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  االستثياء يف اإلميان واإلسالو بني السلف وخمالفيههاالستثياء يف اإلميان واإلسالو بني السلف وخمالفيهه

 املقدمة

َّ اذتُد يًَّ٘، ْـشُدٙ، ْٚطتعٝٓـ٘ ، ْٚطتػفسٙ، ْٚعٛذ بايَّ٘ َٔ غـسٚز نْفطـٓا،    إ

ُٜضًٌ فال ٖـايٟ يـ٘، ٚنغـٗد نٕ       َّ ي٘، َٚٔ  َُض ٚض٦ٝات نعُايٓا َٔ ٜٗدٙ اهلل فال 

َّ ستُدًا عبدٙ ٚزضٛي٘.إي٘ إ  اهلل ٚسدٙ   غسٜو ي٘، ٚن  غٗد ن

 .ص201طآٍ عُسإ: {وُىىَهُّعلِ وَأًَتُن إاِلّ تَوُىتُيَّ وَال ۦتُقَبتِهِ حَقَّ ٱللَّهَ ٱتَّقُىاْاْ ءَاهَنُى ٱلَّرٌِيَ أٌَُّهَبٌَ}

 الزِجَب هِنهُوَب وَبَثَّ جَهَبشَوًَّفط وََٰحِدَة وَخَلَقَ هِنهَب  هِّي خَلَقَكُن ٱلَّرِي زَبَّكُنُ ٱتَّقُىاْ ٱلنَّبضُ أٌَُّهَبٌََٰ}

 .ص2طايٓطا٤:  {بقٍِبزَ عَلٍَكُن كَبىَ ٱللَّهَ إِىَّ وَٱألَزحَبمَ ۦبِهِ ءَلُىىَللَّهَ ٱلَّرِي تَعَبءوَٱتَّقُىاْ ٱبوًَِعَا ثرِيكَ

 لَكُن وٌََغفِس وََٰلَكُنعأَلَكُن ٌُصلِح  (٠٧)قَىال ظَدٌِدا  وَقُىلُىاْ ٱللَّهَ ٱتَّقُىاْ ءَاهَنُىاْ ٱلَّرٌِيَ أٌَُّهَبٌََٰ }

 .ص72-70طاألسصاب: {ظٍِوًبعَ فَىشًا فَبشَ فَقَد ۥوَزَظُىلَهُ ٱللَّهَ ٌُطِعِ وَهَي ذًُُىبَكُن

 : نَا بعد

فًُا نإ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ َٔ ايعالَـات ايـمت زٝـص بٗـا نٖـٌ ايطـ١ٓ عـٔ        

ٟ غريِٖ َٔ املسد١٦، قاٍ  ، (1)«ضـتجٓا٤ نٍٚ اإلزدـا٤ رـسى ا   » :عبدايسمحٔ بٔ َٗـد

ٔ  فٗـٛ َسدـ٧       »ٚقاٍ ضفٝإ ايجٛزٟ:  ، ٚهلـرا نـإ   (2)«َـٔ قـاٍ نْـا َـؤَ ٚت ٜطـتج

ــٔ       ــٕٛ َـ ــإ، ٜٚتعذبـ ــتجٓا٤ يف اإلميـ ــٔ رـــسى ا ضـ ــ٢ َـ ــٕٛ عًـ ــاو ٜعٝبـ ايطـــًل اي ـ

; عصَت ع٢ً حبح َطأي١ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ، ٚعْٓٛت يًبشح (3)رازن٘

                                      
(، وااجلري يف الرلر  ة 2/679( )مسلن  ابلع اةل سالطليي يف ذلب ا اارل ر ) «أصل  اررجل  »خرجو بلفظ: ( وأ3/598) السنةيف خلالل أخرجو ا (1)
 (.2/871(، وابع بطة يف ارب نة )2/664)
 (.15/175( للبىيب، والوايف ب لوفي ت )11/228(، وانظر: ت ر خ ارسالم )3/1111أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (2)
شللرح أصللول (، والاللكلل ئيف يف 2/664(، وااجللري يف الرللر  ة )3/598(، واخلللالل يف السللنة )347، 1/335بللع أ لل  يف السللنة )أخرجللو اةلل ا   (3)

 ،منصلور بلع ادل تملر( ونقلوه الع ارمل م م للن بلع أنلإل، وارمل م أ ل ، وا وزااليف، وسل ي  بلع اةل ال    ، و 979-5/978) ااتق د أى  السنة واجلم اة
واطل   بلع  ،وإمس ايل  بلع أيب خ لل  ،وال ال  بع ادلسليا ،وام رة بع الق ق ع ،وإمس اي  بع أيب خ ل  ،وليث بع أيب سليم ،ا امشو  ،وادلغرية بع مقسم

 ، وغريىم.و     بع أيب ز  د، و  ة ال   ت ،وسفي ن الثوري ،وابع شيمة ،الس ئا
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( ٚقد قطُت ايبشح إىل ني ايطًل ٚشتايفِٝٗني ايطًل ٚشتايفِٝٗا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ با ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ ب)بـ 

 : َكد١َ، ٚزٗٝد، ٚف ًني، ٚخاز١، نُا ًٜٞ

 املكد١َ، ٚرػتٌُ خط١ ايبشح.

 ايتُٗٝد، ٜٚػٌُ َا ًٜٞ:

  : ًًٚػ١يف ايَع٢ٓ ا ضتجٓا٤ ن. 

  :طصطالحا  يفَع٢ٓ ا ضتجٓا٤ ثاًْٝا. 

 .ثايجًا: نْٛاع ا ضتجٓا٤ 

o ٕبني ايطًل ٚشتايفِٝٗ، ٚفٝ٘ نزبع١  ايف ٌ األٍٚ: ا ضتجٓا٤ يف اإلميا

 َباسح:

 َع٢ٓ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإٍٚاملبشح األ :. 

 ٚفٝ٘ نزبع١ َطايب:ايطًلعٓد  يف اإلميإ سهِ ا ضتجٓا٤: ْٞاملبشح ايجا ، 

 .املطًب األٍٚ: َٛقفِٗ َٔ ايطواٍ عٔ اإلميإ 

 .املطًب ايجاْٞ: َٛقفِٗ َٔ إداب١ َٔ ضأهلِ عٔ إمياِْٗ 

 .يح: نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإاملطًب ايجا 

 .املطًب ايسابع: ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا 

 دايفني.املعٓد  يف اإلميإ سهِ ا ضتجٓا٤: يحايجا بشحامل 

 ايسي ع٢ً املدايفني.: سابعاي بشحامل 

o ّبني ايطًل ٚشتايفِٝٗ. ايف ٌ ايجاْٞ: ا ضتجٓا٤ يف اإلضال 

 ِٖ ْتا٥ر ايبشح.ارتاز١، ٚرػتٌُ ن

 فٗسع امل ايز ٚاملسادع.

 فٗسع املٛضٛعات.
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 التنهيد

 أوالً: يعىن االستثناء يف انهغة:

ا ضتجٓا٤ َ دز َٔ ايفعٌ )اضتج٢ٓ( َأخٛذ ايجالثٞ )ثٓـ٢(، ٚنطصـً٘ ايسدـٛع    

ٞك ذنـــسٙ َـــّس ٚايتهـــساز، ألْـــ٘ ِّـــ ، قـــاٍ ابـــٔ فـــازع: ٠ً يف ايتف ـــ٠ًٌٝ يف ادتًُـــ١ َٚـــّسُث

نٚ دعًـ٘ غـ٦ٝني    ،ٖٚٛ رهسٜـس ايػـ٤ٞ َـسرني    ،ٕٛ ٚايٝا٤ نطصٌ ٚاسد)ث٢ٓ( ايجا٤ ٚايٓ»

َـٔ   َٚعٓـ٢ ا ضـتجٓا٤  ...ثٓٝـت ايػـ٤ٞ ثٓٝـاً    :ٚذيـو قٛيـو   ،َتٛايٝني نٚ َتبـآٜني 

ٌ ٠ً يف ادتًُـ١ َٚـسّ  ٚذيو نٕ ذنـسٙ ٜجٓـ٢ َـسّ    ;قٝاع ايباب ألْـو إذا   ;٠ً يف ايتف ـٝ

 فكـد ذنـست بـ٘ شٜـداً     ًاإ  شٜـد  :فإذا قًت ،ففٞ ايٓاع شٜد ٚعُسٚ ،خسز ايٓاع :قًت

ٖٚـٛ اضـتفعاٍ َـٔ )ثٓٝـت عًٝـ٘( نٟ      »، ٚقـاٍ ايعهـ:ٟ:   (4)«ظـاٖساً  َس٠ نخس٣ ذنسًا

ألٕ املدــسز يــبعم ادتًُــ١ َٓٗــا عــاال عًٝٗــا باقتطــاع بعضــٗا   ،عطفــت ٚايتفــت

 .(5)«عٔ اذتهِ املرنٛز

 ثانياً: يعىن االستثناء يف االصطالح:

، ٚقاٍ ابٔ دين: (6)«مبع٢ٓ إ  ٌٍَٔ ن ا ضتجٓا٤ إخساز بعٍم»قاٍ ايسَاْٞ: 

، ٚقـاٍ  (7)«مما نيخًت فٝ٘ غـريٙ نٚ ردخًـ٘ فُٝـا نخسدـت َٓـ٘ غـريٙ       نٕ ختسز غ٦ًٝا»

نطصـٌ ا ضـتجٓا٤ نٕ رطـتجين غـ٦ًٝا َـٔ شًـ١ اغـتًُت عًٝـ٘ يف نٍٚ َـا          »ابٔ فازع: 

ٚقٝـٌ   ،)إ ( نٚ َا قاّ َكاَٗـا ـإخساز بعم َٔ نٌ ب»، ٚقاٍ ايعه:ٟ: (8)«يفغ ب٘

 .(9)«از َا يٛ  إخساد٘ يتٓاٚي٘ اذتهِ املرنٛزٖٛ إخس

 ثانثاً: أنىاع االستثناء:

 يالضتجٓا٤ ْٛعإ:

                                      
 .(138غة وسنع ال رب يف كالمه  )، وانظر: الص حيب يف فقو الل(392-1/391م جم مق  يإل اللغة ) (4)
 (.1/312يف ال  الةن   واراراب )اللة ب  (5)
 (. 71من زل احلروف ) (6)
 (.66اللمع ) (7)
 (.138الص حيب يف فقو اللغة وسنع ال رب يف كالمه  ) (8)
 (.1/312)اللة ب  (9)
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ُٜط٢ُ: اذتكٝكٞ، ٚاضتجٓا٤ ايتش ـٌٝ، ٜٚهـٕٛ بـاأليٚات     األٍٚ: ا ضتجٓا٤ ايعسيف، ٚ

 املعسٚف١ )إ  ٚنخٛارٗا(، ٖٚٛ املعسٚف يف اطصطالح ايٓشا٠.

ُٜطـــ٢ُ: ا ـــ  ٚايجـــاْٞ: ــٕٛ  (10)اشٟا ضـــتجٓا٤ ايٛضـــعٞ، ٚ ــتجٓا٤ ايتعطٝـــٌ، ٜٚهـ ، ٚاضـ

ــا٤،        ــالّ ايفكٗـ ــ١ٓ، ٚنـ ــاب ٚايطـ ــٛ، ايهتـ ــسٚف يف ْ ـ ــٛ املعـ ــا، ٖٚـ ــ١٦ٝ ٚضتٖٛـ باملػـ

 .(12)ي سف٘ ايهالّ عٔ ادتصا٤ ٚايجبٛت ساً ، ُٚضُٞ اضتجٓا٤ً (11)ٚعًُا٤ ايػسٜع١

 وانفرق بني اننىعني ين وجهني:

ـــ     األٍٚ: ُٜطــ ــرا  ــ٤ٞ; ٚهلـــ ــدٙ غـــ ــ٢ بعـــ ــاأليٚات ٜبكـــ ــتجٓا٤ بـــ ـــ)اضتجٓا٤ نٕ ا ضـــ ُٞ بـــ

ُٜطـُٞ بــ)اضتجٓا٤    ايتش ٌٝ(، ٚنَا ا ضتجٓا٤ باملػ١٦ٝ فال ٜبك٢ بعدٙ غ٤ٞ; ٚهلرا 

 .(14)فٗٛ ٜسفع سهِ ايهالّ بايه١ًٝ (13)ايتعطٌٝ(

ــا ٜٛدبـــ٘ عُـــّٛ ايًفـــغ نٕ ا ضـــتجٓا٤ بـــاأليٚات ٜ ايجـــاْٞ: ــا ا ضـــتجٓا٤ ٚ ،سفـــع َـ نَـ

 إِلًََّ أُوحًَِ هَب فًِ أَجِدُ قُل ال} :فُٔ األٍٚ قٛي٘ رعاىل ،فع َا ٜٛدب٘ ايًفغفري باملػ١٦ٝ

ٌ     ، ص245طاألْعـاّ:  {تَهتً ٍهَ ٌَكُهىىَ  أَى إِالّ ۥٓطَبعِن ٌَطعَوُههُ  عَلَىَٰ هُحَسَّهًب )ٚاهلل  :َٚـٔ ايجـاْٞ قـٍٛ ايكا٥ـ

 .(15)ٚ)عبدٙ عتٝل ٚاَسنر٘ اايل إٕ غا٤ اهلل رعاىل(، ألفعًٔ نرا إٕ غا٤ اهلل(

                                      
 (.1/411كو ال واين )(، والفوا 2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )4/22انظر: البخرية ) (11)
 (.6/466(، وهن  ة احملت ج )3/311(، ومغين احملت ج )138انظر: ادلسودة يف أصول الفقو ) (11)
 (.3/311انظر: مغين احملت ج ) (12)
 (.2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )3/154انظر: ب ائع الصن ئع ) (13)
 (.2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )23/141والتفسري الكةري ) (،3/68(، واحملصول )1/218انظر: قواطع ا دلة ) (14)
 (.91)الكلي ت انظر:  (15)
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 ن بني انسهف وخمانفيهىانفصم األول: االستثناء يف اإلميا

 املبحث األول: معيى االستثياء يف اإلميان

 يفغ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ عتتٌُ َعٓٝني: 

رعًٝـل اإلميــإ مبػــ١٦ٝ اهلل رعــاىل، بــإٔ ٜكـٍٛ: نْــا َــؤَ إٕ غــا٤ اهلل، ٜسٜــد:    األٍٚ:

، ٖٚرا َـساي َـٔ اضـتج٢ٓ يف اإلميـإ َـٔ ايطـًل       إْٞ قد آَٓت ٚإمياْٞ مبػ١٦ٝ ايًّ٘

 رتًل.ٚا

، ٖٚـرا املعٓـ٢   نْا نَٚٔ بعد ذيـو رعًٝل إْػا٤ اإلميإ ع٢ً املػ١٦ٝ، فريٜد:  ايجاْٞ:

ٚإٕ نإ عتتًُ٘ يفـغ ا ضـتجٓا٤ إ  إْـ٘ ت ٜهـٔ ٜك ـدٙ َـٔ اضـتج٢ٓ يف اإلميـإ         

 َٔ ايطًل ٚارتًل، ٖٚٛ نٕ ٜساي با ضتجٓا٤.

ــ٘ اهلل:    ــالّ زمحـ ــٝذ اإلضـ ــاٍ غـ ــل   »قـ ــًل ٚارتًـ ــٔ ايطـ ــتجٓٛا َـ ــرٜٔ اضـ  ت ٚايـ

ٜك ـــدٚا يف اإلْػـــا٤، ٚإ ـــا نـــإ اضـــتجٓااِٖ يف إخبـــازٙ عُـــا قـــد س ـــٌ يـــ٘ َـــٔ  

ٕ نْػـأ   َٚـا نعـسف نسـداً   »، ٚقـاٍ:  (16)«اإلميإ فاضـتجٓٛا   ،فعًكـ٘ عًـ٢ املػـ١٦ٝ    اإلميـا

فٗـرا ت   ،نْا نَٚـٔ بعـد ذيـو    :غا٤ اهلل إٕٕ نإ َك ٛيٙ نْا َؤَ إف ;عًك٘ فإذا

ٍ  اإلضـالّ  َـٔ نٖـٌ يٜـٔ    ٌٖ ر ري  :ٜكاٍ ي٘ ايرَٟجٌ  ،ٜ س َوًَٓا  إٕنطصـري  : فكـا

ُٜ ،غــا٤ اهلل قــد آَٓــت  نْــٕٞ نــإ ق ــدٙ إٚ ،طــًِ بــٌ ٖــٛ بــام عًــ٢ ايهفــس  فٗــرا ت 

فـال ظتـٛش    ،ايًفـغ عتتُـٌ ٖـرا ٖٚـرا     إاـالم يهٔ  ،مبػ١٦ٝ اهلل طصاز َوًَٓا ٞمياْإٚ

ٜعًـل باملػـ١٦ٝ َـا     إ ـا ٕ األطصـٌ نْـ٘   إفـ  ٚنٜضـاً  اإلْػـا٤،  يفَجٌ ٖرا ايًفـغ   إاالم

ٚايــرٜٔ اضــتجٓٛا ت   ،ٚاذتاضــس فــال ٜعًــل باملػــ١٦ٝ    املاضــٞفأَــا  ،َطــتكباًلنــإ 

 أًُهصِ َ  وَهَب بِٱللَّهِ ءَاهَنَّب اْقُىلُى} :ٜكٛيٛا نٕنٝل ٚقد نَسٚا  ،نُا ركدّ اإلْػا٤ يفٜطتجٓٛا 

                       ،ص236طايبكــــــس٠: {بَبطِوَٱألَظهههههه قُههههههىةٌََعوَ وَإِظههههههحََٰقَ وَإِسََٰعٍِههههههلَ ٍههههههن إِبههههههسََٰ ِ إِلَههههههىَٰ أًُههههههصِ َ وَهَههههههب إِلٍَنَههههههب

                                      
 (.1/58(، وانظر: فت وى السةكيف )13/42رلموع الفت وى ) (16)
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون
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 {ۦلِهِوَزُظُه  ۦوَكُتُبِههِ  ۦوَهَلََٰئِكَتِههِ  بِٱللَّههِ  ءَاهَهيَ  كُلٌّ وَٱملُؤهِنُىىَ ۦهِي زَّبِّهِءَاهَيَ ٱلسَّظُى ُ بِوَب أًُصِ َ إِلٍَهِ } :ٚقاٍ رعاىل
 .بال اضتجٓا٤ َِٓٗ قطعًا اإلميإفأخ: نِْٗ آَٓٛا فٛقع  ص185طايبكس٠:

ًّــ٘ َٚـــا نْــصٍ إيٝٓــا       ٚعًــ  ًّــ٘ بـــال    ،٢ نــٌ نســد نٕ ٜكــٍٛ: آَٓــا باي  نُــا نَــس اي

َا اضـتج٢ٓ نسـد َـٔ ايطـًل قـث يف َجـٌ        ،اضتجٓا٤، ٖٚرا َتفل عًٝ٘ بني املطًُني

 سٌّٖــرا، ٚإ ــا ايهــالّ إذا نخــ: عــٔ ْفطــ٘ بأْــ٘ َــؤَ نُــا غتــ: عــٔ ْفطــ٘ بأْــ٘ بكــ  

 فـإذا قـاٍ:   ،نْت بكـسٌّ ركـٞ    فكٍٛ ايكا٥ٌ ي٘: نْت َؤَ ٖٛ عٓدِٖ نكٛي٘: ٌٖ ،ركٞ

ــ٘، ٚنزدــٛ نٕ ننــٕٛ نــريو،     ،٢ ْفطــ٘ركــٞ، فكــد شنَّــ  نْــا بــسٌّ  ًّ فٝكــٍٛ: إٕ غــا٤ اي

ًّــ٘ يــ٘، ٚدــصااٙ عًٝــ٘، ٚنتابــ١ املًــو يــ٘،     ٚذيــو نٕ اإلميــإ ايتــاّ ٜتعكبــ٘ قبــٍٛ اي

فا ضتجٓا٤ ٜعٛي إىل ذيو   إىل َا عًُ٘ ٖٛ َٔ ْفط٘ ٚس ـٌ ٚاضـتكس، فـإٕ ٖـرا     

ــ٘ ٚفضــً٘ ٚإسطــاْ٘،        ٜ ــض رعًٝكــ٘ ًّ باملػــ١٦ٝ، بــٌ ٜكــاٍ: ٖــرا ساطصــٌ مبػــ١٦ٝ اي

 .(17)«، ٚذيو حتكٝل   رعًٝل(إذا غا٤ ايًّ٘) ٢:مبعٓ (إٕ غا٤ ايًّ٘)ٚقٛي٘ فٝ٘: 

 

                                      
 (.45-13/44رلموع الفت وى ) (17)



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 373
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 ملبحث الثاىي: حكه االستثياء يف اإلميان عيد السلفا

املتأٌَ ملعتكد ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ظتد نٕ هلِ َٛقفًا َٔ ايطـواٍ  

عــٔ اإلميــإ، َٚٛقفــًا َــٔ إدابــ١ ايطــا٥ٌ هلــِ عــٔ إميــاِْٗ، نُــا ظتــد نٜضــًا نٕ            

نيفــاظِٗ يف ا ضــتجٓا٤ رعــديت، ٚناًكــت يعــد٠ اعتبــازات  سعٖٛــا يف اضــتجٓا٥ِٗ،  

ّٝٔ ٖرا َٔ خالٍ املطايب ايتاي١ٝ:  ٜٚتب

 املطًب األٍٚ: َٛقفِٗ َٔ ايطواٍ عٔ اإلميإ

  ٗ ــاْ ــاع عـــٔ إميـ ــواٍ ايٓـ ــ١ًنـــسٙ ايطـــًل اي ـــاو ضـ نســـدثٗا » ِ، ٚعـــدٚٙ بدعـ

بـٌ ظتـد    ،فإٕ ايسدٌ ٜعًِ َٔ ْفط٘ نْ٘ يٝظ بهـافس  ،املسد١٦ يٝشتذٛا بٗا يكٛهلِ

ــدقاً  ــ٘ َ ـ ٍ   قًبـ ــٛ ــ٘ ايسضـ ــا٤ بـ ــا دـ ــٍٛ ،مبـ ــٛ     :فٝكـ ــإ ٖـ ــت نٕ اإلميـ ــؤَ فٝجبـ ــا َـ نْـ

ٔ  ،ايت ــدٜل  ،َــست بــ٘ٚ  مــصّ بأْــو فعًــت نــٌ َــا ن   ،ألْــو مــصّ بأْــو َــوَ

ٖٚـرا   ،ٜهسٖـٕٛ ادتـٛاب نٚ ٜف ـًٕٛ يف ادتـٛاب    فًُا عًِ ايطًل َك ـدِٖ طصـازٚا   

فهــاْٛا ظتٝبــٕٛ باإلميــإ املكٝــد ايــرٟ        ،ٚركٝٝــد إاــالم ألٕ يفــغ اإلميــإ فٝــ٘   

 .(18)«ٜطتًصّ نْ٘ غاٖد فٝ٘ يٓفط٘ بايهُاٍ

 ٚمما زٟٚ عٔ ايطًل يف ذيو َا ًٜٞ:

2-  ٍ َــا نغــو يف إميــاْٞ   »   فكــاٍ:نَــؤَ نْــت  ايٓدعــٞ:إبــساِٖٝ  نٕ زدــاًل ضــأ

 .(19)«بدع١عٔ ٖرا إٜاٟ  وضوايٚ

ٙ  :ابٔ ضرئٜ قاٍ -1 ستٓـ١ بدعـ١ نُـا ميـتشٔ       نَـؤَ نْـت   :ضواٍ ايسدٌ نخـا

 .(20)«ارتٛازز

                                      
 (.449-7/448) رلموع الفت وى (18)
( ولو 671-2/671)الرر  ة (، وااجري يف 341، 339، 1/321بع أ   يف السنة )(، واة ا  3/1113أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (19)

 «.ب اة ؟أمؤمع أنت :الرج    الرج   سؤال »لفظ آخر: 
 (.5/988)ااتق د أى  السنة أخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (21)
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 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 :فهتــب إيٝــ٘  نَــؤَ نْــت سكــًا :نتــب زدــٌ إىل األٚشاعــٞ :زٚح بــٔ عبــاي قــاٍ -3

ٚايهـالّ فٝـ٘ دـدٍ     ،فاملطـأي١ يف ٖـرا بدعـ١     ننتبت رطأيين نَؤَ نْـت سكـاً  

 .(21)«ا ٚت ْهًف٘ يف يٜٓٓات ٜػسس٘ يٓا ضًفٓ

إٕ غـا٤ ت  »  :نَـؤَ نْـت   :٦ٌإذا ضُـ نـإ ٜكـٍٛ   ضفٝإ بـٔ عٝٝٓـ١   َا ٚزي عٔ  -4

 .(22)«ٚ  نغو يف إمياْٞ ،ضوايو إٜاٟ بدع١ :ٚإٕ غا٤ قاٍ ،ظتب٘

٘ اإلَــاّ نمحــد بـٔ سٓبــٌ  ٦ٌ ضُـ  -5 ضــواي٘  :قــاٍ  نَـؤَ نْــت  :عــٔ ايسدـٌ ٜكــاٍ يــ

 .(23)«إٜاى بدع١

 فِٗ َٔ إداب١ َٔ ضأهلِ عٔ إمياِْٗاملطًب ايجاْٞ: َٛق

يهــٕٛ ايطــواٍ ٚادتــٛاب بدعــ١، ٚيهــٕٛ يفــغ      ،َــٔ نــإ ٜتٛقــل عــٔ اإلدابــ١    نًٚ :

اإلميإ فٝ٘ إاالم ٚركٝٝد، فهاْٛا ألدٌ ٖرا   ٜتطُٕٛ باإلميإ نُا ْكٌ ذيو 

، ٚرعديت اسٜك١ رٛقل ايطًل يف إداب١ َٔ ضـأهلِ عـٔ إميـاِْٗ نُـا     (14)نبٛ عبٝد

:ًٜٞ 

ُٜ ّسح ببدع١ٝ ادتٛاب عـٔ ٖـرا ايطـواٍ، نُـا ٚزي نٕ إبـساِٖٝ       َِٓٗ -ن َٔ نإ 

َٚـا   ،ادتٛاب بدع١» :قاٍ  نَؤَ نْت :عٔ ايسدٌ ٜكٍٛ يًسدٌايٓدعٞ ُض٦ٌ 

 .(25)«ٜطسْٞ إٕ غههت

 ٍنإِبههسََٰ ِ َ إِلَههىَٰ أًُههصِ وَهَههب إِلٍَنَههب أًُههصِ َءَاهَنَّههب بِٱللَّهههِ وَهَههب }َٚــِٓٗ َــٔ نــإ ٜتًــٛ قٛيــ٘ رعــاىل:  -ب

، نٚ ٜكــٍٛ: آَٓــا بــاهلل ٚنتبــ٘ ٚزضــً٘، ٚدــا٤ ٖــرا   ص236طايبكــس٠: {حََٰقَوَإِظهه وَإِسََٰعٍِههلَ

                                      
(، وا صةه ين احلجة يف بي ن احملجة 8/254لية )(، وأبو ن يم يف احل2/673(، وااجري يف الرر  ة )3/568)السنة أخرجو اخلالل يف  (21)
(1/112.) 
(، واخلالل يف السنة 346، 338، 1/311(، واة ا  بع ارم م أ   يف السنة )3/224أخرجو أبو الفض  ص حل بع ارم م أ   يف مس ئلو ) (22)
 (.5/982) د أى  السنة ااتق(، والاللك ئيف يف شرح أصول 667، 661، 2/661)الرر  ة (، وااجري يف 3/612)
 (.5/984)ااتق د أى  السنة (، والاللك ئيف يف شرح أصول 3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (23)
 (.7/448(، وانظر: رلموع الفت وى )21-21اردي ن ) (24)
 (.21(، ويف اردي ن )6/169أخرجو ابع أيب شيةة يف ادلصنف ) (25)
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 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

َطٓدًا عٔ ابٔ َطعٛي 
ٕ  (27)ٚإبساِٖٝ ايٓدعٞ (26) ، (28)، ٚااٚٚع بـٔ نٝطـا

 .(30)، ٚاإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ(29)ضرئٜ ٚستُد بٔ 

 :قــاٍ  نَــؤَ نْــت :إذا ضــأيين ايسدــٌ :قٝــٌ يــَ٘ٚٓــ٘ َــا ٚزي نٕ اإلَــاّ نمحــد  

قــاٍ  ،  ْػــو يف إميآْــا :نٚ قــاٍ ،  ٜػــو يف إمياْــو ،ضــواي٘ إٜــاى بدعــ١»

آَٓــت بــاهلل   :نقــٍٛ نُــا قــاٍ اــاٚٚع   :اهلل قــاٍ ٚسفعــٞ نٕ نبــا عبــد   :املصْــٞ

 .(31)«َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘

ٍ َِٚٓٗ َٔ نإ ٜكٍٛ:   إي٘ إ  اهلل، نُا ٚزي عٔ إبساِٖٝ ايٓدعٞ نْ٘  -ز  :قـا

 .(32)«  إي٘ إ  اهلل :فكٌ نْت  نَؤَ :إذا قٌٝ يو»

ٔ ، ٚإٕ  َٔ نإ ٜطتف ٌ عٔ َساي ايطا٥ٌ ثاًْٝا: ، فإٕ نزاي َطًل اإلميإ ت ٜطـتج

 نزاي اإلميإ املطًل اضتج٢ٓ.

  ٍ ٕ    : زـاّ بـٔ صتــٝض   َٚـٔ ذيـو قــٛ  :فكــاٍ  ضـأٍ زدــٌ اذتطـٔ ايب ـسٟ عــٔ اإلميـا

 ٕ ــا ٘ ٚنتبــ٘ ٚزضــً٘  فــإٕ نٓــت رطــأيين عــٔ اإلميــإ بــاهلل َٚال٥هتــ      ،اإلميــإ إمياْ

   ٔ ــوَ ــا َـ ــاب فأْـ ــاز ٚايبعـــح ٚاذتطـ ــ١ ٚايٓـ ــٍٛ اهلل   ،ٚادتٓـ ــٔ قـ ــأيين عـ ــت رطـ  ٚإٕ نٓـ

                                      
رواه »(: 1/55(، قلل ل اذليثمليف يف رلمللع ال وائلل  )1/83(، والةيهقلليف يف الرل ا )9/158طلياين يف الكةللري )(، وال21أخرجلو أبللو اةيل  يف ارديلل ن ) (26)

 .«الطياين يف الكةري ورج لو رق ت
مسن  (، والطيي يف ذب ا اار ر )1/321(، واة ا  بع أ   يف السنة )6/166(، وابع أيب شيةة يف ادلصنف )21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (27)

(، والاللكل ئيف 2/668)الرلر  ة (، وااجري يف 4/129(، واخلالل يف السنة )1113-3/1112(، وحرب الكرم ين يف مس ئلو )2/674ابع اة س( )
 (.4/224(، وأبو ن يم يف احللية )5/979يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )

(، واةللل ا  بلللع أ للل  يف السلللنة 6/166(، وابلللع أيب شللليةة يف ادلصلللنف )11/128صلللنف )(، واةللل الرزا  يف ادل21أخرجلللو أبلللو اةيللل  يف ارديللل ن ) (28)
 (.5/979(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )2/672)الرر  ة (، وااجري يف 4/133(، واخلالل يف السنة )323، 1/321)
(، والطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  1/321(، واة ا  بع أ   يف السلنة )1/328ة )(، والف كهيف يف أخة ر مك21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (29)

 (.5/981(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )2/671)الرر  ة (، وااجري يف 2/677ابع اة س( )
 (.3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (31)
 (.3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (31)
، 2/671)الرللر  ة (، وااجلري يف 2/675(، والطليي يف ذللب ا اارل ر )مسلن  ابللع اةل س( )343، 1/321يف السلنة ) اةل ا  بلع أ لل خرجلو أ (32)

673.) 
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 ئِه َ أُوْلََٰ}اآلٜات قـسن إىل   ص1طاألْفاٍ: {قُلُىبُهُن وَجِلَت ٱللَّهُ ذُكِسَ إِذَا ٱلَّرٌِيَ ؤهِنُىىَإًَِّوَب ٱملُ} :ٚدٌعص

 .(33)«ْا َِٓٗ نٚ  اهلل َا نيزٟ ن فٛ ص4طاألْفاٍ: {بقّحَ ٱملُؤهِنُىىَ  ُنُ

، ٚق دِٖ ايـدخٍٛ يف اإلميـإ   َٔ ٜس٣ ايتطُٞ مبطًل اإلميإ بال اضتجٓا٤ :ثايجًا

  نُايــ٘، ٚدــا٤ ٖــرا َطــٓدًا عــٔ ابــٔ َطــعٛي  
، (35)ايــسمحٔ  ايطــًُٞ عبــد، ٚ(34)

 .(37)، ٚزٚاٙ املايه١ٝ عٔ اإلَاّ َايو بٔ نْظ(36)ٚإبساِٖٝ ايتُٝٞ

بٗـرا  كٗـا٤ ايـرٜٔ نـاْٛا ٜتطـُٕٛ     ٚنـريو ْـس٣ َـرٖب ايف   »قاٍ نبٛ عبٝد: 

ايسمحٔ ايطًُٞ، ٚإبساِٖٝ  ضتٔ َوَٕٓٛ، َِٓٗ عبد :ا ضِ بال اضتجٓا٤، فٝكٛيٕٛ

ّ    ،ايتُٝــٞ، ٚعــٕٛ بــٔ عبــداهلل، َٚــٔ بعــدِٖ، َجــٌ عُــس بــٔ ذز          ،ٚاي ــًت بــٔ بٗــسا

َٚطعس بٔ نداّ، َٚٔ ضتا ضتِٖٛ، إ ا ٖٛ عٓدْا َِٓٗ عًـ٢ ايـدخٍٛ يف اإلميـإ    

ــتهُا  ــ٢ ا ضـ ــرئٜ       ، ٍ  عًـ ــٔ ضـ ــني ابـ ــساِٖٝ ٚبـ ــني إبـ ــِٓٗ ٚبـ ــسم بٝـ ــس٣ نٕ ايفـ ن  رـ

ــ٘ نطصــالً  (38)ط  ٜتطــُٕٛصع إ ــا نــإ نٕ ٖــو ٤ نــاْٛا    ٚٚاــاٚ ٚنــإ اآلخــسٕٚ   ب

 .(39)«ٜتطُٕٛ ب٘

 

األٚشاعـٞ:  َٚٔ ذيـو قـٍٛ اإلَـاّ     ،ٚاضعًا يف ا ضتجٓا٤ ٚعدَ٘ األَسَٔ ٜس٣ : زابعًا

إٕ غــا٤ اهلل فشطــٔ، يكــٍٛ اهلل  َــٔ قــاٍ نْــا َــؤَ فشطــٔ، َٚــٔ قــاٍ: نْــا َــؤَ     »

                                      
 (.182(، ويف االاتق د )1/86)ش ا اردي ن أخرجو الةيهقيف يف  (33)
 (.664، 663، 2/662أخرجو الطيي يف ذب ا اار ر )مسن  ابع اة س( ) (34)
 (. 665، 2/664(، والطيي يف ذب ا اار ر )مسن  ابع اة س( )6/173أخرجو ابع س   يف الطةق ت ) (35)
 (.6/161أخرجو ابع أيب شيةة يف ادلصنف ) (36)
 (.13/242(، والبخرية )1/89ترتيا ادل ارك وتقر ا ادلس لن ) (37)
 ( ووصفه  بأهن  سقط ظ ىر.22ن  يب اةي  )أرةت ىبه ال   دة اليت ذكرى  الريخ ا لة ين يف حتقيق اردي  (38)
قل ل أصلح بن : كلل ن  :أبلو م  و لة : قل لقلل لحل رين أ ل  بلع بل    »(: 2/665(، وقل ل الطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  ابللع اةل س( )22ارديل ن ) (39)

م، اختلف الين  فيو، واملرو بلع ملرة، والون بلع اةل ا  بلع اة ا  بع مس ود، واة ا  بع امر، واة ا  بع      ا نص ري، وزلم  بع احلنفية، وإبراىي
، وأ لوب اتةة، وا صم بع كليا اجلرميف، والضح ك ادلررقيف، واط   بع أيب رب ح، وامر بع ذر، ومق ت  بع حي ن، واةل ال     بلع أيب راود، واةل الكرم

 لل د بللع أيب سللليم ن، ومسلل ر بللع كلل ام، وأبللو إسللحق الرللية ين، وذر، ابلع ا ئللب، والقمللة بللع مررلل ، وزللل رب بللع درلل ر، واةلل ا الو، ومسلللم النحلل ت، و 
 .«وس ي  بع جةري، وطلق بع حةيا، كلهم  ثةت اردي ن
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 ٌ ٚقــــد عًـــِ نْٗــــِ  ص 17طايفـــتض:  {ءَاهِهههنِ َ  ٱللَّهههههُ شَهههبءَ  إِى ٱحلَهههسَامَ  ٱملَعهههه ِدَ خُلُيَّلَتَهههد } :عصٚدـــ

 .(40)«ياخًٕٛ

٘ »قـاٍ نبــٛ عبٝــد:   ٚإ ــا  ،ٚهلــرا نــإ ٜأخــر ضـفٝإ َٚــٔ ٚافكــ٘ ا ضــتجٓا٤ فٝــ

تهِ يف ايباب األٍٚ َـٔ  ٛا ايػٗاي٠ باإلميإ شتاف١ َا نعًُنساٖتِٗ عٓدْا نٕ ٜبّت

ٜطــُٕٛ نٖــٌ املًــ١  فــإِْٗايتصنٝــ١ ٚا ضــتهُاٍ عٓــد اهلل، ٚنَــا عًــ٢ نسهــاّ ايــدْٝا  

َـوَٓني، ألٕ ٚ ٜـتِٗ ٚذبـا٥شِٗ ٚغـٗايارِٗ َٚٓـانشتِٗ ٚشٝـع ضـٓتِٗ         شٝعًا

ــاً       ــ٘ شٝعـ ــتجٓا٤ ٚرسنـ ــس٣ ا ضـ ــٞ ٜـ ــإ األٚشاعـ ــرا نـ ــإ، ٚهلـ ــٞ اإلميـ ــٞ عًـ ــا ٖـ  إ ـ

 .(41)«ٚاضعني

، يــٝظ غــهًا يف اإلميــإ، بــٌ يعــد٠  (42)ٜــس٣ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ َــٔ نــإ خاَطــًا:

اعتبازات ضٝأرٞ ذنسٖـا، ٖٚـِ َـا بـني َ ـّسٍح با ضـتجٓا٤ نٚ َٓهـٍس يًكطـع بٛطصـل          

َٚرٖب عدي َٔ اي شاب١ َـِٓٗ: عُـس بـٔ     (43)باإلميإ، ٖٚرا قٍٛ شاٖري ايطًل

ارتطاب 
بٔ نبٞ اايب  ، ٚعًٞ (44) 

، ٚعبـداهلل بـٔ َطـعٛي    (45)
، ٚعا٥ػـ١  (46) 

ٟ  (47)زضٞ اهلل عٓٗا ، ٚابـٔ  (49)، ٚاإلَـاّ نمحـد  (48)، َٚٔ ايطًل قاٍ ب٘: ضـفٝإ ايجـٛز

 .(51)، ٚغريِٖ نجري(50)سبإ

                                      
 (.21اردي ن ) (41)
 (.21اردي ن ) (41)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةشرح أصول انظر:  (42)
 (.1/149(، واالستق مة )666، 7/515انظر: رلموع الفت وى )( 43)
 (.5/975) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (44)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (45)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنة(، والاللك ئيف يف شرح أصول 594-3/593أخرجو اخلالل يف السنة ) (46)
(، 1/349يف السللنة )اةل ا  بلع أ ل  (، و 3/999(، وحللرب الكرمل ين يف مسل ئلو )21ديل ن )(، ويف ار6/165أخرجلو ابلع أيب شليةة يف ادلصلنف ) (47)

 (.968-967، 5/951) ااتق د أى  السنةوالاللك ئيف يف شرح أصول 
 (.594-3/593أخرجو اخلالل يف السنة ) (48)
 (.3/594أخرجو اخلالل يف السنة ) (49)
 (.8/266انظر: صحيح ابع حة ن ) (51)
الةعليي سل ي  بلع  وأيب ،وإبلراىيم النع ليف ،وزلمل  بلع سلري ع ،واحلسلع ،سو طل و  ( الع5/968) ااتقل د أىل  السلنةاللك ئيف يف شلرح أصلول نقلو ال (51)

ومغللرية بللع  ،واملل رة بللع الق قلل ع ،و لل ة ال  لل ت ادلغللريب ،واطلل   بللع السلل ئا ،وإمس ايلل  بللع أيب خ للل  ،ومنصللور ،وا امللش ،والضللح ك ادلرللرقيف ،فللريوز
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َٔ طصف١ نٌٖ اذتل ممٔ ذنسْا َٔ نٖـٌ ايعًـِ: ا ضـتجٓا٤ يف    »قاٍ اآلدسٟ: 

ٕ     -اإلميإ،   ع٢ً د١ٗ ايػو  ٚيهـٔ خـٛف    -ْعـٛذ بـاهلل َـٔ ايػـو يف اإلميـا

فطــِٗ َــٔ ا ضــتهُاٍ يالميــإ،   ٜــدزٟ نٖــٛ ممــٔ ٜطــتشل سكٝكــ١    ايتصنٝــ١ ألْ

٦ًٛا: نَــؤَ نْــت  قــاٍ:  ٚذيــو نٕ نٖــٌ ايعًــِ َــٔ نٖــٌ اذتــل إذا ضـُـ    اإلميــإ نّ  

آَٓــت بــاهلل َٚال٥هتـــ٘ ٚنتبــ٘ ٚزضـــً٘ ٚايٝــّٛ اآلخـــس ٚادتٓــ١ ٚايٓـــاز، ٚنغــباٙ ٖـــرا،       

ٜـدز٣ نٖـٛ     اإلميـإ   ٚايٓاال بٗرا، ٚامل دم ب٘ يف قًب٘ َؤَ، ٚإ ا ا ضتجٓا٤ يف

ْعــت اهلل عــص ٚدــٌ بــ٘ املــوَٓني َــٔ سكٝكــ١ اإلميــإ نّ    ٖــرا    ممــٔ ٜطــتٛدب َــا

اسٜل اي شاب١ زضـٞ اهلل عـِٓٗ ٚايتـابعني هلـِ بإسطـإ، عٓـدِٖ نٕ ا ضـتجٓا٤ يف        

ــاٍ      ــتجٓا٤ يف األعُـ ــا ا ضـ ــب  ٚإ ـ ــدٜل بايكًـ ــٍٛ، ٚايت ـ ــٕٛ يف ايكـ ــاٍ،   ٜهـ األعُـ

 .(52)«املٛدب١ ذتكٝك١ اإلميإ

 َا نيزنـت نسـداً   :مسعت عت٢ٝ بٔ ضعٝد ٜكٍٛ»قاٍ اإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ: 

 .(53)«ٚزآٙ ا ضتجٓا٤ٔ عت٢ٝ ٚسطَّ ا ضتجٓا٤َٔ نطصشابٓا ٚ  بًػين إ  ع٢ً 

ُُٜٝص بٗا نٖـٌ ايطـ١ٓ َـٔ غريٖـِ،      ٚنطصبض ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ عٓدِٖ عال١َ 

ايسمحٔ بٔ َٗـدٟ   ين عٔ عبدبًػ :عٔ نبٞ عبداهلل قاٍ» نُا ز٣ٚ ارتالٍ بطٓدٙ

 .(54)«نٍٚ اإلزدا٤ رسى ا ضتجٓا٤ :نْ٘ قاٍ

 

 

 

 

                                                                                       
 ،وجر لر بلع اة احلميل  ،وسلفي ن بلع ايينلة ،وسفي ن الثوري ،وم مر شيمة،اة ا  بع و  ،  بع خليفةوزل ح  ،وليث بع أيب سليم ،    بع أيب ز  دو  ،مقسم

 .وأيب رور ،وأيب اةي  ،أ  وارم م  ،وحيىي بع س ي  القط ن ،واة ا  بع ادلة رك
 (.2/656الرر  ة ) (52)
(، والسلنة ل ةل ا  3/997(، ومسل ئ  حلرب الكرمل ين )2/552(، وال لل  وم رفلة الرجل ل لممل م أ ل  )3/224)ة صل حل  روا بمس ئ  ارم م أ    (53)

 (.661-2/661(، والرر  ة لآلجري )3/595(، والسنة للعالل )1/311بع أ   )
 سةق ا وه. (54)
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 املطًب ايجايح: نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

 رعديت نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ نُا ًٜٞ:

 :َِٓٗ َٔ اضتج٢ٓ بكٛي٘: )نْا َؤَ إٕ غا٤ اهلل( نًٚ :

ايٛيٝــد بــٔ  ممــٔ قــاٍ با ضــتجٓا٤، قــاٍ    ٚدــا٤ ٖــرا َطــٓدًا عــٔ نــجري َــٔ ايطــًل   

ٚ   » :َطًِ قاٍ ٞ األ مسعـت نبـا عُـس ٚضـعٝد بـٔ عبـدايعصٜص     ،ْـظ نَٚايـو بـٔ    ،ٚشاعـ

نْـــا َـــؤَ إٕ غـــا٤  :نقـــٍٛ نٕٜٚـــأذْٕٛ يف ا ضـــتجٓا٤  ،نْـــا َـــؤَ :ٜكـــٍٛ نٕٜٓهـــسٕٚ 

 ،ٚيٝــح ،َٚػــري٠ ،َٚٓ ــٛز األعُــؼ،نــإ » :ٔ عبداذتُٝــدبــدسٜــس ، ٚقــاٍ (55)«اهلل

ٚايعــال٤ بــٔ   ،ٚعُــاز٠ بــٔ ايكعكــاع   ،ٚإمساعٝــٌ بــٔ نبــٞ خايــد   ،ا٥بٚعطــا٤ بــٔ ايطــ 

ٔ    ،ٚضفٝإ ايجٛزٟ ،ٚابٔ غ:١َ ،املطٝب ٚمحـص٠ ايصٜـات    ،ٚنبٛ عتٝـ٢ طصـاسب اذتطـ

 .(56)«ٜٚعٝبٕٛ ع٢ً َٔ   ٜطتجين ،ضتٔ َوَٕٓٛ إٕ غا٤ اهلل :ٜكٛيٕٛ

 :: َِٓٗ َٔ اضتج٢ٓ بكٛي٘: )نزدٛ إٕ غا٤ اهلل( نٚ )نزدٛ(ثاًْٝا

 .(58)، ٚاإلَاّ نمحد(57)ا َطٓدًا عٔ عًك١ُ بٔ قٝظ، ٚإبساِٖٝ ايٓدعٞٚدا٤ ٖر

نزدـٛ   :قاٍ  نَؤَ نْت :قٌٝ يعًك١ُ» :قاٍ ايٓدعٞ عٔ إبساَِٖٝٚٔ ذيو َا ٚزي 

 .(59)«إٕ غا٤ اهلل رعاىل

 َِٓٗ َٔ سّطٔ نال اي ٝػتني )إٕ غا٤ اهلل( ٚ )نزدٛ(: ثايجًا:

 .  (61)داهلل بٔ ياٚي اهلُداْٞ، ٚعب(60)ٚدا٤ ٖرا َطٓدًا عٔ ٜٛضل بٔ نضباط

                                      
 (.1/347يف السنة )اة ا  بع أ   أخرجو  (55)
 (.5/979(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة )2/664(، وااجري يف الرر  ة )1/335يف السنة ) اة ا  بع أ  أخرجو  (56)
(، والطلليي يف ذللب ا 341، 1/321يف السللنة )اةلل ا  بلع أ لل  (، و 3/1111(، وحلرب الكرملل ين يف مسلل ئلو )21أخرجلو أبللو اةيلل  يف ارديلل ن ) (57)

 (.2/879(، وابع بطة يف ارب نة )2/668(، وااجري يف الرر  ة )4/132اخلالل يف السنة )(، و 2/675اار ر )مسن  ابع اة س( )
 (.612، 3/611أخرجو اخلالل يف السنة ) (58)
، 21(، ويف ارديللل ن )165، 6/161(، وابللع أيب شلليةة يف ادلصللنف )6/86(، وابللع سلل   يف الطةقلل ت الكلليى )21أخرجللو أبللو اةيلل  يف ارديلل ن ) (59)

(، والطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  ابلع اةل س( 341، 1/322(، واة ا  بع أ   يف السنة )1111-3/1111ب الكرم ين يف مس ئلو )(، وحر 33
(، وأبو 883، 2/869(، وابع بطة يف ارب نة )672، 666، 2/665)الرر  ة (، وااجري يف 4/133(، واخلالل يف السنة )675، 671، 2/671)

 (.1/83(، والةيهقيف يف الر ا )2/111ن يم يف احللية )
 (.3/1112أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (61)
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 املطًب ايسابع: ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا

 نإ ايطًل ٜطتجٕٓٛ يعد٠ اعتبازات ٖٞ:

َّ اإلميـإ املطًـل غـاٌَ يًكـٍٛ ٚا عتكـاي ٚايعُـٌ،        نًٚ : ٔ ن ألَـٛز ايٛادبــ١  فعـٌ ا  َـ

َّـ     ٚرسى شٝع احملسَـات،  ٚاملطتشب١،  ٘ اضـتهٌُ  ٚ  ميهـٔ ألسـد نٕ ظتـصّ يٓفطـ٘ بأ

 .ٖرٙ األَٛز نًٗا

ذٖـب إىل سـدٜح ابـٔ َطـعٛي يف ا ضـتجٓا٤ يف      ن» قـاٍ:  َٚٔ ذيو قٍٛ اإلَاّ نمحد

ٍ    ،ٚايعٌُ ايفعٌ ،ألٕ اإلميإ قٍٛ ;اإلميإ ٚطتػـ٢ نٕ ْهـٕٛ قـد     ،فكـد د٦ٓـا بـايكٛ

 .(62)«نْا َؤَ إٕ غا٤ اهلل :فٝعذبين نٕ ْطتجين يف اإلميإ ْكٍٛ ،فسآا يف ايعٌُ

٘ »اإلضــالّ:  قــاٍ غــٝذ ٖٚــرا َطــابل ملــا  ،َٚجــٌ ٖــرا نــجري يف نــالّ نمحــد ٚنَجايــ

ركــدّ َــٔ نٕ املــؤَ املطًــل ٖــٛ ايكــا٥ِ بايٛادبــات املطــتشل يًذٓــ١ إذا َــات عًــ٢      

ٔ        نٚ ،ذيــو ٚنٕ  ،ٕ املفــسط بــملى املــأَٛز نٚ فعــٌ احملعــٛز   ٜطًــل عًٝــ٘ نْــ٘ َــوَ

٘   َؤَ قطعًانْا  :فإذا قاٍ ،املؤَ املطًل ٖٛ اي: ايتكٞ ٚيٞ اهلل نْـا   :نـإ نكٛيـ

 .(63)«ركٞ ٚيٞ اهلل قطعًا بسٌّ

َّ ادتصّ باإلميإ فٝ٘ رصن١ٝ يًٓفظ ثاًْٝا:  أَعلَهنُ   ُهىَ  أًَفُعَهكُن  اْتُصَكُّهى  فَه  } قـاٍ رعـاىل:   ن

 .ص31طايٓذِ: {ٱتَّقَىَٰ بِوَيِ

نٌٖ ايط١ٓ ٜكٛيٕٛ اإلميـإ قـٍٛ   » نْ٘ قاٍ: ضفٝإ ايجٛزٟ َٚٔ ذيو َا ٚزي عٔ

 .(64)«ٚ  إميإ إ  بعٌُ ،  ظتٛش عٌُ إ  بإميإ ،اف١ نٕ ٜصنٛا نْفطِٗٚعٌُ شت

ٌ   ثايجــًا: َّ اإلميــإ ايٓــافع ٖــٛ املتكبــٌ، ٚ  ميهــٔ ألســد نٕ ظتــصّ بــإٔ عًُــ٘ َتكبــ ، ن

، ص60طاملوَٓـٕٛ:  {عُهىىَ زََٰجِ زَبِّهِهن  إِلَهىَٰ وَجِلَهت  أًََّهُهن    وَّقُلُىبُهُن ءَاتَىاْ هَب تُىىَوَٱلَّرٌِيَ ٌُؤ} نُا قاٍ رعـاىل: 

ــ١   ــ١ ٚيف بٝــــإ َعٓــــ٢ اآلٜــ ــا  ضــــأيت عا٥ػــ ٍكزضــــٞ اهلل عٓٗــ ــٛ ــرٙ  اهلل  زضــ عــــٔ ٖــ

                                                                                       
 (.3/1111أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (61)
 (.3/611)السنة يف خلالل أخرجو ا (62)
 (.1/62(، وانظر: فت وى السةكيف )7/448) رلموع الفت وى (63)
 (.1/61(، وانظر: فت وى السةكيف )5/981) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (64)
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ٖــِ ايــرٜٔ ٜػــسبٕٛ ارتُــس   :قايــت عا٥ػــ١ {وَجِلَههت  وَّقُلُههىبُهُن ءَاتَههىاْ هَههب تُههىىَوَٱلَّههرٌِيَ ٌُؤ}اآلٜــ١

ــسقٕٛ ــاٍف  ٜٚطـ ــًٕٛ     )) : كـ ــَٕٛٛ ٜٚ ـ ــرٜٔ ٜ ـ ــِٓٗ ايـ ــدٜل ٚيهـ ــت اي ـ ــا بٓـ   ٜـ

غتــــــافٕٛ نٕ   ٜكبــــــٌ َــــــِٓٗ نٚي٦ــــــو ايــــــرٜٔ ٜطــــــازعٕٛ يف   ٜٚت ــــــدقٕٛ ٖٚــــــِ

 .(65)((ارتريات

ٍ  نْـ٘  ايفضـٌ  عـٔ  » بطـٓدٙ َٚٔ ذيو َا زٚاٙ ارتالٍ   مسعـت نبـا    :سـدثِٗ قـا

ٌ    عبد ٞ   ،اهلل ٜعذب٘ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ، فكـاٍ يـ٘ زدـ  :قًـت   نَـؤَ نْـت   :قٝـٌ يـ

ٍ فػضـب نمحـ    ٖـٌ ايٓـاع إ  َـؤَ ٚنـافس      ٌٖ عًٞ يف ذيو غـ٤ٞ  ;ْعِ  :د ٚقـا

َـٔ   ص206طايتٛبـ١:  {ٱللَّههِ  ههسِ ألَ جَهىىَ وَءَاخَسُوىَ هُس} :ٚقاٍ اهلل عص ٚدٌ ،ٖرا نالّ اإلزدا٤

ٌ    ٚعُـالً  نيـٝظ اإلميـإ قـٛ ً    :ثـِ قـاٍ نمحـد    ،ٖو ٤ ٍ  ،بًـ٢  :قـاٍ ايسدـ فذ٦ٓـا   :قـا

فهٝــل رعٝــب نٕ ٜكــٍٛ إٕ  :قــاٍ ،  :قــاٍ  فذ٦ٓــا بايعُــٌ :قــاٍ ،ْعــِ :قــاٍ  بــايكٍٛ

نٕ  :نٕ نمحد بـٔ سٓبـٌ نتـب إيٝـ٘ يف ٖـرٙ املطـأي١       :شاي نبٛ ياٚي  طتجينغا٤ اهلل ٜٚ

ٌ  ،بايعٌُ ٧ٚت صت ،فذ٦ٓا بايكٍٛ ،اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ شاي  ،فٓشٔ َطتجٕٓٛ بايعُـ

ٌ      :مسعت نبا عبداهلل ٜكٍٛ :ايفضٌ  ،نإ ضًُٝإ بٔ سـسب محـٌ ٖـرا عًـ٢ ايتكبـ

 .(66)« ضتٔ ْعٌُ ٚ  ْدزٟ ٜتكبٌ َٓا نّ   :ٜكٍٛ

ــا٤ يـــصّٚ   »ابـــٔ بطـــ١: قـــاٍ  فٗـــرٙ ضـــبٌٝ املـــوَٓني ٚاسٜـــل ايعكـــال٤ َـــٔ ايعًُـ

ا ضــــتجٓا٤ ٚارتــــٛف ٚايسدــــا٤،   ٜــــدزٕٚ نٝــــل نســــٛاهلِ عٓــــد اهلل  ٚ  نٝــــل   

                                      
ب ب التوقيف الو  ،كت ب ال ى يف  ابع م جو  ، و (3175ب ب ومع سورة ادلؤمنون ح) ،كت ب تفسري القرآن اع رسول ا  يف  اليمبي أخرجو  (65)

ا ح  ث صحيح ارسن د ومل ىب»(: 2/427، ق ل احل كم يف ادلست رك )(25312ح) (6/159)سن  ، وارم م أ   يف ادل(4198ال م  ح)
وإسن د ح  ث ا ئرة رج لو كلهم رق ت، ولبلن ق ل »، وق ل: (162(، وا لة ين يف الصحيحة ح)1/427، وصححو ابع كثري يف تفسريه )«خيرج ه

التهب ا، لكع  قو و ح  ث  قلت: وفيو الة، وىيف االنقط ع بني اة  الر ع وا ئرة فإنو مل   ركه  كم  يف، ووافقو البىيب «ارسن د صحيح»احل كم: 
امر بع قيإل اع اة   وق  وصلو ابع جر ر: ح رن  ابع  ي  ق ل: ح رن  احلكم بع برري ق ل: ح رن ، أيب ىر رة البي أش ر إليو اليمبي فإنو موصول

 لو رق ت غري ابع  ي ، وىو زلم  بع وىبا سن  رج، ق ل: ق لت ا ئرة: احل  ث حنوه الر ع بع س ي  بع وىا اذلم اين اع أيب ح زم اع أيب ىر رة
يف ادلص حف وابع مردو و كم  يف ال ر  ض يف مع حفظو، لكع ل لو توبع، فق  أخرج احل  ث ابع أيب ال ني  وابع ا نة ري  ي  بع حي ن الرازي وىو

 .«مع طةقة شيوخ ابع جر ر، ف ستة   أن  كون رواه اع شيعو ىبا ( وابع أيب ال ني 5/11ادلنثور )
 .(3/597السنة للعالل ) (66)
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ــسيٚي٠  قــــاٍ رعــــاىل:     ــ١ ٖــــٞ نّ َــ ــاهلِ نَكبٛيــ  {تَّقِ َإًَِّوَههههب ٌَتَقَبَّههههلُ ٱللَّهههههُ هِههههيَ ٱملُهههه    } نعُــ
 .(67)«ص17طاملا٥د٠:

ٚنٕ َــا  ،ايتعًٝــٌ، ٚبٝــإ (68)رعــاىل إ ــا رهــٕٛ مبػــ١٦ٝ اهلل نٕ األَــٛز شٝعٗــا زابعــًا:

 ٱلسُّءٌَههب زَظُههىلَهُ ٱللَّهههُ صَههدَ َلَّقَههد } ، نكٛيــ٘ رعــاىل:(69)قــاّ بكًبــ٘ َــٔ اإلميــإ مبػــ١٦ٝ اهلل

، ٚنٕ ٖــرا   ٜعــين ايػــو،   ص17طايفــتض: {ءَاهِههنِ َ ٱللَّهههُ شَههبءَ إِى ٱحلَههسَامَ ٱملَعهه ِدَ لَتَههدخُلُيَّ بِههٱحلَقِّ

 ا ضتجٓا٤ يف األَٛز املتٝك١ٓ دا٥ص.ف

مسعــت نبــا عبــداهلل نمحــد بــٔ   »بهــس األثــسّ قــاٍ:   ٞنبــَٚــٔ ذيــو َــا ٚزي عــٔ  

  «قاٍ: نَا نْا فال نعٝب٘ سٓبٌ ض٦ٌ عٔ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ َا ركٍٛ فٝ٘ 

 شتافـــ١ً ٢اضـــتجٓفاإلميـــإ قـــٍٛ ٚعُـــٌ  :كـــٍٜٛإذا نـــإ »اهلل:  قـــاٍ نبـــٛ عبـــد

طتجين يًعٌُ، قاٍ اهلل عص ٜ إ ا -ع٢ً ايػو :ٛيٕٛيٝظ نُا ٜك-ٚاستٝااًا 

فٗـرا    {ءَاهِهنِ َ  ٱللَّههُ  شَهبءَ  إِى ٱحلَهسَامَ  ٱملَعه ِدَ  لَتَهدخُلُيَّ  بِهٱحلَقِّ  ٱلسُّءٌَهب  زَظُهىلَهُ  ٱللَّههُ  صَهدَ َ لَّقَهد  }ٌ: ٚد

قاٍ:  (70)رعاىل((إْٞ ألزدٛ نٕ ننٕٛ نخػانِ هلل : ))اضتجٓا٤ بػري غو، ٚقاٍ 

 .(71)«١ٜٛ يالضتجٓا٤ يف اإلميإركٖرا نً٘ 

ّٝ»قاٍ غٝذ اإلضالّ:  نالَ٘ نْ٘ ٜطتجين َـع رٝكٓـ٘ مبـا ٖـٛ      يفٔ نمحد فكد ب

ٜٚطــتجين يهــٕٛ ايعُــٌ  ،ذيــو يفٜكٛيــ٘ بًطــاْ٘ ٚقًبــ٘   ٜػــو  ،اآلٕ َٛدــٛي فٝــ٘

٘     ،َٔ اإلميإ فٓفـ٢ ايػـو ٚنثبـت     ،ذيـو  يفبـٌ ٜػـو    ،ٖٚـٛ   ٜتـٝكٔ نْـ٘ ننًُـ

ٙ  ،ْفطـــ٘ايـــٝكني فُٝـــا ٜتٝكٓـــ٘ َـــٔ  ّٝ ،ٚنثبـــت ايػـــو فُٝـــا   ٜعًـــِ ٚدـــٛي ٔ نٕ ٚبـــ

                                      
 (.2/872)اردي ن( )اع شر  ة الفرقة الن جية ارب نة  (67)
 (.13/45(، ورلموع الفت وى )271انظر: قواا  ال ق ئ  ) (68)
 (.3/85انظر: رلموع فت وى ورس ئ  فضيلة الريخ زلم  بع ص حل ال ثيمني ) (69)
 .(1111ع اليو الفجر وىو جنا ح )ب ب صحة صوم مع طل ،كت ب الصي ميف  مسلم  أخرجو (71)
 (.2/659)الرر  ة أخرجو ااجري يف  (71)
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ملـا   ا ضتجٓا٤ َطتشب هلرا ايجاْٞ ايرٟ   ٜعًـِ ٖـٌ نرـ٢ بـ٘ نّ   ٖٚـٛ دـا٥ص نٜضـاً       

 .(72)«ٜتٝكٓ٘

 .(73)نٕ ٜطتجين املس٤ خٛفًا َٔ ض٤ٛ ارتاز١ خاَطًا:

 :قـاٍ زدـٌ عٓـد ابـٔ َطـعٛي     » َٚٔ ذيو َا ٚزي عٔ اذتطٔ ايب سٟ نْ٘ قاٍ:

 :نفأْت َٔ نٌٖ ادت١ٓ  فكاٍ: نزدٛ، فكاٍ ابٔ َطعٛي :فكاٍ ابٔ َطعٛي نْا َؤَ،

 .(74)«نفال ٚنًت األٚىل نُا ٚنًت األخس٣ 

َــٔ ٚدــ٘ آخــس ٜكــع عًــ٢ َطــتكبٌ      ٜٚ ــض ا ضــتجٓا٤ نٜضــاً  »قــاٍ ابــٔ بطــ١:   

األعُــاٍ َٚطــتأْل األفعــاٍ ٚعًــ٢ ارتازــ١، ٚبكٝــ١ األعُــاز، ٜٚسٜــد إْــٞ َــؤَ إٕ     

يف يٜـٛإ نٖـٌ اإلميـإ، ٚإٕ     ملوَٓني، ٚإٕ نٓت عٓد اهلل َجبتًاختِ اهلل يٞ بأعُاٍ ا

ٜـدّٚ يـٞ ٜٚبكـ٢ عًـٞ ستـ٢ نيكـ٢ اهلل بـ٘،         نإ َا نْا عًٝ٘ َٔ نفعاٍ املوَٓني نَسًا

ٚ  نيزٟ ٌٖ نطصبض ٚنَطٞ ع٢ً اإلميإ نّ    ٚبريو نيب اهلل ْبٝـ٘ ٚاملـوَٓني َـٔ    

 {لَّهههههُٱل ءَب أَى ٌَ َههههإِال (٣٢)ذََٰلِهههه َ اَههههدًا  ًِّههههً فَبعِههههلءٍ إِ تَقُههههىلَيَّ لِ َههههبْيوَال}عبــــايٙ، قــــاٍ رعــــاىل: 
فأْت   ظتٛش يو إٕ نٓت ممٔ ٜؤَ باهلل ٚرعًِ نٕ قًبو بٝدٙ  ص 14-13طايهٗل:

إْٞ ، ٚ  ركٍٛ:َوًَٓا : إْٞ نطصبض غدًاستًُا سصًَا ٜ سف٘ نٝل غا٤ نٕ ركٍٛ قًٛ 

ضــتجٓا٤ فتكــٍٛ: إٕ غــا٤ ، إ  نٕ ر ــٌ نالَــو با ٚ  َٓافكــًا نــافسًا نطصــبض غــدًا

 .(75)«اهلل، فٗهرا نٚطصاف ايعكال٤ َٔ املوَٓني

نٕ املــؤَ املطًــل ٖــٛ ايــرٟ ٜطــتشل ادتٓــ١   اعتكــدَٚــٔ »قــاٍ غــٝذ اإلضــالّ: 

ٔ ٖٚرا َع٢ٓ َا ٜس٣ٚ عـٔ   ،َٔ ض٤ٛ ارتاز١ فكد نطصاب فاضتج٢ٓ خٛفًا َطـعٛي   ابـ

ٍ   نٖـٌ ادتٓـ١  نْت َٔ  :فكٌٝ ي٘ ،ْعِ :فكاٍ  نْت َؤَ :نْ٘ قٌٝ ي٘ عٔ زدٌ  :فكـا

 .(76)«ٖال ٚنٌ األٚىل نُا ٚنٌ ايجا١ْٝ :فكاٍ ،نزدٛ

                                      
 (.7/452) رلموع الفت وى (72)
 (.7/681) رلموع الفت وى (73)
(، وااجري يف الرر  ة 4/131(، واخلالل يف السنة )2/671( )مسن  ابع اة س(، والطيي يف ذب ا اار ر )21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (74)
 (.871، 2/869(، وابع بطة يف ارب نة )665، 2/658)
 (.866-2/865)اردي ن( )اع شر  ة الفرقة الن جية ارب نة  (75)
 (.682-7/681) رلموع الفت وى (76)
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 .(77)ايت:ى برنس اضِ اهلل ضايضًا:

ــد ايعجـــُٝني:   ــتجٓا٤ ايتـــ:ى   »قـــاٍ ايػـــٝذ ستُـ ــٛي َـــٔ ا ضـ ــإ املك ـ إٕ نـ

    ٌ ٚنٕ َـا قــاّ بكًبـ٘ َـٔ اإلميـإ مبػـ١٦ٝ اهلل، فٗــرا       ،بـرنس املػـ١٦ٝ، نٚ بٝـإ ايتعًٝـ

 .(78)«دا٥ص

 ٝ ــ ــع غـ ــاٍ:   ٚقـــد شـ ــتجٓا٤ فكـ ــر ايطـــًل يف ا ضـ ــالّ َ خـ ــإذا»ذ اإلضـ ــإ  فـ نـ

ٞ َك ٛيٙ  ٞ   نعًـِ   نْـ ًـ      نْـ يـٝظ   نعُـايٞ، ٚنْـ٘ ٜكبـٌ    َّ،قـا٥ِ بهـٌ َـا نٚدـب اهلل ع

ٔ    ،َك ٛيٙ ايػو فُٝا يف قًب٘ ٘    ،فٗـرا اضـتجٓااٙ سطـ  ،ٚق ـدٙ نٕ   ٜصنـ٢ ْفطـ

ٓفـــام ٚايـــرْٛب نـــجري٠ ٚاي ،بـــٌ َٓـــَ٘ـــس فك ن  ٚنٕ   ٜكطـــع بأْـــ٘ عُـــٌ عُـــال نُـــًا

 .(79)«شتٛف ع٢ً عا١َ ايٓاع

ٍ   ،ي٘ ٚد٘ طصشٝض ا ضتجٓا٤فإٕ »ٚقاٍ نٜضًا:  نْـا َـؤَ إٕ غـا٤ اهلل     :فُـٔ قـا

بٗــا فكــد  ٖٚــٛ ٜعتكــد نٕ اإلميــإ فعــٌ شٝــع ايٛادبــات ٚغتــاف نٕ   ٜهــٕٛ قا٥ُــاً   

ِ       ،نسطٔ ٔ قـاٍ   ،ٚهلرا نـإ اي ـشاب١ غتـافٕٛ ايٓفـام عًـ٢ نْفطـٗ  :نبـٞ ًَٝهـ١   ابـ

٘   نيزنت ثالثني َٔ   اعتكـد َٚـٔ   ،نطصشاب ستُد نًِٗ غتاف ايٓفـام عًـ٢ ْفطـ

َـٔ ضـ٤ٛ ارتازـ١ فكـد      نٕ املؤَ املطًل ٖـٛ ايـرٟ ٜطـتشل ادتٓـ١ فاضـتج٢ٓ خٛفـاً      

ٌ  ابــٖٔٚــرا َعٓــ٢ َــا ٜــس٣ٚ عــٔ   ،نطصــاب   نْــت َــؤَ :َطــعٛي نْــ٘ قٝــٌ يــ٘ عــٔ زدــ

ِ  :فكاٍ ٘   ،ْعـ ٍ   نْـت َـٔ نٖـٌ ادتٓـ١     :فكٝـٌ يـ ٛ  :فكـا ٍ  ،نزدـ ٖـال ٚنـٌ األٚىل    :فكـا

َــٔ رصنٝــ١ ْفطــ٘ نٚ َــدسٗا نٚ رعًٝــل     خٛفــًا اضــتج٢َٓٚــٔ  ،ُــا ٚنــٌ ايجاْٝــ١ ن

ْفطـ٘ َـٔ ايت ـدٜل     يفَٚٔ دصّ مبا ٜعًُـ٘ نٜضـا    ،األَٛز مبػ١٦ٝ اهلل فكد نسطٔ

 .(80)«فٗٛ َ ٝب

                                      
خ ( للسليوطيف، ورلملوع فتل وى ورسل ئ  فضليلة الرللي211)الرلم ئ  الرلر فة ( للمنل وي، و 5/161)فلي  القل  ر (، و 1/61انظلر: فتل وى السلةكيف ) (77)

 (.3/85زلم  بع ص حل ال ثيمني )
 (.3/85انظر: رلموع فت وى ورس ئ  فضيلة الريخ زلم  بع ص حل ال ثيمني ) (78)
 (.47ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا(، وانظر: 13/41)رلموع الفت وى  (79)
 (.682-7/681) رلموع الفت وى (81)
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ــٔ        ــدَني َــ ــعسٟ ٚبعــــم املتكــ ــٔ األغــ ــا اذتطــ ــ٘ نٕ نبــ ــ٘ يــ ــب ايتٓبــ ــا ظتــ ٚممــ

يػـافعٞ ٚنمحـد ٜٛافكـٕٛ    َٚٔ نخر بكـٛهلِ َـٔ نربـاع اإلَـاّ َايـو ٚا      (81)نطصشاب٘

َــرٖب ايطــًل  ــٛاش ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ، يهــِٓٗ غتــايفِْٛٗ يف رعًٝــٌ دــٛاشٙ،    

ٖٚــٞ َــا ٜــٛايف بــ٘ ايعبــد زبــ٘ َٚــا  - (82)فٗــِ ٜكٛيــٕٛ  ــٛاشٙ ألدــٌ اعتبــاز املٛافــا٠ 

 ٕ غـساًا يف طصـش١ اإلميـإ ٚنْٛـ٘ َعتـدًا بـ٘ عٓـد اهلل رعـاىل          -ميٛت عًٝ٘ اإلْطـا

ٔ (83)يف اذتاٍ قبـٌ  -عٓـدِٖ َـٔ َـات َوَٓـًا، فُـٔ آَـٔ ثـِ ازرـد فإمياْـ٘           ، فـاملوَ

 .(84)يٝظ بإميإ -زير٘

ٖٚرا بٓا٤ً ع٢ً اعتكايِٖ بأشي١ٝ طصفات اهلل رعـاىل ضـٛا٤ ناْـت َـٔ اي ـفات      

ــًا َــٔ سًــٍٛ اذتــٛايخ بــ٘ ضــبشاْ٘، فــريٕٚ نٕ غضــب اهلل          ــ١ نٚ ايفعًٝــ١ ٖسٚب ايرارٝ

ــابعٛا يف ذيــو قــٍٛ ابــٔ نــال      ــإٔ اهلل رعــاىل  رعــاىل ٚزضــاٙ نشيٝــإ، ٚر ت ٜــصٍ »ب ب

 .(85)«ْ٘ ميٛت نافسًانع٢ً َٔ ٜعًِ  ضاخطًا ْ٘ ميٛت َوًَٓانعُٔ ٜعًِ  زاضًٝا

 ٚضٝأرٞ ايهالّ عٔ َطأي١ املٛافا٠ يف املبشح ايتايٞ.

                                      
( للةغلل ادي ونسللةو  يب سلله  الصلل لوكيف وأيب بكللر بللع فللورك، وقلل ل بللو 253فللورك، وأصللول اللل  ع )( البللع 164انظللر: رلللرد مقلل الت ا شلل ري )( 81)

أكثللر أصلح بن  قلل لوا: أنل  مللؤمع إن شلل   »(: 571(، وقلل ل اللرازي يف زلصلل  أفكل ر ادلتقلل مني وادلتلأخر ع )59الةل قالين يف ارنصلل ف فيمل  عللا ااتقل ده )
 (.261ورس ئ  ادلقر  ي )، وانظر: «ا 

(، وح شللية الةيجللوري الللو 48ن )هن  للة ادلةتلل ئني يف أصللول اللل  ع البلع  لل ا( للجلو ين، و 411( للةغلل ادي، واررشلل د )253انظلر: أصللول اللل  ع )( 82)
 (.174شرح جوىرة التوحي  )

(، 11/63( )439-436، 7/143( لللرازي، ورلملوع الفتل وى )32-6/31(، والتفسري الكةري )4/48انظر: الفص  يف ادلل  وا ىوا  والنح  )( 83)
 (.1/151واالستق مة )

 (.16/582انظر: رلموع الفت وى )( 84)

(، وبيلل ن تلةلليإل اجلهميللة 4/48( للةلل قالين، والفصلل  )43( لألشلل ري، وارنصلل ف فيملل  عللا ااتقلل ده )547، 298انظللر: مقلل الت ارسللالميني )( 85)
(2/31.) 
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 املبحث الثالث: حكه االسثياء يف اإلميان عيد املخالفني

 ايكٍٛ األٍٚ: حتسِٜ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

، َٚتـأخسٚ  (87)، ٚننجـس املارسٜدٜـ١  (86)ٍٛ املسد٦ـ١، ٚادتُٗٝـ١  ٚذٖب إىل ٖـرا ايكـ  

٘  (90)، ٚاإلَاّ نبٛ سٓٝف١(89)، ُْٚطب إىل املعتصي١(88)األغاعس٠ ، (91)ٚاا٥ف١ َٔ نطصـشاب

 ، ٚغريِٖ.(92)ٚاا٥ف١ َٔ املايه١ٝ نُشُد بٔ ضشٕٓٛ

 ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ:

د ٖــٛ ايت ــدٜل، ألٕ اإلميــإ غــ٤ٞ ٚاســ ،ٕميــانطصــٌ اإليف  غــوٌّ نٕ ا ضــتجٓا٤ نًٚ :

ــس  ــإ نفــ ــٌ اإلميــ ــٛ   (93)ٚايػــــو يف نطصــ ــافس فٗــ ــٝظ مبــــؤَ ٚ  نــ ــإ يــ ، ٚإذا نــ

ــّهان١،     ٕطــُٖٛــو ٤ ٜٚ، (94)َٓــافل ألْٗــِ ٜطــتجٕٓٛ يف  نٖــٌ ايطــ١ٓ ٚادتُاعــ١ ايػَّ

 اإلميإ. 

ــًا: ٕ     ثاْٝــــ ــا ــوَٓني باإلميــــ ــل املــــ ــت بٛطصــــ ــمت دصَــــ ــات ايــــ ــاىل:  اآلٜــــ ــ٘ رعــــ                          نكٛيــــ

ــس٠: {نُهههههههههههىىَوَٱملُؤهِ ۦهِهههههههههههي زَّبِّههههههههههههِى ُ بِوَهههههههههههب أًُهههههههههههصِ َ إِلٍَههههههههههههِ  ءَاهَهههههههههههيَ ٱلسَّظُههههههههههه}                                         ،ص184طايبكـــــــــ

 ،ص293طآٍ عُــسإ: {هَنَّههبَب فَءَاهِنُههىاْ بِههسَبِّكُن هُنَبدٌِههب ٌُنَههبدِي لَََِِِٰٰههيِ أَى  ظَههوِعنَب إًَِّنَههببَّنَههب زَّ}ٚقٛيــ٘ رعــاىل:

 وَإِظههحََٰقَ وَإِسََٰعٍِههلَ ن إِبههسََٰ إِلَههىَٰ أًُههصِ َ وَهَههب إِلٍَنَههب أًُههصِ َٱللَّهههِ وَهَههب بِ ءَاهَنَّههب اْقُىلُههى}ٚنَــسِٖ رعــاىل بكــٍٛ: 

                                      
 (.7/429)(، ورلموع الفت وى 1/25انظر: طةق ت احلن بلة ) (86)
(  يب الثن   الالمريف 148-144(  يب ادل ني النسفيف، والتمهي  لقواا  التوحي  )816-2/815( للم تر  ي، وتةصرة ا دلة )388)التوحي   (87)

 (.146والبي ذكر أن ب   أصح بو صرّح جبواز االستثن   )
، وأيب بكر الة قالين، وأيب إسح   االسفرا يين، وىو اختي ر التفت زاين يف ( للةغ ادي ونسةو إىل أيب اة ا  بع رل ى 253انظر: أصول ال  ع ) (88)

 (.231(، والكم ل بع اذلم م يف ادلس مرة يف شرح ادلس  رة )84شرح ال ق ئ  النسفية )

ح بو الق ضيف اة اجلة ر (، وىبا خالف م  صرّ 7/666(، وشيخ ارسالم يف رلموع الفت وى )191ممع نسةو ذلم: الق ضيف أبو   لو يف ادل تم  )( 89)
 يف شرح ا صول اخلمسة مع وجوب االستثن   كم  سيأيت يف القول الت يل.

 (.155انظر: الفقو ا كي ) (91)
( للعة زي احلنفيف، وذلبا صرّح ب   فقه   ا حن ف بتكفري 269-268، واذل دي يف أصول ال  ع )للغ نوي احلنفيف (263)أصول ال  ع انظر:  (91)

 (.2/49(، والةحر الرائق )5/66(، والةن  ة يف شرح اذل ا ة )3/171يف اردي ن وبتحرم من كحتهم وذب ئحهم كم  يف احمليط اليى ين )مع  ستثين 
 (.9/11انظر: التحر ر والتنو ر ) (92)
 .للغ نوي (263)أصول ال  ع انظر:  (93)
 (.155انظر: الفقو ا كي ) (94)



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 387

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

حَقّهب لَّهُهن دَزَجََٰهتِ عِنهدَ      ٱملُؤهِنُهىىَ   ُنُ ئِ َأُوْلََٰ} ، ٚقٛي٘ رعاىل:(95)ص236طايبكس٠: {بَبطِوَٱألَظ قُىةٌََعوَ

 ،فكــد سهــِ رعــاىل عًــِٝٗ بهــِْٛٗ َــوَٓني سكــاً  ، ص4طاألْفــاٍ: {كَههسٌِن وَهَغفِههسَة وَزِش زَبِّهِههن 

 ٍ ٜٛدـب ايػـو فُٝـا قطـع اهلل عًٝـ٘ باذت ـٍٛ ٚذيـو           (إٕ غـا٤ اهلل ) :فهإ قـٛ

 .(96)ظتٛش
َــٔ غــو يف اهلل فــإٕ ذيــو ٜبطــٌ شٝــع    »نْــ٘ قــاٍ:  َــا ُزٟٚ عــٔ َعــاذ   ثايجــًا:

ُٜ ،سطٓار٘ ، عًٝـ٘ َـٔ ايعكٛبـ١    ٚغتـاف  ،سدـ٢ يـ٘ املػفـس٠   َٚٔ آَٔ ٚرعاا٢ املعاطصٞ 

ٖــدّ نفــإٕ اإلميــإ نٖــدّ ٚ ،إذا نــإ ايػــو ٜٗــدّ اذتطــٓات : قــاٍ ايطــا٥ٌ ملعــاذ

ِ طـأٍ  ُٜ ،نعذب َٔ ٖرا ايسدٌ ٚاهلل َا زنٜت زداًل» :٘ يٛقٚ ،(97)«يًط٦ٝات  نَطـً

 ،عــدٍ :فــإٕ قــاٍ  دــٛز نّيزٟ نعــدٍ نقٛيــو    :فٝكــاٍ يــ٘،   نيزٟ :فٝكــٍٛ نْــت 

ٍ    نيٝظ يف اآلخس٠ عدً  ايدْٝا عدً نزنٜت َا نإ يف  :كاٍٝف ِ  :فـإٕ قـا ٌ  ،ْعـ  :فكـ

 ،ْعِ :فإٕ قاٍ  ٓهس ْٚهري ٚبايكدز خريٙ ٚغسٙ َٔ اهلل رعاىلَبعراب ايك: ٚ نرؤَ

 ٘ ــؤَ نْــــت  :فكــــٌ يــــ ٍ   نَــ ــا ٘  ،  نيزٟ :فــــإٕ قــ ــ   يزٜــــت ٚ  فُٗــــت ٚ    :فكــــٌ يــ

 .(98)«نفًشت

ٍ   عٔ اإلَاّ نبٞ سٓٝفـ١ عـٔ َٛضـ٢ بـٔ ن    َا ُزٟٚ  :زابعًا نخـسز عًٝٓـا   » :بـٞ نـجري قـا

  ٌ فأخــر ايػــفس٠ يٝــرحبٗا  اذحبٗــا، :ابــٔ عُــس زضــٞ اهلل عُٓٗــا غــا٠ يــ٘ فكــاٍ يسدــ

ْــاٚيين  :فكــاٍ ابــٔ عُــس  ،نْــا َــؤَ إٕ غــا٤ اهلل رعــاىل   :فكــاٍ  نَــؤَ نْــت  :فكــاٍ

ٍ  ،سٝح غا٤ اهلل نٕ رهـٕٛ َوَٓـاً   َم اايػفس٠ ٚ ٌ    :قـا ٘    فُـس زدـ اذبـض   :آخـس فكـاٍ يـ

ٍ ف ،يٓا ٖرٙ ايػا٠ ٍ   نَـؤَ نْـت   :أخر ايػفس٠ يٝرحبٗا فكـا نْـا َـؤَ إٕ غـا٤     :قـا

 ،اذبض يٓا ٖرٙ ايػـا٠  :ثِ قاٍ يسدٌ آخس ،فأخر ايػفس٠ ٚقاٍ اَم  :قاٍ ،اهلل رعاىل

ايطـس َٚـؤَ    ْعِ نْـا َـؤَ يف   :قاٍ  نَؤَ نْت :خر ايػفس٠ يٝرحبٗا فكاٍ ي٘أف

                                      
 (.2/816انظر: تةصرة ا دلة ) (95)
 (.15/111)التفسري الكةري (، و 144التمهي  لقواا  التوحي  )انظر:  (96)
 (.155انظر: الفقو ا كي ) (97)
 (.156-155انظر: الفقو ا كي ) (98)
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ٍ  ،اذبض اذبض :فكاٍ ي٘ ،ايعال١ْٝ يف َـا ذبـض يٓـا زدـٌ غـو       ٟايـر  اذتُـد هلل  :ثِ قـا

 .(99)«إمياْ٘ يف

 ايكٍٛ ايجاْٞ: إظتاب ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

ــ١    ــأخسٚ ايهالبٝــــ ــٍٛ َتــــ ــرا ايكــــ ــب إىل ٖــــ ــاعس٠ (100)ٚذٖــــ ، (101)، ٚبعــــــم األغــــ

 .(103)، ٚنجري َٔ نرباع األ١ُ٥ األزبع١(102)ٚاملعتصي١

 ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ:

 يفَٚـٔ شعـِ نْـ٘     ،ْـ٘ َـؤَ فٗـٛ نـافس    إَـٔ قـاٍ   : »قٍٛ عُس بٔ ارتطـاب   نًٚ :

 .(104)«َٚٔ شعِ نْ٘ عات فٗٛ داٌٖ ،ايٓاز يفادت١ٓ  فٗٛ 

نْـا َـؤَ،    :قاٍ زدٌ عٓد ابـٔ َطـعٛي  »قاٍ: ايب سٟ نْ٘ اذتطٔ  عَٔا ٚزي  ثاًْٝا:

نفــال  :نفأْــت َــٔ نٖــٌ ادتٓــ١  فكــاٍ: نزدــٛ، فكــاٍ ابــٔ َطــعٛي     :فكــاٍ ابــٔ َطــعٛي 

 .(105)«ٚنًت األٚىل نُا ٚنًت األخس٣ 

ٕ    ٕ،نٕ اإلميإ ٖـٛ َـا َـات عًٝـ٘ اإلْطـا     » ثايجاًً:  عٓـد اهلل َوَٓـاً   ٚاإلْطـإ إ ـا ٜهـٛ

َٚا قبٌ ذيو   ع:٠  ،عًِ اهلل نْ٘ ٜهٕٛ عًٝ٘ يفاملٛافا٠ َٚا ضبل  باعتباز ٚنافسًا

 ٘  ،يـــٝظ بإميـــإ ٚاإلميـــإ ايــرٟ ٜتعكبـــ٘ ايهفـــس فُٝـــٛت طصــاسب٘ نـــافساً   :قـــايٛا ،بــ

ٜفطــس طصــاسب٘  ايــرٟٚناي ــٝاّ  ،ٜفطــدٖا طصــاسبٗا قبــٌ ايهُــاٍ ايــمتناي ـال٠  

 .(106)«قبٌ ايػسٚب

                                      
 (.1/332أخرجه  القرشيف يف اجلواىر ادلضية يف طةق ت احلنفية ) (99)
 (.7/429)رلموع الفت وى انظر:  (111)
 لغ ايل.( ل285انظر: قواا  ال ق ئ  ) (111)
 (.813، 729-782انظر: شرح ا صول اخلمسة )( 112)
( أنلو رأي الق ضليف أبلو 7/666(، وذكلر شليخ ارسلالم يف رلملوع الفتل وى )191ومع ىؤال  الق ضيف أبو   للو الفلرا  يف ادل تمل  يف أصلول الل  ع ) (113)

 (.7/432)رلموع الفت وى   لو يف كت بو ايون ادلس ئ ، وانظر: 
(، 5/975(، والاللكل ئيف يف أصلول ااتقل د أىل  السلنة )1/162) (مسلن  احلل رثبع أيب أس مة يف مسن ه )بغية الة حلث يف زوائل   أخرجو احل رث (114)

روي اللع » (:7/417(، قلل ل شلليخ ارسللالم يف رلمللوع الفتلل وى )2/681يف ذللب ا اارلل ر )مسللن  ابللع اةلل س( ) وأخرجللو الطلليي مرفوالل ً إىل النلليب 
 .«مع ح  ث قت دة ون يم بع أيب ىن  وغريمه  وه مرسالً امر بع اخلط ب مع وج

 سةق خترعو. (115)
 ( للغ ايل.267(  يب   لو، وقواا  ال ق ئ  )191-191(، وانظر: ادل تم  يف أصول ال  ع )7/429)رلموع الفت وى  (116)
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نربـاع نبـٞ عُـسٚ عجُـإ بـٔ      - (107)ٖٚرا املأخر رطبب يف ْػـ٤ٛ بدعـ١ املساشقـ١   

ايــرٜٔ اــسيٚا َأخــر ٖــو ٤ ستــ٢ طصــازٚا ٜطــتجٕٓٛ يف نــٌ غــٞ فٝكــٍٛ    -َــسشٚم

، ٚناْٛا ٜطتجٕٓٛ يف اإلميإ ٚرـدزز نَـسِٖ   (108)نسدِٖ: طصًٝت إٕ غا٤ اهلل، ٖٚهرا

 .(109)ا عٔ ايكطع يف نٟ غ٤ٞست٢ اَتٓعٛ

                                      
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )1/54(، وفت وى السةكيف )7/681) نظر: رلموع الفت وىا (117)
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )7/432انظر: رلموع الفت وى ) (118)
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )7/432(، )3/291انظر: رلموع الفت وى ) (119)
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 املبحث الرابع: الرد على املخالفني

َٔ خالٍ عسض األقٛاٍ ربني يٞ نٕ اي ٛاب َا ذٖب إيٝـ٘ ايطـًل َـٔ ايكـٍٛ     

 ــٛاش ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ، يكــ٠ٛ نييــتِٗ، ٚيهــٕٛ َــرٖبِٗ ٖــٛ َــرٖب اي ــشاب١    

، (111)ٛاٍ، ٚقــد ٚطصــل غــٝذ اإلضــالّ قــٛهلِ بأْــ٘ نطصــض األقــ  (110)ٚايتــابعني ٚنربــاعِٗ

 .(112)ٚنٚضطٗا ٚنعدهلا

 نَا ايكٍٛ األٍٚ فٝذاب عُا اضتديٛا ب٘ مبا ًٜٞ:

َّ ا ضتجٓا٤ يٝظ غهًا بديٌٝ ٚزٚي ا ضتجٓا٤ يف ْ ٛ، ايهتاب ٚايط١ٓ عًـ٢   نًٚ : ن

 إِى سَامَٱحلَه   ِدَعه ٱملَ لَتَهدخُلُيَّ  بِهٱحلَقِّ  ٱلسُّءٌَهب  زَظُهىلَهُ  ٱللَّههُ  صَهدَ َ لَّقَهد  }نَٛز ٜك١ٝٓٝ، نكٛيـ٘ رعـاىل:   

))ايطالّ عًـٝهِ ياز قـّٛ     :املك:٠ فكاٍ ، ٚقد نر٢ ايٓيب ص17طايفـتض:  {نِ َءَاهِ ٱللَّهُ شَبءَ

 .(113)((َوَٓني ٚإْا إٕ غا٤ اهلل بهِ  سكٕٛ

ٍ  »قـــاٍ ارتـــالٍ:  ــا ــٌ قـ ــد ٜكـــٍٛ يف   :نخ:ْـــٞ ســـسب بـــٔ إمساعٝـ مسعـــت نمحـ

ٖرا سذ١  :قاٍ ((ِ  سكٕٛٚإْا إٕ غا٤ اهلل به)) :ايتطًِٝ ع٢ً نٌٖ ايكبٛز نْ٘ قاٍ

ٌ  يٝظ يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ألْ٘   بد َٔ ذتٛقِٗ   :فٝ٘ غو ٚقاٍ اهلل عـص ٚدـ

 .(114)«ألْ٘   بد ياخًٛٙ ٖٚرٙ سذ١ نٜضًا {ٱللَّهُ شَبءَ إِى ٱحلَسَامَ ٱملَع ِدَ خُلُيَّلَتَد}

      فكـــد طصـــّسح بايػـــو بكٛيـــ٘:  ٚنَـــا َـــا اضـــتديٛا بـــ٘ َـــٔ نثـــس َعـــاذ   ثاْٝـــًا:

، ثـِ إٕ نـالّ َعـاذ    -نُـا ضـبل  -ٚا ضـتجٓا٤   ٜطـتًصّ ايػـو     )َٔ غـو(،  

 ٍُٛنُا ٜكٍٛ  ،يٕٚ نُاي٘ ٚايدخٍٛ فٝ٘ يٕٚ زاَ٘  اإلميإنطصٌ » ع٢ً ست

 .(115)«آَٓت باهلل ٚزضً٘ :قٛي٘ يفٚنُا ٜطًك٘  ،ذيو يفنْا ساز ٚطصا٥ِ ملٔ غسع 

                                      
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةشرح أصول انظر:  (111)
 (.7/429) رلموع الفت وى (111)
 .(7/681( )13/41) رلموع الفت وى (112)
 .(249ب ب استحة ب إط لة الغرة والتحجي  يف الوضو  ح ) ،كت ب الطه رةيف  مسلم  أخرجو (113)
 (.3/594)السنة للعالل  (114)
 (.7/669رلموع الفت وى ) (115)
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ٍ  ٚنَــا َــا اضــتديٛا بــ٘ َــٔ نثــس ابــٔ عُــس       ثايجــًا: ايكسغــٞ يف ادتــٛاٖس   فكــد قــا

 .(116)«َٛض٢ بٔ نبٞ نجري زتٍٗٛ :قًت»املض١ٝ: 

نٕ ايرٟ محـٌ ٖـو ٤ عًـ٢ ٖـرا املـرٖب ٖـٛ دعًـِٗ اإلميـإ غـ٦ًٝا ٚاسـدًا ٖـٛ             زابعًا:

فايــرٜٔ عتسَْٛــ٘ ٖــِ املسد٦ــ١ ٚادتُٗٝــ١    »زتــسي ايت ــدٜل، قــاٍ غــٝذ اإلضــالّ:    

ْفطـ٘ نايت ـدٜل   ٜعًُـ٘ اإلْطـإ َـٔ     ٚاسـداً  ٚضتِٖٛ ممـٔ ظتعـٌ اإلميـإ غـ٦ٝاً    

ٞ َؤَ نُا نعًِ  نْٞنْا نعًِ  :فٝكٍٛ نسدِٖ ،قًب٘ يفبايسب ٚضتٛ ذيو مما   نْـ

ٞ عًـِ  نٚنُـا   ،رهًُت بايػٗايرني ْـ      نْـ نسـب زضـٍٛ    ٞقـسنت ايفاحتـ١ ٚنُـا نعًـِ ن

ٞ نْــــٞ نٚ ،اهلل  ،نْــــا َطــــًِ :نْــــا َــــؤَ نكــــٛيٞ :بػــــم ايٝٗــــٛي ٚايٓ ــــاز٣ فكــــٛي

ــٛيٞ ــسنت ايفاحتـــ    :ٚنكـ ــت بايػـــٗايرني ٚقـ ــٛيٞ ،١رهًُـ ــم ايٝٗـــٛي  ننْـــا  :ٚنكـ بػـ

ٚنُـا نْـ٘    ،نْا نعًُٗا ٚنقطع بٗا ايمتٚضتٛ ذيو َٔ األَٛز اذتاضس٠  ،ٚايٓ از٣

 ٍ ٍ   ،نْـا قـسنت ايفاحتـ١ إٕ غـا٤ اهلل     :  ظتٛش نٕ ٜكـا نْـا َـؤَ إٕ    :ٚنـريو   ٜكـٛ

ٍ  يفيهــٔ إذا نــإ ٜػــو    ،غــا٤ اهلل فُــٔ  :قــايٛا ،فعًتــ٘ إٕ غــا٤ اهلل  :ذيــو فٝكــٛ

 .(117)«اْ٘ فٗٛ غاى فٝ٘ ٚمسِٖٛ ايػهان١إمي يف اضتج٢ٓ

 ٚبٗرا ٜتبني بطالٕ ايكٍٛ بتشسِٜ ا ضتجٓا٤.

 ٚنَا ايكٍٛ ايجاْٞ فٝذاب عُا اضتديٛا ب٘ مبا ًٜٞ:

ــا اضـــتديٛا بـــ٘ َـــٔ نثـــس عُـــس    نًٚ : ــ٘ »فإْـــ٘   ٜجبـــت، قـــاٍ ايطـــداٟٚ:   َـ نخسدـ

بــٔ نبــٞ  ايط:اْــٞ  يف األٚضــث بايػــطس ايجــاْٞ َٓــ٘ عــٔ ابــٔ عُــس بطــٓد فٝــ٘ يٝــح 

َـٔ قـاٍ   )) :ٚيف اي ػري بايػطس األٍٚ َٔ قٍٛ عت٢ٝ بـٔ نبـٞ نـجري بًفـغ     ،ضًِٝ

ٖٚٛ عٓد ايدًُٜٞ يف َطـٓدٙ عـٔ دـابس     ،ٚضٓدٙ ضعٝل ((نْا يف ادت١ٓ فٗٛ يف ايٓاز

ٚزٚاٙ اذتــازخ بــٔ نبـــٞ نضــا١َ َـــٔ دٗــ١ قتــاي٠ عـــٔ عُــس بـــٔ        ،بطــٓد ضــعٝل دـــداً  

 .(118)«عًٝ٘ ٖٚٛ َٓكطع ارتطاب َٛقٛفًا

                                      
 (.1/332اجلواىر ادلضية يف طةق ت احلنفية ) (116)
 (.7/429رلموع الفت وى ) (117)
 (.663)ادلق ص  احلسنة  (118)
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ُٜ»بــٔ سذــس اهلٝتُــٞ: ٚقــاٍ ا َــٔ  -عًــ٢ ضــعل يف ضــٓدٙ-عــسف ٖــرا إ ــا 

قـــاٍ  ، نـــالّ بعـــم طصـــػاز ايتـــابعني ٖٚـــٛ عتٝـــ٢ ابـــٔ نـــجري ٚزفعـــ٘ إىل ايـــٓيب  

٘  ،اذتافغ: ِٖٚ ٚنْـ٘ ضـعٝل شتـتًث فـال سذـ١ يف       ،ع٢ً نٕ زافع٘ ت ظتصّ  بسفعـ

ّٝ  ،ٚناــايٛا ايكــٍٛ فٝــ٘، فشدٜجــ٘ ٖــرا يف سهــِ املٛضــٛع  ،ٓــ٘ اذتــافغسدٜجــ٘ نُــا ب

 .(119)«ت ٜتعُد ٚضع٘ ٚإ ا نإ غًطًا غري نْ٘

ٚيٛ طصضَّ فٗٛ ستُـٍٛ عًـ٢ اإلميـإ املطًـل، ٚعًـ٢ َـا اضـتج٢ٓ ايطـًل ألدًـ٘          

خٛفـــًا َـــٔ عـــدّ اإلرٝـــإ بهاَـــٌ ايٛادبـــات ٚرـــسى احملسَـــات، نٚ ُبعـــدًا عـــٔ رصنٝـــ١   

 ايٓفظ، ٚغريٖا َٔ ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا.

  .ابٔ َطعٛي  ٚبٗرا ظتاب نٜضًا عٔ نثس

ٚنَــا َطــأي١ املٛافــا٠، فًــِ ٜهــٔ نســد َــٔ ايطــًل ٜطــتجين ألدًــٗا، قــاٍ غــٝذ   ثاْٝــًا:

ٚيهٔ نجري  ،َٔ ايطًل عًٌ بٗا ا ضتجٓا٤ ٚنَا املٛافا٠ فُا عًُت نسدًا»اإلضالّ: 

محـــد َٚايـــو  ن نطصـــشابَـــٔ املتـــأخسٜٔ ٜعًـــٌ بٗـــا َـــٔ نطصـــشاب اذتـــدٜح َـــٔ        

 ِ  ٚننجــس نــأبٞ اذتطــٔ األغــعسٟ    :زِٖنُــا ٜعًــٌ بٗــا ْعــا    ،ٚايػــافعٞ ٚغريٖــ

 .(120) «اذتدٜح نطصشابيهٔ يٝظ ٖرا قٍٛ ضًل  ،نطصشاب٘

 ثِ إٕ يف ايتصاّ ٖرا ايكٍٛ يٛاشّ باا١ً َٚٓٗا: 

ٚهلـرا  »عدّ ايكطع بكبٍٛ رٛب١ ايتا٥بني، ٚبعكاب املرْبني، قاٍ غٝذ اإلضالّ:  نًٚ :

فـا٠   ٜكطعـٕٛ بـإٔ    طصاز ايرٜٔ   ٜـسٕٚ ا ضـتجٓا٤ ألدـٌ اذتـاٍ اذتاضـس بـٌ يًُٛا      

ــ١ را٥ــب   ــٛ  فــإِْٗ ،نُــا   ٜكطعــٕٛ بــإٔ اهلل رعــاىل ٜعاقــب َــرْباً     ،اهلل ٜكبــٌ رٛب ي

ٖٚـِ   ٜكطعـٕٛ ألسـد َـٔ نٖـٌ       ،قطعٛا بكبٍٛ رٛبت٘ يصَِٗ نٕ ٜكطعـٛا يـ٘ ادتٓـ١   

 .ايكب١ً    ١ٓ ٚ  ْاز إ  َٔ قطع ي٘ ايٓص

ٚيـٛ   :قـايٛا  ،طـ٦ٝات ادت١ٓ ٖٞ ملٔ نرـ٢ بايتٛبـ١ ايٓ ـٛح َـٔ شٝـع اي      :ٚإذا قٌٝ

ُٜ بـــٌ  ،ٖٚـــِ   ٜطـــتجٕٓٛ يف األســـٛاٍ ،كطـــع يـــ٘ بادتٓـــ١َـــات عًـــ٢ ٖـــرٙ ايتٛبـــ١ ت 

                                      
 (.167ة )الفت وى احل  ثي (119)
 (.7/439)رلموع الفت وى  (121)
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ٚيهٔ عٓدِٖ اإلميـإ عٓـد اهلل ٖـٛ َـا ٜـٛايف       ،ظتصَٕٛ بإٔ املؤَ َؤَ راّ اإلميإ

فًٗـرا   ٜكطعـٕٛ    ،  ذْب ي٘ قطعٛا ي٘ بادت١ٓ فُٔ قطعٛا ي٘ بأْ٘ َات َوًَٓا ،ب٘

ت ٜكطعـٛا  فإ ـا  ٚنَا ن١ُ٥ ايطـًل   ،ًٜصَِٗ نٕ ٜكطعٛا بادت١ٓ بكبٍٛ ايتٛب١ ي٦ال

ــ١    ،بادتٓــ١ ألْٗــِ   ٜكطعــٕٛ بأْــ٘ فعــٌ املــأَٛز ٚرــسى احملعــٛز      ــ٘ نرــ٢ بايتٛب ٚ  نْ

 .(121)«ٌ اهلل رٛبتِ٘بَق ٚإ  فِٗ ٜكطعٕٛ بإٔ َٔ راب رٛب١ ْ ٛسًا ،ايٓ ٛح

، قــاٍ (122)يف ايهفــسَٚــٔ ايًــٛاشّ ايــمت ايتصَٗــا بعــم ستككــِٝٗ ا ضــتجٓا٤     ثاْٝــًا:

بــٞ َٓ ــٛز نٚنــريو بعــم ستككــِٝٗ ٜطــتجٕٓٛ يف ايهفــس َجــٌ »غــٝذ اإلضــالّ: 

َُ ،املارسٜدٟ ٚيهـٔ شـاٖري األ٥ُـ١ عًـ٢ نْـ٘   ٜطـتج٢ٓ        ،طسي فُٝٗافإٕ َا ذنسٚٙ 

ُٜ   ،يف ايهفــس ٚيهــٔ ٖــٛ  شّ   ،عــسف عــٔ نســد َــٔ ايطــًل    ٚا ضــتجٓا٤ فٝــ٘ بدعــ١ ت 

 .(123)«هلِ

ف ازٚا ٜطتجٕٓٛ  -نُا ضبل-بدع١ املسشاق١  ثِ إٕ قٛهلِ رطبب يف ْػ٤ٛ

 يف نٌ غ٤ٞ، ٖٚرا ياٍ ع٢ً فطاي قٛهلِ.

ّٝٔ يـــٞ نٕ اذتـــل ٖـــٛ قـــٍٛ ايطـــًل اي ـــاو  ـــٛاش    ٚبٗـــرا ايعـــسض املـــٛدص ربـــ

 ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ.

                                      
 (.7/418)رلموع الفت وى  (121)
 .«وىبه مسألة غر ةة»(، وق ل ابع الصالح: 2/686ومنهم: أبو احلسع الق از كم  حكو انو ذلن ابع الصالح يف طةق ت الفقه   الر ف ية )( 122)
 (.7/431)رلموع الفت وى  (123)
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 انفصم انثاين: حكى االستثناء يف اإلسالو

 

 اختًل يف سهِ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ ع٢ً قٛيني:

 ايكٍٛ األٍٚ: حتسِٜ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ. 

ايسٚاٜـــ١ ٚ ،املػـــٗٛز عٓـــد نٖـــٌ اذتـــدٜح ٖـــٛ ٖٚٚـــرا قـــٍٛ شٗـــٛز ايطـــًل اي ـــاو،  

 .(124)نمحداإلَاّ عٔ املػٗٛز٠ 

ٛ ٚيٝظ ٚزا٤ٙ إ  ايهفس; فُٔ ت ٜهٔ َطًًُا  قايٛا: ألٕ اإلضالّ ٖٛ ايه١ًُ  فٗـ

ٜدخٌ يف ٓطل بايػٗايرني ايٕ نافس، ٚنَا َٔ ت ٜهٔ َوًَٓا فكد ٜهٕٛ َطًًُا، أل

 .عٔ غريٙ َٔ ايهفازاملطًِ ٝص مي، ٚاإلضالّ

ٍ املُٝـْٛٞ  املًـو   عبـد َـا ٚزي عـٔ    َٚٔ ذيو رفـسم   :اهلل قًـت ألبـٞ عبـد   » :قـا

 .(125)«ٚنقٍٛ َطًِ ٚ  نضتجين ،ْعِ :قاٍ  بني اإلميإ ٚاإلضالّ

 وَلَوَّهب  أَظهلَونَب  قُىلُهىاْ  وَلََٰكِهي  تُؤهِنُهىاْ ن لَّه  قُهل  ءَاهَنَّهب  عهسَاةُ قَبلَهتِ ٱألَ } ٚقد اضتدٍ بكٛيـ٘ رعـاىل:  

 {حِههٍنِزَّ اَفُههىز ٱللَّهههَ إِىَّ شَههًٍب أَعوََٰلِكُههن هِّههي ٌَلِههتكُن ال ۥوَزَظُههىلَهُ ٱللَّهههَ تُطٍِعُههىاْ وَإِى قُلُههىبِكُن فِههً ٱإلََِِٰههيُ ٌَههدخُلِ
ٚ   استرٖٚرٙ اآل١ٜ مما »، قاٍ غٝذ اإلضالّ: ص24طاذتذـسات:  غـريٙ  بٗا نمحد بـٔ سٓبـٌ 

 .(126)«ع٢ً نْ٘ ٜطتج٢ٓ يف ا ميإ يٕٚ اإلضالّ

ٚرعًٌٝ نمحد ٚغريٙ َٔ ايطـًل َـا ذنـسٚٙ يف اضـِ اإلميـإ ظتـ٤ٞ يف       »ٚقاٍ: 

٘      ،اضِ اإلضالّ نُـا ْـص عًٝـ٘ نمحـد      ،فإذا نزٜد باإلضـالّ ايهًُـ١ فـال اضـتجٓا٤ فٝـ

تجٓا٤ ٚإذا نزٜد ب٘ َٔ فعٌ ايٛادبات ايعاٖس٠ نًٗا فا ضتجٓا٤ فٝ٘ نا ض ،ٚغريٙ

عــٔ ايٝٗــٛي  َتُٝــصًا ٚملــا نــإ نــٌ َــٔ نرــ٢ بايػــٗايرني طصــاز َطــًُاً    ،يف اإلميــإ

مــسٟ عًــ٢ املطــًُني نــإ ٖــرا ممــا  ايــمتٚايٓ ــاز٣ مــسٟ عًٝــ٘ نسهــاّ اإلضــالّ 

ٟ  ،ظتصّ ب٘ بال اضتجٓا٤ فٝ٘ ٚعًـ٢ ذيـو ٚافكـ٘     ،اإلضـالّ ايهًُـ١   :فًٗرا قاٍ ايصٖـس

                                      
 (.49ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا (، وانظر:13/43)رلموع الفت وى انظر:  (124)
 .البع من ة (1/311اردي ن )( للمروزي، و 2/538) ت ظيم ق ر الصالة(، وانظر: 4/12( )3/614يف السنة )خلالل أخرجو ا (125)
 (.3/614يف السنة )خلالل (، واست الل ارم م أ   أخرجو ا7/253)رلموع الفت وى  (126)
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فــإٕ  ،الّ ايٛادــب ٖــٛ ايهًُــ١ ٚســدٖا   ٚســني ٚافكــ٘ ت ٜــسي نٕ اإلضــ    ،نمحــد ٚغــريٙ 

ُّ ٞ ت ظتب بٗرا يف دٛاب٘  ٚهلرا نمحد ،َٔ نٕ غتف٢ عًٝ٘ ذيو ايصٖسٟ ند  ايجـاْ

ُٜ خٛفًا فـإذا   :ألمحد ٚهلرا ملا قاٍ األثسّ ،عٔ نٕ اإلضالّ يٝظ ٖٛ إ  ايه١ًَُٔ نٕ 

نقٍٛ  :فكًت ي٘ ،نْا َطًِ :ْعِ   ٜطتج٢ٓ إذا قاٍ :قاٍ  قاٍ نْا َطًِ فال ٜطتج٢ٓ

 ٚنْا (127)ٙ((املطًِ َٔ ضًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْ٘ ٜٚد:)) ايٓيبٖرا َطًِ ٚقد قاٍ 

٘    ن ٍ      !عًـِ نْـ٘   ٜطـًِ ايٓــاع  َٓـ فٓــس٣ نٕ » :فـرنس سـدٜح َعُــس عـٔ ايصٖـسٟ قـا

ّٝ ، «اإلضالّ ايه١ًُ ٚاإلميإ ايعٌُ ٔ نمحـد نٕ اإلضـالّ إذا نـإ ٖـٛ ايهًُـ١ فـال       فبـ

 .(128)«َٔ يفغ اإلضالّ فال اضتجٓا٤ فٝ٘ اضتجٓا٤ فٝٗا فشٝح نإ ٖٛ املفّٗٛ

 هِّوَّهي  قَىال أَحعَيُوَهَي } نُا اضتدٍ َٔ َٓع ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ بكٛي٘ رعاىل:

، فكــد دــصّ باإلضــالّ ٚت  ص33طف ــًت: { َٱملُعههلِوِ هِههيَ إًَِّنِههً وَقَههب َ صََٰههلِحب وَعَوِههلَ ٱللَّهههِ إِلَههى دَعَههب

 .(129)ٜطتجٔ

 جٓا٤ يف اإلضالّ. ايكٍٛ ايجاْٞ: دٛاش ا ضت

فعــٌ ايٛادبــات ايعــاٖس٠  ٖٚــٛ زٚاٜــ١ عــٔ اإلَــاّ نمحــد، ْعــسًا إىل نٕ اإلضــالّ     

 .(130)نا ضتجٓا٤ يف اإلميإ دا٥ص نًٗا فا ضتجٓا٤ فٝ٘

 َٓاقػ١ ايكٛيني:

ٚبٗرا ايعسض ٜتبني نٕ ارتالف يف سهِ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ خـالف يفعـٞ،   

ــات    ، َٚــٔ نزايتجٓا٤ فٝــ٘ضــ اَــٔ  َٓــعباإلضــالّ ايهًُــ١   اينز ُــٔف بــ٘ فعــٌ ايٛادب

 .ا ضتجٓا٤ يف اإلميإُا نداش ا ضتجٓا٤ فٝ٘ ننداش ايعاٖس٠ نًٗا 

                                      
بل ب بيل ن تف ضل  ارسلالم  ،كتل ب ارديل نيف  مسللم و  ،(11ب ب ادلسلم مع سلم ادلسلمون مع لس نو و  ه ح ) ،كت ب اردي نيف  أخرجو الةع ري  (127)

 .(41وأي أموره أفض  ح )
 (.7/259)رلموع الفت وى ( وانظر: 416-7/415)رلموع الفت وى  (128)
 (.15/361)تفسري القرطيب (، و 27/119(، والتفسري الكةري )4/85)أحك م القرآن البع ال ريب انظر:  (129)
 (.49ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا(، وانظر: 7/415)رلموع الفت وى انظر:  (131)
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 اخلامتة

اذتُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ رتِ اي اذتات، ٚاي ال٠ ٚايطالّ ع٢ً ْبٝٓا ستُد،  

 ٚع٢ً آي٘ ٚطصشب٘، َٚٔ ربعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

  نَا بعد:

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: تدً فُٔ خالٍ ٖرا ايبشح اضت

 نٕ ٖٓاى فسقًا بني ا ضتجٓا٤ باملػ١٦ٝ، ٚا ضتجٓا٤ بأيٚات ا ضتجٓا٤ املعسٚف١. -2

ٍٕ حبطب ق د املطتجين. -1  نٕ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ يفغ زتٌُ عتتٌُ َعا

نٕ ايطــًل نْهـــسٚا ايطــواٍ عـــٔ اإلميـــإ، يهــٕٛ اَتشـــإ ايٓــاع بدعـــ١، نُـــا      -3

ايطا٥ٌ عٔ إميـاِْٗ، فبعضـِٗ رٛقـل عـٔ اإلدابـ١،       رعديت َٛاقفِٗ يف إداب١

ٚشٗٛزِٖ ع٢ً ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ع٢ً اخـتالف يف عبـازارِٗ، ٚنـإ هلـِ     

 عد٠ َ خر يف ذيو ا ضتجٓا٤.

نٕ األغــاعس٠ اختًفــٛا يف سهــِ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ فــأنجسِٖ عًــ٢ دــٛاشٙ،    -4

 ٚبعضِٗ سّسَ٘، ٚبعضِٗ نٚدب٘. 

طــب يًُعتصيــ١ ايكــٍٛ بتشــسِٜ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ َــع    نٕ بعــم ايعًُــا٤ ْ -5

 ر سعتِٗ بٛدٛب٘ يف نتبِٗ املعتُد٠. 

نٕ ارتــالف يف َطــأي١ ا ضــتجٓا٤ يف اإلضــالّ خــالف يفعــٞ، ٖٚــٛ َــبين عًــ٢      -6

 ارتالف يف ايفسم بني اإلضالّ ٚاإلميإ.

    ُٕ ٚبعد، فًٝظ يٞ يف ٖرا ايبشح ض٣ٛ نْٞ شعت بعم َا رفـسم، ٚغـأْٞ غـأ

آيّ ٜعملٜـين ايك ـٛز ٚايتك ـري ٚايٓطـٝإ، ٚقـد ساٚيـت نٕ غتـسز ٖـرا ايبشـح           بين

، ٚيهـٔ اهلل رعـاىل نبـ٢ ايهُـاٍ إ  يهتابـ٘ ايععـِٝ، فُـا نـإ يف ٖـرا          سطـ١ٓ  ـٛز٠   ب

ايبشــح َــٔ طصــٛاب فُــٔ دــٛي اهلل ٚنسَــ٘ ٚفضــً٘، َٚــا نــإ فٝــ٘ َــٔ خطــأ فُــٔ  

 .ٛنًت ٚإيٝ٘ نْٝبْفطٞ ٚنضتػفس اهلل رعاىل، َٚا رٛفٝكٞ إ  باهلل عًٝ٘ ر

 ٚطص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚطصشابت٘ نشعني.
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 فهرس املصادر واملراجع

اإلباْــ١ عــٔ غــسٜع١ ايفسقــ١ ايٓادٝــ١  بــٔ بطــ١ )اإلميــإ، ايكــدز، ايــسي عًــ٢            (2

 ٖـ، ياز ايسا١ٜ، ايسٜاض. 2425 ،1طزضا ْعطإ ٚشًَٝٝ٘، ي.ادت١ُٝٗ( حتكٝل: 

حتكٝـل: ستُـد عبـد     د بٔ عبد اهلل ابـٔ ايعسبـٞ،  بهس ستُ ٞبأل نسهاّ ايكسإٓ (1

  .يبٓإ ،ياز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس ،ايكايز عطا

3)  ٘ حتكٝــل: ايفــانٗٞ،  ُــد بــٔ إضــشام، حملنخبــاز َهــ١ يف قــدِٜ ايــدٖس ٚسدٜجــ

 .بريٚت ،ياز خضسٖـ، 2424، 1، طي.عبداملًو عبداهلل يٖٝؼ

ٞ اإلزغاي إىل قٛااع األيي١ يف نطصـٍٛ ا عتكـاي    (4  :يٞ ادتـٜٛين، حتكٝـل  املعـا  ألبـ

َهتبــ١  ٖـــ،  2369ي.ستُــد ٜٛضــل َٛضــ٢ ٚعًــٞ بــٔ عبــداملٓعِ عبداذتُٝــد،        

 ارتاصتٞ، ايكاٖس٠.

حتكٝل: ي.ستُد زغاي ، محد بٔ عبداذتًِٝ بٔ ر١ُٝٝ اذتساْٞ، ألا ضتكا١َ (5

إياز٠ ايجكافــ١ ٚايٓػــس  اَعــ١ اإلَــاّ ستُــد بــٔ ضــعٛي     ٖـــ،2422، 2، طضــات

 .ايسٜاض ،اإلضال١َٝ

ــٟٛ اذتٓفــٞ، حتكٝــل:        دت دٜٔنطصــٍٛ ايــ  (6 ُــاٍ ايــدٜٔ نمحــد بــٔ ستُــد ايػصْ

 .بريٚت ،ياز ايبػا٥س اإلضال١َٝ ٖـ،2429، 2، طايدنتٛز عُس ٚفٝل ايداعٛم

ياز ايهتــب ٖـــ، 2402، 3طعبــدايكاٖس ايبػــدايٟ،   نطصــٍٛ ايــدٜٔ، ألبــٞ َٓ ــٛز    (7

 ايع١ًُٝ بريٚت.

اذتــدٜح ا عتكــاي ٚاهلداٜــ١ إىل ضــبٌٝ ايسغــاي عًــ٢ َــرٖب ايطــًل ٚنطصــشاب  (8

 ،ياز اآلفــام ادتدٜــد٠  ٖـــ،2402، 2، طحتكٝــل: نمحــد ع ــاّ ايهارــب ، ًبٝٗكــٞي

 .بريٚت

ستُـد   :اإلْ اف فُٝا ظتب اعتكايٙ ٚ  ظتٛش ادتٗـٌ بـ٘ يًبـاقالْٞ، حتكٝـل     (9

 .، ايكاٖس٠يًملاخ ٖـ، املهتب١ األشٖس2412١ٜ ،1طايهٛثسٟ، شاٖد 

ٖـــ، 2406 ،1ط، ي.عًــٞ فكٝٗــٞ :اإلميــإ حملُــد بــٔ إضــشام بــٔ َٓــدٙ، حتكٝــل    (20

 .بريٚت ،َوضط١ ايسضاي١



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 398

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

اإلميــإ َٚعاملــ٘ ٚضــٓٓ٘ ٚاضــتهُاي٘ ٚيزدارــ٘ ألبــٞ عبٝــد ايكاضــِ بــٔ ضــالّ،           (22

ٖـ، املهتب اإلضـالَٞ،  2403 ،1طحتكٝل: ايػٝذ ستُد ْاطصس ايدٜٔ األيباْٞ، 

 بريٚت.

، 1اإلميإ، ألبٞ بهس بٔ نبٞ غـٝب١، حتكٝـل: ستُـد ْاطصـس ايـدٜٔ األيبـاْٞ، ط       (21

 هتب اإلضالَٞ، بريٚت.ٖـ، امل2403

رهًُــ١ ايبشــس َٚعــ٘ بــٔ صتــِٝ امل ــسٟ  ،  ايبشــس ايسا٥ــل غــسح نٓــص ايــدقا٥ل   (23

ٝ ٚ ،ًطــٛزٟيايسا٥ــل  ٔ   ت٘حباغــ ياز ايهتــاب  ، 1، ط: َٓشــ١ ارتــايل  بــٔ عابــدٜ

 ، بريٚت.اإلضالَٞ

حتكٝل: ي.ستُـد  ، ُد بٔ بٗايز ايصزنػٞ، حملايبشس احملٝث يف نطصٍٛ ايفك٘ (24

 ، بريٚت.ياز ايهتب ايع١ًُٝ ٖـ،2412، 2، طستُد راَس

ٞ ، يبــدا٥ع اي ــٓا٥ع يف رسرٝــب ايػــسا٥ع  (25 ياز ّ، 2981، 1، طعــال٤ ايــدٜٔ ايهاضــاْ

 .بريٚت ،ايهتاب ايعسبٞ

ًــٗٝجُٞ، حتكٝــل: ي.سطــني نمحــد   ي بػٝــ١ ايباســح عــٔ شٚا٥ــد َطــٓد اذتــازخ     (26

املدٜٓـ١  ، َسنص خد١َ ايطـ١ٓ ٚايطـري٠ ايٓبٜٛـ١    ٖـ،2423، 2، ططصاو ايبانسٟ

 يٓب١ٜٛ.ا

، ياز ايهتــب ايعًُٝــ١ٖـــ، 2410، 2ط ،بــدز ايــدٜٔ ايعٝٓــ٢، يبٓاٜــ١ غــسح اهلداٜــ١اي (27

 .بريٚت

محــد عبــداذتًِٝ بــٔ  ، ألبٝــإ رًبــٝظ ادتُٗٝــ١ يف رأضــٝظ بــدعِٗ ايهالَٝــ١   (28

 ٞ ــ١ اذتساْــ ِ     ، رُٝٝ ــٔ قاضــ  ٖـــ،2391، 2، طحتكٝــل: ستُــد بــٔ عبــدايسمحٔ ب

 .َه١ املهس١َ ،َطبع١ اذته١َٛ

ّ رازٜذ اإلضالّ ٚٚفٝـات املػـاٖري   (29 حتكٝـل:  ايـرٖيب،   ُـد بـٔ نمحـد   ، حمل ٚاألعـال

 ، بريٚت.ياز ايهتاب ايعسبٖٞـ، 2407، 2ٟ، طي.عُس عبدايطالّ ردَس

، نًــٛي ضــال١َ :حتكٝــل، رب ــس٠ األييــ١ يف نطصــٍٛ ايــدٜٔ ألبــٞ املعــني ايٓطــفٞ (10

 .يَػل ،املعٗد ايعًُٞ ايفسْطٞ يًدزاضات ايعسب١ّٝ، 2993، 2ط
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 ز، ايداز ايتْٛط١ٝ، رْٛظ.ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس يًطاٖس بٔ عاغٛ (12

ٞ رسرٝب املدازى ٚركسٜب املطايو ملعسف١ نعالّ َرٖب َايـو   (11 عٝـاض   يًكاضـ

ياز ايهتــب ٖـــ، 2418، 2طحتكٝــل: ستُــد ضــات ٖاغــِ،  ،ايٝش ــيب األْديطــٞ

 بريٚت. ،ايع١ًُٝ

ــدز اي ــــال٠  (13 ــس ، حملرععــــِٝ قــ ــد بــــٔ ْ ــ ــسٚشٟ،  ُــ ــدايسمحٔ املــ ــل: ي.عبــ حتكٝــ

 .املد١ٜٓ املٓٛز٠ ،ايدازَهتب١  ٖـ،2406، 2، طايفسٜٛا٥ٞ

 ايكسغــٞ نــجري بــٔ عُــس بــٔ إمساعٝــٌ ايفــدا٤ ، ألبــٞايععــِٝ ايكــسإٓ رفطــري (14

ٞ  ، حتكٝل:ايدَػكٞ ٔ  ضـاَ  يًٓػـس  اٝبـ١  يازٖــ،  2410، 1، طضـال١َ  ستُـد  بـ

 ، ايسٜاض.ٚايتٛشٜع

، 2طفدس ايدٜٔ ستُد بٔ عُس ايتُُٝـٞ ايـساشٟ ايػـافعٞ،    يايتفطري ايهبري  (15

 .بريٚت ،١ُٝياز ايهتب ايعًٖـ، 2412

ٞ   ألبــٞ ايتُٗٝــد يكٛاعــد ايتٛسٝــد   (16 ، ايجٓــا٤ ستُــٛي بــٔ شٜــد ايالَػــٞ اذتٓفــ

 ، بريٚت.ياز ايػسب اإلضالَٞ، ّ 2995، 2، ط: عبدا ٝد رسنٞحتكٝل

)َطـٓد ابـٔ عبـاع(     رٗرٜب اآلثاز ٚرف ٌٝ ايجابت عٔ زضٍٛ اهلل َـٔ األخبـاز   (17

ــٔ ٜصٜــد ايطــ:ٟ، حتكٝــل: ستُــٛي       أل ستُــد  بــٞ دعفــس ستُــد بــٔ دسٜــس ب

  .ايكاٖس٠، َطبع١ املدْٞ ،غانس

ياز ادتاَعــات  ،َٓ ــٛز املارسٜــدٟ، حتكٝــل: ي.فــتض اهلل خًٝــل   ٞبــأل يتٛسٝــدا (18

 .اإلضهٓدز١ٜ ،امل س١ٜ

 .ايكاٖس٠، ًكسايب، ياز ايػعبي ادتاَع ألسهاّ ايكسإٓ (19

بٔ ستُد ايكسغـٞ اذتٓفـٞ،   عبدايكايز ، يادتٛاٖس املض١ٝ يف ابكات اذتٓف١ٝ (30

 .نسارػٞ ،ب خاَْ٘ري ستُد نتياز 

ساغــ١ٝ ايبٝذــٛزٟ عًــ٢ دــٖٛس٠ ايتٛسٝــد املطــ٢ُ )حتفــ١ املسٜــد عًــ٢ دــٖٛس٠   (32

 ٖـ، ياز ايطالّ، ايكاٖس2411.٠، 2ايتٛسٝد(، حتكٝل: ي.عًٞ شع١، ط
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ِ  ٞبـ ، ألايطـ١ٓ  نٌٖ عكٝد٠ ٚغسح احملذ١ بٝإ يف اذتذ١ (31 ٌ  ايكاضـ ٔ  إمساعٝـ  ابـ

، ٚي.ستُد نبٛ دخًٞامل زبٝع بٔ ستُد: ي.حتكٝل ،األطصبٗاْٞ ايتُٝٞ ستُد

 ٖـ، ياز ايسا١ٜ، ايسٜاض.2429زسِٝ، 

ٞ س١ًٝ األٚيٝا٤ ٚابكـات األطصـفٝا٤،    (33 ٞ      ألبـ ، ْعـِٝ نمحـد بـٔ عبـداهلل األطصـبٗاْ

 .بريٚت ،ياز ايهتاب ايعسبٞ ٖـ،2405، 4ط

ــرخري٠ (34 ــسايف  ، ألايـ ــظ ايكـ ــٔ إيزٜـ ــد بـ ٞ  ، محـ ــ ــد سذـ ــل: ستُـ ياز  ّ،2994، حتكٝـ

 .بريٚت ،ايػسب

35)   ٔ ، 2، طعبــدايسمحٔ ايعجـــُٝني ي. :زدــب، حتكٝـــل  ذٜــٌ ابكـــات اذتٓابًــ١  بـــ

 ٖـ، َهتب١ ايعبٝهإ، ايسٜاض.2415

 .ياز اذتدٜح، ايكاٖس٠ٖـ، 2429، 2ط ،تكٞ ايدٜٔ املكسٜصٟيزضا٥ٌ املكسٜصٟ  (36

ــأل ضــاي١ َٓــاشٍ اذتــسٚف  ز (37 ــٔ عًــٞ بــٔ عبــد اهلل        ٞب اذتطــٔ عًــٞ بــٔ عٝطــ٢ ب

  .عُإ ،ياز ايفهس ،ايسَاْٞ، حتكٝل: إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ

ــ (38 ــاي،      شٜ اي٠ اإلميــإ ْٚك ــاْ٘ ٚسهــِ ا ضــتجٓا٤ فٝــ٘ يًــدنتٛز عبــدايسشام ايعب

 ٖـ، ياز ايكًِ ٚايهتاب، ايسٜاض.2426، 2ط

عبـــد اهلل بـــٔ نمحـــد بـــٔ سٓبـــٌ ايػـــٝباْٞ، حتكٝـــل: ي.ستُـــد ضـــعٝد  ي ايطـــ١ٓ (39

 .ايدَاّ،ياز ابٔ ايكِٖٝـ، 2406، 2ط ،ايكشطاْٞ

 ١ٜ، ايسٜاض.ا، ياز ايسٖـ2425 ،1طايط١ٓ يًدالٍ، حتكٝل ي.عط١ٝ ايصٖساْٞ،  (40

 ضٓٔ ابٔ َاد١، حتكٝل: ستُد فواي عبد ايباقٞ، ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت. (42

 .ضٓٔ ايملَرٟ، حتكٝل: نمحد غانس، ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت (41

غسح نطصٍٛ اعتكاي نٌٖ ايط١ٓ ألبٞ ايكاضِ اياليها٥ٞ، حتكٝل: ي.نمحـد ضـعد    (43

 ٖـ، ياز اٝب١، ايسٜاض.2422 ،1طمحدإ، 

 ،3ط ،عبدايهسِٜ عجُإ :حتكٝل ،يًكاضٞ عبدادتباز ،األطصٍٛ ارتُط١غسح  (44

 ايكاٖس٠.، َهتب١ ٖٚب١ ،ٖـ2426

 

 



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 401

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     
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، 2غسح ايعكا٥د ايٓطف١ٝ يطعد ايدٜٔ ايتفتاشاْٞ، حتكٝل: ي.نمحد ايطـكا، ط  (45

 ٖـ، َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ، ايكاٖس٠.2407

ُـد  حملسٓٝفـ١،  ايػسح املٝطس ع٢ً ايفكٗني األبطث ٚاألن: املٓطـٛبني ألبـٞ    (46

 اإلَــازات ايعسبٝــ١ ،َهتبــ١ ايفسقــإٖـــ، 2429، 2طبــٔ عبــد ايــسمحٔ ارتُــٝظ، 

 املتشد٠.

ٖـــ، ياز ايــٛأ،   2410 ،1طايػــسٜع١ يردــسٟ، حتكٝــل: ي.عبــد اهلل ايــدَٝذٞ     (47

 ايسٜاض.

ــد شغًـــٍٛ،    (48 ُّـ ــإ يًبٝٗكـــٞ، حتكٝـــل: ست ـــ، ياز ايهتـــب 2420 ،2طغـــعب اإلميـ ٖـ

 ايع١ًُٝ، بريٚت.

ــسٜف١ا (49 ــُا٥ٌ ايػــ ــ يػــ ــد    دتــ ــٔ بــــٔ عبٝــ ــل: سطــ ــٝٛاٞ، حتكٝــ الٍ ايــــدٜٔ ايطــ

  .ياز اا٥س ايعًِ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،باسبٝػٞ

بــٞ اذتطــني نمحــد بــٔ   اي ــاسيب يف فكــ٘ ايًػــ١ ٚضــٓٔ ايعــسب يف نالَٗــا أل    (50

 ٖـ، ياز املعازف، بريٚت.2424، 2حتكٝل: ي.عُس ايطباع، ط فازع بٔ شنسٜا،

، ايبطــمت ايتُُٝــٞ ٕسبــا بــٔ ُــد، حملبًبــإ ابــٔ بملرٝــب سبــإ ابــٔ طصــشٝض (52

 .بريٚت، ايسضاي١ َوضط١ٖـ، 2424، 1، طاألزْوٚط غعٝب حتكٝل:

51)   ِ ٞ   ، طصـشٝض َطـً ٞ ، حتكٝــل: ستُـد فــواي عبـد ايبـاق  ،ياز إسٝــا٤ ايـملاخ ايعسبــ

 .بريٚت

 ،ياز املعسف١ ،حتكٝل: ستُد ساَد ايفكٞ ايفسا٤، بٞ ٜع٢ًألابكات اذتٓاب١ً  (53

 .بريٚت

 :نبٞ عُسٚ عجُإ بٔ اي الح، حتكٝل ابكات ايفكٗا٤ ايػافع١ٝ يتكٞ ايدٜٔ (54

 .ياز ايبػا٥س اإلضال١َٝ، بريٚتّ، 2991، 2طستٞ ايدٜٔ صتٝب، 

 .بريٚت،  طصايز ياز ،ايصٖسٟ ايب سٟ ضعد بٔ ُد، حملايه:٣ ايطبكات (55

  ٚطصٞ حتكٝل:، ايػٝباْٞ سٓبٌ بٔ نمحد، ألبٞ عبداهلل ايسداٍ َٚعسف١ ايعًٌ (56

 ت.بريٚ ،اإلضالَٞ تباملهٖـ، 2408، 2، طعباع ستُد بٔ اهلل
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 ، َ س.اذتًيبايبابٞ َ طف٢ ، 1، طايفتا٣ٚ اذتدٜج١ٝ  بٔ سذس اهلٝتُٞ (57

ٞ     ألفتــا٣ٚ ايطــبهٞ   (58 ياز  ،بــٞ اذتطــٔ ركــٞ ايــدٜٔ عًــٞ بــٔ عبــد ايهــايف ايطــبه

 .بريٚت، املعسف١

59)  ٌ َهتبـ١  بـٔ سـصّ ايعـاٖسٟ،     عًـٞ بـٔ نمحـد   ، يايف ٌ يف املًٌ ٚاألٖٛا٤ ٚايٓشـ

 .ايكاٖس٠ ،ارتاصتٞ

ــ (60 ٞ ايفٛانـ  محـــد بـــٔ غٓـــِٝ، أل٘ ايـــدٚاْٞ عًـــ٢ زضـــاي١ ابـــٔ نبـــٞ شٜـــد ايكريٚاْـــ

 .بريٚت ،ياز ايفهسٖـ، 2425ايٓفساٟٚ، 

املهتبـ١ ايتذازٜـ١    ٖــ، 2356، 2طًُٓـاٟٚ،  ي فٝم ايكدٜس غسح ادتـاَع اي ـػري   (62

 .َ س ،ايه:٣

املعفــس َٓ ــٛز بــٔ ستُــد بــٔ عبــد ادتبــاز       ألبــٞقٛااــع األييــ١ يف األطصــٍٛ    (61

، ياز ايهتـــب ايعًُٝـــ١ ،ٖــــ2428 ،د سطـــٔ ايػـــافعٞحتكٝـــل: ستُـــ ،ايطـــُعاْٞ

 .بريٚت

: َٛضـــ٢ ، حتكٝـــلساَـــد ستُـــد بـــٔ ستُـــد ايػصايـــٞ ٞبـــ، ألقٛاعـــد ايعكا٥ـــد (63

 .يبٓإ ،عات ايهتبٖـ، 2405، 1، طستُد عًٞ

ايبكــا٤ نٜــٛب بــٔ َٛضــ٢ اذتطــٝين ايهفــَٛٞ، حتكٝــل: عــدْإ       ٞبــألايهًٝــات  (64

 .بريٚت، َوضط١ ايسضاي١، ٖـ 2429ستُد امل سٟ ، ٚيزٜٚؼ

ايبكــا٤ عبــد اهلل بــٔ اذتطــني ايعهــ:ٟ،   ٞبــأل ايًبــاب يف عًــٌ ايبٓــا٤ ٚاإلعــساب (65

 .يَػل ،ياز ايفهس ٖـ،2426، 2طحتكٝل: ي. عبداإلي٘ ايٓبٗإ 

ياز ايهتـب  ، ايفتض عجُإ ابٔ دين، حتكٝل: فا٥ص فازع ٞبأل ايًُع يف ايعسب١ٝ (66

  .ايهٜٛت ،ايجكاف١ٝ

ٖــ،  2415، 2طنمحـد ايطـاٜض،   : ي.كٝـل حت ،زتسي َكا ت األغعسٟ  بٔ فـٛزى  (67

 ، ايكاٖس٠.َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ

ياز ايسٜـإ  ٖــ،  2407عًٞ بٔ نبٞ بهس اهلٝجُٞ، يزتُع ايصٚا٥د َٚٓبع ايفٛا٥د،  (68

 .ايكاٖس٠ ،يًملاخ
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زتُع املًو فٗد يطباعـ١ امل ـشل    ،فتا٣ٚ غٝذ اإلضالّ ابٔ ر١ُٝٝزتُٛع  (69

 املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ. ،ايػسٜل

ــا٣ٚ ٚز  (70 ضــا٥ٌ فضــ١ًٝ ايػــٝذ ستُــد بــٔ طصــاو ايعجــُٝني، شــع       زتُــٛع فت

 ٖـ، ياز ايجسٜا، ايسٜاض.2424، 1ٚرسرٝب: فٗد ايطًُٝإ، ط

ست ــٌ نفهــاز املتكــدَني ٚاملتــأخسٜٔ َــٔ اذتهُــا٤ ٚاملــتهًُني، يفدــس ايــدٜٔ     (72

 ٖـ، َهتب١ ياز ايملاخ، ايكاٖس2422.٠، 2ايساشٟ، حتكٝل: ي.سطني نراٟ، ط

حتكٝـل: اـ٘ دـابس فٝـاض     ايـساشٟ،   ُـد بـٔ عُـس   ، حملاحمل ٍٛ يف عًِ األطصٍٛ (71

 .ايسٜاض، داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛي اإلضال١َٝ ٖـ،2400، 2، طايعًٛاْٞ

املعــايٞ  ، ألبــٞاحملــٝث اي:ٖــاْٞ يف ايفكــ٘ ايٓعُــاْٞ فكــ٘ اإلَــاّ نبــٞ سٓٝفــ١    (73

ل: عبد ايهسِٜ ضـاَٞ  ٝكحت ،بسٖإ ايدٜٔ ستُٛي بٔ نمحد ايبدازٟ اذتٓفٞ

 .ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚتٖـ، 2414، 2، طادتٓدٟ

ٓـ        (74 ايــداز ٖــ،  2408، نبـٞ ايفضـٌ طصـاو    َ٘طـا٥ٌ اإلَـاّ نمحـد بـٔ سٓبـٌ زٚاٜـ١ اب

 .اهلٓد ،ايع١ًُٝ

َطـا٥ٌ سـسب ألبـٞ ستُـد سـسب بـٔ إمساعٝـٌ ايهسَـاْٞ )َـٔ نتـاب ايٓهــاح            (75

إىل آخــس ايهتــاب( حتكٝــل: ي.فــاٜص ســابظ، زضــاي١ ينتــٛزاٙ غــري َٓػــٛز٠ يف          

 ٖـ.2411ضات اإلضال١َٝ  اَع١ نّ ايكس٣ عاّ ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايدزا

املطاَس٠ يف غسح املطاٜس٠ يف عًِ ايهالّ يًهُاٍ بـٔ نبـٞ ايػـسٜل، َـع ساغـ١ٝ       (76

 املهتبــ١ األشٖسٜــ١ٖـــ، 2347، 1شٜــٔ ايــدٜٔ قاضــِ، ٚغــسح قاضــِ بــٔ قطًٛبػــا، ط  

 .، ايكاٖس٠يًملاخ

 كٝل:حت، ايٓٝطابٛزٟ اذتانِ عبداهلل بٔ ُدحمل ،اي شٝشني ع٢ً املطتدزى (77

 .بريٚت، ايع١ًُٝ ايهتب يازٖـ، 2422، 2، طعطا عبدايكايز َ طف٢

 .َ س ،َطٓد اإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ، َوضط١ قساب١ (78
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بــٔ عبــداذتًِٝ بــٔ رُٝٝــ١، ٚعبدايطــالّ ، آلٍ رُٝٝــ١: املطــٛي٠ يف نطصــٍٛ ايفكــ٘ (79

حتكٝـــل: ستُـــد ستٝـــ٢ ايـــدٜٔ  ، رُٝٝـــ١ بـــٔنمحـــد بـــٔ عبـــداذتًِٝ رُٝٝـــ١، ٚ

 .ايكاٖس٠ ،ٞاملدْ، ياز عبداذتُٝد

ٖــ،  2409، 2امل ٓل ألبٞ بهس بٔ نبٞ غٝب١، حتكٝل: نُاٍ ٜٛضـل اذتـٛت، ط   (80

 َهتب١ ايسغد، ايسٜاض.

82)  ٞ ٞ     ،امل ٓل، عبدايسشام بٔ ُٖاّ اي ـٓعاْ ، حتكٝـل: سبٝـب ايـسمحٔ األععُـ

 .بريٚت ،املهتب اإلضالَٖٞـ، 2403، 1ط

ٝـل: ٚيٜـع   املعتُد يف نطصـٍٛ ايـدٜٔ، يًكاضـٞ نبـٞ ٜعًـ٢ ايفـسا٤ اذتٓبًـٞ، حتك        (81

 سداي، ياز املػسم، بريٚت.

ٞ  نمحد بٔ ًُٝإ، يطايهبري املعذِ (83 ٟ  حتكٝـل: ، ايط:اْـ ٔ  محـد  عبدا ٝـد  بـ

 .املٛطصٌ ،ٚاذتهِ ايعًّٛ َهتب١ٖـ، 2404، 1، طايطًفٞ

بٞ اذتطني نمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا، حتكٝل: عبـد  أل َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ (84

 .ريٚتب ،ياز ادتٌٖٝـ، 2410، 1ط ،ايطالّ ستُد ٖازٕٚ

ياز ، ُد ارتطٝب ايػـسبٝين ، حملَػين احملتاز إىل َعسف١ َعاْٞ نيفاظ املٓٗاز (85

 .بريٚت ،ايفهس

 املكاطصــــد اذتطــــ١ٓ يف بٝــــإ نــــجري َــــٔ األسايٜــــح املػــــتٗس٠ عًــــ٢ األيطــــ١ٓ   (86

ٞ   ٖــ، 2405، 2، طًطداٟٚ، حتكٝل: ستُد عجُإ ارتػتي  ،ياز ايهتـاب ايعسبـ

 .بريٚت

ٟ ألألبـٞ اذتطـٔ ا   ،َكـا ت اإلضـالَٝني   (87 ياز  ،3ط، حتكٝـل: ًُٖـٛت زٜــمل   ،غـعس

 .بريٚت ،إسٝا٤ ايملاخ

محــــد بــــٔ محــــدإ ايُٓــــسٟ اذتساْــــٞ  ، أليف نطصــــٍٛ ايــــدٜٔ ْٗاٜــــ١ املبتــــد٥ني (88

 .ايسٜاض ،َهتب١ ايسغدٖـ، 2415، 2، طايطال١َ ْاطصسي. :حتكٝل، اذتٓبًٞ

ياز  ٖــ، 2404ايػـافعٞ،   ُـد بـٔ نبـٞ ايعبـاع    ، حملْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗـاز  (89

 .بريٚت ،هسايف



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 405

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون
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اهلــايٟ يف نطصــٍٛ ايــدٜٔ، دتــالٍ ايــدٜٔ عُــس بــٔ ستُــد ارتبــاشٟ ارتذٓــدٟ   (90

 ّ، اضتاْبٍٛ.1006اذتٓفٞ، حتكٝل: عايٍ بٝو، 

ٟ   ، ييٛايف بايٛفٝاتا (92 ل: نمحـد األزْـااٚط ٚرسنـٞ    ٝـ كحت  ـالح ايـدٜٔ اي ـفد

 .بريٚت ،ياز إسٝا٤ ايملاخٖـ، 2410، َ طف٢


