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 م.م. إيمان موسى فرحان في اإلجماع

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 

 
 

 انــوسى فرحــان مــمـم.م. إي
 قه وأصولهفقسم ال/  كلية العلوم اإلسالمية/  جامعة تكريت

كالمبسػم ف سػ هللءم محمػػهلل السػػوـ ىمػش ف ػبؼ ااء  ػػم  الحمػهلل  ب  الاػملم ف كالةػو  ك    
 .فا ةح ه فجمكىمش آله ك 

 : دػػػا بعػػػأم 
ىءكاف ال حث هك ) االىتهللاهلل  مخملفػ  المجتدػهلل الفمسػؽ اػج اعجمػمع ج امعجمػمع         

الش الثقم ف كفتػـ  هك المةهللب الثملث لمت ب ع االسومج , كقهلل ابسؿ ا  تاملش بسكله 
كتػػبؾ لممجتدػػهلل ف مدمػػػ  االسػػتء مط كتحق ػػؽ تمػػػؾ  ػػب اته اسسػػا قكاىػػهلل كم ػػػمهللم  ىممػػ  

ادػك  ,كمف هءم ءهللبؾ فهم ػ  االجتدػمهلل   المستجهلل  لحكاهللثاالقكاىهلل كالحكـ  مقتضمهم اج 
مػػف فهػػـ مبتكػػشاي ال ػػب ا  اعسػػوم   كمػػم فءػػه  ات ػػب البك ػػش  ااسػػما لممةػػهللب الثملػػث 

 .ئ س  ف القبآف كالسػء ال بى   فال كهك اعجممع الذم  ستءهلل ىمش المةهللب ف الب لألحكمـ 
ءػػػه مػػػف المسػػػمئؿ ااةػػػكل   التػػػج تمػػػا الحمجػػػ  ةل دػػػم اػػػج كػػػؿ شمػػػمف مسػػػسل    االىتػػػهللاهللكا 

اقد ػ   اجتدػمهللاياػو شاؿ لطكائػؼ الم تهللىػ   ; خوؼ المجتدهلل الم تػهللع كالمجتدػهلل الفمسػؽ 
 .مف فهؿ ال هللع بحمه كلك كمف االختوؼ ذب ا  فف  ـتمقفدم فائهلل  مف اج قم ه م ؿ لدت
 
 
 
 

 



 283  
 

     

   
 

 االعتداد بمخالفة المجتهد الفاسق 

 م.م. إيمان موسى فرحان في اإلجماع

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 -مبحثيف وخاتمة : فيىذا وقد جعمت بحثي 
 .عتداد واإلجماع واالجتيادالمبحث األوؿ : تعريؼ اال

 المطم  ااكؿ : تاب ؼ االىتهللاهلل لغ  كاةطوحمن.
 المطم  الثمءج : تاب ؼ اعجممع لغ  كاةطوحمن.

 تاب ؼ االجتدمهلل لغ  كاةطوحمن. المطم  الثملث :
 .المبحث الثاني: ىؿ ينعقد اإلجماع بمخالفة المجتيد الفاسؽ

 المطم  ااكؿ : تاب ؼ الفسؽ لغ  كاةطوحمن.
 المطم  الثمءج : الةفمي المكج   لمفسؽ.

 المطم  الثملث : اآلبا  ااةكل   اج المسسل .
     
ف ػػبش االقػػكاؿ اػػج المسػػمئؿ كالػػبهلل ىم دػػم مػػف مظمءدػػم ثػػـ ات اػػي المسػػسل   كقػػهلل ذكػػبي     

الءقػػػػمط البئ سػػػػ   التػػػػج تمخػػػػض ىءدػػػػم كختمػػػػي ال حػػػػث  مجمكىػػػػ  مػػػػف  المختػػػػمب ػػػػملقكؿ 
 ال حث.

ف كمف مف ءقص كشلؿ ام امم     .  ف ءفسج كال  طمفكمف مف ةةم   امف ا  كحهلله كا 
 

 لميفاوآخر دعوانا إف الحمد هلل رب الع
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ABSTRACT 

         Praise be to Allah and peace and blessings be upon His 

Prophets and Messengers of Prophet Muhammad and all his 

companions and either: 

         Research Title is (invoked violating the mujtahid womanizer 

in consensus) consensus is the third source of Islamic legislation, 

and Allaah sent His Messenger(peace and blessings be upon him) 

to two races and completed his law founded the rules and 

general principles and leave the diligent task deduction and the 

achievement of those rules and governance under which the 

emerging incidents. Hence we recognize the importance of 

diligence; it is the most important pillars of the Islamic Sharia as 

the substrate that is the basis for the third source of Islamic, 

namely the provisions of the consensus that is based on the 

leading exporters of the Qur'an and Sunnah. 

        It fundamentalist issues that urgently needed in every time 

the issue of invoked other than the creator mujtahid and 

mujtahid womanizer; There are still communities of innovators 

jurisprudence exploited by the hearts of a mile in his heart to 

them under the pretext that the difference if the mercy of the 

people of innovation. 

This research has been made in two sections and a conclusion: - 

First topic: Definition consensus invoked and diligence. 

First requirement: the definition of moderation and idiomatically 

language. 
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    The second requirement: the definition of consensus and 

idiomatically language. 

Third requirement: the definition of diligence and idiomatically 

language. 

The second topic: Will be held consensus violating the mujtahid 

womanizer. 

First requirement: the definition of immorality and idiomatically 

language. 

The second requirement: the positive qualities of debauchery. 

Third requirement: fundamentalist views on the matter. 

Highlighted words in the matters and answer them from 

resourses have been mentioned then followed the issue and 

concluded by saying the chosen search range of the main points 

that emerged from the research. 

       What was the true, it is Allah alone if there from a lack 

imprecision and it is myself and the devil. 

 

And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds 
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, كءسػتغفبه, كءاػكذ  ػم  مػف  ػبكب فءفسػءم كمػف  ءحمهلله, كءسػتا ءه , ةف الحمهلل         
, كمىف  يضمؿ او هػمهللم لػه , كف ػدهلل فف ال  او مضؿ له , س ئمي فىمملءم, مف  دهلله ا 

 ةله ةال ا  كحهلله ال  ب ؾ له, كف دهلل فف محمهللا ى هلله كبسكله.
 د؛ ػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػأم

 بسػػػمل  ىممػػػ  لجم ػػػع الثقمػػػ ف , كفكمػػػؿ بسػػػملته , كفتػػػـ  اقػػػهلل فبسػػػؿ ا  بسػػػكله         
كممؿ البسمل  كالهلل ف  اءج استقوؿ ال ب  ا   سةكلدم كابكىدم كاسػتغءم   ذلؾ الءام  , كا 

المسمم ف  دم ىف است باهلل فءظم  ت ب ا   سكاهم , كمم  اءج هللكاـ هػذه ال ػب ا  كخمكهللهػم 
كال  اءػج  ػمكؿ ال ػب ا   ػمكؿ , كث مي فحكممدم ك مكلدم لم مهلل ف الح ػم  ال  ػب   كماػ  

جهلل الءةػػكص احكػػمـ الكقػػمئع جم اػػمن  ماءػػش فءػػه قػػهلل ءػػص ىمػػش حكػػـ كػػؿ كاقاػػ  ممػػم  سػػت
ءمػم  اءػج  ػمكؿ م مهللئدػم الاممػ  كقكاىػهللهم ااسمسػ   , املقضػم م الثم تػ   مف الحػكاهللث , كا 
التػػػػج ال تتغ ػػػػب كال تت ػػػػهللؿ , كال  ػػػػلثب ا دػػػػم اخػػػػتوؼ الحػػػػمؿ كالشمػػػػمف فك المكػػػػمف , اقػػػػهلل 
ىملجتدم ال ب ا   سحكمـ مفةم  , كفمػم مػم كػمف قػم ون لمتغ  ػب كالت ػهلل ؿ اقػهلل فتػي ال ػب ا  

ممػػػػ  , كتبكػػػػي لممجتدػػػػهلل ف مدمػػػػ  االسػػػػتء مط كتحق ػػػػؽ تمػػػػؾ القكاىػػػػهلل كالحكػػػػـ  ملقكاىػػػػهلل الا
اػنف مػف فهللبؾ  ;  مقتضمهم اج تمؾ الحػكاهللث , كهػذا  ػهللؿ ىمػش خةػك   ال ػب ا  ك ءمهػم

ىمػػػـ فحكػػػمـ ا  اػػػج كتم ػػػه ءةػػػم كاسػػػتهللالال ككاقػػػه ا  لمقػػػكؿ كالامػػػؿ  مػػػم ىمػػػـ مءػػػه اػػػمش 
ج لػػـ  كػػف قمةػػبان كال ىػػمجشان ىػػف ماملجػػ   ملفضػػ م  اػػج هلل ءػػه كهللء ػػمه  املت ػػب ع اعسػػوم

القضػػػم م المسػػػتجهلل  كاحتكائدػػػم ,  ػػػؿ كػػػمف كمػػػمشاؿ مد مءػػػمن ىمػػػش كاقػػػع الح ػػػم  , مسػػػتكى من 
كمػف هءػم ءػهللبؾ فهم ػ  االجتدػمهلل   ادػك مػف  لمتغ باي , مات بان لممةػمل  الاممػ  كالخمةػ 

فسػػبابه كمقمةػػهلله ,  فهلللػػ  الت ػػب ع كتػػهللبؾ تت ػػ ف ػػه ةذ فهػػـ مبتكػػشاي ال ػػب ا  اعسػػوم   , 
كهػػك مػػف فىظػػـ طػػبؽ الحفػػمظ ىمػػش خمػػكهلل هػػذه ال ػػب ا  ك ػػمكلدم كةػػوح تدم لكػػؿ شمػػمف 
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كمػػػم فءػػػه  ات ػػػب البك ػػػش  ااسػػػما لممةػػػهللب الثملػػػث لألحكػػػمـ ال ػػػبى   فال كهػػػك  ;كمكػػػمف 
 اعجممع الذم  ستءهلل ىمش المةهللب ف البئ س  ف القبآف كالسء  .

ءػػػه مػػػف المسػػػمئؿ ااةػػػػكل   التػػػج تمػػػا الحمجػػػ  ةل دػػػػم اػػػج كػػػؿ شمػػػمف مسػػػػسل           كا 
اػػػػػو شاؿ لطكائػػػػػؼ الم تهللىػػػػػ   ; خػػػػػوؼ المجتدػػػػػهلل الم تػػػػػهللع كالمجتدػػػػػهلل الفمسػػػػػؽ  االىتػػػػػهللاهلل
بحمػػه كلػػك  االخػػتوؼاقد ػػ  تتمقفدػػم فائػػهلل  مػػف اػػج قم ػػه م ػػؿ لدػػـ   ذب اػػ  فف  اجتدػػمهللاي

 . كمف  مف فهؿ ال هللع
كػػػكف السػػػلاؿ المدػػػـ هػػػؿ آلبائدػػػـ اىتػػػهللاهلل كاىت ػػػمب فـ فف محمدػػػم هػػػك التػػػبؾ كهءػػػم          

اجػػم  هػػذا ال حػػث ل سػػمط الضػػك  ىمػػش آبا   ;خت ػػمبم لممكضػػكع اكهػػذا سػػ    ,كاعهػػهللاب
 مع   مف فهلللتدـ كالبهلل ىم دم ك  مف القكؿ الباج  ا دم. ;الفقدم  كااةكل  ف اج المسسل  

 -:م حث ف كخمتم   اجهذا كقهلل جامي  حثج 
 عتداد واإلجماع واالجتياد.المبحث األوؿ : تعريؼ اال

 المطم  ااكؿ : تاب ؼ االىتهللاهلل لغ  كاةطوحمن.
 المطم  الثمءج : تاب ؼ اعجممع لغ  كاةطوحمن.
 المطم  الثملث : تاب ؼ االجتدمهلل لغ  كاةطوحمن.

 .المبحث الثاني: ىؿ ينعقد اإلجماع بمخالفة المجتيد الفاسؽ
 ااكؿ : تاب ؼ الفسؽ لغ  كاةطوحمن.المطم  

 المطم  الثمءج : الةفمي المكج   لمفسؽ.
 المطم  الثملث : اآلبا  ااةكل   اج المسسل .
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ف ػػبش االقػػكاؿ اػػج المسػػمئؿ كالػػبهلل ىم دػػم مػػف مظمءدػػم ثػػـ ات اػػي المسػػسل   كقػػهلل ذكػػبي     
        كختمػػػػػػي ال حػػػػػػث  مجمكىػػػػػػ  مػػػػػػف  الءقػػػػػػمط البئ سػػػػػػ   التػػػػػػج تمخػػػػػػض  المختػػػػػػمب ػػػػػػملقكؿ 

 ىءدم ال حث.
كقػػهلل اىتمػػهللي اػػج كتم ػػػ  ال حػػث ىمػػش ىػػػهللهلل مػػف الكتػػ  اػػػج ىمػػـ ااةػػكؿ كالفقػػػه        

كالاق ػػػهلل  كالحػػػهلل ث كالمغػػػ  الػػػ اض مءدػػػم ممػػػم تحػػػي  ػػػهللم كالغملػػػ  مػػػف  بءػػػمم  المكت ػػػ  
 . , كتبكي تبجم  ااىوـ خ    االطملال ممم  
ف كمف مف ءقص كشلػؿ امػف ءفسػج كال ػ طمف امم          كمف مف ةةم   امف ا  كحهلله كا 

ىم ءػم مػع تقةػ بءم اػج اعت ػمف  مهلل مدم ;ق ؿ استحقمقدم لءم  ءامه   اءسسؿ ا  الم تهللل  ;
 جمىمءػم اػج خ ػب امػ  فخبجػي لمءػما فف  بشقءػم ادمػمن  ;الش مم فكج   ه  مف  ػكبه   دػم 

 .جُ) قكال كىمو  لهللم  ه ىءم حقه ك كج  لءم ءمام  مش هلل  اج كتم ه ثـ سء  ء  ه 
 

 لم فمكآخب هللىكاءم ةف الحمهلل   ب  الا
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

هػػج , تحق ػؽ: فحمػهلل  ػمكب , مكت ػه َِْمحمهلل  ف ةهللب ا المطم ج القب ػج ال ػمااج )ي ا  مف مقهللم  البسمل  , ف ك ى هلل -جُ)
 .ٓ/ُـ , َُْٗهػ/ُّٖٓالحم ج, مةب, الط ا  ااكلش, 
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 لغة واصطالحا  اإلعتداد المطمب األوؿ : تعريؼ 
 أوال  : االعتداد لغة : 

                       ,  جُ)ةحةػػػػػػػػػػػػػػػم  ال ػػػػػػػػػػػػػػػج كالاػػػػػػػػػػػػػػػهلل:  مػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػهلل, كاىتػػػػػػػػػػػػػػػهلل: ةػػػػػػػػػػػػػػػمب ماػػػػػػػػػػػػػػػهللكهللا ,   
ًاػػػػػج جّ)فىٍىتىػػػػػهللج ال هػػػػػٍج  ه ػػػػػسه كفىػػػػػهلله , ك ) جِ)كاعىػػػػػهللاهلل: تد ئػػػػػ  ال ػػػػػ                التهٍءًش ػػػػػؿ اٍلاىًش ػػػػػش كى

(4)چ ..پ  پ  پ       ..چ 
 اػج اػوف كىػهللاهلل  ػه, كاىتػهلل ماػهللكهللا ةػمب فم امىتػهلل كىهلله .

جٓ)هلل كاءدـ اج مادـ  اهلل فءه فم اوف  ءج
 . جٔ)كاىتهلٌل  مل  : فهللخمه اج الحسم  كالاهلل 

ملمم كىمممه  كاوءمن   هاٍىتهلل  كاوءمن     ملمم ىهلله ىى  .جٕ) الاملـ ماممم ىى
 
 
 
 
 

                                                           

هػػج, هللاب ةػمهللب , هلل.ط , ُُٕلسمف الاب  , ف ك الفضؿ جممؿ الهلل ف محمهلل  ف مكـب  ػف مءظػكب اااب قػج المةػبم )ي  -جُ)
ّ/ُِٖ. 

هػػج , كالػهللكتكب حممػهلل ُّْٓالفقدم  ,)ىب ج كاءكم شمج كضع االسػتمذ الػهللكتكب محمػهلل بٌكاا قماجػج ي) يءظب : ماجـ لغ   -جِ)
ج , ك القػػػممكا الفقدػػػج , هلل. سػػػاهللم ف ػػػك ٕٓـ, ) ص ُٖٖٗ -هػػػػ َُْٖةػػػمهللؽ قء  ػػػج, هللاب الءفػػػمئا, الط اػػػ  الثمء ػػػ , 

 ج .ِّْـ , )ص  ُٖٖٗ -هػ َُْٖهللم ؽ , الط ا  الثمء    -ح    , هللاب الفكب
الماجػـ الكسػػ ط , مجمػػع المغػ  الاب  ػػ   ملقػػمهب  )ة ػباه ـ مةػػطفش / فحمػػهلل الش ػمي / حممػػهلل ى ػػهلل القػمهللب / محمػػهلل الءجػػمبج ,  -ج(ّ

 ج . ِٖٓ/  ِهللاب الهللىك  , هلل.ط. )
 . ُّسكب   كسؼ : مف اآل    -جْ)
 .ِّٖ/ّلسمف الاب  ,  -جٓ)
 ج .ِّْالقممكا الفقدج )ص -جٔ)
 .ج َٖٓ/  ِالماجـ الكس ط ) -جٕ)
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 ثانيا  : االعتداد اصطالحا  : 
 تكضػػػس ك  ءػػػج ,  قػػػمؿ: مػػػف سػػػ قه الحػػػهللث  ماااػػػمؿ كااقػػػكاؿ االىتػػػهللاهلل ااخػػػذ ك هػػك       

ىمش ةوته, فم  تم ع ةوته ك اتهلل  مم مضش مءدم هللكف حمجػ  ةلػش االىػمهلل  , ك باهللاػه 
االحتسػػم , كمءػػه: اىتػػهلل  مػػػم مضػػش مػػف ةػػوته ةذا احتسػػػ ه ةػػح حم   كمءػػه : هػػػذا ال 

 .جُ) اتهلل  ه فم ال  حتس  كال  متفي ةل ه
 ثالثا  : العالقة بيف التعريؼ المغوي واالصطالحي :

مف موحظ  التاب ػؼ المغػكم كاالةػطوحج ءوحػظ فف هءػمؾ قػهللبان م ػتبكمن   ءدمػم       
كهػػك احتسػػم  ال ػػج  كفخػػذه  ءظػػب االىت ػػمب , اقكلءػػم االىتػػهللاهلل  خػػوؼ المجتدػػهلل الفمسػػؽ 

 فم اىت مب خواه كال ءم  ىم ه كمم  تبت  ىم ه مف ىهللـ اءاقمهلل االجممع .
 واصطالحا  :المطمب الثاني : تعريؼ اإلجماع  لغة 

 أوال  : االجماع لغة : 
 -ك طمؽ اج المغ  ىمش فحهلل ماء  ف :

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ...چ  ااكؿ : الاػػـش ىمػػش ال ػػج  كالتةػػم ـ ىم ػػه كمءػػه قكلػػه

       فم اىشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ىم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه,  جِ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ 

 .مكافم ىش  جّ) چٿ       ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :كقكله تاملش

 
 
 

                                                           

 ج .َُُك ص  ٕٓماجـ لغ  الفقدم  )ص:  -جُ)
 . ُٕسكب   كءا : جش  مف آ    -جِ)
 .ُٓسكب   كسؼ : جش  مف آ    -جّ)
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 م.م. إيمان موسى فرحان في اإلجماع

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ـى   يٍجًمعً  لىـٍ  مىفٍ » كمءه قكله  ـى  اىوى  اٍلفىٍجًب, قىٍ ؿى  الةِّ ىم  . جِ)فم  اـش جُ) «لىهي  ًة ىم
الثػػمءج : اعتفػػمؽ ,  قػػمؿ فجمػػع القػػـك ىمػػش كػػذا فم اتفقػػكا ىم ػػه كهػػذا الماءػػش  حتػػم  الػػش 

فف ااكؿ  طمػػؽ ىمػػش ىػػـش الكاحػػهلل  ;, كالفػػبؽ   ءػػه ك ػػ ف الماءػػش ااكؿ جّ)التةػػم ـ ف ضػػم
 .جْ)كالثمءج ال هلل ا ه مف متاهللهلل

                                                           

هػػػج, تحق ػػؽ  ػػا   اابءػػملكط كآخػػبكف , ملسسػػ  البسػػمل  ُِْفخبجػػه فحمػػهلل اػػج مسػػءهلله , فحمػػهلل  ػػف حء ػػؿ ال ػػ  مءج )ي -جُ)
, كا ػػف ممجػػ  اػػج ةػػح حه , ف ػػك ى ػػهللا  محمػػهلل  ػػف  ش ػػهلل  ّٓ/ْْج , ِْٕٓٔـ , )ُٗٗٗ -هػػػ َُِْالط اػػ  الثمء ػػ  ,
ـ, ُٔٗٗ-هػػػػػ ُُْٔباػػػػ  , الط اػػػػ  االكلػػػػش , هػػػػػج, تحق ػػػػؽ ال ػػػػ   خم ػػػػؿ مػػػػسمكف  ػػػػ حم, هللاب الما ِّٕالقشك ءػػػػج )ي 

هػػػج, هللاب الحػػهلل ث , الط اػػ  ِٕٓ, كف ػػك هللاكهلل اػػج سػػءءه , سػػم ممف  ػػف اا ػػاث السجسػػتمءج ااشهللم )ي ُِِ/ّج,ُّّٗ)
سػػػءءه , ف ػػػك ى سػػػش محمػػػهلل  ػػػف ى سػػػش  ػػػف سػػػكب   , كالتبمػػػذم اػػػجِّٗ/ِج , ِْْٓـ , )ُّٕٗ -هػػػػ ُّّٗاالكلػػػش , 

, كالءسػػمئج اػػج الك ػػبل مػػف حػػهلل ث ٗٗ/ّج,َّٕهلل  ػػمكب , هللاب الكتػػ  الامم ػػ , )هػػػج, تحق ػػؽ ك ػػب  فحمػػهلل محمػػِٕٗ)ي
هػػػػج, تحق ػػػؽ كتػػػبق ـ مكتػػػ  تحق ػػػؽ التػػػباث َّّحفةػػػ  بضػػػج ا  ىءدػػػم  مفػػػظ  ي ى ِّػػػًي , فحمػػػهلل  ػػػف  ػػػا    ػػػف ىمػػػج )ي 

ه ككقفػه كقػمؿ , اختمؼ اائم  اج باإُٗ/ْج , ِّّٓـ , )ُْٗٗ -هػُُْْاالسومج, هللاب المابا  , الط ا  الثملث , 
التبمػػذم: ال ءاباػػه مباكىػػم ةال مػػف هػػذا الكجػػه كقػػهلل بكم ىػػف ءػػماع ىػػف ا ػػف ىمػػب قكلػػه كهػػك فةػػ   ,  يءظػػب : التمخػػ ص 
           الح  ػػػب اػػػج تخػػػب   فحمهلل ػػػث الباااػػػج الك  ػػػب , ف ػػػك الفضػػػؿ فحمػػػهلل  ػػػف ىمػػػج  ػػػف محمػػػهلل  ػػػف فحمػػػهلل  ػػػف حجػػػب الاسػػػقوءج 

, كالهللبا   اج تخػب    َْٖ-َْٕ/ِـ , ُٖٗٗهػ. ُُْٗ ا : الط ا  ااكلش  ,هػج , هللاب الكت  الامم   , الطِٖٓ)  ي
ا  هػج , تحق ؽ: السػ هلل ى ػهللِٖٓج ي ) فحمهلل ث الدهللا  , ف ك الفضؿ فحمهلل  ف ىمج  ف محمهلل  ف فحمهلل  ف حجب الاسقوء

 .ِٕٓ/ُ  بكي , هلل.ط ,   –هم ـ ال ممءج المهللءج , هللاب المابا  
هػج,تحق ؽ محمهلل حسػف ال ػمااج, ْٖٗاج ااةكؿ, مءةكب  ف محمهلل  ف ى هللالج مب السمامءج)ي  يءظب : قكاطع ااهللل   -جِ)

, كاػػػػكات ل لالبحمػػػكي   ػػػب  مسػػػػمـ ُْٔ/ُـ, ُٕٗٗ -هػػػػُُْٖل ءػػػػمف الط اػػػ  االكلػػػش -هللاب الكتػػػ  الامم ػػػ  ,   ػػػبكي
ل ءػػمف, -الاب ػػج,   ػػبكيهػػػج,هللاب اح ػػم  التػػباث ُِِٓالث ػػكي, لماومػػ  ى ػػهلل الامػػج محمػػهلل  ػػف ءظػػمـ الػػهلل ف ااءةػػمبم)ي 

, كهللباسػػػمي حػػػكؿ االجمػػػمع كالق ػػػما , هلل.  ػػػا مف محمػػػهلل ةسػػػممى ؿ ,مكت ػػػ  ِٕٔ/ِـ, ُٖٗٗ-هػػػػُُْٖالط اػػػ  ااكلػػػش, 
 ج.ِّـ, )ص:ُّٗٗ-هػُُّْالءدض  المةب  , الط ا  الثمء   

القػػمهب , الط اػػ   –هػػػج, هللاب الحػػهلل ث ْٔٓ يءظػػب: اعحكػػمـ اػػج فةػػكؿ ااحكػػمـ , ىمػػج  ػػف فحمػػهلل  ػػف حػػـش ااءهلللسػػج ي) -جّ)
, كاعحكػػػمـ اػػػج فةػػػكؿ ااحكػػػمـ , ىمػػػج  ػػػف محمػػػهلل اآلمػػػهللم  ُْٔ/ُ, كقكاطػػػع ااهلللػػػ  , ِِٓ/ُهػػػػ ,  َُْْااكلػػػش , 

, ك  ػػب  التمػػك   ىمػػش التكضػػ   لمػػتف ُِٖ/ُػ, هػػَُْْ  ػػبكي , الط اػػ  ااكلػػش, -هػػػج , هللاب الكتػػم  الاب ػػجُّٔي)
هػػػج ,تحق ػػؽ شكب ػػم ىم ػػباي , هللاب ّٕٗالتءقػػ   اػػج فةػػكؿ الفقػػه , سػػاهلل الػػهلل ف مسػػاكهلل  ػػف ىمػػب التفتػػمشاءج ال ػػمااج )ي 

ب ػػمهلل الفحػػكؿ ةلػػج تحق ػػؽ ُِ/ّمػػػ ,  ُٔٗٗ -هػػػ  ُُْٔل ءػػمف , الط اػػ  : الط اػػ  ااكلػػش  –الكتػػ  الامم ػػ    ػػبكي  , كا 
 -هػج , تحق ؽ ال    فحمهلل ىشك ىءم   , هللم ػؽ َُِٓـ ااةكؿ , محمهلل  ف ىمج  ف محمهلل ال ككمءج )ي الحؽ مف ىم

, , كمػػذكب  ُّٗ/ُكفػػب  طءػػم , قػػهللـ لػػه ال ػػ   خم ػػؿ المػػ ا كالػػهللكتكب كلػػج الػػهلل ف ةػػمل  اباػػكب,  هللاب الكتػػم  الاب ػػج, 
مػػػـك كالحكػػػـ, المهلل ءػػػ  المءػػػكب  , الط اػػػ : هػػػػج , مكت ػػػ  الاُّّٗفةػػػكؿ الفقػػػه, محمػػػهلل اامػػػ ف  ػػػف المختػػػمب ال ػػػءق طج ي)

 .ُٕٗ/ُـ ,  ََُِالخممس , 
 .ْٖٔ/ُـ., ََِٓهػج, هللاب الفكب, ُّْٔ يءظب : فةكؿ الفقه االسومج, هلل. كه   الشح مج ي) -جْ)
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 ثانيا  :  االجماع  إصطالحا  :
ختمؼ ىممم  ااةكؿ اج تاب ؼ اعجممع كتحهلل هلل مفدكمػه تحهلل ػهللان هللق قػمن كذلػؾ  حسػ  ا 

 كمف هذه التاب فمي :اختوادـ اج ال بكط التج  بل  اضدـ تحققدم اج اعجممع 
 .  جُ)ته حتش لك كمف كاحهللكؿ قكؿ قممي حج  -ُ
 .جِ)خمة  ىمش فمب مف اامكب الهلل ء   اتفمؽ فم  محمهلل   -ِ

 -كهك مهللخكؿ مف ثوث  فكجه:
هػـ   :  فف مم ذكبه   اب  اهللـ اءاقمهلل اعجمػمع ةلػش  ػـك الق ممػ  اػنف فمػ  محمػهللاألوؿ 

مػػءدـ ةءمػػم  اػػـ  اػػض  جممػػ  مػػف ات اػػه ةلػػش  ػػـك الق ممػػ  كمػػف كجػػهلل اػػج  اػػض ااىةػػمب
اام  ال كمدم كل ا ذلػؾ مػذه من لػه كال لمػف اىتػبؼ  كجػكهلل اعجمػمع, كىم ػه  مػـش ةضػما  

 .جّ)ق هلل )اج ىةب مف الاةكبج
:  تةكب هللخكؿ الاكاـ اج اعجممع كهػذا ةف كػمف اػج االمػكب المامكمػ  مػف الػهلل ف الثاني

كتػػم  كالسػػء  كال تحتػػم  ةلػػش  ملضػػبكب  انءػػه ال ماءػػش لػػه, اءدػػم ثم تػػ   سهلللػػ  ءةػػ   مػػف ال
ف كػػػمف اػػػج االمػػػكب التػػػج  خػػػتص  سهللباكدػػػم خػػػكاص اامػػػ  كهػػػـ الاممػػػم  اػػػنف  ةجمػػػمع , كا 

الاكاـ ل سكا فهون لطم دم لءقةمف ااهم   , ثـ ةف الةحم   بضكاف ا  ىم دـ اج ةهللب 

                                                           

هػػ ُُّْ  بكي, الط اػ  ااكلػش, -هػج, هللاب الكت  الامم  َٓٓ يءظب: المستةفش, ف ك حممهلل محمهلل  ف محمهلل الغشالج ي) -جُ)
 .ُِٖ/ُ, كااحكمـ لآلمهللم  َِٕ/ُـ , ُّٗٗ-

, كك ػػؼ االسػػباب ىػػف فةػػكؿ اخػػب اعسػػوـ ال ػػشهللكم, ىػػو  الػػهلل ف ْٕ/ُ, كااحكػػمـ لآلمػػهللم َِٕ/ُ يءظػػب: المستةػػفش  -جِ)
  ػػبكي,  الط اػػ  –هػػػج, تحق ػػؽ ى ػػهلل ا  محمػكهلل محمػػهلل ىمػػب , هللاب الكتػ  الامم ػػ  َّٕى ػهللالاش ش  ػػف فحمػػهلل ال خػمبم )ي 

, كباػػع الحمجػػ  ىػػف مختةػػب الحمجػػ  , تػػم  الػػهلل ف ى ػػهلل الكهػػم   ػػف ىمػػج  ػػف ى ػػهلل َُٗ/ٔـ, ُٕٗٗهػػػ/ُُْٖااكلػػش 
ل ءػمف /   ػبكي ,  -هػج , تحق ؽ : ىمج محمهلل ماكض, ىػمهللؿ فحمػهلل ى ػهلل المكجػكهلل , ىػملـ الكتػ  ُٕٕالكماج الس كج ي)
ااةػػػكؿ , ا ػػػف فم ػػػب الحػػػم  )ي  , كالتقب ػػػب كالتح  ػػػب اػػػج ىمػػػـ ُّٕ/ِهػػػػ ,  ُُْٗ -ـ  ُٗٗٗ -الط اػػػ  : ااكلػػػش 

 . ِٕٔ/ِ, كاكات  البحمكي ُْ/ٓـ, ُٔٗٗ -هػ ُُْٕهػج,الءم ب هللاب الفكب, ٕٖٗ
 .ُِٖ/ُ يءظب: ااحكمـ لآلمهللم  -جّ)
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كعف اعسوـ فجماكا ىمش فءه ال ى ب   ملاكاـ اج مسمئؿ اعجممع اػج القضػم م الفقد ػ  , 
 .جُ)اعجممع ةءمم  ككف حج  ماةكم  ىف هللل ؿ كال  ة  مف الامم  ةقمم  الهللل ؿ

ج فم فءػه  تةػكب حةػكؿ اعجمػمع :  ىهللـ تق  هلل اعجممع  ق هلل ) اػهلل كاػم  الء ػج الثالث
 .جِ)اج ح مته كهذا   ب ةح   

 اػػػهلل كامتػػػه اػػػج  كىباػػػه جمدػػػكب الاممػػػم   سءػػػه اتفػػػمؽ المجتدػػػهلل ف مػػػف فمػػػ  محمػػػهلل       
 , كهك التاب ؼ المختمب. جّ)ىةب مف الاةكب ىمش حكـ  بىج

 المطمب الثالث : تعريؼ اإلجتياد لغة واصطالحا  
 أوال  : اإلجتياد لغة:

ك هللكب حكؿ ماػمف اعجتدػمهلل كالجدػمهلل ك  ءدمػم اخػتوؼ,  مف ممهلل  )   , هػ , هلل ج        

ې  چ  مءه كتاػػملشك طمػػؽ ىمػػش اسػػتفباغ الجدػػهلل كاسػػتءفمهلل الطمقػػ  كمءػػه قػػكؿ ا  سػػ ح

ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   

 .جْ)چېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ی     ۈئۆئ  ۈئ
دػػهلل  فػػت  الجػػ ـ كضػػمدم الطمقػػ  , ك فػػت  الجػػ ـ ف ضػػمن الم ػػق                لسػػمف  قػػمؿ اػػج,  املجى

فجتدػػهلل بف ػػػج ,  الاػػب  : كاعجتدػػمهلل كالتجمهػػػهلل  ػػذؿ الكسػػػع كالمجدػػكهلل كاػػػج حػػهلل ث ماػػػمذ :
اعجتدػػػمهلل  ػػػذؿ الكسػػػع اػػػج طمػػػ  اامػػػب كهػػػك ااتاػػػمؿ مػػػف الجدػػػهلل الطمقػػػ  كالمػػػباهلل  ػػػه بهلل ك 

                                                           

هػػػج, تحق ػػؽ الػػهللكتكب مف ػػهلل َُٓ يءظػػب: التمد ػػهلل اػػج فةػػكؿ الفقػػه, ف ػػك الخطػػم  محفػػكظ  ػػف فحمػػهلل الكمػػكذاءج الحء مػػج )ي  -جُ)
,  ُِٓ/ّـ. ُٖٓٗ -هػػػ  َُْٔمبكػػش ال حػػث الاممػػج كاح ػػم  التػػباث االسػػومج, الط اػػ  االكلػػش , محمػػهلل ف ػػك ىم ػػ  , 
 .ُِٖ/ُكاالحكمـ لآلمهللم 

 ج.ِٓءقو ىف هللباسمي حكؿ اعجممع كالق ما )ص: ْ يءظب: محمضباي اج فةكؿ الفقه , الشاشاؼ ص: -جِ)
الكب ـ اج ىمـ اةكؿ الفقه المقمبف , ى ػهلل, كالمدذ  ِْٓ/ّ, كاكات  البحمكي ُٕ/ّ يءظب:  ب  التمك   ىمش التكض    -جّ)

 .ْٖٔ/ِـ,  ُٗٗٗ -هػ  َُِْالب مض , – ف ىمج  ف محمهلل الءمم ,  مكت   الب هلل 
 . ٕٗسكب  التك   : آ    -جْ)
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القض   التج تابض لمحكـ مف طب ؽ الق ما ةلش الكتم  كالسء  كلـ  بهلل البفم الػذم بآه 
   .جُ)مف ق ؿ ءفسه مف   ب حمؿ ىمش كتم  فك سء 

         الجدػػػػػهلل الطمقػػػػػ  ك ضػػػػػـ كالم ػػػػػق  كاجدػػػػػهلل جدػػػػػهللؾ ف مػػػػػ   (القػػػػػممكا المحػػػػػ ط كاػػػػػج      
ك طمؽ ىمػش اعجتدػمهلل كالتجمهػهلل كهػك  ػذؿ الكسػع كالمجدػكهلل  قػكؿ جدػهللي  .جِ) م تؾ ...ج

 .جّ)جدهللم كفجدهللي بف ج كءفسج حتش  مغي مجدكهللم 
 ثانيا  : اإلجتياد إصطالحا :

 : ك هللكب حكؿ مامفو فب ع
  ذؿ الكسع , استفباغ الكسع , استفباغ الجدهلل , استفباغ الطمق  

 فمف عّرفو بإنو بذؿ الوسع :
ىممػػػج  طب ػػػؽ االسػػػتء مط , كقػػػهلل شاهلل   ػػػذؿ الكسػػػع اػػػج ء ػػػؿ حكػػػـ  ػػػبىج) :  سءػػػهقػػػمؿ    

 .جْ) اض ااةكل  ف اج هذا الحهلل لفظ الفق ه اقمؿ:  ذؿ الفق ه الكسع ...ج
اذكب فكالن فءه  ذؿ الكسػع اػج ء ػؿ حكػـ  ػبىج ثػـ ذكػب فءػه ال  كػكف ةال اػج الفػبكع      

 كشاهلله تكض حمن  تحهلل هلله اج فءه :
  ذؿ الكسع اج استء مط الحكـ. -
 حهللهلل القمئـ  دذا الامؿ كهك الفق ه. -

                                                           

 .ُْٔٗ/ُ, كتم  الابكا ُّّ/ّ يءظب: لسمف الاب  ,   -جُ)
ب الكتػػػ  الامم ػػػ  , الط اػػػ  هػػػػج, هللإُٖالقػػػممكا المحػػػ ط , مجػػػهلل الػػػهلل ف محمػػػهلل  ػػػف  اقػػػك   ػػػف محمػػػهلل الف بكشآ ػػػمهللم )ي  -جِ)

 ج.ِٗٗـ, )صُٓٗٗ -هػ ُُْٓ, االكلش
 يءظػػػب: تػػػم  الاػػػبكا مػػػف جػػػكاهب القػػػممكا , محٌمػػػهلل  ػػػف محٌمػػػهلل  ػػػف ى ػػػهلل الػػػبٌشاؽ الحسػػػ ءج الممٌقػػػ   مبتضػػػش الشه  ػػػهللم  -جّ)

 .َُِ/ٖمجمكى  مف المحقق ف, هللاب الدهللا   ,  هػج, تحق ؽَُِٓي)
هػػج , ضػ ط ءةكةػه كخػب  ْٕٗال حب المح ط اج فةكؿ الفقه,  هللب الهلل ف محمػهلل  ػف  دػمهللب  ػف ى ػهلل ا  الشبك ػج )ي  -جْ)

ب مهلل الفحكؿ  ْٖٖ/ْـ, َََِ -هػ ُُِْفحمهلل ثه كىمؽ ىم ه: هلل. محمهلل محمهلل تممب, هللاب الكت  الامم  ,  .َّٕ/ُ, كا 
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كهذه ق كهلل مدمػ  تكػمهلل تكػكف  ػممم  لحػهلل التاب ػؼ كمتضػمءه لفحػكاه ك ات ػب هػذا التاب ػؼ 
 .جُ)ممه ته مف   به مف التاب فمي اج  م ه ف مؿ اج 

 عرفو بأنو استفراغ الوسع :ومف 
ال ػػبى   ىمػػش  ااحكػػمـ)اسػػتفباغ الكسػػع اػػج طمػػ  الظػػف   ػػج  مػػف :   سءػػه قػػمؿ -

 .جِ)كجه  حا مف الءفا الاجش ىف المش هلل ا هج
 .جّ)) استفباغ الكسع اج هللبؾ ااحكمـ ال بى   ج فك  -

 الجيد :وقد عّرفوه أيضا باستفراغ 
)اعجتدمهلل ى مب  ىف اسػتفباغ الجدػهلل اػج الطمػ   : قمؿ ةذكفكهلل هذا الماءش الباشم  -

 .جْ)اءحممه ىمش طم  الحكـ مف الءةكص الخف  ج
 وىناؾ القميؿ ممف عرفوه بأنو استفراغ الطاقة :

امالجتدػمهلل اػج ال ػب ا  هػك اسػتءفمهلل الطمقػ  اػج  :اقهلل ىٌباه ف ف حػـش اػج اعحكػمـ  -
طمػػ  حكػػـ الءمشلػػ  ح ػػث  كجػػهلل ذلػػؾ الحكػػـ كفال خػػوؼ  ػػ ف فحػػهلل مػػف فهػػؿ الامػػـ  

 .جٓ) ملهلل مء  ا ه 
 
 

                                                           

,  يءظػػػ -جُ) ب: االجتدػػػمهلل كتط  قمتػػػه اػػػج مجػػػمؿ ااسػػػكاؽ الممل ػػػ  , محمػػػهلل اامػػػ ف كلػػػهلل ىػػػملج الغػػػوكم ال ػػػءق طج, هللاب ا ػػػف حػػػـش
 ج.َّـ , )صََِٖل ءمف, الط ا  االكلش, -  بكي

 .ُِٖ/ٓااحكمـ لآلمهللم  -جِ)
ممػم  , هللاب الكتػ  الامم ػ  هػج , تحق ؽ : جممى  مف الإٔٓاع دم  اج  ب  المءدم  , ىمج  ف ى هلل الكماج الس كج ي) -جّ)

 .ُّٕ/ٓ,  َُْْ  بكي , الط ا  ااكلش ,  –
هػػػج , تحق ػػؽ : طػػه جػػم ب ا ػػمض الامػػكاءج, َٔٔالمحةػػكؿ اػػج ىمػػـ ااةػػكؿ , محمػػهلل  ػػف ىمػػب  ػػف الحسػػ ف الػػباشم ي) -جْ)

 .ّٗ/ٓ,  ََُْالب مض, الط ا  ااكلش ,  –جمما  اعممـ محمهلل  ف ساكهلل اعسوم   
 .َُٖ/ٖاعحكمـ ال ف حـش ,  يءظب:  -جٓ)
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 -فمم ال محثكف كالفقدم  المامةبكف اقهلل ىٌباكه  تاب فمي مدم  ككث ب  مءدم :
, كهػػذا جُ) جبى ػ  مػػف فهلللتدػم ػذؿ الجدػػهلل مػف الفق ػػه اػج اسػػتخبا  ااحكػمـ ال ػػبى   الف)  -

 التاب ؼ جمع فبكمف اعجتدمهلل.
كىٌباػػػه الخضػػػبم  سءػػػه :  ػػػذؿ المجدػػػكهلل كاسػػػتفباغ الكسػػػع اػػػج ااػػػؿ مػػػف االااػػػمؿ , كال  -

 .جِ) ستامؿ اال ا مم ا ه كمف  كجدهلل 
 قكله : )كهك  ذؿ  كىٌباه مجمع الفقه اعسومج اج قبابه الةمهللب   سف اعجتدمهلل -

الجدػػهلل اػػج طمػػ  الامػػـ   ػػج  مػػف ااحكػػمـ ال ػػبى    طب ػػؽ اعسػػتء مط مػػف فهلللػػ  
 .جّ)ال ب ا  ج

تاب ػػؼ ج ػػهلل لكءػػه لػػـ  ػػكبهلل ق ػػهلل الفق ػػه فك المجتدػػهلل ا ػػه , كلػػ ا المقةػػكهلل هءػػم  كهػػك       
 ك نمكمف الهللابا فف  اباه : , است ام  التاب فمي ةءمم ةىطم  اكب  مجمم  

سػػػػػتفباغ المجتدػػػػػهلل كسػػػػػاه اػػػػػج اسػػػػػتخبا  ااحكػػػػػمـ ال ػػػػػبى   الفبى ػػػػػ  لءمشلػػػػػ  مػػػػػف فهلللتدػػػػػم ا
 .جْ)التفة م   

 
 
 
 
 

                                                           

ج ءقػػو ىػػف االجتدػػمهلل كتط  قمتػػه المامةػػب  ٖٗاعجتدػػمهلل كمػػهللل حمجتءػػم ال ػػه اػػج هػػذا الاةػػب ,هلل. سػػا هلل اااغمءسػػتمءج )ص: -جُ)
 ج.ّّ)ص

 ج.ِْٔهػج ,تحق ؽ خ بم سا هلل, المكت   التكا ق   , هلل.ط , )صُّْٓفةكؿ الفقه , محمهلل الخضبم ي) -جِ)
ج , اتػمكل كاست ػمباي ّهػ   سف مكضكع اعجتدمهلل بقـ القباب ) َُْٓقباب المجمع الفقدج اج هللكبته الثممء  المءاقهلل  ىمـ  -جّ)

 .ُٖٓ/ُٕمكقع اعسوـ ال ـك , مكقع اعسوـ ال ـك 
 ج.ّّ يءظب: االجتدمهلل كتط  قمته المامةب  )ص: -جْ)
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سػػػػستءمكؿ اػػػػج هػػػػذا الم حػػػػث التاب ػػػػؼ  مةػػػػطم  الفسػػػػؽ لغػػػػ  كاةػػػػطوحمن ثػػػػـ   ػػػػمف      
الةػػفمي المكج ػػ  لمفسػػؽ ىءػػهلل الاممػػم  كةػػكالن الػػش اآلبا  ااةػػكل   اػػج المسػػسل  كفهلللتدػػم 

 كمءمق تدم .
 صطالحا  االمطمب األوؿ : تعريؼ الفسوؽ لغة و 

 الفسؽ لغة :  -ُ
,  ماءػػػش الخػػػبك  ىػػػف  اسػػػؽ  فسيػػػؽ ك فًسػػػؽ : الفسػػػؽ كالفسػػػكؽ مةػػػهللباف لقػػػكلدـ       

 .جُ)اسقي البط   , ةذا خبجي ىف ق بهم الطمى . تقكؿ الاب  :
 , كق ػؿ الفسػػؽ: هػك التػػبؾ امػػب ا  تاػملش كالاةػػ مف كالخػػبك  ىػف طب ػػؽ الحػػؽ       

 , فم خبك  ىف الطمى . جِ)چڳ     ...  ژڈ  ڈ  ...چ  كمءه قكله تاملش

ك ستج   ماءش اسيؽ  ماءش اجيب , كالفسكؽ فم الفجكب , كالفكاسؽ مػف الءسػم  فم       
 .جّ)الفكاجب
الخػػػبك  ىػػف الػػػهلل ف , ككػػذلؾ الم ػػػؿ ةلػػش الماةػػػ   , كمػػم اسػػػؽ  كق ػػؿ: الفسػػػكؽ هػػك    

 .جْ)ف م ا ىف فمب ب ه , فم جمب كممؿ ىف طمىته

                                                           

هػػػج , تحق ػػؽ : هلل. حػػمتـ ةػػمل  ِّٖكػػب محمػػهلل  ػػف القمسػػـ ااء ػػمبم ي) يءظػػب: الشاهػػب اػػج ماػػمءش كممػػمي الءػػما , ف ػػك   -جُ)
, كالةمح ج اج اقه المغػ  , فحمػهلل َُُ/ُ,  ُِٗٗ-هػ  ُُِْ  بكي , الط ا  : ااكلش ,  -الضممف ملسس  البسمل  

-هػػػػُُْٖهػػػػج , محمػػػهلل ىمػػج   ضػػػكف , الط اػػػ  ااكلػػػش ّٓٗ ػػف اػػػمبا  ػػػف شكب ػػػم  القشك ءػػػج الػػباشم, ف ػػػك الحسػػػ ف ي) 
 .ُُٖٔ/ُ, كالقممكا المح ط  َّٖ/َُ, ك لسمف الاب ْٓ/ُـ , ُٕٗٗ

 .ُُِسكب  ااءامـ : جش  مف آ    -جِ)
 .  َِّ/ِٔ, كتم  الابكا ,  َّٖ/َُ يءظب: لسمف الاب   -جّ)
كم ػ  هػج, تحق ػؽ ى هللالسػوـ محمػهلل هػمبكف, هللاب القَّٕ يءظب: كتدذ   المغ  , ف ك مءةكب محمهلل  ف ة باه ـ ااشهبم)ي  -جْ)

 .َّٖ/َُ, كلسمف الاب   ُٗٔ/ّـ,  ُْٔٗ -هػ ُّْٖالاب   , 



 298  
 

     

   
 

 االعتداد بمخالفة المجتهد الفاسق 

 م.م. إيمان موسى فرحان في اإلجماع

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

كقػهلل  كػكف ,  جُ)ءسػ ه ةلػش الفسػؽ قػمؿ  : اٌسػقه  فٌسػقه ةذا  كالتفس ؽ ضهلل التاهلل ؿ  ,     
 .جِ)الفسؽ  ماءش ال بؾ كاعثـ 

كذيًكػػب لػػه ماءػػش آخػػب اػػج قػػكلدـ : اسػػؽ اػػوف اػػج الػػهللء م اسػػقمن ةذا اتسػػع ا دػػم كهػػٌكف      
 .جّ)ىمش ءفسه كاتسع  بكك ه  لدم كلـ  ضٌ قدم ىم ه كاسؽ اوف ممله ةذا فهمكه كفءفقه

 ػاب الجمهم ػ  كال اػج كومدػـ كممػ  امسػؽ ىمػش كحكش فهؿ المغ  فٌءه لـ تيسمع اج      
 .جْ)فءه كوـ ىب ج اة   

 : في االصطالحالفسؽ -2
 :جٓ)كهك فقسمـ  مىت مب الابؼ االكؿ كاآلخب    

مم الابؼ ااكؿ اج اسـ الفمىػؿ امءػه  ػهللؿ اف الفمسػؽ مػف الكفػمب مػف ال ح ػم  سا        
كال مػػػػبك   كال ىدػػػػهلل كال ىقػػػػهلل لػػػػه , كفمػػػػم الاػػػػبؼ المتػػػػسخب املفسػػػػؽ  خػػػػتص  ػػػػملك  ب  مػػػػف 

 .جٔ)المامةج ممم ل ا  كفب كالفمسؽ  ختص  مبتك دم 
       فءػػػػػػه الخػػػػػػبك  ىػػػػػػف طمىػػػػػػ  ا   مبتكػػػػػػم  الك  ػػػػػػب  , فك اعةػػػػػػباب ىمػػػػػػش  ق ػػػػػػؿ :        
 .جٕ)الةغ ب  

                                                           

 . َّْ/ِٔ, ك تم  الابكا , ُُٖٔ/ُ, كالقممكا المح ط  َّٖ/َُ يءظب: لسمف الاب   -جٓ)
 .َّٖ/َُ, كلسمف الاب   ُٗٔ/ ّ يءظب: تدذ   المغ   -جِ)
 .َّٖ/َُ يءظب: لسمف الاب   -جّ)
)هذا ىج  هك كوـ ىب ج كلـ  سي اج  اب جمهمجج,  يءظب: ماجػـ مقػم  ا المغػ , ف ػك  حيكج ىف ا ف ااىبا ج فءه قمؿ -جْ)

ـ , ُٕٗٗ-هػػػػُّٗٗهػػػػج, تحق ػػػؽ ى هللالسػػػوـ محمػػػهلل هػػػمبكف, هللاب الفكػػػب, ّٓٗالحسػػػ ف فحمػػػهلل  ػػػف اػػػمبا  ػػػف شكب ػػػم )ي 
 .ّْٕ/ِ.ط ,   بكي, هلل–هػج,المكت   الامم   َٕٕ, كالمة م  المء ب, فحمهلل  ف محمهلل  ف ىمج الف كمج)ي َُْ/ْ

 فم الابؼ االةطوحج   ف الاممم  . -جٓ)
 يءظب: ة ثمب الحؽ ىمش الخمؽ اج بهلل الخوامي الػش المػذه  الحػؽ مػف فةػكؿ التكح ػهلل , ا ػف الػكش ب , محمػهلل  ػف ة ػباه ـ  -جٔ)

 .َْٕ/ُ, ُٕٖٗ  بكي, الط ا  الثمء   ,  -هػج , هللاب الكت  الامم   َْٖ ف ىمج  ف المبتضش ال ممءج ي)
هػػػج, تحق ػػؽ الػػهللكتكب ُٕٔ يءظػػب: الجػػممع احكػػمـ القػػباف , ف ػػك ى ػػهللا  محمػػهلل  ػػف احمػػهلل االءةػػمبم القبط ػػج المػػملكج )ي  -جٕ)

, ك اتػمكل اعمػمـ الءػككم المسػمم  ِْٔ/ُـ, ُْٗٗ -هػػ ُُْْمحمهلل ا باه ـ الحفءمكم , هللاب الحهلل ث , الط ا  االكلش , 
هػػػج,تبت   تمم ػػذه ال ػػ   ىػػو  الػػهلل ف  ػػف ٕٔٔف  ح ػػش  ػػف  ػػبؼ الءػػككم )ي   المسػػمئؿ المءثػػكب  , ا ػػج شكب ػػم مح ػػج الػػهلل 
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امػػف قػػمبؼ ك  ػػب  كلػػك كاحػػهلل  , فك فةػػب ىمػػش ةػػغ ب  مػػف ءػػكع كاحػػهلل , فك ىمػػش ةػػغمئب 
 .جُ)مختمف  اسؽ كسقطي ىهللالته

, كسػٌمج امسػقمن  جِ)كالفمسؽ هك المسمـ المبتك  لمك  ب  فك المةب ىمش الةغ ب         
لخبكجػػه ىػػف فمػػب ا  كطب ػػؽ طمىتػػه ,ك طمػػؽ الفمسػػؽ ىمػػش الكػػماب كالمءػػماؽ لخبكجدمػػم 

لػذا ذكػب  اػض ااةػكل  ف فف تخةػ ص  , جّ)ىف طمىػ  ب دمػم كىػف حػهلل الػهلل ف اىتقػمهللان 
الفمسػػػؽ  مسػػػمـ ةػػػهللبي مءػػػه ك  ػػػب  فك فةػػػب ىمػػػش ةػػػغ ب  ةءمػػػم هػػػك ىػػػبؼ متجػػػهللهلل ىءػػػهلل 

 .جْ)اج الفمسؽ ىءهلل المتقهللم ف ةطوقه ىمش الكماب المتسخب ف مف الفقدم  كااةؿ
 المطمب الثاني: الصفات الموجبة لمفسؽ

ةذا ث ي فف الفسؽ هك الخبك  ىف طمى  ا  تاملش , لـ  خؿ الامػؿ المخػب  ىػف       
 هذه الطمى  مف فف  ككف  ملجكاب  فك  مالىتقمهلل.

                                                                                                                                                                          

ؼ ىمػػش مدمػػمي التاػػمب ؼ, التكق ػػج, ك ِٔل ءػػمف , )ص:–وم  ,   ػػبكي الاطػػمب, تحق ػػؽ محمػػهلل الءٌجػػمب, هللاب ال  ػػمئب االسػػ
,   ػبكي -الفكػبلفكػب المامةػب , هللاب هػج , تحق ؽ : هلل. محمهلل بضكاف الهللا ػ , هللاب اَُُّالبلكؼ المءمكم ي)محمهلل ى هلل

 ج.ّْٔ,  كماجـ لغ  الفقدم  )ص:ٕٓٓ/ُ,  َُُْهللم ؽ , الط ا  ااكلش , 
هػج, هللاب الكت  الامم  , الط اػ  َْٗ يءظب: الم سكط ,  ما الهلل ف ف ج  كب محمهلل  ف فحمهلل  ف ف ج سدؿ السبخسج )ي -جُ)

المءدػػم , محمػػهلل  ػػف فحمػػهلل الخط ػػ  , كمغءػػج المحتػػم  الػػش ماباػػ  ماػػمءج الفػػمظ ُُِ/ُٔـ, ُّٗٗ -هػػػ ُُْْاالكلػػش , 
, كاػت  القػهلل ب الجػممع  ػ ف اءػج البكا ػ  كالهللبا ػ  مػف ىمػـ  ّْٕ/ْـ , ُٖٕٗ-هػُّٖٗهػج , هللاب الفكب,ٕٕٗال ب  ءج ي)

هػج, تحق ؽ س هلل  ػف ا ػباه ـ  ػف ةػمهللؽ  ػف ىمػباف , هللاب الحػهلل ث , الط اػ  َُِٓالتفس ب , محمهلل  ف ىمج ال ككمءج ي)
 .ُِْ/ٕ, ـُّٗٗ -هػُُّْاالكلش, 

هػػج ,  هللاب ةح ػم  التػباث ُُِٕ يءظب: تفس ب بك  ال  مف , ةسممى ؿ حقػج  ػف مةػطفش اعسػتمء كلج الحءفػج الخمػكتج ي) -جِ)
, كهللبب الحكػػمـ  ػػب  مجمػػ  ااحكػػمـ, ىمػػج ح ػػهللب, تحق ػػؽ تاب ػػ : المحػػممج ادمػػج الحسػػ ءج, هللاب ٖٔ/ُالاب ػػش , هلل.ط , 

 .ّٗٓ/ْالكت  الامم  , ل ءمف /   بكي, 
هػػػج, مط اػػ  مةػػطفش ال ػػم ج َُّ يءظػػب: جػػممع ال  ػػمف ىػػف تسك ػػؿ آم القػػباف , ف ػػك جافػػب محمػػهلل  ػػف جب ػػب الط ػػبم )ي  -جّ)

 .ُّْ/ُٔ, كالم سكط , ُِٖ/ُـ , ُٖٔٗ -هػُّٖٖالحم ج كاكالهلله, الط ا  الثملث , 
محمػهلل سػ هلل ك وءػج, هللاب الماباػ ,  هػػج , تحق ػؽَِٓ يءظب: المفبهللاي اج  ب   القباف, ف ك القمسـ الحسػ ف  ػف محمػهلل )ي -جْ)

 .ُّٔ/ِ, كباع الحمج  َُٓ/ِ, كاالحكمـ لآلمهللم  َّٖ/ُ
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 .جُ)مف جد  اعىتقمهللجقمؿ ا ف الق ـ : )كهك قسممف : اسؽ مف جد  الامؿ كاسؽ 
 الفسؽ باإلعتقاد: -أوال  

:  , قػػػمؿ ا ػػػف القػػػ ـ : ) كاسػػػؽ اعىتقػػػمهللجِ) قةػػػهلل  فسػػػؽ اعىتقػػػمهلل اىتقػػػمهلل ال هللىػػػ        
كفسػػؽ فهػػؿ ال ػػهللع الػػذ ف  لمءػػكف  ػػم  كبسػػكله كال ػػـك اآلخػػب , ك حٌبمػػكف مػػم حػػٌبـ ا  , 
ك كج ػػكف مػػم فكجػػ  ا   , كلكػػف  ءفػػكف كث ػػبان ممػػم فث ػػي ا  كبسػػكله ,  جدػػون كتػػسك ون , 

 .جّ)كتقم هللان لم  كخ ك ث تكف مم لـ  ث ته ا  كبسكله كذلؾ ج
   مف ذلؾ ا مم  ستج: امم هج ال هللى  ؟ كمم هج فءكاىدم؟

 تعريؼ البدعة :  -1
ةسػػـ مػػف اال تػػهللاع ,  قػػمؿ ا تػػهللع ال ػػج  كف هللىػػه ةذا اسػػتخبجه كفحهللثػػه كاختبىػػه ال        

, ثػػـ  مػػ  اسػػتامملدم ا مػػم هػػك ءقػػص اػػج الػػهلل ف فك ش ػػمهلل  , ك قػػمؿ  جْ)ىمػػش مثػػمؿ سػػم ؽ
 هلٌلىه ةذا ءسػ ه ةلػش ال هللىػ  , ك قػمؿ لمخػملؼ السػء  م تػهللع اءػه فحػهللث اػج اعسػوـ مػملـ 

 .جٓ) س قه ةل ه السمؼ 
كقػػهلل  مػػ  لفػػظ ال هللىػػ  ىمػػش الحػػهللث المكػػبكه  اػػج الػػهلل ف مدمػػم فطمػػؽ هػػذا المفػػظ,        

 . جٔ) ستامؿ ةال اج الذـكمثمه الم تهللع ال  كمهلل 
 

                                                           

 يءظب: مهللاب  السملك ف  ػ ف مءػمشؿ ة ػمؾ ءا ػهلل كا  ػمؾ ءسػتا ف ,  ػما الػهلل ف محمػهلل  ػف ف ػج  كػب ال ػد ب  ػس ف قػ ـ الجكش ػ   -جُ)
 .ُّٔ/ُـ , ُّٕٗ-هػُّّٗهػج, هللاب الكتم  الاب ج , الط ا  الثمء   ُٕٓي)

هػػػج, تحق ػػؽ الػػهللكتكب ى هللالمحسػػف َِٔ يءظػػب: المغءػػج, مكاػػؽ الػػهلل ف ف ػػك محمػػهلل ى ػػهللا   ػػف فحمػػهلل  ػػف قهللامػػ  المقهللسػػج ي) -جِ)
 .ِٖ/ُِ ـ,ُِٗٗ-هػُُّْالتبكج, كالهللكتكب ى هللالفتم  محمهلل الحمك, هللاب هجب لمط مى , الط ا  الثمء   

 .ِّٔ/ُمهللاب  السملك ف -جّ)
 ج.َْالهللممـ ,)ص-تحق ؽ ىمج الحم ج ,هللاب الجكشم  يءظب: الحكاهللث كال هللع, -جْ)
 ج.َِّ, كمقم  ا المغ  , )ص ِّْ/ُ يءظب: تدذ   المغ   -جٓ)
هػػػج, تحق ػػؽ : ىثمػػمف فحمػػهلل ٓٔٔ يءظػػب: ال مىػػث ىمػػش ةءكػػمب ال ػػهللع كالحػػكاهللث, ى ػػهلل الػػبحمف  ػػف ةسػػممى ؿ ف ػػك  ػػمم  ي) -جٔ)

 ج.َِ, )صُٖٕٗ – ُّٖٗالقمهب  , الط ا  ااكلش ,  –ىء ب, هللاب الدهللل 
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 -كممم ق ؿ اج حهلل ال هللى  اةطوحمن:
, سػٌم ي  هللىػ  اف قمئمدػم ا تػهللىدم مػف   ػب مقػمؿ ةمػمـ , جُ)هج الفام  المخملف  لمسػء  -

كهج اامب المحهللث الذم لـ  كف ىم ه الةػحم   كالتػم اكف كلػـ  كػف ممػم اقتضػمه الػهللل ؿ 
 .جِ)ال بىج

ى ػمب  ىػػف طب قػػ  اػج الػػهلل ف مختبىػ  تضػػمهج ال ػػبى   كىٌبادػم اعمػػمـ ال ػمط ج: هػػج  -

  ...ڇ  ڍ  ڍ  چ  كمػم قػمؿ تاػملش جّ) قةهلل  ملسمكؾ ىم دم الم ملغ  اج التا ػهلل   سػ حمءه

 , كهك مف فجمع تامب ؼ ال هللى  كف ممدم.جْ)چھ    ...گ    گ  گ  ڳ            

كق ػػؿ هػػج كػػؿ مػػم خػػملؼ الكتػػم  كالسػػء  كالمحػػهللث اػػج ال ػػب ا  مػػملـ  كػػف ىم ػػه فئمػػ   -
 .جٓ)كجامه مامكالن  ه  الدهللل كمم لـ  كف له فةؿ اج ىدهلل بسكؿ ا  

 

                                                           

 .ُُٖ/ُ يءظب: التامب ؼ ,  -جُ)
 -هػػػ َُّْهػػػج, هللاب الكتػػ  الامم ػػ  , الط اػػ  االكلػػش ُٖٔ يءظػػب: التاب فػػمي , ال ػػب ؼ ىمػػج  ػػف محمػػهلل الجبجػػمءج )ي  -جِ)

 .ِٔ/ُـ, ُّٖٗ
 ػف حسػف آؿ  هػػج, تحق ػؽ  ػدكبَٕٗ يءظب: اعىتةمـ , ف ك ةسحمؽ ة باه ـ  ػف مكسػش  ػف محمػهلل المخمػج ال ػمط ج )ي  -جّ)

, سػػ ؿ السػػوـ  ػػب   مػػكغ المػػباـ , محمػػهلل  ػػف ةسػػممى ؿ ّْ/ُـ , ََِٕ -هػػػُِْٖسػػم ممف, الػػهللاب ااثب ػػ  الط اػػ  الثمء ػػ  
ـ , َُٔٗ-قُّٕٗهػػػػػج ,مكت ػػػػ  مةػػػػطفش ال ػػػػم ج الحم ػػػػج , الط اػػػػ  البا اػػػػ  ُُِٖاام ػػػػب الكحوءػػػػج الةػػػػءامءج )ي 

ُْ/ِٓٓ. 
 .ِٕسكب  الحهلل هلل : جش  مف آ   -جْ)
 يءظب: تفس ب  ب   مم اج الةح ح ف ال خمبم كمسمـ , محمهلل  ف ف ج ءةب اتك   ف ى هلل ا   ف اتك   ف حم هلل ااشهللم  -جٓ)

القمهب  , الط ا  االكلش,  -هػج , تحق ؽ الهللكتكب  : ش  هلل  محمهلل سا هلل ى هلل الاش ش , مكت   السء  ْٖٖااشهللم الحم هللم ي)
ال خػػػمبم ,  ػػػهللب الػػػهلل ف ا ػػػك محمػػػهلل محمػػػكهلل  ػػػف احمػػػهلل الا ءػػػج , كىمػػػهلل  القػػػمبم  ػػػب  ةػػػح   ٕٖ/ُـ, ُٓٗٗ -هػػػػ ُُْٓ

, مبقػػػم  المفػػػمت    ػػػب  م ػػػكم  المةػػػم    , ىمػػػج  ػػػفل لسػػػمطمف محمػػػهلل, ف ػػػك ّٗٔ/ٖهػػػػج , هللاب الفكػػػب , هلل.ط , ٖٓٓي)
, كاػػ ض ِِّ/ُل ءػمف , الط اػ  ااكلػش,  –هػػػج , هللاب الفكػب,   ػبكي َُُْالحسػف ءػكب الػهلل ف المػو الدػبكم القػمبم ي )

هػػج, هللاب الكتػ  الامم ػ  َُُّ, ش ف الهلل ف محمهلل المهللىك  ا هلل البلكؼ  ف تم  الامبا ف المءمكم القمهبم )المتػكاش: القهلل ب
 .ِٔ/ُِـ , ُْٗٗ-هػ ُُْٓ  بكي/ل ءمف ,الط ا  االكلش ,  –
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بحمه ا   سءدم مم خملفػي الكتػم  كالسػء  فك ةجمػمع سػمؼ اامػ  مػف –كىٌبادم ا ف ت م   
 .جُ)اعىتقمهللاي كالا مهللاي

 البدعةأنواع -2
قٌسـ  اض الاممم  ال هللى  ةلش خمس  فقسمـ  حس  فحكمـ ال ػب ا  الخمسػ  كلػـ         

 اػػهلٌلكهم قسػػممن كاحػػهللان مػػذمكممن اجامػػكا مءدػػم مػػم هػػك كاجػػ  كمءػػهللك  كم ػػم  كمكػػبكه كمحػػـب 
 .جِ)بااج ىف   خه الاش  ف ى هللالسوـ ءقؿ ذلؾ الق

 ػهللؿ ىم ػه هللل ػؿ  ػبىج  ال ع ,كقهلل بهلٌل ال مط ج ىمش هذا التقس ـ  سءه تقس ـ مختب        
 ػػؿ هػػك اػػج ءفسػػه متػػهللااع اف مػػف حق قػػ  ال هللىػػ  فف ال  ػػهللؿ ىم دػػم هللل ػػؿ  ػػبىج ال مػػف 

, كقػهلل ىػػمل  الػػهللكتكب ى هللاعلػػه الاػػبا  الخػػوؼ  جّ)مػػف قكاىػػهللهل ػػج  ل ػػبع كال اءةػكص 
 ػػ ف الفػػب ق ف كحػػبب محػػؿ الءػػشاع ك ػػٌ ف فف الخػػوؼ لفظػػج كفف بهلل ال ػػمط ج لدػػذا التقسػػ ـ 

الػػػش االخػػػتوؼ اػػػج تط  ػػػؽ ماءػػػش ال هللىػػػ  ىمػػػش مفػػػبهللاي المحػػػهللثمي , كفٌءػػػه  اػػػهلل  باجػػػع
 .  جْ)المحهللثمي التج ال تخملؼ فةكؿ ال ب ا  مف المةمل  المبسم 

كهءػػمؾ مػػػف قٌسػػمدم ةلػػػش  هللىػػ  ضػػػول  ك هللىػػ  حسػػػء  كقػػهلل فيىتػػػبض ىمػػش كةػػػؼ        
 جٓ)الفاػػػػػؿ المحػػػػػهللث  مل هللىػػػػػ  الحسػػػػػء  , امل هللىػػػػػ  ىءػػػػػهلل الماتػػػػػبض ال تكػػػػػكف ةال ضػػػػػول  

                                                           

ب الكاػم  , هلل.ط , هػػج, تحق ػؽ اءػكب ال ػمش , كىػممب الجػشاب, هللاِٖٕ يءظب: مجمكع الفتػمكل , فحمػهلل  ػف ت م ػ  الحٌباءػج )ي  -جُ)
ُٖ/ّْٔ. 

هػػػج, هللاب الماباػػ  , َٔٔ يءظػػب:  قكاىػػهلل ااحكػػمـ اػػج مةػػمل  ااءػػمـ , ىػػش الػػهلل ف ى ػػهللالاش ش  ػػف ى ػػهلل السػػوـ السػػممج )ي  -جِ)
هػػػج, ْٖٔ, الفػػبكؽ )فءػػكاب ال ػػبكؽ اػػج فءػػكا  الفػػبكؽج,  ػػدم  الػػهلل ف فحمػػهلل  ػػف فهللب ػػا القبااػػج )ي ُْٕ-ُِٕ/ِهلل.ط , 

 .ُّّ/ُ, ك االىتةمـ ّْٔ/ْهللاب الكت  الامم   , تحق ؽ خم ؿ المءةكب , 
 .ُِّ/ُ يءظب: االىتةمـ  -جّ)
 يءظب : مفدـك ال هللى  كفثبه اج اضطبا  الفتكل المامةب  , ى هلل االله  ف حسػ ف الاػبا  , هللاب الفػت  لمهللباسػمي كالء ػب ,  -جْ)

 .َُْ-َُُـ, ص َُِِ-هػُّّْالط ا  الثمء   , 
هػػج , تحق ػؽ : محمػهلل حممػهلل الفقػػج , ِٖٕلمسػتق ـ , فحمػهلل  ػػف ى ػهلل الحمػ ـ  ػف ت م ػ  الحباءػػج ي) ءظػب: اقتضػم  الةػباط ا -جٓ)

 .َِٖ/ُ,  ُّٗٔالقمهب  , الط ا  الثمء   ,  –مط ا  السء  المحمهلل   
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كةػػػػؼ الفاػػػػؿ  بامػػػػف لػػػػـ  ػػػػ كالةػػػػح   فف الخػػػػوؼ  ػػػػ ف الفػػػػب ق ف هػػػػك خػػػػوؼ لفظػػػػج ,
مػػف قػػمؿ  جػػكاشه قػػمؿ , ك  المحػهللث  مل هللىػػ  الحسػػء  قػػمؿ ىػػف الفاػػؿ فءػػه لػ ا   هللىػػ  فةػػو

 ةف الفاؿ  هللى  لكءدم حسء .
كالماءػػٌج هءػػم هػػك فءػػكاع  ال ػػهللع مػػف ح ػػث التكف ػػب كالتفسػػ ؽ كال هللىػػ  مػػف هػػذه الح ث ػػ    

   لش :ةتءقسـ 
 .جُ) مفسق  فك ةضما     ب مكفب  هللع مكفب  فك حق ق   ك هللع 

مامكمػم  : كضم طدم مف فءكب فمبا مجمام ىم ه متكاتبا مػف ال ػبع البدعة المكفرة -ُ
مػػف الػػهلل ف  ملضػػبكب    اف ذلػػؾ تكػػذ    ملكتػػم  , ك مػػم فبسػػؿ ا   ػػه بسػػمه ك هللىػػ  
الجدم   اج ةءكمب ةفمي ا  ىش كجؿ , كالقكؿ  خمؽ القبآف فك خمؽ فم ةف  مػف 
ءكمب فف  ككف ا  اتخذ ة باه ـ خم و , ككمػـ مكسػش تكم مػم  ةفمي ا  ىش كجؿ , كا 

اػػج ةءكػػمب ىمػػـ ا  كفااملػػه كقضػػمئه كقػػهللبه , كك هللىػػػ  ك  ػػب ذلػػؾ , كك هللىػػ  القهللب ػػ  
المجسم  الذ ف    دكف ا  تاػملش  خمقػه ك  ػب ذلػؾ مػف ااهػكا , كلكػف هػلال  مػءدـ 
مػػف ىمػػـ فف ىػػ ف قةػػهلله هػػهللـ قكاىػػهلل الػػهلل ف كت ػػك ؾ فهمػػه ا ػػه ادػػذا مقطػػكع  كفػػبه  ػػؿ 

دػػلال  هػك فجء ػػج ىػػف الػػهلل ف مػػف فىػػهللل ىػػهللك لػػه , كآخػػبكف مغػػبكبكف ممػػ ا ىمػػ دـ ا
لشامدـ  دم  .جِ)ةءمم  حكـ  كفبهـ  اهلل ةقمم  الحج  ىم دـ , كا 

 

                                                           

هػػػج, هللاب ُّٕٕ يءظػػب: ماػػمب  الق ػػكؿ   ػػب  سػػٌمـ الكةػػكؿ ةلػػش ىمػػـ ااةػػكؿ اػػج التكح ػػهلل, حػػماظ  ػػف فحمػػهلل الحكمػػج )ي  -جُ)
 .َْٓ-َّٓ/ِـ , ُّٖٗ-َُْْبكؽ , الط ا  االكلش هػالفم

هػػج , تحق ػؽ حػمـش ُّٕٕ: فىوـ السء  المء كب  الىتقمهلل الطمئفػ  الءمج ػ  المءةػكب  , حػماظ  ػف فحمػهلل الحكمػج) ي  يءظب -جِ)
,  هػػػُِِْ ػػ , المممكػػ  الاب  ػػ  السػػاكهلل  , الط اػػ  الثمء -القمضػػج , كشاب  ال ػػلكف اعسػػوم   كااكقػػمؼ كالػػهللىك  كاعب ػػمهلل 

ُ/ِّٕ. 
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: كهػػذه ال هللىػػ  تكػػكف اػػج الفػػبكع كلػػ ا اػػج ااةػػكؿ,  اءػػج:  البدعػػة المفسػػقة -ِ
تككف اج الا مهللاي, كقهلل قسمدم الاممم  ةلش  هللى  فةم  , كهػج: تسةػ ؿ ى ػمهلل  لػ ا 

  اػػػج الد ئػػػ  كاػػػج لدػػػم مكضػػػكع اػػػج ال ػػػبع, ك هللىػػػ  شممء ػػػ , ك هللىػػػ  مكمء ػػػ , ك هللىػػػ
, كهػػػج فف  كػػػكف فةػػػؿ اامػػػب مكجػػػكهللان اػػج الػػػهلل ف لكػػػف اال تػػػهللاع جػػػم  اػػػج جُ)الةػػكب 

 , كمػػػػف ف ػػػػ ددـ مػػػػف الفػػػػبؽ ك ف تػػػػه ك ػػػػكمه  ك هللىػػػػ  الخػػػػكاب  , كالقهللب ػػػػ , كالمبجئػػػػ
مل   .جِ), ك هللى  الت تؿ , كالة مـ قمئممن اج ال ما ك  بهمالضه

 :   جّ)ك بل ال مط ج فف ال هللى  ال تككف ةغ ب  ةال ةذا تكابي ا دم ىهلل   بكط   مءدم 
فف ال  هللاـك ىم دم , انفه الةغ ب  مف المامةػج لمػف هللاـك ىم دػم تك ػب  ملءسػ   ةل ػه  -ُ

  اف ذلؾ ءم   ىف اعةباب ىم دم, كاعةباب ىمش الةغ ب   ية ِّبهم ك  ب  .
 هللىتػػه , اػػنف ال هللىػػ  قػهلل تكػػكف ةػػغ ب   معضػػما  ثػػـ  ػػهللىك فف ال  ػهللىك الم تػػهللع ةلػػش  -ِ

 م تهللىدم ةلش القكؿ  دم كالامؿ ىمش مقتضمهم , ا ككف ةثـ ذلؾ كمه ىم ه .
فف ال  فامدػػم اػػج المكاضػػع التػػج هػػج مجتماػػمي الءػػما فك المكاضػػع التػػج تقػػمـ ا دػػم  -ّ

ف  يقتػهللل  ػه فك السءف , كتظدػب ا دػم فىػوـ ال ػب ا  , اسمػم ةظدمبهػم اػج المجتماػمي ممػ
ممف  حسف الظف  ػه, اػذلؾ مػف فضػب اا ػ م  ىمػش سػء  اعسػوـ   اءػه ةمػم فف  قتػهللم 
ذا اقتهللل  ةمح  ال هللى  الةػغ ب  ك ػبي  ملءسػ   ةل ػه , فك فف  الاكاـ  ةمح دم ا دم , كا 
 تػػكهـ الءػػما فف مػػم فظدػػبه هػػك مػػف  ػػامئب اعسػػوـ اكسءػػه  نظدػػمبه لدػػم  قػػكؿ : هػػذه سػػء  

 امت اكهم .
                                                           

: فةػػكؿ الاق ػػهلل  , ى ػػهلل الػػبح ـ  ػػف ةػػمم ؿ الام ػػمءج السػػممج , مةػػهللب الكتػػم : هللبكا ةػػكت   قػػمـ  تفب غدػػم مكقػػع  يءظػػب -جُ)
هللبكا[ ,  ٗ -لجػش  هػك بقػـ الػهللبا ,]  الكتم  مبقـ آل م, كبقػـ ا http://www.islamweb.netال  ك  اعسوم   ,  ,

 محمضباي  ب  فةكؿ اىتقمهلل فهؿ السء  كالجممى  الولكمئج, محمهلل حسف ى هلل الغفمب, مكقع اسوـ ك   .ك 
ال هللع الحكل   , ى هلل ا  التك جبم , هذا الكتػم  بسػمل  ىمم ػ  تقػهللـ  دػم المللػؼ لء ػؿ هللبجػ  الممجسػت ب اػج جمماػ   يءظب:  -جِ)

 ج.ُٖهػ )ص: َُْٔةمح دم هللبج  الممجست ب  تقهلل ب ممتمش ىمـ  اعممـ محمهلل  ف ساكهلل اعسوم   قسـ الاق هلل  , كمء 
 .َِٗ/ُ يءظب: اعىتةمـ  -جّ)
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كاالسػتدمء   ملػذء  فىظػـ مػف  انف ذلؾ استدمء   دػم, فف ال  ستةغبهم كال  ستحقبهم,-ْ
اػنذا تحققػي هػذه ال ػبكط , اػنف ذلػؾ  بجػش  الذء  اكمف ذلؾ س  من لاظػـ مػم هػك ةػغ ب

فف تككف ةغ بتدم ةغ ب  , انذا تخمػؼ  ػبط مءدػم فك فكثػب , ةػمبي ك  ػب  , فك خ ػؼ 
 كذلؾ. فف تككف ك  ب  , كمم فف المامةج

 الفسؽ باألفعاؿ واألقواؿ:-ثانيا  
كهػج ى ػػمب  ىػػف الك ػػمئب فك الةػغمئب ةذا فةػػٌب المػػب  ىم دػػم ادػؿ اػػج الػػذءك  ك  ػػب       

كةػػػغ ب ؟ كمػػػم حػػػهلل الك  ػػػب ؟ كمػػػم حق قػػػ  اعةػػػباب ىمػػػش الةػػػغ ب  كضػػػم ط التكػػػباب الػػػذم 
  ةٌ بهم ك  ب ؟

   مف ذلؾ كمم  مج :
 ىؿ في الذنوب كبيرة وصغيرة؟ -1
 تمؼ الاممم  بحمدـ ا  اج اءقسمـ المامةج ةلش ك مئب كةغمئب ىمش قكل ف:اخ

 . جُ): تءقسـ المامةج الش ك مئب كةغمئب كهك قكؿ جمدكب فهؿ الامـ القوؿ األوؿ
 كاستهلللكا لقكلدـ  مم  مج:

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  چ  قكلػػػػػػػػػه تاػػػػػػػػػملش-1

 . جِ)چڱ  ڱ      ں   

 .جّ)كجه الهللالل : فءدم آ   ةب ح  اج اءقسمـ الذءك  ةلش ةغمئب كك مئب      

                                                           

هػػج, تحق ػؽ ِٕٗ يءظب:  ب  الككك  المء ػب, تقػج الػهلل ف ف ػك ال قػم  محمػهلل  ػف فحمػهلل الفتػكحج الماػبكؼ  ػم ف الءجػمب )ي  -جُ)
, كالشكاجػػب ىػػف اقتػػباؼ ّٖٖ/ّـ,  ُٕٗٗ -هػػػ ُُْٖمحمػػهلل الشح مػػج ك ءش ػػه حمػػمهلل , مكت ػػ  الا  كػػمف, الط اػػ  الثمء ػػ  
 ٓ/ُـ , َُٕٗ -هػػ َُّٗهػػج, الط اػ  الثمء ػ  , ْٕٗالك مئب, ف ك الا ما فحمهلل  ف محمهلل  ف حجػب المكػج الد ثمػج)ي 

 .ِّْ/ّ, كتفس ب ال حب المح ط  ْٖٔ/ُ, كات  القهلل ب 
 .ُّسكب  الءسم : آ    -جِ)
 .ٓ/ُ يءظب: الشكاجب ,  -جّ)
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 .جُ)چک     ...  ژڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ...چ  قكله تاملش-2

ةف ا  تاملش جاػؿ المامةػج ثػوث مباتػ  : الكفػب , كالفسػكؽ كهػك  : كجه الهللالل      
الفسكؽ  مج بت ػ  الكفػب كالاةػ مف  مػج بت ػ   الك مئب  , كالاة مف كهك الةغمئب. اجاؿ

الك ػػمئب كلػػػك كػػػمف الماءػػػش كاحػػػهللان لكػػػمف المفػػظ اػػػج اآل ػػػ  متكػػػببا ال  ماءػػػش مسػػػتسءؼ كهػػػك 
 .جِ)خوؼ ااةؿ 

, » :قػػكؿ الء ػػج -ّ ػػمفى ػػمفي ًةلىػػش بىمىضى ٍماىػػً , كىبىمىضى ٍماىػػ ي ًةلىػػش اٍلجي , كىاٍلجي ٍمػػاي ػػمىكىايي اٍلخى الةه
م  ى ٍ   .جّ)« ءىديفه ًةذىا اٍجتىءى ى اٍلكى ىمًئبى ميكىفِّبىايه مى

ػػك ىهىم » : قػكؿ الء ػػج -ْ ٍكتيك ىػػ ه اى يٍحًسػػفي كيضي ػػوى ه مى ػػبيهي ةى ِو ميٍسػًمـو تىٍحضي ػػم ًمػػفى اٍمػػًب  ىقيػػكؿي مى
ـٍ  يػٍلًي كىً  ػبى  ػم لىػ م قىٍ مىدىم ًمػفى الػُذءيكً  مى ًلػؾى الػهللهٍهبى كىخي يكىىدىم كىبيكيكىىدىم, ًةاله كىمءىٍي كىفهمبى ن ًلمى ذى  ن كى

 .جْ) «كيمههي 
ءمػم  قػمؿ ل اضػدم ةػغ ب ,   معضػما  ةلػش مػم  القوؿ الثاني : المامةػج كمدػم ك ػمئب , كا 

 .جٓ)هك فك ب مءدم كهذا قكؿ الجك ءج كال مقوءج كاعسفبا  ءج كا ف الق  بم كا ف اكبؾ
 
 
 

                                                           

 .ٕالحجباي: جش  مف آ    سكب  -جُ)
 .ّّٓ/ّ, كال حب المح ط ُّْ/ْ يءظب: الفبكؽ  -جِ)
فخبجػػه مسػػمـ مػػف حػػهلل ث ف ػػج هب ػػب  بضػػج ا  ىءػػه اػػج كتػػم  الطدػػمب ,  ػػم  الةػػمكاي الخمػػا كالجماػػ  ةلػػش الجماػػ   -جّ)

 .َِٗ/ُ, ِّّكبمضمف الش بمضمف مكفباي   ءدف اذا اجتء ي الك مئب  بقـ 
حػػهلل ث ىثمػػمف  ػػف ىفػػمف بضػػج ا  ىءػػه اػػج كتػػم  الطدػػمب  ,  ػػم  اضػػؿ الكضػػك  كالةػػو  ىق ػػه  ػػبقـ  فخبجػػه مسػػمـ مػػف -جْ)

ِِٖ  ,ُ/َِٔ. 
, كتفسػ ب  ِِِ/ُُهػػج , المكتػ  االسػومج, هلل.ط, ٕٔٔ يءظب: بكض  الطػمل  ف, ف ػك شكب ػم  ح ػش  ػف  ػبؼ الءػككم ي) -جٓ)

ب مهلل الفحِّٔ/ُك مهللاب  السملك ف  ,ِّْ/ّال حب المح ط  . ُْْ/ُكؿ , كا 
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 استهلللكا لقكلدـ  مم  مج:

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    -كببب ر -گ  گ  چ قكلػػػه تاػػػملش اػػػج قػػػبا   : -ُ

 .جُ)چڱ  ڱ  ڱ      ں   

 .جِ)كجه الهللالل  : ةف ك  ب اعثـ هك ال بؾ كاٌسبكا الجمع )ك مئبج  سجءما الكفب
ـى  قػكؿ الء ػج -ِ ػػبه , كىحى ػ ى ا ي لىػػهي الءهػمبى ِو ميٍسػػًمـو ً  ىًم ءًػًه, اىقىػػهلٍل فىٍكجى ػػؽه اٍمػًب ػػًف اٍقتىطىػعى حى :  مى

مىٍ ػػًه  ءهػػ ى ىى :  ,اٍلجى سيػػكؿى اً ؟ قىػػمؿى ػػٍ ئنم  ىًسػػ بنا  ىػػم بى ٍف كىػػمفى  ى ػػؿه: كىاً  ٍف قىًضػػ  نم ًمػػٍف  »اىقىػػمؿى لىػػهي بىجي كىاً 
  .جّ) « فىبىاؾو 

 .جْ)كجه الهللالل : ةف الكى هلل ال هلل هلل جم  ىمش ال س ب كمم جم  ىمش الكث ب
الماةػػٌج  دػػم , ةف كػػؿ ذءػػ  ك  ػػب  , ةذ ال تباىػػش فقػػهللاب الػػذءك  حتػػش تضػػمؼ ةلػػش -ّ

اػػػب   ػػػج   اػػػهلل ةػػػغ ب   معضػػػما  ةلػػػش ااقػػػباف كلػػػك ةػػػٌكب اػػػج حػػػؽ ممػػػؾ لكػػػمف ك  ػػػب  
 ضػػب   دػػم البقػػم  , كالػػب  تاػػملش فىظػػـ مػػف ىةػػج كفحػػؽ مػػف قةػػهلل  ملا ػػمهلل  , ككػػؿ 

 .جٓ)ذء   معضما  ةلش مخملف  ال مبم ىظ ـ
 :ارػػػػالمختوؿ ػػػػػػالق
الجمدػػكب القمئػػؿ  مءقسػػمـ المامةػػج ةلػػش ك ػػمئب  هػػك قػػكؿ –كا  فىمػػـ  -اختػػمبه الػػذم     

 -كةغمئب كذلؾ لمم  مج:

                                                           

 .ِْْ/ّكا ف ج  ب ,  يءظب: تفس ب ال حب المح ط  -بضج ا  ىءدمم –, هذه قبا   ا ف ى ما  ُّسكب  الءسم : آ    -جُ)
 .ُٗٓ/ٓ يءظب: الجممع احكمـ القباف ,  -جِ)
, ُّٕءػمب  ػبقـ سمـ   م ف اػمجب   ملاج كتم  اع ممف,  م  كى هلل مف اقتطع حؽ م فخبجه مسمـ مف حهلل ث ف ج فممم   -جّ)

ُ/ُِِ. 
 .ُٗٓ/ٓ يءظب: الجممع احكمـ القباف,  -جْ)
 يءظب: اعب مهلل ةلش قكاطع ااهللل  اج فةكؿ االىتقمهلل, ف ك الماملج ى هللالممؾ الجػك ءج, تحق ػؽ فسػاهلل تمػ ـ, ملسسػ  الكتػ   -جٓ)

 ج.ِّٖـ )صُٖٓٗ-هػ -َُْٓالكت  الثقماج, الط ا  ااكلش , 
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          الءةػػػػكص التػػػػج اسػػػػتهللؿ  دػػػػم الجمدػػػػكب ةػػػػب ح  اػػػػج محػػػػؿ الءػػػػشاع اكػػػػمف المةػػػػ ب-ُ
 . جُ)ال دم فكلش

اتفػػػمؽ الفػػػب ق ف ىمػػػش فف مػػػف المامةػػػج مػػػم  قػػػهلل  اػػػج الاهللالػػػ  ,  كمءدػػػم مػػػم ال  قػػػهلل  -ِ
 .جِ)ا دم
 .جّ)ا ف الق ـ ىف السمؼ اج اءقسمـ المامةج  ل هلل ذلؾ اعجممع الذم حكمه -ّ
ك جػػػم  ىػػػف القػػػبا   التػػػج اسػػػتهللؿ  دػػػم اةػػػحم  القػػػكؿ الثػػػمءج  سءدػػػم قػػػبا    ػػػمذ  ال -ْ

 .جْ)تامبض  دم القبا   الةح ح  المتكاتب  
 فمم هللل مدـ الاقمج ادك اجتدمهلل اج مقم ؿ الءص او  ق ؿ.-ٓ

 ثانيا : حد الكبيرة :
 اج تحهلل هلل الك  ب  ةلش اقكاؿ ىهلل هلل  فجمادم :اختمؼ الاممم  

 , فك لاءػ  ,فك ىػذا  , بكم هػذا ىػف ضػ:كؿ ذءػ  ختمػه ا   ءػمب, فك   القوؿ األوؿ
 .جٓ)كالحسف -بضج ا  ىءدمم -ا ف ى ما

كهػػذا مءسػػك  الػػش , : كػػؿ ذءػػ  قػػبف  ػػه كى ػػهلل, فك حػػهلل اػػج الػػهللء م, فك لاػػف القػػوؿ الثػػاني
 .جٔ)اكثب الاممم 

                                                           

 ج.ِٓ يءظب: االحكمـ المتبت   ىمش الفسؽ اج الفقه اعسومج, اكامءم آهللـ , مكت   هللاب المءدم  , الب مض , هلل.ط, )ص -جُ)
 .ٓ/ُ يءظب: الشكاجب ,  -جِ)
 .ِْْ/ُ يءظب: مهللاب  السملك ف ,  -جّ)
 ج.ِٓ يءظب: االحكمـ المتبت   ىمش الفسؽ االسومج , )ص -جْ)
, كالمفدػػـ لمػػم ف ػػكؿ مػػف تمخػػ ص كتػػم  مسػػمـ , ف ػػك الا ػػما فحمػػهلل  ػػف  ُْ/ٓتسك ػػؿ آم القػػباف   يءظػػب: جػػممع ال  ػػمف ىػػف -جٓ)

هػج, تحق ؽ : محج الهلل ف هلل   مسػتك كفحمػهلل محمػهلل السػ هلل , ك كسػؼ ىمػج  ػهلل كم, هللاب ٔٓٔىمب  ف ا باه ـ القبط ج )ي 
 .ِْٕ/ُلسملك ف , كمهللاب  اِّٖ/ُـ. ُٔٗٗ-هػُُْٕا ف كث ب , كهللاب الكمـ الط  , الط ا  االكلش , 

, كالتدػذ   ّّٗ/ٗهػػج , هللاب الفكػب, هلل.ط, ْٔٓ يءظب: المحمش  مالثػمب, ف ػك محمػهلل ىمػج  ػف حػـش ااءهلللسػج الظػمهبم)ي  -جٔ)
هػػػج, تحق ػػؽ ال ػػ   ىػػمهللؿ احمػػهلل ى ػػهلل ُٔٓاػػج اقػػه االمػػمـ ال ػػمااج, ف ػػك الحسػػ ف  ػػف مسػػاكهلل  ػػف محمػػهلل الفػػبا  ال غػػكم)ي 

, ك ػػػهللائع ِِٔ/ٖـ, ُٕٗٗ -هػػػػُُْٖاب الكتػػػ  الامم ػػػ , الط اػػػ  االكلػػػش , المكجػػػكهلل, كال ػػػ   ىمػػػج محمػػػهلل ماػػػكض, هلل
, ِٖٔ/ٔـ, ُِٖٗ  ػػػبكي,  -هػػػػج, هللاب الكتػػػم  الاب ػػػجٕٖٓالةػػػءمئع اػػػج تبت ػػػ  ال ػػػبائع  ,ىػػػو  الػػػهلل ف الكمسػػػمءج )ي 
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فءه مف الك مئب هللكف مػم قػمؿ  ػه   ػبه  : مم ةٌ   ه الخ ب ىف بسكؿ ا  ثالقوؿ الثال
 .جُ)كهذا اخت مب الط بم كالقبط ج 

ك ءػػم  ىمػػش هػػذا  مكػػف تمث ػػؿ الك ػػمئب الفام ػػ  :  ملسػػبق  ك ػػب  الخمػػب كالشءػػم كتػػبؾ     
 . الةو  كالب م كفكؿ ممؿ ال ت ـ كقتؿ الءفا كء كش المبف  ك  بهم

القكل ػػػػ :  ملكػػػػذ  كال مػػػػ ف الغمػػػػكا كالقػػػػذؼ ك ػػػػدمهلل  الػػػػشكب كسػػػػ  الةػػػػحم   كالك ػػػػمئب 
 .جِ)كالء مح  ك  بهم

 وضابط التكرار الذي يصّيرىا كبيرة:ثا : حقيقة اإلصرار عمى الصغيرة ثال
: هج الذءك  التج هللكف الك مئب , كتطمؽ ىمش التج لػـ  ػبهلل ا دػم كى ػهلل فك حػهلل , الةغمئب

امعةباب ىمش هذه الةػغمئب  ةػٌ بهم ك ػمئب ةذ ال ةػغ ب  فك لاف مثؿ الءظب  المحبم , 
كال  فٌسػػػؽ مقتػػػبؼ الةػػػغ ب  ةال ةذا  .جّ)مػػػع اعةػػػباب , كال ك  ػػػب  مػػػع التك ػػػ  كاعسػػػتغفمب

 .جْ)فةٌب ىم دم 
كحق قػػ  اعةػػباب: هػػج اعقػػهللاـ ىمػػش الػػذء  مػػع الاػػـش ىمػػش مامكهللتػػه ثػػـ تكػػبابه  ءػػم  ىمػػش 

, جٔ)چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ...چ قبببببببعا      بببببببع   ,جٓ)السػػػػػػػم ؽ هػػػػػػػذا الاػػػػػػػـش

                                                                                                                                                                          

, كمػػػء  الجم ػػػؿ ىمػػػش مختةػػػب  ُٓٔ-َٓٔ/ُُ, كمجمػػػكع الفتػػػمكل ِْٕ/ُ, كمػػػهللاب  السػػػملك ف  ُِ/ُكقكاىػػػهلل ااحكػػػمـ 
, ُِٗ/ْـ , ُٖٗٗ-هػػَُْٗالاوم  خم ؿ, لم    محمهلل ىم ش, ك دمم ه تسد ؿ مء  الجم ؿ لممللؼ ءفسه, هللاب الفكب,

 ػػب  الشبك ػػج ىمػػػش مختةػػب الخبقػػػج اػػج الفقػػػه ىمػػش مػػػذه  االمػػمـ فحمػػهلل  ػػػف حء ػػؿ,  ػػػما الػػهلل ف محمػػػهلل  ػػف ى ػػػهللا  
بحمف الج ػػب ف, هللاب فكلػج الءدػش, الط اػ  الثمء ػػ  هػػج, تحق ػػؽ ال ػ   ى ػهللا   ػف ى ػهللالِٕٕالشبك ػج المةػبم الحء مػج)ي 

 .ّّّ/ٕـ, ُّٗٗ -هػ ُُْْ
 .ِْٖ/ُ, كالمفدـ  ّْ/ٓ يءظب: جممع ال  مف ىف تسك ؿ آم القباف  -جُ)
هػػػج , تحق ػػؽ محػػج الػػهلل ف مسػػتك, هللاب ا ػػف كث ػػب ْٖٕ يءظػػب: الك ػػمئب, ف ػػك ى ػػهللا  محمػػهلل  ػػف فحمػػهلل  ػػف ىثمػػمف الػػذه ج ي) -جِ)

 .  ِّّ/ّك ِِ/ ُ, كالشكاجب  ْٗ/ُـ,ُٕٖٗ -هػ  َُْٕاث, الط ا  الثملث , كمكت   هللاب التب 
 .ِِْ/ُ, كمهللاب  السملك ف  ِّْ/ّ,  كال حب المح ط  َِٕ/ٔ يءظب:  هللائع الةءمئع  -جّ)
 ج.ٓٓ يءظب: االحكمـ المتبت   ىمش الفسؽ اج الفقه اعسومج )ص: -جْ)
 .ُْٓ/ْ يءظب : الفبكؽ  -جٓ)
 .ُّٓآؿ ىمباف: جش  مف آ    سكب  -جٔ)
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كلػك ىػـش ىمػش تكػباب الةػغ ب   جُ)كاعةباب ىمش ال ج  مهللاكمتػه كموشمتػه كالاػـش ىم ػه
 .جِ) اهلل الفباغ مءدم كمف حكمه حكـ مف كببهم ااو  خوؼ التمئ  مءدم

 فمم ضم ط التكباب امماممم  ا ه كجدمف:
: هػػك تكػػبب الةػػغ ب  مػػف المػػذء  تكػػببا   ػػاب   قمػػ  م مالتػػه  هلل ءػػه ة ػػامب  الوجػػو األوؿ

ككػذلؾ ةذا اجتماػي ةػغمئب مختمفػ    ح ػث   ػاب مجمكىدػم  مػم , ابتكم  الك  ب   ذلؾ 
 .جّ)  اب  ه فةغب الك مئب

 .جْ)   ىمش الةغ ب  ظ: هك مطمؽ المهللاكم  كالمكاالوجو الثاني
 الفرؽ بيف الفسؽ والمعصية رابعا  :
افسػػػؽ الامػػػؿ ءكىػػػمف : مقػػػبكف  ملاةػػػ مف كمفػػػبهلل. اػػػملمقبكف  قػػػمؿ ا ػػػف القػػػ ـ : )       

     كمػػم قػػمؿ تاػػملش ا  ىءػػه , كالاةػػ مف هػػك ىةػػ مف فمػػبه,  ملاةػػ مف هػػك ابتكػػم  مػػم ءدػػش

املفسػػػػػؽ فخػػػػػص  مبتكػػػػػم  الءدػػػػػج  جٓ) چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ...چ 

 .ج ٔ)چمئ     ...  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ...چ  كلدذا  طمؽ ىم ه كث بان كقكله تاملش
                :كالماةػػػ   فخػػػص  مخملفػػػ  اامػػػب ك طمػػػؽ كػػػؿ مءدمػػػم ىمػػػش ةػػػمح ه كقكلػػػه تاػػػملش   

اسػػػػػػػػٌمش مخملفتػػػػػػػػه لألمػػػػػػػػب ,  جٕ) چۆ    ...   ھڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ...چ 

                                                           

 .ُّٖ/ِج, كالقممكا المح ط, ُِٗ يءظب : المة م  المء ب ,)ص -جُ)
 .ِّٓ/ّ يءظب : ال حب المح ط  -جِ)
                 التقب ػػػػػب كالتحب ػػػػػب اػػػػػج ىمػػػػػـ ااةػػػػػكؿ ,ا ػػػػػف فم ػػػػػب الحػػػػػم  , ُِِ/ُ , كالفػػػػػبكؽ ِّ-ِِ/ُ يءظػػػػػب : قكاىػػػػػهلل ااحكػػػػػمـ  -جّ)

 .ِِّ/ِـ, ُٔٗٗ -هػ ُُْٕهػج,الءم ب هللاب الفكب, ٕٖٗي  )
 .ِّْ/ّ, ال حب المح ط  ِِٓ/ُُ, بكض  الطمل  ف ِٗ/ْ يءظب : ةح م  ىمـك الهلل ف  -جْ)
 .ٔسكب  التحب ـ: جش  مف آ    -جٓ)
 .ِِٖسكب  ال قب : جش  مف آ    -جٔ)
 .َٓسكب  الكدؼ: جش  مف آ    -جٕ)
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اسػػمش ابتكم ػػػه لمءدػػج ماةػػػ   . ادػػػذا . جُ)چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ...چ  :اسػػقمن كقػػػمؿ

 .جِ)جىءهلل اعاباهلل, انذا اقتبءم كمف فحهللهمم لمخملف  اامب كاآلخب لمخملف  الءدج
, ا طمػػػؽ الفمسػػػؽ ىمػػػش جّ)ك ت ػػػ ف مػػػف هػػػذا فف الفمسػػػؽ كالامةػػػج اػػػج ال ػػػبع سػػػكا       

 الاكا.الامةج ك ة  
 المطمب الثالث: اآلراء األصولية في المسألة

 عف اعتقاد البدعة . إذا كاف فسؽ المجتيدأوال  : 
تفؽ الاممم  ىمش ةف اعجمػمع ال  ءاقػهلل  مخملفػ  المجتدػهلل الم تػهللع  اػو  اتػهلٌل  خواػه ا    

 . جْ)كال  لءا  كامقه  ةذا كمءي  هللىته مكفب 
مػػػػع مخملفػػػػ  المجتدػػػػهلل الم تػػػػهللع ةذا كمءػػػػي  هللىتػػػػه   ػػػػب مكفػػػػب   ػػػػؿ  هءاقػػػػمهللاختمفػػػػكا اػػػػج اك 

 مقتضمهم الت هلل ع كالتضم ؿ ىمش فقكاؿ:
:  ات ب قكؿ المجتدػهلل الم تػهللع  , اػو  ءاقػهلل اعجمػمع  مخملفتػه  كذهػ  الػش  القوؿ األوؿ

هػػذا القػػكؿ اآلمػػهللم كالغشالػػج كظػػمهب كػػوـ ا ػػف السػػمامءج فءػػه مػػذه  ال ػػمااج كمػػم قػػمؿ 
 .جٓ)الشبك ج

 
 

                                                           

 .ُُِسكب  طه: جش  مف آ    -جُ)
 .ِٕٕ-ِٕٔ/ُمهللاب  السملك ف  -جِ)
 .ٗٓ/ٕ يءظب : مجمكع الفتمكل  -جّ)
  ػبكي, الط اػ   –هػػج , هللاب الكتػ  الامم ػ  ْٕٔ يءظب: الممع اج فةكؿ الفقه , ف ك ةسحمؽ ة باه ـ  ف ىمج ال ػ باشم)ي -جْ)

                  دؿ السبخسػػػػػج , كفةػػػػػكؿ السبخسػػػػػج, ف ػػػػػك  كػػػػػب محمػػػػػهلل  ػػػػػف فحمػػػػػهلل  ػػػػػف ف ػػػػػج سػػػػػْٗ/ُـ ,ُٖٓٗهػػػػػػ , َُْٓااكلػػػػػش , 
, ُُّ/ُـ, ُّٗٗ -هػػػػػ ُُْْهػػػػػج, تحق ػػػػؽ ا ػػػػج الكاػػػػم  االاغػػػػمءج, هللاب الكتػػػػ  الامم ػػػػ , الط اػػػػ  االكلػػػػش , َْٗي  )

, كالتمد ػهلل اػج فةػكؿ الفقػه ا ػج ّٖٔ/ِ, كاع دم  اج  ب  المءدػم  ُْٓ/ّ, كال حب المح ط ِٕٖ/ُكااحكمـ لآلمهللم 
ب مهلل الفحكؿ ,  ّْٖ/ُ , كقكاطع ااهللل ِّٓ/ّالخطم    .ُِِ/ُ, كا 

 .ُٓٓ/ّ,  كال حب المح ط  ِٕٖ/ُ, كااحكمـ لآلمهللم  ِٖٔ/ُ, ك المستةفش ,ِْٖ/ُ يءظب: قكاطع ااهللل  ,  -جٓ)
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 كفهـ حججدـ التج استهلللكا  دم هج:
المجتدهلل ةػمح  ال هللىػ    ػب المكفػب  مسػمـ هللاخػؿ اػج مفدػـك اامػ  الماةػكم  كهػك -ُ

 .جُ)مف فهؿ الحؿ كالاقهلل او  ءاقهلل اعجممع   مخملفته
 .جِ) م   اامب اج المجتدهلل الم تهللع فءه امسؽ كالفسؽ ال  لثب اج فهم   اعجتدمهلل-ِ
ةخ ػػمب الم تػػهللع ىػػف ءفسػػه مق ػػكؿ ةذا كػػمف  اتقػػهلل تحػػب ـ الكػػذ  كلػػـ تكػػف هءػػمؾ قػػبائف -ّ

 .جّ)تهللؿ ىمش كذ ه ا مم فخ ب ىف ءفسه كةهللقه ممكف 
 .جْ)ق ؿ  دمهلل  فهؿ ااهكا  كلـ  ءٌشلدـ مءشل  الفسق  -بحمه ا –ةف ال مااج -ْ
 ـ :ػػػػرد عمييػػػػػال
فدػـك اامػ  االسػوم   فمػم ككءػه مػف فهػؿ الحػؿ ءسٌمـ فف المجتدهلل الم تهللع هللاخؿ اج م-ُ

اف المقةػكهلل  مامػ  المات ػب ةجممىدػم مػف  , كالاقهلل كممف  اتهلل  خوادـ  س   ذلؾ اػو
ال لشمءم فف ءاتػهلٌل  خػوؼ الةػ  مف اءدػـ  كمف مءدم فهو ل اتهلل  بف ه كل ا مطمؽ اام  كا 

ىت بءػػم الاػػكاـ كالةػػح   مػػف فقػػكاؿ الاممػػم  فف خوادػػـ ال جػػش  مػػف اامػػ  الماةػػكم  ك
  ػػب مات ػػب ك مكءءػػم القػػكؿ  ػػسف المجتدػػهلل الم تػػهللع مػػف اامػػ  الماةػػكم  لكءػػه لػػ ا ممػػف 

 .جٓ) اتهلل  بف ه 
جتدمهلل المجتدهلل  حتم  ةلش فمب شائهلل ىػف فهم ػ  اعجتدػمهلل كهػك الاهللالػ  كالثقػ  اف ق كؿ ف-ِ

ه اػػػج اجتدػػػمهلله كهػػػك ةخ ػػػمب ىػػػف حكػػػـ ا  اػػػج اػػػج هلل ءػػػه اءءػػػم سػػػءات ب بف ػػػه كءةػػػهللؽ قكلػػػ
                                                           

ب مهلل الفحكؿ  ِٕٖ/ُ يءظب: ااحكمـ لآلمهللم  -جُ)  .ُِِ/ُ, كا 
 .ِٕٖ/ُ, كااحكمـ لآلمهللم ِْٖ/ُ يءظب: قكاطع ااهللل  ,  -جِ)
هػػػج, حققػػه كخػػب  ءةػػه كىمػػؽ ىم ػػه الػػهللكتكب  َٓٓالمءخػػكؿ , ف ػػك حممػػهلل محمػػهلل  ػػف محمػػهلل  ػػف محمػػهلل الغشالػػج )ي   يءظػػب: -جّ)

, كااحكػػمـ لآلمػػهللم ّْٓ/ُـ,  ُٖٗٗ -هػػ  ُُْٗهللم ػػؽ ,  الط اػ  الثملثػػ   -محمػهلل حسػػف ه تػك, هللاب الفكػػب المامةػب 
 .ُٓٓ/ّ, كال حب المح ط  ِٖٖ/ُ

 . ُٖٓ/ّكال حب المح ط ,  ِْٖ/ُ يءظب: قكاطع ااهللل  ,  -جْ)
 يءظب:  حث االىتهللاهلل  مخملف  المجتدهلل الم تػهللع مػف بسػمل  هللكتػكباه االءفػباهلل اػج االقػكاؿ الفقد ػ  لمػهللكتكب ف مػف خم ػؿ ال مػكم  -جٓ)

 ج.ٓ)ص:
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المسسل  كهذا اامب  حتم  ةلش ةهللؽ كفممء  كتبؾ لمدكل كمخبـك الاهللال  مػتدـ اػج ذلػؾ 
 .جُ)او ءق ؿ قكله اج اعجممع

فمم ىف ق كؿ ةخ مب الم تهللع ىف ءفسه ةذا كمف  اتقهلل تحب ـ الكذ  , ا ػبهلل ىم دػم  ػسف -ّ
 ػؿ اػج ككءػه  ات ػب ءفسػه اػج  ج الكػذ  الةػب  ,اع كمؿ اج  الم تهللع ل ا محةػكبا اػ

كاع ػػػكمؿ ااك ػػػب هػػػك اػػػج ات مىػػػه لمدػػػكل ال لمػػػهللل ؿ  حتػػػش اػػػج  هللىتػػػه, الغملػػػ  ةػػػمهللقم,
ف سػمـ مػف  او  سػمـ اجتدػمهلله مػف ات ػمع الدػكل, ,جِ)كلدذا سمكا  سهؿ ااهكا  ال بىج, كا 

ؿ ةػػػهللؽ ك مثػػػؿ هػػػذا  ػػػبهلل ىمػػػش القػػػكؿ  محتمػػػم الكػػػذ  الةػػػب   اػػػج ةخ ػػػمبه ىػػػف ءفسػػػه,
 .الم تهللع

لػش هػذا  القوؿ الثاني : ال  اتػهلل  خػوؼ المجتدػهلل الم تػهللع ك ءاقػهلل اعجمػمع مػع مخملفتػه كا 
كف ك مءةكب ال غهللاهللم الذم ءس  هذا القكؿ ةلػش  جّ)القكؿ ذه  الجةمص مف الحءف   

فهػػػؿ السػػػٌء   قكلػػػه   قػػػمؿ فهػػػؿ السػػػء  : ال  ات ػػػب اػػػج اعجمػػػمع كاػػػمؽ القهللب ػػػ  كالخػػػكاب  
كالبااض  كال اىت مب  خوؼ هلال  الم تهللى  اج الفقه هكذا بكل ف د  ىػف مملػؾ كبكاه 

                                                           

:  فم ال   ػػتبط ىهللالػػ  المجتدػػهلل اػػج ككءػػه مجتدػػهللا, اف تةػػكب ااحكػػمـ كاقتءمةػػدم  ماهلللػػ   ةػػ  مػػف الاػػهللؿ قػػمؿ الطػػكاج -جُ)
خ ػمبه فف  ءمػم ت ػتبط ىهللالتػه لق ػكؿ ات ػمه, كا  كالفمسؽ  ؿ كالكػماب, كلدػذا اجتدػهلل الكفػمب اػج مممدػـ, كةػءفكا ا دػم الػهللكاك ف, كا 

 يءظب:  ب  مختةب البكض  , سم ممف  ف ى هلل القػكم  ػف الكػب ـ  هذا حكـ ا  ىش كجؿ, كفف الهللل ؿ ال بىج هللؿ ىم ه  ,
ـ, ُٕٖٗهػػ /  َُْٕهػج,تحق ؽ ى هلل ا   ػف ى ػهلل المحسػف التبكػج, ملسسػ  البسػمل , الط اػ  ااكلػش , ُٕٔالطكاج )ي 

ّ/ٖٖٓ. 
فىٍهػؿى اٍاىٍهػكىاً  :  -   كالسػء المخػملف ف لمكتػم –قمؿ     اعسوـ ا ف ت م  :  كلدذا كمف السمؼ  سمكف فهؿ ال ػهللع كالتفػبؽ  -جِ)

ـٍ ً غىٍ ػًب هيػهللنل ًمػٍف المهػًه , كقػمؿ ال ػمط ج ػكهي ً ػسىٍهكىاًئًد ػم فىٍ غىضي هلُلكا مى ُ ػكهي كىبى ػم فىحى ٍ ثي قىً ميػكا مى كلػذلؾل لسػمش فهػؿ ال ػهللع فهػؿ  ": حى
تاك ػؿ ىم دػم حتػش  ةػهللبكا ىءدػم  ػؿ قػهللمكا ااهكا  الءدـ ات اكا فهكا هـ امـ  سخذكا ااهلللػ  ال ػبى   مسخػذ االاتقػمب ةل دػم كال

فهػػػكا هـ كاىتمػػػهللكا ىمػػػش آبائدػػػـ ثػػػـ جامػػػكا ااهلللػػػ  ال ػػػبى   مءظػػػكبا ا دػػػم مػػػف كبا  ذلػػػؾ ,  يءظػػػب: مجمػػػكع الفتػػػمكل ال ػػػف 
 .ّٖٗ/ِ, كاالىتةمـ:َُٗ/ْت م  :

لء ػػػمج, كشاب  هػػػػج, تحق ػػػؽ هلل.ىج ػػػؿ جمسػػػـ إَّ يءظػػػب: الفةػػػكؿ اػػػج ااةػػػكؿ , فحمػػػهلل  ػػػف ىمػػػج الػػػباشم الجةػػػمص)ي -جّ)
 .ِْٗ/ّااكقمؼ كال ئكف اعسوم   هللكل  الكك ي, الط ا  ااكلش , 
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هلل  ػػف الحسػػف كذكػػب الا ػػما  ػػف الكل ػػهلل ىػػف ااكشاىػػج كف ػػك سػػم ممف الجكشجػػمءج ىػػف محمػػ
  جُ)ف ك ثكب اج مءثكباته فف ذلؾ قكؿ ائم  الحهلل ث 

 .جِ)كممف اختمب هذا القكؿ ا ك  كب الباشم كالقمضج ف ك  امش 
 كمف فهـ الحج  التج اىتمهللكا ىم دم :

       فف ا  تاػػملش قػػهلل حكػػـ لمػػف فلشمءػػم ق ػػكؿ  ػػدمهللتدـ مػػف اامػػ   ملاهللالػػ   قكلػػه ىػػش كجػػؿ-1

اجاػػػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػػػدهللا   جّ)چڱ    ....ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
ىمػػش الءػػما كالحجػػ  ىمػػ دـ ا مػػم قػػملكه ,ك ػػدهللكا  ػػه, الػػذ ف كةػػفدـ فءدػػـ كسػػط , كالكسػػط 

 جْ)چگ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ    چ  الاػػهللؿ , كقػػهلل ق ػػؿ الكسػػط الخ ػػمب كمػػم قػػمؿ ا  تاػػملش
ذا كػػػػمف كػػػػذلؾ اػػػػو              اءػػػػج خ ػػػػبهـ كالماءػػػػش كاحػػػػهلل اف الاػػػػهللؿ الخ ػػػػمب كالخ ػػػػمب الاػػػػهللؿ كا 

ڱ  ڱ  ڱ   .....چ  اىت مب لـ  كف  دذه الةف  اج اعىتهللاهلل  نجمػمىدـ كقػمؿ تاػملش

 .جٕج)ٔ)چ    ...ڃ  ڃ   ڃ  چ    ...چ  كقمؿ تاملشجٓ)چ    ...  ڻں   ں

 .جٖ)ة بكب  ةجممع اام  حج   طب ؽ الكبام  كالم تهللع ل ا مف فهمدم فف-ِ

                                                           

ب مهلل الفحكؿ ُٓٓ/ّال حب المح ط  -جُ)  .ُِِ/ُ, كا 
, كالاهلل  اج فةكؿ الفقه, القمضج ف ك  امش , محمهلل  ف الحس ف  ف محمهلل  ف خمؼ ِْٗ/ّ يءظب: الفةكؿ اج ااةكؿ  -جِ)

مؽ ىم ػه كخػب  ءةػه : هلل فحمػهلل  ػف ىمػج  ػف سػ ب الم ػمبكج, ااسػتمذ الم ػمبؾ اػج كم ػ  هػج, حققه كىْٖٓا ف الفبا  )ي 
كال حػب  ,َُُْ/ْـ ,  َُٗٗ -هػػ َُُْجمما  الممؾ محمهلل  ف سػاكهلل اعسػوم  , الط اػ  الثمء ػ   -ال ب ا   ملب مض 

 .ُٓٓ/ّالمح ط 
 .ُّْسكب  ال قب  : جش  مف آ    -جّ)
 .ِٖسكب  القمـ: جش  مف آ    -جْ)
 .ُٓسكب  لقممف: جش  مف آ    -جٓ)
 . ُُٓسكب  الءسم : جش  مف آ    -جٔ)
 .َُُْ/ْ, كالاهلل  اج فةكؿ الفقه   ِْٗ/ّ يءظب: الفةكؿ اج ااةكؿ  -جٕ)
 .ِّٗ/ّهػج , هللاب الفكب. ِٕٗ يءظب: ت س ب التحب ب , محمهلل فم ف ػ المابكؼ  سم ب  مهلل مه )ي  -جٖ)
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امعممم ػػ  ف مػف طكائػػؼ فهػػؿ ال هللىػػ  مػػف  خملفكءءػػم اػػج فةػػكؿ اقد ػػ  كفهلللػػ  ةجممل ػػ  ف-ّ
ك ػػبكف فف قػػكؿ اائمػػ  االثءػػش ى ػػب حجػػ  ال تجػػكش  , جُ) كفػػبكف مجمػػؿ الةػػحم   مػػثون 

الةػحم   الخكاب   كٌفبكف جممىػ  مػف خ ػب  , ك  مخملفتدم
كلػ ا لدػـ فةػؿ  ءقمػكف   جِ)

 ملتملج انف كقكىدـ اج مخملفػ  فهػؿ السػء  كالجممىػ  اػج مسػمئؿ الفقػه فمػب متكقػع ىءه ك 
 .جّ)الختوؼ ااةكؿ

 .جْ)كاءه قهلل  جكش فف  اةج ا مم  اتهلل  ه ا ه مف اعجممع, كمم  اةج اج   به -ْ
ف ػػه اػػج تاةػػ ه اكقػػع اػػج ةف الم تػػهللع قػػهلل  مػػ  ىمػػش ىقمػػه مكػػم ب  الدػػكل كاءغمػػض ب -ٓ

ضػػػول  كظممػػػ  ا ب ػػػه الدػػػكل خػػػوؼ مػػػم هػػػك ىم ػػػه اػػػو  اتػػػهلل  بف ػػػه كاىت ػػػمب القػػػكؿ اػػػج 
 .جٓ)اعجممع ةءمم كمف لجممع ةح  البفم

اعجممع ال  ءاقهلل ىم ه  ؿ ىمػش   ػبه ا جػكش لػه مخملفػ  ةجمػمع مػف ىػهللاه  :القوؿ الثالث
كال  جػػكش ذلػػؾ لغ ػػبه, فم ال   اتػػهلل الغ ػػب  مخملفتػػه لبجمػػمع ك ملءسػػ   لػػه اػػنف اعجمػػمع 
              الػػػػػػػذم خملفػػػػػػػه لػػػػػػػ ا ةجممىػػػػػػػم تقػػػػػػػـك  ػػػػػػػه الحجػػػػػػػ  ىم ػػػػػػػه , ذكػػػػػػػب هػػػػػػػذا القػػػػػػػكؿ اآلمػػػػػػػهللم 

                                                           

الءما اج الةهللب ااكؿ  اهلل كقا  ةف ف ىمش فقسمـ :فهؿ سٌء  :كهـ فكلك الامـ كهػـ مح ػكف لمةػحم    قمؿ الذه ج: ككمف -جُ)
كػماكف ىػف الخػكض ا مػػم  ػجب   ػءدـ كسػػاهلل كا ػف ىمػب كمحمػػهلل  ػف مسػمم  كفمػػـ, ثػـ  ػ ا  : تكالػػكف ك ءػملكف ممػف حػػمب كا 

ىمٌ ػػم  ػػـك ةػػف ف ك قػػبكف  مسػػوـ ىمػػج كسػػم ق ه ىمٌ ػػم ك قكلػػكف فءدػػـ مسػػممكف  غػػم  ظممػػ  , ثػػـ ءكاةػػ : كهػػـ الػػذ ف حػػمب كا 
ك قكلكف خذؿ الخم ف  ىثممف, امم ىممي اج ذلؾ الشممف   ا من كٌفب مامك   كحش ػه كال ءمةػ  من كٌفػب ىم ػم كحش ػه  ػؿ هللخمػكا 
     -اػػج سػػ   اػػض, ثػػـ ةػػمب ال ػػـك  ػػ ا  شممءءػػم  كفػػبكف الةػػحم   ك  ػػبلكف مػػءدـ جدػػون كىػػهللكاءمن ك تاػػهللكف ةلػػش الةػػهلٌل ؽ

هػػػج, تحق ػػؽ  ػػا   ْٖٕقػػمتمدـ ا  ,  يءظػػب: سػػ ب فىػػوـ الءػػ و ,  ػػما الػػهلل ف محمػػهلل  ػػف احمػػهلل  ػػف ىثمػػمف الػػذه ج )ي 
 .ّْٕ/ٓـ , ُِٖٗ-َُِْاالبءلكط كآخبكف, ملسس  البسمل , الط ا  الثمء   , هػ

ظػب: مجمػكع الفتػمكل ال ػف ت م ػ  قمؿ  ػ   االسػوـ ا ػف ت م ػ    كجمدػكب الخػكاب   كفػبكف ىثمػمف كىمػج كمػف تكالهمػم  ,  يء-جِ)
ُّ/ّٓ. 

 .ُِْ/ُ, ةب مهلل الفحكؿ  ُٓٓ/ّ, كال حب المح ط ِٓٗ-ِْٗ/ّ يءظب: الفةكؿ اج ااةكؿ -جّ)
 .َُُْ/ْ يءظب: الاهلل  اج فةكؿ الفقه  -جْ)
 .ِٕٔ/ِ يءظب: اكات  البحمكي  -جٓ)
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ب التحب ػػػب الػػػش ةمػػػمـ الحػػػبم ف كف ػػػج اسػػػحمؽ كءسػػػ ه ةػػػمح  ت سػػػ  جُ)كتم اػػػه المتػػػسخبكف
 .جِ)ال  باشم

 ك ستهللؿ لدذا القكؿ  مم  مج:
ةءػػػه  ملءسػػػ   لخمةػػػ  ءفسػػػه ادػػػك مجتدػػػهلل  حػػػـب ىم ػػػه تقم ػػػهلل   ػػػبه كهػػػك ال  ػػػبل  ءفسػػػه -ُ

م تػػػهللىمن ك ملتػػػملج امالجمػػػمع المءاقػػػهلل مػػػع كجػػػكهلل مخملفتػػػه ال  ات ػػػب حجػػػ  ىم ػػػه اءػػػه لػػػ ا 
 .جّ) ملءس   له  ةجممىمن  بى من متكااب ال بكط

ةقباب   ب الاهللؿ اج حؽ ءفسػه مق ػكؿ كمات ػب اكػذلؾ  ات ػب قكلػه اػج حػؽ ءفسػه اػو -ّ
 .جْ) ءاقهلل اعجممع ىم ه

 ـ:ػػػرد عمييػػػػال
كمسػسل   كاىت ػمب الجتدػمهلله, ةف اىت مب قكؿ الم تهللع اج حؽ ءفسػه هػك ءػكع تقب ػب لػه,-ُ

قضم ن او  مكءءػم االىتػهللاهلل  قكلػه كلػك  فمم فم هلل مء , , ةكا  اجتدمهلله هج   ءه ك  ف ا 
ال امػػم الفػػبؽ  ػػ ف فف ءاتػػهلل  قكلػػه ىمػػش ءفسػػه ك ػػ ف فف ءاتػػهلل اػػج قكلػػه اػػج  ىمػػش ءفسػػه, كا 

كاػػػج ذلػػػؾ ت ػػػج ع  افػػػج كػػػو الحػػػمل ف هءػػػمؾ اىتػػػهللاهلل كاىت ػػػمب, اعجمػػػمع ىمػػػش اآلخػػػب ف؟
فحكػمـ  كاج هذا ىكف لدـ ىمش التحمؿ مػف لمم تهللى  ل جتدهللكا كاؽ فهكائدـ ىمش فءفسدـ,

  .جٓ)كحمؿ السمؼ كمف مع الم تهللى  هك الشجب كالبهللع ال اعىذاب كالت ب ب ال ب ا ,

                                                           

ب مهلل الفحكؿ ُٓٓ/ّ, كال حب المح ط ِٕٖ/ُ  يءظب: ااحكمـ لآلمهللم -جُ)  .ُِْ/ُ, كا 
 .ُِٕ/ّ, كالتقب ب كالتحب ب ّْْ/ّ يءظب: ت س ب التحب ب -جِ)
 .ُٔٓ/ّ, كال حب المح ط ِٖٖ/ُ يءظب:اعحكمـ لآلمهللم  -جّ)
 .ّْْ/ّ يءظب: ت س ب التحب ب  -جْ)
 .ٔ يءظب: االءفباهلل اج االقكاؿ الفقد   ص: -جٓ)
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اػو  كػكف هػذا ةال ةذا فقػب ىمػش ءفسػه ال  فمم ىف ق كؿ ةقباب   ػب الاػهللؿ ىمػش ءفسػه,-ِ
كق كلءػػم اجتدػػمهلله المخػػملؼ لبجمػػمع ىمػػش ءفسػػه كتسػػك غءم لػػه هػػك  ةف اقػػب لدػػم كلةػػملحدم,

 .جُ)املق ما هءم مع الفمبؽ ىم ه,ق كؿ عقباب له ال 
التفب ػػػؽ  ػػػ ف الػػػهللاىج ل هللىتػػػه ك  ػػػب الػػػهللاىج,  املػػػهللاىج ل هللىتػػػه ال  اتػػػهلل  القػػػوؿ الرابػػػع:

كال  ءاقػػهلل اعجمػػػمع  جِ) خواػػه ك اقػػهلل اعجمػػمع مػػع خواػػه ك  ػػب الػػهللاىج ا ات ػػب خواػػه 
هللكءػػه   ػػبط فف ال تكػػكف مخملفتػػه اػػج  هللىتػػه كءسػػ  هػػذا القػػكؿ الػػش االمػػمـ فحمػػهلل كاكثػػب 
           فةػػػػػػحم ه كماظػػػػػػـ ال ػػػػػػماا   كقملػػػػػػه ف ػػػػػػك الحسػػػػػػ ف الماتشلػػػػػػج ك  ػػػػػػبه كفطمقػػػػػػه الحءف ػػػػػػ    

 .جّ)لاهللـ ىم  المءع 
 كفهـ مم استهلللكا  ه :

لتملج ىهللـ ق كؿ الحؽ ىءهلل ظدكب الػهللل ؿ ةف هللىكته ةلش  هللىته هللل ؿ ىمش تاة ه  ك م-ُ
 .جْ)اءه س م ؿ ةلش جمء  الدكل كاج ذلؾ خف  ىقؿ كسفه ا تدـ اج فمب هلل ءه 

ف لػػػـ  كػػػف هللاى ػػػ  ةلػػػش  هللىتػػػه اػػػنف قكلػػػه اػػػج   ػػػب  هللىتػػػه  كػػػكف مات ػػػبان اػػػج ةءاقػػػمهلل-ِ  كا 
اعجممع اءػه مػف فهػؿ ال ػدمهلل  كال  ق ػؿ قكلػه اػج  هللىتػه اءػه  ضػمؿ ا ػه لمخملفتػه ءةػمن 

 .جٓ)مكج من لمامـ
 ـ :ػػػػػػرد عمييػػػػػػػال
فمم ىف القكؿ فف الهللىك  ةلش ال هللى  تاة  س م ؿ  ملم تهللع ىػف الػهللل ؿ ىءػهلل ظدػكبه -ُ

,اءػػم حكمءػػم ىمػػش الم تػػهللع  نت ػػمع  ادػػك حػػؽ لكءػػه لػػ ا خمةػػم  ػػهللىك  الم تػػهللع ةلػػش  هللىتػػه
                                                           

 .ُِٕ/ّ ب كالتح  ب  يءظب: التقب  -جُ)
ب مهلل الفحكؿ َْ/ُ يءظب: الممع اج اةكؿ الفقه  -جِ)  .ُِْ/ُ, كا 
كاعجمػمع , ف ػك  كػب محمػهلل  ػف ا ػباه ـ  ػف المءػذب , ُُّ/ُ, كفةػكؿ السبخسػج ُّٖٖ/ ْ يءظػب: التح  ػب  ػب  التحب ػب -جّ)

 ج.ِِ:)ص هػج, تحق ؽ الاهلل ى هلل المءاـ ,مبكش االسكءهللب   لمكتم , ُّٖالء سم كبم )ي 
 .ّْْ/ّ يءظب: ت س ب التحب ب  -جْ)
 .ُُّ/ُ يءظب: المةهللب ءفسه, اةكؿ السبخسج  -جٓ)
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الدكل كتجمكش الهللل ؿ مف ح ف تم سه  مل هللى  حتش لك لـ  هللع ةل دم, ,كلػكال ةت مىػه لمدػكل 
 .جُ)كالف المباىش هك الاق هلل  كمم قمؿ ا ف حـش لمم كقع اج ال هللى ,

 ادػػذا القػػكؿ  ةػػ  ىمػػف كمءػػي  ػػدمهللته ىمػػش   ػػبه, كفمػػم ىػػف ق ػػكؿ  ػػدمهلل  الم تػػهللع,-ِ
كمم فف القكؿ  ق كؿ  دمهلل  الم تهللع قكؿ مختمؼ ا ػه  امءهللاع الق ما, ته لءفسه,كهءم  دمهلل
 .جِ),ال  ة  اىتممهلله هللل ؿ الىت مب مخملف  المجتدهلل الم تهللع لبجممع   ف الاممم 

:  اتهلل  ملمجتدهلل المخملؼ مملـ تقـ ىم ه الحجػ  اػنف فق مػي ىم ػه الحجػ   القوؿ الخامس
امـ  بتهللع ىف  هللىته او  اتهلل  خواه كاختمب هذا القكؿ ا ف حـش كتػتمخص حجتػه :  ةف 
ف ضؿ اج بف ػه انءػه مػسجكب , مػملـ تقػـ ىم ػه  الم تهللع المجتدهلل ماذكب  مجتدمهلله , كهك كا 

مػػػم امسػػػؽ ةف الحجػػػ  كلػػػـ  ءتفػػػع  دػػػم ادػػػك ةمػػػم كػػػماب  ةذا اىتقػػػهلل خػػػوؼ ةػػػب   ال ػػػبع ,كا 
 .جّ)كالكماب كالفمسؽ ال تق ؿ  دمهللتدمم   استمب  مخملف  ال بع  فامه ال  مىتقمهلله ,

 

 

                                                           

 .ْٗٔ/ْءقمه ىءه الشبك ج اج ال حب المح ط: -جُ)
جم  اج المكسكى  الفقد   الكك ت  :  بهلٌل المملكٌ   كالحءم م   دمهلل  الم تهللع , سكا  فكفب   هللىته فـ ال , كسكا  فكمف هللاى من  -جِ)

سحمؽ كف ج ى  هلل كف ج ثكبو , كىٌممكا ذلؾ  سٌف الم تهللع امسؽ تبهلٌل  دمهللته لآل   :               لدم فـ ال . كهك بفم  ب ؾو كا 

   چ   ..ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ..چ كلقكله تاملش :  , ِسكب  الطوؽ : مف اآل    چ  ..  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ..چ 

, كقمؿ الحءفٌ   كالٌ مااٌ   اج الٌباج  ىءهللهـ : تق ؿ  دمهلل  الم تهللع مم لـ  كفب   هللىته , ٔسكب  الحجباي : مف اآل   
, كقمؿ الٌ مااٌ    مة  كف اج ذلؾ لمم قمـ ىءهللهـ مف ااهللٌل كمءكب ةفمي الٌمه كخمقه ااامؿ الا مهلل , اٌءدـ  اتقهللكف فٌءدـ 

الفقد   الكك ت   , ةمهللب ىف : كشاب   اج المبجك  ىءهللهـ : ال تق ؿ  دمهلل  الم تهللع الهلٌلاىج ةلش ال هللى     يءظب: المكسكى 
الط ا  الثمء   , :  ِّ - ُهػج , ااجشا   ُِْٕ - َُْْالكك ي , الط ا  : ) مف  –ااكقمؼ كال ئكف اعسوم   

:  ْٓ - ّٗمةب , ااجشا   –: الط ا  ااكلش , مطم ع هللاب الةفك   ّٖ - ِْالكك ي , ااجشا   –هللاب السوسؿ
 . ّٔ/ٖالط ا  الثمء   , ط ع الكشاب  , 

 .ُِٔ/ْاعحكمـ ال ف حـش -جّ)
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 :جُ)وػػػػػػػرد عميػػػػػػػال
 ػػػؿ تقػػػع مءػػػه طممػػػمي  , ال  كةػػػـ الم تػػػهللع  مل هللىػػػ  لمجػػػبهلل شلتػػػه اػػػج مسػػػسل  ابى ػػػ -ُ

 , الءفا فف الهللاىج لدم هك الدكل ال اقػهللاف الػهللل ؿك قع اج  ,  ةا  مادم االىتذاب له
 .ك ملتملج  حكـ ىم ه  سءه م تهللع مسشكب حتش ق ؿ ةقمم  الحج  ىم ه

 ةا  تةػكب مجتدػهلل م تػهللع لػـ  طمػع ىمػش فهلللػ  فهػؿ الحػؽ اػج المسػسل  التػج ضػؿ -ِ
 .كال تسث ب له  ملحكـ ك ملتملج انف ا تباط ةقمم  الحج  فمب ةضماج ال حمج  له,  دم,
اك ػػػػؼ ءاػػػػبؼ فف الحجػػػػ  التػػػػج فق مػػػػي ىمػػػػش  , ما ػػػػمب ةقممػػػػ  الحجػػػػ    ػػػػب مءضػػػػ ط-ّ

 الم تهللع كما   لتةء فه اج شمب  الفمسق ف فك الكماب ف فك ةىذابه؟

 :المختارالقوؿ 
 هك القكؿ الثمءج لقك   فهللل  الجمدكب كاءهللامع اقكاؿ   بهـ كمامبضتدم.  

    المعاصي والذنوبإذا كاف فسؽ المجتيد باقتراؼ ثانيا  : 
انف كمف اسػقه  تسك ػؿ   دم فف  ككف  تسك ؿ  تسكله  , فك  غ ب تسك ؿ .او  خمك ةقهللامه ىم 

ف كػمف اسػقه  .جِ) تسكله  اقهلل اتفؽ الاممم  ىمش ةىت مب قكله اج اعجممع كامقمن كخواػمن  كا 
  غ ب تسك ؿ ,  ادؿ  اتهلٌل  قكله اج ةءاقمهلل اعجممع؟

 واؿ:ػػػػة أقػػػمى خمسػوا عػػػػختمفا
: ةٌف المجتدػػهلل الفمسػػؽ  ػػهللخؿ اػػج اعجمػػمع مػػف كجػػه ك خػػب  مػػف كجػػه ك دػػذا القػػوؿ األوؿ

كذلؾ اف المجتدهلل الفمسؽ ةذا فظدب خواه اسئؿ ىػف هللل مػه امجػكاش  قمؿ  اض ال ماا  
فءه  حممه اسقه ىمش اىتقػمهلله خػب   غ ػب هللل ػؿ اػنذا ظدػب مػف خػوؿ اسػتهللالله خػوؼ مػم 

حػػتمون  بتفػػع اعجمػػمع  خواػػه كةػػمب هللاخػػون اػػج جممػػ  فهػػؿ اعجمػػمع  جػػكش فف  كػػكف م

                                                           

 .ٕ يءظب : االءفباهلل  ماحكمـ الفقد   ص: -جُ)
 .  ُٖٓ/ّ, كال حب المح ط   ِٖٖ/ُ, كااحكمـ لآلمهللم ِْٖ/ُ يءظب : قكاطع ااهللل   -جِ)
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ف لػػػـ  ظدػػػب مػػػف اسػػػتهللالله محػػػتمو لػػػـ  اتػػػهلل  ف كػػػمف امسػػػقمن اءػػػه مػػػف فهػػػؿ اعجتدػػػمهلل كا  كا 
كاػػج هػػذا  فػػمبؽ الاػػهللؿ الفمسػػؽ اف الاػػهللؿ ةذا فظدػػب خواػػه جػػمش لػػه اعمسػػمؾ  خواػػه . 

 .جُ)بع  غ ب هللل ؿمف استاوـ هللل مه اف ىهللالته تمءاه مف اىتقمهلل  
: ال  اتهلٌل  خواه ك ءاقهلل اعجممع  هللكءػه , كهػذا مػذه  الجمدػكب , ك ػه قػمؿ القوؿ الثاني

 .جِ)ماظـ ااةكل  ف , كهك قكؿ كما  الفقدم  كالمتكمم ف
 كاستهلللكا لقكلدـ  سهللل :

 .جّ) چڱ    ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  قكله تاملش-1

ا  جاؿ هذه اام  كسطمن ك دكهللان كالكسػط الاػهللؿ كالفمسػؽ   ػب كجه الهللالل  : فف       
ىهللؿ كال هك مف فهؿ ال دمهلل  امـ  اتهلل  ه اػج اعجمػمع كاءدػم ت ػ ب ةلػش ابضػ   االتٌ ػمع  

ءمم  فتبض اتٌ مع الاهللؿ المبضج ال الفمسؽ  .جْ)ا مم  سمبكف ك ءدكف كا 

 .جٓ) چڦ   ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  قكله تاملش-2

                                                           

 .ُٖٕ/ِ, كباع الحمج  ِّٓ/ّ, كك ؼ ااسباب ِْٖ/ُ يءظب : قكاطع ااهللل   -جُ)
كحٌسػءه السػمامءج كهػك قػكؿ القمضػج ف ػج   ه قمؿ الباشم كالجبجمءج كذكب السبخسج فءه مذه  الحءف   , كاختػمبه ال ػشهللكم -جِ)

,  ُِّ/ُ, كفةػػػكؿ السبخسػػػجِٓٗ/ّ امػػش مػػػف الحءم مػػػ  كاختػػػمبه ا ػػف ىق ػػػؿ كاالكثػػػب ,  يءظػػػب : الفةػػكؿ اػػػج االةػػػكؿ 
, كال حػب المحػ ط  ِْٖ/ُ, كقكاطػع ااهلللػ  ُٕٕ/ِ, كباػع الحمجػ   ِٕٔ/ِ, كاكات  البحمػكي  ّّٓ/ّكك ؼ ااسباب

هػػػج, َِٔالمءػػمظب, مكاػػؽ الػػهلل ف ى ػػهللا   ػػف فحمػػهلل  ػػف محمػػهلل  ػػف قهللامػػ  المقهللسػػج )ي  , بكضػػ  الءمضػػب كجٌءػػ  ُٕٓ/ّ
, كالاػػهلل  اػػج  ُّٖ/ُـ , ُّٗٗ -هػػػُُّْتحق ػػؽ الػػهللكتكب ى ػػهللالكب ـ  ػػف ىمػػج الءممػػ  ,مكت ػػ  الب ػػهلل, الط اػػ  االكلػػش , 

 ك الا ما فحمهلل  ػف محمػهلل , ك المسكهلل  اج فةكؿ الفقه, آلؿ ت م  , جمادم ك ٌ ضدم  دم  الهلل ف اَُُْ/ْاةكؿ الفقه 
القػمهب  , –هػػج, تحق ػؽ : محمػهلل مح ػش الػهلل ف ى ػهلل الحم ػهلل, هللاب المػهللءج ْٕٓ ف فحمهلل  ف ى هللالغءج الحباءػج الهللم ػقج )ي 

ُ/ِٕٗ. 
 .ُّْسكب  ال قب : جش  مف آ    -جّ)
بكضػ  الءػمظب , ك َُُْ/ْ, كالاػهلل  اػج اةػكؿ الفقػه ّْ/ّ, ك ب  مختةب البكضػ  ُُّ/ُ يءظب : فةكؿ السبخسج  -جْ)

 .ِْٓ/ّ, كالتمد هلل ال ج الخطم  ُّٖ/ُ
 .ٔسكب  الحجباي: جش  مف آ    -جٓ)
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فخ ػػػػػمبه كهػػػػػذا  ءػػػػػماج كجػػػػػك   كجػػػػػه الهللاللػػػػػ : ةف اآل ػػػػػ  هلللػػػػػي ىمػػػػػش كجػػػػػك  التكقػػػػػؼ اػػػػػج
 .جُ)االت مع

ةف ةخ ػػمب الفمسػػؽ ىػػف ءفسػػه ال  كثػػؽ  ػػه لفسػػقه اب مػػم فخ ػػب  ملكاػػمؽ كهػػك مخػػملؼ فك -ّ
 .جِ) ملخوؼ كهك مكااؽ اممم تاذب الكةكؿ ةلش مابا  قكله سقط فثبه 

, حدـ , ككػكءدـ اٌسػمقمن  قتضػج ذمدػـالمجما ف  قتضج مػهللةف ككف الفٌسمؽ مف جمم  -ْ
 .جّ) كالمهلل  كالذـ ال  جتمامف اج حمل  كاحهلل 

ةٌف الفٌسمؽ خػمبجكف ىػف الفتػكل   فسػقدـ كال  جػكش تقم ػهللهـ ا مػم  فتػكف  ػه اػو  ات ػب -ٓ
 .جْ)خوادـ كملكماب كالة ج

 .جٓ)ج اعجممعةف مف ال تق ؿ  دمهللته اج حؽ خمص فك خ ب خمص ال  اتهلٌل  ه ا-ٔ
 .جٔ)ةف الحج   اج اعجممع ث تي لمتكب ـ كالمستحؽ لمتكب ـ مف كمف ىهللالن ال امسقمن -ٕ
 .جٔ)
 .جٕ)ةف الفمسؽ ال  ق ؿ قكله مءفبهللان اكذلؾ مع   به -ٖ

 كقهلل بيهلٌل ىمش  اض مم استهلللكا  ه :

حجػػػ  لدػػػـ,  اءدػػػم جامػػػػي  چڱ    ...ڤ    ..چ  ىػػػف الػػػهللل ؿ ااكؿ  ػػػسف اآل ػػػػ  اسيج ػػػ  -
اامػػػػ  جم ادػػػػم كسػػػػطمن فم ىػػػػهللكالن ىمػػػػش اامػػػػـ, اكػػػػؿ هللاخػػػػؿ اػػػػج جممتدػػػػم  جػػػػ  فف  اتػػػػهلٌل 

                                                           

 .ِٕٔ/ِ, كاكات  البحمكي ُِّ/ُ يءظب : فةكؿ السبخسج  -جُ)
 .ُٕٓ/ّ يءظب : ال حب المح ط  -جِ)
 .ِٓٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جّ)
 ج.ُِ-َِص: ),كاالجممع ال ف المءذبِٕٖ/ُكااحكمـ لآلمهللم ,ِْٖ/ُ,كقكاطع ااهللل  ُٕٕ/ِ يءظب :باع الحمج  -جْ)
 .ِْٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جٓ)
 .ِٕٔ/ِ, كاكات  البحمكي  ّّٓ/ّ, كك ؼ ااسبابُُّ/ُ يءظب : فةكؿ السبخسج  -جٔ)
 .ُّٖ/ُ يءظب : بكض  الءمظب  -جٕ)
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اػنف ق ػؿ : امػف فتػش  مػم  كفٌػب  مػف اامػ  ف ضػم؟ فج ػ  ىػءدـ  ػسف ذاؾ , مادم  نجممىه
 .جُ)خب  مف اام  اءدم ى مب  ىف الملمء ف

مبكا ػػ  كال ػػدمهلل  ال لمءظػػب كاعجتدػػمهلل, ىػػف هلللػػ مدـ الثػػمءج,  ػػسف الاهللالػػ  تات ػػب ل كفيج ػػ  -
 .جِ)كهك المباهلل اج  م  اعجممع

قمءم: لامه  ةهللؽ كال ػهلل مػف مكااقتػه , كلػك  ) : كىف هللل مدـ الثملث فجم  الغشالج  قكله -
لػػػػػـ ءتحقػػػػػؽ مكااقتػػػػػه , ك ػػػػػؼ كقػػػػػهلل ءامػػػػػـ اىتقػػػػػمهلل الفمسػػػػػؽ  قػػػػػبائف فحكالػػػػػه اػػػػػج مءمظباتػػػػػه 

 .جّ)كاستهللالالتهج
كهػج ةػف    ن ممءهىف هللل مدـ البا ع  سف هذا ممتءع, اف الفمسؽ الممٌج ملمف  كفيج   -

مهلل  , ككماب  ك  بته كهج ةف  ذـ اكػذا هػم هءػم ,كهػك ممػهللك  اءػه مػف جممػ  المػلمء ف 
كفهؿ اعجتدمهلل , كمذمـك  مبتكم  ك  ب  , كذلؾ ال  قػهلل  اػج اعجمػمع , اف الك  ػب  ممػم 

 .جْ)كهك ماةـك ا ه ىمش مم مضش ءفبهلل  دم كككءه مع اعجممع 
كىػػف هلللػػ مدـ الخػػمما فجػػم كا  سءػػه ق ػػما مػػع الفػػمبؽ , اف الكػػماب ةءمػػم  ػػبهلل قكلػػه اءػػه  -

كالاةم  ةءمػم ث تػي لألمػ   خػوؼ الفمسػؽ, اػنف الفسػؽ ال  خبجػه مػف  ل ا مف اام  ,
 اامػػ  , ك ػػبهلل قػػكؿ الةػػ ج اءػػه لػػ ا مػػف المجتدػػهلل ف , لقةػػكبه ىمػػش اسػػتء مط ااحكػػمـ

 .جٓ) خوؼ الفمسؽ انءه قهلل  ككف مجتدهللان اءه  قهللب ىمش استء مط ااحكمـ مف مهللابكدم
كىف هللل مدـ السمهللا كالثػممف فجػم كا  ػسف الفمسػؽ   ػب ماةػـك اػج اامػب كحػهلله, كهػك  -

مع اعجممع ماةـك  هللل ؿ مػم سػ ؽ .كاف اعجمػمع حجػ   مػـش  دػم ااحكػمـ, كقػهلل  اةػـ 

                                                           

 .ِٓٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جُ)
 .ّْ/ّ ب  مختةب البكض   يءظب :  -جِ)
 ُْٓ/ُالمستةفش  -جّ)
 .ِٓٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جْ)
 ُٕٕ/ِ يءظب : باع الحمج   -جٓ)
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ف لـ  اةـ اج   به , اال تبل فف ااء  م  ااءسمف ا مم  مـش  ه الحكـ ىم دـ الةو  -كا 
ف جمش ىم دـ الخطس اػج   ػب ذلػؾ ماةكمكف ا مم  خ بكف  ه مف ال بع, -كالسوـ , كا 

ۅ  ۉ    ۅ...چ ,(1)چۓ  ﮲  ﮳  ﮴       ۓ...چ  كقهلل هلللي ااهلللػ  ىمػش ذلػؾ  قكلػه تاػملش

           , جّ)چ    ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وقولببببببببببببب    بببببببببببببع  ,جِ)چ    ...ۉ  ې  ې  ې       

 .  جْ)ك  ب ذلؾ
كفجم كا ىف هلللػ مدـ السػم ع ,  ػسف الفمسػؽ فهػؿ لمتكػب ـ اػج اآلخػب  لػهللخكؿ الجءػ  , اف  -

 .جٓ)الملمف ال  خمهلل اج الٌءمب , اكذلؾ  اتهلٌل  قكله اج اعجممع
كال  ءاقػػػهلل اعجمػػػمع  هللكءػػػه , ك ػػػه قػػػمؿ  اػػػض الحءف ػػػ  ,  :  اتػػػهلٌل  خواػػػه ,القػػػوؿ الثالػػػث

 .جٔ)كالمملك   , كال ماا   كجممى  مف المتكمم ف 
 كاستهلللكا لقكلدـ  مم  مج:

ااهلللػػ  السػػما   الػػكابهلل  اػػج حج ػػ  اعجمػػمع ال تػػءدض هللكف المجتدػػهلل الفمسػػؽ ةذ لػػ ا -ُ
 .جٕ)مف ىهللاه كؿ اام 

                                                           

 .ُُِسكب  طه: جش  مف آ    -جُ)
 .ِْسكب  ص: جش  مف آ    -جِ)
 .ّْسكب  التك   : جش  مف آ    -جّ)
 .ِٓٓ-ِْٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جْ)
 .ِٕٔ/ِ, كاكات  البحمكي  ُِّ/ُءظب : فةكؿ السبخسج ي  -جٓ)
جـش  ه ا ك اسحمؽ ال  باشم كقمؿ  ه ا ك اسحمؽ الحءفج ,كف هلله ا ف الحمج  كفختمبه الجك ءج كالغشالج كاعسفبا  ءج , كا ك  -جٔ)

كالتمد ػػهلل ,  ُُّ/ُ, كفةػػكؿ السبخسػػج ُٔٓ/ّ, كال حػػب المحػػ ط ُْٓ/ُكا ػػك الخطػػم  الكمػػكذاءج,  يءظػػب : المستةػػفش 
 .ِٕٗ/ُ, كالمسكهلل  ّْ/ّ, ك ب  مختةب البكض  ِّٓ/ّال ج الخطم  

 .ُٕٕ/ِ يءظب : باع الحمج   -جٕ)
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قكؿ مف ىهللاه قكؿ  اض المػلمء ف ال كمدػـ ةف الماة   ال تش ؿ اسـ اع ممف ا ككف -ِ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  اػج قكلػه تاػملش جِ)كالفمسؽ الممٌج ملمف اػهللخؿ جُ)او  ككف حج 

   .جْ)چ    ...ڃ  ڃ   ڃ  چ    ...چ وقول    ع   جّ)چ   ...ٿ  

امىت ػػػمب  ةٌف ااهلللػػػ  ىمػػػش حج ػػػ  اعجمػػػمع , مطمقػػػ  ىػػػف تق  ػػػهلل اامػػػ   ككءدػػػم ىػػػهللالن,-ّ
      ةجمػػػمع الاػػػهللكؿ مػػػع مخملفػػػ  الفمسػػػؽ ال مػػػهللبؾ لػػػه  ػػػبىمن, ككػػػؿ حكػػػـ ال مػػػهللبؾ لػػػه  ػػػبىمن 

 .جٓ)كج  ءف ه
ْ-, مىػػػش   ػػػهللل ؿ قكلػػػه  ةٌف الفمسػػػؽ اػػػج  ػػػم  اعجمػػػمع ماةػػػـك   ًةفه فيمهتًػػػج الى تىٍجتىًمػػػعي ىى

ف كمف اج   ب اعجممع   ب ماةـك , فال تػبل فف الكاحػهلل مٌءػم  جػك  جٔ)خطس   ش ىم ػه كا 
ىم ه الخطس اج   ب  م  اعجممع , ك ككءه اج اعجممع ءقػكؿ هػك ماةػـك ىػف الخطػس 
او  جكش ىم ه , ككذلؾ الفمسؽ اج التكاتب  سمع خ به كاج اآلحمهلل ال  سمع خ ػبه, اءػه 

 .جٕ)ماةـك مع الجممى    ب ماةـك كحهلله, كذا اج مسسلتءم

                                                           

 .ُٕٓ/ّ يءظب : ال حب المح ط  -جُ)
 .ِّٓ/ّ يءظب : التمد هلل ال ج الخطم   -جِ)
 .َُُسكب  آؿ ىمباف: جش  مف آ    -جّ)
 .ُُٓسكب  الءسم : جش  مف آ    -جْ)
 .ِٕٔ/ِاكات  البحمكي  يءظب :  -جٓ)
اػػج كتػػم  الفػػتف  لػػـ فىثػػب ىمػػش هػػذه البكا ػػ  , كالماػػبكؼ )ىمػػش ضػػول  ج فخبجػػه ف ػػك هللاككهلل مػػف حػػهلل ث ف ػػج مملػػؾ  -جٔ)

, كالتبمذم اج كتم  الفتف,  م  مم جػم  اػج لػشـك الجممىػ  مػف ٖٗ/ْج , ِّْٓكالموحـ,  م  ذكب الفتف كهللالئمدم  بقـ)
, كقمؿ : )هذا حهلل ث  ب   مف هػذا الكجػهج, كا ػف ممجػه اػج ْٔٔ/ْج , ُِٕٔم  بقـ)بضج ا  ىءدم -حهلل ث ا ف ىمب

 كالمفظ له. َُّّ/ِ,  َّٓٗ بقـ  كتم  الفتف,  م  السكاهلل ااىظـ مف حهلل ث فءا  ف مملؾ 
 .ِْٓ-ِّٓ/ّ يءظب : التمد هلل ا ج الخطم   -جٕ)
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 ت ػع مػم  قػع لػه مػم  ػلهللم ال ػه اجتدػمهلله ةٌف الفمسؽ المجتدهلل ال  مشمه فف  قمهلل   ػبه  ػؿ -ٓ
كلػػ ا لػػه فف  قمػػهلل   ػػبه اك ػػؼ  ءاقػػهلل اعجمػػمع ىم ػػه كاػػج حقػػه كاجتدػػمهلله مخػػملؼ اجتدػػمهلل 

 .جُ)مف سكاه؟
 .جِ):  ات ب قكله اج حؽ ءفسه هللكف   به القوؿ الرابع

 كىممكا لمذه دـ:
ىمش اعقباب, كقملكا  ات ب قكله اج حؽ ءفسه هللكف   به, كمم  ق ؿ ةقبابه اػج   ملق ما-ُ

 .جّ)حؽ ءفسه  ملممؿ كالجءم مي ةلش   ب ذلؾ هللكف   به
 .جْ)كاف الحكـ ةذا كمف ىمش ءفسه ت اهلل التدم   -ِ
 ـ :ػػػهلل بيهلٌل ىم دػػػػكق
هلل  قكلػػػػه اػػػػج  ػػػػسف ق مسػػػػدـ   ػػػػب ةػػػػح   اف ةقػػػػبابه مات ػػػػب ا مػػػػم ىم ػػػػه ,  فمػػػػم اعىتػػػػهللا-

ءمػم  ق ػؿ  جٓ)اعجممع ا ككف له ال ىم ػه  ,  امػك ق مػي مخملفتػه كػمف ءمااػمن لػه لتكب مػه , كا 
 .جٔ)ةقبابه ا مم ىم ه ال ا مم له ةجممىمن 

: التفب ػػؽ  ػػ ف المامػػف لفسػػقه اػػو  اتػػهلٌل  ػػه ك ػػ ف   ػػب المامػػف ا اتػػهلٌل  ػػه  القػػوؿ الخػػامس
 .جٕ)كهذا اخت مب السبخسج مف الحءف  

                                                           

هػج, تحق ؽ ى هللالاظ ـ الػهلل   , هللاب ْٖٕف ى هللا  الجك ءج )ي  يءظب: ال بهمف اج فةكؿ الفقه , ف ك الماملج ى هللالممؾ   -جُ)
 .ُٕٓ/ّ, كال حب المح ط  ِْٖ/ُ, كقكاطع ااهللل  ِْْ/ُاالءةمب, 

 .ّْ/ّ, ك ب  مختةب البكض , ُٕٕ/ِ, كباع الحمج  , ُِٗ/ِ, كاكات  البحمكي , ِْْ/ُ يءظب: ال بهمف ,  -جِ)
 .ُٕٕ/ِ, كباع الحمج  ِٕٔ/ِبحمكي , كاكات  الِّٗ/ّ يءظب: ت س ب التحب ب -جّ)
 يءظب:   مف الختةب,  ب  مختةب ا ف الحمجػ ,  ػما الػهلل ف ا ػج الثءػم  محمػكهلل  ػف ى ػهللالبحمف  ػف فحمػهلل ااةػفدمءج  -جْ)

 .ُٓٓ/ُـ , ُٖٔٗ -هػ َُْٔهػج, تحق ؽ الهللكتكب محمهلل مظدب  قم , هللاب المهللءج, الط ا  االكلش , ْٕٗ)ي 
 .ِّٗ/ّ يءظب: ت س ب التحب ب  -جٓ)
 .ِٕٔ/ِ يءظب: اكات  البحمكي  -جٔ)
 .ُِّ/ُ يءظب: فةكؿ السبخسج  -جٕ)
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كقػػهلل ىمػػؿ لػػه السبخسػػػج  قكلػػه: ) اءػػه لمػػػم لػػـ   تحػػبش  مػػف ةىػػػوف مػػم  اتقػػهلله  ػػػمطون , 
اكذلؾ ال  تحبش مف ةىوف قكؿ  اتقهلل  طوءه  مطءمن, اسٌمم ةذا لـ  كف مظدػبان لفسػؽ انءػه 
ف ىمػػػـ اسػػػقه حتػػػش تػػػبهلل  ػػػدمهللته اءػػػه ال  خػػػب   دػػػذا مػػػف   اتػػػهلل  قكلػػػه اػػػج اعجمػػػمع , كا 

ال مػػف ااهم ػػ  لمكبامػػ   سػػ   الػػهلل ف فال تػػبل فءػػم ءقطػػع القػػكؿ ااهم ػػ  لم ػػدمهلل  فةػػو , ك 
لمػػف  مػػكي ملمءػػمن مةػػبان ىمػػش اسػػقه فءػػه ال  خمػػهلل اػػج الءػػمب , اػػنذا كػػمف هػػك فهػػؿ لمكبامػػ  

 .جُ) ملجء  اج اآلخب  , اكذلؾ اج الهللء م  مىت مب قكله اج اعجممعج
ق ػػكؿ , المدػػـ ةال فف كفج ػػ  ىم ػػه  ػػسف الحج ػػ  ال تكجػػ  التق ػػهلل  ػػمعىوف اػػج ىػػهللـ ال   

 قػػمؿ : ةءػػه كبهلل اػػج  اػػض ااحمهلل ػػث الكىػػهلل  ػػملمغفب  لمػػف سػػتب ذءك ػػه , كالكى ػػهلل ال ػػهلل هلل 
ىمػػػش مػػػف اضػػػحه ا  تاػػػملش اػػػج الػػػهللء م , كهػػػذا  اطػػػج الظػػػف  ػػػملمغفب  لمػػػف سػػػتب ذءك ػػػه 

 .جِ)كاسقه  خوؼ المامف,  انءه ىمش ال ؾ
 :المختارالقوؿ 

فهلللػػ  المػػمءا ف  ظدػػب فف مػػش  اػػهلل هػػذا الاػػبض اقػػكاؿ المػػمءا ف كالمج ػػش ف كالػػبهلل ى       
ءاقػػػمهلل اعجمػػػمع  هللكءػػػه لكػػػف اىت ػػػمب قػػػكؿ الفمسػػػؽ كىػػػهللـ االقػػػكؿ ااكؿ هػػػك الػػػباج  كهػػػك 

باهلل  الحػػؽ كالةػػكا   ػػه ال ال مطػػؿ,   ػػبط : فف  ت ػػ ف ءشاهػػ  الفمسػػؽ المجتدػػهلل اػػج قكلػػه كا 
ال او.اف الا ب   ملهللل ؿ ال  مل خص ان  ذا فظدب هللل ون مقءامن فىتهلل  ه, كا 

فمم مم اىتبض ىم ػه  ػسف الكػماب خػمب  ىػف اامػ  المقةػكهلل  اتفمقػمن , اػو  حػت   ػه      
كال  قما ىم ه الفمبؽ لكجكهلل الفبؽ , كخ ب الفمسؽ  بهلل ةذا كمف مءه هك , لكف هذا هللل ػؿ 

 .جّ) بىج مف الكتم  فك السء  او  مكف بهلله لحمؿ قمئمه 
                                                           

 .ِّٗ/ّ, كت س ب التحب ب ُِّ/ُفةكؿ السبخسج  -جُ)
 .ِٕٔ/ِ يءظب: اكات  البحمكي  -جِ)
 ج.ِٕٕ يءظب: االثمب المتبت   ىمش الفسؽ اج الفقه االسومج )ص: -جّ)
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كالةػػو  كالسػػوـ ىمػػش الء ػػج المةػػطفش سػػ هللءم محمػػهلل كىمػػش آلػػه  ;  ككفػػش  الحمػػهلل    
   ;كةح ه كسمـ فمم  اهلل 

ءاقمهلل اعجممع مػع مخملفػ  ااقهلل تـ  حمهلل ا  هذا ال حث الخمص  مسسل  مدم  كهج      
 كا مم  مج فهـ الءتمئ  التج ت ٌ ءي ىءه: ,المجتدهلل الفمسؽ مف ىهللمه 

  مخملف  المجتدهلل الم تهللع ةف كمءي  هللىته مكفب  . ال  اتهللٌ  -ُ
اختوؼ الفقدم  اج االىتػهللاهلل  ػبفم المجتدػهلل الم تػهللع ةف كمءػي  هللىتػه   ػب مكفػب   -ِ

كاءمػػػم مقتضػػػمهم التضػػػم ؿ كالقػػػكؿ الػػػباج  هػػػك ىػػػهللـ اعىتػػػهللاهلل  بف ػػػه ا ضػػػمن ك ءاقػػػهلل 
 اعجممع  مع مخملفته.

ب كالك ػػػمئب ىمػػػش حػػػهلل الفسػػػكؽ هػػػك اسػػػـ مػػػباهللؼ لماةػػػ مف كهػػػك  قػػػع اػػػج الةػػػغمئ -ّ
 سكا .

ال  فٌسػػػػؽ ةػػػػمح  الةػػػػغ ب  اال ةذا فةػػػػٌب ىم دػػػػم فك كببهػػػػم ادػػػػج ح ءئػػػػذ تمحػػػػؽ  -ْ
  ملك مئب.

اخػػػتوؼ  الفقدػػػم  اػػػج اىت ػػػمب قػػػكؿ المجتدػػػهلل الفمسػػػؽ كاالىتػػػهللاهلل  ػػػه اػػػج اعجمػػػمع  -ٓ
كالػػػباج  هػػػك اىت ػػػمب قػػػكؿ المجتدػػػهلل الفمسػػػؽ كىػػػهللـ اءاقػػػمهلل اعجمػػػمع   هللكءػػػه لكػػػف 

باهلل  الحؽ  بف ه كالةكا  ال ال مطؿ .اف تت  ف ءشا ;  بكط   ه  المجتدهلل كا 
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اع دػػم  اػػج  ػػب  المءدػػم  ىمػػش مءدػػم  الكةػػكؿ ةلػػش ىمػػـ ااةػػكؿ لم  ضػػمكم ,  .ُ
, تحق ػػؽ : جممىػ  مػف الاممػػم  , هللاب هػػج ٕٔٓي) ىمػج  ػف ى ػهلل الكػػماج السػ كج

 .َُْْ  بكي , الط ا  ااكلش ,  –الكت  الامم   
كتط  قمته اج مجمؿ ااسكاؽ الممل   , محمهلل اام ف كلػهلل ىػملج الغػوكم  اعجتدمهلل .ِ

,   بكي  ـ.ََِٖل ءمف, الط ا  االكلش, -ال ءق طج, هللاب ا ف حـش
ج ٖٗاعجتدػػمهلل كمػػهللل حمجتءػػم ال ػػه اػػج هػػذا الاةػػب ,هلل. سػػا هلل اااغمءسػػتمءج )ص: .ّ

 ج.ّّءقو ىف االجتدمهلل كتط  قمته المامةب  )ص:
هػػػػػج, ُّٖمػػػػهلل  ػػػػف ا ػػػػباه ـ  ػػػػف المءػػػػذب الء سػػػػم كبم )ي  كػػػػب مح ف ػػػػكاعجمػػػػمع ,  .ْ

 تحق ؽ الاهلل ى هلل المءاـ ,مبكش االسكءهللب   لمكتم .
االحكػػػػمـ المتبت ػػػػ  ىمػػػػش الفسػػػػؽ اػػػػج الفقػػػػه اعسػػػػومج, اكامءػػػػم آهللـ , مكت ػػػػ  هللاب  .ٓ

 , هلل.ط. المءدم  , الب مض
,  هػػػجْٔٓي)اعحكػػمـ اػػج فةػػكؿ ااحكػػمـ , ىمػػج  ػػف فحمػػهلل  ػػف حػػـش ااءهلللسػػج  .ٔ

 .  َُْْالقمهب  ,الط ا  ااكلش ,  –لحهلل ث هللاب ا
, هللاب الكتػم   هػػجُّٔي) مػهللماعحكمـ اج فةكؿ ااحكمـ , ىمج  ػف محمػهلل اآل .ٕ

 هػ.َُْْ  بكي , الط ا  ااكلش, -الاب ج
هػػػػج, هللاب َٓٓةح ػػػم  ىمػػػـك الػػػهلل ف , ا ػػػج حممػػػهلل محمػػػهلل  ػػػف محمػػػهلل الغشالػػػج )ي  .ٖ

 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗالكت  الامم  , الط ا  االكلش , 
الماػػملج ى ػػهللالممؾ الجػػك ءج,  كاعب ػػمهلل ةلػػش قكاطػػع ااهلللػػ  اػػج فةػػكؿ االىتقػػمهلل, ف ػػ .ٗ

-هػػػػػػ -َُْٓتحق ػػػػػؽ فسػػػػػاهلل تمػػػػػ ـ, ملسسػػػػػ  الكتػػػػػ  الثقػػػػػماج, الط اػػػػػ  ااكلػػػػػش , 
 ـ.ُٖٓٗ
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ةب ػػمهلل الفحػػكؿ ةلػػج تحق ػػؽ الحػػؽ مػػف ىمػػـ ااةػػكؿ , محمػػهلل  ػػف ىمػػج  ػػف محمػػهلل  .َُ
 كفب  طءػم , -, هللم ؽ  هػج , تحق ؽ ال    فحمهلل ىشك ىءم  َُِٓال ككمءج )ي 

قػػػػهللـ لػػػػه ال ػػػػ   خم ػػػػؿ المػػػػ ا كالػػػػهللكتكب كلػػػػج الػػػػهلل ف ةػػػػمل  اباػػػػكب,  هللاب الكتػػػػم  
 .الاب ج

فةػػػكؿ اع مػػػمف اػػػج ضػػػك  الكتػػػم  كالسػػػء  , ءخ ػػػ  مػػػف الاممػػػم  , كشاب  ال ػػػلكف  .ُُ
المممكػػػػ  الاب  ػػػػ  السػػػػاكهلل   ,الط اػػػػ  :  -اعسػػػػوم   كااكقػػػػمؼ كالػػػػهللىك  كاعب ػػػػمهلل 

 هػ.ُُِْااكلش ,
            السبخسػػػػػج, ال ػػػػػج  كػػػػػب محمػػػػػهلل  ػػػػػف فحمػػػػػهلل  ػػػػػف ف ػػػػػج سػػػػػدؿ السبخسػػػػػج  ةػػػػػكؿف .ُِ
هػػػج, تحق ػػؽ ا ػػج الكاػػم  االاغػػمءج, هللاب الكتػػ  الامم ػػ , الط اػػ  االكلػػش , َْٗي  )

 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُْْ
: الكتػػػم  السػػػممج , مةػػػهللب الام ػػػمءج ةػػػمم ؿ  ػػػف الػػػبح ـ , ى ػػػهللفةػػػكؿ الاق ػػػهلل   .ُّ

عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم   ,  ا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك  مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  تفب غدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت   هللبكا
,http://www.islamweb.net ,  [ بقػػػػػـ هػػػػػك الجػػػػػش  كبقػػػػػـ آل ػػػػػم, مػػػػػبقـ الكتػػػػػم 

 . [هللبكا ٗ - الهللبا
المكت ػػػ   ,تحق ػػػؽ خ ػػػبم سػػػا هلل, هػػػػجُّْٓي) ةػػػكؿ الفقػػػه , محمػػػهلل الخضػػػبمف  .ُْ

 . , هلل.ط التكا ق  
 ـ.ََِٓهللاب الفكب,  ,هػجُّْٔي) كه   الشح مجهلل. فةكؿ الفقه اعسومج,  .ُٓ
ةسػػػحمؽ ة ػػػباه ـ  ػػػف مكسػػػش  ػػػف محمػػػهلل المخمػػػج ال ػػػمط ج )ي  ك, ف ػػػ اعىتةػػػمـ .ُٔ

الػػػػػهللاب ااثب ػػػػػ  الط اػػػػػ  الثمء ػػػػػ   هػػػػػػج, تحق ػػػػػؽ  ػػػػػدكب  ػػػػػف حسػػػػػف آؿ سػػػػػم ممف,َٕٗ
 ـ.ََِٕ -هػُِْٖ
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فىػػػػوـ السػػػػء  المء ػػػػكب  الىتقػػػػمهلل الطمئفػػػػ  الءمج ػػػػ  المءةػػػػكب  , حػػػػماظ  ػػػػف فحمػػػػهلل  .ُٕ
وم   هػػػػػػػػج , تحق ػػػػػػػؽ حػػػػػػػمـش القمضػػػػػػػج , كشاب  ال ػػػػػػػلكف اعسػػػػػػػُّٕٕالحكمػػػػػػػج) ي 

 هػ.ُِِْالمممك  الاب    الساكهلل  , الط ا  الثمء  ,  -كااكقمؼ كالهللىك  كاعب مهلل 
 الحباءػػػػػػػج ت م ػػػػػػ   ػػػػػػف الحمػػػػػػ ـ ى ػػػػػػهلل  ػػػػػػػف فحمػػػػػػهلل اقتضػػػػػػم  الةػػػػػػباط المسػػػػػػتق ـ ,  .ُٖ

القػػػمهب  ,  – المحمهلل ػػػ  السػػػء  الفقػػػج , مط اػػػ  حممػػػهلل محمػػػهلل: , تحق ػػػؽهػػػػجِٖٕي)
 . ُّٗٔ , الثمء   الط ا 

 مػػػف خم ػػؿ ال مػػػكم , ممتقػػػش فهػػػؿ , بسػػػمل  هللكتػػػكباه ا االقػػػكاؿ الفقد ػػ االءفػػباهلل اػػػج  .ُٗ
 . الحهلل ث, ال  ك  الاءك كت  

, الش المذه  الحؽ مػف فةػكؿ التكح ػهللالحؽ ىمش الخمؽ اج بهلل الخوامي  ة ثمب .َِ
, هللاب  هػػػجَْٖال مػػمءج ي)ا ػػف الػػكش ب , محمػػهلل  ػػف ة ػػباه ـ  ػػف ىمػػج  ػػف المبتضػػش 

 .ُٕٖٗ  الثمء   ,   بكي, الط ا -الكت  الامم  
ال مىػػػػث ىمػػػػش ةءكػػػػمب ال ػػػػهللع كالحػػػػكاهللث, ى ػػػػهلل الػػػػبحمف  ػػػػف ةسػػػػممى ؿ ف ػػػػك  ػػػػمم   .ُِ

, القػمهب  , الط اػ  ااكلػش –الدػهللل هللاب  , تحق ؽ : ىثممف فحمهلل ىء ػب,هػجٓٔٔي)
ُّٖٗ – ُٕٖٗ. 

ال حػػػػب المحػػػػ ط اػػػػج فةػػػػكؿ الفقػػػػه,  ػػػػهللب الػػػػهلل ف محمػػػػهلل  ػػػػف  دػػػػمهللب  ػػػػف ى ػػػػهلل ا   .ِِ
ضػػػ ط ءةكةػػػه كخػػػب  فحمهلل ثػػػه كىمػػػؽ ىم ػػػه: هلل. هػػػػج ,تحق ػػػؽ ْٕٗالشبك ػػػج )ي 

 ـ.َََِ -هػ ُُِْمحمهلل محمهلل تممب, هللاب الكت  الامم  ,
هػػػػج, هللاب ٕٖٓ ػػػهللائع الةػػػءمئع اػػػج تبت ػػػ  ال ػػػبائع  ,ىػػػو  الػػػهلل ف الكمسػػػمءج )ي  .ِّ

 ـ.ُِٖٗ  بكي,  -الكتم  الاب ج
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لػؼ ى ػهلل ا  التػك جبم , هػذا الكتػم  بسػمل  ىمم ػ  تقػهللـ  دػم المل , ال هللع الحكل ػ   .ِْ
لء ؿ هللبج  الممجست ب اػج جمماػ  اعمػمـ محمػهلل  ػف سػاكهلل اعسػوم   قسػـ الاق ػهلل  , 

 هػ.َُْٔكمء  ةمح دم هللبج  الممجست ب  تقهلل ب ممتمش ىمـ 
            الماػػػػػػملج ى ػػػػػػهللالممؾ  ػػػػػػف ى ػػػػػػهللا  الجػػػػػػك ءج  ف ػػػػػػكال بهػػػػػػمف اػػػػػػج فةػػػػػػكؿ الفقػػػػػػه ,  .ِٓ
 هػج, تحق ؽ ى هللالاظ ـ الهلل   , هللاب االءةمب.ْٖٕي  )
مف الختةب,  ب  مختةب ا ف الحمج ,  ما الهلل ف ا ػج الثءػم  محمػكهلل  ػف     .ِٔ

هػج, تحق ػؽ الػهللكتكب محمػهلل مظدػب  قػم , ْٕٗى هللالبحمف  ف فحمهلل ااةفدمءج )ي 
 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔهللاب المهللءج, الط ا  االكلش , 

تػػم  الاػػبكا مػػف جػػكاهب القػػممكا , محٌمػػهلل  ػػف محٌمػػهلل  ػػف ى ػػهلل الػػبٌشاؽ الحسػػ ءج  .ِٕ
, تحق ػػػػؽ مجمكىػػػػ  مػػػػف المحققػػػػ ف, هللاب هػػػػػجَُِٓي)ضػػػػش الشه  ػػػػهللم الممقٌػػػػ   مبت

 الدهللا  .
هػػػػػػج, هللاب الكتػػػػػ  ُٖٔءج )ي ىمػػػػػج  ػػػػػف محمػػػػػهلل الجبجػػػػػم ال ػػػػػب ؼالتاب فػػػػػمي ,  .ِٖ

 ـ.ُّٖٗ -هػ َُّْ, الط ا  االكلش الامم  
تفس ب ال حب المح ط , محمهلل  ف  كسؼ ال د ب  ػس ج ح ػمف ااءهلللسػج, تحق ػؽ :  .ِٗ

: محمهلل ماكض , مبؾ اج التحق ػؽ ال    ىمج -المكجكهلل ال    ىمهللؿ فحمهلل ى هلل 
 -هلل.شكب ػػػػم ى ػػػػهلل المج ػػػػهلل الءػػػػكقج ك هلل.فحمػػػػهلل الءجػػػػكلج الجمػػػػؿ ,هللاب الكتػػػػ  الامم ػػػػ  

 ـ ََُِ -هػ  ُِِْل ءمف/   بكي, الط ا  االكلش , 
 تفسػػ ب بك  ال  ػػمف , ةسػػممى ؿ حقػػج  ػػف مةػػطفش اعسػػتمء كلج الحءفػػج الخمػػكتج .َّ

 . , هلل.ط لتباث الاب ش,  هللاب ةح م  ا هػجُُِٕي)
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ـ , محمهلل  ف ف ػج ءةػب اتػك   ػف تفس ب  ب   مم اج الةح ح ف ال خمبم كمسم .ُّ
, تحق ػػؽ الػػهللكتكب  : ش  ػػهلل   هػػػجْٖٖي) ا   ػػف اتػػك   ػػف حم ػػهلل ااشهللم الحم ػػهللمى ػػهلل

           القػػػػػػػػػػمهب  , الط اػػػػػػػػػػ  االكلػػػػػػػػػػش, -الاش ش , مكت ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػء  محمػػػػػػػػػػهلل سػػػػػػػػػػا هلل ى ػػػػػػػػػػهلل
 ـ. ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ

هػػػػج,الءم ب هللاب ٕٖٗب كالتحب ػػب اػػػج ىمػػـ ااةػػكؿ ,ا ػػػف فم ػػب الحػػم  )ي التقب ػػ .ِّ
 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕالفكب, 

ف ك الفضؿ فحمػهلل  ػف ىمػج ,  التمخ ص الح  ب اج تخب   فحمهلل ث الباااج الك  ب .ّّ
,  هللاب الكتػػػ  الامم ػػػ ,  هػػػػجِٖٓ) ي  ػػػف محمػػػهلل  ػػػف فحمػػػهلل  ػػػف حجػػػب الاسػػػقوءج 

 .ـُٖٗٗهػ. ُُْٗ, لط ا : الط ا  ااكلش ا
التمد هلل اج فةكؿ الفقه, ا ج الخطم  محفكظ  ف فحمػهلل الكمػكذاءج الحء مػج )ي  .ّْ

هػػػػج, تحق ػػػؽ الػػػهللكتكب مف ػػػهلل محمػػػهلل ف ػػػك ىم ػػػ , مبكػػػش ال حػػػث الاممػػػج كاح ػػػم  َُٓ
 ـ.ُٖٓٗ -هػ  َُْٔالتباث االسومج, الط ا  االكلش , 

هػػػػػج, تحق ػػػػؽ َّٕمءةػػػكب محمػػػػهلل  ػػػػف ة ػػػباه ـ ااشهػػػػبم)ي  ف ػػػػكتدػػػذ   المغػػػػ  ,  .ّٓ
 ـ.ُْٔٗ -هػ ُّْٖ هللالسوـ محمهلل همبكف, هللاب القكم   الاب   , ى
الحسػػػ ف  ػػػف مسػػػاكهلل  ػػػف محمػػػهلل الفػػػػبا   ف ػػػػكالتدػػػذ   اػػػج اقػػػه االمػػػمـ ال ػػػمااج,  .ّٔ

هػػػج, تحق ػػؽ ال ػ   ىػػمهللؿ احمػػهلل ى ػػهلل المكجػكهلل, كال ػػ   ىمػػج محمػػهلل ُٔٓال غػكم)ي 
 ـ.ُٕٗٗ -هػُُْٖماكض, هللاب الكت  الامم  , الط ا  االكلش , 

,  هػػػجَُُّي) ىمػػش مدمػػمي التاػػمب ؼ , محمػػهلل ى ػػهلل الػػبلكؼ المءػػمكمالتكق ػػؼ  .ّٕ
  ػػبكي ,  -تحق ػػؽ : هلل. محمػػهلل بضػػكاف الهللا ػػ , هللاب الفكػػب المامةػػب , هللاب الفكػػب 

 .َُُْهللم ؽ , الط ا  ااكلش , 
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         هػػػػػج , ِٕٗت سػػػػ ب التحب ػػػػب , محمػػػػهلل فمػػػػ ف ػ الماػػػػبكؼ  ػػػػسم ب  مهلل ػػػػمه )ي  .ّٖ
 هللاب الفكب.

          جافػػػػػب محمػػػػػهلل  ػػػػػف جب ػػػػػب الط ػػػػػبم  ف ػػػػػكجػػػػػممع ال  ػػػػػمف ىػػػػػف تسك ػػػػػؿ آم القػػػػػباف ,  .ّٗ
      هػػػػػػػػػػج, مط اػػػػػػػػػ  مةػػػػػػػػػطفش ال ػػػػػػػػػم ج الحم ػػػػػػػػػج كاكالهلله, الط اػػػػػػػػػ  الثملثػػػػػػػػػ ,َُّي  )

 ـ.ُٖٔٗ -هػُّٖٖ
ى ػهللا  محمػهلل  ػف احمػهلل االءةػمبم القبط ػج المػملكج  ف ػكالجممع احكمـ القباف ,  .َْ

هلل ا ػػػباه ـ الحفءػػػػمكم , هللاب الحػػػػهلل ث , الط اػػػػ  هػػػػج, تحق ػػػػؽ الػػػػهللكتكب محمػػػػُٕٔ)ي 
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْاالكلش , 

 .َْالهللممـ ,ص:-هللاب الجكشم الحكاهللث كال هللع, ىمج الحم ج , .ُْ
 ػػػا مف محمػػػهلل ةسػػػممى ؿ ,مكت ػػػ  الءدضػػػ   هلل. هللباسػػػمي حػػػكؿ االجمػػػمع كالق ػػػما,  .ِْ

 ـ.ُّٗٗ-هػُُّْالط ا  الثمء    المةب  ,
ف ػػك الفضػػؿ فحمػػهلل  ػػف ىمػػج  ػػف محمػػهلل  ػػف ,  الهللبا ػػ  اػػج تخػػب   فحمهلل ػػث الدهللا ػػ  .ّْ

ا  هم ػػـ ال مػػػمءج : السػػ هلل ى ػػػهلل, تحق ػػؽ هػػػػجِٖٓ) ي فحمػػهلل  ػػف حجػػػب الاسػػقوءج 
 , هلل.ط.   بكي –هللاب المابا  ,  المهللءج

تحق ػػؽ تاب ػػ : المحػػممج ادمػػج  هللبب الحكػػمـ  ػػب  مجمػػ  ااحكػػمـ ,ىمػػج ح ػػهللب, .ْْ
 هللاب الكت  الامم  , ل ءمف /   بكي. الحس ءج,

هػػػػج, تحق ػػػؽ محمػػػهلل ْٖٔ,  ػػػدم  الػػػهلل ف فحمػػػهلل  ػػػف ةهللب ػػػا القبااػػػج)ي  الػػػذخ ب  .ْٓ
 ـ.ُْٗٗحجج, هللاب الغب , 

, جهػػػَِْ ي)ال ػػمااج القب ػػج المطم ػػج ةهللب ػػا  ػػف محمػػهلل ى ػػهللا  البسػػمل  , ف ػػك .ْٔ
 .ـَُْٗ/هػُّٖٓ مةب, الط ا  ااكلش, الحم ج,  مكب , مكت ه فحمهلل: تحق ؽ
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ىػػػػف مختةػػػػب الحمجػػػػ  , تػػػػم  الػػػػهلل ف ى ػػػػهللالكهم   ػػػػف ىمػػػػج  ػػػػف باػػػػع الحمجػػػػ   .ْٕ
ض, ىػػػػمهللؿ فحمػػػػهلل , تحق ػػػػؽ : ىمػػػػج محمػػػػهلل ماػػػػك  هػػػػػجُٕٕي) الكماج السػػػػ كجى ػػػػهلل

                   ل ءػػػػػػػػػػػػػػمف /   ػػػػػػػػػػػػػػبكي , الط اػػػػػػػػػػػػػػ  : ااكلػػػػػػػػػػػػػػش -المكجكهلل ,ىػػػػػػػػػػػػػػملـ الكتػػػػػػػػػػػػػػ ى ػػػػػػػػػػػػػػهلل
 .هػ ُُْٗ -ـ  ُٗٗٗ -
, المكتػػػػ   هػػػػػجٕٔٔي) شكب ػػػػم  ح ػػػػش  ػػػػف  ػػػػبؼ الءػػػػككم ف ػػػػكبكضػػػػ  الطػػػػمل  ف,  .ْٖ

 ., هلل.طاالسومج
بكض  الءمضب كجٌء  المءمظب, مكاؽ الهلل ف ى هللا   ف فحمهلل  ف محمهلل  ػف قهللامػ   .ْٗ

هػػػج, تحق ػػؽ الػػهللكتكب ى ػػهللالكب ـ  ػػف ىمػػج الءممػػ  ,مكت ػػ  الب ػػهلل, َِٔالمقهللسػػج )ي 
 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُّْالط ا  االكلش , 

 مبمماػػػػػػمءش كممػػػػػػمي الءػػػػػػما , ف ػػػػػػك  كػػػػػػب محمػػػػػػهلل  ػػػػػػف القمسػػػػػػـ ااء ػػػػػػ جالشاهػػػػػػب اػػػػػػ .َٓ
  ػػػػػبكي ,  -, تحق ػػػػػؽ : هلل. حػػػػػمتـ ةػػػػػمل  الضػػػػػممف ملسسػػػػػ  البسػػػػػمل  هػػػػػػجِّٖي)

 .ُِٗٗ-هػ ُُِْالط ا  : ااكلش , 
الا ػػػما فحمػػػهلل  ػػػف محمػػػهلل  ػػػف حجػػػب المكػػػج  ف ػػػكالشكاجػػػب ىػػػف اقتػػػباؼ الك ػػػمئب,  .ُٓ

 ـ.َُٕٗ -هػ َُّٗهػج, الط ا  الثمء   , ْٕٗمج)ي ثالد 
ؿ اام ػب الكحوءػج الةػءامءج س ؿ السوـ  ػب   مػكغ المػباـ , محمػهلل  ػف ةسػممى  .ِٓ

            هػػػػػػػػػػػػػػج ,مكت ػػػػػػػػػػػػػ  مةػػػػػػػػػػػػػطفش ال ػػػػػػػػػػػػػم ج الحم ػػػػػػػػػػػػػج , الط اػػػػػػػػػػػػػ  البا اػػػػػػػػػػػػػ ُُِٖ)ي 
 ـ.َُٔٗ-قُّٕٗ

هػػػػج, تحق ػػػؽ  ِّٕى ػػػهللا  محمػػػهلل  ػػػف  ش ػػػهلل القشك ءػػػج )ي  كسػػػءف ا ػػػف ممجػػػ  , ف ػػػ .ّٓ
 ـ.ُٔٗٗ-هػ ُُْٔال    خم ؿ مسمكف   حم, هللاب المابا  , الط ا  االكلش , 

هػػػػػج, هللاب ِٕٓسػػػػءف ا ػػػػج هللاكهلل, سػػػػم ممف  ػػػػف اا ػػػػاث السجسػػػػتمءج ااشهللم )ي  .ْٓ
 ـ.ُّٕٗ -هػ ُّّٗالحهلل ث , الط ا  االكلش , 
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هػػػػج, تحق ػػػؽ ِٕٗى سػػػش محمػػػهلل  ػػػف ى سػػػش  ػػػف سػػػكب  )ي كسػػػءف التبمػػػذم , ف ػػػ .ٓٓ
 ك ب  فحمهلل محمهلل  مكب , هللاب الكت  الامم  .

تػػػبق ـ مكتػػػ  هػػػػج,تحق ؽ ك َّّسػػػءف الءسػػػمئج , فحمػػػهلل  ػػػف  ػػػا    ػػػف ىمػػػج )ي  .ٔٓ
 ـ.ُْٗٗ -هػُُْْتحق ؽ التباث االسومج, هللاب المابا  . الط ا  الثملث , 

             سػػػػػػ ب فىػػػػػػوـ الءػػػػػػ و ,  ػػػػػػما الػػػػػػهلل ف محمػػػػػػهلل  ػػػػػػف احمػػػػػػهلل  ػػػػػػف ىثمػػػػػػمف الػػػػػػذه ج  .ٕٓ
هػج, تحق ؽ  ا   االبءلكط كآخبكف, ملسس  البسمل , الط اػ  الثمء ػ  , ْٖٕي  )
 ـ.ُِٖٗ-َُِْهػ
ضػ   لمػتف التءقػ   اػج فةػكؿ الفقػه , سػاهلل الػهلل ف مسػاكهلل  ب  التمػك   ىمػش التك  .ٖٓ

هػػػػج ,تحق ػػػؽ شكب ػػػم ىم ػػػباي , هللاب الكتػػػ  ّٕٗ ػػػف ىمػػػب التفتػػػمشاءج ال ػػػمااج )ي 
 مػ . ُٔٗٗ -هػ  ُُْٔل ءمف, الط ا  : الط ا  ااكلش  –الامم     بكي 

 ػػب  الشبك ػػج ىمػػش مختةػػب الخبقػػج اػػج الفقػػه ىمػػش مػػذه  االمػػمـ فحمػػهلل  ػػػف  .ٗٓ
هػػػػج, ِٕٕلػػػهلل ف محمػػػهلل  ػػػف ى ػػػهللا  الشبك ػػػج المةػػػبم الحء مػػػج)ي حء ػػػؿ,  ػػػما ا

تحق ػػػؽ ال ػػػ   ى ػػػهللا   ػػػف ى ػػػهللالبحمف الج ػػػب ف, هللاب فكلػػػج الءدػػػش, الط اػػػ  الثمء ػػػ  
 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُْْ

 ػػب  الكككػػ  المء ػػب, تقػػج الػػهلل ف ف ػػك ال قػػم  محمػػهلل  ػػف فحمػػهلل الفتػػكحج الماػػبكؼ  .َٔ
ءش ػػه حمػػمهلل , مكت ػػ  الا  كػػمف, هػػػج, تحق ػػؽ محمػػهلل الشح مػػج ك ِٕٗ ػػم ف الءجػػمب )ي 
 مػ. ُٕٗٗ -هػ ُُْٖالط ا  الثمء   

               ػػػػػػػب  مختةػػػػػػػب البكضػػػػػػػ  , سػػػػػػػم ممف  ػػػػػػػف ى ػػػػػػػهلل القػػػػػػػكم  ػػػػػػػف الكػػػػػػػب ـ الطػػػػػػػكاج  .ُٔ
الط اػػ   ا   ػػف ى ػػهلل المحسػػف التبكػػج, ملسسػػ  البسػػمل ,هػػػج,تحق ؽ ى ػػهللُٕٔي  )

 ـ.ُٕٖٗهػ /  َُْٕااكلش , 
 اعلكتبكءج. فىهلله لمء ب ةمح  فضكا  ال  مف , .ِٔ
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الةػػػمح ج اػػػج اقػػػه المغػػػ  , فحمػػػهلل  ػػػف اػػػمبا  ػػػف شكب ػػػم  القشك ءػػػج الػػػباشم, ف ػػػك  .ّٔ
 . ـُٕٗٗ-هػُُْٖالط ا  ااكلش ,  محمهلل ىمج   ضكف,  هػجّٓٗ) يالحس ف 

       هػػػػػػػج, ُِٔةػػػػػػح   مسػػػػػػمـ,  ػػػػػػف الحجػػػػػػم   ػػػػػػف مسػػػػػػمـ الق ػػػػػػ بم الء سػػػػػػم كبم) ي .ْٔ
          الط اػػػػػػػػػ  االكلػػػػػػػػػش ,ال مقج, هللاب الحػػػػػػػػػهلل ث, تحق ػػػػػػػػػؽ كتػػػػػػػػػبق ـ محمػػػػػػػػػهلل اػػػػػػػػػلاهلل ى ػػػػػػػػػهلل

 ـ.ُُٗٗ -هػ ُُِْ
الاػػهلل  اػػج فةػػكؿ الفقػػه, القمضػػج ف ػػك  امػػش , محمػػهلل  ػػف الحسػػ ف  ػػف محمػػهلل  ػػف  .ٓٔ

هػػػج, حققػػه كىمػػؽ ىم ػػه كخػػب  ءةػػه : هلل فحمػػهلل  ػػف ىمػػج ْٖٓخمػػؼ ا ػػف الفػػبا  )ي 
جمماػػ  الممػػؾ  - ػػف سػػ ب الم ػػمبكج, ااسػػتمذ الم ػػمبؾ اػػج كم ػػ  ال ػػب ا   ملب ػػمض 

 ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْالط ا  الثمء    اعسوم  ,محمهلل  ف ساكهلل 
محمػػػهلل محمػػػكهلل  ػػػف احمػػػهلل   ػػػكىمػػػهلل  القػػػمبم  ػػػب  ةػػػح   ال خػػػمبم ,  ػػػهللب الػػػهلل ف ا .ٔٔ

 ., هلل.ط , هللاب الفكب هػجٖٓٓي) الا ءج
اتمكل اعممـ الءككم المسمم    المسمئؿ المءثكب   , ا ج شكب م مح ج الهلل ف  ح ػش  .ٕٔ

ال    ىو  الهلل ف  ػف الاطػمب, تحق ػؽ  هػج,تبت   تمم ذهٕٔٔ ف  بؼ الءككم )ي 
 . ل ءمف–محمهلل الءٌجمب, هللاب ال  مئب االسوم  ,   بكي 

اػػت  القػػهلل ب الجػػممع  ػػ ف اءػػج البكا ػػ  كالهللبا ػػ  مػػف ىمػػـ التفسػػ ب , محمػػهلل  ػػف ىمػػج  .ٖٔ
, تحق ػػػػؽ سػػػ هلل  ػػػػف ا ػػػباه ـ  ػػػف ةػػػػمهللؽ  ػػػف ىمػػػػباف , هللاب هػػػػجَُِٓي) ال ػػػككمءج

 ـ. ُّٗٗ -هػ ُُّْالحهلل ث , الط ا  االكلش, 
الفبكؽ )فءكاب ال ػبكؽ اػج فءػكا  الفػبكؽج,  ػدم  الػهلل ف فحمػهلل  ػف فهللب ػا القبااػج  .ٗٔ

 خم ؿ المءةكب , هللاب الكت  الامم  .: هػج, تحق ؽ ْٖٔ)ي 
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هػػػػج, تحق ػػػؽ َّٕ, فحمػػػهلل  ػػػف ىمػػػج الػػػباشم الجةػػػمص)ي الفةػػػكؿ اػػػج ااةػػػكؿ .َٕ
ي, الط اػ  , كشاب  ااكقػمؼ كال ػئكف اعسػوم   هللكلػ  الكك ػ هلل.ىج ؿ جمسػـ الء ػمج

 ااكلش.
اػػػػػكات  البحمػػػػػكي   ػػػػػب  مسػػػػػمـ الث ػػػػػكي, ى ػػػػػهلل الامػػػػػج محمػػػػػهلل  ػػػػػف ءظػػػػػمـ الػػػػػهلل ف   .ُٕ

هللاب اح ػم  التػباث الاب ػج,   ػبكي ل ءػمف الط اػ  ااكلػش,  هػج,ُِِٓااءةمبم)ي 
 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٖ

 المءػمكم الاػمبا ف تػم   ػف الػبلكؼ  ا ػهلل المػهللىك محمػهلل الػهلل ف , ش فا ض القهلل ب  .ِٕ
,   بكي/ل ءمف ,الط اػ  االكلػش –   ج, هللاب الكت  الاممهػَُُّ: المتكاش) القمهبم
 ـ.ُْٗٗ-هػ ُُْٓ

, الط اػ   سػكب   –هللاب الفكػب. هللم ػؽ ,  ساهللم ف ك ح  ػ  , هلل.القممكا الفقدج  .ّٕ
 . ـ ُٖٖٗهػ ل  َُْٖالثمء   

          القػػػػػممكا المحػػػػػ ط , مجػػػػػهلل الػػػػػهلل ف محمػػػػػهلل  ػػػػػف  اقػػػػػك   ػػػػػف محمػػػػػهلل الف بكشآ ػػػػػمهللم  .ْٕ
 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓالكت  الامم   , الط ا  االكلش , هػج, هللاب ُٕٖي  )
هػػػ   ػػسف مكضػػكع  َُْٓقػػباب المجمػػع الفقدػػج اػػج هللكبتػػه الثممءػػ  المءاقػػهلل  ىػػمـ   .ٕٓ

ج , اتػػمكل كاست ػػمباي مكقػػع اعسػػوـ ال ػػـك , مكقػػع اعسػػوـ ّاعجتدػػمهلل بقػػـ القػػباب )
 .ُٖٓ/ُٕال ـك 

 ػػػػػػػهللالج مب لبمػػػػػػػمـ مءةػػػػػػػكب  ػػػػػػػف محمػػػػػػػهلل  ػػػػػػػف ى قكاطػػػػػػػع ااهلللػػػػػػػ  اػػػػػػػج ااةػػػػػػػكؿ, .ٕٔ
-هػػج,تحق ؽ محمػهلل حسػف ال ػمااج,هللاب الكتػ  الامم ػ  ,   ػبكيْٖٗالسمامءج)ي 

 ـ.ُٕٗٗ -هػُُْٖل ءمف الط ا  االكلش 
ىش الهلل ف ى ػهللالاش ش  ػف ى ػهلل السػوـ السػممج  قكاىهلل ااحكمـ اج مةمل  ااءمـ , .ٕٕ

 ., هلل.ط هػج, هللاب المابا َٔٔ)ي 
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, تحق ػػػؽ  هػػػػجْٖٕي) الػػػذه جى ػػػهللا  محمػػػهلل  ػػػف فحمػػهلل  ػػػف ىثمػػػمف  ف ػػػكالك ػػمئب,  .ٖٕ
         محػػػػػػػػج الػػػػػػػػهلل ف مسػػػػػػػػتك, هللاب ا ػػػػػػػػف كث ػػػػػػػػب كمكت ػػػػػػػػ  هللاب التػػػػػػػػباث, الط اػػػػػػػػ  الثملثػػػػػػػػ ,

 ـ.ُٕٖٗ -هػ  َُْٕ
ك ػػؼ االسػػباب ىػػف فةػػكؿ اخػػب اعسػػوـ ال ػػشهللكم, ىػػو  الػػهلل ف ى ػػهللالاش ش  ػػف  .ٕٗ

مػػػػب , هللاب الكتػػػػ  ا  محمػػػػكهلل محمػػػػهلل ىتحق ػػػػؽ ى ػػػػهللهػػػػػج, َّٕفحمػػػػهلل ال خػػػػمبم )ي 
 ـ.ُٕٗٗهػ/ُُْٖالط ا  ااكلش ي,   بك –الامم   

الفضػػػؿ جمػػػمؿ الػػػهلل ف محمػػػهلل  ػػػف مكػػػـب  ػػػف مءظػػػكب اااب قػػػج  ف ػػػكلسػػػمف الاػػػب  ,  .َٖ
 هػج, هللاب ةمهللب.ُُٕالمةبم )ي 

, هللاب  هػػجْٕٔ)يالممع اج فةكؿ الفقه , ف ك ةسحمؽ ة ػباه ـ  ػف ىمػج ال ػ باشم .ُٖ
 ـ.ُٖٓٗهػ , َُْٓ  بكي, الط ا  ااكلش ,  –الكت  الامم   

,  ػػػما الػػػهلل ف ف ػػػج  كػػػب محمػػػهلل  ػػػف فحمػػػهلل  ػػػف ف ػػػج سػػػدؿ السبخسػػػج  الم سػػػكط .ِٖ
 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُْْهػج, هللاب الكت  الامم  , الط ا  االكلش , َْٗ)ي
اءػػكب ال ػػمش ,  : هػػػج, تحق ػػؽِٖٕفحمػػهلل  ػػف ت م ػػ  الحٌباءػػج )ي ,  مجمػػكع الفتػػمكل .ّٖ

 ., هلل.طكىممب الجشاب, هللاب الكام  
لولكػػػمئج , محمػػػهلل حسػػػف  مىػػػ  ػػػب  فةػػػكؿ اىتقػػػمهلل فهػػػؿ السػػػء  كالجممحمضػػػباي  .ْٖ

الغفمب , مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .  ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullConte

nt&audioid=005911&full=0. 
 , هػػجَٔٔي) محمهلل  ػف ىمػب  ػف الحسػ ف الػباشمالمحةكؿ اج ىمـ ااةكؿ ,  .ٖٓ

 –جمماػػ  اعمػػمـ محمػػهلل  ػػف سػػاكهلل اعسػػوم    تحق ػػؽ : طػػه جػػم ب ا ػػمض الامػػكاءج,
 ََُْالب مض, الط ا  ااكلش , 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179500&full=1
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179500&full=1
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هػػج , هللاب ْٔٓمحمػهلل ىمػج  ػف حػـش ااءهلللسػج الظػمهبم)ي  ف ػكالمحمش  مالثػمب,  .ٖٔ
 , هلل.ط.الفكب

الػػهلل ف محمػػهلل  ػػف   ػػمامؾ ءسػػتا ف , مػػهللاب  السػػملك ف  ػػ ف مءػػمشؿ ة ػػمؾ ءا ػػهلل كا  ػػ .ٕٖ
الط اػػػ  , , هللاب الكتػػػم  الاب ػػػج هػػػػجُٕٓي) ف ػػػج  كػػػب ال ػػػد ب  ػػػس ف قػػػ ـ الجكش ػػػ 

 ـ.ُّٕٗ-هػُّّٗالثمء   
 لمختػػػػػػػمب ال ػػػػػػػءق طج بحمػػػػػػػه ا ا, محمػػػػػػػهلل اامػػػػػػػ ف  ػػػػػػػف  مػػػػػػػذكب  فةػػػػػػػكؿ الفقػػػػػػػه .ٖٖ

     الط اػػػػػػ : الخممسػػػػػػ ,,  مكت ػػػػػػ  الامػػػػػػـك كالحكػػػػػػـ, المهلل ءػػػػػػ  المءػػػػػػكب ,  هػػػػػػػجُّّٗ)ي
 .   ـ ََُِ

 ءػكب الحسػف ف ػك محمػهلل, سمطمف  ف ىمجمبقم  المفمت    ب  م كم  المةم    ,  .ٖٗ
: ل ءػمف , الط اػ  –   ػبكي الفكػب, هللاب , جهػَُُْ) القمبم ي الدبكم المو الهلل ف
 .ااكلش

, هػػػجَٓٓي) حممػػهلل محمػػهلل  ػػف محمػػهلل الغشالػػج ف ػػكالمستةػػفش اػػج ىمػػـ ااةػػكؿ,  .َٗ
 ـ.ُّٗٗ-هػ ُُّْااكلش,   بكي, الط ا  -هللاب الكت  الامم  

هػػػػػػج, تحق ػػػػػؽ  ػػػػػا   ُِْ ػػػػػف حء ػػػػػؿ ال ػػػػػ  مءج )ي , فحمػػػػػهللمسػػػػػءهلل اعمػػػػػمـ فحمػػػػػهلل .ُٗ
 ـ.ُٗٗٗ -هػ َُِْاابءملكط كآخبكف , ملسس  البسمل  الط ا  الثمء   ,

المسكهلل  اج فةػكؿ الفقػه, آلؿ ت م ػ , جمادػم ك ٌ ضػدم  ػدم  الػهلل ف ا ػك الا ػما  .ِٗ
هػػػج, تحق ػػؽ : ْٕٓاءػػج الهللم ػػقج )ي فحمػػهلل  ػػف محمػػهلل  ػػف فحمػػهلل  ػػف ى ػػهللالغءج الحب 
 القمهب .–محمهلل مح ش الهلل ف ى هلل الحم هلل, هللاب المهللءج 

هػػج,المكت   الامم ػ  َٕٕ ػف محمػهلل  ػف ىمػج الف ػكمج)ي  فحمػهللالمة م  المء ػب,  .ّٗ
 , هلل.ط.  بكي–
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مامب  الق كؿ   ب  سٌمـ الكةكؿ ةلش ىمـ ااةكؿ اج التكح هلل, حماظ  ػف فحمػهلل  .ْٗ
 ـ.ُّٖٗ-َُْْالفمبكؽ , الط ا  االكلش هػهػج, هللاب ُّٕٕالحكمج )ي 

 ماجـ لغ  الفقدم  ,)ىب ج كاءكم شمج كضع االستمذ الهللكتكب محمػهلل بٌكاا قماجػج .ٓٗ
, كالػػػػػهللكتكب حممػػػػػهلل ةػػػػػمهللؽ قء  ػػػػػج, هللاب الءفػػػػػمئا, الط اػػػػػ  الثمء ػػػػػ , هػػػػػػج ُّْٓي)

 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖ
حق ؽ هػػج,تّٓٗالحس ف فحمهلل  ف امبا  ف شكب ػم )ي  ف ك ماجـ مقم  ا المغ  , .ٔٗ

 ـ.ُٕٗٗ-هػُّٗٗى هللالسوـ محمهللهمبكف, هللاب الفكب, 
مةػطفش / فحمػهلل الش ػمي  )ة ػباه ـ مجمع المغ  الاب  ػ   ملقػمهب الماجـ الكس ط ,  .ٕٗ

 , هلل.ط. هللاب الهللىك  , القمهللب / محمهلل الءجمبج/ حممهلل ى هلل
مغءػػػج المحتػػػم  الػػػش ماباػػػ  ماػػػمءج الفػػػمظ المءدػػػم , محمػػػهلل  ػػػف فحمػػػهلل الخط ػػػ   .ٖٗ

 ـ.ُٖٕٗ-هػُّٖٗ,هللاب الفكب, جهػٕٕٗي) ال ب  ءج
 محمػػػػػػهلل ى ػػػػػػهللا   ػػػػػػف فحمػػػػػػهلل  ػػػػػػف قهللامػػػػػػ  المقهللسػػػػػػج ف ػػػػػػكالمغءػػػػػػج, مكاػػػػػػؽ الػػػػػػهلل ف  .ٗٗ

, تحق ػػػػػؽ الػػػػػهللكتكب ى هللالمحسػػػػػف التبكػػػػػج, كالػػػػػهللكتكب ى ػػػػػهللالفتم  محمػػػػػهلل هػػػػػػجَِٔي)
 ـ.ُِٗٗ-هػُُّْالحمك, هللاب هجب لمط مى , الط ا  الثمء   

هػػج , تحق ػؽ َِٓمحمػهلل )يالمفبهللاي اج  ب ػ  القػباف, ف ػك القمسػـ الحسػ ف  ػف  .ََُ
 محمهلل س هلل ك وءج, هللاب المابا .

الا ػػػما فحمػػػهلل  ػػػف ىمػػػب  ػػػف  ف ػػػكالمفدػػػـ لمػػػم ف ػػػكؿ مػػػف تمخػػػ ص كتػػػم  مسػػػمـ ,  .َُُ
الػػػهلل ف هلل ػػػ  مسػػػتك كفحمػػػهلل محمػػػهلل محػػػج  : هػػػػج, تحق ػػػؽٔٓٔا ػػػباه ـ القبط ػػػج )ي 

, ك كسؼ ىمج  ػهلل كم, هللاب ا ػف كث ػب , كهللاب الكمػـ الط ػ , الط اػ  االكلػش , الس هلل
 ـ.ُٔٗٗ-هػُُْٕ
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مةػػػػب  , ى ػػػػهلل االلػػػػه  ػػػػف حسػػػػ ف مفدػػػػـك ال هللىػػػػ  كفثػػػػبه اػػػػج اضػػػػطبا  الفتػػػػكل الما .َُِ
 ـ.َُِِ-هػُّّْ, هللاب الفت  لمهللباسمي كالء ب , الط ا  الثمء   , الابا 

مء  الجم ؿ ىمش مختةب الاوم  خم ػؿ, لم ػ   محمػهلل ىمػ ش, ك دمم ػه تسػد ؿ  .َُّ
 ـ.ُٖٗٗ-هػَُْٗهللاب الفكب, ط: مء  الجم ؿ لممللؼ ءفسه,

هػػػج, حققػػه  َٓٓحممػػهلل محمػػهلل  ػػف محمػػهلل  ػػف محمػػهلل الغشالػػج )ي  كالمءخػػكؿ , ف ػػ .َُْ
     -كخػػػػب  ءةػػػػه كىمػػػػؽ ىم ػػػػه الػػػػهللكتكب محمػػػػهلل حسػػػػف ه تػػػػك, هللاب الفكػػػػب المامةػػػػب 

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗالط ا  الثملث   هللم ؽ ,
الكب ـ  ػػػف ىمػػػج  ػػػف محمػػػهلل الءممػػػ ,  اػػػج ىمػػػـ فةػػػكؿ الفقػػػه المقػػػمبف, ى ػػػهلل المدػػػذ  .َُٓ

 ـ. ُٗٗٗ -هػ  َُِْالب مض , –مكت   الب هلل 
 –المكسػػكى  الفقد ػػ  الكك ت ػػ  , ةػػمهللب ىػػف : كشاب  ااكقػػمؼ كال ػػئكف اعسػػوم    .َُٔ

: الط اػػػػ   ِّ - ُهػػػػػج , ااجػػػػشا   ُِْٕ - َُْْالكك ػػػػي , الط اػػػػ  : ) مػػػػف 
: الط اػػ  ااكلػػش , مطػػم ع  ّٖ - ِْالكك ػػي , ااجػػشا   –السوسػػؿ الثمء ػػ  , هللاب
 : الط ا  الثمء   , ط ع الكشاب . ْٓ - ّٗاجشا  مةب , ا –هللاب الةفك  


