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 :مقدمة
اؿُد هلل محداّٗ ٜٛدب املصٜد، ٚمبا محدٙ ب٘ خٛاظ ايعبٝد، أمحدٙ تعاىل محد املكسٜٔ بٓعُا٥٘    

ٚآ٥٫٘ ايساغبني يف فغً٘ ٚزعا٥٘، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ا٭متني ا٭نًُني ع٢ً ضٝد اـًل، ٚخامت 

 سَني.ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا قُد ايٓيب ا٭َني ٚع٢ً آي٘ املّٓٗسٜٔ ٚصشابت٘ ا٭ن

َّ عًِ أصٍٛ ايفك٘ َٔ أِٖ ايعًّٛ ايػسع١ٝ اييت ٫ ميهٔ ملسٜد َعسف١ أسهاّ ايػسع  إ٫ ٚبعد: فإ

ايتُهٔ يف َعازف٘ إ٫ ب٘، َٚٔ أِٖ َباسج٘ َباسح ايكٝاع ايرٟ ٖٛ مبجاب١ ٫ ميهٓ٘ ٚبٛاضّٓت٘ 

َباسج٘ َبشح ايكًب ايٓابض فٝ٘، ٚيريو أعّٓاٙ ايعًُا٤ َٔ ايعٓا١ٜ َا ٜٓاضب قدزٙ، َٚٔ غٛاَض 

 قٛادح ايع١ً، ٚيريو دعًت ايكًب ٖٚٛ أسد ٖرٙ ايكٛادح َٛعٛعاّٗ هلرا ايبشح ٚقد قطُت٘ إىل اآلتٞ:

 ايتُٗٝد: َب٬ّٓت ايع١ً.

 املبشح ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ايكًب ٚأْٛاع٘. 

 املًّٓب ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ايكًب.

 املًّٓب ايجاْٞ: أْٛاع ايكًب: 

 ز ايكًب قادح َٔ قٛادح ايع١ً ٚاملرٖب ايسادح. املبشح ايجاْٞ: َراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتبا

 املًّٓب ا٭ٍٚ: َرٖب املعتربٜٔ ٚأديتِٗ. 

 املًّٓب ايجاْٞ: َرٖب ْفا٠ ايكًب ٚأديتِٗ.  

 .آزا٤ ا٭صٛيٝني يف قًب ايتط١ٜٛاملًّٓب ايجايح: 

 املًّٓب ايسابع: ايع٬ق١ بني ايكًب ٚاملعازع١.

 ، ٚمثس٠ اـ٬ف يف ٌٖ ايكًب َعازع١ أّ قادح.املًّٓب اـاَظ: ايفسم بني ايكًب ٚاملعازع١

 .املًّٓب ايطادع: قًب ايكًب

 املبشح ايجايح: أثـس ايكًب يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ.

 املًّٓب ا٭ٍٚ: أثس ايكًب يف ايعبادات.

 املًّٓب ايجاْٞ: أثس ايكًب يف املعا٬َت.

 اـاتـُـ١: أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ هلا ايبشح. 

 ١ أٚ َب٬ّٓت ايع١ً.ايتـُٗـٝد: قٛادح ايعً

 َع٢ٓ ايكٛادح:أ٫ّٚٗ: 

ايػ٤ٞ ايكٛادح مجع، ٚاملفسد قادح ٖٚٛ اضِ فاعٌ َأخٛذ َٔ ايكدح، ٚايكدح يف ايًػ١ ايتأثري يف  أ٫ّٚٗ:

مبا ٜستب ْكضا أٚ ععفا فٝ٘، قاٍ ابٔ َٓعٛز: ايكادح ايضدع يف ايعٛد، ٜٚكاٍ قدح يف ْطب٘ إذا طعٔ 

ٚقد ٜهٕٛ ٖرا اّٗ عاب٘، ٚقدح ايػ٤ٞ يف قًيب أثس فٝ٘، فٝ٘، ٚقدح يف عسض أخٝ٘ ٜكدح قدس



 

 

َطتع٬ُ يف ا٭َٛز اؿط١ٝ نتط١ُٝ َا حيضٌ َٔ تآنٌ اـػب بفعٌ بعض اآلفات قدسا، ٚيف 

 1ا٭َٛز املع١ٜٛٓ نايكدح يف ايعداي١ ٚايٓطب ٚايدٜٔ.

٠ َتكازب١ املع٢ٓ َع٢ٓ ايكادح اص٬ّٓسا: عسفت قٛادح ايع١ً عٓد ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري ثانيًا:   

 َٓٗا:

َّ ايٛصف ٫ ٜهٕٛ ع١ً، -1 أٚ ٖٞ: ايداٍ ع٢ً عدّ  2عسفٗا ايكسايف بكٛي٘:)ايّٓسم ايداي١ ع٢ً أ

 3اعتباز ايع١ً(.

َّ ايٛصف يٝظ بع١ً. -2  4عسفٗا ا٭صفٗاْٞ بكٛي٘: ٖٞ ايّٓسم ايداي١ ع٢ً أ

  5عسفٗا احملًٞ: بأَّٗا َا ٜكدح يف ايديٌٝ َٔ سٝح ايع١ً أٚ غريٖا. -3

) ٖٞ َا ٜكدح يف ايديٌٝ ع١ً نإ ايديٌٝ أٚ  ٗا غٝذ اإلض٬ّ شنسٜا ا٭ْضازٟ بكٛي٘:عسف -4

 6غريٖا(.

ٚميهٔ إٔ ْعسف ايكٛادح بأْٗا )ٖٞ ا٫عرتاعات اييت ٜعرتض بٗا ع٢ً ايكٝاع عٝح تعٗس        

 ْكضا أٚ تهػف عٔ ْكط أٚ ععف يف ا٫ضتد٫ٍ(.

ايداٍ ع٢ً ايع١ًٝ ٚنًٗا تسدع إىل َٓع َٚعازع١، ٚإ٫  ٖٚٞ يف اؿكٝك١ اعرتاعات ع٢ً ايديٌٝ       

َّ غسض املطتدٍ إثبات َدعاٙ بديًٝ٘ ٚاإليصاّ ب٘، ٚغسض املعرتض إفشاَ٘ مبٓع٘ عٔ  مل تطُع ٭

اإلثبات، فاملطتدٍ ٖٛ املدعٞ ٚاإلثبات ٖٛ َدعاٙ، ٚايػاٖد عًٝ٘ ايديٌٝ ٚص٬سٝت٘ يًػٗاد٠ بضش١ 

عًٝ٘ إَُّا ٖٛ عدّ املعازض، ٚأ٫ ٜهٕٛ نتعازض ايبٝٓتني، املكدَات ْٚفاذٖا برتتب اؿهِ 

ٚاملعرتض ٖٛ املدع٢ عًٝ٘ ٚايدافع يًدع٣ٛ، ٚايدفع ٜهٕٛ بٗدّ أسد ا٭َسٜٔ، فٗدّ غٗاد٠ ايديٌٝ 

بايكدح يف صشت٘ مبٓع َكد١َ َٔ َكدَات٘ ٚطًب ايديٌٝ عًٝٗا، ٚعدّ ْفاذ غٗادتٗا باملعازع١ مبا 

       7فُا يٝظ َٔ ايكبًٝني ٫ ٜتعًل مبكضٛد ا٫عرتاض ف٬ ٜطُع. ٜكاَٚٗا ٚميٓع ثبٛت سهُٗا،

 ثاْٝاّٗ: أْٛاع ايكٛادح:  

ىل مخظ ٚعػسٜٔ، قاٍ ابٔ اؿادب: عغِٗ إبقٛادح أٚ َب٬ّٓت ايع١ً نجري٠ أٚصًٗا        

 8ا٫عرتاعات ٖٚٞ زادع١ إىل َٓع َٚعازع١ ٚإ٫ ٫ تطُع يًصّٚ ايضش١ ٖٚٞ مخظ ٚعػسٕٚ()

 ٚضٛف أقتضس ع٢ً أقطاَٗا عٓد ايبٝغاٟٚ ٖٚٞ: 9بٝغاٟٚ ضت١ قٛادح.ٚعدٖا اي

  10)ٖٚٛ ٚدٛد ايٛصف املدع٢ ع١ً يف صٛز٠ َع ؽًف اؿهِ عٓ٘(.ايٓكض: -1

عدّ ايتأثري: بكا٤ اؿهِ بدٕٚ َا فسض ع١ً، ٚعدّ ايعهظ: عدّ ايتأثري ٚعدّ ايعهظ:  -2

 11٭ٚىل.ٖٛ إٔ حيضٌ َجٌ ذيو اؿهِ يف صٛز٠ أخس٣ يع١ً ؽايف ايع١ً ا



 

 

أٚ ٖٛ إضكاط ٚصف َٔ أٚصاف ايع١ً  12ٖٚٛ عدّ تأثري أسد اؾصأٜٔ ْٚكض اآلخس.ايهـطـس:  -3

 13املسنب١ ٚإخساد٘ عٔ ا٫عتباز بػسط إٔ ٜهٕٛ احملرٚف مما ٫ ميهٔ أخرٙ يف سد ايع١ً.

 14ٚقاٍ ايساشٟ: ٖٛ ْكض ٜسد ع٢ً املع٢ٓ دٕٚ ايًفغ.

أٚ ٖٛ تطًِٝ َديٍٛ  15دٍ َع بكا٤ اـ٬ف.ٖٚٛ تطًِٝ َكتغ٢ قٍٛ املطت ايكٍٛ باملَّٕٛدب: -4

 16ايديٌٝ َع بكا٤ ايٓصاع.

أٚ ٖٛ إبدا٤ ٚصف يف ا٭صٌ ٜضًح إٔ  17ٖٛ دعٌ تعٝني ا٭صٌ ع١ً ٚايفسع َاْعاّٗ. ايفــسم: -5

 18ٜهٕٛ ع١ً َطتك١ً أٚ دص٤ ع١ً ٖٚٛ َعدّٚ يف ايفسع(.

ٍ بٗا إؿاقاّٗ با٭صٌ ٖٛ إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت اضتد ايكـًـب: -6

 ، ٖٚٛ َٛعٛع ايبشح.19ايرٟ دعً٘ َكٝطاّٗ عًٝ٘

 املبشـح ا٭ٍٚ: َاٖـ١ٝ ايكـًب ٚأْٛاع٘:

 املًّٓب ا٭ٍٚ: َاٖـ١ٝ ايكـًب: 

ٖٛ تػٝري ١٦ٖٝ ايػ٤ٞ ع٢ً خ٬ف اهل١٦ٝ اييت نإ عًٝٗا، ٚقًب ايػ٤ٞ سٛي٘  أ٫ّٚٗ: َع٢ٓ ايكًب يػ١:

، قًب٘ ٜكًب٘ قًباّٗ، ٓعٛز: ايكًب ؼٌٜٛ ايػ٤ٞ عٔ ٚدَٗ٘اٍ ابٔ ق 20،عٔ ٚدٗ٘ ٚسٛي٘ ظٗساّٗ يبّٓٔ

 فايكًب ٖٛ اإلبداٍ ٚايتػٝري ع٢ً د١ٗ املدايف١. 21ا٭َٛز عجٗا ٚايٓعس يف عٛاقبٗا. ًِبٚقّٔ

 عسف ايكًب يف اص٬ّٓح ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري٠ َٓٗا: ثاْٝاّٗ: َع٢ٓ ايكًب اص٬ّٓساّٗ:

ل اـضِ عًٝٗا عد َا عًك٘ املعًٌ َٔ عسف٘ أبٛ اؿطني ايبضسٟ بكٛي٘) ٖٛ إٔ ٜعً -1

 22اؿهِ(

عسف٘ ايساشٟ بكٛي٘: ٖٛ إٔ ٜعًل ع٢ً ايع١ً املرنٛز٠ يف قٝاع ْكٝض اؿهِ املرنٛز فٝ٘  -2

 ٜٚسد ذيو إىل ا٭صٌ بعٝٓ٘(

رنٛز بايسد إىل املتعًٝل ْكٝض اؿهِ املرنٛز بايٛصف ٜٔ ا٭زَٟٛ بأَّْ٘)دعسف٘ ضساز اي -3

 ا٭صٌ املرنٛز(.

 كسايف بأَّْ٘: إثبات ْكٝض اؿهِ بعني ايع١ً.ٚعسف٘ اي -4

 عسف٘ ايبٝغاٟٚ بكٛي٘)ٖٛ إٔ ٜسبط خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً عًت٘ إؿاقاّٗ بأصً٘(. -5

  عًٝٗا. عسف٘ ع٤٬ ايدٜٔ ايبدازٟ بكٛي٘: ٖٛ تػٝري ايتعًٌٝ إىل خ٬ف اهل١٦ٝ اييت نإ -6

ايف١ سهُ٘ ؿهِ ا٭صٌ عسف٘ ايعغد بكٛي٘: ٖٛ دع٣ٛ اضتًصاّ ٚدٛد اؾاَع يف ايفسع ك -7

  ايرٟ ٖٛ َرٖب املطتدٍ.

َّ َا اضتدٍ ب٘ يف املطأي١ ع٢ً ذيو ايٛد٘  -8 ًٝ٘ ٫ ي٘ إٕ ععسف٘ ابٔ ايطبهٞ بأَّ٘: دع٣ٛ أ

   صح.



 

 

عسف٘ غٝذ اإلض٬ّ شنسٜا ا٭ْضازٟ بأَّ٘: إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً عًت٘  -9

 .إؿاقاّٗ با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطاّٗ عًٝ٘

عسف٘ ايبدخػٞ بكٛي٘: ٖٛ إٔ ٜسبط سهِ ٖٛ خ٬ف سهِ املطتدٍ ع٢ً ايٛصف ايرٟ  -10

 دعً٘ املطتدٍ ع١ً يف قٝاض٘ إؿاقاّٗ بأصً٘.

عسف٘ أَري باد غاٙ بأَّ٘: دعٌ ٚصف املطتدٍ سذ١ يًُعرتض إلثبات خ٬ف سهِ  -11

 32املطتدٍ.

يًكًب ٬ْسغ تكازبٗا يف املع٢ٓ ٚإٕ َٔ اضتعساعٓا يًتعسٜفات ايطابك١  ايتعسٜف املدتاز ٚغسس٘:       

اختًفت ايعبازات يف ايٛعٛح ٚاـفا٤ يف د٫يتٗا عًٝ٘، ٚايتعسٜف ايرٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قد مجع 

نٌ َصاٜا ايتعسٜفات ٚػٓب دٛاْب ايكضٛز اييت اْتكدت يف نجري َٔ ايتعسٜفات ٖٛ تعسٜف 

ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ايكاعٞ ايبٝغاٟٚ َع إعاف١ اإلضٟٓٛ ٖٚٛ:)

قٛي٘)إٔ ٜسبط( أٟ ٜعًل اؿهِ  غسح ايتعسٜف:. 33(اضتدٍ بٗا إؿاقاّٗ با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطاّٗ عًٝ٘

قٍٛ  بايٛصف املرنٛز، قٛي٘)املعرتض( ٖٚٛ اـضِ ايرٟ ٜكدح يف ع١ً املطتدٍ، قٛي٘)خ٬ف

َّ اؿهِ ايرٟ  قٍٛ املطتدٍ ٚمل ٜعرب بٓكٝض نُا املطتدٍ ( عرب بكٛي٘: خ٬ف يف احملضٍٛ، ٭

قٛي٘)ع٢ً ايع١ً اييت اضتدٍ( أٟ ايٛصف ايرٟ  34ٜجبت٘ ايكايب ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ َػاٜساّٗ ي٘ ٫ ْكٝغاّٗ.

قٛي٘)إؿاقاّٗ با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطاّٗ عًٝ٘( ٖٚٛ قٝد يف ايتعسٜف  35دعً٘ املطتدٍ ع١ً يف قٝاض٘.

َّا ساص٬ّٗ يف فٝػرتط اؼاد ا٭صٌ ٭َّ٘ يٛ ُزد إىل أصٌ آخس  يهإ سهِ ذيو ا٭صٌ اآلخس إ

   36ا٭صٌ ا٭ٍٚ فُسدٙ إيٝ٘ أٚ غري ساصٌ بأصٌ ايكٝاع ا٭ٍٚ ْكض ع٢ً تًو ايع١ً.

 ايكًـب: ْٛاعاملًّٓب ايجاْٞ: أ

 اآلت١ٝ: ْٛاعقطِ ا٭صٛيٕٝٛ ايكًب إىل ا٭

 : قطُإيٓفٞ َرٖب املطتدٍ صسحياّٗ، ٖٚٛ  ٕإٔ ٜهٛا٭ٍٚ:  ٓٛعاي

أ٫ ٜدٍ َع ْفٞ َرٖب املطتدٍ ع٢ً صش١ َرٖب املعرتض صسحياّٗ، نكٍٛ اؿٓف١ٝ:  ا٭ٍٚ: كطِاي

َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ًّٜٓٓل عًٝ٘ ا٫ضِ نايٛد٘، فٝكٍٛ 

ايػافع١ٝ: َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬ ٜتكدز بايسبع نايٛد٘، فٗرا ْفٞ ملرٖب 

بات فٝ٘ ملرٖب املعرتض بايضساس١ ؾٛاش إٔ ٜهٕٛ اؿل يف داْب ثايح املطتدٍ بايضساس١ ٫ٚ إث

نُا ٖٛ قٍٛ املايه١ٝ، ٚقد ٜدٍ ع٢ً ْفٞ َرٖب املطتدٍ بٛاض١ّٓ اتفام اإلَاَني ع٢ً أسد 

  37اؿهُني ُٖٚا ) إدصا٤ أقٌ َا ٜضدم عًٝ٘ ا٫ضِ ٚايسبع( ْٚفٞ َا عداُٖا.

٢ً ْفٞ َرٖب املطتدٍ ٚإثبات َرٖب املعرتض، إٔ ٜدٍ ع٢ً ا٭َسٜٔ َعاّٗ: أٟ ع ايجاْٞ: كطِاي

نكٍٛ ايػافع١ٝ: طٗاز٠ اـبح طٗاز٠ تساد ٭دٌ ايض٠٬ ف٬ ػٛش بػري املا٤ نّٓٗاز٠ اؿدخ، 



 

 

فٝكٍٛ ايكايب: طٗاز٠ اـبح طٗاز٠ تساد ٭دٌ ايض٠٬ فتذٛش بػري املا٤ نّٓٗاز٠ اؿدخ، ٚنكٍٛ 

ري ١ٜ٫ٚ ٫ٚ اضتٓاب١ ف٬ ٜضح، فٝكٍٛ اـضِ: عكد ايػافع١ٝ يف ايبٝع املٛقٛف: عكد يف سل ايػري بػ

  38عكدٙ يف سل ايػري َٔ غري إذٕ ٫ٚ اضتٓاب١ فهإ صشٝشـاّٗ نُـا إذا اغـرت٣ غـٝـ٦ـاّٗ يػريٙ بػري إذْ٘.

نكٍٛ  39إٔ ٜهٛ يٓفٞ َرٖب املطتدٍ عُٓاّٗ، أٟ يٓفٞ ٫شّ َٔ يٛاشّ َرٖب املطتدٍ، ايجاْٞ: ٓٛعاي

ٓهاح ايػا٥ب١، فٝكٍٛ املعرتض ٖٚٛ ايػافعٞ: بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ اؿٓفٞ بٝع ايػا٥ب صشٝح ن

ف٬ ٜجبت فٝ٘ خٝاز ايس١ٜ٩ قٝاضاّٗ ع٢ً ايٓهاح، ٚخٝاز ايس١ٜ٩ ٫شّ يضش١ بٝع ايػا٥ب عٓد اؿٓف١ٝ ٚإذا 

   40اْتف٢ اي٬شّ اْتف٢ املًصّٚ.

يف ايفسع با٫تفام بني  ٖٚٛ إٔ ٜهٛ يف ا٭صٌ سهُإ أسدُٖا َٓتٍف قًب املطاٚا٠: ٓٛعَٚٔ ٖرا اي 

اـضُني، ٚايجاْٞ َتٓاشع فٝ٘ بُٝٓٗا، فإذا أزاد إٔ ٜجبت يف ايفسع بايكٝاع ع٢ً ا٭صٌ، فٝكٍٛ 

املعرتض: ػب ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف ايفسع بايكٝاع ع٢ً ا٭صٌ ًٜٚصّ َٔ ٚدٛب ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا عدّ 

فٝكع ط٬ق٘ ناملدتاز، فٝكٍٛ  ثبٛت٘ فٝ٘، نكٛهلِ يف ط٬م املهسٙ: املهسٙ َهًف َايو ي٬ًّٓم

املعرتض َهًف َايو فٝط٣ٛ بني إقسازٙ باي٬ّٓم ٚإٜكاع٘ إٜاٙ ناملدتاز، ًٜٚصّ َٔ ٖرا أ٫ ٜكع 

ط٬ق٘ عُٓاّٗ، ٭َّْ٘ إذا ثبتت املطاٚا٠ بني إقسازٙ ٚإٜكاع٘، ٚإقسازٙ غري َعترب با٫تفام فٝهٕٛ إٜكاع٘ 

   41غري َعترب.

، 42َرٖب املعرتض صسحياّٗ يًٝصّ َٓ٘ ب٬ّٕٓ َرٖب املطتدٍ يتٓافُٝٗاإلثبات ٕ إٔ ٜهٛ ايجايح: ٓٛعاي

نكٍٛ اؿٓفٞ: ا٫عتهاف ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ، ٭َّْ٘ يبح يف َهإ كضٛظ ف٬ ٜهٕٛ مبذسدٙ 

قسب١ نايٛقٛف بعسف١، فإَّ٘ مبذسدٙ يٝظ قسب١ ٚإَُّا صاز قسب١ باْغُاّ عباد٠ إيٝ٘ ٖٚٞ اإلسساّ، 

إىل ايًبح يٝضري عباد٠، فٝػرتط يف ا٫عتهاف ايضّٛ، فٝكٍٛ ايػافعٞ: ف٬ بد َٔ اْغُاّ عباد٠ 

ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نايٛقٛف بعسف١، أٟ إذا نإ ا٫عتهاف غبٝٗاّٗ بايٛقٛف بعسف١ يصّ أ٫ 

ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نايٛقٛف بعسف١، قاٍ أبٛ اؿطني ايبضسٟ بعد ذنس ٖرا املجاٍ:)ٖٚرا ايرٟ ٖٛ 

   43قًب٘ ٜفطد ايع١ً(.

ٖٚٛ إٔ ٜطتعٌُ املعرتض مجٝع أٚصاف املطتدٍ، ناضتد٫ٍ  ايسابع: ايكًب املهطٛز: ٓٛعيا

املايهٞ ع٢ً صش١ عِ ايرٖب ٚايفغ١ يف ايصنا٠ بأَُّٗا َا٫ٕ شناتُٗا زبع ايعػس بهٌ ساٍ 

فغِ أسدُٖا يآلخس نايضشاح ٚاملهطس٠. فٝكٍٛ ايػافعٞ: َا٫ٕ شناتُٗا زبع ايعػس ُٖٚا َٔ 

    44ٜغِ أسدُٖا إىل اآلخس بايك١ُٝ نايضشاح ٚاملهطس٠. ٚصف ٚاسد فًِ

ٖٚٛ ايكًب ايرٟ ٫ ٜتغُٔ تط١ٜٛ، َجٌ إٔ ٜكٍٛ اؿٓفٞ يف ص٠٬  ايكطِ اـاَظ: ايكًب املبِٗ:

ايهطٛف: ص٠٬ َط١ْٛٓ ف٬ ٜج٢ٓ فٝٗا ايسنٛع نض٠٬ ايعٝدٜٔ، فٝكٍٛ ايكايب: ص٠٬ َط١ْٛٓ 



 

 

سض ـضٛظ ايصٜاد٠ ٌٖ ٖٞ زنٛع أٚ غريٙ، ٭َّْ٘ يٛ ؽتط بصٜاد٠ نض٠٬ ايعٝدٜٔ. َٔ غري تع

  45تعسض ـضٛصٗا يف ايسنٛع مل ٜػٗد ي٘ ا٭صٌ املرنٛز، فٗرا قًب َبِٗ.

َّ ايع١ً ٖٞ ايكطِ ايطادع: إٔ جيعٌ املعًٍٛ ع١ً ٚايع١ً َع٫ًّٛٗ:  ٚإذا أَهٔ ذيو تبني أ٫ ع١ً، فإ

فًِ جيص إٔ ٜهٕٛ املعًٍٛ ع١ً ٚايع١ً املٛدب١ ٚاملعًٍٛ ٖٛ اؿهِ ايٛادب ب٘ نايفسع ٚا٭صٌ 

َع٫ًّٛٗ، نكٍٛ ايػافعٞ يف ظٗاز ايرَٞ: أَّ٘ ٜضح، ٭َّْ٘ ٜضح ط٬ق٘ ناملطًِ، فٝكٍٛ اؿٓفٞ: 

املطًِ مل ٜضح ظٗازٙ ٭َّ٘ صح ط٬ق٘، ٚإَُّا صح ط٬ق٘ ٭َّ٘ صح ظٗازٙ، َٚٔ دعٌ ايعٗاز ع١ً 

   46ي٬ًّٓم مل ٜجبت ظٗاز ايرَٞ.

 ٞاملبشح ايجاْ

 َٔ قٛادح ايع١ً ٚاملرٖب ايسادح اَّٗراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب قادس

قبٌ اـٛض يف َـراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب ٫بـد َٔ ايٛقٛف عـ٢ً أقٛاهلِ يف إَهإ        

َّ اؿهُني أٟ َا  ٚقٛع ايكًب باملع٢ٓ ايطابل، فكد ذٖب بعض ا٭صٛيٝني إىل إْهازٙ َٔ د١ٗ أ

طتدٍ َٚا ٜجبت٘ ايكايب، إٕ مل ٜتٓافٝا ف٬ قًب إذ ٫ َٓع َٔ اقتغا٤ ايع١ً ايٛاسد٠ ؿهُني ٜجبت٘ امل

غري َتٓافٝني ف٬ ٜفطد ب٘، ٚإٕ اضتشاٍ ادتُاعُٗا يف صٛز٠ ٚاسد٠ فًِ ميهٔ ايسد إىل ذيو ا٭صٌ 

ٕ ف٬ ٜهٕٛ قًباّٗ، إذ ٫بد فٝ٘ َٔ ايسد إىل ذيو ا٭صٌ، ٚاؾُٗٛز ٜكٛيٕٛ بإَهاْ٘ ٚذيو ٭

اؿهُني غري َتٓافٝني يراتُٗا ف٬ دسّ ٜضح ادتُاعُٗا يف ا٭صٌ يهٔ قاّ ايديٌٝ ع٢ً عدّ 

ادتُاعُٗا يف ايفسع، فإذا أثبت ايكايب اؿهِ اآلخس يف ايفسع بايسد إىل ا٭صٌ ٚغٗاد٠ اعتبازٙ 

َّ أصٌ املعًٌ ٚايكايب ٚاسد ٫ٚ  ٜتضٛز إٔ اَتٓع ثبٛت اؿهِ ا٭ٍٚ فٝ٘. قاٍ إَاّ اؿسَني:) فإ

َّ ايٛصف ايٛاسد قد ٜػعس  47ٜػٗد أصٌ ٚاسد ع٢ً ايتضسٜح بٓكٝغني( ٚقد اعرتض عًٝ٘ بأ

َّ ايٛفا٤ باؿهُني ٫ ٜتضٛز فٝتعني أسدُٖا بايرتدٝح.   48مبتٓاقغني، ٚغا١ٜ َا يف ايباب أ

اٍ ٚقد اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف اعتباز ايكًب َٔ ايكٛادح ٚعدّ اعتبازٙ ٚاـ٬ف فٝ٘ َبين نُا ق  

إَاّ اؿسَني يف ايربٖإ ع٢ً إٔ املضٝب َٔ اجملتٗدٜٔ ٚاسد، ٚقد اختًف يف ذيو إىل َرٖبني 

 نُا ًٜٞ: ـَعتربٜٔ ْٚفا٠ 

 املًّٓب ا٭ٍٚ: َرٖب املعتربٜٔ ٚأديتِٗ: 

قادح يف ايع١ً ٚإىل أَّ٘ سذ١  52ٚاؿٓاب١ً 51ايػافع١ٝ 50ٚاملايه١ٝ 49ذٖب مجٗٛز ا٭صٛيٝني َٔ اؿٓف١ٝ 

 . 54ٚايبٝغاٟٚ 53ساشٟٚاختازٙ اي

 ضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ:اا٭دي١: 



 

 

َّ املعًٌ إذا عًل سهُاّٗ ع٢ً ع١ً فعًل ايطا٥ٌ عًٝٗا عد  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ذيو اؿهِ فكد أزاٙ أ

ٚأَّ٘ يٝظ بني تًو ايع١ً ٚبني اؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا َٔ ايتعًٝل إ٫ َا بٝٓٗا ٚبني ب٬ّٕٓ قٝاض٘، 

   55ا َفطد هلا نايكٍٛ مبٛدب ايع١ً.عدٖا، ٖٚر

َّايديٌٝ ايجاْٞ:  فضاز نُا يٛ اؾُع بٝٓ٘ ٚبني ع١ً املـطـتدٍ، ايكًب َعازع١ مبا ٫ ميـهٔ  أ

    56عازع٘ بع١ً َبتدأ٠.

َّ ايٛصف إذا أَهٔ إٔ ٜضشب ايٓكٝغني اؿهِ املدع٢ ٚعدَ٘ ععف اضتًصاَ٘  ايديٌٝ ايجايح: أ

َّ ايديٌٝ ايٛاسد يًُدع٢، ٚإذا اضتًصاَ٘ نإ  َّ َٔ ايكٛادح يف ايٛصف، ٭ ذيو قدساّٗ فٝ٘، فاػ٘ أ

  ٫57 ٜدٍ ع٢ً ايػ٤ٞ ٚخ٬ف٘.

إذا ناْت َعازع١ ايع١ً بع١ً أخس٣ ٜتعرز ع٢ً املعًٌ اؾُع بني ايعًتني فٝتكسز ذيو  ايديٌٝ ايسابع:

   58يٛاسد أٚىل بايكدح.قادساّٗ يف ا٫عت٬ٍ، ٚايكًب ٫ ٜٓشط زتب١ عٔ ذيو بٌ املػازن١ يف ا٭صٌ ا

َّ املطتدٍ أثبت اؿهِ بايع١ً، فإذا أثبت بٗا ايكايب ْكٝض ذيو اؿهِ يف ايديٌٝ اـاَظ:  أ

صٛز٠ ايٓصاع اضتشاٍ إجيابٗا يريو اؿهِ يف صٛز٠ ايٓصاع ٚإ٫ ادتُع ايٓكٝغإ يف صٛز٠ ايٓصاع 

    59ٖٚرا قاٍ.

 ديتِٗ:   املًّٓب ايجاْٞ: َرٖب ايرٜٔ مل ٜعتربٚا ايكًب ٚأ

َّٕ ايكًب ٫ ٜعترب قادساّٗ يف ايع١ً،   61ٚاختازٙ اإلَاّ ايػصايٞ يف املٓدٍٛ. 60ذٖب بعض ايػافع١ٝ إىل أ

 ا٭ديـ١: أضتدٍ ايكا٥ًٕٛ بٗرا ايكٍٛ با٭دي١ اآلت١ٝ:

َّ ايكًب ٫ ميهٔ إ٫ بفسض َطأي١ ع٢ً املطتدٍ، ٚيٝظ يًطا٥ٌ فسض َطأي١ ع٢ً  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: أ

   62٘ تابع ي٘.املط٪ٍٚ ٭َّ

 اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ: 

أَّا ٫ ْطًِ أَّْ٘ فسض َطأي١ ٚإَُّا ٖٛ ْكض ٚإبّٓاٍ يًع١ً ٚتبٝني أْ٘ ٫ تعًل ٫ٚ اختضاظ هلا  -1

   63باؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا ايطا٥ٌ، ٖٚرا طسٜل صشٝح يف إبّٓاٍ ايع١ً.

َّ ٖرا ٜبٌّٓ باملػازن١ يف اـرب فإَّْ٘ ٚإٕ مل مي -2  64هٔ إ٫ بفسض َطأي١ ع٢ً املطتدٍ.أ

يف َع٢ٓ اؿهِ ايرٟ فسض فٝ٘،  ٚيهَّٓ٘ َػازن١ يف عًت٘ ٚأصً٘ أَّ٘ يٝظ بفسض َطأي١ -3

أ٫ تس٣ أَّ٘ ٫ ميهٓ٘ إٔ جيُع بٝٓ٘ ٚبني سهُ٘، ٚذيو ٜٛدب ْفٞ سهُ٘، ٚإذا اْتف٢ ثبت 

 اؿهِ اآلخس بايع١ً.

َّ اؿهِ ٚعدٙ ٫ : بأَّْ٘ يٛ نإ نُا أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض        ذنست ملا صح ايكًب ٭

 جيتُعإ يف أصٌ ٚاسد ٚع١ً ٚاسد٠.



 

 

َّا  ُزدَّ ٖرا اؾٛاب:        َّ ايٓفٞ ٚاإلثبات ٫ جيتُعإ، فأ بأَّ٘ ٫ جيتُع ايػ٤ٞ ٚعدٙ إذا صسح ب٘، ٭

سهُإ كتًفإ فٝضح ادتُاعُٗا، ٚإٕ نإ أسدُٖا ٜ٪دٟ إىل اْتفا٤ اآلخس بغسب َٔ 

   65ا٫ضتد٫ٍ.

َّ ايٛصف ايديٌٝ ايجاْٞ:    66يف سهِ املعًٌ ٫ٚ ٜ٪ثس يف سهِ ايكايب فًِ ٜضح. ٜ٪ثس أ

 اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ:  

َّ ٖرا يٝظ بضشٝح ٭ْٓا ْضشش٘ إذا تطا٣ٚ يف تأثري ايع١ً فُٝٗا ٚأَا إذا أثست مجٝع  -1 أ

َّ يًُطتدٍ إٔ ٜكٍٛ: عٓدٟ  ا٭ٚصاف يف ايع١ً املبتدأ٠ ٚمل ت٪ثس يف ايكًب ناْت َعازع١، ٭

   67ايع١ً مجٝعٗا ٜٚسدح بني ايعًتني ع٢ً َا ٜسد يف تسدٝح ايعًٌ.

 إَُّا ٜضح ايكًب إذا نإ ص٬ح ايٛصف ٭سد اؿهُني نض٬س٘ يآلخس  -2

َّا إذا مل ٜضًح ايٛصف ؿهِ ايكايب ٚمل ٜ٪ثس فٝ٘  ٚتأثريٙ يف أسدُٖا نتأثريٙ يف اآلخس، أ

  68سهُٓا بب٬ّْٓ٘.

َّ ايكًب َعازع١ يف غري َكضٛد املعًٌ ف٬ ٜكـدح يف ايكـٝاع، َج٬ّٗ: إذا قاٍ اؿٓفٞ  ديٌٝ ايجايح:اي أ

َّ ايسأع عغٛ َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ف٬ جيصٟ يف إٜضاٍ املا٤ َا ٜضدم عًٝ٘ ا٫ضِ نايٝد ٚايسدٌ  : أ

ًٌ فًِ ٜكدح يف املعي٘ ٚايٛد٘، فإذا ذنس ايكايب ْفٞ ايتكدٜس بايسبع فكد تعسض ملا مل ٜتعسض 

   69عًت٘.

َّ أٚصاف املعًٌ ٫ تضًح يًشهِ ايرٟ ْكًٗا فٝ٘ ايكايب، ف٬ تهٕٛ َ٪ثس٠ يف  ايديٌٝ ايسابع:  أ

 ٚدٛدٙ ف٬ ٜضح ايكًب. 

َّ ٖرا يف بعض ايكًب دٕٚ بعض، أ٫ تس٣ أَّْ٘ إذا قاٍ عغٛ َٔ أعغا٤ اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:  بأ

يٝ٘ َا ٜكع ا٫ضِ عًٝ٘، فكًب٘ اـضِ فكاٍ:ٚدب أ٫ ٜكدز بايسبع. ايٛع٤ٛ ف٬ جيٛش يف إٜضاٍ املا٤ إ

ناْت ايع١ً يف اؿهُني ضٛا٤، ٚمل ٜهٔ فسم بني إٔ جيعٌ عغٛاّٗ َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ع١ً إلدصا٤ 

  70ايٝطري ٚبني إٔ جيعٌ ع١ً يٓفٞ ايتكدٜس.

َّ سهِ ايكايب ٫بد إٔ ٜٓايف سهِ اايديٌٝ اـاَظ: َّ ايكًب غري دا٥ص ٭ يكا٥ظ ٚإ٫ مل ٜتشكل أ

 . 71ايٓصاع ًٜٚصّ َٔ ذيو ادتُاع اؿهُني املتٓافٝني يف أصٌ ٚاسد ٚذيو قاٍ

َّ اؿهُني غري َتٓافٝني يراتُٝٗا ف٬ دسّ ٜضح ادتُاعُٗا يف  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

َّ  ا٭صٌ، يهٔ دٍ ديٌٝ َٓفضٌ ع٢ً اَتٓاع  ادتُاعُٗا يف ايفسع ٖٚٛ إمجاع اـضُني ع٢ً أ

  72.ايفسع بعسض اإلمجاعايجابت فٝ٘ إَُّا ٖٛ أسد اؿهُني فايجاْٞ سضٌ يف 

َّ َا دا٤ ب٘ ايكايب يٝظ َٓاقغاّٗ ملكضٛد املعًٌ، فُج٬ّٗ يف َطأي١ تكدٜس َطح ايديٌٝ ايطادع:  أ

ايسأع بايسبع، فُكضٛد ايكايب ٖٚٛ ايػافعٞ يف قٛي٘: عغٛ َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ف٬ ٜكدز بايسبع، 



 

 

َّ أصٌ ايكايب ٚاملعًٌ  ٜتُهٜٔس بايسبع، ٚعدٙ إٔ ٜتكدز بايسبع ف٬ ْفٞ ايتكد ايكايب َٔ ذيو أبداّٗ فإ

ٚاسد، ٫ٚ ٜتضٛز إٔ ٜػٗد أصٌ ٚاسد ع٢ً ايتضسٜح بٓكٝغني، ٚإٕ فسض إدصا٤ ذيو فا٭صٌ 

ٜػٗد ٭سد ايٛدٗني دٕٚ ايجاْٞ، فايكايب إذٕ سا٥د عٔ َكضد املعًٌ ٚقٌ ايع١ً، ٖٚـٛ َعازع١ يف 

ري قٌ ايتعًٌٝ، ٚاملعازع١ إذا مل ػس ع٢ً املٓاقغ١ احملكك١ مبٛدب ايع١ً فٗٞ غري قادس١ يٛقٛعٗا غ

 فاْب١ ملكضٛد ايع١ً.

َّ ايع١ً ٚقًبٗا يف ايضٛز٠ املرنٛز٠ َػت٬ُٕ ع٢ً سهُني ٫ ضبٌٝ إىل  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

َّ َٔ ٜهتفٞ با٫ضِ ٫ ٜكدز َٚٔ ٜكدز  ٫ ٜهتفٞ با٫ضِ،فإٕ نإ نريو فكد اؾُع بُٝٓٗا، فإ

ؼكل اغتُاٍ ايع١ً ٚايكًب ع٢ً أَسٜٔ ٫ ٜتأت٢ ايتصاّ مجعُٗا ع٢ً املٛافك١ فهإ ذيو نايتضسٜح 

  73باملٓاقغ١.

مما ضبل َٔ ضسد َرٖيب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب ٜتبني يٓا إٔ َرٖب اؾُٗٛز ٖٛ  ايتـسدـٝـح:

 ِ ع٢ً أدي١ أصشاب املرٖب ايجاْٞ.دٚدٖاملرٖب ايسادح ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚز

 

  آزا٤ ا٭صٛيٝني يف قًب ايتط١ٜٛ:املًّٓب ايجايح: 

قًب  اختًف ايرٜٔ قايٛا باعتباز ايكًب يف بعض أْٛاع٘ َٚٔ أْٛاع ايكًب اييت اختًف ا٭صٛيٕٝٛ فٝٗا 

ٚا ايكًب ع٢ً ايتط١ٜٛ، فايرٜٔ قايٛا بعدّ اعتباز ايكًب زدٚا ٖرا ايٓٛع َٔ باب أٚىل، ٚايرٜٔ اعترب

 اؾ١ًُ اختًفٛا يف قًب ايتط١ٜٛ إىل َرٖبني:

َّ قًب ايتط١ٜٛ صشٝح ٜٚعترب َٔ قٛادح ايع١ً ٖٚٛ املدتاز عٓد ا٭ضتاذ أبٞ اضشل املرٖب ا٭ٍٚ:  أ

اـّٓاب  ٞٚأب 77ٚايبٝغاٟٚ 76ايٛيٝد ايبادٞ ٞٚأب 75ٚإَاّ اؿسَني74ٚايػٝذ أبٞ اضشل ايػرياشٟ

  79٭صٛيٝني.ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز ا 78ايهًٛذاْٞ

َّ قًب املطاٚا٠ ٫ ٜكبٌ ٖٚٛ َا اختازٙ ايكاعٞ ايباق٬ْٞ، قاٍ إَاّ اؿسَني:)ذٖب  املرٖب ايجاْٞ: أ

ٚأختازٙ أبـٛ  80ا٭نجسٕٚ إىل أَّْ٘ باطٌ غري قادح يف ايع١ً ٖٚٛ َا اختازٙ ايكاعٞ زعٞ اهلل عٓ٘(

  83ضتاذ أبٛ َٓضٛز ٚابٔ ايطُعاْٞ.ٚا٭ 82ٚقاٍ ب٘ أبـٛ ايكاضـِ ايهسخـٞ ايػافعٞ 81ايكاضِ ابٔ نـر

 ا٭ديــ١:

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: أ٫ّٚٗ: أدي١ أصشاب املرٖب ا٭ٍٚ:

َّ ا٭صٌ ٚايفسع يف اؿهِ املعًل ع٢ً ايع١ً ضٛا٤ ٖٚٛ ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف َع٢ٓ َٔ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: أ

ٚنًُا  84صاسب ايػسع، املعاْٞ ٚإَُّا خيتًفإ يف ايتفضٌٝ، فٛدب إٔ ٜضح نُا يٛ ْط ع٢ً ذيو

  85داش إٔ ٜٓط عًٝ٘ داش إٔ ٜطتٓبط ٜٚعًل عًٝ٘ اؿهِ.



 

 

: أَّ٘ يٛ صسح باؿهِ يضح ايكٝاع ٚإٕ نإ سهِ ا٭صٌ كايفاّٗ ؿهِ ايفسع يف ايجاْٞ ايديٌٝ

   86ايتفضٌٝ فهريو ٖٗٓا.

  ثاْٝاّٗ: أدي١ أصشاب املرٖب ايجاْٞ:

َّ سهِ ايفسع فٝ٘ كايف ؿهايديٌٝ ا٭ٍٚ:  َّ اؿاصٌ اعتبازُٖا َعاّٗ يف ايجبٛت يف أ ِ ا٭صٌ،٭

 87ا٭صٌ، ٚيف ايفسع عٓد ايكايب عدّ ٚقٛعُٗا َعاّٗ، ف٬ تتشكل ايتط١ٜٛ.

َّ سهِ ا٭صٌ ٖٛ ايتط١ٜٛ ٚقد تعد٣ ذيو إىل ايفسع، ٚإَُّا خيتًفإ يف  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

٬ّٗ إذا ٚزد َٔ ايػسع ٚدٛد ايتط١ٜٛ بني نٝف١ٝ ايتط١ٜٛ، ٚنٝف١ٝ ايتط١ٜٛ سهِ غري ايتط١ٜٛ، َج

يف باب اي١ٝٓ فٝٓكّٓع فٝ٘ سهِ ا٫دتٗاد ثِ ٜبك٢ ايٓعس ٚا٫دتٗاد يف نٝف١ٝ ايتط١ٜٛ  اؾاَد ٚاملا٥ع

َّ نٝف١ٝ ايتط١ٜٛ غري ايتط١ٜٛ مل ًٜصّ اضتٛا٤ ا٭صٌ ٚايفسع فٝٗا  بني اإلجياب ٚاإلضكاط، ٚإذا ثبت أ

َّٕ ذيو ٫ ٜٓايف سهِ ا٫ضتٛا٤ ايرٟ دعٌ داَعاّٗ.ٚتبني أَّ٘ ٫ ٜغس اخت٬ف سهُٗ   88ُا، فإ

َّ املكضٛد َٔ ايكًب َعازع١ املطتدٍ َٚطاٚات٘ يف ايديٌٝ،ٚقًب ايتط١ٜٛ ٫ ٜطاٟٚ ايجاْٞ ايديٌٝ : أ

َّ سهِ املطتدٍ َضسح ب٘ ٚسهِ ايكايب َبِٗ حيتاز إىل ايبٝإ، ٚاملضسح  ايكايب فٝ٘ يًُطتدٍ، ٭

   89بداّٗ.ب٘ أٚىل َٔ املبِٗ أ

َّ سهِ ايفسع يف ذيو كايف ؿهِ ا٭صٌ، ٭ٕ ا٫ضتٛا٤ يف ا٭صٌ  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

يف ايضش١ ٚا٫ضتٛا٤ يف ايفسع يف ايب٬ّٕٓ عٓد ايكايب، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ سهِ ايفسع َجٌ سهِ 

 ا٭صٌ ٭َّ٘ جيب إٔ ٜتعد٣ إىل ايفسع يتعدٟ ع١ً ا٭صٌ عًٝ٘.

اؾُع بني سهِ املبتد٨ بايع١ً ٚبني سهِ ايكايب ٫ ٜضح، فًِ جيب بإٔ  ُزد ٖرا ا٫عرتاض:

   90اعتبازُٖا يف ايكًب.

َّ سهِ ايكايب فٌُ ٚسهِ املطتدٍ َضسح ب٘ ٚاملضسح ب٘ َكدّ أبداّٗ ٜكدّ ع٢ً ايجايح ايديٌٝ : أ

  91املبِٗ نُا ٖٛ اؿاٍ يف أيفاظ صاسب ايػسع.

 باآلتٞ: اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:

َّ ايت -1 ضسٜح إَُّا ٜعترب يف سهِ املًّٓٛب بايد٫ي١ ٫ يف سهِ آخس ٖٚآٖا ايد٫ي١ ٖٛ أ

 ايتط١ٜٛ، ٚقد صسح بٗا يف سهِ ايع١ً نُا صسح املعًٌ عهُ٘.

َّ املضسح إَُّا ٜكدّ ع٢ً املبِٗ إذا استٌُ املبِٗ أَسٜٔ ٚاملضسح ب٘ أَس ٚاسد، فٝكغ٢ مبا  -2 أ

َّ قًب ٫ حيتٌُ ع٢ً َا حيتٌُ نُا ذنس يف أ َّا يف ٖرٙ املطأي١ فإ يفاظ صاسب ايػسع، أ

ايتط١ٜٛ ٫ حيتٌُ إ٫ إبّٓاٍ َرٖب املعًٌ، نُا ٫ حيتٌُ املعًٌ إ٫ إبّٓاٍ َرٖب ايكايب فًِ 

   ٜهٔ ٭سدُٖا ع٢ً اآلخس َص١ٜ نايًفعني ايضسحيني إذا تعازعا.



 

 

ٚبني ايع١ً املبتدأ٠ باؿهِ  إَُّا ذنس تضشٝح يكًب ايتط١ٜٛ ٚإَُّا صسمت إىل ايرتدٝح بٝٓ٘ -3

 املبني، ٖٚرا خ٬ف َا تغُٓتِ بعدٙ.

أْٓا ٫ ْطًِ إٔ اؿـهِ فُـٌ بـٌ ٖٛ َضـسح ب٘، ٖٚٛ تطـاٟٚ ايفـسع ٚا٭صـٌ يف َع٢ٓ َٔ  -4

املعاْٞ، أ٫ تس٣ أَّْ٘ ٫ حيتٌُ إ٫ ذيو، ٚاجملٌُ حيتٌُ َعاْٞ نجري٠ يٝظ يف أسدٖا أظٗس 

      93َٓ٘ يف ضا٥سٖا.

َّ َآٍ ايه٬ّ يف قًب ايتط١ٜٛ اضتٛا٤ ايفسع ٚا٭صٌ يف عباز٠ َع اخت٬فُٗا يف  ديٌٝ ايسابع:اي أ

َّ )إقساز( املدتاز َج٬ّٗ ٚ)إْػا٩ٙ( ي٬ًّٓم ْافرإ، ٚزاّ ايكايب مما ذنسٙ َٔ ايتط١ٜٛ أ٫  اؿهِ، فإ

   94ٜٓفر أَس املهسٙ فهأَّ٘ يف ايتشكٝل اضتٝفا٤ سهِ ايػ٤ٞ َٔ عدٙ.

َّ املرٖب ايسادح ٖٛ  :ايرتدٝح مما ضبل َٔ ضسد َراٖب ا٭صٛيٝني يف قًب ايتط١ٜٛ ٜتغح يٓا أ

َّ قًب ايتط١ٜٛ صشٝح ٜٚعترب َٔ قٛادح ايع١ً ٖٚٛ َرٖب مجٗٛز ا٭صٛيٝني،  املرٖب ا٭ٍٚ ايكا٥ٌ بأ

 ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚزدٚدِٖ ع٢ً أدي١ أصشاب املرٖب ايجاْٞ.

 ب ٚاملعازع١:ايع٬ق١ بني ايكً املًّٓب ايسابع:

 املعازع١ ست٢ ْتعسف ع٢ً ع٬قتٗا بايكًب. قبٌ تٛعٝح ايع٬ق١ بني ايكًب ٚاملعازع١ ٫بد َٔ تعسٜف 

 عسف ا٭صٛيٕٝٛ املعازع١ بتعسٜفات نجري٠ َٓٗا:  أ٫ّٚٗ: تعسٜف املعازع١:

اتاّٗ. أٚ ا ايصزنػٞ بأَّٗا: إيصاّ اؾُع بني غ٦ٝني ٚايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف اؿهِ ْفٝاّٗ ٚإثبٗعسف -1

 95ٖٞ: إيصاّ اـضِ إٔ ٜكٍٛ ق٫ّٛٗ قاٍ بٓعريٙ.

عسفٗا قُد أَني أَري باد غاٙ بكٛي٘: ٖٞ إٔ ٜبد٨ املعرتض يف ا٭صٌ ٚصفاّٗ آخس غري َا  -2

 ١96 حيتٌُ أَّْ٘ ع١ً.ًَِّأبداٙ املطتدٍ صاؿاّٗ يًِع

ٌٖ ٖٛ َعازع١ أّ ٫؟  اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف ايكًبثاْٝا: آزا٤ ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب َعازع١: 

 ٌٖٚ ٜسد ع٢ً ايكًب َا ٜسد ع٢ً املعازع١ أّ ٫؟ إىل قٛيني أٚ َرٖبني:

َّ ايكًب َعازع١ ٚإيٝ٘ ذٖب ايػٝذ أبٛ إضشل ايػرياشٟ، املرٖب ا٭ٍٚ:  98،ايّٓٝب ايّٓربٟٚأبٛ  97أ

٫ أَّْ٘ قاٍ أبٛ اـّٓاب ايهًٛذاْٞ: )ٖٚٛ )أٟ ايكًب( َعازع١ إ 100،ٚاختازٙ ابٔ اؿادب 99،ٚايساشٟ

 .101متٝص َٔ بني املعازعات بٗرا ا٫ضِ(

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

َّ ع٢ً صشتٗا أسد ايد٥٫ٌ ع٢ً صش١  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: َّ ايكايب ذنس ايع١ً ايضاؿ١ ؿهُ٘ اييت د أ

ِٕ بع١ً ؿهُ٘ ذيو، أٚ ابتدأ بتًو ايع١ً قبٌ ايع١ً، فهإ َعازعاّٗ نُا يٛ بدأ ٜعًٌ بٗا خضُ٘،  أ

ٚإذا ثبت ٖرا داش إٔ ٜتهًِ عًٝٗا مبا ٜتهًِ ب٘ ع٢ً ايعًٌ املبتدأ٠ فٗٛ َعازع١ صشٝش١ ًٜصّ 

 102.دٛابٗا



 

 

َّ املطتدٍ ٫ ميهٓ٘ اؾُع بني سهُ٘ ٚسهِ ايكًب فضاز نُا يٛ عازع٘ َٔ  ايديٌٝ ايجاْٞ: أ

  104ا َتعازعني فهريو ٖٓا.فإَّ٘ ملا تعرز اؾُع بني سهِ ا٭صًني يف ايفسع ناْ 103أصٌ آخس،

َّ ض٪اٍ ايكًب َٓدزز يف املعازع١ ٭َّ٘ إقا١َ ايديٌٝ ع٢ً خ٬ف َا أقاّ عًٝ٘ املطتدٍ  ايديٌٝ ايجايح: أ

َّ ايكًب فٝ٘ خضٛص١ٝ نٕٛ ا٭صٌ ٚاؾاَع َػرتناّٗ بني قٝاضٞ املطتدٍ  ٚنريو املعازع١، إ٫ أ

 105غ١.ٚاملعازض، ٖٚٛ نُا ٜكٍٛ اؿٓف١ٝ َعازع١ فٝٗا َٓاق

َّ املعازع١ ٖٞ تطًِٝ ديٌٝ اـضِ ٚإقا١َ ديٌٝ آخس ع٢ً خ٬ف٘، ٖٚرا صادم ع٢ً  ايديٌٝ ايسابع: أ

َّ ايع١ً املرنٛز٠ يف املعازع١  َّ ايفسم بُٝٓٗا فسم َابني ايعُّٛ ٚاـضٛظ، ٚذيو أ ايكًب إ٫ أ

َّ عًت٘ ٚا٭صٌ املرنٛز فٝٗا قد تػاٜس ايع١ً ٚا٭صٌ ايًرٜٔ أت٢ بُٗا املطتدٍ، غ٬ ف ايكايب فإ

 106ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘.

َّ ايكايب إذا أثبت بٗا ْكٝض  ايديٌٝ اـاَظ: َّ ايكًب َبٌّٓ يًع١ً َٔ د١ٗ نْٛ٘ َعازع١ ٭ أ

 107اؿهِ يف صٛز٠ ايٓصاع بًّٓت ايع١ً ٚإ٫ يصّ ادتُاع ايٓكٝغني ٖٚٛ قاٍ.

َّ ايكًب إذا دعٌ َ اعرتض ع٢ً نٌ ا٭دي١ ايطابك١: عازع١ ٫ ٜهٕٛ ٚذيو َٓاف إلط٬م أَّ٘ َٔ بأ

 ايكٛادح.

َّ املساد بايكادح َا ٜعِ املفطد يًديٌٝ ٚاملٛقف ي٘ عٔ ايعٌُ ب٘.   108أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض: بأ

َّ ايكًب يٝظ َعازع١ إَُّا ٖٛ ٜٛقف ا٫ضتد٫ٍ بايع١ً ٜٚفطدٖا ٚإيٝ٘ ذٖب ايكاعٞ  املرٖب ايجاْٞ: أ

  110ٖٚٛ قٍٛ بعض ايػافع١ٝ. 109ايٛيٝد ايبادٞبهس ايباق٬ْٞ ٚأبٛ  أبٛ

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ ايتاي١ٝ:ا٭ديـ١: 

َّ ٜتعًل بٗا سهُإ َتغادإ، فإذا ٚددْاٙ ٖٓا قد تعًل عًٝٗا  -1 َّ ايع١ً ايٛاسد٠ ٫ جيٛش أ أ

ٍَّ ذيو ع٢ً أِّٗا فاضد٠.    111د

َتغادٜٔ َٔ نٌ ٚد٘، ٚإَُّا ٜهٕٛ فُٝا ٫  بأَّْ٘ ٫ جيٛش ايكًب ؿهُنياعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:

 112ميهٔ اـضِ إٔ جيُع بُٝٓٗا ملع٢ٓ آخس.

َّ املطتدٍ إذا عًل سهُاّٗ ع٢ً ع١ً فعًل ايطا٥ٌ عًٝٗا عد ذيو اؿهِ فكد أزاٙ ب٬ّٕٓ  -2 أ

قٝاض٘، ٚأَّْ٘ يٝظ بني ايع١ً ٚبني اؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا َٔ ايتعًٝل إ٫ َا بٝٓٗا ٚبني عدٖا 

  َفطد هلا، نايكٍٛ مبٛدب ايع١ً.ٖٚرا 

َّ ايع١ً ملا غٗدت يًُطتدٍ ٚغٗدت ـضُ٘ يف سهِ ٚاسد فضاز أسدُٖا ٜعازض  -3 أ

َّ ايعًـ١ ٫ ٘٭َّ 114اآلخس، ٜٚفغٞ إىل صاسب٘ فب٬ّٓ مجٝعاّٗ، ًتعًٝـل بٗا يٛاسـد تضًـح ي تبني أ

 َّ  ايػـ٤ٞ ايٛاسـد ٫ جيـٛش إٔ ٜفٝـد َُٓٗـا ٭

 115ايػ٤ٞ ٚعدٙ.



 

 

َّ ايكًب ٜكع ع٢ً ٚدٗني، عٓد  :ايكٍٛ ايسادح        ٖٛ َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ايطبهٞ ٚغريٙ، ٖٚٛ أ

ٖٚرا  116تطًِٝ ايضش١ ٜٚهٕٛ َعازع١، ٚعٓد عدّ تطًِٝ ايضش١ ٜهٕٛ قادساّٗ أٟ َب٬ّّٓٗ يًع١ً،

ٖٛ املرٖب املدتاز ملا فٝ٘ َٔ ايتفضٌٝ ٚايتشكٝل، ٭َّ٘ ٜٛقف ديٌٝ املطتدٍ إذا نإ َعازع١، 

 117ً٘ إذا نإ قادساّٗ.ٜٚبّٓ

 ؟.املًّٓب اـاَظ: ايفـسم بني ايكًب ٚاملعازع١ ٚمثـس٠ اــ٬ف يف ٌٖ ايكًب َعازع١ أّ قادح

َّ ايكًب ٚاملعازع١ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخضٛظ، فسم َٔ  أ٫ّٚٗ: ايفـسم بني ايكًب ٚاملعازع١: ع٢ً اعتباز أ

 قاٍ ايكًب َعازع١ بُٝٓٗا باآلتٞ:

 118د٠ يف ايع١ً ٚيف ضا٥س املعازعات ميهٔ.أَّ٘ ٫ ميهٔ فٝ٘ ايصٜا -1

َّ أصً٘ ٚفسع٘ ٖٛ أصٌ املعًٌ ٚفسع٘،  -2 أَّ٘ ٫ ميهٔ َٓع ٚدٛد ايع١ً يف ايفسع ٚا٭صٌ، ٭

  119ٚميهٔ ذيو يف مجٝع املعازعات.

َّ ايكًب َعازع١ َب١ٝٓ ع٢ً إمجـاع اـضُني ضٛا٤ اْغِ إيٝـُٗا إمجـاع ا٭١َ أّ ٫،  -3 أ

عازع١ سكٝك١ٝ ٚيف ايكًـب ٚعع١ٝ، أٟ تعازض اـضُإ أٚ اجملُعٕٛ ع٢ً ٚاملٓاقغـ١ يف امل

  120املٓاقغ١.

َّ عًت٘  -4 َّ ع١ً املعازض ٚأصًٗا قد ٜهٕٛ َػاٜساّٗ يع١ً املطتدٍ ٚأصً٘ غ٬ف ايكًب فإ أ

   121ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘.

 و فٛا٥د َٓٗا:يًد٬ف يف ذي ثاْٝاّٗ: مثـس٠ اــ٬ف يف ٌٖ ايكًب َعازع١ أّ قادح:

 َّٕ ايكًب َعازع١ داشت ايصٜاد٠ عًٝ٘، ٚإٕ قٌٝ اعرتاض مل ػص ايصٜاد٠ عًٝ٘.إإٕ قٌٝ  -1

َّ ايكًب َعازع١ داش قًب٘ َٔ املطتدٍ نُا ٜعازض ايع١ً، َٚٔ قاٍ اعرتاض مل  -2 إٕ قًٓا أ

 جيص ذيو ٭َّْ٘ َٓع ٚاملٓع ٫ ميٓع.

أخس عٔ املعازع١ ٭َّْ٘ ناؾص٤ َٓٗا، ٚإٕ نإ أَّ٘ إذا قًٓا ايكًب َعازع١ داش إٔ ٜت -3

َّٕ املٓع َكدّ ع٢ً املعازع١.  اعرتاعاّٗ مل جيص، ٚٚدب تكدمي٘ عًٝٗا ٭

َّ َٔ دعً٘ َعازع١ قبٌ فٝ٘ ايرتدٝح، َٚٔ قاٍ  -4 َّ املعازع١  َّ٘إأ اعرتاض َٓع َٔ ذيو، ٭

 122تكبٌ ايرتدٝح بايديٌٝ املبتدأ ٚايكًب ٫ ٜكبٌ ايرتدٝح.

 قًب ايكًب: ًب ايطادع:املّٓ

مما ٜرتتب ع٢ً اـ٬ف يف اعتباز ايكًب َعازع١ أٚ قادح يف ايع١ً اـ٬ف يف قًب ايكًب ٚقد        

 اختًف فٝ٘ إىل َرٖبني:

 124.ٚايػافع١ٝ 123،أَّْ٘ جيٛش قًب ايكًب ٚإيٝ٘ ذٖب بعض املايه١ٝ املرٖب ا٭ٍٚ:

 ٚاضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب باآلتٞ: 



 

 

إذا قًب٘ ع٢ً ايكايب صاز غاٖداّٗ ي٘ َٔ ٚدٗني ٚيًكايب َٔ ٚد٘ ٚاسد بأَّْ٘ َعازع١ ف أ٫ّٚٗ:       

 فٝرتدح عًٝ٘.

َّ ايكًب َعازع١ فاملعازع١ تعازض بديٌٝ آخس َٔ يفعٗا ٖٚٛ قًبٗا فتتٓاف٢ ايعًتإ  ثاْٝاّٗ:        مبا أ

 125ٚتبك٢ ع١ً املطتدٍ.

َّٕ ايكًب ٫ ٜكًب ٚزدش٘ ايبادٞ. املرٖب ايجاْٞ:         126أ

 ٞ َٚٔ ٚافك٘ باآلتٞ:اضتدٍ ايبادا٭ديـ١:        

َّ ايكًب قد ٜفطد ايع١ً ٚخيسدٗا عٔ إٔ تهٕٛ ع١ً يريو اؿهِ، فإذاّٗ قًب ايكًب مل ٜصد         أ

  127ع٢ً إٔ أت٢ بعًتني ٜتذ٘ ع٢ً نٌ ٚاسد٠ َُٓٗا ايكًب فٝفطدإ مجٝعاّٗ.
 

 املبشح ايجايح

 أثس ايكًب يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ

ايكًب ْٛزد يف ٖرا املبشح بعض ايفسٚع ايفك١ٝٗ بعد اضتعساض َراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز        

َّ ٖرٙ ايفسٚع كسد١ ع٢ً اعتبازٙ ٚيهٓٗا تعٗس أثس  اييت تبني أثسٙ يف اخت٬ف ايفكٗا٤، ٬ٜٚسغ أ

َّ ايسادح عٓد ا٭صٛيٝني اعتبازٙ نُا ضبل.  تّٓبٝك٘، ٚذيو ٭

 املًّٓب ا٭ٍٚ: أثس ايكًب يف ايعبادات: 

 ع:أع يف ايٛع٤ٛ بايسبتكدٜس َطح ايس ايفسع ا٭ٍٚ:       

 اختًف ايفكٗا٤ يف ذيو إىل ث٬ث١ َراٖب:       

َّٕ ايكدز املًّٓٛب َطش٘ َٔ ايسأع ٜكدز بايسبع.املرٖب ا٭ٍٚ:          128ذٖب اؿٓف١ٝ إىل أ

َّ َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬  ا٭ديـ١:        اضتدٍ اؿٓف١ٝ ع٢ً ذيو بايكٝاع ٖٚٛ أ

ِ املطح( نايٛد٘ فإَّْ٘ ٫ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ًّٜٓٓل ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ٜضدم عًٝ٘ ا٫ضِ )أٟ اض

 129عًٝ٘ اضِ ايػطٌ.

اعرتض ايػافع١ٝ ع٢ً ذيو بايكًب بكٛهلِ: َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬ ٜكدز بايسبع 

َّ ايتكدٜس بايسبع َٔ غري ْط يٝظ بأٚىل َٔ تكدٜسٙ بأقٌ َٓ٘ أٚ 130قٝاضاّٗ ع٢ً غطٌ ايٛد٘ ، ٚ٭

 131.بأنجس فهإ َّٓسساّٗ

 ٬ٜٚ132سغ تٓايف ٖرٜٔ اؿهُني ٫تفام املرٖبني ع٢ً عدّ ٚدٛب َطح ايهٌ.

َّ َطح ايسأع يف ايٛع٤ٛ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ٜضدم عًٝ٘  املرٖب ايجاْٞ:        ذٖب ايػافع١ٝ إىل أ

 133اضِ املطح.

 اضتدٍ ايػافع١ٝ ع٢ً َا ذٖبٛا إيٝ٘ با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:      



 

 

ََِِٚٔ ايكسإٓ قٛي٘ تعاىل:) ايديٌٝ ا٭ٍٚ:        ََِطُشٛاّٖ ِبُس٩ُِٚضهّٕ َّ ايبا٤  ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ 134(ا َٔ اآل١ٜ أ

، قاٍ 135ٚع٢ً غري َتعدد تهٕٛ يإليضامتعدد نُا يف اآل١ٜ تهٕٛ يًتبعٝض، إذا دخًت ع٢ً َ

)َّ   136.ايػرياشٟ:)ٚايٛادب َٓ٘) أٟ َطح ايسأع( َا ٜكع عًٝ٘ اضِ املطح ٚإٕ ق

َّ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ )َطح عٔ أْظ بٔ َايو ز َٔ ايط١ٓ:ايديٌٝ ايجاْٞ:         عٞ اهلل عٓ٘ أ

أَّ٘ َطح باملا٤ فٛدب إٔ جيص َٓ٘ َا آًّْل اضِ املطح عًٝ٘  138،ٚذيو أقٌ َٔ ايسبع 137،َكدَّّ زأض٘(

 139.قٝاضاّٗ ع٢ً املطح ع٢ً اـفني

 إىل إٔ املًّٓٛب يف َطح ايسأع َطح ايهٌ. 141،ٚاؿٓاب١ً 140،ذٖب املايه١ٝ املرٖب ايجايح:       

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: :ا٭ديـ١       

ِِ )ََٔ ايكسإٓ:قٛي٘ تعاىل:  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ََِطُشٛاّٖ ِبُس٩ُِٚضهّٕ َّ يفغ ايسأع ٜكع  142(َٚا ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: أ

. قاٍ ايػٝذ ايعدٟٚ: 143ٚقد أَس اهلل مبطح َا ٜتٓاٚي٘ ا٫ضِ فٝذب َطح مجٝع ايسأعع٢ً مجٝع٘ 

ِٛي٘ ِ٘نِّّٕ ايسَّأّٖع َطح ِفٞ ا٭صٌٚ ِِ) ىلتَعا ق ََِطُشٛاّٖ ِبُس٩ُِٚضهّٕ َّ (َٚا ِ٘ َبا٤يا فِّٔإ ٌََٚا  يَّٖضاِم،إلي ِفٝ  ِقٝ

َٗا ِِ ِيًتَِّبِعٝض إَّ ََا ايًَُّػ١، أٌٖ ُٜضشش٘ ئّ ُ٘ صح َٚ ِٝ٘ أَّّْٔ َٝدٙ َزأَّٖض٘ َطح ٬َّٚايّط٠٬ ايضَّ َعّٔ ٌَ ِب  بُٗا فّٔأّٔقَّٖب

ِ٘ َبَدأّٔ َٚأِّٔدَبَس ِٜ ََٝد ِٔ ِب َّ َزأّٖض٘، َُّكّٔدَّ َِ َُا ذٖب ُث ِٗ َِّ قفاٙ إي٢ّٔ ِب َُا ُث ُٖ ِٕ إي٢ّٔ زدع ٢تس َزدَّ َُهّٔا  َبَدأّٔ ايَِّرٟ ايّٖ

ُ٘ ِفٞ َصِسٜحٖٚرا  ، َِ٘ٓ َّْ ُ٘ َص٢َّ أّٔ ِٝ٘ ايَّ َِ َعّٔ َُِٝع َطح ََٚضَّ  144.َ٘زأّٖض َد

ٚع٤ٛ زضٍٛ اهلل َا زٟٚ يف املٛطأ أَّْ٘ ض٦ٌ عبد اهلل بٔ عاصِ زعٞ اهلل عَّٓ٘ عٔ  ايديٌٝ ايجاْٞ:

َّ َطح زأض٘ بٝ ايسأع دٜ٘ فأقبٌ بُٗا ٚأدبس بدأ مبكد١َ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فدعا بٛع٤ٛ ٚفٝ٘ ) ث

َّ يوذ ٜٚ٪ٜد 145ثِ ذٖب بُٗا إىل قفاٙ(  إْ٘ قايٛا) ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٤ٛٙ ٚصفٛا ايرٜٔ نٌ أ

 قاٍ إذ يهِ ٫ يٓا سذ١ ٘فإْ املػري٠ سدٜح يف دا٤ ايرٟ بٓاصٝت٘ َطُش٘ ٚأَا نً٘ ايسأع َطح

 َا َطح بعد ايعُا١َ ع٢ً َطش٘ فهإ  146(ايعُا١َ ٚع٢ً بٓاصٝت٘ فُطح) اهلل زضٍٛ تٛعأ:  املػري٠

 باملطح أنًُ٘ ملا فص٥اّٗ زأض٘ َٔ أدزى َا َطح نإ ٚيٛ نً٘ ايسأع ملطح إنُا٫ّٗ زأض٘ َٔ أدزى

 املطح فسض بٓكٌ ايعضاب١ فس٣ افأدساٖ ايسأع باقٞ ٚبني بٝٓ٘ سا٬٥ّٗ ناْت اييت ايعُا١َ ع٢ً

 147.، ٚفعٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ زافع يهٌ خ٬فإيٝٗا

 ٚدٛب ايضّٛ يف ا٫عتهاف: ايفسع ايجاْٞ:       

اختًف ايفكٗا٤ يف ذيو إىل َرٖبني ٜٚعٗس أثس ايكًب يف ذيو يف زد نٌ َرٖب بايكًب ع٢ً        

 املرٖب اآلخس:

َّ ايضّٛ ٫ ٜػرتط يف صش١  املرٖب ا٭ٍٚ:         148،ا٫عتهاف، ٖٚٛ َرٖب ايػافع١ٝأ

 149.ٚاؿٓاب١ً

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:



 

 

َّ ا٫عتهاف يبح كضٛظ -1 ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ قٝاضاّٗ ع٢ً ايٛقٛف بعسف١، فإذا  150،أ

نإ ا٫عتهاف غبٝٗاّٗ بايٛقٛف بعسف١ ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نُا ٫ ٜػرتط يف ايٛقٛف 

  151بعسف١.

كًب عًٝ٘ بأَّْ٘ يبح كضٛظ يف َهإ كضٛظ ف٬ ٜطتكٌ بٓفط٘ باي أدٝب عٔ ذيو:       

نايٛقٛف بعسف١، ٫ ٜهٕٛ بٓفط٘ عباد٠ إ٫ باْغُاّ اإلسساّ إيٝ٘، فٝغِ إىل ا٫عتهاف ايضّٛ 

   152ست٢ ٜهٕٛ عباد٠.

ََُطاِدِد قٛي٘ تعاىل:) -2 َٕ ِفٞ ايّٖ ِِ َعاِنفّٕٛ َٚأُّْٔت  َّ ُٖ ّ يف فهإ ٖرا ظاٖس ٚعُٛ 153(٫َّٚٔ ُتَباِغُسٚ

نٌ َعتهف، ٜٚ٪ٜد ذيو قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ) يٝظ ع٢ً املعتهف صّٛ إ٫ إٔ ٜٛدب٘ 

 155 154.ع٢ً ْفط٘(

 156مبا أخسد٘ َايو يف املٛطأ: )أَّْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ اعتهف ايعػس ا٭ٍٚ َٔ غٛاٍ( -3

 157.ّٜٚٛ ايفّٓس ٫ صّٛ فٝ٘

َّ خسٚز ّٜٛ ايفّٓس َٔ ايعػس ٫ ٜعد بإط أدٝب عٔ ذيو:           ٬158م ايعػس عًٝ٘.بأ

َا زٟٚ عٔ عُس زعٞ اهلل عَّ٘ أَّ٘ قاٍ يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: إْٞ ْرزت إٔ اعتهف  -4

َٓرِزىّٔ(  160.ٚايًٌٝ ٫ صّٛ فٝ٘ 159،ي١ًٝ يف اؾا١ًٖٝ، فكاٍ ي٘ )أِٚف ِب

َّ ايداز قّٓين أدٝب عٓ٘: َٓرِزىّٔ ُٚصِ( بأ َّ ايضّٛ نإ أٍٚ اإلض٬ّ بايً 161،ز٣ٚ)أِٚف ِب ٌٝ ٚيعٌ ٚأ

   162ذيو نإ قبٌ ْطد٘.

ايضّٛ يٝظ غسطاّٗ يف اعتهاف ايًٌٝ ف٬ ٜهٕٛ بايٓٗاز، إذ يٛ نإ ايضّٛ غسطاّٗ ملا صح  -5

 163.اعتهاف ايًٌٝ

َّ اي١ٝٓ ايكًب١ٝ ناي١ٝٓ ايفع١ًٝ اعرتض ع٢ً ذيو:    164.بأ

َّ ا٫عتهاف عباد٠ يٝظ َٔ غسط ابتدا٥ٗا ايضّٛ، فٛدب أ٫ ٜهٕٛ َٔ غسط اضتدا -6 َتٗا أ

َّ نٌ َا نإ عباد٠ ع٢ً ايبدٕ َكضٛد٠ يف ْفطٗا مل ٜهٔ غسطاّٗ يف عباد٠  ايضّٛ، ٚ٭

   165أخس٣ نايض٠٬.

َّ ايضّٛ غسط يف صش١ ا٫عتهاف. 167،ٚاملايه١ٝ 166،ذٖب اؿٓف١ٝ املرٖب ايجاْٞ:          إىل أ

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:        

َّ ا٫عتهاف يبح يف َهإ كضٛظ ف٬ ٜطتكٌ  -1 بٓفط٘ نايٛقٛف بعسف١ فٝهٕٛ أ

ايضّٛ غسطاّٗ فٝ٘، أٟ إذا مل ٜطتكٌ عباد٠ بٓفط٘، ٚنٌ َٔ قاٍ ا٫عتهاف ٫ ٜطـتكٌ 

بٓفط٘ قاٍ ايرٟ ٜغاف إيٝ٘ ٖٛ ايضـّٛ فاملكد١َ ا٭ٚىل ثابت١ بايكٝـاع ٚاملكد١َ ايجا١ْٝ ثابت١ 

  168.باإلمجاع



 

 

َّ ا٫عتهاف يبح كضٛظ ف٬ اعرتض ع٢ً ذيو:         ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ بايكًب ٖٚٛ: أ

نايٛقٛف بعسف١، قاٍ إَاّ اؿسَني: ا٫عتهاف َهح ف٬ ٜػرتط يف ٚقٛع٘ قسب١ صّٛ 

، قاٍ قُد أَني أَري باد غاٙ: فإذا نإ ا٫عتهاف غبٝٗاّٗ بايٛقٛف بعسف١ ف٬ 169نايٛقٛف بعسف١

  170ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نُا ٫ ٜػرتط يف ايٛقٛف بعسف١.

َّ ايكاضِ بٔ قُد ْٚافعاّٗ -2 َٚاِغَسُبٛاّٖ َست٢َّ  َٚنّّٕٕٛاّٖ قا٫: ٫ اعتهاف إ٫ بضٝاّ يكٛي٘ تعاىل:) أ

 ٌِ ِٝ َّ ِإي٢ّٔ ايًَّ َٝا ُّٛاّٖ ايضّْ َّ أِّٔت َٔ ايّٖفِّٔذِس ُث َِ َِٛد  ِِٝط ا٭ِّٔض َٔ ايَّٖد َِ َُٝض  ِٝطّٕ ا٭ِّٔب ُِ ايَّٖد َٔ ئّهّٕ َّ ٫َّٚٔ ََٜتَب

ََُطاِدِد َٕ ِفٞ ايّٖ ِِ َعاِنفّٕٛ َٚأُّْٔت  َّ ُٖ فإَُّا ذنس ا٫عتهاف َع ايضٝاّ، قاٍ َايو  171(ُتَباِغُسٚ

 .173، قاٍ ايبادٞ:ٖرا خّٓاب يًضا٥ُني172ٚع٢ً ذيو ا٭َس عٓدْا أَّْ٘ ٫ اعتهاف إ٫ بضٝاّ

ٚقد   174،َا زٟٚ عٔ ايطٝد٠ عا٥ػ١ زعٞ اهلل عٓٗا أَّٗا قايت:) ٫ اعتهاف إ٫ بضّٛ( -3

إىل ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ زٚاٙ ايصٖسٟ عٔ عس٠ٚ عٔ عا٥ػ١ َسفٛعاّٗ، ٚإذا ثبت زفع٘ 

  175.َٔ طسٜل ف٬ ٜغس ٚقف٘ َٔ طسٜل آخس، ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ يف طسٜل ايٛقف فيت

َا زٟٚ عٔ عُس زعٞ اهلل عَّٓ٘ أَّ٘ قاٍ يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: إْٞ ْرزت إٔ اعتهف  -4

َّ ايضّٛ يف أ 176،ي١ًٝ يف اؾا١ًٖٝ، فكاٍ ي٘ )اعتهف ٚصِ( ٍٚ اإلض٬ّ أَسٙ بايضّٛ، أٚ أ

  177.بايًٌٝ ٚيعٌ ذيو نإ قبٌ ْطد٘

َّ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بني ا٫عتهاف بفعً٘ فسٟٚ أَّ٘ اعتهف صا٥ُاّٗ، ٚمل ٜٓكٌ  -5 أ

ٚا٭فعاٍ املتفك١ يف ا٭ٚقات ٫ ػسٟ ع٢ً منط ٚاسد إ٫ يداع ٜدعٛ  178اّٗ،أَّ٘ اعتهف َفّٓس

 .179تهافإيٝ٘، ٚيٝظ ذيو إ٫ بٝإ أَّ٘ َٔ غسا٥ط ا٫ع

 أثس ايكًب يف املعا٬َت: املًّٓب ايجاْٞ:       

 ايفك٘ ٖٚٛ َضًّٓح قدا٢َ ايفكٗا٤. املكضٛد باملعا٬َت ٖٓا نٌ َا عدا ايعبادات َٔ أبٛاب

 

 ايفسع ا٭ٍٚ: بٝع ايػا٥ب:       

غري َٛصٛف١  ٚضبب  ّناْت َٛصٛف١ أأاختًف ايفكٗا٤ يف صش١ بٝع ايعني ايػا٥ب١ ضٛا٤        

 ايػ٧ بٝع يف َ٪ثس دٌٗ ٖٛ باؿظ املتعًل ايعًِ عٔ بايضف١ املتعًل ايعًِ ْكضإ ٌٖاـ٬ف ٖٛ: 

ٚقد اختًف يف ذيو   180عٓ٘؟ املعفٛ ايٝطري ايػسز َٔ ٚأْ٘ مب٪ثس يٝظ أّ ايهجري، ايػسز َٔ فٝهٕٛ

 إىل ث٬ث١ َراٖب:

َّ بٝع ايعني ايػا٥ب١ صشٝح ضٛا٤  املرٖب ا٭ٍٚ:        غري َٛصٛف١، ٚإيٝ٘ ذٖب  ّناْت َٛصٛف١ أأأ

 181ف١ٝ.اؿٓ

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:       



 

 

َّ بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ فٝذب أ٫ ميٓع َٓ٘ فكد ز١ٜ٩ املعكٛد  ايديٌٝ ا٭ٍٚ:        َٔ ايكٝاع: ٖٚٛ أ

 .182عًٝ٘ نايٓهاح

بايكًب: ٖٚٛ إٔ بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ ف٬ ٜجبت فٝ٘ خٝاز ايس١ٜ٩  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:       

 .  183يٓهاحقٝاضاّٗ ع٢ً ا

َّ ايسَّْبا َٔ ايكسإٓ بكٛي٘ تعاىل:)ايديٌٝ ايجاْٞ:         ََٚسسَّ َِٝع  ُ٘ ايَّٖب َّ ايًّ ٖٚٞ عا١َ يف دٛاش نٌ  184،(َٚأَّٔس

 185.بٝع ضٛا٤ ناْت ايعني ساعس٠ أٚ غا٥ب١

َّ اآل١ٜ عا١َ ٚقد خضضت بأدي١ املاْعني اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:        ٚعدٜح ايٓٗٞ عٔ بٝع  186،بأ

  187.ايػسز

َٔ ايط١ٓ َا ز٣ٚ أبٛ ٖسٜس٠ زعٞ اهلل عَّ٘ عٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايجايح:ايديٌٝ        

 188،أَّ٘ قاٍ) َٔ اغرت٣ َا مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ(

َّ اهلا٤ يف مل ٜسٙ نٓا١ٜ فتٓضسف إىل امله٢ٓ ايطابل، ٖٚٛ ايػ٤ٞ املػرت٣،  ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: أ

يػسا٤، ٚذيو اـٝاز بني فطذ ايعكد ٚإيصاَ٘ دٕٚ خٝاز ايػسا٤ ٚاملساد خٝاز ٫ ٜجبت إ٫ بعد تكدّ ا

 .189ابتدا٤ ٚتكدمي٘ بإثبات ٖرا اـٝاز ي٘ تٓضٝط ع٢ً دٛاشٙ

  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ:       

َّ عُس بٔ إبساِٖٝ ا٭ٖٛاشٟ تفسد ب٘ ٖٚٛ َػٗٛز باخرتاع         َّ ٖرا اؿدٜح ععٝف ٭ أ٫ّٚٗ: أ

 سٚاٜت٘.ا٭سادٜح ٚٚععٗا فٗٛ غري ًَتفت ي

 ثاْٝاّٗ: ع٢ً تطًِٝ صشت٘ ميهٔ اضتعُاي٘ َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ ٖٞ:       

َّ قٛي٘ ) -1 َٔ اغرت٣ َا مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ( يف ا٫ضت٦ٓاف يف ايعكد عًٝ٘ ٫ يف أ

 اضتضشاب ايعكد املتكدّ َٓ٘.

 أَّ٘ قٍُٛ ع٢ً ايطًِ ايرٟ مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ ْاقضاّٗ عٔ ايضف١. -2

٘ ع٢ً َٔ اغرت٣ َا مل ٜسٙ ساٍ ايعكد إذا نإ قد زآٙ قبٌ ايعكد فٗٛ باـٝاز إذا ٚددٙ أَّ -3

 190.ْاقضاّٗ فُٝا بعد

إمجاع ايضشاب١ ع٢ً دٛاشٙ: فكد زٟٚ عٔ عجُإ بٔ عفإ زعٞ اهلل عٓ٘ ٚطًش١  ايديٌٝ ايسابع:       

فكٌٝ يعجُإ غّٕبٓت بٔ عبٝد اهلل زعٞ اهلل عٓ٘ تٓاق٬ دازٜٔ إسداُٖا بايهٛف١ ٚا٭خس٣ بايبضس٠ 

َّ عبد 191فكاٍ ٫ أبايٞ يٞ اـٝاز إذا زأٜتٗا فرتافعا إىل دبري بٔ َّٓعِ فكغ٢ باـٝاز يًّٓش١ . ٚزٟٚ أ

َّ عبد ايسمحٔ بٔ عٛف اغرت ٣اهلل بٔ عُس اغرت ، فضاز 192إب٬ّٗ مل ٜسٖا ٣أزعاّٗ مل ٜسٖا، ٚزٟٚ أ

 . 193ٖرا قٍٛ مخط١ َٔ ايضشاب١ يٝظ هلِ كايف فجبت أَّ٘ إمجاع



 

 

ِٕ  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:        َّ اإلمجاع ٫ ٜجبت ٭َّْ٘ قد خايف فٝ٘ عُس زعٞ اهلل عَّٓ٘ فبٌّٓ أ بأ

ٜهٕٛ إمجاعاّٗ حيتر ب٘، ٚيٛ مل ٜهٔ عُس كايفاّٗ يهإ قٍٛ مخط١ ٫ ٜعًِ اْتػازٙ يف مجٝعِٗ، 

ِٕ ٜكدّ عًٝ٘  .  194ٚايكٝاع خيايف٘ فٛدب أ

َّ بٝع ايعني ايػا٥ب١  املرٖب ايجاْٞ:        غري َٛصٛف١ ٚإيٝ٘ ذٖب  ّناْت َٛصٛف١ أأ٫ ٜضح ضٛا٤ أ

 195.ايػافع١ٝ

 :ا٭ديـ١       

َّ ايٓيب  أِّٔبَٞا زٟٚ عٔ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ:        عًٝ٘ ٚضًِ )٢ْٗ عٔ بٝع  اهللّٕ َص٢َّٖسٜس٠ زعٞ اهلل أ

، ٚبٝع ايعني ايػا٥ب١ 197ٚغريٙ اؿب١ً نشبٌ املٛصٛف املعدّٚ بٝع فأغب٘ ظاٖس غسز ٖٚرا 196ايػسز(

 دٗني: غسز َٔ ٚ

 .198ِٜضٌ ٫ أّٔٚ ِإيٝ٘ ِٜضٌ ٌٖ عًُِٜ ٫ أَّّْٔ٘:  ٚايجاِْٞ ؟ يوٖا أّٔٚ ضامل املبٝع ٌٖ ُٜعًِ ٫ أَّّٔ٘: أّٔسدُٖا       

٢َٗ ): أَّّْٔ٘ عًٝ٘ ٚضًِ اهللّٕ َص٢ََّا زٟٚ عٔ ايٓيب  ايديٌٝ ايجاْٞ:        ٚمل 199،(بٓادص غا٥ب بٝع عٔ َْ

 . ٘عَُٛ ع٢ً فٗٛ ، ٚغرِيِٙ صسٍف بني ٜفِضٌ

٢َٗ ):  أَّّٔ٘ عًٝ٘ ٚضًِ اهللّٕ َص٢ََّا زٟٚ عٔ ايٓيب  ايجايح:ايديٌٝ          ، مل٬َط١(ا بٝع عٔ َْ

ِٟٛ ايجٛب بٝع: مل٬َط١فا ، فإذا ٢ْٗ عٔ امل٬َط١ ؾٌٗ باملبٝع، ٚإٕ نإ ايجٛب ساعساّٗ، نإ املّٓ

 .ب٬ّْٓ٘ أٚىل إذا نإ غا٥باّٗ

فٛدب إٔ ٜهٕٛ باط٬ّٗ، نايطًِ يف ا٭عٝإ،  ، ِبِضف١ٍّٔ بٝع عني أَّّْٔ٘: : َٔ ايكٝاعايديٌٝ ايسابع       

َّ ايطًِ  َّ ا٫عتُاد يف ايطًِ ع٢ً ايضف١ ٚا٫عتُاد يف بٝع ا٭عٝإ ع٢ً ايس١ٜ٩، ٭ َّا ِٜضري٭  َعًٛ

َّ نُا  بايضف١، َّ ايطًِ إذا مل ٜٛصف ست٢ ٜضري ايطًِ  أّٔ ايعني تضري َع١ًَٛ بايس١ٜ٩، فإذا تكسز أ

َّ ٜبٌّٓ ايعكد ، إذ اإلخ٬ٍ فٝ٘ َعًَٛاّٗ بٌّٓ ايعكد، ٚد ب إذا مل ٜس ايعني ست٢ تضري َع١ًَٛ بايس١ٜ٩ أ

 . 200بايس١ٜ٩ يف املس٥ٝات ناإلخ٬ٍ بايضف١ يف املٛصٛفات

 طـ٬م املهسٙ: :ايفسع ايجاْٞ       

 اختًف ايفكٗا٤ يف سهِ ط٬م املهسٙ إىل َرٖبني:

َّ ط٬م املهسٙ ٜكع ناملدتاز املرٖب ا٭ٍٚ:         201.ذٖب اؿٓف١ٝ إىل أ

 أضتدٍ اؿٓف١ٝ با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:       

ِٕ ٜهٕٛ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكٝاع:        َّ ط٬م املهسٙ ط٬م َهًف كتاز َايو يًعض١ُ فٛدب أ أ

 ٚاقعاّٗ ناملدتاز.

ِٕ ٜط٣ٛ  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ بايكًب:        َّ املهسٙ َهًف كتاز َايو يًعض١ُ فٛدب أ ٖٚٛ أ

     202.دتاز٘ ي٬ًّٓم ٚإقسازٙ ب٘ نامل٥بني إْػا



 

 

ِٚداّٗ  َٔ ايكسإٓ قٛي٘ تعاىل:)ايجاْٞ:  ايديٌٝ        َِٔ َبِعُد َست٢ََّ َتِٓهَح َش  ُ٘ ُّ ئّ َٗا ف٬ّّٔٔ َتِش فِّٔإٕ طَّّٔكّٔ

َِٝسُٙ َّ اآل١ٜ عا١َ مل تفسم بني َهسٙ ٚكتاز فتبك٢ ع٢ً عَُٛٗا. 203،(غّٔ  ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: أ

 عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ سدٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب زعٞ اهلل ايديٌٝ ايجايح َٔ ايط١ٓ:       

فدخٌ ط٬م املهسٙ يف اؾٛاش، ٚمبا  204ٚضًِ أَّ٘ قاٍ) نٌ اي٬ّٓم دا٥ص إ٫ ط٬م املعتٛٙ ٚايضيب(

َّ دد ايٓهاح  زٚاٙ  أبٛ ٖسٜس٠ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أَّ٘ قاٍ )ث٬ث١ ددٖٔ دد ٖٚصهل

ِٕ ٜهٕٛ داداّٗ 205ٚاي٬ّٓم ٚايسدع١( َّ  ٚاملهسٙ ٫ خيًٛ أ ِٕ ٜكع ط٬ق٘، ٚمبا زٟٚ أ أٚ ٖاش٫ّٗ، فٛدب أ

صفٛإ بٔ عُسإ نإ ْا٥ُاّٗ َع اَسأت٘ يف ايفساش فذًطت ع٢ً صدزٙ ٚٚععت ايطهني ٚقايت: 

َّ أت٢ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فرنس ي٘  طًكين ٚإ٫ ذعتو، فٓاغدٖا اهلل فأبت فًّٓكٗا،ث

 .207زدٛع فٝ٘ أٟ ٫ 206ذيو فكاٍ ي٘:) ٫ إقاي١ يف اي٬ّٓم(

 :اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ       

 أَّ٘ قٍُٛ ع٢ً ساٍ ا٫ختٝاز. -1

َّ يف اضتجٓا٤ ايضيب ٚاملعتٛٙ يفكد ايكضد َُٓٗا تٓبٝ٘ ع٢ً إؿام املهسٙ بُٗا. -2  أ

ض ع٢ً اؿدٜح ايجاْٞ: بأْٓا ْكٍٛ مبٛدب٘ فٓذعٌ اؾد ٚاهلصٍ يف ٚقٛع اي٬ّٓم ضٛا٤، رتٚاع

َّ اؾاد قاصد ُ ٖاشٍ، فدسز عٓٗٚاملهسٙ يٝظ ظاد ٫ٚ ًفغ َسٜد يًفسق١، يا ناجملٕٓٛ، ٭

 .املّٕهَسٙ غري قاصد يًفغ ٫ٚ َسٜد يًفسق١ٚٚاهلاشٍ قاصد يًفغ غري َسٜد يًفسق١، 

 ٚاعرتض ع٢ً اؿدٜح ايجايح بٛدٗني:       

َّ ايسدٌ أقس باي٬ّٓم ٚأدع٢ اإلنساٙ، فأيصَ٘ إقسازٙ، ٚمل تكبٌ دعٛاٙ.         أسدُٖا: أ

ْٞ: أَّ٘ جيٛش إٔ ٜهٕٛ زأ٣ َٔ دًدٙ ٚععف شٚدت٘ َا ٫ ٜهٕٛ ب٘ َهسٖاّٗ، فأيصَ٘ ٚايجا       

  208اي٬ّٓم.

َّ َا نإ َٔ دٓظ َا ٫ ٜٓفطذ ٫ٚ ٜتٛقف ع٢ً ايسعا ٚا٫ختٝاز مل ٜبٌّٓ ايسابع:  ايديٌٝ       أ

َّ ذيو ٫ ٜبٌّٓ باهلصٍ ٖٚٛ ٜٓايف ا٫ختٝاز ٚايسعا  بايهسٙ َجٌ اي٬ّٓم ٚايعتام ٚايٓهاح ٭

 .209ؿهِبا

َّ اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ        ُُهِسٙ صاز نأ ُُهِسٙ، ٚإذا صاز آي١ يً َّ املّٕهَسٙ ٜضري آي١ يً : بأ

 210.املّٕهِسٙ قد طًل اَسأ٠ املّٕهَسٙ فٝٓبػٞ إٔ ًٜػٛ

َّ املّٕهَسٙ إَُّا ٜضًح آي١ فُٝا يٛ أزاد املّٕهِسٙ َباغست٘ بٓفط٘ يكدز عًٝ٘،  ُزدَّ ا٫عرتاض:        بأ

ِٕ جيعٌ فٝٓصٍ فاع٬ّٗ مبباغس ٠ غريٙ تكدٜساّٗ أٚ اعتبازاّٗ، ٚأَا فُٝا ٫ ٜكدز عًٝ٘ بٓفط٘ ف٬ ميهٔ أ

ِٕ جيعٌ َباغساّٗ بٓفط٘ فهٝف جيعٌ املّٕهَسٙ آي١ ي٘  فاع٬ّٗ سهُاّٗ، ٚيف تًّٓٝل املّٕهَسٙ ٫ ميهٔ أ

َّٚاؿهِ يف اإلنساٙ ٖ 211،فبك٢ ايفعٌ َكتضساّٗ ع٢ً املّٕهَسٙ  ٛ املكضٛد ٚايطبب ٚض١ًٝ إيٝ٘ ٚأ



 

 

تٝاز ٖٛ املعترب يف عا١َ ا٭سهاّ، ْٚفاذ ايتضسفات ٚايسعا قد ٜهٕٛ ٚقد ٫ ٜهٕٛ، ٚفطاد ا٫خ

َّ ايفاضد مبٓصي١ ايضشٝح فُٝا ٫ حيتٌُ ايفطذ ٭َّ٘ إذا اْعكد ٜٓفر  ا٫ختٝاز ٫ ٜٛدب املسدٛس١ٝ ٭

  ٫ٚ.212 حيتٌُ ؽًف اؿهِ

ٍ أًٖٝت٘ دفعاّٗ ؿادت٘ ٚسادت٘ دفع أَّْ٘ قضد إٜكاع اي٬ّٓم يف َٓهٛست٘ يف سا ايديٌٝ اـاَظ:       

ي٬٦ ًٜصّ ؽًف اؿهِ عٔ عًت٘، ٚ٭َّ٘ عسف  َ٘ا أنسٙ ب٘، ف٬ ٜضسف عٔ سكٝكت٘ أٟ عٔ سهُ

ايػسٜٔ فاختاز أُْٖٛٗا ٖٚرا آ١ٜ ايكضد ٚا٫ختٝاز إ٫ أَّْ٘ غري زاض عهُ٘ ٖٚرا غري كٌ ب٘ 

 .213ناهلاشٍ

َّ ط٬م املهسٙ ٫ ٜكع. 216،ٚاؿٓاب١ً 215،ٚايػافع١ٝ 214،ذٖب املايه١ٝ املرٖب ايجاْٞ:         إىل أ

 :اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ ا٭ديـ١:      

ِٕ قٛي٘ تعاىل:)ايديٌٝ ا٭ٍٚ:         ّّ ِباإِلمَيا ٦َُِ َُّّٖٓ  ُ٘ َٚقُّّٖٔب  َٙ ِٔ إّٔنِّٖس ََ َّ 217(ِإ٫َّ  ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ َٔ اآل١ٜ: أ

سهِ املهسٙ اآل١ٜ اضتجٓت املهسٙ َٔ تستٝب سهِ ايهفس عًٝ٘ إذا تًفغ ب٘، ََّٚٓ٘ أخر 

 .218باي٬ّٓم

َّ اهلل ٚعع ايديٌٝ ايجاْٞ:       عٔ أَيت  َا زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أَّْ٘ قاٍ:) إ

َّ اؿدٜح اقتغ٢ إٔ 219اـّٓأ ٚايٓطٝإ َٚا اضتهسٖٛا عًٝ٘( . ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ َٔ اؿدٜح:أ

 .220ٜهٕٛ ط٬م املهسٙ َسفٛعاّٗ

 ٢ زفع اإلثِ.: بأَّْ٘ قٍُٛ عًاعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ       

َّ َا زفع اؿهِ قد  أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض:      َّ محً٘ ع٢ً زفع اؿهِ أٚىل ٭َّ٘ أعِ، ٭ بأ

 .  221زفع اإلثِ

َّ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ:) ٫  ايديٌٝ ايجايح:      َا زٚت ايطٝد٠ عا٥ػ١ زعٞ اهلل عَّٗا أ

ناإلنساٙ، ٜعين أْ٘ ناملػًل عًٝ٘ ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: قاٍ أبٛ عبٝد اإلغ٬م  222،ط٬م يف إغ٬م(

 223.اختٝازٙ

َّ املساد ب٘ اؾٕٓٛ ٭َّ٘ َػًل اإلزاد٠.اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ       : بأ

 ظٛابني:  أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض:     

َّ أٌٖ ايًػ١ أقّٛ مبعاْٝٗا َٔ غريِٖ فهإ محً٘ ع٢ً َا قسزٚٙ أٚىل، فًريو محً٘  ا٭ٍٚ:        أ

 ٘ َٔ أٌٖ ايًػ١.ع٢ً َا قسزٙ أبٛ عبٝد أٚىل، ٭َّ

 224.أَّْ٘ حيٌُ ع٢ً ا٭َسٜٔ فٝهٕٛ أعِ ايجاْٞ:       

إمجاع ايضشاب١ زعٞ اهلل عَِّٗ، قاي٘ مخط١ َِٓٗ مل ٜعٗس كايف هلِ، َِٓٗ:  ايديٌٝ ايسابع:       

َّ زد٬ّٗ تدىل ظبٌ ٜػتاز أٟ: جيتين عط٬ّٗ، فأدزنت٘ اَسأت٘،  عُس زعٞ اهلل عٓ٘ زٟٚ ابٔ املٓرز، أ



 

 

َّ اؿ َّ، فًّٓكٗا فشًفت يتكّٓع َّ أٚ يٝفعً بٌ أٚ يًّٝٓكٗا ث٬ثاّٗ، فرنسٖا اهلل ٚاإلض٬ّ فشًفت يتفعً

ث٬ثاّٗ، فًُا خسز أت٢ عُس بٔ اـّٓاب زعٞ اهلل عٓ٘، فرنس ي٘ ايرٟ نإ َٔ اَسأت٘ إيٝ٘ ٚايرٟ 

َّ ٖرا يٝظ ب٬ّٓم( ِٗ عًٞ بٔ أبٞ طايب زعٞ َٚٓ 225نإ ََّ٘ إيٝٗا، فكاٍ: )ازدع إىل اَسأتو فإ

 عَّٓ٘ نإ ٫ ٜس٣ ط٬م املّٕهَسٙ غ٦ٝاّٗ، ََِّٚٗ عبد اهلل بٔ عباع زعٞ اهلل عَُّٗا قاٍ:)يٝظ ع٢ً اهلل

املهسٙ ٚاملغّٓٗد ط٬م( ََِّٚٗ عبد اهلل بٔ عُس ٚعبد اهلل بٔ ايصبري زعٞ اهلل عَِّٗ ناْا ٜسٜإ 

  226.َجٌ ذيو

فٛدب أ٫ ٜجبت ب٘ سهِ  َٔ ايكٝاع: أَّ٘ يفغ محٌ عًٝ٘ بػري ٚد٘ سل ايديٌٝ اـاَظ:     

 ِٕ َّ اإلنساٙ ٜصٌٜ سهِ اإلقساز باي٬ّٓم، فٛدب أ ٍٕ: أ ناإلنساٙ ع٢ً اإلقساز باي٬ّٓم، قٝاع ثا

     227.ٜصٌٜ سهِ إٜكاع اي٬ّٓم ناؾٕٓٛ ٚايّٓٛ ٚايضػس

 اــامتـ١:

ذيو ٛي٘ ٚايٓفع ب٘ إَّ٘ ٚيٞ باؿُد هلل ايرٟ ٚفل إلنُاٍ ٖرا ايبشح ٚأضأي٘ إٔ ٜتُِ ْعُت٘ بك       

 فٝ٘ إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: تٚايكادز عًٝ٘، ٚقد تٛصً

َّ أ٫ّٚٗ:        ٚايتعسٜف املدتاز َٓٗا ٖٛ )إٔ  ايكًب عسف يف اص٬ّٓح ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري٠ أ

ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت اضتدٍ بٗا إؿاقاّٗ با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطاّٗ 

 عًٝ٘(.

يٓفٞ َرٖب املطتدٍ  ٕكًب إىل ضت١ أقطاّ:ايكطِ ا٭ٍٚ: إٔ ٜهٛقطِ ا٭صٛيٕٝٛ اي ثاْٝاّٗ:       

صسحياّٗ، ٖٚٛ ْٛعإ: ايٓٛع ا٭ٍٚ: أ٫ ٜدٍ َع ْفٞ َرٖب املطتدٍ ع٢ً صش١ َرٖب املعرتض 

صسحياّٗ، ايٓٛع ايجاْٞ: إٔ ٜدٍ ع٢ً ا٭َسٜٔ َعاّٗ: أٟ ع٢ً ْفٞ َرٖب املطتدٍ ٚإثبات َرٖب 

َرٖب املطتدٍ عُٓاّٗ، أٟ يٓفٞ ٫شّ َٔ يٛاشّ َرٖب املعرتض، ايكطِ ايجاْٞ: إٔ ٜهٛ يٓفٞ 

إلثبات َرٖب املعرتض صسحياّٗ  ٕاملطتدٍ َٚٔ ٖرا ايكطِ قًب املطاٚا٠، ايكطِ ايجايح: إٔ ٜهٛ

يًٝصّ َٓ٘ ب٬ّٕٓ َرٖب املطتدٍ يتٓافُٝٗا ايكطِ ايسابع: ايكًب املهطٛز: ايكطِ اـاَظ: ايكًب 

 .ٍ ع١ً ٚايع١ً َع٫ًّٛٗجيعٌ املعًٛاملبِٗ، ايكطِ ايطادع: إٔ 

َّ ا٭صٛيٝني اختًفٛا يف إَهإ ٚقٛع ايكًب فكد ذٖب بعض ا٭صٛيٝني إىل إْهازٙ : ثايجاّٗ        أ

 ٚاؾُٗٛز ٜكٛيٕٛ بإَهاْ٘.

قد اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف اعتباز ايكًب َٔ ايكٛادح ٚعدّ اعتبازٙ إىل َرٖبني َعتربٜٔ  زابعاّٗ:       

 ْٚفا٠.

َّ َرٖب اؾُٗٛز ٖٛ امل        رٖب ايسادح ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚزدٚدِٖ ع٢ً أدي١ أصشاب خاَطاّٗ: أ

 املرٖب ايجاْٞ. 



 

 

َّ ايكًب ٚاملعازع١ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخضٛظ ٚقد فسم َٔ قاٍ ايكًب َعازع١ بُٝٓٗا  ضادضاّٗ:       أ

 باآلتٞ:

  228أَّ٘ ٫ ميهٔ فٝ٘ ايصٜاد٠ يف ايع١ً ٚيف ضا٥س املعازعات ميهٔ. -1

َّ أصً٘ ٚفسع٘ ٖٛ أصٌ املعًٌ ٚفسع٘، أَّ٘ ٫ ميهٔ َٓع ٚدٛد ايع١ً يف  -2 ايفسع ٚا٭صٌ، ٭

 229ٚميهٔ ذيو يف مجٝع املعازعات.

َّ ايكًب َعازع١ َب١ٝٓ ع٢ً إمجاع اـضُني ضٛا٤  -3 ْغِ إيُٝٗا إمجاع ا٭١َ أّ ٫، أأ

ٚاملٓاقغ١ يف املعازع١ سكٝك١ٝ ٚيف ايكًب ٚعع١ٝ، أٟ تعازض اـضُني أٚ اجملُعني ع٢ً 

 230املٓاقغ١.

َّ عًت٘  -4 َّ ع١ً املعازض ٚأصًٗا قد ٜهٕٛ َػاٜساّٗ يع١ً املطتدٍ ٚأصً٘ غ٬ف ايكًب فإ أ

 ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘. 

ضابعاّٗ: مما ٜرتتب ع٢ً اـ٬ف يف اعتباز ايكًب َعازع١ أٚ قادح يف ايع١ً اـ٬ف يف قًب        

 ايكًب ٚقد اختًف فٝ٘ إىل َرٖبني.

َّ ا٫خت٬ف يف اعت        باز ايكًب تستب عًٝ٘ ا٫خت٬ف يف نجري َٔ ايفسٚع ايفك١ٝٗ، ٖٚرٙ ثآَاّٗ: أ

َّ ايسادح عٓد ا٭صٛيٝني اعتبازٙ  ايفسٚع كسد١ ع٢ً اعتبازٙ ٚيهٓٗا تعٗس أثس تّٓبٝك٘، ٚذيو ٭

 نُا ضبل.

أصٛي٘ با٫عتٓا٤ بدزاض١ قٛادح ايع١ً ٚأخرياّٗ أٚصٞ ط٬ب ايعًِ ٚخاص١ املتدضضني يف ايفك٘        

ذيو ملا هلا َٔ أثس نبري يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ، ٚيف تٛضٝع املدازى ٚايفِٗ يد٣ بضف١ خاص١، ٚ

 ايدازضني، َٚعسف١ َآخر ايعًُا٤ ٚاجملتٗدٜٔ، ٚاهلل املٛفل.  
 

 :البحث هىامش
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