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 اخلزوج عل  أئوة الفسق واجلور

 يف الفقو اإلسالهي

 الفاسق  لقد ثار اخلالف وكثز الكالم يف هسألة اخلزوج عل  احلاكن الظامل أو

 وسوف نتناول ىذه القضية هن خالل ادلباح  اآلتية

 تعروف الظلم ) اجلور ( والفسق .    ح   أل ل :

 احلاكم الظامل أو الفادق . علىحكم اخلروج  :     ح    ث ني

 احلاكم الظامل أو الفادق يف الفقه اإلدالمي . علىاخلروج      ح    ث    :

 احلاكم الظامل . علىحتروم اخلروج  علىصحة دعوى اإلمجاع      ح      بع :

 اخللط  بني مفهوم اخلروج السوادي واخلروج العقائدي     ح       س :
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 ادلبحث األول

 تعزٓف الظله ) اجلْر ( ّالفضق

 ت       ظ          . :   اًل

الظله يف اللغة٘   

واجلور :

 قال اجلرجاني يف التعروفات  

                                                           

 ثٛشٔد - انؼهًٛخ انًكزجخ. 386صـ  2جـ  انفٕٛيٙ ػهٙ ثٍ يذًذ ثٍ أدًذانًصجبح انًُٛش  - 1

داس انمهى انذاس  535انًفشداد فٙ غشٚت انمشاٌ أثٕ انمبعى انذغٍٛ ثٍ يذًذ انًؼشٔف ثبنشاغت األصفٓبَٙ صـ   -2

 ْـ . 1412انؾبيٛخ ديؾك . ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ عُخ 

داس انؼهى  618صـ  2انصذبح ربط انهغخ  ٔصذبح انؼشثٛخ أثٕ انُصش إعًبػٛم ثٍ دًبد انجْٕش٘  ) انفبساثٙ ( جـ   -3

 و . 1885عُخهًالٍٚٛ ثٛشٔد انغجؼخ انشاثؼخ ن

ًّذربط انؼشٔط  -4 ًّذ ثٍ يذ  انٓذاٚخ داس. 455صـ  11جـ  انذغُٛٙ انشّصاق ػجذ ثٍ يذ

داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ عـُخ  144انزؼشٚفبد ػهٙ ثٍ يذًذ ػهٙ انضٍٚ انؾشٚف انجشجبَٙ صـ   -5

 و . 1883
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 283صـ  12ػًذح انمبس٘ ؽشح صذٛخ انجخبس٘ نجذس انذٍٚ انؼُٛٙ جـ 85صـ  5فزخ انجبس٘ انًشجغ انغبثك جـ   -1

 داس إدٛبء انزشاس انؼشثٙ ثٛشٔد ثذٌٔ عُخ انُؾش .



5 

 

 :ث ن   : ت           

                                                           

 . 12عٕسح األَؼبو اٜٚخ  -1

–ثٛشٔد ، ٔانزٕصٚغ ٔانُؾش نهغجبػخ انشعبنخ يؤعغخ. 818صـ  ٘آثبد انفٛشٔصانمبيٕط انًذٛظ  -2

 و2115نجُبَبنغجؼخانضبيُخ،

 51اٜٚخ عٕسح انكٓف  -3

  1888 عُخداس انفكش ديؾك عٕسٚب  انغجؼخ انضبَٛخ  286ٙ نغخ ٔاصغالدًب عؼذ٘ أثٕ دجٛت صـ مٓانمبيٕط انف -4

 . 453صـ  2انًصجبح انًُٛش انًشجغ انغبثك جـ -5

ُخ داس انكزبة اإلعاليٙ انغجؼخ انضبَٛخ ثذٌٔ ع 284صـ  6انجذش انشائك ؽشح كُض انذلبئك الثٍ َجٛى انًصش٘ جـ  -6

 انغجغ .
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داس انكزت انؼهًٛخ انغجؼخ  255صـ 4يغُٙ انًذزبط إنٙ يؼشفخ أنفبػ انًُٓبط يذًذ ثٍ أدًذ انخغٛت انؾشثُٛٙ جـ  -1

 و . 1884األٔنٙ عـُخ 

داس انغالو نهغجبػخ ٔانُؾش ٔانزٕصٚغ انغجؼخ انًصشٚخ  336ؽشح انؼمٛذح  انغذبٔٚخ  الثٍ أثٙ انؼض انذُفٙ صـ  -2

 .  2115األٔنٙ عـُخ 
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يذًذ  341صـ 1نٕايغ األَٕاس انجٓٛخ ٔعٕاعغ األعشاس األصشٚخ نؾشح انذسح انًضٛخ فٙ ػمذ انفشلخ انًشضٛخ جـ  -1

 ثٍ أدًذ ثٍ عبنى انغفبسُٚٙ .

 .  1882يؤعغخ انخبفمٍٛ ٔيكزجزٓب ديؾك انغجؼخ انضبَٛخ عـُخ 

 2114خ ٔانُؾش ٔانزٕصٚغ انغجؼخ انضبَٛخ عـُخ داس انغالو نهغجبػ 118جبيغ انؼهٕو ٔانذكى الثٍ سجت انذُجهٙ صـ  -2

 و .
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 ادلبحث الثاني

 احلاكه الظامل أّ الفاصق علٙحكه اخلزّج 

 

 

 اختالف مذاهبهم تؤكد ذلك:**وهذه مجلة من أقوال الفقهاء على 

                                                           

سعبنخ  613، 611رٕسٚش انذكى ٔانجٛؼخ ثٍٛ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ٔانُظى انغٛبعٛخ يجذ٘ ػجذ انكشٚى  أدًذ صـ  -1

 و .2111دكزٕساِ كهٛخ انذمٕق جبيؼخ اإلعكُذسٚخ عُخ 

سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ دمٕق جبيؼخ  316جذ انكشٚى صـػَظشٚخ انغٛبدح فٙ انفمّ انذعزٕس٘ اإلعاليٙ فزذٙ أدًذ  -2

 انمبْشح . 

يكزجخ جبيؼخ انًهك يغؼٕد لغى انًخغٕعبد عـُخ  81خ انغؼذ انزفزبصاَٙ يغؼٕد ثٍ ػًش صـ غفٛؽشح انؼمبئذ انُ -3

 ْـ . 1255
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ٛشٔد انغجؼخ انضبنضخ داس انكزت انؼهًٛخ ث 153صـ 4أدكبو انمشآٌ نهمبضٙ يذًذ ثٍ ػجذ اهلل أثٕ ثكش ثٍ انؼشثٙ جـ -1

 .  2113عُخ

 و.1828يغجؼخ انذٔنخ اعزبَجٕل عُخ 258أصٕل انذٍٚ ػجذ انمبْش ثٍ عبْش انجغذاد٘ صـ -2

داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ  85صـ 1أدكبو انمشاٌ نهجصبؿ ادًذ ثٍ ػهٙ ثٍ أثٙ ثكش انشاص٘ جـ -3

 . 1884عـُخ

 انمبْشح - داسانذذٚش 42صـنهًبٔسد٘ األدكبو انغهغبَٛخ  -4
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1

القول األول

الثانيالقول 

القول الثالث

                                                           

 انمبْشح - داسانكزجبنًصشٚخ. 141صـ2انجبيغ ألدكبو انمشآٌ نهمشعجٙ جـ -1

 و 1864 انضبَٛخ،: انغجؼخ

 ثٛشٔد - داسانًؼشفخ 141ؿ 2إدٛبء ػهٕو انذٍٚ ؿ -2

 . 315َظشٚخ انغٛبدح فٙ انفمّ انذعزٕس٘ اإلعاليٙ انًشجغ انغبثك صـ  -3

 . 613انغبثك صـ  رٕسٚش انذكى ٔانجٛؼخ انًشجغ -4
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 القول األول

 احلاكه الظامل أّ الفاصق ) مذٍب الصرب ( علٙحتزٓه اخلزّج 

  -:مضمون مذهب الصرب :  أواًل
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   -:القائلون بهذا ادلذهب  :  ثانوا

 

4

                                                           

 انضبَٛخ،: انغجؼخ ثٛشٔد–انؼشثٙ انزشاس إدٛبء اسد 228صـ  12يغهى انًشجغ انغبثك جـؽشح انُٕٔ٘ ػهٙ  -1

 ْـ1382

يكزجخ انخبَجٙ . انمبْشح ثذٌٔ  132صـ  4انفصم فٙ انًهم ٔاألْٕاء ٔانُذم أثٕ يذًذ ػهٙ ثٍ أدًذ ثٍ دضو جـ  -2

 عُخ عجغ .

  انغؼٕدٚخ انؼشثٛخ انؾشٚف،انًًهكخ انًصذف نغجبػخ فٓذ انًهك يجًغ.  444صـ 4جـالثٍ رًٛٛخ يجًٕع انفزبٖٔ  -3

 و1885

 ثٛشٔد،نجُبٌ - انؼهًٛخ انكزت داس 21بَٛخ نهفشاء صـاألدكبو انغهغ -4

 و 2111 انضبَٛخ:  انغجؼخ
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 -:ثالثا:أدلة مذهب الصرب 

 :  ألد         ن  (1)

                                                           

 . 228صـ  12ى انًشجغ انغبثك جـ يغهؽشح انُٕٔ٘ ػهٙ  -1

 انًُٕسح انجبيؼخاإلعاليٛخ،انًذُٚخ188صـ 4صذٛخ انجخبس٘ جـ -2

 داسإدٛبءانزشاصبنؼشثٛجٛشٔد1452صـ  3صذٛخ يغهى جـ ْـ1418 األٔنٗ انغجؼخ

 اإلعاليٛخ عؼٕد ثٍ يذًذ اإليبو جبيؼخ 382صـ  3جـيُٓبط انغُخ الثٍ رًٛٛخ  -3

 و 1886 األٔنٗ،: انغجؼخ

 .1454صـ 3صذٛخ يغهى جـ -4
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 .1456صـ 3جـصذٛخ يغهى انًشجغ انغبثك  -1

 . 1883.داس انذذٚش يصش انغجؼخ األٔنٗ عُخ215ؿ 5بس نهؾٕكبَٙ جـعَٛم األٔ -2

 . 88عجك رخشٚجّ صـ -3

 . 1883عُخداس انذذٚش يصش انغجؼخ األٔنٙ  216صـ 5بس نهؾٕكبَٙ جـعَٛم األٔ -4

 . 1451صـ 3صذٛخ يغهى جـ 45صـ 8صذٛخ انجخبس٘ جـ -5
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 : السوابق التاريخية للصحابة والتابعين (2)

 

                                                           

 ْـ 1358 ثٛشٔد، - داسانًؼشفخ8صـ 13جـالثٍ دجشفزخ انجبس٘  -1

 1481صـ 3صذٛخ يغهى ط -2

سعبنخ يبجغزٛش كهٛخ داس انؼهٕو جبيؼخ انمبْشح  348األيخ ٔػاللزٓب ثؤٔنٙ األيش ، صْشاء يذًذ يذًذ دبجٙ صـ  -3

 . 2111عُخ
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 . 381صـ  3يُٓبط انغُخ انُجٕٚخ اثٍ رًٛٛخ انًشجغ انغبثك جـ -1

 . 381انذُفٙ انًشجغ انغبثك صـؽشح انغذبٔٚخ الثٍ أثٙ انؼض  -2
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 القول الثاني

 مذٍب ّجْب عشل احلاكه الفاصق أّ الظامل ّاخلزّج علُٔ 

                                                           

 . 132صـ 4انفصم فٙ انًهم ٔاألْٕاء انُذم انًشجغ انغبثك جـ -1

 . 111غٛبس األيى انًشجغ انغبثك صـ -2
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يكزجخ انضمبفخ انذُٚٛخ انمبْشح انغجؼخ األٔنٙ  325اإلسؽبد إنٙ لٕاعغ األدنخ فٙ أصٕل االػزمبد  نهجٕ ُٚٙ صـ -1

 . 2118عُخ

 . 251صـ 1انمشاٌ انًشجغ انغبثك جـانجبيغ ألدكبو  -2

 . 81ؽشح انؼمبئذ انُغفٛخ انًشجغ انغبثك صـ -3

داس اٜفبق انجذٚذح ثٛشٔد انغجؼخ انضُٛخ  55انفشق ثٍٛ انفشق ػُذ انمبْش ثٍ عبْش ثٍ يذًذ انجغذاد٘ صـ-4

 . 1855عُخ
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 . 113عٕسح ْٕد اٜٚخ  -1

 . 38عٕسح انؾٕسٖ آٚخ  -2

 .52عٕسح األَفبل آٚخ  -3

 . 114عٕسح آل ػًشاٌ آٚخ  -4

 . 112عٕسح انزٕثخ آٚخ  -5
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 2عٕسح انًبئذح آٚخ  -1 

 8عٕسح انذجشاد آٚخ -2

 .68صـ  1صذٛخ يغهى انًشجغ انغبثك جـ -3

 . 68، صـ  1صذٛخ يغهى جــ -4
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ً٘ إىل مْاجَ٘ الظله ّالفضق ّميَا     أحادٓث أخزٚ تدعْ صزاح

 

 

 

 * واألحادوث اليت حتث ادلسلم على الدفاع عن دونه ونفسه وماله وعرضه منها :  

                                                           

 . 468، صــ 4عٍُ انزشيز٘ جـ  -1

 451، صــ 4عٍُ انزشيز٘ جـ  124صــ 4دأد ، انًشجغ انغبثك ، جـ عٍُ أثٙ  -2

 .121صــ 4دأد ، انًشجغ انغبثك ، جـ عٍُ أثٙ  -3

 .115عٕسح انًبئذح اٜٚخ  -4

 .  465، صــ  4، ٔعٍُ انزشيز٘ جـ  122صــ  4عٍُ أثٙ دأد ،  جـ  -5

 . 384، صــ  12يغُذ اإليبو أدًذ ، انًشجغ انغبثك جـ  -6

 31صــ  ، 4، ٔعٍُ انزشيز٘ جـ  246صــ  4عٍُ أثٙ دأد ،  جـ  -5
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القول الثالث

 جْاس اخلزّج عيد القدرٗ ) مذٍب التنكً (

                                                           

 .  133، صــ ض 4انفصم فٙ انًهك ٔاألْٕاء ٔانُذم الثٍ دضو ، انًشجغ انغبثك جـ  -1

 داس انفكش انؼشثٙ انمبْشح ثذٌٔ عُخ انُؾش 126َظبو انذكى فٙ اإلعالو يذًذ ٕٚعف يٕعٗ صـ -2

 و.1881يؤعغخ انشعبنخ ثٛشٔد عُخ188اإلعالو ٔأٔضبػُب انغٛبعٛخ ػجذ انمبدس ػٕدحصـ-3

 داس انكزبة انجبيؼٙ ثذٌٔ عُخ انُؾش   414عخ انذٔنخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ يذًذ سأفذ ػضًبٌ صـ  سٚب -4

 318َظشٚخ انغٛبدح فٙ انفمّ اإلعاليٙ انًشجغ انغبثك صـ -5
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  438انذٔس انغٛبعٙ نأليخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ انًشجغ انغبثك ؿ -1

  8ؿ  13فزخ انجبس٘ انًشجغ انغبثك جـ  -2

داس انجٛم ثٛشٔد نجُبٌ انغجؼخ األٔنٗ عُّ  581ؿ 3ػجذ انشدًٍ ثٍ أدًذ ثٍ ػجذ انغفبس اٜٚجٗ  جـ  انًٕالف -3

1885 

داس انفكش ثٛشٔد  548ؿ  1سد انًذزبس ػهٗ انذس انًخزبس اثٍ ػبثذٍٚ يذًذ أيٍٛ ثٍ ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚضجـ -4

 و 1882انغجؼخ انضبَٛخ عُّ 
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   353،  352انغبثك ؿ  األيخ ٔػاللزّ ثؤٔنٗ األيش انًشجغ -1
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       ء    ح ث         ص   آ  ء 

 القْل األّل   ٍّْ مذٍب الصرب 

                                                           

داس انًغجٕػبد انجبيؼٛخ  585.  584انشلبثخ انؾؼجٛخ ػهٗ عهغخ سئٛظ انذٔنخ ػجذ انكشٚى يذًذ انغشٔ٘ ؿ  -1

  2118اإلعكُذسٚخ عُّ 
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 .484انخالفخ اإلعاليٛخ انًشجغ انغبثك سعبنخ دكزٕساِ صـ -1
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. داس انزشاس انمبْشح انغجؼخ انغبثؼخ  254:  253انُظشٚبد انغٛبعٛخ اإلعاليٛخ يذًذ ضٛبء انذٍٚ انشٚظ يٍ صـ  -1

 . 1858عُخ 

 . 438:  436انذٔس انغٛبعٙ نأليخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ سعبنخ دكزٕساِ انًشجغ انغبثك صـ  -2

 . 545:  546اإليبيخ انؼظًٗ سعبنخ يبجغزٛش يشجغ عبثك صـ  -3

انجبيؼخ اإلعاليٛخ  122صـ  2آدو أصهّ سعبنخ يبجغزٛش جـاألدكبو انًزشرجخ ػهٙ انفغك فٙ انفمّ اإلعاليٙ فٕفبَب  -4

 ثبنًذُٚخ انًُٕسح يكزجخ داس انًُٓبط انشٚبض .ثذٌٔ عُخ انغجغ
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 - اخلزّج  ّجْب القْل الثاىٕ   مذٍب

                                                           

 .111عٕسح آل ػًشاٌ اٜٚخ  -1

 . 114عٕسح آل ػًشٌ آٚخ  -2

ٕعف يٕعٙ سعبنخ دكزٕساِ .ٔكزنك دكزٕس يذًذ ٚ 858يجذأ انًؾشٔػٛخ فٙ انذٔنخ اإلعاليٛخ انًشجغ انغبثك صـ  -3

 داس انفكش انؼشثٙ انمبْشح . 126فٙ كزبثّ َظبو انذكى فٙ اإلعالو صـ 
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 . 853ػٛخ فٙ انذٔنخ اإلعاليٛخ انًشجغ انغبثك صـٔؾشًيجذأ ان -1
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 -635 – 636انغهغخ انؼبيخ ٔيمبٔيخ عغٛبَٓب فٙ انُظبو انٕضؼٙ ٔانؾشٚؼخ اإلعاليٛخ ساؽذ ػجذ اهلل عؼٛذ صـ  -1

 ٛخ انذمٕق جبيؼخ انضلبصٚك .سعبنخ دكزٕساِ كه 638

يؤعغخ  341ؼخ اإلعاليٛخ ٔ انُظى انذعزٕسٚخ كبٚذ ٕٚعف لشػٕػ صـٚعشق اَزٓبء ٔالٚخ انذكبو فٙ انؾش -2

 . و 1885انشعبنخ عُخ 
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 . 113عٕسح ْٕد اٜٚخ  -1

 . 188:  188صـانٕعٛظ فٙ انُظى اإلعاليٛخ انذهمخ انضبنضخ اإلعالو ٔانذٔنخ انجضء األٔل انخالفخ يشجغ عبثك  -2

انًؼبسضخ انغٛبعٛخ أصٕنٓب ٔضٕاثغٓب فٙ انذعزٕس انًصش٘ ٔانفمّ اإلعاليٙ أدًذ يذًذ دغبٍَٛ يذًذ صـ  -3

 سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ انذمٕق جبيؼخ أعٕٛط 1131

 سعبنخ يبجغزٛش كهٛخ داس انؼهٕو 233عبػخ اإليبو دذٔدْب ٔيجبالرٓب فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ َبصش كبظى صٔٚش صـ -4

 . 1881 عُخجبيؼخ انمبْشح 



33 

 

                                                           

 و .1881يؤعغخ انشعبنخ ثٛشٔد عُخ 188اإلعالو ٔأٔضبػُب انغٛبعٛخ ػجذ انمبدس ػٕدح صـ -1

سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ دمٕق جبيؼخ انمبْشح  25االدزغبة ػهٙ رٔ٘ انجبِ ٔانغهغبٌ يذًذ فشٚذ ػجذ انخبنك صـ -2

 و .2118عـُخ 
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 داس انكزبة انجبيؼٙ ثذٌٔ عُخ عجغ . 418ًذ سأفذ ػضًبٌ صـسٚبعخ انذٔنخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ يذ -1
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يكزجّ ْٔجّ انمبْشح ثذٌٔ  415 – 416انذٔنخ ٔانغٛبدح فٙ انفمّ اإلعاليٙ دساعخ يمبسَّ فزذٙ ػجذ انكشٚى صـ -1

 عُخ انغجغ .

جبيؼخ اإلعكُذسٚخ سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ انذمٕق  216ٔاَظش دشٚخ انشأ٘ فٙ انًٛذاٌ انغٛبعٙ أدًذ جالل يذًٕد صـ -

. 

سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ  558دشٚخ انشأ٘ فٙ انمبٌَٕ انٕضؼٙ ٔانفمّ اإلعاليٙ إعًبػٛم ػجذ انشدٛى ػًٛؼ صـ -2

 و2118انذمٕق جبيؼخ أعٕٛط عُخ 

داس انجبيؼخ انجذٚذح اإلعكُذسٚخ  258ؽشػٛخ انغهغخ فٙ اإلعالو دساعخ يمبسَخ ػبدل فزذٙ صبثذ صـ  -3

 و .1886عـُخ

سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ  581اَزٓبء ٔالٚخ انذكبو ثٍٛ انؾشٚؼخ ٔاألَظًخ انذعزٕسٚخ انًؼبصشح خبنذ كًبل إدسٚظ صـ  -4

 و2118انذمٕق جبيؼخ انمبْشح عـُخ

 356األيخ ٔػاللزٓب ثؤٔنٗ األيش انًشجغ انغبثك صـ -5
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 قبل إبداء الرأي يف هذه ادلسألة اخلالفوة اليت نشبت فوها اآلراء نذكر بعض النقاط الضروروة :

                                                           

 . 214فمّ انخالفخ ٔرغٕسْب انًشجغ انغبثك صـ -1

 .125شجغ انغبثك صـَظبو انذكى فٙ اإلعالو انً -2

 .48انخالفخ يذًذ سؽٛذ سضب انًشجغ انغبثك صـ -3

 . 65انغٛبعخ انؾشػٛخ فٙ انؾئٌٕ انذعزٕسٚخ انًشجغ انغبثك صـ  -4

 و.1888داس انذذاصخ انغجؼخ انضبنضخ عـُخ 58اإلعالو ٔانُصشاَٛخ يذًذ ػجذِ صـ  -5

 . 258يؼبنى انُظبو انغٛبعٙ فٙ اإلعالو انًشجغ انغبثك صـ  -6

سعبنخ دكزٕساِ كهٛخ  348دك انًمبٔيخ كجضاء نهخشٔط ػهٙ انمبػذح انذعزٕسٚخ انغٛذ انؼضاص٘ إثشاْٛى صـ  -5

 انذمٕق جبيؼخ ػٍٛ ؽًظ ثذٌٔ عُخ عجغ
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   مً أجل كل ما صبق 

:-
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 ثٛشٔد - داسانزشاس 213صـ 4جـ ربسٚخ انغجش٘  -1

انؼشثٙ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ داس انكزبة  436صـ 2، انكبيم فٙ انزبسٚخ الثٍ األصٛش جـْـ1385انضبَٛخانغجؼخ

 . 1885عُخ

 داس انكزت انؼهًٛخ انغجؼخ انضبَٛخ ثذٌٔ عُخ انغجغ  381صـ 2انشٚبض انُضشح فٙ يُبلت انؼؾشح نهغجش٘ جـ -2
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دلبحث الثالث

 احلاكه اجلائز أّ الفاصق يف الفقُ اإلصالمٕ علٙاخلزّج 

                                                           

. داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ  86،85صـ 1أدكبو انمشآٌ نهجصبؿ أدًذ ثٍ ػهٙ أثٕ ثكش انشاص٘ جـ -1

 . 1884عُخ

داس اثٍ كضٛش ديؾك ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٙ  213صـ 2انزْت فٙ أخجبس يٍ رْت الثٍ انؼًبد انذُجهٙ جـ ؽزساد -2

 . 1886عُخ

 . 152صـ 5انجذش انشائك ؽشح كُض انذلبئك انًشجغ انغبثك جـ -3
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 . 263صـ 4سد انًذزبس ػهٗ انذس انًخزبس الثٍ ػجذٍٚ انًشجغ انغبثك جـ -1

 .153صـ 4نًشجغ انغبثك جـأدكبو انمشآٌ الثٍ انؼشثٙ ا -2

 .1888داس أدٛبء انزشاس انؼشثٙ عُخ  81صـ 11انجذاٚخ ٔ انُٓبٚخ الثٍ كضٛش جـ  -3

 . 516عشق اَزٓبء ٔالٚخ انذكبو انًشجغ انغبثك صـ -4
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 153صـ 4أدكبو انمشآٌ الثٍ انؼشثٙ انًشجغ انغبثك جـ  -1

 2118خداس ثٍ انجٕص٘ انغؼٕدٚخ عز 34صـ 3االػزصبو نهؾبعجٙ جـ -2

 2113داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٗ عُخ 156آداة انؾبفؼٙ ٔ يُبلجّ اثٍ أثٙ دبرى انشاص٘ صـ -3

 . 81ؽشح انؼمبئذ انُغفٛخ انًشجغ انغبثك صـ -4

 انكٕٚذ - انكٕٚذ دكٕيخ يغجؼخ. 52يآصش اإلَبفخ فٙ يؼبنى انخالفخ انًشجغ انغبثك صـ  -5

 و1885 انضبَٛخ، انغجؼخ
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1

 - ّميكً اجلنع بني الزأٓني 

 

                                                           

يؤعغخ انزبسٚخ 213صـ2إرذبف انغبدح انًزمٍٛ ثؾشح إدٛبء ػهٕو انذٍٚ يذًذ ثٍ يذًذ انذغُٛٙ انضثٛذ٘ جـ -1

 . و1884انؼشثٙ ثٛشٔد نجُبٌ عُخ 

 . 1881عُخداس انًؼبسف انُؼًبَٛخ ثبكغزبٌ انغجؼخ األٔنٙ  258صـ 2ؽشح انًمبصذ انزفزبصاَٙ جـ -2
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 . 21انغبثك صـاألدكبو انغهغبَٛخ ألثٙ ٚؼهٗ انًشجغ  -1

 . 21األدكبو انغهغبَٛخ انًشجغ انغبثك صـ -2

 . 2111عُخداس انخبَجٙ انشٚبض انغجؼخ انضبَٛخ  168صـ 3انؼهم ٔيؼشفخ انشجبل نإليبو أدًذ ثٍ دُجم جـ -3

 هـ1441د ش    ط     أل     –د   قت    124   الل   إل   أ    ب   ن ل صـ      ة        بي ب   -4

 . 538اإليبيخ انؼظًٙ انًشجغ انغبثك صـ -5
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 ادلبحث الرابع

 صخ٘ دعْٚ اإلمجاع علٙ حتزٓه اخلزّج علٙ احلاكه الظامل

                                                           

داس إدٛبء انزشاس انؼشثٙ   311صـ 11اإلَصبف فٙ يؼشفخ انشاجخ يٍ انخالف ػهٙ ثٍ عهًٛبٌ انًشدأ٘ جـ -1

 انغجؼخ انضبَٛخ ثذٌٔ عُخ انغجغ .

 . 228صـ  12ؽشح انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى انًشجغ انغبثك جـ -2
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 . 11صـ 18ؽشح انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى انًشجغ انغبثك جـ -1

 . 331عشق اَزٓبء ٔالٚخ انذكبو انًشجغ انغبثك صـ -2
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  341عشق اَزٓبء ٔالٚخ انذكبو انًشجغ انغبثك صـ -1

 ثٛشٔد - انؼهًٛخ انكزت داس 158يشارت اإلجًبع الثٍ دضو ؿ   -2
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داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد انغجؼخ األٔنٗ  16ؿ  5االعززكبس أثٕ ػًش ٕٚعف ثٍ ػجذ اهلل ثٍ يذًذ ثٍ ػجذ انجش جـ -1

  2111عُّ 

داس انؼبصًخ انشٚبض انغجؼخ األٔنٗ ثًصش عُّ  51جٕاة أْم انغُخ ػجذ اهلل ثٍ يذًذ ثٍ ػجذ انْٕبة صـ  -2

 ْـ 1348
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يؤعغخ انزبسٚخ 213صـ2ٕو انذٍٚ يذًذ ثٍ يذًذ انذغُٛٙ انضثٛذ٘ جـإرذبف انغبدح انًزمٍٛ ثؾشح إدٛبء ػه -1

 و1884انؼشثٙ ثٛشٔد نجُبٌ عُخ 

  218ؿ 3َٛم األٔعبس نهؾٕكبَٗ انًشجغ انغبثك ؿ  -2

 ػًبٌ -ديؾك -انًكزجبإلعاليٙ،ثٛشٔد  312صـ 6جـ نجٍٛ ٔػًذح انًفزٍٛ سٔضخ انغب -3

 و1881/  ْـ1412 انضبنضخ،: انغجؼخ
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 ادلبحث اخلامس

 اخللط بني مفَْو اخلزّج الضٔاصٕ ّاخلزّج العقائدٖ

                                                           

داس  381ؿ 2جبعى فٙ انزة ػٍ عُخ أثٗ انمبعى اثٍ انٕصٚش يذًذ ثٍ إثشاْٛى ثٍ ػهٗ يٍ آل انٕصٚش جـانشٔض ان -1

 ػبنى انفٕائذ نهُؾش ٔانزٕصٚغ ثذٌٔ عُّ انغجغ .
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  286ؿ12فزخ انجبس٘ الثٍ دجش انًشجغ انغبثك جـ -1

  153ؿ4أدكبو انمشاٌ الثٍ انؼشثٙ انًشجغ انغبثك جـ -2

 154ؿ 4انًشجغ انغبثك جـ -3

  311ؿ 12فزخ انجبس٘ الثٍ دجش انًشجغ انغبثك جـ -4
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 ّكذلك ٓزد علٙ مً قال أٌ مً خزج علٙ أئن٘ اجلْر فَْ مً اخلْارج بْجِْ   

                                                           

 485اإليبيخ انؼظًٗ انًشجغ انغبثك ؿ -1

 - يكزجخانشؽذ 126ؿ 5ؽشح صذٛخ انجخبس٘ الثٍ ثغبل أثٕ انذغٍ ػهٗ ثٍ خهف ثٍ ػجذ انًهك جـ -2

 و2113 - ْـ1423 انضبَٛخ،: انغؼٕدٚخ،انشٚبضبنغجؼخ

 . 381صــ  2انًشجغ انغبثك جــ –انشٔض انجبعى الثٍ انٕصٚش  -3
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  .  22صــ بَٙانكُػجذ انؼضٚض ثٍ يُصٕس  –االػززاس ٔاالَزصبس  -1

 . 218صــ 5س نهؾٕكبَٗ جــعبَٛم األٔ -2

 . 435انًشجغ انغبثك صــ  –سعبنخ انذٔس انغٛبعٙ نأليخ فٙ انؾشٚؼخ اإلعاليٛخ  -3

 . 586ـ، صـ 4جــ –انًشجغ انغبثك  –ٚخ يُٓبط انغُخ انُجٕ  -4
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1
 -  

 . 354ء انذٍٚ انشٚظ انًشجغ انغبثك صــانُظشٚبد انغٛبعٛخ نًذًذ ضٛب

 . 168، صــ 3ٍ دُجم انًشجغ انغبثك جـ انؼهم ٔيؼشفخ انشجبل نإليبو أدًذ ث -2

 و .1883انغجؼخ انضبَٛخ عُخ  –داس انكزبة انؼشثٙ ثٛشٔد  31صــ 5ربسٚخ اإلعالو نهزْجٙ جــ -3

 .ْـ   1385 انغجؼخ انضبَٛخ عُخ –ثٛشٔد  –يؤعغخ انشعبنخ ديؾك  –داس انمهى  285ربسٚخ خهٛفخ ثٍ خٛبط صــ  -4

 و 1885انغجؼخ انضبنضخ عُخ  –يؤعغخ انشعبنخ  – 388صــ 5ش أػالو انُجالء نهزْجٙ جـ عٛ -5

 . 115، صــ 8إلعالو انًشجغ انغبثك جـ ربسٚخ ا  -6
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 .  336صــ 11انًشجغ انغبثك جــ –كضٛش  انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ الثٍ -1

 . 413صــ 11ـربسٚخ اإلعالو نهزْجٙ انًشجغ انغبثك جـ -2

 . 361صــ 5نهزْجٙ انًشجغ انغبثك جـــعٛش أػالو انُجالء  -3


