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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 تنبيه:

بؽؾقة الدعوة  العؼقدة)اداجستر( من قسم  قل الدرجة العادقةلـ تؼدم هبا ادملف (1)رشالة عؾؿقةأصل هذا الؽتاب 

 ة:من قبل الؾجـة العؾؿقة ادؽوكة من أصحاب الػضقؾ قشت الرشالةووك   .اجلامعة اإلشالمقة بادديـة الـبويةوأصول الدين يف 

  :مؼررا        إبراهقم بن عامر الرحقيل /الدكتور ،األشتاذالشقخ. 

  :مـاقشا      حمؿد باكريم بن حمؿد باعبد اهلل /الدكتورالشقخ. 

  :مـاقشا          حمؿد بن عبد الوهاب العؼقل/ الدكتورالشقخ. 

، األوىلمع مرتبة الرشف  ،تازمم :بتؼدير، )اداجستر( وأوصت بؼبول الرشالة ومـح الباحث الدرجة العادقة

 .م0229 /28/11  هـ ادوافق1209/ 02/11وذلك يف يوم األحد 

من  -يف هذا الؽتاب خطلأي  من يطؾع عذ  كل   ثم إن هذا الؽتاب جفد برشي ال خيؾو من كؼص وخطل: فلرجو 

 .خراً اهلل  وجزاكم .لقتدارك اخلطل لؽسوين اآليت:الزيد اإلعن ضريق ـي فيـب  أن  -أي كوع كان
a.razzaq33@hotmail.com 

a.razzaq33@gmail.com 

DR.razzaq33@gmail.com 
 

 رش  زاق بن حمؿد ب  عبد الر   :ادملف

                                                           

االكحرافات ادتعؾؼة بتوحقد العبادة لدى بعض  ))ؼد ـاكت افرشافة ادؼدمة فـقؾ افدرجة افعادقة)اداجستر( بعـقان: ف (1)

؛ ثؿ طفر يل اختصار وتغقر افعـقان، وحذف ما يتعؾؼ ((ادسؾؿني يف إقؾقم رسحد )يف باكستان(، وموقف اإلشالم مـفا

 ۆئ چ رسحد؛ ٕن مقؿػ اإلشالم مـ آكحراؾات ؾقف ويف ؽره واحد،بنؿؾقؿ رسحد مما جيعؾ افبحث خمصصا بنؿؾقؿ 

  [.٨٨]هقد:  چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ     ۈئ ۈئ ۆئ
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 ة الدفعة الثاكقة لؾـرشمؼدم

وافسالم ظذ حمؿد وظذ آفف ، وافصالة ، وشبحان اهلل بؽره وأصقالً ـثر احلؿد هلل محداً 

 أما بعد:...مـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ،،،.وصحبف، 

، وفؽـ ضؾبفا مقجقد مـ ظذ وصؽ آكتفاءـاكت ػ هلذا افؽتاب كسخ افطبعة إوؾنن 

ف بذي ؾائدة ظظقؿة يف ظذ افؽتاب، ووصػأهؾ افعؾؿ ثـاء بعض ضاؾة إ، اع ادعؿقرةخمتؾػ بؼ

مع افؼقام ببعض أظقد كؼه فؾؿرة ثاكقة  مما صجعـل أن، وافرد ظذ آكحراؾات ادتعؾؼة بف، فباب

يف افدكقا  ؾالحلأن جيعؾف شبب  شبحاكف وتعاػ أشلل اهللوفتعؿ افػائدة، افتعديالت ادطؾقبة 

 وأخرة.

ؿد إػ أن ـؾ ؾصؾ مـ ؾصقل هذا افؽتاب مـؼسؿ إػ ثالثة مباحث، ور هـا صأ أنوأود 

ادبحث مـفا فؾتحؾقؾ افؾػظل وافؾغقي وآصطالحل فعـقان افػصؾ، و ادبحث األولصص ُخ 

ٓكحراؾات ادتعؾؼة بعـقان افػصؾ وأدفة ادخافػغ، وؿد كؼؾت تؾؽ إدفة ذـر اصص فُخ  الثاين

 ضعػفاإػ يعة رسماكف ظؾؿقة مـ ؽر أن أرد ظؾقفا مبارشة، إٓ إصارة مـ ـتبفؿ ـام ذـروها بل

افرد ادػصؾ ظذ تؾؽ مقؿػ اإلشالم مـ تؾؽ آكحراؾات، وبقان  ادبحث الثالث، ثؿ يف ووهائفا

؛ فقؽقن ادسؾؿ ظذ بّقـة واهقة ؾؼط ٓ ؽر وبقان أهنا جمرد صبفات، ضعػ أدفتفاادخافػات، و

 ف.وبصرة مـ أمر ديـ

 واحلؿد هلل رب افعادغ. ،حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿظذ وصؾ افؾفؿ 

 ادمفػ

 ظبد افرزاق بـ حمؿد َبَؼ 

  

 



 
 

 الكتاب تـدمـقـم
 

 وهي تشتؿل عذ:

 وشبب اختقارهأمهقة ادوضوع ،. 

 خطة البحث. 

 .مـفج البحث 

 .كؾؿة صؽر وتؼدير 

 



 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

باهلل مـ رشور أكػسـا، ومـ شقئات  ، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذإن احلؿد هلل

و أصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ ، دي ففومـ يضؾؾ ؾال ها ،مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ،أظامفـا

 وأصفد أن حمؿداً ظبده ورشقفف. ،فف

  [1٠١]آل ظؿران:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ چ 

پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 

  [1]افـساء:  چٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ 

﮶ چ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ﮲   ﮳﮴ ﮵ 

﮹ ﮺  ﮻ ﮼   .[ ٠1 - ٠٠]إحزاب:  چ﮷ ﮸  

 أما بعد:

ورش إمقر حمدثاهتا،  ؾنن أصدق احلديث ـتاب اهلل، وأحسـ اهلدى هدى حمؿد ))

((وـؾ حمدثة بدظة، وـؾ بدظة ضالفة، وـؾ ضالفة يف افـار
(١)

. 

هق إشاُس افذي يؼقم ظؾقف بـقاُن ديـ اإلشالم،  -ظّز وجْؾ –وإن تقحقَد اهلل 

ه، ورشُؾف مربقٌط بسالمِة تقحقِده وظؼقدتِف،   وؿد خؾؼ اهلل تعاػؾصالُح ـؾِّ مسؾؿ، وظزُّ

َـّ افشقاضَغ اجتافتفؿ ظـ افكاط ادستؼقؿ، وأوؿعتفؿ يف  ظباده مػطقريـ ظذ تقحقده، وفؽ

أكقاع مـ آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد رب افعادغ، مـ رشٍك وبدظٍة وخراؾٍة وؽرها مما 

 ُيَضادُّ ادـفج افؼقيؿ، 
ِ
ـؾُّفا  -ظؾقفؿ افصالة وافسالم-وِمـ ثؿَّ جاءت رشآُت إكبقاء

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  :ؿال اهلل تعاػبافدظقة إػ افتقحقد،  -أوٓ–ـادي ت

چ چ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ 

                                                           

قَػ اخلُْطبَُة ص:١) (، وؿال إفباين: صحقح. يـظر: 17٠٨)ح١6٠( شــ افـسائل ـتاب صالة افعقديـ بابـ 

قح مسؾؿ بـحقه دون ؿقفف: ( وورد احلديث يف صح17٠٠)ح1/71١صحقح شــ افـسائل فألفباين

تاب اجلؿعة باب ختػقػ افصالة واخلطبة ((وكل ضاللة يف الـار))  (.١٠٠١)ح6/29١. ُيـظر:ـ 

 



؛ وؿد ظاكِت إمُة اإلشالمقُة [ 26]افـحؾ:  چڑ ڑ ک ک ک ک 

بسبب آكحراؾات يف تقحقد رهبا، أَزَماٍت وَكَؽباٍت خمتؾػٍة ومتعددٍة، ؾؽان مـ واجِب أتباع 

 وافدظاِة وضؾبِة افعؾِؿ آؿتداُء هبؿ يف افؼقام  -فؿ افصالة وافسالمظؾق- إكبقاء
ِ
مـ افعؾامء

وظِة ؼذفؽ بشتك افقشائَؾ وإشباِب اد جمتؿعاهتؿ، وؼة يفؿعاجلة تؾؽ آكحراؾاِت ادـتب

 يبارَك يف جفقِدهؿ، وهَيْدَي هبؿ، وُيصؾِح ما َؾَسدَ  -شبحاكف وتعاػ-ادتقؾرِة فدهيؿ، فعؾ اهللَ 

 مـ أحقاهِلؿ، ويرَؾَع مـ ادجتؿِع ما كزل بف مـ ادحـ وافػتـ.

 

 أمهقة ادوضوع وشبب اختقاره:

موقف اإلشالم من ))إن أمهقَة ـؾِّ مقضقٍع بحسِب متعؾَّؼف، وٓصؽ أن مقضقع: 

تقحقد افعبادة، مـ أهؿ ادقضقظات؛ ٕكف متعؾؼ ب ((االكحرافات ادتعؾؼة بتوحقد العبادة

 ويؿؽـ أن تتؾخص أمهقتف يف ظدة كؼاط مـفا:

  ؾِّػ بف اإلكساُن يف حقاتِف ـُ أكف مقضقع حقل تقحقد افعبادة، وهق أهؿ ما 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ چ  ل اهلل تعاػافدكققية، ومل ُُيْؾؼ إٓ مـ أجؾِف، ؿا

 [76افذاريات: ] چڃ  

  أكف خطل واكحراف يف حؼ  أن اخلطل وآكحراف يف تقحقد افعبادة أمر خطر؛ إذ

 وتصحقح ذفؽ مـ أوفقيات إمقر فدى افدظاة وادصؾحغ. ؛اهلل 

  أن آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة يف افعامل ـؾف متجاكسة ومتشاهبة يف

إؽؾب وخطقرهتا واحدة، وٓ يؿؽـ فػرد أن جيؿع تؾؽ آكحراؾات وكامذجفا 

اـتػقت بذـر افـامذج احلقة فالكحراؾات مـ  احلقة مـ مجقع افعامَل؛ مـ أجؾ ذفؽ

باـستان؛ فتؽقن دفقال ظذ وجقد هذه  (2)افؽتب افتل اؿتـقتفا مـ إؿؾقؿ رسحد

                                                           

ختقكخقا( أحد أربعة أؿافقؿ دوفة باـستان، وهل: افبـجاب، وافبؾقتشتان، پ( إؿؾقؿ رسحد )خقز 2)

 ."خقز پختقكخقا "م( اشؿ افرسحد بـ17/1/١٠11وافسـد، افرسحد، ثؿ تغّر يف بتاريخ )

 



وإن ـان تقجد كػس آكحراؾات فدى ـثر مـ -آكحراؾات فدى بعض افـاس 

 .-ادسؾؿغ يف افعاملَ خارج هذا اإلؿؾقؿ

 عؾؼة بتقحقد افعبادة فدى بعض أن بقان مقؿػ اإلشالم مـ آكحراؾات ادت

افـاس، هق ؿقام بام ؿام بف إكبقاء مـ محاية جـاب افتقحقد، وحتذيِر أؿقامفؿ مـ 

 افقؿقع يف آكحراؾات ادتعؾؼة بف.

 ـؾ هذا وؽره يبـرز أمهقة هذا ادقضقع وشبب اختقاره.

 :خطة البحث
 ثة أبقاب، وخامتة.افبحث احتقى ظذ مؼدمة، ومتفقد، وثال

: ؾاصتؿؾت ظذ أمهقة ادقضقع، وشبب اختقاره، وافدراشات ادشاهبة أما ادؼدمة

 فؾؿقضقع، وخطة افبحث، ومـفج افبحث.

ؾػل رشح مػردات ظـقان افبحث، وبقان أشباب آكحراؾات، وشبؾ  وأما التؿفقد:

 معاجلتفا، وؾقف مبحثان:

 وفقه مخسة مطالب:  ،ادبحث األول : رشح مػردات عـوان البحث

 ادطؾب إول: معـك ادقؿػ، واإلشالم، وظالؿة اإلشالم باإليامن.

 ادطؾب افثاين: معـك آكحراؾات، وخطقرهتا.

 ادطؾب افثافث: معـك افتقحقد فغة، و رشظا، وأكقاظف.

 ادطؾب افرابع: معـك افعبادة فغة، ورشظا، و أكقاظفا.

 دة، وظالؿتف بلكقاع افتقحقد إخرى.ادطؾب اخلامس: معـك تقحقد افعبا

ادبحث الثاين: أشباب االكحرافات ادتعؾؼة بتوحقد العبادة، وشبل معاجلتفا، وفقه 

 مطؾبان: 

 ادطؾب إول: أشباب آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة.

 ادطؾب افثاين: شبؾ معاجلة آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة.

 



وفيه دبعة   ،القلب أعمالاالنحرافات المتعلقة ب اإلدالم من ألول: موقفا الباب
 فصول:

الػصل األول: االكحرافات ادتعؾؼة بادحبة، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة مباحث 

: 

 ادبحث إول: معـك ادحبة وأكقاظفا.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بادحبة.

 ذه آكحراؾات.ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ ه

الػصل الثاين: االكحرافات ادتعؾؼة باخلوف، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 ادبحث إول: معـك اخلقف، وأكقاظف.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة باخلقف.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات. 

الرجاء، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة الػصل الثالث: االكحرافات ادتعؾؼة ب

 مباحث:

 ادبحث إول: معـك افرجاء، وأكقاظف.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافرجاء.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل الرابع: االكحرافات ادتعؾؼة بالتوكل، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 وأكقاظف. ، حؼقؼتف،بحث إول: افتقـؾ اد

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافتقـؾ.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

 



الػصل اخلامس: االكحرافات ادتعؾؼة بالتعظقم والطاعة، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه 

 ثالثة مباحث:

 و أكقاظفام. ،ادبحث إول: معـك افتعظقؿ، وافطاظة

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافتعظقؿ، وافطاظة.

  ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل السادس: االكحرافات ادتعؾؼة بعؾم الغقب، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 وأكقاظف . ، حؼقؼتف،ادبحث إول: ظؾؿ افغقب 

  آكحراؾات ادتعؾؼة بعؾؿ افغقب. ادبحث افثاين:

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل السابع: التطر  والتشاؤم باألزمـة واألمؽـة واحلقواكات وغرها، وموقف 

 اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة مباحث:

 معـك افتطر، وافتشاؤم . :ادبحث إول

 بإزمـة وإمؽـة واحلققاكات وؽرها. ادبحث افثاين: افتطّر وافتشاؤم

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.
وفيه دبعة ، اللدان أعمالاالنحرافات المتعلقة ب موقف اإلدالم من الباب الثاني: 

 فصول:
الػصل األول: االكحرافات ادتعؾؼة بالذكر، والدعاء، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه 

 ثالثة مباحث:

 دبحث إول: معـك افذـر، وافدظاء ،وأؿسامفام.ا

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافذـر، وافدظاء.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

 



الػصل الثاين: االكحرافات ادتعؾؼة باالشتغاثة، واالشتعاكة، وموقف اإلشالم مـفا، 

 وفقه ثالثة مباحث:

 ـك آشتغاثة وآشتعاكة، وأكقاظفام .ادبحث إول: مع

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بآشتغاثة وآشتعاكة.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

 الػصل الثالث: االكحرافات ادتعؾؼة بالـذر، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة مباحث:

 ادبحث إول: معـك افـذر وأكقاظف.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافـذر . 

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل الرابع: االكحرافات ادتعؾؼة بالتوشل، والشػاعة، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه 

 ثالثة مباحث:

 وافشػاظة وأؿسامفام. ، ادبحث إول: معـك افتقشؾ

 ادتعؾؼة بافتقشؾ، وافشػاظة.  ادبحث افثاين: آكحراؾات

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل اخلامس: االكحرافات ادتعؾؼة باحلؾف، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 ادبحث إول: معـك احلؾػ، وأكقاظف.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة باحلؾػ. 

 اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.ادبحث افثافث: مقؿػ 

الػصل السادس: االكحرافات ادتعؾؼة بالرقى، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 ادبحث إول: مػفقم افرؿك، وأكقاظفا.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافرؿك.

 



 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

ات ادتعؾؼة بالتعبقد يف األشامء، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه الػصل السابع: االكحراف

 ثالثة مباحث:

 ادبحث إول: معـك افتعبقد يف إشامء، وأكقاظف. 

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافتعبقد يف إشامء.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.
الجوارح عدا  أعمالنحرافات المتعلقة باال موقف اإلدالم من الباب الثالث :

 وفيه دتة فصول:، اللدان
الػصل األول: االكحرافات ادتعؾؼة بالركوع والسجود، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة    

 مباحث:

 ادبحث إول: معـك افرـقع وافسجقد، وأكقاظفام.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافرـقع، وافسجقد.

 افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات. ادبحث

وفقه ثالثة  الػصل الثاين: االكحرافات ادتعؾؼة باالعتؽاف، وموقف اإلشالم مـفا،

 مباحث : 

 وأكقاظف . ، ادبحث إول: معـك آظتؽاف

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بآظتؽاف.

 ت.ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾا

الػصل الثالث: االكحرافات ادتعؾؼة بالطواف، وموقف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة 

 مباحث:

 ادبحث إول: معـك افطقاف، وأكقاظف.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافطقاف.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

 



ديم الؼرابني، وموقف اإلشالم مـفا، وتؼ ،الػصل الرابع: االكحرافات ادتعؾؼة بالذبح

 وفقه ثالثة مباحث:

 وافؼرابغ وأكقاظفام. ، ادبحث إول: معـك افذبح

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافذبائح وتؼديؿ افؼرابغ.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

ف اإلشالم مـفا، وفقه ثالثة الػصل اخلامس: االكحرافات ادتعؾؼة بالتامئم، وموق

 مباحث:

 ادبحث إول: مػفقم افتامئؿ، وأكقاظفا.

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بافتامئؿ.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

الػصل السادس: االكحرافات ادتعؾؼة بتؼديس األزمـة، واألمؽـة، وغرها، وموقف 

 ه ثالثة مباحث: اإلشالم مـفا، وفق

 ادبحث إول: مػفقم افتؼديس، وإزمـة، وإمؽـة، وؽرها .

 ادبحث افثاين: آكحراؾات ادتعؾؼة بتؼديس إزمـة، وإمؽـة، وؽرها.

 ادبحث افثافث: مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات.

 وؾقفا أهؿ ما تقصؾت إفقفا مـ خالل افبحث. الخاتـمة:

 فبحث افػفارس افعؾؿقة افتل ختدم افبحث:ذّيؾت االفكارس: 

 



 :مـفج البحث

 يف هذا افبحث ظذ افـحق افتايل: -بػضؾ اهلل وإحساكف-ـان مـفجل  

مجع ما تقرس يل آضالع ظؾقف مـ آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة مـ  -1

صقة، أو ؿراءة افؽتب، وافرشائؾ، خالل افدراشة ادقداكقة، أو ادؼابؾة افشخ

وافدوريات، أو ؽرها مما ـان يؿس هذا ادقضقع، وؿد وضحت بعض 

 آكحراؾات افقاؿعة فدى افـاس بإمثؾة احلقة، ــؿقذج ظذ أرض افقاؿع.

ؿّسؿت ما تقرس يل مجعف حقل آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة ظذ إبقاب  -0

 وافػصقل.

 يف مبحث مستؼؾ حتك يتضح ادراد مـف. رشحت ظـقان ـؾ ؾصؾ -3

َأْتَبْعُت ذفؽ بعرض وتؼقيؿ آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة ظذ افـحق  -2

 افتايل:

ذـرت آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة اخلاصة بؽؾ ؾصؾ، ووثؼتفا  – أ

 مـ مصادرها ادذـقرة شابؼا حسب اإلمؽاكقات ادتقؾرة ظـدي.

ؾات مـ مجقع ادصادر وادراجع، بؾ اـتػقت بام يدل ظذ ومل أمجع آكحرا

وجقد هذا آكحراف فدى بعض افـاس مـ ادصادر وادراجع ادتداوفة بقـفؿ، شقاء 

 ـاكت معارصة أو ؿديؿة.

بّقـت مقؿػ اإلشالم مـ هذه آكحراؾات ادتعؾؼة بتقحقد افعبادة يف  –ب 

 ة.ضقء افؽتاب وافسـة، وأؿقال ظؾامء هذه إم

ظزوت أيات افؼرآكقة إػ مقاضعفا مـ ادصحػ افؼيػ بذـر اشؿ افسقرة  -6

 ورؿؿ أية، مع ـتابتفا بافرشؿ افعثامين.

 



مـ  -خّرجت إحاديث افـبقية، وأثار افقاردة يف صؾب افبحث مـ مصادرها -7

ؾام ـان يف افصحقحغ خرجتف مـفام، أو مـ أحدمها، وما مل يؽـ  -ؽر اشتؼصاء 

 ذفؽ كؼؾتف مـ مظاهنا، ثؿ كؼؾت ـالم أهؾ افعؾؿ يف تصحقحف أو تضعقػف.ـ

 رشحت إفػاظ افغريبة افقاردة يف صؾب ادقضقع. -8

مع بؼاء بعض افؽؾامت افتل  –ؿؿت بسمجة افـصقص ؽر افعربقة إػ افؾغة افعربقة  -9

 .–دظت احلاجة إػ ظدم ترمجتفا 

ـام هل، حتك ٓ يتقهؿ ـقهنا بافعربقة، وأخّرت  أبؼقت أشامء ادراجع ؽر افعربقة -12

 ترمجتفا بافعربقة إػ ؾفرس ادصادر وادراجع.

 ؿؿت بسمجة إظالم ؽر ادشفقرة افقاردة يف افبحث. -11

 ذـرت تعريػا مقجزا فألديان، وافػرق، وادذاهب، افقاردة يف افبحث. -10

 ط.وضعت ظالمات افسؿقؿ، وضبطت ما حيتاج إػ ضب -13

 



 .كؾؿة صؽر وتؼدير

ظؿال هبذه   [.325البقرة: ] چى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ چ : ؿال اهلل تبارك وتعاػ

َـّ بف ظعَّ مـ كعامئف افعظقؿة، وآٓئف  أية افؽريؿة، أمحد اهلل ريب  وأصُؽره، ظذ ما م

حة افسؾقؿة، ؾؾؾف احلؿد اجلسقؿة، وأظَظُؿفا ظذ اإلضالق افعؼقدة اإلشالمقة افصحق

 وافشؽر ـام يؾقؼان بجالل وجفف، وظظقؿ شؾطاكف، وفف احلؿد أوٓ وآِخرا.

((ال يشؽر اهلل  من ال يشؽر الـاس )): --ومـ مـطؾؼ ؿقل افـبل 
(4)

أصؽر افؼائؿغ  ،

عة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة ظذ ما يبذفقن مـ جفد جفقد يف خدمة ضؾبة افعؾؿ ظذ اجلام

 افؼظل، وأخص بافشؽر أظضاء ؿسؿ افعؼقدة، ؾجزاهؿ اهلل ظـا، وظـ اإلشالم خر اجلزاء.

ـام أخص بػائؼ افشؽر وافعرؾان أشتاذي افؽريؿ، ؾضقؾة افشقخ إشتاذ افدـتقر/ 

افذي أرشف ظذ هذا افبحث، ومل َيْؼَتِك  -ظف اهلل تعاػ ورظاهحػ - إبراهقم بن عامر الرحقيل

إرشاُؾف ظذ شاظات افدوام، بؾ وخارج افدوام، وبذل يل مـ ظؾؿف وتقجقفاتف افسديدة 

م فساين وؿؾؿل، ؾاشتػدت مـ مؾحقطاتف افؼقؿة افبـّاءة، وـان دتابعتف  افقء افؽثر، وَؿقَّ

يف حؾ ادشاـؾ افتل ٓ ُيؾق مـف افبحقث  - تعاػ وإحساكفبعد تقؾقؼ اهلل -ادستؿرة أثر بافٌغ 

 وافرشائؾ افعؾؿقة، ؾجزاه اهلل خرا.

: ـْ  وافثـاء افعطر، وافشؽر اجلزيؾ مقصقل فؽٍؾ ِم

 .حمؿد باكريم بن حمؿد باعبد اهللؾضقؾة افشقخ افدـتقر/

 . حمؿد بن عبد الوهاب العؼقل وؾضقؾة افشقخ افدـتقر/

                                                           

(، وأخرجف اإلمام أمحد بـ 4٨11)ح٨٠١شــ أيب داود ـتاب إدب باب يف صؽر ادعروف ص: (4)

، وؿال حمؼؼق ادسـد: صحقح ظذ رشط مسؾؿ. ُيـظر: ادسـد ادحؼؼ ١/١97حـبؾ يف مسـده

 (.  ٠929) 12/2١١بنرشاف إركموط 

 



ـْ ومها افشقخان افؽر يامن افؾذان تػضال بؼبقل مـاؿشة بحثل هذا مع ضخامة ُحجؿِف ِم

َبْغ أشاتذِة ؿسؿ افعؼقدة باجلامعة، وأمضقا افقؿت افؽثر يف ؿراءتف وتؼققؿف، وؿد اشتػدت 

 ـثرا مـ مؾحقطاهتام افؼقؿة.

وٓ أكسك أن أصؽر ـؾ مـ شاظدين، بلي كقٍع مـ أكقاع افعقن وادساظدة ـنظارة 

افسمجة وافتعريب، أو تصحقح اخلطل وافتصحقػ، أو ترتقب افػفرشة و افتـسقؼ، ـتاب، أو 

 أو ؽر ذفؽ، ؾلشلل اهلل تعاػ أن جيعؾ ذفؽ يف مقزان حسـاهتؿ.

 بلن وؾؼـل إلكجاز هذا افبحث، وأشلفف  ومرة أخرى وفقست أخرة أصؽر اهلل 

وز ظـل مما ـان ؾقف مـ تؼصر أو أن جيعؾف كاؾعا فؽاتبف، وؿارئف، ومجقع ادسؾؿغ، وأن يتجا

زفؾ، ؾام ـان ؾقف مـ صقاب، ؾبػضؾ اهلل وحسـ تقؾقؼف، وما ـان ؾقف مـ خطل؛ ؾلشتغػر اهلل 

افعػّق افغػار، وهق ويل افغػران، وأشلل اهلل بلشامئف احلسـك وصػاتف افعؾقا أن جيعؾ هذا 

 افعؿؾ خافصا فقجفف افؽريؿ، إكف شؿقع جمقب.

 وظذ آفف وصحبف أمجعغ. ،ظذ خر خؾؼؽ حمؿد وصّؾ افؾفؿ وشؾَّؿ

 

 ادمفػ: ظبد افرزاق بـ حمّؿد َبَؼ 

 

 


