﴾ حْٜٛظٚ .)99 :غريٖا َٔ اآلٜات.
دَُٝعاّ َأ َؾأَِْتَ ُتهِسٔ ُٙايٖٓا َ
 .3سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٜٚ :تذً ٢ذيو يف عدَ ٠عاٖسَٗٓ ،ا أَس اهلل تعاىل بايؿرب عًَ ٢ا ٜكٛي٘ ايهؿاز ،نُا يف قٛي٘
ذ ِسُِِٖ َٖذِساّ َدُٔٝالّ﴾ حاملصٌَ َٗٓٚ ،)10ا أٜكا عسض اهلل تعاىل ايهجري َٔ أقٍٛ
تعاىل ﴿َٚاؾِٔبسِ عًََََ َ٢ا َٜكُٛيَُٚ َٕٛاِٖ ُ
ٚغبٗات ايهاؾسٚ ٜٔاملٓاؾكني يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜؾًِ ٜؿادزٖا اهلل تعاىل عً ِٗٝبٌ ذنسٖا ٚضذًٓٗا يف نتاب٘ ايعصٜص
ط َٞخًَِكَُ٘ قَاٍَ َِٔ ُٜشِ ٔٞايِعٔعَاَّ َ َٖٞٔٚزََِٔٝ
ق َسبَ يََٓا َجًَّا ٔ ََْٚ
ٚزدٓ عًٗٝا ال أنجس ،نُا ْالسغ ذيو يف قٛي٘ تعاىل ﴿ ََ ٚ
ػَأَٖا أَ َٓ ٍََٚسَٓٔ َُٖٛ َٚ ٠بهٌُٔٓ خًَِل عًَٔ ﴾ِٝحٜظٚ .)79-78 :نُا ْكسأ يف قٛي٘ تعاىل ﴿ َٚقَايَتٔ
 قٌُِ ُٜشَِٗٝٔٝا ايَٓرٔ ٟأَْ َ
ايِ َُٛٗٝدُ َٜدُ ايًٓ٘ٔ َػًُِٛيَ ْ١غًُٓتِ أَِٜدَٔٚ ِِٜٔٗيُعُٔٓٛاِ ٔبَُا قَايُٛاِ بٌَِ َٜدَاَ ُٙبِطُٛطَتَإٔ ُٜٓؿٔلُ نَِٝـَ َٜػَآ ﴾ُ٤حاملا٥دٚ ،)64 :٠قٛي٘ تعاىل
﴿يٓكَدِ َضُٔعَ ايًُٓ٘ َق ٍَِٛايٓرٔ َٜٔقَاُيَٛاِ إٕٔٓ ايًَٓ٘ ؾَكٔريْ ََْٚشُِٔ َأغَِٓٔٝآ ُ٤ضََٓهِتُبُ ََا قَايُٛاِ َٚقَتًَُُِِٗ األْبَٔٝا َ٤بٔػَِٝسٔ سَلٓ ََْٚكُ ٍُٛذُٚقُٛاِ
 1اْعةةةةةةسْ :ةةةةةةـ اإلعةةةةةةالٕ ايعةةةةةةامل ٞسبكةةةةةةٛم اإلْطةةةةةةإ املٓػةةةةةةٛز يف َٛقةةةةةةع ايْٝٛٝطةةةةةةٝـ عًةةةةةة ٢ايةةةةةةسابط:
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/udhr_arabic.pdf
 2بٔ عاغٛز ،ضبُد ايطاٖس ،أثس ايدع ٠ٛاحملُد ١ٜيف اسبسٚ ١ٜاملطاٚا ،٠صبً ١اهلدا ١ٜاإلضالَ ،١ٝايعددإ  ،10-9اجملًد  ،6زبٝةع األٖ1353 ٍٚةة،
ٚاملكاٍ َٓػٛز يف املٛقعhttp://www.dorar.net/art/786 :
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عَرَابَ ايِشَسٜٔلٔ﴾ حآٍ عُسإٚ ،)181 :قٛي٘ تعاىل ﴿ َٚقَاٍَ ؾٔ ِس َعَٜ ُِٕٛأََٜٓٗا ايُِالُ ََا عَ ًُِٔتُ َيهُِِ َِٓٔ إٔيَٕ٘ غَ ِٝسٔ﴾ٟ
حايكؿـٚ .)38 :اآلٜات ؾْ ٢ؿظ املٛقٛع نجري.٠
 .4سس ١ٜايعٌُ :أغاز ايكسإٓ ايهس ِٜإىل سس ١ٜاإلْطإ يف ايعٌُ ،قاٍ تعاىل﴿ :قٌُِ َٜا َق ِّٔٛاعًَُُِٛاِ عًَََ َ٢هَأَْتهُِِ إْٔٓ ٞعَأٌَْ
طِٛفَ تَعِ ًََُُ ََٔ َٕٛتهُ ُٕٛيَُ٘ عَاقٔبَ ُ١ايدٓازٔ إُْٔٓ٘ الَ ُٜؿًِٔضُ ايعٓأيُُ ﴾َٕٛحاألْعاّٚ ،)135 :قاٍ﴿ :قٌُٔ ايًََٓ٘ َأعِبُدُ َُدًِٔؿّا يَُ٘
َؾ َ
دٔ  ٜٞٔٓؾَاعِبُدُٚا ََا غِٔ٦تُِِ َِٔٔ دُ ﴾..ْٔ٘ٔٚحايصَسٚ ،)14-13 :قاٍ تعاىل ﴿إَٕٔٓ ايَٓرًُِٜٔ َٜٔشٔدُ َٕٚؾٔ ٞآَٜاتَٔٓا يَا َٜدِ َؿ َِٕٛعًَََِٓٝا
َأ َؾَُٔ ًُِٜكَ ٢ؾٔ ٞايَٓٓازٔ خَ ِٝسْ أَّ َٓٔ َٜأِتٔ ٞآَٔٓاّ َ َِّٜٛايِكَٔٝا َ ٔ١ا ِعًَُُٛا ََا غِٔ٦تُِِ إَُْٔٓ٘ ٔبَُا تَعًَُُِ َٕٛبَؿٔريْ﴾ ،نُا خؿـ ايكسإٓ
ضٛز ٠ناًَ ١يتكسٜس سس ١ٜايعباد ٖٞٚ ٠ضٛز ٠ايهاؾسٚ .ٕٚاحملاضب ١عً ٢األعُاٍ ال ته ٕٛإال يف اآلخس ٠نُا قاٍ
شهُُِ بََِٓٝهُِِ َ َِّٜٛايِكَٔٝا َ ٔ١ؾَُٔٝا نُٓتُِِ ؾٔ ٔ٘ٝتَدِتًَٔؿُ ﴾َٕٛحاسبر:
تعاىلَٚ﴿ :إٕٔ دَادَيُٛىَ ؾَكٌُٔ ايًُٓ٘ َأعًَُِِ ٔبَُا تَعًَُُِ  َٕٛايًُٓ٘ ِ َٜ
 .)69-68أَا يف ايدْٝا ؾاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ يًٓيب َ ﴿ ؾأَ ِع ٔسضِ عَ ُِِِٓٗ َٚاْتَ ٔعسِ إُِِْٔٓٗ َٓٓتَ ٔعسُ ﴾َٕٚحايطذد،)30 ٠
ٚقاٍ أٜكا ﴿ َؾَأ ِع ٔسضِ عَٔ َٓٔ تََٓٛي َ٢عَٔ ذٔ ِنسَْٔا َٚيَِِ ُٜسٔدِ ٔإالٓ ايِشََٝا َ٠ايدَِْٓٝا  ذَٔيوَ َبًَِ ُػُِِٗ ََٓٔ ايِعًِِٔٔ﴾ حايٓذِ-29 :
ٚ .)30اإلعساض ٖٓا ٖ ٛتسى اشبؿِ ملا اختازٚ ،ٙاْتعاز اسبهِ  ّٜٛايكٝاَ.١

املطًب ايجايح :سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ٚطسم عسقٗا يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ
عٓد اضتكسا ٤آٜات ايكسإٓ ايهس ِٜتتذً ٢سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد بٛقٛح يف أنجس َٔ َا٥يت آٚ .١ٜقد ْصٍ ايكسإٓ
ايهس ِٜبٗرا ايعدد ايهبري َٔ اآلٜات يٝؤند عً ٢سس ١ٜاإلْطإ خاؾ ١يف اختٝاز َا ٜعتكدٚ ،ٙعدّ دٛاش إنساٖ٘ عً ٢تبين أٟ
َعتكد ،أ ٚتػٝري َعتكد اعتكد ٙإىل ضٛاٚ ،ٙعً ٢تٛنٝد إٔ ايعكٝد ٠غإٔ إْطاْ ٓٞخاف بني اإلْطإ ٚزبٓ٘ ،ؾًٝظ ألسد إٔ ٜهسٙ
أسدا عً ٢اعتكاد أ ٚتػٝري اعتكاد ٙذبت أ ٟظسف َٔ ايعسٚف.1
 َٔٚمناذز ٖر ٙاآلٜات قٛي٘ تعاٍ﴿ :قًَُِٓا اِٖبٔطُٛا َٔ َِٓٗا َدُٔٝعّا َؾإٔ َٓا َٜأِتََٔٓٝهُِِ َُٖٔٓٔٓ ٞدَّ ٣ؾَُِٔ تَبٔعَ ُٖدَا َٟؾًََا َخِٛفْ عًََِِِٔٗٝ
َٚيَا ُِِٖ َٜشِصَُْ ﴾َٕٛحايبكسَ﴿ .)38 :٠أ َؾأَِْتَ ُت ِهسٔ ُٙايَٓٓاعَ سَتََٜٓ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٔٓنيَ﴾ حْٜٛظَ ﴿ .)99 :ؾَُِٔ غَا َ٤ؾًَُِٝؤَِِٔٔ  َِٔ َٚغَاَ٤
ؾًََِٝهِ ُؿسِ﴾ حايهٗـَََٚ﴿ .)29 :ا أَِْتَ عًََٔ ِِِٔٗٝبَٛنٔ ﴾ٌٕٝحايصَسَ َٚ﴿ .)41 :ا أَِْتَ عًََ ِ ِِٔٗٝبٔذَبَٓازٕ﴾ حمَ﴿ .)45 :يطِتَ عًََ ِِِٔٗٝ
ٔب ُُطَٔ ِٝط ٕس﴾ حايػاغ.)22 :١ٝ
أَا طسم عسض ايكسإٓ ايهس ِٜملٛقٛع اسبس ،١ٜؾكد أنٓد ايكسإٓ عًَ ٢بدأ اسبس َٔ ١ٜخالٍ إثبات ٚتأنٝد اسبسَٔ ١ٜ
دْٗٚ ،١ؿ ٞاإلنسا َٔ ٙدٗ ١أخس:٣

_____________________________________________________________________________________________
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أٚال :طسٜك ١إثبات سس ١ٜاالعتكاد ٚاالختٝاز يإلْطإ :سٝح مت ايتأنٝد عً ٢سس ١ٜاإلْطإ يف االعتكاد ٚايسأٟ
ٚايتعبري يف مجً َٔ ١اآلٜاتَٗٓٚ ،ا عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قٛي٘ تعاىل:
َ ﴿ .1ؾإِٕٔ سَادٗٛىَ ؾَكٌُِ َأضِ ًَُِتُ َٚدِ ٔٗ َٞئًٖ٘ٔ  َٔٔ َٚاتٖبَعَٔٔ َٚقٌُِ ئًٖر َٜٔأُٚتُٛا اِيهٔتابَ َٚاِيأَُِِّّٝنيَ أََأضِ ًَُِتُِِ ؾَإِٕٔ َأضًَُُِٛا
ؽ َٚايًُٖ٘ بَؿريْ بٔايِعٔباد﴾ حآٍ عُسإ.)20 :
ؾَكَدٔ اِٖتَ َدِٚا َٚإِٕٔ تََٖٛيِٛا َؾإُْٖٔا عًََ ِٝوَ ايِبَال ُ
﴿ .2قٌُِ ٜا أََٜٗٗا ايٖٓاعُ قَدِ داَ٤نُُِ ايِشَلٗ َِٔٔ زَِّبهُِِ َؾَُٔٔ اِٖتَدَ ٣ؾإُْٖٔا َِٜٗتَد ٟئَٓؿِطٔ٘ٔ  َِٔ َٚقٌَٖ َؾإُْٖٔا َٜكٌٔٗ عًََِٗٝا
ََٚا أََْا عًََِٝهُِِ بَٔٛن ﴾ٌٕٝحْٜٛظ.)108 :
َٚ ﴿ .3قٌُٔ ايِشَلٗ َِٔٔ زَبِّهُ ِِ َؾَُِٔ غا َ٤ؾًَُِٝؤَِٔ ِٔ  ِٔ َ َٚغا َ ٤ؾًََِٝهِ ُؿسِ﴾ حايهٗـ.)29 :
ني سَتٖ٢
 َٔٔ ﴿ .4اِٖتَد ٣ؾَإُْٖٔا َِٜٗتَد ٟئَٓؿِطٔ٘ٔ  ِٔ َ َٚقَ ٌٖ َؾإُْٖٔا َٜكٔ ٌٗ عًََِٗٝا َٚال َتصٔ ُز ٚاشٔزَ ْٔٚ ٠شِزَ ُأخِسََٚ ٣ا نُٖٓا َُعَرِّب َ
َْبِعَحَ َزضُٛال﴾ حاإلضسا.)15 :٤
﴿ .5قٌُِ أَطٝعُٛا ايًَٖ٘ َٚأَطٝعُٛا اي ٖسضَُ ٍَٛؾإِٕٔ َتَٖٛيِٛا َؾإُْٖٔا عًَََ ِٔ٘ٝا سٌَُُِّ َٚعًََ ِٝهُِِ َا سًُُِِّتُِِ َٚإِٕٔ تُطٝعَُ ُٙٛتِٗتَدُٚا ََٚا
عًََ ٢اي ٖسضُٔ ٍٔٛإالٖ ايِبَالؽُ اِيُُبنيَُ﴾ حايٓٛز.)54 :
﴿ .6إَْٔٓا َٖدََِٜٓا ُٙايطَٓبٔ ٌَٝإٔ َٓا غَا ٔنسّا َٚإٔ َٓا نَؿُٛزّا﴾ حاإلْطإ.)3 :
ثاْٝا :طسٜكْ ١ؿ ٞاإلنسا :ٙسٝح أند ايكسإٓ ايهس ِٜيف عدد آخس َٔ اآلٜات عً ٢عدّ دٛاش اإلنسا ،ٙيٝؤند َٔ
خالٍ ذيو عً ٢ق ١ُٝاسبسَ ١ٜس ٠أخس َٔٚ ،٣أَجً ١ذيو قٛي٘ تعاىل:
طوَ بٔايِ ُعسِٔ٠َٚ
﴿ .1ال إٔنِسا َٙؾٔ ٞايدِّ ٜٔٔقَدِ تَبَ َٖٔٝاي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػََ ِّٞؾَُِٔ َٜهِ ُؿسِ بٔايطٖاغُٛتٔ ُٜٚؤَِِٔٔ بٔايًٖ٘ٔ ؾكد اضَتُِ َ
اِيُٛثِك ٢الَ اِْؿٔؿاَّ يَٗا ٚايًٖ ُ٘ ضَُْ ٝع عًَ ﴾ِْٝحايبكس.)256 :٠
ع سَتَٖٜ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٓني﴾ حْٜٛظ.)99 :
َ َٚ﴿ .2ي ِ ٛغا َ٤زَٗبوَ يَآ ََٔ َ ِٔ ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ نُ ًُٗٗ ِِ دَُٝعاّ َأ َؾأَِْتَ ُت ِهسٔ ُٙايٖٓا َ
﴿ .3قاٍَ ٜا َق ِّٔٛأَ زَأَِٜتُِِ إِٕٔ نُِٓتُ عًَ ٢بَ َِٔٔ ٕ١َِّٓٝزَبِّٚ ٞآتاَْ ٞز ِسَُ َِٔٔ ّ١عِٔٓدٔ ٔٙؾَعَُُِّٝتِ عًََ ِٝهُِِ أَ ُْ ًِصَُٔ ُهُُٖٛا ٚأَِْتُِِ
يَٗا نا ٔزُٖ ﴾َٕٛحٖٛد.)28 :
﴿ .4قٌُِ ٜا أََٜٗٗا ايِها ٔؾسُ َٕٚال َأعِبُدُ َا تَعِبُ دُٚ َٕٚال أَِْتُِِ عابٔدَُ َٕٚا َأعِبُدُ ٚال أَْا عابٔدْ َا عَبَدِتِِٗ ٚال أَِْتُِِ عابٔدَُٕٚ
َا َأعِبُدُ َيهُِِ دُٜٓهُِِ ٔٚي َٞد ﴾ٜٔٔحايهاؾس.)6-1 :ٕٚ
َٔ خالٍ تأٌَ اآلٜات اييت تتشدخ عٔ سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ٜتبني يٓا إٔ اهلل تعاىل سٝح ٜدع ٛيًشل ٜٚرنس ايٓاع
ب٘ ،ؾإْ٘ ٜكسز سسٜتِٗ ؾ ٢االختٝاز ٜٚطُٗٝا "َػ "١٦ٝأٜكاّ ،أٜ ٣عً َٔ ٞقدز ٖر ٙاسبس ،١ٜسٝح ٜك ٍٛتعاىل ؾ ٢ضٛزتني ؾ٢
ايكسإٓ ﴿إٕٔٓ َٖةَرٔ ٔٙتَرِنٔسََ ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤اتٓدَرَ إٔيَ َ٢زَبٓ٘ٔ ضَبٔٝالّ﴾ حاملصٌَ ٚ )19تتهسز ْؿظ اآل ١ٜيف ضٛز ٠اإلْطإ اآل .29 ١ٜأ ٟإٔ
اهلدا ١ٜأَاّ ازبُٝع  َٔٚغا ٤ؾًٗٝتدٔ  َٔٚغا ٤ؾًٝهؿسٚ .ؾ ٢ايٓٗا ١ٜؾهٌ ْؿظ تٗتد ٣يٓؿطٗا ٚتكٌ عًْ ٢ؿطٗا ﴿َْرٜٔساّ يًَِٓبػَسٔ
ٔ ئَُ غَآَٓٔ َ٤هُِِ إَٔ َٜتَكَدَّٓ أَََٜ ِٚتَأ ٓخسَ  نٌُٓ َْ ِؿظٕ ٔبَُا َنطَبَتِ َزٖٔ ﴾ْ١َٓٝحاملدثس ٚ .)38 :36تتهسز ْؿظ املعٓ ٢ؾ ٢االستهاّ
إىل َػ ١٦ٝايبػس ٚسسٜتِٗ املطًك ١ؾ ٢اإلميإ أ ٚايهؿس يف آٜات أخس ٣نجريَٗٓٚ ،٠ا ﴿نَالٓ إُْٔٓ٘ تَرِ ٔنسََ  ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤ذَ َنسَ﴾ُٙ
حاملدثس ﴿ )55 :54ذَئوَ ايَِ ُِّٛٝايِشَلٓ َؾَُٔ غَآ َ٤اتٓدَرَ إَٔي َ٢زَبٓ٘ٔ ََآباّ﴾ حايٓبأ ﴿ )39إِٕٔ ُٖ َٛإٔالٓ ذٔ ِنسْ يًِٓعَاَئُنيَ ٔ ئَُ غَآَٓٔ َ٤هُِِ
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إَٔ َٜطِتَكٔ ﴾َِٝحايتهٜٛس ﴿ )28 :27نَالٓ إَْٔٓٗا تَرِنٔسََ  ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤ذَ َنسَ ﴾ُٙحعبظ  .)12 :11ؾٌٗ بعد ٖرا تأنٝد عً ٢سس١ٜ
ايبػس ؾ ٢اإلميإ ٚسسٜتِٗ ؾ ٢ايهؿس؟.1
ْطتدًـ مما ضبل إٔ اسبسَ ١ٜبدأ َكسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜاضتشٛذ عًَ ٢طاسٚ ١اضع َٔ ١آٜات٘ٚ ،إٔ سس ١ٜايؿهس
ٚاالعتكاد أِٖ أْٛاع اسبسٜات اييت دبًت يف ايكسإٓ ايهس ِٜسٝح ٚزدت يف أنجس َٔ َا٥يت آ ١ٜتؤند عً ٢سس ١ٜاإلْطإ يف
اختٝاز ٚاعتٓام عكٝدت٘ٚ ،يهٔ ٜبكٖٓ ٢اى ضؤاٍ ٜتبادز إىل ايرَٖٔ :ٖٛٚ ،ا َد ٣اْعهاع ٖر ٙاآلٜات يف أسهاّ ايؿك٘
اإلضالَٞ؟ َٚا ٖ ٛسذِ اسبس ١ٜيف تًو اسبهاّ؟ َٚاذا عٔ سهِ املستد ٚايصْدٜل؟
ٖرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف املبشح ايجاْ.ٞ

املبشح ايجاْ :ٞاسبس ١ٜيف ايؿك٘ اإلضالَٞ
تب َٔ ٔٓٝخالٍ املبشح ايطابل إٔ اسبس ١ٜٓغطٓت َطاس ١نبري َٔ ٠آٜات ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜإٔ ٖر ٙايتػط ١ٝايكسآْ١ٝ
يًشس ،١ٜتػط ١ٝغاًَ ١سبس ١ٜاالعتكادٚ ،سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٚ ،سس ١ٜايؿعٌ ٚايعٌُٚ ،إٔ ايكسإٓ ايهس ِٜثبٓت ٚأنٓد عًٖ ٢رٙ
ايك َٔ ١ُٝداْب ايٛدٛد ،عٔ طسٜل إثبات ناؾ ١أْٛاع اسبسٜات يف عػسات اآلٜاتٚ ،نريو َٔ داْب ايعدّ َٔ ،خالٍ ْؿٞ
اإلنسا ٙيف ايدٚ ٜٔاالعتكاد ٚايعٌُ يف عػسات اآلٜات أٜكا.
ٚإذا نإ ايؿك٘ اإلضالَ ٞاضتٓباطا يألسهاّ ايػسع َٔ ١ٝاألدي ١ايتؿؿ ،١ًٝٝؾٌٗ اْعهطت ق ١ُٝاسبس ١ٜيف ايؿك٘
اإلضالَ ٞأٜكا؟  ٌٖٚمتاغ ٢ايؿك٘ اإلضالََ ٞع ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜسٝح سٓٝص االٖتُاّ باسبس١ٜ؟ ٖرا َا ضٝتكض يف ايؿؿشات
ايتاي.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

َٓ 1ؿٛز ،أمحد ؾبش ،ٞاإلضالّ د ٜٔاسبس ١ٜيف ايؿهس ٚايعكٝدَ ، ٠كةاٍ َٓػةٛز يف َٛقةع أٖةٌ ايكةسإٓ عًة ٢ايةسابطhttp://www.ahl- :
alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=26
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حرية المعتقد بين القرآن الكريم والفقه اإلسالمي

أ.م.د.صهيب مصطفى ئاميدى /م.م.نعمان محمد ألماس

املطًب األ :ٍٚآٜات األسهاّ يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ

اختًـ ايعًُا ٤يف عدد آٜات األسهاّ يف ايكسإٓ ايهس ِٜعً ٢أقٛاٍ:1
 .1أْٗا  150آ.2١ٜ
 .2أْٗا  200آ.3١ٜ
 .3أْٗا  500آ.4١ٜ

ٚقد زدٓض ؾاسب نتاب "ْ ٌٝاملساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ" أْٗا َا٥تا آ ١ٜأ ٚقسٜب َٔ ذيو ؾكاٍ :حٚقد ق ٌٝإْٗا
مخطُا ١٥آَٚ ،١ٜا ؾضٓ ذيوٚ ،إمنا َٖ ٞا٥تا آ ١ٜأ ٚقسٜب َٔ ذيوٚ .إٕ عديٓا عٓ٘ ٚدعًٓا اآل ١ٜنٌ مجًَ ١ؿٝدٜ ٠ؿضٓ إٔ
تطُ ٢نالَا يف عسف ايٓشا ،٠ناْت أنجس َٔ مخطُا.5)١٥
إذا أخرْا بٗرا ايسأ َٔٚ ،ٟخالٍ َكازْات زقُٚ ١ٝإسؿاْ ١ٝ٥طتٓتر َا ٜأت:ٞ
 .1إٔ املطاس ١اييت خؿٓؿٗ ا ايكسإٓ ايهس ِٜيألسهاّ ايؿكٗ ١ٝبهاؾ ١صباالتٗا ٚأبٛابٗا َطاس ١قً ١ًٝددا ،ؾٗ ٞال تتذاٚش
ْطب َٔ %3.2 ١صبُٛع آ ٟايكسإٓ.
 .2أغسْا ضابكا إٔ اسبس ١ٜذنست ؾُٝا ٜصٜد عًَ ٢ا٥يت آٖٚ ،١ٜرا ٜعين إٔ َطاس ١ق ١ُٝاسبس ١ٜٓيف ايكسإٓ ايهسِٜ
يٛسدٖا ،تٛاش ٟاملطاس ١املدؿؿ ١يألسهاّ ايػسع ١ٝنًٗا.
 .3ايٛاقع ايعًُ ٞأ ٚاملٛدٛد يًرتاخ اإلضالَ ٞمل ٜعهظ ذيو متاَاّ ،سٝح إٕ صبُٛع َا أيٓـ يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ
ايػسعٜ ١ٝتذاٚش عػسات اآلالف َٔ اجملًدات ،نٓٓٓا ْس ٣إٔٓ َا خيـٓ ق ١ُٓٝاسبس ١ٜٓؾٗ ٞمل دبرب اٖتُاّ ايؿكٗا ٤نُا
ٜٓبػٚ ٞال ظبد ذيو إال َؿسقا يف بعض أبٛاب ايؿك٘ اييت تتشدخ عٔ اسبس َٔ ١ٜخالٍ َبشح اإلنساَٚ ٙباسح
أخس ٣قً.١ًٝ
 .4إذا أخرْا األَس عً ٢ازباْب ايٓعس َٔ ،ٟاملؿسٚض إٔ تعهظ األسهاّ ايػسعٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝايك ِٝايكسآْ ١ٝايعًٝاٚ ،يهٔ
سني تٛضٓع ايؿكٗا ٤يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ ،تس ٣إٔٓ ٖر ٙاألسهاّ مل تعهظ تًو ايك ِٝنُا ٜٓبػٚ ،ٞأْٓٗا يٝطت
عًٚ ٢ؾام تاّ َع املكاؾد ٚايك ِٝايكسآْ.١ٝ
ٚإذا نإ األَس نريو يف ؾٛزت٘ ايهً ،١ٓٝؾإٕ عدّ اٖتُاّ ايؿك٘ ٚاألسهاّ ايػسع ١ٝمبكؿد اسبس ١ٜأٚقض ٚأظٗس
ٚأنجس دبًٝا ،خاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل حبس ١ٜاالعتكادٚ ،قد أثاز ذيو ايهجري َٔ اإلغهايٝات ٚايػبٗات يف ٖر ٙاألٜٓاّ َٔٚ .مناذز
ذيو يف ايؿك٘ اإلضالَ - ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اسبؿس -سهِ ايهاؾس ٚاملستد ٚايصْدٜل.
_____________________________________________________________________________________________

 1املهين ،ايٓاؾس ،اإلضالّ ٚايدضتٛز ،تْٛظ :صبُع األطسؽ يًهتاب املدتـ ،2014 ،ف 218-217
 2ايطٛٝط ،ٞدالٍ ايد ،ٜٔاإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ ،بريٚتَ :ؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،2008 ،ٕٚف668
 3سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ ،ايكاٖس :٠املهتب ١ايتذاز ١ٜايهرب ،1929 ،٣ف1
 4املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١زٚق ١ايٓاظس ٚدٓ ١املٓاظس ،بريٚتَ :ؤضطة ١ايسٜةإ ،1998 ،ز ،2فٚ 433اْعةس
نريو :ايساش ،ٟؾدس ايد ٜٔضبِ دبٔ عُس ،احملؿ ٍٛيف عًِ األؾ ،ٍٛبريٚتَ :ؤضط ١ايسضاي ،١د.ت ،ز ،6ف23
 5سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاَّ ،سدع ضابل ،ف1
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ٚيبٝإ َد ٣اْطذاّ أسهاّ ايهاؾس ٚاملستد ٚايصْدٜل يف ايؿك٘ اإلضالََ ٞع ايك ِٝايكسآْ ١ٓٝعَُٛاّ ،ضٓٓاقؼ نٌٓ سهِ
عً ٢سد ،٠ثِٓ ْكـ عً ٢األضباب ايٓيت دؾعت بايؿك٘ ٚايؿكٗا ٤إىل إقساز أسهاّ قد تبدَ ٚتػدٓد ٠مبعاٜريْا يف ٖرا ايصَٓإ ٚأْٓٗا
غري َٓطذَُ ١ع ق ١ُٝاسبس ١ٜٓاإلْطاْٚ ١ٓٝق ١ُٝسس ١ٜٓاملعتكد عًٚ ٢د٘ اشبؿٛف.

املطًب ايجاْ :ٞسهِ ايهاؾس األؾًٚ ٞاملستد ٚايصْدٜل
ايؿسع األ :ٍٓٚايهاؾس األؾًٚ ٞاملػسى:
أ ٓٚالَّ :ؿٗ ّٛايهاؾس ٚاملػسى
ايهاؾس يػَ َٔ ١ادٓ ٠حى ف ز) ٖٞٚ :مبعٓ ٢ايطٓرت ٚازبشٛد ٖٞٚ ،قدٓ اإلميإ ْٚكٝض ايػٓهسٜ ،كاٍ نؿس باهلل ،أٚ
ح)1

نؿس ايٓعُٜٚ ،١طًل عً َٔ ٢جيشد ايٛسداْ ،١ٓٝأ ٚايٓٓب ،٠ٓٛأ ٚايػسٜع ،١أ ٚثالثتٗا...

ايػسِىُ،
أَٓا املػسى ؾٗ ٛاضِ ؾاعٌ َٔ حأغسى)  ٖٛٚ ،اتٔداذ ايػٓسٜوٚ ،إٔ جيعٌ هلل غسٜهاّ يف زبٛبٓٝتَ٘ٚ ،االضُِ ِّ
ح)2

ٚايػٓسى اٜكاّ ايهؿس،

ػٔسِىَ يَعًُِِْ عَعِْٔٝص يكُإَ 03 :نَُا
ػسٔىِ بٔايًَٓ٘ٔ إَٕٔٓ اي ٓ
قاٍ ايًٖ٘ تعاىل سها ١ٜعَِٔ يُ ِكَُإَ :طَٜا بَُٓ َٓٞيَا ُت ِ

ُٜطًل أٜكا عً ٢ايهؿس ايػٓاٌَ زبُٝع املًٌ غري اإلضالّ ،ؾايػٓسى أخـٓ َٔ ايهؿس عً ٢اإلطالم ايعآّ ،ؾهٌٓ غٔسى نؿس ٚال
عهظ.

ح)3

ٚاملكؿٛد بايهاؾس ٚاملػسى ٖٓا ،نٌٓ َٔ مل ٜدخٌ يف اإلضالّ ٚمل ٜتد ٜٔٓب٘ َٔ ،غري أٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ،ضٛا ٤نإ
َٔ ايعسب أ َٔ ٚغريِٖ َٔ ايعذِ ِٖٚ ،عبد ٠األٚثإ ايٓر ٜٔيٝظ هلِ نتاب ٚال غبٗ ١نتاب.
ثاْٝاّ :سهِ ايهاؾس أ ٚاملػسى أ ٚايٛثين:
ْكؿد حبهِ ٖؤالَ ٤د ٣اال عرتاف حبكِٗ يف ايبكا ٤عً ٢ساهلِ ٚتسنِٗ عًَ ٢عتكدِٖٚ ،نٝؿ ١ٓٝايتعاٌَ َعِٗ يف
صبتُع املطًُنيٖٓٚ .اى تؿؿٚ ٌٝاختالف يف ذيوٚ ،عبٔ ْك ّٛباختؿاز ٙناآلت:ٞ
ؾسٓم ايعًُا ٤بني ايهؿاز ٚاملػسنني َٔ ايعسب ٚغري ايعسب ،ؾرٖب غايب ١ٓٝايؿكٗا ٤إىل قب ٍٛازبص َٔ ١ٜٓايهؿٓاز
ٚاملػسنني َٔ غري ايعسبٚ ،إسبام سهُِٗ حبهِ أٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ،يف أخر ازبص َِٗٓ ١ٜيكا ٤سؿغ ذَتِٗ َٔ قبٌ
_____________________________________________________________________________________________

 1األؾؿٗاْ ،ٞايعالَ ١زاغب ،املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ت :ؾؿٛإ عةدْإ ايةداٚد ،ٟدَػةل -بةريٚت ،داز ايكًةِ ايةداز ايػٓةاَ ،١ٝط،1
 .1412حف )715 -714 :بٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسب ،بةريٚت ،داز ؾةادز ،ط .1ح )144 /5ايةسَاش،ٟ
ش ٜٔايدٓ ٜٔاب ٛعبداهلل ضبُٓد بٔ اب ٞبهس ،طبتاز ايؿٓشاح ،تٜٛ :ضـ ايػٓٝذ ضبُٓد ،بريٚت ،املهتب ١ايعؿس -١ٜٓايدٓاز ايُٓٛذد ،١ٓٝط.1999 ،5
حف )271 :ايؿريٚشآباد ،ٟضبُد بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛع احملٝط ،بريٚت  -يبٓإَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١طٖ 1406 ،1ة .حف.)470 :
 2بٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسبَ ،سدع ضابل .حٚ )450/10ازبٖٛس ،ٟإمساعٝةٌ بةٔ محةاد ،ايؿٓةشاح تةاز ايًػة١
ٚؾشاح ايعسب ،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛز عطاز .بريٚت ،داز ايعًِ يًُالٜني ،ط .ّ1987 ،4ح)1594/4
ٚ 3شزا ٠األٚقاف ٚايػٓؤ ٕٚاإلضالَ ،١ٓٝايهٜٛت ،املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛت ،١ٝايهٜٛت ،داز ايطٓالضٌ .ط .2ح.)6 /5
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املطًُني ٚاقسازِٖ عً ٢د.ِٜٗٓح )1أَٓا املػسن َٔ ٕٛايعسب ،ؾؿ ٘ٝخالف بني ايؿكٗا٤؛ سٝح ذٖب غايب ١ٝايؿكٗا ٤إىل آِْٗ ال
ح)3

ٜكبٌ َِٓٗ إالٓ اإلضالّ أ ٚايطٓٝـٚ ،بٗرا ايك ٍٛأخر اسبٓؿٚ ١ٓٝايػٓاؾع.١ٓٝح ٖٛٚ )2ق ٍٛألمحد.

ح)4

ٚزأَ ٟايو إٔٓ ازبص ١ٜتؤخر َٔ نٌٓ َػسى د ٕٚؾسم بني ايعسب ٚغري ايعسب ،ؾاألَِ نًٓٗا مبٓصي ١اجملٛع عٓد.ٙ

ٚقد ذٖب بعض املايه ١ٓٝإىل إٓ َػسن ٞايعسب ال تؤخر َِٓٗ ازبص ١ٜٓإنساَاّ هلِ َٔ ايٓٓيب ٚ عًُاّ َٓ٘ أِْٗ ٜدخًٕٛ
اإلضالّ ،ؾدخًٛا ؾ ٘ٝأمجع.ٕٛ

ح)5

أَٓا اسبٓابً ١ؾايسأ ٟاملػٗٛز عٓدِٖ ٖ" ٛأخر ازبص َٔ ١ٜمجٝع ايهؿازٚ ،أْٓ٘ مل ٜبل أسد َٔ َػسن ٞايعسب بعد ،بٌ
ح)6

ناْٛا قد أضًُٛا ٚ ...إٔٓ زض ٍٛاهلل  مل ٜؿسٓم بني عسبٚ ٞغري."ٙ

ؾاملطأي ١يف سس ١ٜٓاالعتكاد نُا أٚزدٖا ايؿكٗاَ ،٤ستبط إىل سدٓ بعٝد بهٝؿ ١ٓٝتٓع ِٝايتعاٌَ َع غري املطًُني يف صبتُع
املطًُني ،ؾأٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ُٜكسٓ ٕٚعً ٢د ِٜٗٓبػسط أخر ازبصٚ ،َِٗٓ ١ٜال ُٜهسٖ ٕٛعً ٢اإلضالّٜٚ ،عاٌََ َػسنٛ
ايعذِ نأٌٖ ايهتاب ،ال ٜهسٖ ٕٛعً ٢د ٜٔاالضالّ عً ٢خالف بني ايؿكٗا ،٤أَٓا ايهؿاز ٚاملػسن َٔ ٕٛايعسب ؾايسأٟ
ايػايب ٖ ٛعدّ اقسازِٖ عً ٢دٚ ِٜٗٓإنساِٖٗ عً ٢اإلضالّ ٚأِْٓٗ ال تكبٌ َِٓٗ ازبص.١ٜ
َ ٚا ذنس ٙبعض ايؿكٗا َٔ ٤ق ٍٛبإنسا ٙأْاع عً ٢د ٜٔاإلضالّ ،قد ٜبد ٚآْٗا تعازض آٜات قسآْ ،١ٓٝنكٛي٘ تعاىل:
حيَا إٔنِسَا َٙؾٔ ٞايدٔٓ )ٜٔٔايبكسٚ 765 :٠قٛي٘ :ح َٚقٌُٔ ايِشَلُٓ َٔٔ زَٓٓبٔهُِِ َؾَُٔ غَا َ٤ؾًَُِٝؤَِٔٔ  َََٔٚغَا َ٤ؾًََِٝهِ ُؿسِ) ايهٗـ 7٢ :يهٔٓ
_____________________________________________________________________________________________

 1ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب .1982 .ٞحٚ )110/7ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ
أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿد ،ايكاٖس ،٠دازاسبدٜح ،طبع ١بال .2004 ،حٚ )151/2املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ
سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ٟاسبا ٟٚيف ؾك٘ ايػاؾع ،ٞداز ايهتب ايعًُ ،١ٝايطبع ١األٚىلٖ1414 .ة  .1994 -حٚ )284/14املكدض ،ٞعبد اهلل
بٔ أمحد بٔ قداَ ،١املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،بريٚت ،داز ايؿهس ،ايطبع ١األٚىلٖ1405،ة .ح.)212/9
 2اسبٓؿ ،ٞاب ٛاملعاي ٞبسٖإ ايدٓ ٜٔضبُٛد بٔ أمحد بٔ عبد ايعصٜص ،احملٝط ايربٖاْ ٞيف ايؿك٘ ايٓعُاْ ،ٞت :عبدايهس ِٜضاَ ٞازبٓد ،ٟبريٚت –
يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط .2004 ،1ح )334 /2ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥عَ ،سدع ضابل ح-110 /7
ٚ )111ايػٓاؾع ،ٞأب ٛعبد اهلل ضبُٓد بٔ ادزٜظ،األّٓ ،بريٚت ،داز املعسؾ .1990 ،١حٚ )389 /7ايٓٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا حي ٞبٔ غسف ،اجملُٛع
غسح املٗرب حَع تهًُ ١ايطٓبهٚ ٞاملطٝع ،)ٞداز ايؿهس ،بد ٕٚضٓٚ ١ال طبع .١ح)290 /19
 3ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،بدْ ٕٚاغس ،ايطبع ١األٚىلٖ 1397 ،ة .ح)304 /4
 4األؾبشَ ،ٞايو بٔ أْظ بٔ َايو بٔ عاَس ،املد ،١ْٓٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝايطٓبع ١األٚىل .1994 ،حٚ )529/1ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ
أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿدَ ،سدع ضابل.ح.)151 /2
 5ايػسْاط ،ٞضبُٓد بٔ ٜٛضـ بٔ أب ٞايكاضِ بٔ ٜٛضـ ايعبدز ،ٟايتاز ٚاإلنً ٌٝملدتؿس خً ،ٌٝداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط .ّ1994 ،1ح/4
 ،)594ايكريٚاْ ،ٞابٛعبد اهلل بٔ أب ٞشٜد عبد ايسٓمحٔ ايٓؿص ،ٟايٓٛادز ٚايصٜادات عًَ ٢ا يف املد َٔ ١ْٚغريٖا َٔ األَٗات ،ت :د .عبد
ايؿتٓاح ضبُٓد اسبًٚ ٛآخس ،ٕٚبريٚت ،داز ايػسب االضالَ ،ٞط .ّ1،1999ح.)356 /3
 6ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓعَ ،سدع ضابل .حٚ )304 /4ايتُ ،ُٞٝضبُٓد بٔ عبد ايٖٓٛاب
بٔ ضًُٝإ ،طبتؿس اإلْؿاف ٚايػسح ايهبري  ،ت :عبدايعصٜص بٔ شٜد ايسٓٚ َٞٚآخس ،ٕٚايسٜٓةاضَ ،طةابع ايسٜٓةاض ،ط ،1بةد ٕٚضةٓ .١حف:
ٚ )403ايساَٝين ،ضبُٓد بٔ َؿًض بٔ ضبُٓد بٔ َؿسز ،ايؿسٚع َٚع٘ تؿشٝض ايؿسٚع يعال ٤ايدٓ ٜٔاملسدا ،ٟٚت :عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتن،ٞ
َؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2003 ،1ح.)320 /10
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املؿطٓس ٜٔذنسٚا إٔٓ اآل ١ٜاألٚىل خا ؾٓ ١بأٌٖ ايهتاب ،تكبٌ َِٓٗ ازبصٚ ١ٜال ٜهسٖ ٕٛعً ٢اإلضالّٚ ،قاٍ بعكِٗ أْٓٗا
ح)1

َٓطٛخٚ ،١قاٍ آخس ٕٚأْٓٗا ْصيت يف زدٌ َٔ األْؿاز ٚغريٖا َٔ األقٛاٍ...

ٚمل ٜأخرٚا بعَُ ّٛؿٗ ّٛاآل ١ٜيف ْؿٞ

اإلنسا ٙيف ايدٚ ٜٔعدّ محٌ ايٓٓاع عً ٢اإلضالّ قٗساّ.
آَا اآل ١ٜايجٓاْ ،١ٓٝؾكد محًٖٛا عً ٢ايٛعٝد ٚايتٗدٜد ،سٝح ْكٌ ابٔ دسٜس بطٓد ٙعٔ ابٔ عباع قٛي٘ٚ" :يٝظ ٖرا
ح)2

بإطالم َٔ اهلل ايهؿس ملٔ غاٚ ،٤اإلميإ ملٔ أزادٚ ،إمنا ٖ ٛتٗدٜد ٚٚعٝد".

ٜٚك ٍٛاملاٚزدٖ ..." :ٟرا ٚإٕ نإ خازداّ

ح)3

طبسز ايتدٝري ؾٗ ٛعًٚ ٢د٘ ايتٗدٜد ٚايٛعٝد".

ٜٚس ٣ايباسح إٔٓ املطأي ١تتعًٓل بعدّ تطسم ايؿكٗاٚ ٤املؿطس ٜٔإىل ايؿٓٛز ٠ايهًٓ ١ٝاملتعًٓك ١حبس ١ٜٓاإلختٝاز يف ايدٜٓٔ
يه ِْٗٛغازقني يف ضٝاقِٗ اسبكاز ٟايٓر ٟجيٝص َجٌ ٖر ٙاألغٝاٚ ،٤إالٓ ؾِٗ أعًِ َٓٓا بإٔٓ األؾٌ يف إميإ املس ٤ايتؿدٜل
ٚايتطً ِٝايكًيب ،نُا أِْٓٗ يٝطٛا غاؾًني عٔ خطٛز ٠ايٓٓؿام ٚأسهاَ٘ .يريو ْس َٔ ٣ايؿكٗا ٤املعاؾس َٔ ٜٔاضتدٍٓ بٗاتني
اآلٜتني إلثبات سس ١ٜٓاملعتكد د ٕٚايتٓطسم ملٛقٛع ايتٗدٜد ٚايٛعٝد يهٜ ْ٘ٛعٝؼ يف ضٝام سكاز ٟآخس.ح َٔٚ )4داْب آخس
أز ٣أِْٓٗ مل ٜرٖبٛا إىل ايؿؿٌ بني األسهاّ ايدْ ١ٜٛٝايؿكٗٚ ١ٓٝاألسهاّ األخس ١ٜٓٚيف بعض األسٝإ ،ؾأسهاّ ايدْٝا ال ميهٔ
بٓاؤٖا عً ٢أسهاّ اآلخس ،٠ؾأسهاّ ايعاملني طبتًؿإٚ ،اهلل أعًِ.
ايؿسع ايجٓاْ :ٞسهِ املستدٓ
أٚال :ايؿٓٛز ٠ايؿكٗ ١ٝيًسٓد:٠
ايسٓد ٠يف اؾطالح ايؿكٗا ٤تعين سؿسا ايسدٛع عٔ اإلضالّ ٚ ...بايسٓغِ َٔ إٔٓ ايؿكٗا ٤اختًؿٛا يف بعض غسٚط
ايسدَٚ ،٠ا ايرٜ ٟستدٓ ب٘ اإلْطإ َٔ األقٛاٍ ٚااألؾعاٍ ٚاملعتكداتٚ ،اختًؿٛا نريو يف اضتتابت٘ إذا ازتدٓٚ ،نٝؿٚ ١ٝعدد
َسات االضتتابٚ ،١يهٔ ٜبد ٚإٔ غايب ١ٝايعًُاٚ ٤مجٗٛز ايؿكٗاَ ٤تؿك ٕٛيف ايٓٗا ١ٜعً ٢إٔ ايكتٌ ٖ ٛعكٛب ١املستدح.)5
_____________________________________________________________________________________________

 1ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،ت :أمحد ضبُد غانسَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١ايطبع ١األٚىلٖ 1420 ،ة 2000 -
ّ .حٚ )553-552 /4ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿةاز ،ٟازبةاَع ألسهةاّ ايكةسإٓ ،ذبكٝةلٖ :ػةاّ مسةري
ايبداز ،ٟايسٜٓاض ،داز عامل ايهتب ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطٓعٛد .١ٜطبعٖ1423 :١ة .ّ2003 /حٚ )281-280 /3املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطةٔ عًةٞ
بٔ ضبُٓد بٔ ضبُٓد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ،ٟايٓٓهت ٚايع ، ٕٛٝت :ايطٓٓٝد ابٔ عبد املكؿٛد بٔ عبد ايسٓس ،ِٝبةريٚت ،دازايهتةب ايعًُٓٝة،١
بد ٕٚضٓ .١ح.)327 /1
 2ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .ح.)10 /18
 3املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُٓد ،ايٓٓهت ٚايعَ ،ٕٛٝسدع ضابل .حٚ .)303 /3اْعس ْؿظ املعٓ ٢يف :ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ
أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿاز ،ٟازباَع ألسهاّ ايكسإَٓ ،سدع ضابل .حٚ )393 /10ابٔ نجري ،أب ٛايؿدا ٤امساعٝةٌ بةٔ عُةس ،تؿطةري ايكةسإٓ
ايعع ،ِٝت :ضاَ ٞبٔ ضبُٓد ضالَ ،١داز طٝب ،١ط .ّ1999 ،2حٚ )154 /5ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري
ايهتاب ايعصٜص ،ت :عبد ايطٓالّ عبد ايػٓايف ضبُٓد ،بريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝطٖ1422 ،1ة .ح.)513 /3
 4ايصٓس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايؿك٘ االضالَٚ ٞأديٓت٘ ،دَػل ،داز ايؿهس ،ط ،4بد ٕٚضٓ .١ح)6209 /8
 5ايطٓسخط ،ٞمشظ ايد ٜٔضبُد بٔ أمحد ،املبطٛط ،بريٚت :داز املعسؾ ،1989 ،١ز ،10فَٚ 98ا بعدٖا.
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ٚقاٍ بعكِٗ إذا ازتد ا ملطًِ عسض عً ٘ٝاإلضالّ ،ؾإٕ أضًِٚ ،إال قتٌ َهاْ٘ إال إٔ ٜطًب إٔ ٜؤدٌ ،ؾإٕ طًب
أدٌ ثالث ١أٜاّ.1
ؾإذا ازتد َطًِ ؾًِ ٜتبٚ ،نإ َطتٛؾٝا يػسا٥ط ايسد ،٠أٖدز دَ٘ٚ ،قتً٘ اإلَاّ أْ ٚا٥بٖ٘ٚ ،را ايكدز ضبٌ اتؿام
ايؿكٗاٚ .٤إذا قتٌ ؾال ٜػطٌ ٚال ٜؿًٓ ٢عًٚ ٘ٝال ٜدؾٔ يف َكابس املطًُني ،ألْ٘ َات ناؾسا َؿازقا يًًُ.2١
ٖرا َٖ ٛطاز ايسدٚ ٠سهُٗا يف ايؿك٘ اإلضالَ ،ٞأَا َطاز ايسٓد ٠يف ايكسإٓ ايهس ِٜؾٝدتًـ عٔ ذيو.
ثاْٝا :ايؿٛز ٠ايكسآْ ١ٝيًسدٓ:٠
ايسد ٠يف ايكسإٓ ايهس ِٜهلا ؾٛز ٠أخس ،٣سٝح ٚزدت بًؿغ االزتداد يف عدٓ ٠آٜات َٓٗا قٛي٘ تعاىل:
شسَأّ َٔٚإ ِخسَازُ
ػِٗسٔ ايِشَسَأّ قٔتَإٍ ؾٔ ٔ٘ٝقٌُِ قٔتَاٍْ ؾٔ ٔ٘ٝنَبٔريْ َٚؾَدٌّ عَٔ ضَبٔ ٌٔٝايًٓ٘ٔ َٚنُؿِسْ بٔ٘ٔ َٚا ِيَُطِذٔدٔ ايِ َ
طأَيَُْٛوَ عَٔٔ اي ٖ
ِ َٜ﴿ 
َأًِٖٔ٘ٔ َُِٔٓ٘ أَنَِبسُ عٔٓدَ ايًٓ٘ٔ َٚايِؿٔتَِٓ ُ١أَنَِبسُ ََٔٔ ايِكَتٌِٔ َٚالَ َٜصَايُُٜ َٕٛكَاتًَُْٔٛهُِِ سَٖتُ َٜ َ٢سدٗٚنُِِ عَٔ دٜٔٔٓهُِِ إٕٔٔ اضِتَطَاعُٛاِ َََٔٚ
َٜسِتَ ٔددِ َٔٓهُِِ عَٔ دٔ ٜٔ٘ٔٓؾََُُٝتِ َ َُٖٛ ٚنَا ٔؾسْ َؾُأِٚيَةٔ٦وَ سَبٔطَتِ َأ ِعَُاُيُِِٗ ؾٔ ٞايدَِْٗٝا َٚاآلخٔسََُٚ ٔ٠أِٚيَةٔ٦وَ أَؾِشَابُ ايٖٓازٔ ُِِٖ ؾَٔٗٝا
خَائدُ ﴾َٕٚحايبكس.)217 :٠
طِٛفَ َٜأِتٔ ٞايًُٓ٘ بٔ َكُٜ ِّٕٛشٔبُِِٗٗ َُٜٚشٔبَٗ َُْ٘ٛأذٖٔي ٕ١عًََ ٢اِي ُُؤَِٔٔٓنيَ َأ ٔعصٖ ٕ٠عًََ٢
َٜ﴿ ا أََٜٗٗا ايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛاِ ََٔ َٜسِتَدٖ َٔٓهُِِ عَٔ دَٔ ٜٔ٘ٔٓؾ َ
اِيهَا ٔؾسُٜٔ َٜٔذَأٖدُ َٕٚؾٔ ٞضَبٔ ٌٔٝايًٓ٘ٔ َٚالَ َٜدَاؾَُ َٕٛي َ١َ ِٛآل ِٕٔ٥ذَئوَ ؾَكٌُِ ايًٓ٘ٔ ُٜؤِتَٜٔ ََٔ ٔ٘ٝػَاَٚ ُ٤ايًُٓ٘ َٚاضٔعْ عًَٔ ﴾ِْٝحاملا٥د:٠
.)54
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔازِتَدٗٚا عًََ ٢أَدِبَا ٔزِٖٔ َِّٔ بَعِدٔ ََا تَبَ َٖٔٝيَُُِٗ ايُِٗدَ ٣ايػِٖٝطَا ُٕ َض َٖ ٍَٛيُٗ ِِ َٚأًََََِ ٢يُِِٗ﴾ حضبُد.)25 :
نُا ٚزد َؿٗ ّٛايسد ٠بعبازات ٚؾٝؼ أخسَ ٣جٌ ايهؿس بعد اإلميإٚ ،غسا ٤ايهؿس باإلميإٚ ،ايهؿس بعد اإلضالّٚ ،غري
ذيو يف آٜات نجريَٗٓٚ ،٠ا قٛي٘ تعاىل:
طأَيُٛاِ َزضَُٛيهُِِ َنَُا ضَُُٛ ٌَٔ٦ضَ َٔٔ ٢قَبٌُِ َٜ َََٔٚتَبَ ٖدٍٔ ايِهُ ِؿسَ بٔاإلٔميَإٔ ؾَكَدِ قٌَٖ ضََٛا ٤ايطٖبٔ ﴾ٌٔٝحايبكس:٠
 ﴿ أَِّ ُتسٜٔدُ َٕٚإَٔ َت ِ
.)108
و ُُِٖ ايكٖآيٗ ﴾َٕٛحآٍ عُسإ.)90 :
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔنَ َؿسُٚاِ بَعِدَ إٔميَأِِْٗٔ ثُِٖ ا ِشدَادُٚاِ نُؿِساّ ئٖ تُكِبٌََ تَِٛبَُتُِِٗ َُٚأِٚيَةَٔ ٦
كسٗٚاِ ايًٓ َ٘ غَّ٦ِٝا َٚهلُ ِِ عَرَابْ أَئ ﴾ِْٝحآٍ عُسإ.)177 :
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔاغَِت َسُٚاِ ايِهُ ِؿسَ بٔاإلٔميَإٔ ئَ ُ َٜ
ػسَ َْكٔٝباّ َٚقَاٍَ ايًُٓ٘ إَِّْٔ ٞعَهُِِ يََ ِٔٔ٦أ َقُِتُُِ ايؿٖالََٚ َ٠آتَِٝتُُِ ايصٖنَاَ٠
َٚ ﴿ يَكَدِ أَخَرَ ايًُٓ٘ َٔٝجَامَ بَٓٔٔ ٞإ ِضسَاَٚ ٌَٝٔ٥بَعَجَِٓا َُُِٔٓٗ اثََِٓ ِٞع َ
ذسٔ َٔٔ ٟتَشِٔتَٗا
َٚآََٓتُِ ٔب ُسضًَُٔ َٚ ٞعصٖزُِتََُُٚ ُِِٖٛأ ِق َسقِتُُِ ايًَٓ٘ َقسِقاّ َسطَٓاّ ٖيأُن َِّؿسَٕٖ عَٓهُِِ ضََ٦ِّٝأتهُِِ َُ ٚأل ِدخًَٖٔٓهُِِ دَٖٓاتٕ تَ ِ
األََِْٗا ُز َؾَُٔ نَؿَسَ بَعِ َد ذَئوَ َٔٓهُ ِِ ؾَكَ ِد قَ ٌٖ َضَٛا ٤ايطٖبٔ ﴾ٌٔٝحاملا٥د.)12 :٠

_____________________________________________________________________________________________

 1املسدع ايطابل ،ز ،10ف98
 2ايطاَسا ،ٞ٥دْ.عُإ عبدايسشام ،أسهاّ املستد يف ايػسٜع ١اإلضالَ ،١ٝايسٜاض :داز ايعً ّٛيًطباعٚ ١ايٓػس ،1983 ،ف183
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كسٗٚا ايًَٖ٘ غَ٦ِٝاّ َٚضَُٝشِبٔطُ
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔنَ َؿسُٚا َٚؾَدٗٚا عَٔ ضَبٔ ٌٔٝايًٖ٘ٔ َٚغَاقٗٛا اي ٖسضُ َٔٔ ٍَٛبَعِدٔ ََا تَبََ َٖٔٝيُُِٗ اهلُدَ ٣ئَ ُ َٜ
َأ ِعَُاَيُِِٗ﴾ حضبُد.)32 :
ٚعٓد اضتكساٖ ٤ر ٙاآلٜات ٚدزاضتٗا -ضٛا ٤اييت أغازت يًسد ٠ؾساس ١أ ٚبعبازات أخسْ -٣طتدًـ ؾٛز ٠يًسدٓ٠
تتًدـ ؾُٝا :ًٜٞ
 .1ايسدٓ ٠دسمي ١نبريٚ ٠ايكسإٓ ايهس ِٜغٖٔ محً ١نبري ٠عً ٢االزتداد ٚاملستدٚ ،ٜٔيهٔ ذيو ال ٜعدٓ ديٝال ناؾٝا عً٢
ٚدٛد سدٓ َٓؿٛف عً ٘ٝيف ايكسإٓ بٗرا اشبؿٛف.1
ٖ .2ر ٙاآلٜات ايهسمي ١مل ترنس أ ١ٜعكٛب ١دْ ١ٜٛٝعً ٢ذْب أ ٚدسمي ١ايسدٓٚ ،٠مل تػس ال تؿسحيا ٚال عً ٢ضب ٌٝاإلميا ٤إىل
قسٚز ٠إنسا ٙاملستد عً ٢ايعٛد ٠إىل االضالّ ،أ ٚقتً٘ إذا اَتٓع.2
 .3مجٝع اآلٜات املرنٛزَ ٠دْْ ،١ٝصٍ بٗا ايٛس ٞعً ٢زض ٍٛاهلل  يف املد ١ٜٓبعد اهلذسٚ ،٠بعد إٔ أقاّ ايسض ٍٛ
ايدٚي ١اإلضالَٚ ،١ٝنإ ٖ ٛسانُٗاٚ ،نإ اإلضالّ قاْْٗٛا اير ٟخيكع ي٘ زعاٜاٖا َٔ َطًُني ٚغري َطًُني حبهِ
االتؿام اير ٟأبسَ٘ ايسضَ ٍٛع أٌٖ املدَٛٚ ١ٜٓاطٓٗٝا عٓد اهلذسٚ ٖٛٚ ،٠ثٝك ١أ ٚؾشٝؿ ١املدٚ ،١ٜٓحبهِ ايطٝاد٠
ايؿعًٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيإلضالّ يف ايدٚي.3١
ٖٓ .4اى َا ٜصٜد عًَ ٢ا٥يت آ ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ِٜتكسز سس ١ٜايسأٚ ٟايعكٝدٚ ٠االختٝاز د ٕٚإٔ ذبدد ٌٖ إٔ ٖر ٙاسبس١ٜ
ٖ ٞقبٌ ايدخ ٍٛيف اإلضالّ أ ٚبعد.ٙ
ٖرا ٚباملكازْ ١بني ايؿٛزتني ٜتبني إٔ ٖٓاى ؾذ ٠ٛبُٗٓٝاًْ ،دؿٗا يف املعاٖس ايتاي:١ٝ
 .1يف ايكسإٓ ايهس ِٜظبد ضع ١يف اسبسٚ ،١ٜإقسازا هلا ،أَا املطاز ايؿكٗ ٞؾكد دباٚش ذيو ٚأيػٖ ٢ر ٙاملطاس َٔ ١اسبس١ٜ
بايهاٌَ بدعْ ٣ٛطدٗا ،أ ٚحبؿس ٖر ٙاسبس ١ٜؾُٝا قبٌ اعتٓام اإلضالّ ٚيٝظ بعد اعتٓاق٘ٚ .ايك ٍٛبإٔ سس١ٜ
االعتكاد َهؿٛي ١قبٌ ايدخ ٍٛيف اإلضالّ ،أَا بعد ايدخ ٍٛؾ ٘ٝؾإٕ ٖر ٙاسبس ١ٜتٓتصع َٖٓ٘ ،را ايكٜ ٍٛػ ٙٓٛاإلضالّ
ٜٚؿٓٛز ٙعً ٢أْ٘ قؿـ ٚضذٔ َٔ ٜدخٌ ؾ ٘ٝال ميهٓ٘ اشبسٚز َٓ٘ أبدا.
 .2يف ايكسإٓ ايهس ِٜال ظبد عكٛب ١دْ ١ٜٛٝعً ٢ايسد ٠زغِ ذنسٖا ؾُٝا ٜكازب َٔ اثٓيت عػس ٠آ ،١ٜأَا يف ايؿك٘
اإلضالَ ٞؾإْٓا ظبد اتؿاقا عًٚ ٢دٛب قتٌ املستدَ ،طتٓد ٜٔعً ٢أسادٜح ٚآثاز أخس ٣ال تك ٣ٛإىل َطت ٣ٛبٓا٤
َجٌ ٖر ٙاألسهاّ عًٗٝا.

_____________________________________________________________________________________________

َ 1سض ،ٞد.أنسّ زقا ،ايسدٚ ٠اسبس ١ٜايد ،١ٜٝٓاملٓؿٛز :٠داز ايٛؾا ،٤ط ،2006 ،1ف42
 2ايعًٛاْ ،ٞد.ط٘ دابس ،ال إنسا ٙيف ايدَ ،ٜٔسدع ضابل ،ف89
 3ايعٛا ،د.ضبُد ضً ،ِٝيف أؾ ٍٛايٓعاّ ازبٓا ٞ٥اإلضالَ ،ٞايكاٖسْٗ :٠كَ ١ؿس ،2006 ،ف181
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ايؿسع ايجايح :سهِ ايصْدٜل:
أٚيّا :املساد بايصْدٜل:
ايصْدٜل عٓد بعض ايعًُا ٖٛ ٤املازم عٔ ايد ٜٔنً٘ٚ ،ق :ٌٝايصْدٜل ٖ ٛاملٓاؾلٚ ،يعٌ ايصْدٜل أغد َٔ املٓاؾل؛ ألٕ

املٓاؾل زمبا ٜتؿٓع يًُطًُني ٜٚعٗس أْ٘ َطًِ نُا ٖ ٛايػإ يف املٓاؾكني يف عٗد ايسضٚ .1 ٍٛق ٌٝايصْدٜل ٖٛ

ايكا :ٌ٥ببكا ٤ايدٖسٚ ،بعدّ ٚدٛد عامل ثإٕ بعد املٛت؛ ؾته ٕٛايصْدق :١ايدٖسٜٚ ،١ٜه ٕٛايصْدٜل ٖ :ٛايدٖسٟ؛ يكٛي٘ بايدٖس؛

ٚبأبد ١ٜايهٚ ٕٛاملاد.2٠

ٚقد عسٓف ابٔ قداَ ١ايصْدٜل بأْ٘ املٓاؾل ؾكاٍ :حايصْدٜل ٖ ٛايرُٜ ٟعٗس اإلضالّ ٜٚطترت بايهؿس ٖٛٚ ،املٓاؾل ،نإ

ٜطُٓ ٢يف عؿس ايٓيب َٓ اؾكاٜٚ ،طُ ٢اي ّٛٝشْدٜكا).3

أَا اإلَاّ ايػصاي ٞؾكد أطًل يؿغ ايصْادق ١عً ٢ايؿالضؿ ١ايدٖسٜني ٚدعًٗا ؾؿ ١يًؿالضؿ ١ايطبٝعٝني ،سٝح قطِ
ايؿالضؿ ١إىل ثالث ١أؾٓاف ِٖ :ايدٖسٚ ٕٜٛايطبٝعٚ ٕٛٝاإلهل ،ٕٛٝثِ قاٍ يف تعسٜـ ايدٖسٜني أِْٗ طا٥ؿ َٔ ١األقدّیٕ دشدٚا
ايؿاْع املدبس ،ايعامل ايكادزٚ ،شعُٛا إٔ ايعامل مل یشٍ َٛدٛداّ نريو بٓؿط٘ بال ؾاْعٚ ،مل یشٍ احلیٚإ َٔ ايٓطؿ،١

ٚايٓطؿ َٔ ١احلیٚإ ،نريو نإٚ ،نريو ین ٕٛأبداّٖٚ ،ؤال ِٖ ٤ايصْادق.4١

ٜبد ٚأْ٘ يٝظ ٖٓاى اتؿام عًَ ٢ؿٗ ّٛايصْدقٚ ١ايصْدٜل ،ألٕ أؾٌ ايهًُ ١نًُ ١ؾازض ١ٝسٝح حإٔ ايؿسع سني

دا" ِٖ٤شزادغت" أتاِٖ بهتاب٘ املعسٚف "بايبطتا 5"٤بايًػ ١األٚىل َٔ ايؿازضٚ ،١ٝعٌُ ي٘ ايتؿطري " ٖٛٚايصْد" ٚنإ ايصْد
تأٜٚال يبٝإ املٓصٍ َٔٚ .أٚزد يف غسٜعتِٗ غ٦ٝا خبالف املٓصٍ ٚعدٍ إىل تأ" ٖٛ ٌٜٚايصْد" قايٛا ٖرا شْد ٟؾأقاؾ ٙٛإىل ايتأٌٜٚ

ٚإْ٘ َٓشسف عٔ ايعاٖس َٔ املٓصٍ إىل ايتأ ٖٛٚ ٌٜٚخبالف ايتأ .6)ٌٜٚثِ أخرت ايعسب ٖر ايهًُٚ ١عسبٖٛا ٚقايٛا شْدٜل،
إال إٔ َديٛهلا يٝظ ضبٌ اتؿام.
ثاْٝا :سهِ ايصْدٜل:
بايسغِ َٔ إٔ ايعًُا ٤مل ٜتؿكٛا عًَ ٢ؿٗٚ ّٛاقض ٚتعسٜـ دقٝل يًصْدٜل ،إال إٔ مجٗٛز ايعًُاٜ ٤كٛي ٕٛبكتٌ

ايصْدٜلٚ ،مل ٜكع اشبالف يف قتً٘ ٚإمنا ؾكط يف اضتتابت٘ ،ست ٢إٔ ايبعض َِٓٗ قاٍ بكتً٘ د ٕٚاضتتاب.7١

ٚقد زدٓض ابٔ تٖ ١ُٝٝرا ايسأٚ ،ٟقاٍ بعدّ قب ٍٛتٛب ١ايصْدٜل سٝح قاٍٖ :را ايسدٌ قد قاّ ايدي ٌٝعً ٢ؾطاد
عكٝدت٘ٚ ،تهرٜب٘ ب٘ٚ ،اضتٗاْت٘ ي٘ ،ؾإظٗاز ٙاإلقساز بسضايت٘ اآلٕ يٝظ ؾ ٘ٝأنجس مما نإ ٜعٗس ٙقبٌ ٖراٖٚ ،را ايكدز بطًت
داليت٘ ،ؾال جيٛش االعتُاد عًٖٚ ،٘ٝرْ ٙهت َٔ ١ال ٜكبٌ تٛب ١ايصْدٜلَ ٖٛٚ ،رٖب أٌٖ املدَٚ ١ٜٓايو ٚأؾشاب٘ٚ ،ايًٝح بٔ
ضعد ٖٛٚ ،املٓؿٛز َٔ ايسٚاٜتني عٓد أب ٞسٓٝؿ ٖٛٚ ،١إسد ٣ايسٚاٜات عٔ أمحدْ ،ؿسٖا نجري َٔ أؾشاب٘ٚ ،عٓ٘ أْ٘ ٜطتتاب،
_____________________________________________________________________________________________

 1ايعجُٝني ،ضبُد بٔ ؾاحل ،غسح ايعكٝد ٠ايطؿاز ،١ٜٝٓايسٜاضَ :داز ايٛطٔ يًٓػسٖ 1426 ،ة ،ف384
 2ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًٖ ،ٞايكاٖس :٠داز ايؿهس ايعسب ،1994 ،ٞف326
 3املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١املػين ،ايسٜاض :داز عامل ايهتب ،1997 ،ز ،9ف159
 4ايػصاي ،ٞأب ٛساَد ،املٓكر َٔ ايكالٍ ،دَػل :داز ايؿتض ،د.ت ،ف43
 5األؾٌ اْٗا "آؾٝطتا" ٚيٝطت بطتا.٤
 6ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًَٖ ،ٞسدع ضابل ،ف 330-229
 7اْعس :ازبؿاف ،أبٛبهس أمحد بٔ عً ٞايساش ،ٟأسهاّ ايكسإٓ ،بريٚت :داز إسٝا ٤ايةرتاخ اإلضةالَ ،1992 ،ٞز ،3فٚ .274اْعةس أٜكةا:
املكدض ،ٞاملػينَ ،سدع ضابل ،ز ،12ف269
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 ٖٛٚاملػٗٛز عٔ ايػاؾعٚ ،ٞقاٍ أبٜٛ ٛضـ أقتً٘ َٔ غري اضتتاب ،١يهٔ إٕ تاب قبٌ إٔ أقتً٘ قبًت تٛبتٖ٘ٚ ،را أٜكا ايسٚا١ٜ

ايجايج ١عٔ أمحد.1

ٖرا ٚبعد إٔ اتؿل َععِ ايؿكٗا ٤عً ٢اضتتاب ١املستد قبٌ قتً٘ ،ؾإٕ ٖرا االتؿام يٝظ ٚازدا يف َٛقٛع ايصْدٜل ،ؾكد
قاٍ عدد َٔ ايؿكٗا ٤ست ٢بعدّ قب ٍٛتٛب ١ايصْدٜل َطًكا ،بٌ ُٜكتٌ بهٌ ساٍ ،ستٚ ٢ي ٛتاب قبٌ ايكدز ٠عًٚ ،٘ٝذيو يعدّ

ايتشكل َٔ ؾدم تٛبت٘ ،إذ إٕ َٔ َرٖب٘ إبطإ ايهؿسٚ ،2قد ْكٌ ابٔ عبد ايرب عٔ َرٖب اإلَاّ َايو ٚاسبٓؿ ١ٝيف أسد

األقٛاٍ بكتٌ ايصْدٜل د ٕٚاضتتابٚ ١خايؿِٗ ايػاؾع ٞيف ذيو.3

ٚيتربٜس ٖر ٙايؿتا ٣ٚذٖب ايبعض َِٓٗ إىل َكازْ ١ايصْدٜل باحملازب قاً٥ني بإٔ اهلل تعاىل غسع يف احملازبني أِْٗ إٕ
تابٛا َٔ قبٌ ايكدز ٠عً ،ِٗٝقُبًت تٛبتِٗٚ ،ال تٓؿعِٗ ايتٛب ١بعد ايكدز ٠عًٚ ،ِٗٝضبازب ١ايصْدٜل يإلضالّ بًطاْ٘ أععِ َٔ
ضبازب ١قاطع ايطسٜل بٝدٚ ٙضٓاْ٘ ،ؾإٕ ؾتٖٓ ١را يف األَٛاٍ ٚاألبدإٚ ،ؾتٓ ١ايصْدٜل يف ايكًٛب ٚاإلميإ ،ؾٗ ٛأٚىل إٔ ال تُكبٌ

تٛبت٘ بعد ايكدز ٠عً.4٘ٝ

خالؾ ١ايك ٍٛإٔ ايؿكٗا ٤مل ٜهتؿٛا بعكٛب ١املستد ايرٜ ٟعًٔ نؿسٜٚ ٙستد عٔ اإلضالّ ،سٝح قايٛا بكتً٘ ،بٌ دباٚش
ذيو يٝػٌُ سهِ ايكتٌ عٓدِٖ َٔ ٜعًٔ اإلضالّ ٜٚبطٔ ايهؿس ِٖٚ ،بريو مل ٜعهطٛا ايك ِٝاملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ايهسِٜ
اير ٟأثبت ق ١ُٝاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاالعتكاد يف َا ٜسب ٛعًَ ٢ا٥يت آ ِٖٚ ،١ٜنريو مل ٜطتؿٝدٚا َٔ ٖد ٟايسض  ٍٛيف عدّ
قتٌ املٓاؾكني.

املطًب ايجٓايح :سس ١ٜٓاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَٞ
بعد عسضٓ اآلٜات ايكسآْ ١ٓٝاملتعًٓك ١بتكسٜس َبدأ ٚق ١ُٝاسبس ١ٜٓبؿٛز ٠عآَٚ ١سس ١ٜٓاملعتكد عًٚ ٢د٘ اشبؿٛفٚ ،بعد
زؾد أسهاّ ايؿك٘ ؾُٝا ٜتعًٓل بٗرا املٛقٛع َٔ خالٍ ايتٓطسم إىل أسهاّ نٌٓ َٔ ايهاؾس األؾًٚ ٞاملستدٓ ٚايصْٓدٜل َٚراٖب
ايعًُا ٤ؾٗٝا ،تٛؾًٓٓا إىل ْتٝذ ١أٓٚي ٖٞٚ ١ٓٝعدّ اْعهاع ق ِٝاسبس ١ٜٓيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ ٞبايؿٓٛز ٠ايٓيت ْتطًٓع إيٗٝا عبٔ
ايٖٚ ،ّٛٝرا ٜطتدع ٞايٛقٛف ٚايبشح يف األضباب ايٓيت دؾعت بايؿك٘ ٚايؿكٗا ٤إىل أسهاّ ايتػدٓد ٚايتٓكٝٝل  -نُا ٜبد ٚيٓا
اي -ّٛٝبدالٓ َٔ ايتطٗٚ ٌٝايطٓع.١
ٌٖ ٜهؿ ٞيؿِٗ ٖر ٙايعٓاٖس ٠إٔٓ ْتِٓٗ ايؿكٗا ٤بايتٓعؿٓب املرٖيب أْ ٚعتربِٖ آي ١بٝد اسبهاّ ٚاألَسا ،٤أ ٚعبطبِٗ زداالّ
اؾٝبٛا خبًٌ يف املٓٗر ٚأِْٓٗ آثسٚا ايسٓٚاٜات ٚأقٛاٍ ايعًُا ٤يف َراٖبِٗ عً ٢ايتٓعاٌَ املباغس َع ايكسإٓ ايهسِٜ؟
ٚيتٛقٝض املطايْ ١طبٓٝاّ ْسنٓص عً ٢ثالخ ْكاط:
_____________________________________________________________________________________________

 1ابٔ ت ،١ُٝٝأب ٛايعباع أمحد ئ عبداسبً ِٝبٔ عبدايطالّ ،ايؿازّ املطً ٍٛعً ٢غامت ايسض ،ٍٛايسٜاض ،1983 ،ف344
 2ايعسٜؿ ،ٞد.ضعد بٔ ؾالح بٔ عبدايعصٜص ،ايصْادق ..١عكا٥دِٖ ٚؾسقِٗ َٛٚقـ أ ١ُ٥املطًُني َِٓٗ ،ايسٜاض :داز ايتٛسٝد يًٓػس ،2013 ،ز،2
ف 613-612
 3ابٔ عبد ايرب ،أب ٛعُس ٜٛضـ بٔ ٜٛضـ بٔ عبداهلل بٔ ضبُد ،ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضةاْٝد ،ايسبةاطٚ :شاز ٠األٚقةاف ٚايػةؤٕٚ
اإلضالَ ،1981 ،١ٝز ،10ف155
 4ازبٛش ،١ٜابٔ ق ،ِٝإعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني ،ايسٜاض :داز ابٔ ازبٛشٖ1423 ،ٟة ،ز ،4ف547
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حرية المعتقد بين القرآن الكريم والفقه اإلسالمي

ؿاّ َٔ حايكسإٓ ايهسٚ )ِٜغري َٔ ٙايٓٓؿٛفٜ ،ؿُٗ٘ ٜٚأخر َٓ٘ يف إطاز عامل٘ اشبافٓ ٚيف
أ ٓٚالّ :عٓدَا ٜٛاد٘ املسٓ ْ ٤
ضٝاق٘ اسبكاز ٟايتازخي ،ٞسٝح ال ميهٔ يًُس ٤إ ٜؿهٓس خازز ذيو اإلطازٚ ،ال ميهٓ٘ ؾِٗ أغٝا ٤غري َتذاْطَ ١ع أؾك٘
ايعكًٚ ٓٞاسبكازٚ ،ٟٓبريو ٜرٖب ايبعض َٔ املؿهٓس ٜٔيف ؾًطؿ ١ايتٓأ ٌٜٚاملعاؾس ٠إىل أْٓ٘ ال ميهٔ اسبؿ ٍٛعً ٢حايؿِٗ) َٔ
ح)1

ْـٓ َا ،إالٓ إذا متٓ اإلذباد ٚايتٓٛاؾل بني أؾل ايٓـٓ ٚأؾل املؿطٓس.

ػَُِظٔ َٚدَ َدَٖا تَ ِػسُبُ ؾٔ ٞعَِٕٔٝ
ؾُجالّ :ذٖب نجري َٔ قدَا ٤املؿطس ٜٔيف تؿطري قٛي٘ تعاىل :حسَتَٓ ٰ٢إٔذَا بًََؼَ َ ِػسٔبَ اي ٓ

َسُٔ )ٕ١َ٦ايهٗـ ٦5 :إىل إٔٓ ايػُٓظ ناْت تػسب يف عني َا ٤ذات محأ ٠أ ٚناْت تػسب يف عني َا ٤سازٓ.٠حٖٚ )2را املعٓ ٢مل
ٜهٔ َطتبعدّا ٚخاؾٓ ١عٓد ٚدٛد اضسآًٝٝ٥ات تؤٜٓد ذيو،ح )3يهٓٓٓا عٓدَا ْأت ٞإىل ايتٓؿاضري املعاؾس ،٠ال ْسَ ٣ؿطٓساّ ٜرٖب ٖرا

ا يسأ ،ٟألْٓ٘ غري َتذاْظ َع أؾل املؿطٓس يف ٖرا ايعؿس ،بٌ ؾطٓسٚا اآل ١ٜبتكدٜس حنأْٓٗا) د ٕٚسسز ،أ ٟزآٖا ذ ٚايكسْني نأْٓٗا
ح)4

تػسب يف عني محٖٚ ،١٦را ٖ ٛاملعتاد ملٔ بٚ ٘ٓٝبني األؾل ايػسب ٞحبس.

ؾاإلْطإ َؿطسٓاّ نإ أ ٚؾكٗٝاّ ،ال ميهٓ٘ ايتٓطسم إىل غ ٤ٞخازز شَٓ٘ٚ ،يريو ْس ٣إٓ ايعبٛد ١ٜٓبكٝت َكبٛي ١يف إطاز
ايعامل ايكد ،ِٜؾاملطٝشٚ ١ٓٝإٕ دعا يف أ ٍٓٚأَسٖا إىل املطاٚا ،٠يهٓٓٗا اضتطًُت يٛاقع اسبكاز ٠ايسَٓٚاْٚ ١ٓٝأعًٓت إٔٓ املطاٚا٠

ايٓيت تدع ٛإيٗٝا ٖ ٞاملطاٚا ٠يف ايسٓٚح ال ازبطد.حٚ )5اختًـ اإلضالّ عٔ األَِ األخس ٣يف ن ْ٘ٛمل ٜػسع ايسٓم ٚآُْا غسع
ايعتل ٚغذٓع عً ٢ذبسٜس ايسٓقاب

ح)6

ٚٚقع قٛاعد أخالقٚ ١ٓٝإْطاْ ١ٓٝيف ايتٓعاٌَ َع ايعبٝد ،يهٔٓ ايسٓم بك ٞيف اطاز ٙايعاّ

ٚأسهاَ٘ ناْت َٛدٛد ٠يف نتب ايؿك٘ٚ .يهٓٓٓا باإلْتكاٍ إىل ايعامل اسبدٜحْ ،س ٣أْٓ٘ أؾبض َٔ املطا ٌ٥غري املكبٛي ١أخالقٓٝاّ
ٚإْطآْٝاّٚ ،مل تبل ٖٓاى يف ٖرا ايصَٓإ أسهاّ ؾكٗ ١ٓٝربـٓ ايعبٝد ٚاإلَا ٤نُا ناْت يف ايطٓابل.
ثآْٝاّ :ايؿك٘ ايكدْ ِٜتاز عؿس ٚضٝام شَين ٚسكازَ ٟتذاْظ َع٘ إىل سدٓ نبري ،ؾكد عاجل ايؿك٘ اإلضالَ ٞقكاٜا
عامل٘ حبطب أدٚات٘ املعسؾٚ ١ٓٝايؿهسٚ ١ٜٓحبطب َػانً٘ اشباؾٓ ١ب٘ أٜكاّ ،ؾال ميهٔ إٔ ْٓتعس َٔ ؾك ٘ٝعاؽ يف ايكسٕ ايجأَْ ٞ
اهلذس ٠إٔ ٜتشدٓخ عٔ سسٓ ١ٜاملعتكد نُا ْتشدٓخ عبٔ عٓٗا يف ٖرا ايصَٓإٚ ،إذا ضًُٓٓا بريو ميهٓٓا ؾِٗ ايطٓبب ٚزاَ ٤ا ْعبٓس
عٓ٘ بتػدٓد ايؿكٗا ٤يف سهِ ايهؿٓاز يف دصٜس ٠ايعسب ٚنريو تػدٓدِٖ يف سهِ نٌٓ َٔ املست ٓد ٚايصْٓدٜل.
أَٓا بايٓطب ١سبهِ ايهؿاز ٚاملػسنني ٚايك ٍٛبأِْٓٗ أَاّ خٝاز :ٜٔاإلضالّ أ ٚايطٓٝـ ،ؾألٕٓ دصٜس ٠ايعسب بعد ؾتض َهٓ١
ح)7

خكعت يإلضالّ متاَاّٚ ،نإ ايعسب دخًٛا يف د ٜٔاهلل أؾٛاداّ بعد اضالّ قسٜؼ ،إذ أِْٓٗ ٜٓتعس ٕٚبإضالَِٗ إضالّ قسٜؼ.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1قاْؿٚ ،ٛد ،٘ٝايٓـٓ ايدٜٓين يف اإلضالّ َٔ ايتٓؿطري إىل ايتًٓك ،ٞبريٚت ،داز ايؿازاب ،ٞط .ّ1،2011ف.19 -18 :
 ) 2ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .حٚ )96-95/18ايصطبػس ،ٟأب ٛايكاضِ ضبُٛد بٔ عُس ٚبٔ
أمحد داز اهلل ،ايهػٓاف ،ت :عبد ايسشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1407 ،3ة .حٚ ،)744/2ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ
بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜصَ ،سدع ضابل .حٚ )539/3بٔ ازبٛش ،ٟمجاٍ ايدٓ ٜٔأب ٛايؿسز عبةد ايةسٓمحٔ بةٔ عًة ،ٞشاد
املطري يف عًِ ايتٓؿطري ،ت :عبد ايسٓشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1422 ،1ة.ح)106/3
 ) 3اْعس :ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .ح.)96/18
 ) 4املساغ ،ٞأمحد بٔ َؿطؿ ،٢تؿطةري املساغةَ ، ٞؿةس ،غةسنَ ١هتبةَٚ ١طبعةَ ١ؿةطؿ ٢ايبةاب ٞاسبًةيب ٚأٚالد ،ٙط .ّ1946 ،1ح،)16/16
ٚايطٓعد ،ٟعبد ايسٓمحٔ بٔ ْاؾس ،تٝطري ايهس ِٜايسٓمحٔ يف تؿطري نالّ املٓٓإ ،ت :عبد ايةسمحٔ بةٔ َعةال ايًٛحيةلَ ،ؤضٓطة ١ايسٓضةاي ،١ط،1
 .ّ2000حفٚ ،)485 :ايعجُٝني ،ضبُٓد بٔ ؾاحل بٔ ضبُٓد ،تؿطري ايهٗـ ،ايطٓعٛد ،١ٜٓداز ابةٔ ازبةٛش ،ٟطٖ1423 ،1ةة .حف،)127 :
ٚايصس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايتٓؿطري املٓري ،دَػل ،داز ايؿهس املعاؾس ،طٖ1418 ،2ة .ح.)24/16
 ) 5ايرتَاْٝين ،عبد ايطٓالّ ،ايسٓم َاقٚ ٘ٝساقس ،ٙايهٜٛت ،قُٔ ضًطً ١نتب عامل املعسؾ ، ١ف.30 :
 ) 6املسدع ْؿط٘ ،ف.32 :
 ) 7اْعس :ابٔ األثري ،أب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ أب ٞايهسّ ،ايهاٌَ يف ايتٓأزٜذ ،ت :عُس عبد ايطٓالّ تدَس ،ٟبريٚت-يبٓإ ،دازايهتاب ايعسبة ،ٞط،1
 .ّ1997حٚ ،)156-153/2ايصطبػس ،ٟايهػٓافَ ،سدع ضابل ح.)811-810/4
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ؾدإ املػسن ٕٛنًِٓٗ ناؾٓ ١باالضالّ ٚمل ٜهٔ هلِ َٔ ايدٓ ٜٔبعد ظٗٛز االضالّ َا ٜؿرب ٕٚألدً٘ عً ٢أدا ٤ازبص .١ٜحٚ )1يريو
مل ٜبل يًهؿاز أ ٚاملػسنني ٚدٛد ؾعً ٞستٓ ٢ذبتاز املطأي ١إىل انجس ممٓا قاي٘ ايؿكٗا.٤
أَٓا َا خيـٓ أسهاّ نٌٓ َٔ املستدٓ ٚايصْٓدٜل ،ؾإٕ ايٓصَٔ نإ شَٔ تأضٝظ ايدٓٚ ،ٜٔعً ٘ٝؾإٕ اإلزتداد ٚايصْٓدق ١نإ
ٜٓعس إيُٗٝا نُعٛيني هلدّ اإلضالّ ٚاضت٦ؿاي٘ٚ ،نإ ٜٓعس إىل اشبسٚز عٔ ايد ٜٔأ ٚعدّ اإليتصاّ بايدٓ ٜٔاؾالّ نأْٓٗا دسمي،١
ح)2

ٚيٝظ ٖرا خاؾٓا باإلضالّ بٌ َٖٛ ٛدٛد يف األدٜإ األخس ٣أٜكاّ ،ؾعكاب املستد عٔ املطٝش ١ٝنإ املٛت سسقاّ بايٓاز

إقاؾ ١إىل ضبانِ ايتٓؿتٝؼ املػٗٛز ٠يف ايعامل املطٝش.ٞح )3ألٕٓ اجملتُع نإ صبتُعاّ دٜٝٓٓاّ ٚنإ االْتُا ٤إىل ايهٓٝط ١٦َ ١بامل١٦
ح)4

ٚايصآَٝاّ.

ٚيريو عدٓ ايؿكٗا ٤ايكداَ ٢االزتداد دسمي ١نبريٜ ٠طتشل ؾاسب٘ املٛت.

ٚبٓا ّ٤عً ٘ٝال  ٜتُهٓٔ املس َٔ ٤اسبؿ ٍٛعً ٢ؾِٗ ؾشٝض ألسهاّ ؾكٗ ١ٓٝددٜد ٠إالَ بعد َعسؾ ١األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝايكدمي١
ٚايتؿطٓٔ إىل ايطٓٝام اسبكازٚ ٟايصَٓين ايٓر ٟأُْتر ؾ ٘ٝذيو ايؿك٘ٚ ،بريو زبُٓا ته ١َُٓٗ ٕٛايؿك ٘ٝاملعاؾس أؾعب َٔ ٖرٙ
ايٓٓاس ،١ٓٝؾايؿك٘ ايكد ِٜأْتر يف عامل َتذاْظ َٚتٛاؾٌ َع ايعامل ايٓر ٟأْصٍ ؾ ٘ٝايكسإٓ ،يهٓٓٓا ايْ ّٛٝعٝؼ عاملاّ ٚضٝاقاّ شَٓٓٝاّ
خيتًـ درزٜٓاّ عٔ ايعامل اير ٟتأضٓظ يف ضٝاق٘ اإلضالّ ٚايؿك٘ اإلضالَ.ٞ
ٖٚرا ال ٜعين إٔٓ األسهاّ ايؿكٗ- ١ٓٝايتْٓ ٞعتربٖا َتػدٓد -٠أنجس اْطذاَاّ َع ايكسإٓ َٚع زضاي ١اإلضالّ ند ٜٔعاملٞ
ؾاحل يهٌٓ شَإ َٚهإ ،بٌ جيب ايتٓبٓ٘ إىل خطٛز ٠املٛقع ايٓرٜ ٟتبٓٛؤ ٙاجملتٗد يف اإلضالّ ،ؾُٔ داْب جيب عً ٘ٝإٔٓ ٜسدع إىل
َاق ٘ٝألٕٓ اإلضالّ تأضظ ؾ َٔٚ ،٘ٝداْب آخس جيب عًَ ٘ٝعسؾ ١ساقسٚ ٙال ٜأت ٞبهٌٓ َا َٖٛ ٛدٛد يف َاق ٘ٝإىل ٚاقع٘
اسباقس ،جيب إٔ ٜه ٕٛسطٓاضاّ بايتػٝريات ازبرز ١ٜٓايٓيت سؿًت َع صب ٤ٞاسبداثٚ ،١إٔ ٜه ٕٛضباٚزاّ ددٜٓاّ ملٓاقػ ١قكاٜا
املطًُني يف ٖرا ايصَٓإ.
ثايجاّْ :ػأ ايؿك٘ اإلضالَ ٞيف ظٌٓ ضًط ١ضٝاض ١ٓٝقٛاَٗا ايدٓ ،ٜٔبايسٓغِ َٔ املالسعات ايٛازد ٠عً ٢تًو ايطًٓط ١عً٢
َسٓ ايتأزٜذٚ ،اجملتُع نإ صبتُعاّ دٜٝٓٓاّ إىل سدٓ نبريٚ ،نإ ايؿكٗا ٤جيتٗدٜٚ ٕٚتطٓبط ٕٛايؿسٚع ايؿكٗ ١ٓٝسبٝا ٠د ١ٜٓٝٓإضالَ،١ٓٝ
ٚايػٓسٜع ١اإلضالَ ٖٞ ١ٓٝاملؿدز ايٛسٝد يًتػسٜع ٚايتٓكٓني ،نُا إٔٓ ايؿكٗا ٤عٓدَا ٜطتٓبط ٕٛاألسهاّ ؾإُْٓا ٜطتٓبط ْ٘ٛألَٓ١
إضالَ ١ٓٝقا ١ُ٥بايؿعٌ َٔ ايػٓسم إىل ايػسب.
ٚيهٓٓٓا ايْ ّٛٝعٝؼ يف إطاز ايدٓٚي ١ايكٚ ١َٓٝٛإٕ ناْت بؿؿتٗا ايػٓسقٚ ١ٓٝاإلضالَٚ ،١ٓٝيٝظ ايدٓ ٜٔقٛاّ ايطًٓط١
ايطٓٝاض ١ٓٝنُا نإ يف ايطٓابلٚ ،يٝطت ٖٓاى أَٓ ١إضالَ ١ٓٝميهٔ يًُذتٗد إٔ ٜهَ ٕٛدٓ ْعسٖا يف اإلدتٗاد ٚاإلضتٓباطٖٚ .را
اإلختالف اختالف درز ٟال ميهٔ تسقٝع٘ بػ.٤ٞ
ٚبٓا ّ٤عً ٘ٝؾإٕٓ األسهاّ املتػدٓد ٠يف سلٓ ايهاؾس ٚاملستدٓ ٚايصْٓدٜل يف ايؿك٘ اإلضالَ ٞايكدَٓ ِٜطذَُ ١ع شَٓٗا
ٚضٝاقٗا ايتازخيٚ ٞيٝطت َتػدٓد ٠يف ْعس أًٖٗا نُا تبد ٚيٓا اآلٕ ،ؾٗٓاى ؾازم أضاض ٞبني َٛقع اإلْطإ يف ايعؿس ايكدِٜ
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1اْعس :ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبً ،ِٝصبُٛع ايؿتا ،٣ٚت :عبدايسمحٔ بٔ ضبُٓد بٔ قاضِ ،ايطٓعٛد ،١ٜصبُع املًو ؾٗةد
يطباع ١املؿشـ ايػٓسٜـ .ّ1995 ،ح.)20/19
 ) 2اْعس ٖرا املٛقعhttps://mycommandmets4.wordpress.com :
 ) 3بريٜص ،دٛشٜـ ،ايتأزٜذ ايٛدٝص حملانِ ايتٓؿتٝؼ باضباْٝا ،ت :دَ .ؿطؿ ٢اَاد ،ٟط ١٦ٖٝ ،1أب ٛظيب يًطٝاسٚ ١ايجٓكاؾ ،١ضٓ .2012 ١ف 30
َٚا بعدٖا ٚف َٚ 196ا بعدٖا.
 ) 4اْعس  :ناشاْٛؾا ،خٛض ،٘ٝاألدٜإ ايعآَ ١يف ايعامل اسبدٜح ،ت :قطِ ايًٓػات اسب ٚ ١ٓٝايتٓسمج ١يف داَع ١ايبًُٓد ،بريٚت املٓعُٓ ١ايعسب ١ٓٝيًرتمج،١
ط .ّ2005 ،1ف.30 :
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ٚايعؿس ازبدٜد ،ؾايعامل ايكد ِٜايٓرْ ٟػأت ؾ ٘ٝاألدٜإ ايهرب- ٣مبا ؾٗٝا اإلضالّ -عامل ذْ ٚصع ١مجاع ،١ٓٝآٜ ٟعس إىل اإلْطإ
نؿسد يف ازبُاع ١عً ٘ٝتهايٝـ ٚٚادبات جيب إٔ ٜك ّٛبٗا ،يهٔٓ ايعامل ازبدٜد ذْ ٚصع ١ؾسدٜٓ ،١ٜٓعس إىل اإلْطإ نؿسد ي٘

سكٛق٘ اشباؾٓ ١ب٘.حٚ )1بٓا ّ٤عً ٘ٝنإ ايؿسد يف املاقَ ٞكُ ٕٛاسبكٛم يف إطاز ازبُاع ،١ؾُٔ خسز عٓٗا نإ سطاب٘ عطريا،
ؾؿِٗ ايؿكٗاْ ٤ؿٛف ايكسإٓ ٚايطَٓ ١تالُ٥اّ َع ٖر ٙايٓٓعس ٠إىل ايؿسد ،يهٓٓٓا يف ٖر ٙاألٜٓاّ ْٓعس إىل ايؿسد َكُ ٕٛاسبكٛم
بؿسدٜٓت٘ د ٕٚسطاب زبُاعتٖ٘ٓٚ ،ا ٜٓػأ االختالف يف ؾِٗ املٛقٛع.
إٕٓ األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝاملتػدٓد ٠حيف ْعسْا) ؾٝػت ٚأْػ٦ت يصَٓٗا ٚضٝاقٗا اسبكاز ،ٟؾإذا نٓٓا ْسٜد إضالَاّ خيرتم
ايصَٓٔ ٜٚتالَ ِ٥ع ناؾٓ ١ايعٓسٚف ٚاألسٛاٍ ،ؾعًٓٝا إ ْسادع تًو األسهاّ ٚظبتٗد يف ؾِٗ اإلضالّ حٚيٝظ ايكسإٓ ٚسدَٔ )ٙ
َٛقعٓا املتػَٓٝس ٚغري املتذاْظ َع األ سهاّ ايٓيت أْػأت يف ضٝام اسبكازات ايتٓكًٝدٖٚ .١ٜٓرا الٜعين َطض ايرٓانس ٠ايؿكٗٚ ١ٓٝتسى
ازبٗٛد ايٓر ٟبري٘ عًُا ٤اإلضالّ يف املاق ،ٞبٌ تبك ٢ازبٗٛد ٚايعً ّٛايطٓابك ١طسٜكاّ البدٓ إٔ تطًوْ ،عٛد إيٗٝا يٓؿِٗ اإلضالّ
بعُل أنجس ،ألْٓ٘ ْػأ يف ذاى ايعامل َتٛاؾالّ َعٗاْٚ ،صٚز تًو ازبٗٛد يهْ ٞؿِٗ ايؿٛازم بني عاملٗا ٚعاملٓاٚ ،بريو ميهٓٓا
اإلضتُساز باإلضالّ يف ايعامل ازبدٜد.

_____________________________________________________________________________________________

ٜ ) 1صداْ ،ٞعبٓاع ،زابط٘ دَٚ ٜٔدزْٝت٘ تعازض ٜا ضاشطاز ،ٟصبًٓ ١اهلٝات تطبٝك ٞحثرٖٚػ ٞعًُ )ٞضاٍ أ ،ٍٓٚمشاز ٙض ،ّٓٛثةاٜٝص .ٙ1389ؽ.
ف.120 -103 :
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اشبامت١
تٓاٚيت ٖر ٙايدزاض ١سس ١ٜاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜأسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ ،ٞسٝح مت ايتطسم إىل َؿٗ ّٛاسبس١ٜ
ٚسس ١ٜاملعتكد ٚبٝإ َطاستٗا يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜثِ بٝإ َد ٣اْعهاع ٖرا املكؿد ايكسآْ ٞيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَٚ .ٞبعد
دزاضٖ ١را املٛقٛع تٛؾًٓا إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 .1اسبسَ ١ٜطًب إْطاْٚ ،َِٗ ٞأَٓ ١ٝغايٚ ،١ٝقسٚزًَ ٠شٚ ،١قْ ١ُٝؿٝطٚ ،١سل مثني َٔ سكٛم اإلْطإٖٞٚ ،
يٝطت صبس د أَس ثاْ ٟٛيد ٣اإلْطإ .ؾال تهتٌُ إْطاْ ١ٝاإلْطإ بد ٕٚسس ١ٜايسأٚ ٟاملعتكد ،ألٕ اإلْطإ بدْٗٚا
ٜتش ٍٛإَا إىل زقٝل أ ٚإىل نا ٔ٥آخس َطري نُا ٖ ٛساٍ بك ١ٝطبًٛقات اهلل تعاىل َٔ اسبٛٝإ ٚايٓبات ٚازبُاد.
 .2سٓٝص اسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ِٜسٓٝص نبري ٜتذاٚش َا٥يت آ ٖٛٚ ،١ٜسٓٝص َطاَٛٚ ٕٚاش ٟيًشٓٝص اير ٟخؿؿ٘ ايكسإٓ
ايهس ِٜيألسهاّ ايػسع ١ٝنًٗا .نٌ ذيو يٝؤند إٔ اسبس ١ٜٓغطٓت َطاس ١نبري َٔ ٠آٜات ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜإٔ
ٖر ٙايتػط ١ٝايكسآْ ١ٝيًشس ،١ٜتػط ١ٝغاًَ ١سبس ١ٜاالعتكادٚ ،سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٚ ،سس ١ٜايؿعٌ ٚايعٌُٚ ،إٔ
ايكسإٓ ايهس ِٜثبٓت ٚأنٓد عًٖ ٢ر ٙايك َٔ ١ُٝداْب ايٛدٛدٚ ،نريو َٔ داْب ايعدّ.
.3

ايٛاقع ايعًُ ٞيًؿك٘ اإلضالَ ٞمل ٜعهظ ٖر ٙاملعادي ١بػهٌ َطًٛب ،سٝح إٕ صبُٛع َا أيٓـ يف أبٛاب ايؿك٘
ٚاألسهاّ ايػسعٜ ١ٝتذاٚش عػسات اآلالف َٔ اجملًدات ،يهٓٓٓا ْس ٣إٔٓ َا خيـٓ ق ١ُٓٝاسبس ١ٜٓؾٗ ٞمل دبرب اٖتُاّ
ايؿكٗا ٤نُا ٜٓبػٚ ٞال ظبد ذيو إال َؿسقا يف بعض أبٛاب ايؿك٘ اييت تتشدخ عٔ اسبس َٔ ١ٜخالٍ َبشح اإلنساٙ
َٚباسح أخس ٣قً.١ًٝ

.4

األسهاّ ايػسعٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝجيب إٔ تعهظ ايك ِٝايكسآْٚ ،١ٝيهٔ سني تٛضٓع ايؿكٗا ٤يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ،
بدأت ٖر ٙاألسهاّ تدز جيٝاّ تبتعد عٔ املطاز ايكسآْٚ ٞايك ِٝايكسآْ ١ٝنُٓا ْٛٚعا .ثِ بدأت تتذ٘ عب ٛايتػدٓد
ٚايتكٝٝل عً ٢عهظ املكاؾد ٚايك ِٝايكسآْ.١ٝ

.5

دبًٓ ٢اختالف املطاز ايؿكٗ ٞعٔ املطاز ايكسآْ ٞيف تكٝٝل سس ١ٜايتعبري ٚسس ١ٜاالعتكادٚ ،تٛضٝع َربزات ايكتٌ،
سٝح دعٌ ايؿك٘ اإلضالَ ٞإعال ٕ ايهؿس ٚسدَ ٙربزا يًكتٌ ٖٚرا َا ٜعٗس يف اتؿاقِٗ عً ٢سهِ قتٌ املستد ،ثِٓ
تٛضعٛا أنجس ؾذعًٛا ايكتٌ سهُا يًصْدٜل ٚاملٓاؾل ايرٜ ٟعٗس اإلضالّ ٜٚبطٔ ايهؿسٖٚ .را عهظ املطاز ايكسآْٞ
ايرٚ ٟضٓع باب اسبسٚ ،١ٜقٓٝل َربزات ايكتٌ ٚسؿسٖا يف اسبساب.١

ٖ .6را االختالف بني املط ازٜ ،ٜٔؿطٓس دٚز ايطٓٝام ايصَٓين ٚاملسسً ١اسبكاز ١ٜٓيًؿكٚ ٘ٝاملؿطٓس يف ؾِٗ ٚتؿطري ٚاضتٓباط
األسهاّ ايؿكٗ َٔ ١ٓٝايكسإٓ ٚايطٓٓٓ ١ايٓٓب ،١ٜٓٛسٝح ال ميهٔ يًُس ٤إ ٜؿهٓس خازز إطاز ٙايصَٓينٚ ،ال ميهٓ٘ ايٛؾٍٛ
إىل ؾٝاغٚ ١تػسٜع أسهاّ غري َتذاْطَ ١ع أؾك٘ ايعكًٚ ١ٓٝاسبكازٚ ،١ٜٓبريو ْؿٌ إىل إٔٓ األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝايكدمي١
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ايٓيت ْؿؿٗا اي ّٛٝبايتٓػدٓد ،يٝطت َتػدٓد ٠يف ْعس أٌٖ شَاْٗا ،أ ٚعً ٢األقٌ يٝطت غري َكبٛيٚ ١غري أخالق،١ٓٝ
ٚإ ٓال ملٓا اضتكسٓت نتػسٜع عاّ.
 .7يٝظ ٖٓاى ؾِٗ َطًل عٔ ايصَٓإ ٚاملهإ ٚاجملتُع يًدٓٚ ٜٔأسهاّ ايكسإٓ ،ؾاالْطإ ٜؿِٗ ايٓٓـ َٔ َٛقع٘ َٔٚ
خالي٘ أؾك٘ اسبكازٚ ٟاملعسيف ،ؾًٝظ ٖٓاى تؿاعٌ ثٓا ٞ٥بني ايٓٓـ ايكسآْٚ ٞذٖٔ املؿطٓس صبسٓداّ عٔ قٛٝد ايعسٚف
ٚايطٓٝام ايًٓرإ ٜعٝؼ ؾُٗٝا ايؿك ٘ٝأ ٚاملؿطٓس .ؾإذا نٓٓا عبهِ عً ٢ايطٓابكني به ِْٗٛضبه َٕٛٛبجكاؾ ١عؿسِٖ،
ؾًطٓا عبٔ خبازدني عٔ ٖرا اسبهِ
 .8املٛقع ايٓرٜ ٟتبٓٛؤ ٙاجملتٗد املعاؾس يف االضالّ خطري ٚسطٓاع ،ؾُٔ داْب جيب عً ٘ٝإٔٓ ٜسدع إىل َاق ٘ٝألٕٓ
اإلضالّ تأضظ ؾ َٔٚ ،٘ٝداْب آخس جيب عًَ ٘ٝعسؾ ١ساقسٚ ٙال ٜأت ٞبهٌٓ َا َٖٛ ٛدٛد يف َاق ٘ٝنُا ٖ ٛإىل
ٚاقع اي ،ّٛٝنُا ٜبٓػ ٞإٔ ٜه ٕٛسطٓاضاّ بايتػٝريات ازبرز ١ٜٓايٓيت سؿًت يف اجملتُع اإلْطاْ ٞبعد َع صب ٤ٞاسبداث.١
.9

تبك ٢ازبٗٛد ايؿكٗ ١ٓٝايطٓابك ١طسٜكاّ البدٓ إٔ تطًوْ ،عٛد إيٗٝا يٓؿِٗ اإلضالّ بعُل أنجس ،ألْٓ٘ ْػأ يف ذاى ايعامل
َتٛاؾالّ َعٗاْٚ ،صٚز تًو ازبٗٛد يهْ ٞؿِٗ ايؿٛازم بني عاملٗا ٚعاملٓا.
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املسادع
.1

ابٔ األثري ،أب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ أب ٞايهسّ ،ايهاٌَ يف ايتٓأزٜذ ،ت :عُةس عبةد ايطٓةالّ تةدَس ،ٟبةريٚت-يبٓةإ،
دازايهتاب ايعسب ،ٞط.ّ1997 ،1

 .2ابٔ ازبٛش ،ٟمجاٍ ايدٓ ٜٔأب ٛايؿسز عبد ايسٓمحٔ بٔ عً ،ٞشاد املطري يف عًِ ايتٓؿطةري ،ت :عبةد ايةسٓشام املٗةد،ٟ
بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1422 ،1ة.
.3

ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبً ،ِٝايؿازّ املطً ٍٛعً ٢غامت ايسض ،ٍٛايسٜاض1983 ،

.4

ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبًة ،ِٝصبُةٛع ايؿتةا ،٣ٚت :عبةدايسمحٔ بةٔ ضبُٓةد بةٔ قاضةِ،
ايطٓعٛد ،١ٜصبُع املًو ؾٗد يطباع ١املؿشـ ايػٓسٜـ.ّ1995 ،

.5

ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿد ،ايكاٖس ،٠دازاسبدٜح2004 ،

 .6ابٔ عاغٛز ،ضبُد ايطاٖس ،أثس ايدع ٠ٛاحملُد ١ٜيف اسبسٚ ١ٜاملطاٚا ،٠صبً ١اهلدا ١ٜاإلضالَ ،١ٝايعددإ  ،10-9زبٝع
األٖ1353 ٍٚة.
 .7ابٔ عبد ايرب ،أب ٛعُس ٜٛضـ بٔ ٜٛضـ بٔ عبداهلل بٔ ضبُد ،ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضةاْٝد ،ايسبةاط:
ٚشاز ٠األٚقاف ٚايػؤ ٕٚاإلضالَ1981 ،١ٝ
 .8ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜةص ،ت :عبةد ايطٓةالّ عبةد ايػٓةايف
ضبُٓد ،بريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝطٖ1422 ،1ة.
 .9ابٔ نجري ،أب ٛايؿدا ٤امساع ٌٝبٔ عُس ،تؿطةري ايكةسإٓ ايععة ،ِٝت :ضةاَ ٞبةٔ ضبُٓةد ضةالَ ،١داز طٝبة ،١ط،2
.ّ1999
 .10ابٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسب ،بريٚت ،داز ؾادز ،ط.1
 .11األؾبشَ ،ٞايو بٔ أْظ بٔ َايو بٔ عاَس ،املد ،١ْٓٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝايطٓبع ١األٚىل.1994 ،
 .12األؾؿٗاْ ،ٞايعالَ ١زاغب ،املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ت :ؾؿٛإ عدْإ ايداٚد ،ٟدَػل -بريٚت ،داز ايكًِ
ايداز ايػٓاَ ،١ٝط.1412 ،1
 .13برييني ،إٜصاٜا ،اسبس ،١ٜتسمجَ :١عني اإلَاّ ،داز ايهتابَ ،طكط2015 ،
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 .14بريٜص ،دٛشٜـ ،ايتأزٜذ ايٛدٝص حملانِ ايتٓؿتٝؼ باضباْٝا ،ت :دَ .ؿطؿ ٢اَةاد ،ٟط٦ٖٝ ،1ة ١أبة ٛظةيب يًطةٝاس١
ٚايجٓكاؾ ،١ضٓ.2012 ١
 .15ايرتَاْٝين ،عبد ايطٓالّ ،ايسٓم َاقٚ ٘ٝساقس ،ٙايهٜٛت ،قُٔ ضًطً ١نتب عامل املعسؾ.١
 .16ايتُ ،ُٞٝضبُٓد بٔ عبد ايٖٓٛاب بٔ ضًُٝإ ،طبتؿس اإلْؿاف ٚايػسح ايهةبري ،ت :عبةدايعصٜص بةٔ شٜةد ايسَٓٚةٞ
ٚآخس ،ٕٚايسٜٓاضَ ،طابع ايسٜٓاض ،ط ،1بد ٕٚضٓ.١
 .17ازبؿاف ،أبٛبهس أمحد بٔ عً ٞايساش ،ٟأسهاّ ايكسإٓ ،بةريٚت :داز إسٝةا ٤ايةرتاخ اإلضةالَ ،1992 ،ٞز،3
فٚ .274اْعس أٜكا :املكدض ،ٞاملػينَ ،سدع ضابل.
 .18ازبٛش ،١ٜابٔ ق ،ِٝإعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني ،ايسٜاض :داز ابٔ ازبٛشٖ1423 ،ٟة.
 .19ازبٖٛس ،ٟإمساع ٌٝبٔ محاد ،ايؿٓشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب ،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛز عطاز .بريٚت ،داز ايعًةِ
يًُالٜني ،ط.ّ1987 ،4
 .20سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ ،ايكاٖس :٠املهتب ١ايتذاز ١ٜايهرب1929 ،٣
 .21اسبٓؿ ،ٞاب ٛاملعاي ٞبسٖإ ايدٓ ٜٔضبُٛد بٔ أمحد بٔ عبد ايعصٜص ،احملٝط ايربٖاْ ٞيف ايؿك٘ ايٓعُاْ ،ٞت :عبدايهسِٜ
ضاَ ٞازبٓد ،ٟبريٚت – يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط.2004 ،1
 .22ايسَاش ،ٟش ٜٔايدٓ ٜٔاب ٛعبداهلل ضبُٓد بٔ اب ٞبهس ،طبتةاز ايؿٓةشاح ،تٜٛ :ضةـ ايػٓةٝذ ضبُٓةد ،بةريٚت ،املهتبة١
ايعؿس -١ٜٓايدٓاز ايُٓٛذد ،١ٓٝط.1999 ،5
 .23ايساش ،ٟؾدس ايد ٜٔضبُد بٔ عُس ،احملؿ ٍٛيف عًِ األؾ ،ٍٛبريٚتَ :ؤضط ١ايسضاي ،١د.ت.
 .24ايساَٝين ،ضبُٓد بٔ َؿًض بٔ ضبُٓد بٔ َؿسز ،ايؿسٚع َٚع٘ تؿشٝض ايؿسٚع يعال ٤ايدٓ ٜٔاملسدا ،ٟٚت :عبد اهلل بٔ
عبد احملطٔ ايرتنَ ،ٞؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2003 ،1
 .25ايصس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايتٓؿطري املٓري ،دَػل ،داز ايؿهس املعاؾس ،طٖ1418 ،2ة.
 .26ايصٓس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايؿك٘ االضالَٚ ٞأديٓت٘ ،دَػل ،داز ايؿهس ،ط ،4بد ٕٚضٓ.١
 .27ايصطبػس ،ٟأب ٛايكاضِ ضبُٛد بٔ عُس ٚبٔ أمحد داز اهلل ،ايهػٓاف ،ت :عبد ايسشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب
ايعسب ،ٞطٖ1407 ،3ة.
 .28ايطاَسا ،ٞ٥دْ.عُإ عبدايسشام ،أسهاّ املستةد يف ايػةسٜع ١اإلضةالَ ،١ٝايسٜةاض :داز ايعًة ّٛيًطباعةٚ ١ايٓػةس،
1983
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 .29ايطٓسخط ،ٞمشظ ايد ٜٔضبُد بٔ أمحد ،املبطٛط ،بريٚت :داز املعسؾ1989 ،١
 .30ايطٓعد ،ٟعبد ايسٓمحٔ بٔ ْاؾس ،تٝطري ايهس ِٜايسٓمحٔ يف تؿطري نالّ املٓٓإ ،ت :عبد ايةسمحٔ بةٔ َعةال ايًٛحيةل،
َؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2000 ،1
 .31ايطٛٝط ،ٞدالٍ ايد ،ٜٔاإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ ،بريٚتَ :ؤضط ١ايسضايْ ١اغس2008 ،ٕٚ
 .32ايػٓاؾع ،ٞأب ٛعبد اهلل ضبُٓد بٔ ادزٜظ،األّٓ ،بريٚت ،داز املعسؾ.1990 ،١
 .33ايػاَطةة ،ٞداضةةِ زاغةةد ،اسبسٜةة ١يف ايكةةسإٓ نًُةةات َٚؿةةاَٖ ،ِٝكةةاٍ يف َدْٚةة ١داضةةِ ايػاَطةة ٞبتةةازٜذ
 2012/10/20عً ٢ايسابطwww.jalshamsi777.wordpress.com/2012/10 :
 .34ؾًٝبا ،د.مج ،ٌٝاملعذِ ايؿًطؿ ،ٞبريٚت :ايػسن ١ايعامل ١ٝيًهتاب1994 ،
 .35ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،ت :أمحد ضبُد غانسَ ،ؤضط ١ايسضةاي ،١ايطبعة١
األٚىلٖ 1420 ،ة .ّ 2000 -
 .36ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،بدْ ٕٚاغس ،ايطبع ١األٚىل،
ٖ 1397ة.
 .37عبدايسمحٔ ،ط٘ ،ضؤاٍ ايعٌُ ،ايداز ايبٝكا :املسنص ايجكايف ايعسب2012 ،ٞ
 .38ايعجُٝني ،ضبُٓد بٔ ؾاحل بٔ ضبُٓد ،تؿطري ايهٗـ ،ايطٓعٛد ،١ٜٓداز ابٔ ازبٛش ،ٟطٖ1423 ،1ة.
 .39ايعجُٝني ،ضبُد بٔ ؾاحل ،غسح ايعكٝد ٠ايطؿاز ،١ٜٝٓايسٜاضَ :داز ايٛطٔ يًٓػسٖ 1426 ،ة.
 .40ايعسٜؿ ،ٞد.ضعد بٔ ؾالح بٔ عبدايعصٜص ،ايصْادق ..١عكا٥دِٖ ٚؾسقِٗ َٛٚقـ أ ١ُ٥املطًُني َةِٓٗ ،ايسٜةاض :داز
ايتٛسٝد يًٓػس2013 ،
 .41ايعًٛاْ ،ٞد.ط٘ دابس ،ال إنسا ٙيف ايد ،ٜٔايكاٖسَ :٠هتب ١ايػسٚم ايدٚي2006 ،١ٝ
 .42ايعُري ،ٟضًطإ بٔ عبدايسمحٔ ،ؾكا٤ات اسبس ،١ٜايكاٖس ،٠املسنص ايعسب ٞيًدزاضات اإلْطاْ2013 ،١ٝ
 .43ايعٛا ،د.ضبُد ضً ،ِٝيف أؾ ٍٛايٓعاّ ازبٓا ٞ٥اإلضالَ ،ٞايكاٖسْٗ :٠كَ ١ؿس2006 ،
 .44ايػسْاط ،ٞضبُٓد بٔ ٜٛضـ بٔ أب ٞايكاضِ بٔ ٜٛضـ ايعبدز ،ٟايتاز ٚاإلنً ٌٝملدتؿس خً ،ٌٝداز ايهتب ايعًُ،١ٓٝ
ط.ّ1994 ،1
559

حرية المعتقد بين القرآن الكريم والفقه اإلسالمي

أ.م.د.صهيب مصطفى ئاميدى /م.م.نعمان محمد ألماس

 .45ايػصاي ،ٞأب ٛساَد ،املٓكر َٔ ايعالٍ ،دَػل :داز ايؿتض ،د.ت.
 .46ايؿريٚشآباد ،ٟضبُد بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛع احملٝط ،بريٚت  -يبٓإَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١طٖ 1406 ،1ة.
 .47ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًٖ ،ٞايكاٖس :٠داز ايؿهس ايعسب1994 ،ٞ
 .48قاْؿٚ ،ٛد ،٘ٝايٓـٓ ايدٜٓين يف اإلضالّ َٔ ايتٓؿطري إىل ايتًٓك ،ٞبريٚت ،داز ايؿازاب ،ٞط.2011
 .49ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿاز ،ٟازباَع ألسهاّ ايكةسإٓ ،ذبكٝةلٖ :ػةاّ مسةري
ايبداز ،ٟايسٜٓاض ،داز عامل ايهتب ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطٓعٛد .١ٜطبعٖ1423 :١ة.ّ2003 /
 .50ايكريٚاْ ،ٞابٛعبد اهلل بٔ أب ٞشٜد عبد ايسٓمحٔ ايٓؿص ،ٟايٓٛادز ٚايصٜادات عًَ ٢ا يف املد َٔ ١ْٚغريٖا َٔ
األَٗات ،ت :د .عبد ايؿتٓاح ضبُٓد اسبًٚ ٛآخس ،ٕٚبريٚت ،داز ايػسب االضالَ ،ٞايطبع ١األٚىل.ّ1999،
 .51ناشاْٛؾا ،خٛض ،٘ٝاألدٜإ ايعآَ ١يف ايعامل اسبدٜح ،ت :قطِ ايًٓػات اسبٚ ١ٓٝايتٓسمج ١يف داَع ١ايبًُٓد ،بريٚت،
املٓعُٓ ١ايعسب ١ٓٝيًرتمج ،١ايطبع ١األٚىل.ّ2005 ،
 .52ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب.1982 .ٞ
 .53املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُٓد بٔ ضبُٓد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ،ٟايٓٓهت ٚايع ،ٕٛٝت :ايطٓٓٝد ابةٔ عبةد
املكؿٛد بٔ عبد ايسٓس ،ِٝبريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝبد ٕٚضٓ.١
 .54املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ٟاسبا ٟٚيف ؾك٘ ايػاؾع ،ٞداز ايهتب
ايعًُ ،١ٝايطبع ١األٚىلٖ1414 .ة .1994 -
 .55املساغ ،ٞأمحد بٔ َؿطؿ ،٢تؿطري املساغَ ،ٞؿس ،غةسنَ ١هتبةَٚ ١طبعةَ ١ؿةطؿ ٢ايبةاب ٞاسبًةيب ٚأٚالد ،ٙط،1
.ّ1946
َ .56سض ،ٞد.أنسّ زقا ،ايسدٚ ٠اسبس ١ٜايد ،١ٜٝٓاملٓؿٛز :٠داز ايٛؾا ،٤ط2006 ،1
 .57املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١املػين ،ايسٜاض :داز عامل ايهتب1997 ،
 .58املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١زٚق ١ايٓةاظس ٚدٓة ١املٓةاظس ،بةريٚتَ :ؤضطة ١ايسٜةإ،
1998
 .59املهين ،ايٓاؾس ،اإلضالّ ٚايدضتٛز ،تْٛظ :صبُع األطسؽ يًهتاب املدتـ2014 ،
ًَ .60ه ،ٞضبُد سطٔ قدزدإ ،ؾك٘ اسبس ،١ٜبريٚتَ :سنص اسبكاز ٠يتُٓ ١ٝايؿهس اإلضالَ2014 ،ٞ
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َٓ .61ؿٛز ،أمحد ؾبش ،ٞاإلضالّ د ٜٔاسبس ١ٜيف ايؿهس ٚايعكٝدَ ،٠كاٍ َٓػٛز يف َٛقع أٖةٌ ايكةسإٓ عًة ٢ايةسابط:
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=26
 ،ٌَٝ .62د ٕٛضتٛٝازت ،عٔ اسبس ،١ٜتسمج :١عبد يني اهلل غٝح ،ايكاٖس :٠األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،د.ت.
 .63ايٓٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا حي ٞبٔ غسف ،اجملُٛع غسح املٗرب حَع تهًُ ١ايطٓبهٚ ٞاملطٝع ،)ٞداز ايؿهس ،بد ٕٚضٓ١
ٚال طبع.١
ٚ .64شزا ٠األٚقاف ٚايػٓؤ ٕٚاإلضالَ ،١ٓٝايهٜٛت ،املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛت ،١ٝايهٜٛت ،داز ايطٓالضٌ .ط.2
ٜ .65صداْ ،ٞعبٓاع ،زابط٘ دَٚ ٜٔدزْٝت٘ تعازض ٜا سازطاري ،صبًٓ ١اهلٝات تطبٝك ٞحثذوهشي عًُ )ٞضاٍ أ ،ٍٓٚمشازٙ
ض ،ّٓٛثاييز ٖ1389ة.ؽ {ؾازض.}٢
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