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 زضاغ١ َكاض١ْ- ايُٝينكإْٛ ٚاي اإلغ٬َٞ ايؿك٘ يف بايكطا٥ٔ اإلثبات

 املًدل

3 

إٕ اإلثبات يف املعا٬َت املس١ْٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ املعا٬َت َٔ أِٖ 

اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايكها٤ ؼكٝكا يًعسٍ ، ٚمحا١ٜ يًشكٛم ايسعاَات 

ٚقْٛا يًُذتُع َٔ ا٫عتسا٤ عًُٝٗا ٚملا ناْت ايكطا٥ٔ َٔ ٚغا٥ٌ 

اإلثبات املتٓٛع١ َٔ سٝح َكسضٖا ٚسذٝتٗا ، نُا أْٗا َتطٛض٠ سػب 

ظطٚف ايعَإ ٚاملهإ ، ٚشلا أ١ُٖٝ نبرل٠ يف اإلثبات ٚيكس اقته٢ شيو 

َٚس٣ سذٝتٗا يف املعا٬َت املس١ْٝ يف عس٠ َباسح  إٔ ْتٓاٍٚ ايكطا٥ٔ 

سٝح ٚقس تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايبشح  تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف 

ايًػ١ ٚا٫قط٬ح ٚيف ايكإْٛ  ٚيف املبشح ايجاْٞ ؼسثت عٔ اخت٬ف 

ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني 

ؼسثت عٔ ساي١ ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ املسْٞ  ٚيف املبشح ايجايح

ايُٝين ٚايكٛاْني ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا٥ِ 

 .ايكتٌ املدتًؿ١

 

 

 أ.ز. محٛز أمحس قُس ايؿكٝ٘

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ غكطط٣ –أغتاش ايؿك٘ املؿاضى 

 داَع١ سهطَٛت-ْٚا٥ب عُٝس ايه١ًٝ 
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 َكس١َ :   

 اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ تػًُٝا نجرلا  ٚبعس :

إٕ اإلثبات َٔ املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ اييت تٓاٚشلا ايعسٜس َٔ ايباسجني  ٭ْ٘ َطس١ً تػبل َطس١ً اؿهِ 

أٟ إٔ اؾطمي١ ٫ تطبل عكٛبتٗا  ع٢ً َطتهبٝٗا َا مل تجبت  بططٜل َٔ ايططم اييت بايعكٛب١ ٚتٓؿٝصٖا  ــ 

سسزتٗا ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، ٚشيو ست٢ ٜط٦ُٔ ايدل٤ٟ ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ َٔ ايهٝاع َٚٔ إٔ تطبل عًٝ٘ 

يطُأ١ْٓٝ يف عكٛب١ مل ٜطتهب دطميتٗا ، ٚست٢ ٫ ٜؿًت اؾاْٞ َٔ ايعكاب   ا٭َط ايصٟ ٜٓتر عٓ٘ ا٫غتكطاض ٚا

 اجملتُع  ؾٝؿتػٌ ايعباز بأَط عباز٠ اهلل دٌ ٚع٬ يف فتُع غًِٝ َعاؾ٢ َٔ اؾطمي١ ٚاجملطَني .

إٕ اإلثبات ٚٚغا٥ً٘ َٔ املٛنٛعات اييت ؼتٌ أ١ُٖٝ يف فاٍ ايبشح ٫ٚ ساد١ إىل ايتسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ ا٭١ُٖٝ 

متهٔ ايكها٤ ايصٟ ٖٛ أِٖ غًط١ يف ايسٚي١  يف سٝا٠ ايبؿط  إش ٜهؿٞ إٔ ْؿرل إىل أْٗا ٖٞ ايٛغا٥ٌ اييت

ٚأزلاٖا  ـ يف ايكٝاّ مبُٗت٘ اييت ٖٞ ؼكٝل ايعساي١ ٚقٝا١ْ اجملتُع عٔ ططٜل إٜكاٍ اؿكٛم إىل أضبابٗا ، 

ٚإٜكاع ايعكٛب١ ع٢ً َػتشكٝٗا ٭ْ٘ ٫ ٜتٗٝأ يًكانٞ إٔ ٜتٛقٌ إىل اؿكٝك١ َٔ بني َا ٜكسّ إيٝ٘  َٔ 

ميٝع بني اؿل ٚايباطٌ َٔ بني َا ٜعطض عًٝ٘ َٔ قهاٜا ، إ٫ بٛاغط١ ٖصٙ اؿذر إزعا٤ات ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ 

ٚايدلاٖني اييت ٜككس بٗا  نٌ ٚاسس َٔ املتكانٝني زعٛاٙ ، ٫ٚ ؾو إٔ َٔ بني ٖصٙ ايٛغا٥ٌ بٌ ٚتعتدل 

ايكطا٥ٔ نُا إٔ أُٖٗا ـ ْعطا ملا ٜجرلٙ تطبٝكٗا ٚا٫عتُاز  عًٝٗا أَاّ ايكها٤ َٔ َؿانٌ ـ  ٚغ١ًٝ اإلثبات  ب

ٚغا٥ٌ اإلثبات  يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٫ تكٌ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ عٔ زضاغتٗا يف ايكإْٛ املسْٞ . ا٭َط ايصٟ 

دعًين أقّٛ بايبشح يف قٛاعس ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بٗسف ايٛقٍٛ إىل َا ٜكابٌ ٖصٙ املػُٝات يف ْطام ايكإْٛ 

 غ٬َٞ ٚنؿـ ايٓكاب عٔ َهٕٓٛ تًو ايكٛاعس .املسْٞ ايُٝين َع قاٚي١ تأقٌٝ  شيو يف ايؿك٘ اإل

 . 1ٚاإلثبات ٖٛ إقا١َ ايسيٌٝ أَاّ ايكها٤ بايططم اييت سسزٖا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛز ٚاقع١ قا١ْْٝٛ تطتب أثاضٖا 

 َٓٗر ايبشح:

/ يكس اتبعت  املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ  ايتشًًٝٞ  ٚقُت  بتأقٌٝ َا اتؿل عًٝ٘ َٔ ْكاط يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚضز 1

 َا قطضٙ  ؾكٗا٤ ايكإْٛ َٔ َػُٝات إىل أقً٘ يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ . نٌ

/ زضاغ١ املػأي١ يف ايؿك٘ اإلغ١َٝ٬ زضاغ١ ٚاؾ١ٝ َع شنط ا٭قٛاٍ  ٚا٭زي١ ٚاملٓاقؿ١ ٚايذلدٝح سػبُا تٝػط  2

 ٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠ ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤.آشيو َع ا٫غتؿٗاز  بٓكٛم ايكط

 اضز٠ بايبشح ./ تطمج١ ا٭ع٬ّ ايٛ 3

 / ععٚ اٯٜات ٚا٭سازٜح إىل َطادعٗا . 4

 / إثبات ناؾ١  املطادع اييت اغتؿت َٓٗا يف عجٞ غٛا٤ ايؿطع١ٝ أٚ ايكا١ْْٝٛ  ٚتٛثٝكٗا ٤ بايططم املعطٚؾ١ . 5

                                                           
 .81/2م /8691عبدا لرزاق السىهىري  :الىسيظ في شرح القاوىن المدوي الجديد ، دار الىهضة العربية ط  - 1
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 خط١ ايبشح: 

ايًػ١ قػُت عجٞ ٖصا إىل َكس١َ ٚأضبع١  َباسح ٚخامت١   تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف 

ٚا٫قط٬ح ٚيف ايكإْٛ  ٚيف املبشح ايجاْٞ ؼسثت عٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ 

بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني ٚيف املبشح ايجايح ؼسثت عٔ ساي١ ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ املسْٞ 

 ٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١ . ايُٝين ٚايكٛاْني ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا

 أغباب اختٝاض املٛنٛع

/ بٝإ تؿٛم ايؿطٜع١ ع٢ً غرلٖا َٔ ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ يف فاٍ اإلثبات  مبا ٚنعت٘ َٔ نٛابط ْٚعِ يف 1

 فاٍ اإلثبات ، ٚأْ٘ غبل غا٥ط ايكٛاْني يف ٚنع٘ قٛاعس ؼهِ نٌ سا٫ت ع٢ً سسٙ . 

يف زعِ ايبشح ايعًُٞ بؿهٌ عاّ ٚططم اإلثبات بؿهٌ خام  / اإلغٗاّ بٗصا اؾٗس َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح  2

 ٚػُٝع َا نإ  َتؿطقا يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ.

/ مل تؿطز ملٛنٛع ايكطا٥ٔ زضاغ١ َػتك١ً يف ْطام ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين  ضغِ نْٛٗا ؼتٌ َها١ْ ٖا١َ يف  3

 اإلثبات أَاّ ايكها٤ ٫ تكٌ  أ١ُٖٝ عٔ بك١ٝ ططم اإلثبات .

 ٕ اؿسٜح يف ايكطا٥ٔ يف أضبع١ َباسح ٖٚٞ:ٚغٝهٛ

 تعطٜـ ايكط١ٜٓ يػ١ ٚاقط٬سّا ٚقاّْْٛا. املبشح ا٭ٍٚ:

 اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني . املبشح ايجاْٞ:

 سا٫ت ايكها٤ بايكطا٥ٔ. املبشح ايجايح:

 ايكتٌ املدتًؿ١. ايكطا٥ٔ ٚإثبات دطا٥ِ املبشح ايطابع:
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 املبشح ا٭ٍٚ

 تعطٜؿ١ ايكط١ٜٓ يػ١ ٚؾطعّا ٚيف ايكاْْٛٞ ايُٝين

 املطًب ا٭ٍٚ

 تعطٜؿٗا يػ١ 

ايكط١ٜٓ يف ايًػ١ َا ٜسٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ، ٜكاٍ: قاضٕ ايؿ٤ٞ َكاض١ْ ٚقطاْا إشا أقذلٕ ب٘، ٚقاسب٘، ؾايكط١ٜٓ َأخٛش٠ 

 . (1)َٔ املكاض١ْ مبع٢ٓ املكاسب١

إَا ساي١ٝ أٚ َكاي١ٝ، ؾايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ نكٛيو يًُػـاؾط، يف نٓــ اهلل، ؾـيفٕ يف ايعبـاض٠ سـصؾا: ٜـسٍ       ٚايكط١ٜٓ 

 عًٝ٘ ػٗعٙ املكاسب يًػؿط.

أَا ايكط١ٜٓ املكاي١ٝ ؾهكٛيو : ضأٜت أغـسّا ٜهتـب ؾـيفٕ املـطاز با٭غـس ضدـٌ ؾـذاع ، ٜٚـسٍ عًـ٢ ٖـصا شنـط ايهتابـ١             

 (2) ملكاي١ٝ أسٝاّْا بايكطا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ.املٓػٛب١ إيٝ٘. ٚتػ٢ُ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚا

 املطًب ايجاْٞ

 َع٢ٓ ايكط١ٜٓ يف اقط٬ح ايؿكٗا٤

، ٚقٝـٌ ايكـطا٥ٔ مجـع قطٜٓـ١ ٚاملـطاز بٗـا نـٌ إَـاض٠ ظــاٖط٠         (3))أَـط ٜؿـرل إىل املطًـٛب(     ٚايكطٜٓـ١ يف ا٫قـط٬ح :  

 (4) اؾع١ ٚاملكاسب١.تكاضٕ ؾ٦ّٝا خؿٝؿا ؾتسٍ عًٝ٘، ٖٚٞ َأخٛش٠ َٔ املكاض١ْ مبع٢ٓ املط

(أسـس أغـباب اؿهـِ ايكطٜٓـ١ ايكاطعـ١ أٜهـّا ٚايكطٜٓـ١        1741ٚقس دـا٤ يف ؾـطح فًـ١ ا٭سهـاّ ايعسيٝـ١ يف املـاز٠ )      

 (6) ، أٖٚٞ اييت تكرل ا٭َط يف سٝع املكطٛع ب٘. (5) ايكاطع١ ا٭َاض٠ ايبايػ١ سس ايٝكني

َسٖٛؾّا ٚيف  ٜسٙ غهني ًَٛث١ بايسّ ؾسخًت ايساض  َٚجاٍ ايكط١ٜٓ ايكاطع١ إٔ خيطز ضدٌ َٔ زاض خاي١ٝ خا٥ؿّا

يف اؿاٍ، ُٚؾٖٛس ؾٝٗا ضدٌ َصبٛسّا يف شيو ايٛقت ،ؾ٬ ٜؿتب٘ يف إٔ قاتً٘ ٖٛ شيو ايطدٌ ٫ٚ ًٜتؿت إىل 

ا٫ستُا٫ت اييت ٖٞ قض تِٖٛ نايكٍٛ إٔ ايطدٌ ضمبا قتٌ ْؿػ٘ أٚ قتً٘ آخط ثِ تػٛض اؿا٥ط، ٭ٕ ٖصا 

 (7) أ عٔ زيٌٝ.استُاٍ بعٝس مل ٜٓؿ

                                                           
، نؿـــاف ( 501-2/500 )املكـــباح املـــٓرل، (،533، 532)، كتـــاض ايكـــشاح قـــؿش١ (2183، 6/2182 )ايكـــشاح يًذـــٖٛطٟ (،3/336 )يػـــإ ايعـــطب(1) 

 .(259، 4/258)، ايكاَٛؽ احملٝط (1228/)2سات ايؿٕٓٛ اقط٬

 .93، يتعطٜؿإ يًذطداْٞ م73َٔ ططم اإلثبات يًسنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبٗٞ، م(2) 

  (.93م)ايتعطٜؿإ يًذطداْٞ (3) 

 (. 2/918)املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ ملكطؿ٢ ايعضقا٤ (4) 

 . 73، َٔ ططم اإلثبات م(2/261)، َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ 1062(م)، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ 1741املاز٠ (5) 

 .73َٔ ططم اإلثبات م(6) 

 . 2/261َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ، (1092)مؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (7) 
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َٚــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاطعــ١ أٜهــّا تٓــاظع اـكــُإ يف ســا٥ط ٫ٚ بٝٓــ١ ٭ســسُٖا عًــ٢ املًهٝــ١ إ٫ إٔ اؿــا٥ط َتكــٌ   

 (1) ببٓا٤ أسس اـكُني اتكاٍ تطدٝح ؾيفْ٘ ٜكهٞ ي٘ ب٘ ٭ٕ شيو ا٫تكاٍ زيٌٝ ع٢ً غبل ٜسٙ.

كاضْـ١ بـني ايكطٜٓـ١ َٚـسيٛشلا، ٚقـس تطتكـٞ       ٚقس تهٕٛ ز٫ي١ ايكط١ٜٓ ق١ٜٛ أٚ نعٝؿ١ ع٢ً سػـب قـ٠ٛ املكـاسب١ ٚامل   

ز٫ي١ ايكط١ٜٓ إىل زضد١ ايكطع، أٚ تٗبط إىل زضدـ١ ا٫ستُـاٍ ايبعٝـس٠، ٚاملطدـع يف خٝطٗـا ٚاغـتٓباطٗا إىل قـ٠ٛ        

ايــصٖٔ ٚايؿطٓــ١ ٚاؾــذلاط ايؿكٗــا٤ ايــٝكني ٚايكطــع يف ايكطٜٓــ١ ايكاطعــ١ ٜــطاز بــ٘ َــا ٜؿــٌُ ايعــٔ ايػايــب ٫          

و ٭ٕ ز٫يـ١ ايـطم اإلثبـات َُٗـا قٜٛـت ؾـ٬ ؽًـٛ َـٔ ظـٔ ٫ٚ ٜتٛقــ ايعُـٌ بٗـا             خكٛم ايٝكني ايكطعٞ، شيـ 

 (2) ع٢ً ايٝكني ايصٟ ٜكطع ا٫ستُاٍ.

 املطًب ايجايح

 َع٢ٓ ايكط١ٜٓ يف ايكإْٛ ايُٝين

 تعطٜـ ايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ ايُٝين:

 ٞ ٍ املكــاسب١ يًٛاقعــ١ املــطاز  : اإلَــاضات ايــيت تــسٍ عًــ٢ إثبــات َــا خؿــٞ َــٔ ايٛقــا٥ع ٚز٥٫ــٌ اؿــا      *(3)ايكطٜٓــ١ ٖــ

 إثباتٗا، ٖٚٞ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع.

 ايكطا٥ٔ ٖٚٞ نُا ًٜٞ: **(4) (155َاز٠ )

قط١ٜٓ ؾطع١ٝ: تػين يف إثبات ايٛاقع١ عٔ أٟ زيٌٝ آخط، نكطٜٓـ١ ايٛيـس يًؿـطف، ٚمحـٌ املـطأ٠ غـرل املتعٚدـ١         -أ

 ٚسذ١ٝ اؿهِ.

ايٛاقعٝـ١، أٚ املعآٜـ١ ايـيت تـسٍ عًـ٢ قـٛض اؿـاٍ يف        قط١ٜٓ قها١ٝ٥: ٖٚٞ َا تػـتٓبط٘ احملهُـ١ َـٔ ا٭َـٛض      -ب

ايكه١ٝ ندطٚز ؾدل َٔ زاض يف ٜسٙ غهني تكطط زَا أٚ غ٬ح ْاضٟ عًٝ٘ آثـاض ا٫غـتعُاٍ َـع ٚدـٛز قتٝـٌ يف      

 ايساض ٚيٝؼ بٗا غرلٙ، ٚايٓهٍٛ عٔ ايُٝني ممٔ ٚدبت عًٝ٘.

 بٗا احمله١ُ.قط١ٜٓ بػٝط١: ٖٚٞ اييت ٫ تكًح زي٬ّٝ َػتك٬ّ ٚيهٔ تػتأْؼ  -ز

                                                           
ٚ   1093ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (1)  قـا٥ع َعٝٓـ١ أٚ ٖـٞ ت ْتٝذـ١     أٚ ايكط١ٜٓ يف ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ٖٞ: ايك١ً ايهطٚض١ٜ اييت ٜٓؿ٪ٖا ايكـإْٛ بـني 

 ٜتشتِ ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜػتدًكٗا َٔ ٚاقع١ َع١ٓٝت.

ٚقاٍ ْؿأت بو: ايكط١ٜٓ ٖـٞ استٝـاط ايؿـاضع أٚ ايكانـٞ ٭َـط فٗـٍٛ َـٔ أَـط َعًـّٛ ٖٚـٞ زيٝـٌ غـرل َباؾـط أْعـط: ْعطٜـ١ اإلثبـات ٭محـس ؾتشـٞ                   

 . 295، ٚضغاي١ اإلثبات يٓؿأت بو م352ٛز َكطؿ٢ م، ْك٬ّ عٔ ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يًسنتٛض/ ق191ُبٗٓؼ  م

ٚدــا٤ ؾٝــ٘ : ت ٚايعًُــا٤ ٜػــتعًُٕٛ ايعًــِ ايكطعــٞ يف َعٓــٝني أســسُٖا: ت َــا ٜكطــع ا٫ستُــاٍ أقــ٬ّ         74-73 –بتكــطف  –َــٔ طــطم اإلثبــات  (2) 

ؾا٭ٍٚ ٜػُْٛ٘ عًِ ايٝكني ٚايجاْٞ ٜػُْٛ٘ عًـِ  ناؿهِ ٚاملتٛاتط، ٚايجاْٞ: َا ٜكطع ا٫ستُاٍ ايٓاؾ٤ٞ َٔ زيٌٝ نايعٗط ٚايٓل ٚاـدل املؿٗٛض 

 . 74ايطُأ١ْٓٝ ٚايكط١ٜٓ ايكاطع١ مما ٜؿٝس ايعًِ ايجاْٞ، املطدع املصنٛض م

 ّ.1996(يػ١ٓ 20(بكٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ )154املاز٠ )(3*) 

 ّ.1996( يػ١ٓ 2( بكٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ )15املاز٠ )(4**) 
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 ( نٌ قط١ٜٓ قاطع١ قا١ْْٝٛ ٫ جيٛظ ْكهٗا، ٜٚتعني ا٭خص بٗا ٚاؿهِ مبكتهاٖا.156َاز٠ )

( يًُشهُـــ١ إٔ تأخـــص بايكطٜٓـــ١ ايكاطعـــ١ ايكهـــا١ٝ٥ ايـــيت ميهـــٔ اغـــتٓباطٗا َـــٔ ٚقـــا٥ع اؿـــاٍ ،ٚإٔ   157َـــاز٠ )

ٛظ ؾٝٗــا شيــو ، ٖٚــٞ ا٭َــٛاٍ، ٚاؿكــٛم تعتدلٖــا زيــ٬ّٝ نــا٬َّ عًــ٢ ايٛاقعــ١ املــطاز إثباتٗــا يف ا٭ســٛاٍ ايــيت جيــ 

 ،ٚجيٛظ يًدكِ إٔ ٜجبت أْٗا غرل قشٝش١ بايب١ٓٝ ايكا١ْْٝٛ.

( ايكط١ٜٓ ايبػٝط١ غرل ايكاطع١ ٖٚٞ اييت ٫ تكطع بجبٛت ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا، ٚإمنـا تطؾـح يجبٛتٗـا    158َاز٠ )

بيفقا١َ ايب١ٓٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً َا ٜسعٝـ٘ ٚإمنـا    ٚقس ؼتٌُ شيو ٚغرلٙ. ٫ٚ تعتدل زي٬ّٝ قاطعّا ٜػين عٔ املطايب١

 جيٛظ يًُشه١ُ إٔ تػتأْؼ ٚتػتهٌُ ايسيٌٝ ع٢ً أغاغٗا.

( اؿهِ اؿا٥ع يك٠ٛ ا٭َط املكهٞ ب٘ سذـ١ عًـ٢ أططاؾـ٘ ٚيف َٛنـٛع٘ ٚغـبب٘ )أقـ١ً( قطٜٓـ١ قاطعـ١         159َاز٠ )

 )قا١ْْٝٛ( ٫ تكبٌ إثبات ايعهؼ.
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 املبشح ايجاْٞ

 ايؿكٗا٤ يف ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف اإلثبات اخت٬ف

 أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف دٛاظ ايعٌُ بايكطا٥ٔ :

 يف اعتباض ايكطا٥ٔ زي٬ّٝ َٔ ططم اإلثبات ِٖٚ يف شيو ؾطٜكإ . –ضمحِٗ اهلل تعاىل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

ات زعاٟٚ اؿكـٛم  ايؿطٜل ا٭ٍٚ: شٖب إىل ايكٍٛ ظٛاظ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ باعتباضٖا ططٜكّا َٔ ططم إثب

، (6)، ٚايكــطايف(5)، ٚابــٔ ؾطســٕٛ(4)، َــٔ اؿٓؿٝــ١(3)، ٚابــٔ عابــسٜٔ(2)، ٚايعًٜعــٞ(1)ٚاؾٓاٜــات َٚــٔ ٖــ٪٤٫ ابــٔ ايؿــطؽ

 .(7)ٚعبساملٓعِ ايؿطؽ

 

 

                                                           
ّ، ٖٛ : قُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ خًٌٝ ، أبٛ ايٝػط ، ايبسضٜٔ ايؿـطؽ، ؾكٝـ٘ ؾانـٌ َـٔ ؾكٗـا٤      1489-1429، 1، ٖـ894-8331 ابٔ ايؿطؽ:(1) 

تـب  اؿٓؿ١ٝ ٚي٘ ؾعط سػٔ. َٛيسٙ ٚؾات٘ بايكاٖط٠، ٚايؿطؽ: يكب دسٙ خًٌٝ. سر ٚداٚض غرل َط٠ ٚأقطأ ايطًب١ مبه١ ٚنـإ غاٜـ١ يف ايـصنا٤. يـ٘ ن    

ض١ٜ يف ا٭قه١ٝ اؿه١ُٝ، ٜٚعطف بطغاي١ ابٔ ايؿطؽ يف ايكها٤، ٚساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح ايتؿتاظاْٞ يًعكا٥ـس ايٓؿػـ١ٝ، تـٛيف بايكـاٖط٠     َٓٗا: ايؿٛان٘ ايبس

 .72/52ٖـ، أْعط اإلع٬ّ 894غ١ٓ 

ٖــت أؾتـ٢ ٚزضؽ ٚتـٛيف    705ٖـ، ٖٛ عجُإ بٔ عًٞ بٔ قذٔ ؾدط ايسٜٔ ايعًٜعٞ، ؾكٝ٘ سٓؿٞ َطَٛم قسّ يًكاٖط٠ غـ١ٓ  743ايعًٜعٞ: املتٛيف غ١ٓ (2) 

ٖـ، ي٘ ت تبـٝني اؿكـا٥ل يف ؾـطح نٓـع ايـسقا٥لت بطنـ١ ايهـ٬ّ عًـ٢ أسازٜـح ا٭سهـاّ ت ؾـطح اؾـاَع ايهـبرل، يف ايؿكـ٘ اؿٓؿـٞ، اإلعـ٬ّ                 743ؾٝٗا غ١ٓ 

 . 2/143، َؿتاح ايػعاز٠ 115، ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ م4/210

ٖٛ: قُس أَني بـٔ عُـط بـٔ عبـسايععٜع عابـسٜٔ ايسَؿـكٞ، ؾكٝـ٘ ايـسٜاض ايؿـا١َٝ           ّ(1836-1784ٖـ( )1252-1198ابٔ عابسٜٔ: )ابٔ عابسٜٔ: (3) 

ت ضؾــع ٚأَــاّ اؿٓؿٝــ١ يف عكــطٙ، ٚيــس ٚتــٛيف يف زَؿــل . َــٔ تكــاْٝؿ٘ ، ضز املدتــاض عًــ٢ ايــساض املدتــاضت يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ ٜعــطف عاؾــ١ٝ ابــٔ عابــسٜٔ       

  .6/42تٓكٝح ايؿتاٟٚ اؿاَس١ٜت ٚغرلٖا، اإلع٬ّ  ا٭ْعاض عُا أٚضزٙ ع٢ً ايساض املدتاضت ٚايعكٛز ايسض١ٜ يف

 . 7/205ايبشط ايطا٥ل ٫بٔ لِٝ املكطٟ  7/437، ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 166-161َعني اؿهاّ ايططابًػٞ م(4) 

ٜ 799ابٔ ؾطسٕٛ: )(5)  ٖــ، َػطبـٞ   799ٓـ١ غـ١ٓ   ٖـ( ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ ؾطسٕٛ، بطٖإ ايسٜٔ ايٝعُطٟ، عامل عاخ، ٚيس ْٚؿأ َٚـات باملس

ٖـ أقٝب بايؿاجل يف ؾؿ١ ا٭ٜػط َٚت 793ٖـ، تٛىل قها٤ املس١ٜٓ غ١ٓ 792ا٭قٌ ْػب٘ إىل ٜعُط بٔ َايو بٔ عسْإ ضسٌ ملكط ٚايكسؽ ٚايؿاّ غ١ٓ 

دـاَع ا٭َٗـات ٫بـٔ اؿادـب،     بػبب٘، َٔ ؾٝٛر املايه١ٝ َٔ نتب، ت ايسٜباز املصٖب، بٝكط٠ اؿهاّ، طبكات عًُا٤ املػـطب، تػـٌٗٝ املُٗـات، يف ؾـطح     

 .1/52أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖــٛ: أمحــس بــٔ أزضٜــؼ بــٔ عبــسايطمحٔ أبــٛ ايعبــاؽ ؾــٗاب ايــسٜٔ ايهــٗادٞ ايكــطايف: َــٔ نبــاض عًُــا٤       1285ٖـــ املٛاؾــل 684املتــٛيف )ايكــطايف: (6) 

اإلَــاّ ايؿــاؾعٞ بايكــاٖط٠، ايكــطايف َكــطٟ املٛيــس ٚايٓؿــأ٠    املايهٝــ١، ْػــبت٘ إىل قبًٝــ١ نــٗاد١ َــٔ بطابــط٠ املػــطب، ٚإىل ايكطاؾــ١ احملًــ١ اجملــاٚض٠ يكــدل     

تكطف ايكانـٞ  ٚايٛؾا٠، ي٘ َهؿات د١ًًٝ يف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ َٓٗات أْٛاض ايدلٚم يف أْٛا٤ ايؿطٚمت ايصخرل٠، ٚا٭سهاّ يف متٝع ايؿتاٟٚ عٔ ا٭سهاّت، ٚ

       ٝ ٖـــ، 684ح ايؿكـٍٛ، ٚغرلٖــا َـٔ املكـٓؿات ايٓؿػـ١ٝ، تــٛيف بايكـاٖط٠ غـ١ٓ       ٚا٭َـاّت ايبٛاقٝـت يف أسهـاّ املٛاقٝــت، ٚؾـطح تٓكـٝح ايؿكـٍٛ، كتكــط تٓكـ

 .1/95، اإلع٬ّ 67، م62أْعط: ايسٜباز املصٖب م

قانـٞ اْسيػـٞ    -( ٖٛ عبساملٓعِ بٔ عبسايطسِٝ اـعضدٞ أبٛ عبساهلل املعطٚف بأبٔ ايؿـطؽ 204-1130ٖـ( )566-524عبساملٓعِ بٔ ايؿطؽ: )(7) 

ٖــ يـ٘   599ط١ ٚإىل ايكهـا٤ يف َـسٕ نـجرل٠ با٭ْـسيؼ ٚغطْاطـ١ ٚدعـٌ إيٝـ٘ ايٓعـط يف اؿػـب١ ٚايؿـطط١ تـٛيف يف ايـبرل٠ غـ١ٓ              عٔ عًُا٤ املايه١ٝ بػطْا

 .4/168، اإلع٬ّ 218ٖـ أْعط ايسٜباز املصٖب م553تكاْٝـ َٓٗا: ت أسهاّ ايكطإت ٚقس ؾطؽ َٔ تأيٝؿ١ عطغ١ٝ غ١ٓ 
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 .(5)، َٔ اؿٓاب١ً(4)، ٚابٔ ايكِٝ(3)، ٚابٔ ت١ُٝٝ (2)َٔ املايه١ٝ (1)ٚابٔ دع٤٣

 .(7)، ٚمجٗٛض ايؿاؾع١ٝ(6)ٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ِٖٚ بعض اؿٓؿ١ٝايؿطٜل ايجاْٞ: شٖب إىل املٓع َٔ ايع

ٖصا ٚقس اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ ٚاملـاْعٕٛ ٫عتبـاض ايكـطا٥ٔ ططٜـل َـٔ طـطم اإلثبـات بايهتـاب ايهـطِٜ ٚايػـ١ٓ ٚاملعكـٍٛ            

 ٚغأعطض أزي١ نٌ ؾطٜل َع ايذلدٝح ع٢ً ايٓشٛ ا٭تٞ :

 أ٫ٚ : أزي١ ايكا٥ًني بايعٌُ ٚايكها٤ بايكطإٓ

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ:أ( 

ٌ    }قٛي٘ تعاىل يف قك١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع اَطأ٠ ايععٜع ت  ِٔ ُقُبـ َِـ ُ٘ ُقسَّ  ُُِٝك َٕ َق ِٕ َنا َٗا ِإ ًِ ِٖ ِٔ َأ َِ ٌِٖس  َِٗس َؾا ََٚؾ

َٔ اِيَهاِشِبنَي) َِ  َٛ ُٖ َٚ َٔ ايكَّاِزِق26َؾَكَسَقِت  َِ  َٛ ُٖ َٚ ِٔ ُزُبط  َؾَهَصَبِت  َِ ُ٘ ُقسَّ  ُُِٝك َٕ َق ِٕ َنا َِٚإ ُ٘ ُقـسَّ    27نَي)( َُِٝكـ َُّـا َضَأ٣ َق ًَ (َؾ

ٌِ َّ َعِعٝ َِٝسُن َّ َن َّ ِإ ِِٝسُن ِٔ َن َِ  ُ٘ َّ ٍَ ِإ ِٔ ُزُبط  َقا َِ}.(8) 

                                                           
ٔ أمحس بٔ عبساهلل بٔ دع٤٣ ايهًيب ؾكٝ٘ َٔ عًُا٤ ا٭قـٍٛ ٚايًػـ١، َـٔ أٖـٌ غطْاطـ١، َـٔ       ّ( ٖٛ أمحس ب1340-1293ٖـ( )741-693: )دع٤٣(1) 

يعًـّٛ  نتب٘ت ايكٛاْني ايؿك١ٝٗت يف تًدٝل َصٖب املايه١ٝ، ٚتكطٜـب ايٛقـٍٛ إىل عًـِ ا٭قـٍٛ، ايؿٛا٥ـس ايعاَـ١ يف ؿـٔ ايعاَـ١ ت تؿػـرل ، ايتػـٌٗٝ           

، ْؿـح  5/325غ١ًٝ املػًِ يف تٗصٜب قشٝح َػًِ ٖٚٛ َٔ ؾٝٛر يػإ ايسٜٔ بٔ اـطٝب أْعط ا٭ع٬ّ ايتٓعٌٜ ، ا٭ْٛاض ايػ١ٝٓ يف ا٭يؿاظ ايػ١ٝٓ، ٚ

 .3/272ايطبٝب

 .4/168، تٗصٜب ايؿطٚم103-4/83، ايؿطٚم يًكطايف 119-2/111أْعط تبكط٠ اؿهاّ ٫بٔ ؾطسٕٛ (2) 

ايػــ٬ّ بــٔ عبــساهلل بــٔ أبــٞ ايكاغــِ اـهــط ايؿــُرلٟ اؿطاْــٞ    ّ( ٖــٛ: أمحــس بــٔ عبــساؿًِٝ بــٔ عبس 1328-1263ٖـــ( )728-161ابــٔ تُٝٝــ١ )(3) 

 قًعـ١  ايسَؿكٞ اؿٓبًٞ، أبٛ ايعباؽ تكٞ ايسٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ، اإلَاّ ؾٝذ اإلغ٬ّ ٚيس عطإ ٚاؾتٗط يف زَؿل ٚغذٔ بٗا عس٠ َـطات َٚـات َعـتك٬ّ يف   

ًــس َٓٗــا ت مجــع اؾٛاَــع ت ٜٚػــ٢ُ ايػٝاغــ١ ايؿــطع١ٝت ايؿتــاٟٚ   ٖـــ، تكــاْٝؿ٘ ضمبــا ظازت عًــ٢ أضبعــ١ آ٫ف نطاغــٞ، أٚ ث٬ ا٥ــ١ ف  728زَؿــل غــ١ٓ 

 .  14/135، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 45-1/35، ؾٛات ايٛؾٝات 1/144ٚاإلميإ، َٓٗاز ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، أْعط اإلع٬ّ 

ايـسٜٔ َـٔ أضنـإ اإلقـ٬ح     ّ( ٖٛ: قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ، أبٛ عبساهلل سلؼ 135-1292ٖـ()151-691أبٔ ايكِٝ:)(4) 

 اإلغ٬َٞ ٚأسس نباض ايعًُا٤، َٛيسٙ ٚٚؾاتـ٘ يف زَؿـل، تًُٝـص يؿـٝذ اإلغـ٬ّ أبـٔ تُٝٝـ١ َتـ٢ نـإ ٫ خيـطز عـٔ ؾـ٤ٞ َـٔ أقٛايـ٘ بـٌ ٜٓتكـط يـ٘ يف                 

بايعكـ٢ ٚأطًـل    مجٝع َا ٜكسض عٓ٘ ٖٚٛ ايصٟ ٖصب نتب٘ ْٚؿط عًُ٘ ٚغذٔ َع٘ يف قًع١ زَؿل ٚأٖني ٚعصب بػبب٘ ٚظٝـ ب٘ ع٢ً مجٌ َهطٚبا

بعس َٛت أبٔ ت١ُٝٝ نإ سػٔ اـًل عٓس ايٓاؽ قـب ؾُٝـع ايهتـب ٚأيــ َٓٗـا ايهـجرل. َـٔ شيـو أعـ٬ّ املـٛقعني، ايطـطم اؿهُٝـ١ يف ايػٝاغـ١              

عــاز ؾــطح  ايؿــطع١ٝ، ؾــؿا٤ ايعًٝــٌ يف َػــا٥ٌ ايكهــا٤ ٚايكــسض ٚاؿهُــ١ ٚايتعًٝــٌ نؿـــ ايػطــا٤ يف سهــِ زلــاع ايػٓــا٤ ٚأسهــاّ أٖــٌ ايصَــ١. ، ظاز امل         

ساضز ايػايهني، ايؿطٚط ايعُط١ٜ ، ؼؿ١ املٛزٚز، بأسهاّ املٛيٛز، ايكٛاعـ املطغ١ً ع٢ً اؾ١ُٝٗ ٚاملعط١ً، ايهاؾ١ٝ ٚايؿاؾ١ٝ، َٓعَٛت٘ يف ايعكا٥س ، َ

، 6/168غــ٬َٞ ، أْعــط ايٛابــٌ ايكــٝب َــٔ ايهًــِ ايطٝــب، أغاثــ٘ ايًــٗؿإ، ايجٝبــإ يف أقػــاّ ايكــطإٓ، ٚغرلٖــا َــٔ ايهتــب يف كتًـــ نــطٚب ايؿهــط اإل    

 .  6/56، ا٭ع٬ّ 14/234ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

 .7-3ايططم اؿه١ُٝ (5) 

 ، َٚا بعسٖا.1093ؾطح ق١ًٝ ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (6) 

 .2/211، َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ 74َٔ ططم اإلثبات م(7) 

 ، غٛض٠ ٜٛغـ. 2، 27، 26اٯٜات ، (8) 
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ٚٚد٘ ايس٫ي١ : ٕ اٯٜات أؾازت اؿهِ با٭َاضات ٚايكطا٥ٔ إش إٔ ايؿاٖس تٛقٌ بكس ايكُٝل َٔ زبطٙ إىل متٝٝـع  

ٍ يٮَـاضات ٚايع٬َـات ايعـاٖط٠ ٚدعًـٗا غـببّا يًشهـِ، ٖٚـصا ٜـسٍ         ايكازم َُٓٗا َـٔ ايهـاشب ، َٚـا شاى إ٫ اعُـا    

ع٢ً دٛاظ ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ ٚا٫عتُـاز عًٝٗـا. قـاٍ ابـٔ ايؿـطؽ يف تكٝـس ا٫غـتس٫ٍ باٯٜـات ايػـابك١ت ٖـصٙ اٯٜـ١              

ًـو  ، يف تؿػـرلٙ يت (2)قـاٍ ايكـططيب   (1) حيتر بٗا َٔ ايعًُا٤ َٔ ٜط٣ اؿهِ باإلَاضات ؾُٝا ٫ ؼهـطٙ ايبٝٓـات.  

اٯٜات إشا تٓعيٓا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايؿاٖس طؿ٬ّ قػرلّا ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ايعٌُ باإلَاضات نُـا شنطْـا ٚإشا   

، ٚنجرل َٔ املٛانع ست٢ قاٍ َايو (3)نإ ايؿاٖس ضد٬ّ ؾٝكح إٔ ٜهٕٛ سذ١ يف اؿهِ بايع١َ٬ يف ايًكط١

زعٖٛا ٚيٝػت شلِ ب١ٓٝ ؾيفٕ ايػًطإ ٜتًـّٛ  َايو ضمح٘ اهلل يف ايٓكٛم: إشا ٚدسمت َعِٗ أَتع١ ؾذا٤ قّٛ ؾا

   ٙ ؾــيفٕ مل ٜـأت غرلٖـِ زؾعٗـا إيــِٝٗ، ٚقـاٍ قُـس يف َتـاع ايبٝــت إشا اختًؿـت ؾٝـ٘ املــطأ٠          -أٟ ٜٓعـط ا٭َـط ٜٚـطزز

ٚايطدٌ إٕ َا نإ يًطدٌ ؾٗٛ ايطدٌ، َٚا نإ يًٓػا٤ ؾٗٛ يًُطأ٠ َٚا نإ يًطدٌ ٚاملطأ٠ ؾٗٛ يًطدـٌ ٚنـإ   

ِ      (4)ؾــطٜح ٚأٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١    ٚقــاٍ ابــٔ   (5)، ٜعُــ٬ٕ بايع٬َــات يف اؿهَٛــات ٚأقــٌ شيــو ٖــصٙ اٯٜــ١ ٚاهلل أعًــ

ت ٚيف ٖصٙ اٯٜات زيٌٝ ع٢ً ايعٌُ بـايعطف ٚايعـاز٠ ملـا شنـط َـٔ أخـص ايكُـٝل َكـب٬ّ َٚـسبطّا، َٚـا زٍ            (6)ايعطبٞ

 (7) عًٝ٘ اإلقباٍ َٔ زعٛاٖا، ٚا٭زباض َٔ قسم ٜٛغـ ٖٚصا أَط تؿطز ب٘ املايه١ٝ.

                                                           
 .2/922، ايهايف ٫بٔ عبسايدل 9/150اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (1) 

ٖـ: أبٛ عبساهلل قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ ايكـططيب اـعضدـٞ ا٭ْسيػـٞ، ايـٛضع املٓعبـس ايعاٖـس، نـإ َـٔ نبـاض املؿػـطٜٔ           671املتٛيف، ايكططيب: (2) 

طإٓت ، ا٭ْػــٞ يف ؾــطح أزلــا٤ اهلل  ٖـــ: َــٔ نتبــ٘ ت اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــ   671يًكــطإٓ ايهــطِٜ. تــٛيف يف َٓٝــ١ بــٔ ْكــٝب يف سلــاٍ أغــٝٛط مبكــط غــ١ٓ      

 .          5/322، اإلع٬ّ 317اؿػ٢ٓ ، ؾُع اؿطم بايعٖس ٚايكٓاع١، ايتكطٜب يهتاب ايتُٗٝس، أْعط ايسٜباز املصٖب م

 (3)  ٜ ني ، أْعـط املكـباح   ايًكط١ : قاٍ ا٭ظٖطٟ: ايًكط١: ٜؿتح ايكاف اغِ ايؿ٤ٞ ايصٟ ػسٙ ًَكّٝا ؾتأخصٙ ٖٚٛ قٍٛ مجٝع أٌٖ ايًػ١ ٚسـصام ايٓشـٛ

 . 3/1157، ايكشاح 2/557املٓرل 

( ٖــٛ اٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ بــٔ قــط٠ املعْــٞ: أبــٛ ٚا٥ًــ١ قانــٞ ايبكــط٠، ٚأســس أعادٝــب ايــسٖط يف ايؿطٓــ١      740-666ٖـــ( )122-46أٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ )(4) 

نـإ قـازم اؿـسؽ تكٝـّا عذٝـب ايؿطاغـ١        ٚايصنا٤، ؾٝهطب ب٘ املجٌ بصنا٥٘ قاٍ عٓـ٘ اؾـاسغ ت اٜـاؽ َـٔ َتـأخطٟ َكـط َٚـٔ َكسَـ١ ايكهـا٠،         

 . 1/131َٝعإ ا٫عتساٍ  1/81ٚؾٝات ا٭عٝإ  2/23ٖـ ، أْعط اإلع٬ّ 122َُّٗا ٚدٝٗا عٓس ايؿكٗا٤. تٛيف بٛاغط غ١ٓ 

 . 9/174اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (5) 

اؾطٟ ا٫ؾـًٝٝٞ املـايهٞ أبـٛبهط بـٔ ايعطبـٞ قـاض. َـٔ سؿـاظ         ّ( ٖـٛ: قُـس بـٔ عبـساهلل بـٔ قُـس املعـ       1148-107ٖــ( ) 543-468ابٔ ايعطبٞ: )(6) 

ػــرل اؿـسٜح ٚيــس يف اؾـب١ًٝٝ ٚضســٌ إىل املؿـطم ٚبــطع يف ا٭زب ٚبًــؼ ضتبـ١ ا٫دتٗــاز يف عًـّٛ ايــسٜٔ ٚقــٓـ نتبـا يف اؿــسٜح ٚايؿكـ٘ ٚا٭قــٍٛ ٚايتؿ        

يكٛاقـِ، عاضنـ١ ا٭سـٛشٟ يف ؾـطح ايذلَـصٟ ، أسهـاّ ايكـطإٓ ،        ٖـ بايكطب َٔ ؾاؽ ٚزؾٔ ؾٝٗا َٔ نتب٘ ايعٛاقِ َٔ ا543ٚا٭زب ٚايتاضٜذ، َات غ١ٓ 

ب ايكـبؼ يف ؾــطح َٛاطــأ ابــٔ أْـؼ، ايٓاغــذ ٚاملٓػــٛر ، املػــايو عًــ٢ َٛطـأ َايــو، اإلْكــاف يف املػــا٥ٌ اــ٬ف ، احملكــٍٛ ، أعٝــإ ا٭عٝــإ، نتــا      

ْـ          ، ٚؾٝـات ا٭عٝـإ   6/230سيؼ ٚآخـط أ٥ُتٗـا ٚسؿاظٗـا ، أْعـط اإلعـ٬ّ      املتهًُني، قإْٛ ايتأٌٜٚ، ٚقـاٍ عٓـ٘ ابـٔ بؿـهٛاٍ: ت أبـٔ ايعطبـٞ ختـاّ عًُـا٤ ا٭

 . 136، ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ م222، 2/221ايؿهط ايػاَٞ  218ايسٜباز املصٖب م -105، قها٠ ا٭ْسيؼ م1/340ْؿح ايطبٝب  1/489

 . 3/1085أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ (7) 
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ت َٚــٔ ايٓــاؽ َــٔ حيــتر بٗــصٙ اٯٜــ١ يف اؿهــِ بايع٬َــ١ يف ايًكطــ١ إشا   –ضمحــ١ اهلل  –أبــٛ بهــط اؾكــام  ٚقــاٍ

ٚقـــس اختًؿـــت ايؿكٗــا٤ يف َـــسع٢ ايًكطـــ١ إشا ٚقـــ ع٬َـــات ؾٝٗـــا ؾكــاٍ أبـــٛ سٓٝؿـــ١     –أزعاٖــا َـــسع ٚٚقــؿٗا   

تكط عًـــ٢ زؾعٗـــا إيٝـــ٘  ٚايكـــاسبإ ٚظؾـــط ٚايؿـــاؾعٞ ٫ ٜػـــتشكٗا بايع٬َـــ١  ستـــ٢ ٜكـــِٝ ايبٝٓـــ١ ٫ٚ جيـــدل املًـــ  

بايع١َ٬ ، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚقُس يف َتاع ايبٝت إشا اختًـ ؾٝ٘ ايطدٌ ٚاملطأ٠ إٔ َا ٜهٕٛ يًطدـاٍ ؾٗـٛ يًطدـٌ    

َٚا نإ يًٓػا٤ ؾٗٛ يًُطأ٠ َٚا نإ يًطدـٌ ٚاملـطأ٠ ؾٗـٛ يًطدـٌ ؾشهُـٛا ؾٝـ٘ بعـاٖط٠ ٦ٖٝـ١ املتـاع ، ٚنـصيو           

ت شنـط اهلل ؾـٗاز٠ ايؿـاٖس     –ضمحـ١ اهلل   –، ٚقـاٍ ابـٔ ايكـِٝ    (2)دػـسٙ ، ملـٔ ٚقـؿ٘ بع٬َـ١ يف    (1)اؿهِ يف ايًكٝط

ٚمل ٜٓهطٖــا ، بــٌ ٜعبــ٘، بــٌ سهاٖــا َكــط إشلُــا ، ٚشيــو يف قكــ١ غــٝسْا ٜٛغـــ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ َــع أَــطأ٠ ايععٜــع،        

َٔ زبطٙ  –ًْدل مبا تكسّ إٔ ايكا٥ًني ظٛاظ اؿهِ بايكطا٥ٔ قس اعتُس ٚاعًٞ قس قُٝل ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

 ٢ أْ٘ قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً قسق١ ٚنصب اَطأ٠ ايععٜع ؾُٝا ازعٝت٘ َٔ إضاز٠ ٜٛغـ ؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا. عً

 (3) ب( قٛي٘ تعاىل يف قك١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع أخٛات٘: ت ٚدا٤ٚا ٚأع٢ً قُٝك٘ بسّ نصبت.

ــا  –ضمحٗــِ اهلل تعــاىل   –يف تؿػــرل ٖــصٙ اٯٜــ١: ت قــاٍ عًُا٤ْــا      -ضمحــ١ اهلل -قــاٍ ايكــططيب  أخــ٠ٛ  –أضازٚا مل

إٔ جيعًٛا ايسّ ع١َ٬ ع٢ً قسقِٗ قطٕ اهلل تعاىل بٗصٙ ايع١َ٬ ع١َ٬ تعاضنٗا ٖٚٞ ع١َ٬ ايكُٝل  –ٜٛغـ 

إش ٫ ميهــٔ اؾــذلاؽ ايــص٥ب يٝٛغـــ ٖٚــٛ ٫بــؼ ايكُــٝل        –أٟ ايتدطٜــل ٚايتُعٜــل باإلثبــات    -َــٔ ايتٓٝٝــب 

يكُـٝل ؾًـِ جيـس ؾٝـ٘ خطقـّا ٫ٚ أثـط اغـتسٍ        ا –عًٝ٘ ايػـ٬ّ   -ٜٚػًِ ايكُٝل َٔ ايتُعٜل ٚملا تأٌَ ٜعكٛب

بصيو  ع٢ً نصبِٗ ٚقاٍ شلِ:ت َت٢ نإ ٖصا ايص٥ب سهُٝا ٜأنٌ ٜٛغـ ٫ٚ خيطم ايكُٝل؟،  قـاٍ يـ٘ ابـٔ    

 (4)ٚقاٍ: ت ملا ْعط إيٝ٘ قاٍ: نصبتِ يٛ نإ ايص٥ب أنً٘ ـطم ايكُٝلت. –عباؽ ٚغرلٙ 

ُــاٍ ا٭َــاضات يف َػــا٥ٌ َــٔ ايؿكــ٘ نايكػــا١َ ٚغرلٖــا      ٚقــاٍ ايكــططيب: ت ٚاغــتسٍ ايؿكٗــا٤ بٗــصٙ اٯٜــ١ يف أع    

اغـتسٍ عًـ٢ نـصبِٗ بكـش١ ايكُـٝل، ٖٚهـصا جيـب عًـ٢ ايٓـاظط إٔ           –عًٝ٘ ايػ٬ّ  –ٚأمجعٛا ع٢ً إٔ ٜعكٛب 

ًٜشــغ ا٭َــاضات ٚايع٬َــات إشا تعاضنــت، ؾُــا تــطدح َٓٗــا قهــٞ ظاْــب ايذلدــٝح ٖٚــٞ قــ٠ٛ ايتُٗــ١ ٚا٭خــ٬ف    

   ٞ ، ٚقــس شٖـب أبــٛبهط اؾكــام إىل َـا شٖــب إيٝـ٘ ايكــططيب ٚابـٔ ايعطبــٞ ؾكــاٍ: ت     (5)بـاؿهِ بٗــا، قايـ٘ ابــٔ ايعطبـ

                                                           
 . 2/557. املكباح املٓرل 3/1157تكط َٔ ايططٜل، أْعط ايكشاح يًذٖٛطٟ ايًكٝط: ٖٛ املٛيٛز املٓبٛش، ايصٟ ٜطَٞ ًٜٚ(1) 

 . 3/171أسهاّ ايكطإٓ يًذكام (2) 

 . 12( غٛض٠ ٜٛغـ دع٤ 18آ١ٜ ضقِ )(3) 

 . 9/149اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (4) 

 . 3/1073، أْعط أٜهّا أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ 90/150اؾاَع ٭سهاّ ايكطإ يًكططيب (5) 
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ٚاغتسٍ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً نصب أخ٠ٛ ٜٛغــ بأْـ٘ يـٛ أنًـ٘ ايـص٥ب ــطم قُٝكـ٘ ٚقـس ض٣ٚ عـٔ ؾـطٜح           

ٙ ٚاٜاؽ بٔ َعا١ٜٚ أؾٝا٤ َجٌ ٖصا ؾكس ض٣ٚ أْ٘ اختكُت إىل ؾطٜح اَطأتإ يف ٚيس ٖط٠ ؾكايـت أسـساُٖا: ت ٖـص   

، (3)، ٚاؾـططت (2)، ٚقـطت (1)ٚيس قػطت، ٚقايـت ا٭خـط٣ ٖـصٙ ٚيـس قـػطتٞ، ؾكـاٍ ؾـطٜح: ت أيكٖٛـا َـع ٖـصٙ ؾـإٔ زضت           

 (7)، نُا ٜطٟٚ عٔ اٜاؽ بٔ َعاٜٚـ١ إٔ اَـطأتني ازعتـا نبـ١    (6)، ؾًٝؼ شلا(5)، ٚإشا بأضت(4)ؾٗٞ شلا ٚإٔ قعطت ٚؾطت

ؾدـ٬ بـا٭خط٣ ؾكايـت: عًـ٢      -ٛظ٠غعٍ. ؾد٬ بيفسساُٖا ٚقـاٍ: عـ٬ّ نببـت غعيـو؟ ؾكايـت: عًـ٢ دـ        (7)نب١

نػط خبع ت ؾٓكهٛا ايػعاٍ ؾسؾعٛٙ إىل اييت أقابتت قاٍ اؾكام:ت ٖٚصا ايصٟ نإ ٜؿعً٘ ؾطٜح ٚاٜاؽ بٔ 

َعا١ٜٚ َٔ مٛ ٖصا مل ٜهٔ َٔ ٚد٘ إَها٤ اؿهِ ب٘ ٚإيعاّ اـكِ إٜاٙ ٚإمنا نإ عًـ٢ دٗـ١ ا٫غـتس٫ٍ مبـا     

ٌ َُٓٗـا، ٚقـس ٜػـتشٞ اإلْػـإ إشا اظٗـط َجـٌ ٖـصا َـٔ اإلقاَـ١ عًـ٢           ٜػًب يف ايعٔ َٓ٘ ؾٝكطض بعس شيـو املبطـ  

 . (8)ايسع٣ٛ ؾٝكط ؾٝشهِ عًٝ٘ باإلقطاض

ّ  َنــِصب      }ؾاغــتسٍ اجملٝــعٕٚ يًعُــٌ بــايكطا٥ٔ باٯٜــ١ ايػــابك١ ٖٚــٞ قٛيــ٘ تعــاىل: ت       ــَس ِ٘ ِب ُِِٝكــ ــ٢ َق ًَ ــا٤ُٚا َع  {ََٚد

   ٞ تـسخٌ يف عـساز ايبٝٓـات ايـيت حيهـِ بٗـا ايكانـٞ يف         ؾذعًٖٛا زي٬ّٝ يإلثبات ٭ْٗا مما ٜبني اؿـل ٜٚعٗـطٙ ؾٗـ

 املٓاظعات ٚاـكَٛات. 

ِِ  }ز( ٚاغــتسيٛا أٜهــّا بكٛيــ٘ تعــاىل:   ُٖ َُا ِِ ِبِػــٝ ُٗ ًََعــَطِؾَت ضمحــ٘ اهلل تعــاىل: ت زٍ عًــ٢ إٔ   -، قــاٍ ايكــططيب(9){َؾ

ٖـٛ غـرل كتـٕٛ ٫ٜـسؾٔ يف     ، ٚ(10)ايػُٝا٤ ساٍ تعٗط عًـ٢ ايطدـٌ ستـ٢ إشا ضأٜتـا َٝتـا يف زاض اإلغـ٬ّ ٚعًٝـ٘ ظْـاض        

                                                           
 . 656-2/655زضت ايسض: ايًدي، ايكشاح (1) 

 . 528، قطت عٝٓ٘: قاض غعٝسا، كتاض ايكشاح م2/790: غهٓت ٖٚسإٔ، ايكشاح تقط(2) 

 . 2/697أؾططت: دا٤ ؾططٖا بايًني، ايكشاح (3) 

 . 2/780ضت: ٖطبت، ايكشاح \ف(4) 

 اٚبأضت.  (5) 

 . 172-3/171أسهاّ ايكطإٓ ٭بٞ بهط اؾكام (6) 

 . 1/208نب١ ايػعٍ ٖٞ: يػ١ ايػعٍ، ايكشاح (7) 

 . 3/172أسهاّ ايكطإٓ ٭بٞ بهط اؾكام (8) 

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ، ٚايتػُٝا٤، ٚايػُٝٝا٤ ٚايػتبُٞ ٖٞ ايع١َ٬.  273آ١ٜ ضقِ (9) 

 .  257-1/256 ، املكباح املٓرل2/682ايعْاض: ٖٛ يبؼ ًٜبػ٘ ايٓكطاْٞ ٜؿسٙ يف ٚغط٘، ايؿعٌ َٓ٘ تعْط: أْعط ايكشاح (10) 
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، (1)َكابط املػًُني ٜٚكسّ شيو ع٢ً سهِ ايساض يف قٍٛ أنجـط ايعًُـا٤، ٚبٗـصا قـاٍ ابـٔ ؾطسـٕٛ ٚمجٗـٛض املايهٝـ١        

 .(2)ٚايػُا ٚايػُٝا٤ ، ٖٞ ايع١َ٬

 اغتسٍ اجملٝعٕٚ يًعٌُ بايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات بأسازٜح نجرل٠ ْصنط َٓٗا: َٔ ايػ١ٓ املطٗط٠:  -2

، قت٬ أبا دٌٗ ّٜٛ بـسض ايهـدل٣ ثـِ اْكـطؾا إىل     (3)إٔ أْكاضٜني –ضنٞ اهلل عٓ٘  –محٔ بٔ عٛف ض٣ٚ عبسايط -أ

ؾكــاٍ نــٌ ٚاســس َُٓٗـا: ت أْــا قتًتــ٘ : ؾكــاٍ عًٝــ٘ ايكــ٠٬ ٚايػــ٬ّ : ٖــٌ    -قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ –ضغـٍٛ اهلل  

. ٚيف ضٚاٜــ١ إٔ (4)قتًــ١ت َػــشتُا غــٝؿٝهُا، قــا٫: ٫ : ؾٓعــط قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ يف ايػــٝؿني ؾكــاٍ: ن٬نُــا 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ شلُا: ت أضٜاْٞ غٝؿٝهُا ، ؾًُـا ْعـط ؾُٝٗـا قـاٍ ٭سـسُٖا: ٖـصا قتًـ١ت ٚسهـِ يـ٘          

عـطف ايكاتـٌ َـٔ     –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ   –، ٚٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜح إٔ ايٓيب (5)أٟ بػًب أبٞ دٌٗ -بػًب٘

 ؾشهِ بايػًب اعتُاز ّاع٢ً ٖصٙ ايكط١ٜٓ أٚ ا٭َاض٠. غرل ايكاتٌ بع١َ٬ ايسّ ع٢ً ْكٌ ايػٝـ

 –أٟ َٔ أزي١ ايعٌُ بايكطا٥ٔ َٔ ايػ١ٓ: أْ٘  –ٚاغتسٍ املايه١ٝ عسٜح ايكػا١َ ؾكاٍ ابٔ ؾطسٕٛ: َٚٓٗا  -ب

سهِ ايًٛخ يف ايكػا١َ ٚدٛظ يًُسعني إٔ حيًؿٛا مخػني ميّٝٓا ٜٚػتشكٛا زّ ايكتٌٝ  -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

ك١ ٚقٝكـ١ ٚعبـساهلل بـٔ غـٌٗ ٚايًـٛخ زيٝـٌ عًـ٢ ايكتـٌ ؾـإٔ قًـت: ؾـيفشا ناْـت ايكػـا١َ َٓـ٘ ٫               يف قك١ سٜٛ

إ٫ َـع ايًـٛخ ؾـأٜٔ ايًـٛخ يف سـسٜح سٜٛكـ١ ٚقٝكـ١. قًـت: قـس أدـابٛا عـٔ             –ضمحـ١ اهلل   –ػب عٓـس َايـو   

  ِ ـًـ  -أٟ بــني ا٭ْكــاض ٜٚٗــٛز خٝــدل  -شيــو بــإٔ اؿــسٜح ؾٝــ٘ شنــط ايعــسا٠ٚ بٝــٓٗ س ايٝٗــٛز ٚأْــ٘ أٟ قتٝــٌ يف ب

 .(6)ٚيٝؼ ؾٝٗا غرلِٖت

                                                           
، تبكــط٠ اؿهــاّ ٫بــٔ ؾطســٕٛ  2/262، َٛغــٛع١ ايؿكــ٘ اإلغــ٬َٞ 4/98ايؿــطٚم  4/168، تٗــصٜب ايؿــطٚم 3/341اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــطإٓ يًكــططيب  (1) 

2/111 . 

 . 3/341أْعط اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (2) 

 . 4/98، ايؿطٚم 4/170 ، تٗصٜب ايؿطٚم،2/113ٚقٌٝ ُٖا أبين عؿطا٤، أْعط تبكط٠ اؿهاّ (3) 

( قـشٝح ايبدـاضٟ، ت نتـاب اؾٗـاز ٚايػـرل بـإٔ َٚـٔ        1800سـسٜح ضقـِ )   1425-3/1424قشٝح َػًِ: ت نتاب اؾٗازت ، باب قتٌ أبـٞ دٗـٌ ،   (4) 

 . 307-1/306، ؾتح املٓعِ ع٢ً ظاز املػًِ 4/57ايسيٌٝ إٔ اـُؼ يٮَاّ َٚٔ قتٌ قت٬ّٝ ؾً٘ غًٝ٘ ، 

 . 248-6/247ايباضٟ ؾتح (5) 

 . 4/169، ٚأْعط أٜهّا: تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (6) 
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ضمح١ اهلل: ت عٓسٟ إٔ ا٭ظٗط يف اؾٛاب إٔ ايكطا٥ٔ تكّٛ َكاّ ايؿاٖس ؾكس ٜهـٕٛ قـس قـاّ َـٔ      -(1)ٚقاٍ املاظضٟ

ٌ  -ايكــطا٥ٔ َــازٍ عًــ٢ إٔ ايٝٗــٛز قتًــٛٙ  ٚيهٓــ٘ دٗــٌ عــني ايكاتــٌ ،َٚجــٌ قــػط ٫ ٜبعــس    -أٟ عبــساهلل بــٔ غــٗ

 (2) ا١َ ؾٝ٘.إثبات٘ يٛثّا ؾًصيو خدلٟ سهِ ايكػ

أَــط املًــتكط إٔ ٜــسؾع ايًكطــ١ إىل     –قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ    -َٚــٔ ا٭زيــ١ َــٔ ايػــ١ٓ املطٗــط٠ إٔ ايــٓيب      -ز

 ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ. (5)قا٥ُا َكاّ ايب١ٓٝ (4)ٚنأْٗا (3) ٚأقؿٗا ٚدعٌ ٚقؿ٘ يعؿاقٗا.

ّ    -ٜٚػتسٍ أٜهّا عهِ ايـٓيب  -ز ٘     ٚاـ -عًٝـ٘ ايكـ٠٬ ٚايػـ٬ ، ٚدعًـٗا  (6)ًؿـا٤ ايطاؾـسٜٔ َـٔ بعـسٙ بايكاؾـ

 .    (7)إ٫ فطز ا٭َاضات ٚايع٬َات -أٟ ايكاؾ٘ -زي٬ّٝ ع٢ً ثبٛت ايٓػب، ٚيٝؼ ؾٝٗا

ِ  -ٖـــ أٖــٌ خٝــدل عًــ٢ إٔ جيًــٛا َٓٗــا ٚشلــِ َــا   -ض٣ٚ عــٔ ابــٔ عُــط قــاٍ: أتــ٢ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــً

   ً ٖٚــٞ  -ايــصٖب ٚايؿهــ١ ٚاؿًكــ١  -ِ ايكــؿطا٤ ٚايبٝهــا٤ محًــت ضنــابِٗ ٚيطغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــ

ايػــ٬ّ ٚخيطدــٕٛ َٓٗــا ٚاؾــذلط عًــِٝٗ أ٫ ٜهتُــٛا ٫ٚ ٜػٝبــٛا ؾــ٦ّٝا ؾــإٔ ؾعًــٛا ؾــ٬ شَــ١ شلــِ ٫ٚ عٗــس، ؾػٝبــٛا     

 –ؾٝ٘ َاٍ ٚس٢ً ؿٝٞ بٔ أخطب نـإ استًُـ٘ َعـ٘ إىل خٝـدل سـني أدًٝـت ايٓهـرل ؾكـاٍ ضغـٍٛ اهلل           (8)اَػها

:ت َـا ؾعـٌ َػـو سـٞ ايـصٟ دـا٤ بـ٘ ايٓهـرل؟ ؾكـاٍ: ت أشٖبتـ٘           (9)يعِ سٝٞ ٚازل٘ غـع١ٝ  – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ : ايعٗـس قطٜـب ٚاملـاٍ أنجـط َـٔ شيـو ؾـسؾع ايـٓيب ؾكـاٍ: قـس               –ايٓؿكات ٚاؿطٚب ، ؾكاٍ 

 .(11). ٖآٖا، ؾصٖبٛا ؾطاؾٛا ب٘ ؾٛدسٚا املػو يف اـطاب١(10)ضأٜت سٝٝا ٜطٛف يف خطاب١ت

                                                           
ّ( ٖٛ: قُس بٔ عًٞ ابٔ عُـط ايتُُٝـٞ املـاظضٟ، أبـٛ عبـساهلل، قـسخ َـٔ نبـاض ؾكٗـا٤ املايهٝـ١ ْػـبت٘ إىل            1141-1063ٖـ( )536-453املاظضٟ )(1) 

س َػــًِ، يف اؿـسٜح تعًٝكــّا عًــ٢ قــشٝح َػـًِ، ٚايــتًكني يف ايؿــطٚع، ٚايهؿـــ    بًـس٠ ، َــاظض ظعٜــط٠ قـك١ًٝ تــٛيف باملٗسٜــ١، َــٔ نتبـ٘ ، املعًــِ بؿٛا٥ــ    

 . 6/277، ٚا٭ع٬ّ 1/486ٚا٭ْبا٤ يف ايطز ا٭سٝا٤ يًػعاٍ ٚاٜهاح احملكٍٛ يف ا٭قٛات ، ٚنتب أٜهّا يف ا٭زب ، ٚأْعط ٚؾٝات ا٭عٝإ 

 . 4/169، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (2) 

 . 2/418ٛعا٤ ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايًؿع٘، َٔ دًس، أٚ غرلٙ املكباح املٓرل ايعؿام: ٖٛ اي(3) 

 . 671-2/670ايٛنا٤ ٖٛ: دبٌ ٜؿس ب٘ ضأؽ ايكطاب١ ٚاؾُع أٚن١ٝ ٚٚنٝت ايػكا٤ اؾسزت ؾُ٘ بايٛنا٤ املكباح املٓرل (4) 

يف سـسٜح ايًكطـ١ت عطؾٗـا     –يـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     ، ٚاؿسٜح ضٚاٙ أبٞ بٔ نعب قاٍ إٔ ا4/170، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113أْعط تبكط٠ اؿهاّ (5) 

 ؾيفٕ دا٤ى أسس بعستٗا ٚٚعا٥ٗا ٚٚنا٥ٗا ؾأعطٗا أٜاٙ. 

 . 2/519ايكاؾ١ مجع قا٥ـ ٖٚٛ ايصٟ ٜعطف اٯثاض، املكباح املٓرل (6) 

 . 2/114تبكط٠ اؿهاّ  4/170تٗصٜب ايؿطٚم (7) 

 . 2/573، املكباح املٓرل 4/1608كشاح املػو: املػو: ٖٛ اؾًس ٚاؾُع: َػٛى ، أْعط اي(8) 

 . 3/258ٝ٘: ٖٛ عِ سيب بٔ أخطب، ٖاَـ غٓٔ أبٞ زاٚز عغ(9) 

 َاز٠ )خطب(.  119-1/118اـطب١ ٖٞ ايساض أٚ املٛنع غرل املعُٛض، املٗذٛض، أْعط ايكشاح (10) 

 . 3006خٝدل، سسٜح ضقِ ، نتاب اـطاز ٚاإلَاض٠ ٚايكٞ، باب َا دا٤ يف سهِ أضض 158-3/157غٓٔ أبٞ زاٚز (11) 
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سهِ بايكط١ٜٓ اييت ٖٞ قطب ايعٗس ٚنجط٠ املاٍ ؾًِ ٜكسم  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -إٔ ايٓيب ٘ ايس٫ي١:ٚٚد

 . (1)غعٝ٘ يف أزعا٥٘ ْؿاش املاٍ ٚيف شيو زيٌٝ ع٢ً سذ١ٝ ايكها٤ بايكط١ٜٓ ٚايعٌُ بٗا

ٚ-      ِ ٗا َــٔ ٚيٝٗــا،  أســل بٓؿػــ  (2)ض٣ٚ ابــٔ عبــاؽ ضنــٞ اهلل عُٓٗــا إٔ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ قــاٍ: ت أ٫ٜــ

 .(3)يف ْؿػٗا ٚأشْٗا قُاتٗات طٚايبهط تػتأ َ

دعــٌ قــُات ايبهــط قطٜٓــ١ عًــ٢ ضنــا٥ٗا   –قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ  -ٚٚدــ٘ ايس٫يــ١ َــٔ ٖــصا اؿــسٜح: إٔ ايــٓيب 

بايٓهاح ٚأخص ايؿكٗا٤ َـٔ ٖـصا دـٛاظ ايؿـٗاز٠ عًـ٢ ايبهـط أْٗـا ضنـٝت بايٓهـاح ٚيف ٖـصا ز٫يـ١ ظـاٖط٠ عًـ٢ دـٛاظ               

 (4)ا٥ٔ. قاٍ ابٔ ايكِٝ ٚابٔ ؾطسٕٛ: ٖٚصا َٔ أق٣ٛ ا٭زي١ يف اؿهِ با٭َاضاتت.ا٭خص بايكط

َٚٓٗـا َــا ٚضز يف اؿـسٜح ايكــشٝح يف قهـ١ٝ أغــط٣ بـين قطٜعــ١ ملـا سهــِ ؾٝٗـا بعــس إٔ تكتـٌ ايؿ٦ــ١ املكاتًــ١         -ظ

ٝعًُـٕٛ  ٚتػب٢ ايصضٜـ١، ؾهـإ بعؿـط أسـس٣  ا٭غـط٣ ٜـسعٞ عـسّ ايبًـٛؽ ؾهـإ ايكـشاب١ ٜهؿـؿٕٛ عـٔ َـ٪تعضِٖ ؾ             

بصيو ايبايؼ َٔ غرلٙ ، ٚيف ٖصا زيٌٝ ع٢ً اؿهِ با٭َاضات ٚايكطا٥ٔ ؾيفثبات ؾعط يف ايعا١ْ قطٜٓـ١ قاطعـ١ عًـ٢    

 (5) ايبًٛؽ.

ٚاغتسٍ أقشاب ايكٍٛ ظٛاظ ايكها٤ ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ بكها٤  ضنٞ اهلل عِٓٗ: -ثايجّا: َٔ أقه١ٝ ايكشاب١

 ايكشاب١ َٚٔ شيو:

ٚايكشاب١، َع٘ َتٛاتطٕٚ بـطدِ املـطأ٠ إشا ظٗـط بٗـا محـٌ ٫ٚظٚز       –ٞ اهلل عٓ٘ ضن -سهِ عُط بٔ اـطاب -أ

 .(6) شلا ٫ٚ غٝس، اعتُاز ع٢ً ايكط١ٜٓ ايكاطع١ بأْٗا قس ظْت، ٚقاٍ بٗصا َايو ٚأمحس بٔ سٓبٌ، ضمحُٗا اهلل

ٜعًـِ شلـِ   ٫ٚ  –ضنـٞ ايـٌ عـِٓٗ     -ب( َٚٔ ا٭زي١ أٜهّا سهِ عُط بٔ اـطاب ٚعجُـإ بـٔ عؿـإ ٚابـٔ َػـعٛز     

كايـ بٛدٛب اؿس ع٢ً َٔ ٚدست ؾٝـ٘ ضا٥شـ١ اـُـط أٚ قا٥ٗـا اعتُـاز أعًـ٢ ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ إٔ اؾـاْٞ قـس           

 ،(7)ؾطب اـُط. ٖٚٛ َصٖب َايو

                                                           
 . 2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/170أْعط تٗصٜب ايؿطٚم (1) 

 ظٚز ي٘ ضد٬ّ أٚ أْج٢ بهطا أٚ ثٝب قاٍ ايؿاعط:    يكس اَت ست٢ ٫ ٢َٓ نٌ قاسب          ضدا٤ غ٢ًُٝ إٔ ت٦ِٝ نُا اَت ٫ا٭ِٜ َٔ (2) 

بــاب اغــت٦صإ ايجٝــب يف ايٓهــاح بــايٓطل ٚايبهــط بايػــهٛت   2/1036ا، قــشٝح َػــًِ : بــاب اغــتٓصإ ايبهــط ٚا٭ٜــِ يف أْؿػــ525ُٗ-2/524املٛاطــأ (3) 

، ٚقـاٍ ايذلَـصٟ، ٖٚـصا سـسٜح سػـٔ قـشٝح ٚايعُـٌ        1113، باب َا دا٤ يف اغت٦ُاض ايبهط ايجٝبت سسٜح ضقـِ  2/286، غٓٔ ايذلَصٟ 1419سسٜح ضقِ 

 ع٢ً ٖصا عٓس أٌٖ ايعًِ.   

 .2/114 تبكط٠ اؿهاّ 12-11ايططم اؿه١ُٝ م(4) 

 . 4/169، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (5) 

 . 6، ايططم اؿه١ُٝ م2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/170تٗصٜب ايؿطٚم (6) 

 . 3/142، املٓتكٞ 2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/167تٗصٜب ايؿطٚم (7) 
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 .(1)ٚب٘ قاٍ ابٔ ايكِٝ ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚغايب١ٝ اؿٓاب١ً

ها٤ ٚايعٌُ بـايكطا٥ٔ يف نتـاب   أؾاض ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف تعكٝس َبسأ سذ١ٝ ايك ضابعّا: َٔ املعكٍٛ:

ت ايططم اؿه١ُٝت ؾكس شنط يف َٛانع نجرل٠ َٔ َ٪يؿ١ إٔ ايكطا٥ٔ ب١ٓٝ َٔ ايبٝٓات اييت ٜكهٞ بٗا ايكها٠ 

َجًٗا َجٌ ايؿٗاز٠ ٚاإلقطاض ؾكاٍ: ؾايؿاضع مل ًٜؼ ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات ٚز٥٫ٌ ا٭سٛاٍ بـٌ َـٔ اغـتكط٨ ايؿـطع يف     

 .(2)ٗا با٫عتباض َطتبا عًٝٗا ا٭سهاَّكازضٙ َٚٛاضزٙ ٚسسٙ ؾاٖس إيٝ

   ٘ ٚاهلل  -ٚقــاٍ يف َٛنــع آخــط: ؾــيفشا ظٗــطت أَــاضات ايعــسٍ ٚاغــتكط ٚدٗــ٘ بــأٟ ططٜــل نــإ، ؾــتِ ؾــطع اهلل ٚزٜٓــ

غبشاْ٘ أعًِ ٚأسهِ ٚأعسٍ َٔ إٔ خيل ططم ايعسٍ ٚأَاضات٘ ٚأع٬َ٘ بؿـٞ ثـِ ٜٓؿـٞ َٓٗـا َـا ٖـٛ أظٗـط َٓٗـا         

٘ َٓٗــا. ٫ٚ حيهــِ عٓــس ٚدٛزٖــا ٚقٝاَٗــا مبٛدبٗــا، بــٌ قــس بــني غــبشاْ٘ مبــا  ٚأقــ٣ٛ ز٫يــ١ ٚأبــني أَــاض٠ ؾــ٬ جيعًــ

ؾــطع٘ َــٔ ايطــطم إٔ َككــٛزٙ أقاَــ١ ايعــسٍ بــني عبــازٙ ٚقٝــاّ ايٓــاؽ بايكػــط ؾــأٟ ططٜــل اغــتدطز بٗــا ايعــسٍ   

 (3) ٚايكػط ؾٗٞ َٔ ايسٜٔ ٚيٝػت كايؿ٘ ي٘.

ؿـل ؾٝبٝٓـ٘ ٭ْٗـا بٝٓـ١ َـٔ ايبٝٓـات ؾكـس قـاٍ         ٖٚصا اغتس٫ٍ َٓ٘ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ ٭ْٗا مما ٜعٗـط ا 

ؾايبٝٓــ١ اغــِ ايهــٌ َــا ٜــبني اؿــل ٜٚعٗــطٙ، َٚــٔ خكــٗا بايؿــاٖسٜٔ أٚ ا٭ضبعــ١ مل ٜــٛف َػــُاٖا سكــ٘ ٚمل تــأت   

ايب١ٓٝ يف ايكطإٓ َطاز بٗا ايؿاٖسإ، ٚإمنا أتت َطاز بٗـا اؿذـ١ ٚايدلٖـإ ٚايـسيٌٝ َؿـطزٙ ٚفتُعـ٘ ٚنـصيو        

ـٝـ -قــٍٛ  ت ايبٝٓــ١ عًــ٢ املــسعٞت املــطاز بــ٘ أْــا عًٝــ٘ َــا ٜكــشح زعــٛاٙ يــٝشهِ يــ٘،       –٘ ٚغــًِ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عً

ٚايؿاٖسإ َٔ ايب١ٓٝ، ٫ٚ ضٜب إٔ غرلٖا َٔ أْٛاع ايب١ٓٝ قس ٜهٕٛ أق٣ٛ َٓٗا نس٫ي١ اؿاٍ ع٢ً قـسم املـسعٞ   

١َ ٚا٭َاض٠ َتكاضبـ١ يف  إْٗا أق٣ٛ َٔ أزي١ إخباض ايؿاٖس، ٚايب١ٓٝ ز٫ي١ اؿذ١ ٚايدلٖإ ٚا٫ب١  ٚايتبكط٠ ٚايع٬

، ٚقــس شنــط ابــٔ ايكــِٝ إٔ َــٔ قٛاعــس اؿهــِ اؿهــِ بــايكطا٥ٔ ٚؾــٛاٖس اؿــاٍ، ٚاغــتسٍ يــصيو بككــ١     (4)املعٓــ٢

ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع أخٛت٘ سٝح دا٤ٚا ع٢ً قُٝك٘ بسّ نصب ٚاغتس٫ٍ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً نـصبِٗ  

َع أَـطاٙ   -عًٝ٘ ايػ٬ّ -اغتسٍ بكك١ ٜٛغـ نُا،  َٔ ايتُعٜل –عًٝ٘ ايػ٬ّ  -بػ١َ٬ قُٝل ٜٛغـ

ايععٜع سني ثبت ؾل ايكُٝل َٔ زبطٙ ؾاغتسٍ ايؿاٖس ع٢ً قـسم غـٝسْا ٜٛغــ ٚنـصب اَـطأ٠ ايععٜـع، نُـا        

                                                           
 . 333-332ػين ٫بٔ قسا١َ، م، امل6، ايططم اؿه١ُٝ م116، ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٭بٔ ت١ُٝٝ، م2/119إع٬ّ املٛؾعني (1) 

 . 96-95، ٚأْعط أٜهّا قؿش١ 12ايططم اؿه١ُٝ م(2) 

 . 12املطدع ايػابل، م(3) 

 ، َٔ ْؿؼ املطدع. 11، أْعط أٜهّا م96-15ايططم اؿه١ُٝ م(4) 
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بايكػا١َ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -اؿذ١ٝ ايكها٤ بايكطا٥ٔ بكها٤ ايٓيب -ضمح١ اهلل -اغتسٍ ابٔ ايكِٝ

 .(1)صٟ قتٌ يف خٝدلَع ايًٛخ يف قك١ عبساهلل بٔ غٌٗ اي

: ٌٖٚ ٜؿو أسس ضأ٣ قتـ٬ٝ تؿـعط يف زَـ٘ ٚآخـط قـا٥ِ عًـ٢ ضأغـ٘ بايػـهني أْـ٘          -ضمح٘ اهلل -ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

قتً٘، ٚغُٝا إشا عطف بعس يٛث٘: ٚشلصا دـٛظ مجٗـٛض ايؿكٗـا٤ ٭ٚيٝـا٤ ايكتٝـٌ إٔ حيًؿـٛا مخػـني ميٝٓـّا إٔ شيـو          

 .(2)ايطدٌ قتً٘ ثِ قاٍ َايو ٚأمحست ٜكتٌ ب٘ت

٘   -، ٚنــصيو إشا ضأٜٓــا ضدــ٬ّ َهؿــٛف ايــطأؽ    (3)اٍ ايؿــاؾعٞ: ت ٜكهــٞ عًٝــ٘ بسْــ٘ت   ٚقــ  -ٚيــٝؼ شيــو عازتــ

ٚآخطٖا ضب قسا١َ بٝسٙ عُا١َ ٚعًـ٢ ضأغـ٘ عُاَـ١ سهُٓـا يـ٘ بايعُاَـ١ ايـيت يف ٜـس اشلـاضب قطعـّا، ٫ٚ مهـِ بٗـا             

 ٖـٞ أقـ٣ٛ بهـجرل َـٔ ايبٝٓـ١      يكاسب ايٝس اييت قس قطعٓا ٚدعَٓا أْٗا ٜس ظاملـ٘ غاقـب١ بايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ ايـيت     

، نُا قاٍ: ٌٖٚ ايكها٤ بايٓهٍٛ ا٫ضدٛع إىل فطز ايكط١ٜٓ ايعاٖط٠ اييت عًُٓا ْهٌ عٓٗـا نـإ   (4)ٚا٫عذلافت

عًــ٢ أقــٌ بــطا٠٤ ايصَــ١ ٚنــجرل َــٔ      –أٟ ايكطٜٓــ١  -ْهٛيــ٘ قطٜٓــ١ ظــاٖط٠ زايــ١ عًــ٢ قــسم املــسعٞ ؾتكــسَت     

 –ٖس بصيو ؾهٝـ ٜػٛؽ تعطٌٝ ؾٗازتٗا، َٚٔ شيو: إٔ ايٓيب ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات أق٣ٛ َٔ ايٓهٍٛ ٚاؿػٔ ؾا

أَط ايعبرل إٔ ٜععضعِ سٝٞ بٔ أخطب بايعصاب ع٢ً إخطاز املاٍ ايصٟ غٝب٘ ٚأزع٢ ْؿـاشٙ   –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ؾكاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ:تايعٗس قطٜـب ٚاملـاٍ أنجـطت ؾٗاتـإ قطٜٓتـإ يف غاٜـ١ ايكـ٠ٛ: نجـط٠ املـاٍ ٚقكـط املـس٠            

 (5) ييت ٜٓؿل نٌ ؾٝٗا.ا

ِ       -ضمح١ اهلل -ٚقس أغٗب ابٔ ايكِٝ ٚاـًؿـا٤ ايطاؾـسٜٔ َـٔ     -يف شنـط أقهـ١ٝ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

بعسٙ اعتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ ؾصنط سـسٜح ايًكطـ١ ٚايكػـا١َ يف ايـسَا٤ ٚايكاؾـ١ ٚايؿطاغـ١ ٚايًعـإ بـني ايـعٚدني          

 (6) ٚغرلٖا.

                                                           
 . 6املطدع ايػابل، م(1) 

 . 7ايططم اؿه١ُٝ م(2) 

بططٜـل ايكػـا١َ ، ٚأْعـط أٜهـّا قـٍٛ ايؿـاؾع١ٝ يف سهـِ ايكػـا١َ يف ايكتـٌ ايعٗـس املٛدـب             أْعط ق٠ٛ املايه١ٝ يف سهـِ إجيـاب ايككـام يف ايـٓؿؼ    (3) 

 يًككام.  

 . 7ايططم اؿه١ُٝ م(4) 

 . 7املطدع ايػابل م(5) 

ٕ ، ٚسـسٜح:ت إشا أضأٜـتِ ايطدـٌ ٜهجـط اـطـٞ إىل املػـادس ؾأؾـٗسٚا يـ٘ باإلميـإت أٟ أ         96-65ٚأْعـط أٜهـّا قـؿشات     12-7ايططم اؿهُٝـ١ م (6) 

 . 96-65نجط٠ ايصٖاب يًُػادس قط١ٜٓ ع٢ً إميإ ايطدٌ أْعط املطدع ايػابل م
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ٌ (1) ؿــطؽٚقــاٍ ابــٔ ؾطســٕٛ املــايهٞ: ْكــٌ ابــٔ اي    ، إٔ ايعُــٌ بــاؿهِ بــايكطا٥ٔ يف َجــٌ   (2) ، عــٔ ايكانــٞ ازلاعٝــ

ع٢ً َـٔ أْهـط ٭ْـ٘     (3) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ايب١ٓٝ ع٢ً املسعٞ ٚايُٝني -اخت٬ف ايعٚدني غرل كايـ يكٛي٘

تكـّٛ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜطز بٗصا اؿـسٜح إ٫ املٛنـع ايـصٟ متهـٔ ؾٝـ٘ ايبٝٓـ١ ؾُتـ٢ ٚدـست ايكـطا٥ٔ ايـيت           

 (4) َكـــــــــاّ ايب١ٓٝ عٌُ بٗا.

 ثاّْٝا: أزي١ املاْعني َٔ ايكها٤ ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ

مل ٜػــتسٍ املــاْعٕٛ يًكهــا٤ ٚايعُــٌ بــايكطا٥ٔ بأٜــ١ أٚ ســسٜح ٚغاٜــ١ َــا شنــطٚٙ َــٔ َٓــع ايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ إٔ     

، َٚجــاٍ (5) ٜٗــا ايهــعـايكــطا٥ٔ يٝػــت َهــططز٠ ايس٫يــ١ ٫ٚ َٓكبهــ١ ٚنــجرلا َــا تبــسٚا ايكطٜٓــ١ قٜٛــ١ مل ٜعذل  

شيو َا دا٤ يف ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ: بعس شنط ايططٜل ايػابع َٔ ططم ايكهـا٤ ٖٚـٛ ايكطٜٓـ١ ايكاطعـ١: نـإٔ      

ٜعٗط َٔ زاض خاي١ٝ ضدٌ خـا٥ـ يف ٜـسٙ غـهني َتًٛثـ١ بايـسّ ٜٛدـس يف ايـساض ضدـٌ َـصبٛح يف سٝٓـ٘ ؾـإٔ قـاسب             

اٍ ابٔ عابسٜٔ بإٔ ابٔ ايؿطؽ ٖٛ ايكا٥ٌ بايكط١ٜٓ ايكاطع١ ، ق(6)ايػهني ٜ٪خص ب٘ إش ٫ ٜؿو أسس يف أْ٘ ايكاتٌ

ايكاطع١ ٜٚٓكٌ عٓ٘ ٚسسٙ ايكٍٛ بٗا، ثِ قاٍ ابٔ عابسٜٔ: ت ٚاؿـل إٔ ٖـصا قـٌ تأَـٌ ٫ٚ ٜعـٔ إٔ َـٔ يف َجـٌ        

شيــو جيــب عًٝــ٘ ايككــام َــع إٔ اإلْػــإ قــس ٜكتــٌ ْؿػــ٘، ٚقــس ٜكتــٌ آخــط ٜٚؿــط، ٚقــس ٜهــٕٛ أضاز قتــٌ اـــاضز   

ؿػــ٘ ؾأخــصٖا اـــاضز ٚؾــط َٓــ٘ ٚخــطز َــصعٛضا، ٚقــس ٜهــٕٛ اتؿــل زخٛيــ٘ ؾٛدــسٙ َكتــ٫ّٛ   ؾأخــص ايػــهني ٚأقــاب ْ

ؾدــاف َــٔ شيــو ٚؾــط، ٚقــس ٜهــٕٛ ايػــهني بٝــس ايــساخٌ ؾــأضاز قتــٌ اـــاضز ٚمل ٜــتدًل إ٫ بايكتــٌ ؾكــاض زؾــع        

عــ١ عًــ٢ ، ؾؿــٞ املجــاٍ ايػــابل بعــس إٔ ناْــت ايكطٜٓــ١ قطٜٓــ١ قاط (1)، ؾًٝٓعــط ايتشكٝــل يف ٖــصٙ املػــأي١(7)ايكــا٥ٌ

                                                           
 أبٔ ايؿطؽ: تكسَت تطمجت٘ . (1) 

ّ( ٖٛ: ازلاعٌٝ إبـٔ إغـشام بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ محـاز بـٔ ظٜـس اؾٗكـُٞ ا٭ظزٟ، ؾكٝـ٘ عًـ٢ َـصٖب             896-815ٖـ( )82-200ايكانٞ إزلاعٌٝ )(2) 

، قاٍ ابٔ ؾطسٕٛ: ت نإ بٝت آٍ محاز بٔ ظٜس ع٢ً نجط٠ ضداشلِ ٚؾٗط٠ أع٬َِٗ َـٔ أدـٌ بٝـٛت ايعًـِ     َايو دًٌٝ ايتكاْٝـ َٔ بٝت عًِ ٚؾهٌ

يف ايعطام، ِٖٚ ْؿطٚا َصٖب اإلَاّ َايـو ٖٓـاى ٚعـِٓٗ أخـص، ؾُـِٓٗ َـٔ أ٥ُـ١ ايؿكـ٘ ٚضدـاٍ اؿـسٜح عـس٠ نًـِٗ دًـ١ ٚضدـاٍ غـ١ٓ تـطزز ايعًـِ يف                  

بكط٠ ٚاغتٛطٔ بػساز ٚنإ َٛت٘ ٖٛ ايباعح يًُدلز ع٢ً تأيٝـ نتاب٘ت ايتعاظٟ ٚاملعاْـٞ، َـٔ تأيٝؿـ٘    طبكاتِٗ ٚبِٝٓٗ مٛ ث٬ ا١٥ عاّ. ٚيس يف اي

 10ملٛطــأ يف ، املٛطـأ يف أسهـاّ ايكــطإٓ، املبػـٛط يف ايؿكـ٘، ايــطز عًـ٢ أبـٞ سٓٝؿــ١، ايـطز عًـ٢ ايؿــاؾعٞ يف بعـض َـا أؾتــا بـ٘، ا٭َـٛاٍ ٚاملػــاظٟ، ؾـٛاٖس ا             

 .  6/310، اإلع٬ّ 6/284، تاضٜذ بػساز 33، ؾتا٠ ا٭ْسيؼ م92ٝاز بايكطإٓ، أْعط ايسٜباز املصٖب مفًسات ا٭قٍٛ ، ايػٓٔ، ا٫ست

َـٔ ْؿـؼ املطدـع ٚأْعـط أٜهـّا       178( ٚقس قشح ابٔ سذط اغٓازٙ أْعـط قـؿش١   2بًٛؽ املطاّ َٔ أزي١ ا٭سهاّ، باب ايسعاٟٚ ٚايبٝٓات سسٜح ضقِ )(3) 

 . 4/211ايساضقطين ، غٓٔ 10/253ايػٓٔ ايهرلٟ يًبٝٗكٞ، 

 . 2/111، 1/202تبكط٠ اؿهاّ (4) 

 . 80َٔ ططم اإلثبات قؿش١ (5) 

 . 7/205، أْعط أٜهّا ايبشط ايطا٥ل 7/437ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ (6) 

 ٞ. َٚعًّٛ إٔ يف زؾع ايكا٥ٌ ٫ َػ٦ٛي١ٝ دٓا١ٝ٥ ع٢ً قات١ً إشا مل جيس ٚغ١ًٝ أخط٣ يسؾع٘ غرل قت١ً ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ايسؾاع ايؿطع(7) 
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ايكتٌ قؿٗـا ابـٔ عابـسٜٔ ٚبـني إٔ ايكطٜٓـ١ َُٗـا ناْـت قٜٛـ١ ٚقاطعـ١ ميهـٔ إٔ ٜطـطأ عًٝٗـا ايـٖٛٔ ٚايهـعـ               

 ٚاـًٌ ؾ٬ تكًح زي٬ّٝ يإلثبات ٫ غُٝا ؾُٝا ي٘ خطط نايسَا٤ ٚاؿسٚز.

           ً ِ: ت يـٛ نٓـت   ٚملا ْعٞ ايعٌُ بـايكطا٥ٔ إٔ حيتذـٛا مبـا ضٚاٙ ابـٔ عبـاؽ قـاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـ

، ؾٗـِ ايكـٍٛ   (2)ضامجا أسس بػرل بٝٓ٘ يطمجت ؾ٬ْ٘ ؾكس ظٗط َٓٗا ايطٜب١ يف َٓطكٗا ٦ٖٝٚتٗا َٚٔ ٜـسخٌ عًٝٗـا  

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:     –بإٔ ٖـصا اؿـسٜح ٜـسٍ عًـ٢ عـسّ ا٭خـص بـايكطا٥ٔ ٭ْـ٘ يـٛ دـاظ ا٭خـص بٗـا ٭قـاّ ايـٓيب               

ؾطميــ١ ايعْــا، َٚــع شيــو ؾكــس زضأ عٓٗــا اؿــس يعــسّ ظٗــٛض   اؿــس عًــ٢ ٖــصٙ املــطأ٠ يًكــطا٥ٔ ايسايــ١ عًــ٢ اضتهابٗــا 

ايب١ٓٝ ؾسٍ شيو ع٢ً عسّ ايعٌُ بايكطا٥ٔ نُا زٍ أٜهّا ع٢ً عسّ اعتبـاض ايكـطا٥ٔ ٚؾـٛاٖس اؿـاٍ َـٔ ايبٝٓـ١       

 .(3)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ٚإ٫ ٭خص بٗا ايٓيب 

 ايكٍٛ املدتاض ٚتٛدٝٗ٘:

كهـا٤ بـايكطا٥ٔ ٚأزيـ١ املـاْعني أض٣ إٔ ٜ٪خـص بكـٍٛ ايكـا٥ًني ظـٛاظ         بعس ايعطض ٭زي١ ايكـا٥ًني ظـٛاظ ايعُـٌ ٚاي   

ايعٌُ بايكطا٥ٔ ، ٚشيو ٭ٕ أزي١ ايكا٥ًني باؾٛاظ نًٗا أزي١ ق١ٜٛ ٚظاٖط٠ ايس٫ي١ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ 

٢ً اهلل عًٝ٘ غٛا٤ َٓٗا َا ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ايػ١ٓ املطٗط٠ أٚ َا قهٞ ب٘ اـًؿا٤ ٚايكشاب١ بعس ايٓيب ق

 ٚغًِ.

ٚأَا َا متػو ب٘ املاْعٕٛ ؾيفْ٘ ٫ ٜٓٗض إىل زضد١ ا٫ستذاز مبٓع ايعٌُ بايكطا٥ٔ، َٚع شيـو ؾٗـِ قـس عًُـٛا     

بايكطا٥ٔ، َٔ شيو أِْٗ أدـاظٚا ايكهـا٤ بـايٓهٍٛ، َٚـا ايكهـا٤ بـ٘ إ٫ ضدـٛع إىل ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ عٓـسِٖ عًـ٢            

أقٌ بطا٠٤ ايص١َ بٌ ػسِٖ ٜصٖبٕٛ إىل أبعس َٔ ٖصٙ ؾٝبٕٓٛ نصب ايٓانٌ ٚقسَٛا ايعٌُ بٗصٙ ايكط١ٜٓ ع٢ً 

، ايصٟ أْهط ع٢ً أبٔ ايؿطؽ شنط ايكطٜٓـ١ بـني   (4)أسهاَّا كتًؿ١ ع٢ً قطا٥ٔ أخط٣ ؾُٔ شيو إٔ اـرل ايطًَٞ

ططم اإلثبات إٔ ٜكٍٛ: ٫ٚ ؾو إٔ َـا ظازٙ أبـٔ ايؿـطؽ غطٜـب عـٔ اؾـاز٠ ؾـ٬ ٜٓبػـٞ ايتعٜٛـٌ عًٝـ٘ت ٜػـأٍ عـٔ             

                                                                                                                                                               
 ، ٚشنطٚا إٔ ايكط١ٜٓ مما أْؿطز بٗا ابٔ ايؿطؽ. 7/205، ايبشط ايطا٥ل 438-7/437ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ (1) 

 أخطد٘ أبٔ َاد٘. (2) 

 )بتكطف(.   80أْعط َٔ ططم اإلثبات قؿش١ (3) 

ضٚقٞ َـٔ أٖـٌ ايطًَـ١ بؿًػـطني ٚيـس      ّ( ٖٛ خرل ايططٜل أبـٔ أمحـس بـٔ عًـٞ ا٭ٜـٛبٞ ايعًُٝـٞ ايؿـا       1671-1585ٖـ( )1081-993اـرل ايطًَٞ )(4) 

ٖــ َـٔ نتبـ٘،    1081ايط١ًَ ؾاؾت٢ ٚزضؽ إىل إٔ تٛيف غـ١ٓ   –ٖـ، َٚهح يف ا٭ظٖط ايؿطٜـ غت غٓني ٚعاز إىل بًسٙ 1007َٚات ؾٝٗا ضسٌ إىل َكط غ١ٓ 

، 2/134يؿــشط ، أْعــط خ٬قــ١ ا٭ثــط  ايؿتــاٟٚ اـرلٜــ١ يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ َٚعٗــط اؿكــا٥ل ساؾــ١ٝ عًــ٢ ايبشــط ايطا٥ــل يف ؾكــ٘ اؿٓؿٝــ١ ٚيــ٘ زٜــٛإ ا     

 . 2/327اإلع٬ّ 
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ٝـبين اؿهــِ ؾٝٗـا عًــ٢ ايكطٜٓـ١ َٚجــاٍ شيـو َـا دــا٤ يف ايؿتـا٣ٚ اـرلٜــ١: ٚغـ٦ٌ : ضدــٌ ٚضخ بٝتـا عــٔ         َػـأي١ ؾ 

 ٚايسٙ ٚتكطف ؾٝ٘ َا نإ ٜتكطف ؾٝ٘ أبٛٙ َٔ غرل َٓاظع ٫ٚ َساؾع عس٠ غٓٛات تعٜس ع٢ً اـُػني غ١ٓ.  

ايتكطف املصنٛض ٚإط٬ع  ٚبطظ مجاع١ ٜسعٕٛ إىل إٔ ايبٝت ؾسِٖ ا٭ع٢ً ؾٌٗ تكبٌ زعٛاِٖ َع إط٬عِٗ ع٢ً

     ٞ : (1)آبا٥ِٗ ٚعسّ قٝاّ َاْع ميٓعِٗ َٔ ايسع٣ٛ؟ ت ؾأداب: ٫ تػُع ٖصٙ ايـسع٣ٛ ؾكـس دـا٤ يف ؾتـاٟٚ ايٛيـٛاؾ

ضدٌ تكطف ظَإ يف أضض ضدٌ آخط ضأٟ ا٭ضض ٚايتكطف ٚمل ٜسع َٚات ع٢ً شيو، مل تػُع بعس شيو زعـ٣ٛ  

، ؾـاـرل  (2)َـا يف زلاعٗـا َـٔ ؾـتح بـاب ايتعٜٚـط ٚايتًبـٝؼت       ٚيسٙ ٚتذلى يًُتكطف ٭ٕ ؾاٖس اؿاٍ ي٘ ٖـصا َـع   

ايطًَــٞ َٓــع زلــاع ايــسع٣ٛ يف ٖــصٙ املػــأي١ َػــتٓس إىل ؾتــ٣ٛ ايٛايــٛدٞ ايــصٟ بٓــ٢ اؿهــِ بعــسّ ايػــُاع عًــ٢      

ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ ٖٚـٞ اؿٝـاظ٠ ٚايتكـطف َـس٠ اـُػــني غـ١ٓ ٚأنجـط يـس٫يتٗا عًـ٢ املًـو، ٚاــرل ايطًَــٞ إش             

 إىل ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٜهٕٛ َكطا بايعٌُ بايكطا٥ٔ ٚإٔ مل ٜكطح بصيو.ٜػتٓس يف املٓع 

ثِ إٔ املككٛز َٔ ايكطا٥ٔ ايكـطا٥ٔ ايكاطعـ١ أٚ ايكٜٛـ١ ٫ ايكـطا٥ٔ ايهـعٝؿ١ ٚاعـذلاف املـاْعني بـإٔ ايكـطا٥ٔ قـس           

ٜتطــطم إيٝٗــا ايؿــو ٚايهــعـ غــرل َكبــٍٛ غــرلٙ عًٝــ٘ بــإٔ أزيــ١ اإلثبــات ا٭خــط٣ َــٔ إقــطاض ٚؾــٗاز٠ نًــٗا ممــا  

هٔ إٔ ٜتططم إيٝٗا ايؿو ٚايهعـ ٚيهٔ ايكانٞ ٜكهٞ بٗا إشا بًػت زضد١ غًبـ١ ايعـٔ، شلـصا ٜذلدـح يـس٣      مي

 ا٭خص مببسأ ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف اإلثبات شيو ٭ٕ ن٬ّ ايؿكٗا٤ يف ايكط١ٜٓ َٓكب ع٢ً ايكط١ٜٓ ايك١ٜٛ.

سـس ايـٝكني ٚايتعطٜــ ا٭خـرل ٜتؿـل       ٚعطؾٖٛا بأْٗا ٖٞ اييت تكرل ا٭َط يف سٝع املكطـٛع بـ٘. أٚ ا٭َـاض٠ ايبايػـ١    

(: إٔ ايكطٜٓــ١ ٖــٞ اإلَــاض٠ ايبايػــ١ ســس  1741َٚــا دــا٤ يف ت اجملًــ١ ايعسيٝــ١ت َؿازٖــا تعطٜـــ ايكطٜٓــ١ ؾؿــٞ املــاز٠ )  

 .(3)ايٝكنيت

٫ٚؾو إٔ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ؾٝ٘ تٛطٝس ٭ضنإ ايعساي١ ٚضعا١ٜ ملكاحل ايؿطز ٚاؾُاعـ١ ٫ غـُٝا يف ٖـصا ايعُـط     

كسّ ايعًِ ٚايطب ٚاملس١ْٝ ع٢ً انتؿاف ٚغا٥ٌ ميهٔ بٗا ايتُٝٝع بني بكُات ا٭ٜسٟ َٚعطؾ١ إٔ ايصٟ غاعس ت

اإلقاب١ ناْت يف اـًـ أٚ ا٭َـاّ، ٚميهـٔ بٗـا ايتُٝٝـع بـني زَـا٤ اؿٝٛاْـات املدتًؿـ١ ٚايتُٝٝـع بٝٓٗـا ٚبـني زّ            

ا٫ت ايكتـٌ ٚايهـطب ٚايطعـٔ، نُـا     اإلْػإ، ٚؼسٜس ايٛقت ايصٟ َه٢ ع٢ً أضاق١ ايسّ يف ايسَا٤ املطاق١ يف سـ 

                                                           
ّ(، ٖٛ: عبسايطؾٝس بٔ أبٞ سٓٝؿ١ بٔ عبسايطظام، أبٛ ايؿـتح ظـطٖرل ايـسٜٔ ايٛيـٛاؾٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ،       1145-1074ٖـ( )540-467ايٛايٛاؾٞ: )(1) 

اٟٚ ايٛيٛاؾٝـ١ ت َــٔ فًــسٜٔت أْعـط ايؿٛا٥ــس ايبٗٝــ١   ٚيـس َٚــات ببًـسٙت ٚيــٛاجلت بٝسخؿــإ ٚتؿكـ٘ يف بًــس٠ت بًــذت َـٔ نتبــ١ يف ايؿكـ٘ اؿٓؿــٞ، ايؿتــ      

 . 3/353، اإلع٬ّ 94م

 . 85َٔ ططم اإلثبات م(2) 

 .73َٔ ططم اإلثبات قؿش١  1093-1092أْعط ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايؿع١ًٝ (3) 
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اغتطاع ايعًِ اؿسٜح ؼسٜس آ٫ت اؾطمي١ ٚٚقت ٚقٛعٗـا ٚغـرل شيـو َـٔ املهتؿـؿات ايـيت ٫ سكـط شلـا ٚايـيت          

ميهٔ إٔ ٜػذلؾس بٗا احملكـل ٚايكانـٞ يف كتًــ ايكهـاٜا ٫ غـُٝا يف فـاٍ اؾـطا٥ِ ٫ٚ ميهـٔ إُٖـاٍ ؾـإٔ           

اٍ ايكــطا٥ٔ ا٭َــط ايــصٟ بــ٪اظض املٓتكــطٜٔ ٚايكــا٥ًني ظــٛاظ ايكهــا٤    ٖــصٙ املهتؿــؿات ايــيت شلــا زٚض نــبرل يف فــ  

 .(1)ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ

 املبشح ايجايح

 سا٫ت ايكها٤ بايكطا٥ٔ

 متٗٝس:

ز٫ي١ ايكطا٥ٔ عًـ٢ َـسي٫ٛتٗا تتؿـاٚت يف ايكـ٠ٛ ٚايهـعـ تؿاٚتـّا نـبرلّا، ؾكـس تكـٌ يف ايكـ٠ٛ إىل زضدـ١ ايس٫يـ١             

   ٘ قطٜٓـ١ قاطعـ١ عًـ٢ ٚدـٛز ايٓـاض، ٚقـس تهـعـ تًـو ايس٫يـ١ ستـ٢ تكـٌ إىل             ايكطع١ٝ: نايطَـاز أٚ ايـسخإ ؾيفْـ

 .(2)زضد١ ا٫ستُاٍ ايبعٝس

ٚايكط١ٜٓ قس تهٕٛ عك١ًٝ ٚقس تهٕٛ عطؾ١ٝ، ؾايكط١ٜٓ ايعكًٝـ١ ٖـٞ ايـيت تهـٕٛ ايٓػـب١ بٝٓٗـا ٚبـني َـسيٛشلا ثابتـ١          

ٜػــتٓتر َــٔ شيــو إٔ املــتِٗ ٖــٛ ٜػــتٓتذٗا ايعكــٌ زا٥ُــا، نٛدــٛز املػــطٚقات عٓــس املــتِٗ بايػــطق١، ؾــإ ايعكــٌ  

 ايػاضم.

أَا ايكط١ٜٓ ايعطؾ١ٝ ؾٗٞ اييت تهٕٛ ايٓػب١ بٝٓٗا ٚبني َسيٛشلا قا١ُ٥ ع٢ً عـطف أٚ عـاز٠  ، ٚتتبعٗـا ز٫يـ١ ٚدـٛز      

أٚ عسَا ٚتتبسٍ ٖصٙ ايس٫ي١ بتبسٍ ايعطف ٚايعاز٠، َجاٍ شيو: إٔ ٜؿذلٟ املػًِ ؾاٙ قبٌٝ عٝس ا٭نش٢ ؾاْٗـا  

نش١ٝ، ٚنؿطا٤ ايكا٥ؼ خامتا ؾيفْ٘ قطٜٓـ١ عًـ٢ أْـ٘ أؾـذلاٙ يًتذـاض٠ ؾًـ٫ٛ عـازٙ ايتهـش١ٝ         قط١ٜٓ ع٢ً قكس ا٭

 (3) عٓس ا٭ٍٚ ٚايتذاض٠ باملكٓٛعات عٓس ايجاْٞ ملا نإ شيو قط١ٜٓ.

 ٚايؿك٘ اإلغ٬َٞ قس أخص مببسأ ايكطا٥ٔ َُٗا نإ ْٛعٗا: عطؾ١ٝ ناْت أّ عك١ًٝ.

 ايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ ايُٝين:

( َـٔ ايكـإْٛ ضقـِ    127ْٕٛ ا٭سـٛاٍ ايؿدكـ١ٝ  ا٫سـت٬ّ قطٜٓـ١ زايـ١ عًـٞ ايبًٛؽ.ٚشيـو يف املـاز٠)        يكس اعتدل قـا 

 ّ 1998( يػ١ٓ 27ّ بؿإٔ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ . ٚتعس٬ٜت٘ .بايكإْٛ ضقِ )1992( يػ١ٓ 20)

                                                           
 ، بتكطف قًٌٝت.  87أْعط ططم اإلثبات م(1) 

 . 2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ: املكطؿ٢ أمحس ايعضقا (2) 

 . 2/918املطدع ايػابل (3) 
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كـطا٥ٔ   ( َٔ ْؿؼ ايكإْٛ )عًـ٢ أْـ٘ اشا ٚنـعت املـطأ٠ ٚازعـت بكـا٤ محـٌ أخـط ٚزيـت اي         129ٚنصيو ْكت املاز٠ )

 ع٢ً قسقٗا َٚٔ ايكطا٥ٔ قطاض ايطبٝب املدتل أؿل ايٛيس بايعٚز .(

( )عًـ٢ أْـ٘ تكـح ايٛقـ١ٝ يًشُـٌ ٫ٚ تٓؿـص أ٫ أشا اْؿكـٌ سٝـّا يـسٕٚ غـت١ أؾـٗط َـٔ              239نُا ْكت املاز٠ ضقِ )

 سني ايٛق١ٝ إ٫ إشا عًِ ٚدٛزٙ  بكطا٥ٔ ظاٖط٠  أٚ بكٍٛ طبٝب كتل (.

() بإٔ ايٛؾـا٤ بكػـط ا٭دـط٠ ملـس٠     722ّ ؾكس ْل يف َازت٘ ضقِ )2002(  يػ١ٓ 14ضقِ )  أَا ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين

 َتأخط٠  قط١ٜٓ ع٢ً ايٛؾا٤ با٭قػاط يًُس٠ ايػابك١  عًٝٗا َا مل ٜكِ زيٌٝ ع٢ً عهؼ شيو (.

( َــٔ ْؿــؼ ايكــإْٛ )عًــ٢ إٔ ايذلدــٝح بــني أزيــ١ َــسعٞ املًــو ٚبــني ايجبــٛت     1116ٚنــصيو ْكــت املــاز٠ ضقــِ ) 

 يكطا٥ٔ ٜتبع َا ٜأتٞ :با

ـ ٜٓعط إىل ساي٘ ثابت ايٝس ٖٚـٌ ٖـٛ ممـٔ جيـٛظ ا٫غتكـاب أٚ َـٔ غـًؿ٘ ٚقـت إزعـا٤ ا٫غتكـاب أّ ٫ ؾـيفٕ ٚدـس             1

 نصيو  ؾٗصٙ  قطٜٓ٘ تكٟٛ  سذ٘  املتُػو باملطقّٛ ع٢ً ش٣ ايٝس .

تـب ؾٝـ٘ املطقـّٛ ؾٗـصٙ     ب ـ ٜٓطط إىل  َس٠  ثبٛت شٟ ايٝس ٚ َت٢ بسأت ؾيفٕ ناْـت  َتـأخط٠ عـٔ ايتـأضٜذ ايـصٟ  ن      

 قطٜٓ٘ تكٟٛ سذ٘ املتُػو با املطقّٛ  ع٢ً شٟ ايٝس .

ز  ـ ٜٓعط  إىل ساٍ املتُػو باملطقّٛ ٌٖٚ  نإ سانطا يف َهـإ ايؿـ٧ املتٓـاظع  عًٝـ٘  يف َـس٠ ثبـٛت شٟ ايٝـس ،         

  أّ نإ  غا٥با أٚ نعٝؿّا، أ ٚ شا ب١ٖ٬ نإ شيو َكّٜٛا ؿذت٘  ع٢ً شٟ ايٝس .

يب ايسا٥ٔ َسٜٓ٘ بٛؾا٤ ايتعاّ َذلتب ع٢ً عكس َعني، ٖٓا َٔ املؿطٚض إٔ ٜكع عب٤ إثبات ايٛاقعـ١  ٚعٓسَا ٜطا

ايكاْْٛٝــ١، ٖٚــٞ ايعكــس عًــ٢ عــاتل ايــسا٥ٔ، ؾٝجبــت إٔ ٖٓــاى عكــسّا تــٛاؾطت ؾٝــ٘ مجٝــع عٓاقــطٙ ايكاْْٛٝــ١ َــٔ          

  ٚ ٫ؾــو يف ثكــٌ عــب٤ ايذلانــٞ ٚغــ١َ٬ ايطنــا َــٔ ايعٝــٛب ٚٚدــٛز ايػــبب املؿــطٚع ٚعــسّ اغــتشاي١ َهــُْٛ٘، 

 إثبات مجٝع ٖصٙ ايعٓاقط إشا أيكٞ ٖصا ايعب٤ ع٢ً ايسا٥ٔ ٚسسٙ.

ٚشلــصا ٚؼــت زاؾــع ايتدؿٝـــ َــٔ ٖــصا ايعــب٤ ٜتــٛىل املؿــطٚع تٛظٜــع عــب٤ اإلثبــات بــني ايــسا٥ٔ ٚاملــسٜٔ، ؾشػــب     

ػـاعس عًـ٢ ٖـصا    ايسا٥ٔ ٖٓا إٔ ٜجبت ٚدٛز ا٫يتعاّ ايصٟ مل ٜٓؿصٙ املسٜٔ ٜٚكِٝ املؿطٚع بعس شيـو عـس٠ قـطا٥ٔ ت   

 (1) ايتدؿٝـ بيفيكا٤ عب٤ إثبات بعض عٓاقط ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عاتل املسٜٔ.

 َٚٔ ا٭َج١ً اييت ٜكع ؾٝٗا ؽؿٝـ عب٤ اإلثبات ٜٓكً٘ عهِ ايكإْٛ ع٢ً ططٜل ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ َا ٜأتٞ:

                                                           
 . 366ز. ضَهإ أبٛ ايػعٛز، املطدع ايػابل م(1) 
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اإلثبات ٚتٛظٜعٗا ع٢ً اـكـُني  قس ٜطٜس ايسا٥ٔ إثبات إعػاض املسٜٔ، ٖٚٓا ٜتهؿٌ ايكإْٛ بتشًٌٝ عٓاقط  -1

(َٔ ايكإْٛ املـسْٞ ايـُٝين اؾسٜـس عًـ٢ أْـ٘ ) َـٔ نـإ         363عٔ ططٜل إقا١َ قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ. ؾكس ْكت املاز٠ )

( َٓــ٘ )إشا ايتــبؼ ا٭َــط بــني إٜػــاض ايؿــدل    364ظــاٖط سايــ١ اإلعػــاض قبــٌ قٛيــ٘ بُٝٝٓــ٘(، نُــا تــٓل املــاز٠ )   

 .(1) إعػاضٙ ٜٚطدح اؿانِ ٚتكسّ ايب١ٓٝ املجبت١ ع٢ً ايٓاؾ١ٝ( ٚإعػاضٙ تػُع ايب١ٓٝ ع٢ً إٜػاضٙ أٚ

ؾايسا٥ٔ حيٌُ عب٤ إثبات إعػاض املـسٜٔ َـج٬ّ، ٖٚٓـا َـٔ املؿـطٚض إٔ ٜجبـت ايـسا٥ٔ َكـساض َـا يف شَـ١ املـسٜٔ َـٔ             

ؾـو يف  زٜٕٛ ٚإٔ ٜجبت إٔ املسٜٔ يٝؼ يسٜ٘ أَٛاٍ تؿٞ بٗصٙ ايـسٜٕٛ أٚ إٔ يسٜـ٘ أَـ٫ّٛ ٫ تهؿـٞ شلـصا ايٛؾـا٤، ٫ٚ      

قعٛب١ ٖصا اإلثبات، ٚيصيو ؾشػب ايسا٥ٔ يف غبٌٝ إثبات إعػاض َسٜٓ٘ إٔ ٜجبت َكـساض َـا يف شَـ١ َسٜٓـ١ َـٔ      

زٜــٕٛ ؾكــط ٚعٓس٥ــص ٜؿــذلض إعػــاضٙ، ٜٚكــع بعــس شيــو عًــ٢ املــسٜٔ إٔ ٜجبــت إٔ يسٜــ٘ أَــ٫ّٛ تؿــٞ مبذُــٛع ٖــصٙ    

املـسٜٔ ٜجكـٌ عـب٤ املـسٜٔ يف إثبـات إٔ َايـ٘        ايسٜٕٛ. ٚمبكساض نجط٠ ايسٜٕٛ اييت ٜػتطٝع ايسا٥ٔ إثباتٗا يف ش١َ

 (2) ٜؿٞ بسْٜٛ٘ ؾيفٕ عذع ٖصا اإلثبات اعتدل َعػطّا.

َـٔ   197إشا تٓاظع ايسا٥ٔ ٚاملـسٜٔ سـٍٛ َؿـطٚع١ٝ غـبب ا٫يتـعاّ أٚ عـسّ َؿـطٚعٝت٘ ؾكـس تٛيـت قطٜٓـ١ املـاز٠             -2

ايعكس غبب ا٫يتعاّ ؾيفْـ٘ ٜؿـذلض أْـ٘     ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين اؾسٜس ٖصٙ امل١ُٗ باؾذلانٗا أْ٘ إشا مل ٜصنط يف

ي٘ غببّا َؿطٚعّا. ثِ ٜكع ع٢ً املسٜٔ عب٤ إثبات ؽًـ ايػبب املؿطٚع. نصيو إشا تٓاظع ايـسا٥ٔ ٚاملـسٜٔ سـٍٛ    

( َٔ ايكإْٛ املـسْٞ ايـُٝين اؾسٜـس    13تٛاؾط ايتُٝٝع ٚاإلزضاى أٚ ايطنا أٚ عسّ تٛاؾطٖا ؾكس تٛيت قط١ٜٓ املاز٠ )

يعٓاقط َتٛاؾط٠ ٚقشٝش١، ٚع٢ً املـسٜٔ إٔ ٜجبـت عهـؼ شيـو، نُـا ٫ جيـب عًـ٢ ايـسا٥ٔ إٔ         اؾذلاض إٔ ٖصٙ ا

 ( َسْٞ ميين دسٜس، ٖٚهصا.195( ٚاملاز٠ )185ٜجبت ٚدٛز قٌ ا٫يتعاّ، املاز٠ )

إشا ْٛظع ايؿدل يف ًَهٝتـ٘ يؿـ٤ٞ َـا ؾـيفٕ املؿـطٚض إٔ ٜجبـت ًَهٝتـ٘ شلـصا ايؿـ٤ٞ غـرل إٔ املؿـطع أدـاظ يـ٘               -3

( َٔ ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين اؾسٜس إٔ ٜجبت سٝاظت٘ يًؿ٤ٞ ؾشػب، ؾيفشا ثبت اؿٝاظ٠ اعتدل 1111از٠ )بكطٜٓ٘ امل

اؿا٥ع َايهّا يًؿ٤ٞ، ٜٚكع ع٢ً َٔ ٜٓاظع ٖصا ايؿدل يف ًَهٝتـ٘ إٔ ٜجبـت عهـؼ تًـو ايكطٜٓـ١ ٖٚهـصا ايؿـإٔ        

صا ْـط٣ َـٔ ا٭َجًـ١ املتكسَـ١ ٖٚـٞ قًٝـٌ       .. إخل( َسْٞ ميـين، ٖٚهـ  1157، 1156، 1112، 1154أٜهّا يف قطا٥ٔ املٛاز )

                                                           
َٔ ايكإْٛ املسْٞ املكطٟ اييت تٓل ع٢ً أْ٘ )إشا ازع٢ ايـسا٥ٔ إعػـاض املـسٜٔ، ؾًـٝؼ عًٝـ٘ إ٫ إٔ ٜجبـت َكـساض َـا          239ٚتكابٌ ٖاتني املازتني املاز٠ (1) 

 ٘ ي٘ َا٫ّ ٜػاٟٚ ق١ُٝ ايسٜٕٛ أٚ ٜعٜس عًٝٗا(. يف شَت٘ َٔ زٜٕٛ، ٚع٢ً املسٜٔ ْؿػ٘ إٔ ٜجبت أْ

ٚضغــاي١ ظًَٝٓــا ايــسنتٛض/ ظــاف غــطسإ  175. ز. إزلاعٝــٌ غــاك أسهــاّ ا٫يتــعاّ َطدـع غــابل م 81، م2ز. عبـسايطظام ايػــٓٗٛضٟ، ايٛغــٝط ز (2) 

 . 289قُس املد٬يف، ايكطا٥ٔ ٚزٚضٖا يف اإلثبات، َطدع غابل، م
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َــٔ نــجرل إٔ نــٌ قطٜٓــ١ قاْْٛٝــ١ قابًــ١ إلثبــات ايعهــؼ يٝػــت يف ايٛاقــع إ٫ ؽؿٝؿــّا يعــب٤ اإلثبــات ٜــٛظع بــني      

 اـكُني، ٜتهؿٌ ب٘ ايكإْٛ.

ًـ           و شنطْا آْؿّا إٔ املؿطع قس أْؿأ قطا٥ٔ قاْْٛٝـ١ يًتدؿٝــ َـٔ ؾـس٠ قاعـس٠ )ايبٝٓـ١ عًـ٢ املـسعٞ( ٚباغـتجٓا٤ ت

اؿا٫ت ؾيفٕ املسعٞ ٜعٌ ٜطظح عاز٠ ؼت ٚطأ٠ ؾس٠ تًو ايكاعس٠، َامل ٜهٔ قس استاط شلا غـًؿّا بيفعـساز زيٝـٌ    

نتابٞ يف ا٭سٛاٍ اييت ػٝع شيو )نأسٛاٍ ا٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايتكطؾات(،ؾيفٕ مل ٜهٔ قس ؾعٌ شيو ؾـ٬  

ِ ٜهــٕٛ أَاَــ٘ إ٫ ايًذــ٤ٛ إىل ططٜكــ١ َــٔ طــطم اإلثبــات احملؿٛؾــ١ بامل     ٚايــُٝني أٚ  (1)دــاطط ناغــتذٛاب اـكــ

ايًذــ٤ٛ إىل ططٜــل َــٔ طــطم اإلثبــات ايــيت ٜهــٕٛ يًكانــٞ ؾٝٗــا غــًط١ تكسٜطٜــ١ ٚاغــع١ نايؿــٗاز٠ ٚايكــطا٥ٔ          

ايكها١ٝ٥ يف ا٭سٛاٍ اييت جيٛظ ؾٝٗا شيو، ٚيف ٖصٙ اؿايـ١ َـٔ ايٓـازض إٔ ٜبًـؼ ايـسيٌٝ ايـصٟ ٜتكـسّ بـ٘ املـسعٞ          

٭ٕ ٜبعح يف ْؿػ٘ اعتكازّا ضاغدّا بكش١ ا٭َط املسع٢ إىل سس ا٫عتكـاز بعـس    إىل ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ قاطعّا ٜهؿٞ

شيو بعسّ إَها١ْٝ إثبات خ٬ف َا ثبت يسٜ٘. يصيو اقتهت ايهطٚض٠ إٔ تكّٛ احملانِ ع٬ُّ عًـ٢ ا٫نتؿـا٤   

أْ٘ َـٔ  مبا جيعٌ ا٭َط املسع٢ قطٜب ايتكـسٜل ٚتهًٝــ املـسع٢ عًٝـ٘ ْؿـٞ ٖـصا ا٭َـط ثـِ تهـٜٛٔ عكٝـستٗا يف ؾـ           

أٟ إْٗا خؿؿت عٔ املهًـ عب٤ اإلثبات بعسّ َطايبت٘ يف ايعٓاقط  (2)فُٛع َا ٜسيٞ ب٘ اـكُإ إثباتّا ْٚؿّٝا

 (3)ايــيت ٜهًـــ إثباتٗــا بيفثبــات قطــاع ٜكــٌ بٗــا إىل زضدــ١ اؿكٝكــ١ املطًكــ١، ٚانتؿــت َٓــ٘ بــإٔ ٜجبــت ضدشاْٗــا       

ظَاَٗـا، ٖٚـٞ ايـيت ؽٛشلـا اغـتٓباط أَـط غـرل ثابـت          ٚاغتعاْت يف شيو بايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ اييت أعطاٖا املؿطع

 . (4)َٔ أَط ثابت

 َٚٔ ا٭َج١ً اييت ٜكع ؾٝٗا ؽؿٝـ عب٤ اإلثبات عٔ ططٜل ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ َاٜأتٞ:

ٜطٜــس زا٥ــٔ ايؿــطٜو املــسٜط يف ؾــطن١ ايتهــأَ إٔ ٜجبــت إٔ ايعكــس ايــصٟ ٚقعــ٘ ٖــصا املــسٜط نــإ ؿػــاب٘   -1

شػــب٘ إٔ ٜجبــت إٔ ٖــصا ايؿــطٜو قــس ٚقــع بازلــ٘ ٚزٕٚ شنــط يعٓــٛإ ايؿــطن١،  اـــام ٫ ؿػــاب ايؿــطن١، ؾ

                                                           
 (1)   ٘ يف غـاس١ ايكهـا٤ غـ٣ٛ ٚغـ١ًٝ ؿكـٍٛ ا٭ٍٚ عًـ٢ إقـطاض َـٔ ايجـاْٞ، ٚاإلقـطاض إٕ ٚدـس ٖـٛ ايـصٟ ٜعـس زيـ٬ّٝ، ز.                 يٝؼ اغـتذٛاب اـكـِ ـكـُ

 .101غًُٝإ َطقؼ، املطدع ايػابل، م

 . 102، ْك٬ّ عٔ املطدع ايػابل، م672، م3زٟ باز يف ايكإْٛ املسْٞ ايبًذٝهٞ ز(2) 

 . عبسايطظام ايػٓٗٛضٟ،ز ،.85، م2ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ، ز(3) 

ٖـا يف  ملعٜس َٔ ايتؿكٌٝ عٔ ا٭سٛاٍ اييت جيٛظ ؾٝٗا اإلثبات بايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ ضادع ضغـاي١ ظًَٝٓـا ز. ظـاف غـطسإ املدـ٬يف يف ايكـطا٥ٔ ٚزٚض      (4) 

 َٚا بعسٖا.  300اإلثبات، َطدع غابل، م
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ٚعٓس٥ص تكّٛ قط١ٜٓ قها١ٝ٥ ع٢ً إٔ ٖـصا ايعكـس مت إبطاَـ٘ ؿػـاب ايؿـطٜو زٕٚ ايؿـطن١، ٚعًـ٢ ايؿـطٜو إٔ         

 (1) ٜجبت عهؼ ٖصٙ ايكط١ٜٓ.

املـسعٞ إٔ ٜجبـت    ؾدل ٜطايب آخط بتعٜٛض ٫عتسا٥٘ ع٢ً اخذلاع ي٘ سكٌ ع٢ً بطا٤تـ٘ ٚغـذًٗا، ؾعًـ٢    -2

سكــٛي٘ عًــ٢ ايــدلا٠٤ ٚأْــ٘ قــاّ بتػــذًٝٗا ٚؾكــّا يٮٚنــاع املكــطض٠ يف ايكــإْٛ ٚعٓــس شيــو ٜٓكــٌ ايكانــٞ عــب٤       

إٔ ٖــصا ا٫خــذلاع عًــ٢ ايــطغِ َــٔ قــسٚض بــطا٠٤ بــ٘ ٚتػــذًٝٗا   –إشا اغــتطاع  -اإلثبــات إىل املــسع٢ عًٝــ٘ يٝجبــت

 (2) يٝؼ باؾسٜس ايصٟ ٜػتشل اؿُا١ٜ.

ّ (يف ايطعـٔ ضقـِ   26/6/1969بٌٝ َا قهت ب٘ قه١ُ ايٓكض املكط١ٜ يف سهُٗا ايكازض يف ) َٚٔ ٖصا ايك -3

م إش قايت:ت ٚي٦ٔ نإ َكته٢ اعتباض ايتـعاّ ايطبٝـب ايتعاَـّا ببـصٍ عٓاٜـ١ خاقـ١ ؾـيفٕ املـطٜض إشا          35غ١ٓ  111

ايطبٝـب بـصٍ ايعٓاٜـ١     أْهط ع٢ً ايطبٝب بصٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ؾيفٕ عب٤ إثبات شيو ٜكع ع٢ً املطٜض، يهٔ عًـ٢ 

ايٛادب١ ؾيفٕ عب٤ إثبات شيو ٜكع ع٢ً املطٜض، يهٔ إشا أثبت ٖـصا املـطٜض ٚاقعـ١ تـطدح إُٖـاٍ ايطبٝـب، نُـا        

إشا اثبت إٔ ايذلقٝع ايصٟ أدطاٙ ي٘ دـطاح ايتذُٝـٌ يف َٛنـع اؾـطح ايـصٟ ْـتر عٓـ٘ تؿـٜٛ٘ ظـاٖط٠ ظػـُ٘ مل           

ٮقٍٛ ايطب١ٝ املػتكط٠، ؾيفٕ املطٜض ٜهـٕٛ بـصيو قـس أقـاّ     ٜهٔ ٜكتهٝ٘ ايػرل ايعازٟ يع١ًُٝ ايتذٌُٝ ٚؾكّا ي

قط١ٜٓ قها١ٝ٥ ع٢ً عسّ تٓؿٝص ايطبٝب ٫يتعاَ٘ ؾٝٓتكٌ عب٤ اإلثبات مبكتهاٙ إىل ايطبٝب، ٜٚتعني عًٝ٘ يهٞ 

ٜسضأ املػ٪ٚي١ٝ عٔ ْؿػ٘ إٔ ٜجبت قٝاّ ساي١ ايهطٚض٠ اييت اقتهت إدطا٤ ايذلقٝع، اييت َٔ ؾـأْٗا إٔ تٓؿـٞ عٓـ٘    

 (3)ُٖاٍ.قـ اإل

أْهط اـكِ إٔ اـتِ املٛقع ب٘ ع٢ً ايٛضق١ ٖٛ ختُ٘ ؾعٓس شيو حيٌُ اـكِ اٯخط عب٤ إثبات قشت٘  -4

طبكّا يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ، ؾيفشا اثبت شيو ْكٌ ايكانٞ عـب٤ اإلثبـات إىل اـكـِ ا٭ٍٚ، يٝجبـت نٝــ ٚقـٌ       

ٔ ططٜـل زعـ٣ٛ ايتعٜٚـس ايـيت جيـب إٔ ٜػـاض       ختُ٘ ٖصا ايكشٝح إىل ايٛضق١ اييت عًٝٗا ايتٛقٝع، ٜٚهٕٛ شيـو عـ  

 (4) ؾٝٗا بططٜكٗا ايكاْْٛٞ.

                                                           
 م. 32غ١ٓ  302ّ، يف ايطعٔ ضقِ 10/11/1966ْكض َسْٞ َكطٟ يف (1) 

 . 79، م2ز. عبسايطظام ايػٓٗٛضٟ، ايٛغٝط ز(2) 

 .  166، ضق1075ِ، م20فُٛع١ أسهاّ ايٓكض ايػ١ٓ  26/6/1969ْكض َسْٞ َكطٟ يف (3) 

، غـ١ٓ  233ّ يف ايطعـٔ ضقـِ   15/6/1981، ٚنـصا ْكـض َـسْٞ َكـطٟ يف     174، ضقِ 346، م1ّ فُٛع١ عُط ز26/4/1934ْكض َسْٞ َكطٟ يف (4) 

م، ٚا٭سهــاّ ايعسٜــس٠ ايــيت أؾــاض إيٝٗــا ز.   43غــ١ٓ  148ّ يف ايطعــٔ ضقــِ 23/5/1978م. ٚيف  44غــ١ٓ  968ّ، يف ايطعــٔ ضقــِ 26/1/1978م ْٚكــض يف  49

 .7، ٖاَـ371ضَهإ أبٛ ايػعٛز، املطدع ايػابل م
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ؾـدل ٜطٜــس إٔ ٜجبــت إٔ يــ٘ سٝــاظ٠ املٓــعٍ قــٌ ايٓــعاع ؾٝكــسّ َػــتٓسات ثبــت أْــ٘ ٖــٛ ايــصٟ ٜــ٪دط املٓــعٍ،    -5

ٜٚكبض أدطت٘ ٜٚسؾع نطٜبت٘ ؾتكّٛ قط١ٜٓ قها٥ٞ ع٢ً أْ٘ ٖٛ اؿا٥ع يًُٓعٍ، ٚعٓس شيو ٜٓكٌ ايكانٞ عب٤ 

ات إىل اـكِ اٯخط يٝسسض ٖـصٙ ايكطٜٓـ١ ايكاْْٛٝـ١ بـإٔ ٜجبـت َـج٬ّ إٔ اـكـِ ا٭ٍٚ إمنـا ٜـ٪دط املٓـعٍ           اإلثب

 (1) ٜٚسؾع ايهطٜب١ ٫ ؿػاب٘ ايؿدكٞ بٌ ؿػاب املايو ايصٟ ٜسٜط ٖٛ أعُاي٘.

ـٜـ        ل ٖٚهــصا ْــط٣ َــٔ ا٭َجًــ١ املتكسَــ١ إٔ ايكانــٞ ٜػــتعٌُ غــًطت٘ ايتكسٜطٜــ١ ايــيت َٓشٗــا يــ٘ املؿــطع عــٔ طط

ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ يف اإلثبات يف ايتدؿٝـ َٔ ؾس٠ ٚطأ٠ عب٤ اإلثبات املًك٢ ع٢ً عاتل املسعٞ بـٌ إٕ احملـانِ   

أسٝاّْا تػتعٌُ ٖصٙ ايػًط١ إىل سس قًب ٖصا ايعب٤ ٚإيكا٥٘ ع٢ً عـاتل املـسع٢ عًٝـ٘، ستـ٢ ٫ ٜهتؿـٞ ٖـصا بـإٔ        

ٚايػــطٚض ٖٚــٛ ٜــطظح ؼــت ٚطــأ٠ ٖــصا ايعــب٤     ٜكـــ َــٔ ايــسع٣ٛ َٛقؿــّا غــًبّٝا ٜٓعــط إىل املــسعٞ بٓعــط٠ ايؿطســ١    

 ٘ ٟ  -، ٚعًــ٢ شيــو(2)ٜٚتدــبط يف قاٚيــ١ ايٓٗــٛض بــ إٔ َــٔ حيُــٌ  -نُــا ٜكــٍٛ املطســّٛ ايع٬َــ١ ايػــٓٗٛض

عب٤ اإلثبات يٝؼ َطايبـّا يف ايٛاقـع َـٔ ا٭َـط بيفثبـات ناَـٌ قـاطع ٚإمنـا ٜهتؿـ٢ َٓـ٘ بـإٔ ٜكٓـع ايكانـٞ بـإٔ               

ح ٜهٕٛ َٔ ايعكٍٛ ايتػًِٝ بٛقٛع٘ ؾع٬ّ، ثـِ ٜٓؿـٞ ايكانـٞ َـا بكـٞ      ا٭َط ايصٟ ٜسعٝ٘ أَط َطدح ايٛقٛع عٝ

َٔ ؾو حيّٛ سٍٛ شيو ا٭َط بإٔ ٜٓكٌ عب٤ اإلثبات إىل اـكـِ اٯخـط يٝجبـت أْـ٘ عًـ٢ ايـطغِ َـٔ املعـاٖط         

تٛدـس قـطا٥ٔ أخـط٣ ػعـٌ ايـطادح َطدٛسـّا، ثـِ ٜـطز عـب٤ اإلثبـات إىل اـكـِ             -اييت تطدح ٚقـٛع ٖـصا ا٭َـط   

سّ ٖصٙ ايكطا٥ٔ بكطا٥ٔ أخط٣ تعٝـس يـصيو ا٭َـط نؿـ١ ايطدشـإ. ٖٚهـصا ٜتكـاشف اـكـُإ ايهـط٠،          ا٭ٍٚ، يٝٗ

 نٌ َُٓٗا ٜسؾعٗا إىل قاسب٘، إىل إٔ ٜعذع أسسُٖا عٔ ضزٖا، ؾتػكط َٔ ٜسٙ ٜٚػـذٌ عًـ٢ ْؿػـ٘ اـػـاض٠.    

(3)   

ــإْٛ:  ــاٍ ايكـ ــس ضدـ ــطا٥ٔ عٓـ ــاز٠ )  ايكـ ــإْٛ ايؿطْػـــٞ ايكـــطا٥ٔ يف املـ ــات  ( َـــٔ اي1349عـــطف ايكـ ــإْٛ املـــسْٞ بأْٗـ كـ

ا٫غتٓتادات اييت ٜػتٓتذٗا ايكإْٛ أٚ ايكانٞ َٔ ٚاقع١ َع١ًَٛ ملعطؾ١ ٚاقع١ فٗٛي١، ٚمل ٜهع شلـا املؿـطع   

املكطٟ تعطٜؿّا ٚأخص ايسنتٛض أمحس ْؿأت بو تعطٜؿّا شلا عٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ ؾكاٍ: ت ايكط١ٜٓ ٖٞ اغتٓباط 

 ، 4ًّٛت ايؿاضع أٚ ايكانٞ ٭َط فٍٗٛ َٔ أَط َع

                                                           
 َطدع غابل . 80، م2، ايٛغٝط ز(1) 

 . 103أْعط يف ٖصا املع٢ٓ ز. غًُٝإ َطقؼ، املطدع ايػابل، م(2) 

 . ايػٓٗٛض84/85ٟ، م2، ايٛغٝط، ز ا (3) 

2
 .، َٚا بعسٖا113، َٔ ططم اإلثبات قؿش١ 295أْعط ضغاي١ اإلثبات ٭محس ْؿأت م / 
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أْــٛاع ايكــطا٥ٔ يف ايكــإْٛ ايٛنــعٞ: ٚايكــطا٥ٔ يف ايكــإْٛ ايؿطْػــٞ ٚاملكــطٟ ْــٛعني: قــطا٥ٔ قاْْٛٝــ١، ٚقــطا٥ٔ          

قهـا١ٝ٥، ؾـايكطا٥ٔ ايكاْْٛٝـ١: ٖـٞ ايـيت ْــل عًٝٗـا ايكـإْٛ ْكـّا قـطحيّا يــصا ازلٝـت قـطا٥ٔ قاْْٛٝـ١ ٖٚـٞ َــٔ              

يكانـٞ َـٔ ظـطٚف ايـسع٣ٛ ،أٟ أْٗـا َـٔ اغـتٓباط        اغتٓباط ايؿاضع. ٚايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥: ٖٞ اييت ٜػـتٓبطٗا ا 

ٜٚطدـع تكطٜـط ايكـإْٛ شلـا إىل ث٬ثـ١       –ايكانٞ ؾايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ: ٖٚٞ اييت ْل عًٝٗـا ايكـإْٛ نُـا تكـسّ     

 أَٛض ٖٞ:

َا٬ٜسع٘ َٔ أسٛاٍ ايٓاؽ ٚطباعِٗ ٚعازاتِٗ اي١َٝٛٝ يف َعا٬َتِٗ َٚا اتؿكٛا عًٝ٘ ع٢ً ٚد٘ ايعُـّٛ،   أ٫ّٚ:

َٔ طبٝع١ ايسا٥ٔ إ٫ ٜذلى غٓس زٜٓ٘ املسٜٔ إ٫ أشا أخص زٜٓ٘ ؾيفشا ٚدس غٓس ؼت ٜـس املـسٜٔ نـإ شيـو      ؾُج٬ّ:

 ( قإْٛ َسْٞ.285، 281، 220، 219قط١ٜٓ ع٢ً ؽًك٘ َٔ ايسٜٔ املٛاز )

اض َطاعا٠ ايؿاضع يًُكـًش١ ايعاَـ١: نكطٜٓـ١ قـ٠ٛ ايؿـ٤ٞ احملهـّٛ ؾٝـ٘، إشا تكتهـٞ املكـًش١ ايعاَـ١ اعتبـ            ثاّْٝا:

 اؿهِ ايٓٗا٥ٞ قط١ٜٓ ع٢ً قش١ َا قه٢ ب٘ ملٓع ػسز ايٓعاع ب٬ سس ٫ٚ ْٗا١ٜ.

خـٛف ايؿـاضع َـٔ كايؿـ١ ا٭سهـاّ ايـيت قطضٖـا ؾُـج٬ّ: ٫ تكـح ايٛقـ١ٝ يـٛاضخ نُـا ٫ تكـح يػـرل ٚاضخ                ثايجّا:

ٕ   -أٟ ثًــح َــاٍ املٛقــ٢ -ؾُٝــا ظاز عًــ٢ ايجًــح ايبٝــع يف  ؾدٛؾٗــا َــٔ اإلٜكــا٤ يف ؾــهٌ بٝــع اعتــدل ايؿــاضع أ

( َـسْٞ أ٫ ٜٓؿـص ايبٝـع    30ٚ  254َطض املٛت قط١ٜٓ ع٢ً أْ٘ ٚق١ٝ ٚيـصيو أعطـا٤ سهـِ ايٛقـ١ٝ ٚقـطض يف املـاز٠ )      

( 231، 255اؿاقـٌ َــٔ املـٛضخ ٖٚــٛ يف سايــ١ َـطض املــٛت ٭ســس ٚضثتـ٘ إ٫ إشا أدــاظٙ بــاقٞ ايٛضثـ١. ٚقــطض يف املــٛاز )      

ايػــرل ٚاضخ ، إشا ناْــت قُٝــ١ ايبٝــع ظا٥ــس٠ عًــ٢ ثًــح َــا    َــسْٞ جيــٛظ ايطعــٔ يف ايبٝــع اؿاقــٌ يف َــطض املــٛت   

 يًبا٥ع. ؾأخص بٗا ٚاعتدلٖا َٔ ا٭زي١ ايجابت١ اييت ٜعتُس عًٝٗا .

ٚايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ اييت َطدعٗا ٖصٙ ا٭َٛض ايج٬ث١ َبعجط٠ يف ايكإْٛ ع٢ً ؾهٌ َٛاز ٖٚصا يف ايكإْٛ املكطٟ 

َٚـا بعـسٖا    113كا١ْْٝٛ يف باب ٚاسس، أْعط َٔ ططم اإلثبات قؿش١ أَا ايكإْٛ ايؿطْػٞ ؾأْ٘ مجع ايكطا٥ٔ اي

ٚايكانٞ يٝؼ سط ا٫ختٝاض يف ا٭خص بٗا أٚ تطنٗا، بٌ ٖـٛ ًَـعّ با٭خـص بٗـا ٚيـٛ تهـا٤يت قٛتٗـا يف ْعـط٠، ٚيـٛ          

اعتكس عسّ قشتٗا أٜهّا ٚشيـو ٭ْٗـا تكـطضت بـٓل ايكـإْٛ ٖٚـٛ ٫ ٜكـٍٛ يف سهُـ٘ أْـ٘ سهـِ بٓـا٤ عًـ٢ قطٜٓـ١              

ٚإمنـا ٜكـٍٛ: بٓـا٤ عًـ٢ َـاز٠ نـصا، ٚتهؿـٞ ملـٔ ناْـت ايكطٜٓـ١ يف َكـًشت٘ إٔ ٜتُػـو باملـاز٠ ايـيت ْـل                 نصا

عًٝٗا ؾٝٗا ٚيـصا قٝـٌ: إٔ ايكطٜٓـ١ ايكاْْٛٝـ١ يٝػـت َـٔ طـطم اإلثبـاتت ٚإمنـا تػـين عـٔ اإلثبـات ٚقـس ْكـت املـاز٠                

 ملكًشت٘ َٔ اإلثباتت. ( َٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ: ت ع٢ً إٔ ايكط١ٜٓ ايكا١ْْٝٛ تعؿٞ َٔ ناْت1352)
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ٖصا ٚقس ْكت ع٢ً أْ٘ ٫ جيٛظ ايكٝاؽ ع٢ً ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ايتٛغع ؾٝٗا ست٢ ٚيٛ نإ ايكٝـاؽ عذـ١   

ايتطبٝل، ٚشيو ٭ٕ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ خايـ ايكاعس٠ املكـطض٠ َـٔ ْاسٝـ١ إيـعاّ ايكانـٞ با٭خـص بٗـا إشا        

 أْ٘ ٜذلى يًكانٞ اؿل يف تكسٜطٙ.إٔ ا٭قٌ يف نٌ زيٌٝ َٔ أزي١ اإلثبات 

يـصيو   –ؾايكط١ٜٓ ايكا١ْْٝٛ قس خايؿـت ٖـصا ا٭قـٌ إش أيـعّ ايكانـٞ عًـ٢ ايعُـٌ بٗـا ٚيـٛ مل ٜهـٔ َكتٓعـّا بٗـا             

 اقتكط ايعٌُ بٗا يف املٛانع اييت ْل عًٝٗا ايكإْٛ ٚقس قػُٖٛا إىل ْٛعني ُٖٚا:

 ايؿٗا.قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ قاطع١: ٖٚٞ اييت ٫ تكبٌ إثبات َا خي -1

 قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ غرل قاطع١: ٖٚٞ اييت تكبٌ إثبات َا ٜٓكهٗا أٚ عهػٗا.      -2

 ٚغٓعطض بؿٞ َٔ اإلجياظ شلصٜٔ ايٓٛعني.

 أ٫ّٚ: ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ايكاطع١: 

أٟ إٔ اـكـِ ٫ ميهٓـ٘ إثبــات َـا خيايؿٗـا، ٚشيــو إشا ناْـت ايكطٜٓــ١       –ٖٚـٞ ايـيت ٫ تكبــٌ إثبـات َـا ٜٓاقهــٗا     

١ ايعا١َ أٟ َٔ ايٓعاّ ايعاّ نكط١ٜٓ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ احملهّٛ ؾٝ٘، ٚنصيو ايكط١ٜٓ املػـتؿاز٠ َـٔ َهـٞ    يًُكًش

إش أْ٘ يٝؼ َٔ املكـًش١ ايعاَـ١ إٔ تطؾـع زعـاٟٚ اؿكـٛم املـسع٢ بٗـا ايـيت طـاٍ عًٝٗـا ايعَـإ، إىل َـا ٫              –املس٠ 

ايؿٗـــا باغــتذٛاب اـكــِ َـــج٬ّ   ْٗاٜــ١ ، أَــا إشا ناْــت ايكطٜٓـــ١ يًُكــًش١ اـاقــ١ ؾأْـــ٘ جيــٛظ إثبــات َــا خي        

 يًشكٍٛ ع٢ً ايكها٤ بسضدات كتًؿ١ـ ؾيفشا ناْت ايكط١ٜٓ قطع١ٝ ناْت ٚسسٖا ب١ٓٝ.

إقــطاضٙ أٚ بتٛدٝــ٘ ايــُٝني اؿازلــ١ إيٝــ٘ نُــا يف بٝــع املــطٜض َــطض املــٛت إشا أقــط ايٛضثــ١ بــإٔ ايبٝــع نــإ بٝعــّا   

 سكٝكّٝا.          

أْٗا إَـا إبطـاٍ اتؿـام ملدايؿتـ٘ أسهـاّ ايكـإْٛ، أٚ ٜهـٕٛ ايػـطض َٓٗـا          ٚايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ايكاطع١ ٜهٕٛ َٔ ؾـ 

 َٓع زلاع زع٣ٛ . أَج١ً ايٓٛع ا٭ٍٚ:

ايبٝع يف َطض املـٛت ؾـيفٕ ايكـإْٛ ٜبطًـ٘ إشا نـإ يـٛاضخ إ٫ إشا أدـاظٙ بـاقٞ ايٛضثـ١، ٚإشا نـإ قـازض ايػـرل              -1

أعتـدل ايبٝـع يف َـطض املـٛت قطٜٓـ١ عًـ٢ أْـ٘ ٚقـ١ٝ         ٚاضخ ٜبطً٘ ؾُٝا إشا أظاز ع٢ً ثًـح َـا ٍ ايبـا٥ع. ٚشيـو ٭ْـ٘      

 ٚيٝؼ بٝع سكٝك١ ، ٚأعطاٙ سهِ ايٛق١ٝ.

َٚــٔ شيــو أٜهــّا ايبٝــع ايــصٟ حيكــٌ يًكهــاٙ ٚأعهــا٤ ايٓٝابــ١ ،أٚ احملــانِ ،أٚ احملهــطٜٔ أٚ احملــاَني يف     -2

ٕ ايؿـاضع ٜعتـدل   اؿكٛم املتٓـاظع ؾٝٗـا ايـيت تهـٕٛ ض٩ٜتٗـا َـٔ خكـا٥ل احملـانِ ايـيت ٜـ٪زٕٚ ؾٝٗـا ٚظـا٥ؿِٗ ؾـأ             

، 234، 275شيــو ايبٝــع بــاط٬ّ َعتــدلّا شيــو قطٜٓــ١ عًــ٢ اغــتعُاٍ ْؿــٛش ايٛظٝؿــ١ أٚ اإلنــطاٙ أٚ ايطؾــ٠ٛ املــٛاز :)  

 ( َسْٞ َكطٟ.325، 258
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َٚــٔ أَجًــ١  ايٓــٛع ايجــاْٞ َــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاْْٛٝــ١ ايكاطعــ١: ٖٚــٞ َــا ٜهــٕٛ ايؿــطض َٓــ٘ َٓــع زلــاع ايــسع٣ٛ إشا    

 كطا٥ٔ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايؿإٔ: َٚٔ ٖصا ايٓٛع َا ٜأتٞ:متػو أسس اـكّٛ بيفسس٣ اي

1-     ٘ أٟ بػـبل ايؿكـٌ يف    -قط١ٜٓ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ احملهّٛ ؾٝ٘ ْٗا٥ّٝا ؾيفشا متػو خكِ بكـ٠ٛ ايؿـ٤ٞ احملهـّٛ ؾٝـ

 ايسع٣ٛ ْٗا٥ّٝا قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً قش١ َا قه٢ ب٘.

( َسْٞ َكطٟ ؾُت٢ متػـو اـكـِ بٗـا ٚأثبـت     102، 76قط١ٜٓ املايه١ٝ املػتؿاز٠ َٔ َه٢ املس٠ يف املٛاز ) -2

ٚنع ٜسٙ ٫ تػتُط احمله١ُ يف زلاع ايسع٣ٛ املتٓاظع ؾٝٗا، ٚتطؾهٗا بسٕٚ عـح يف أٟ زيٝـٌ ٜكسَـ٘ املـسعٞ ٭ٕ     

 ايؿاضع اعتدل َهٞ املس٠ ايط١ًٜٛ قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً ًَه١ٝ ٚانع ايٝس ع٢ً ايؿ٤ٞ املتٓاظع ؾٝ٘.

3-    ٞ ( َـسْٞ َكـطٟ ٚاملػـتؿاز٠    275، 211، 272، 208املـس٠ املػـكط يف املـٛاز )    قط١ٜٓ ايتدًل املػـتؿاز َـٔ َهـ

( َسْٞ بعـس سًــ ايـُٝني ؾـيفشا زؾـع املـسٜٔ َـج٬ّ بػـكٛط ايـسٜٔ مبهـٞ املـس٠            74، 273، 210، 209أٜهّا َٔ املٛاز )

 ٚنإ شيو قشٝشّا سهُت احمله١ُ بطؾض زع٣ٛ ايـسا٥ٔ غـٛا٤ نـإ ايـسٜٔ قـس غـسز أّ ٫ ٭ٕ َهـٞ املـس٠ يف        

 ْعط ايكإْٛ قط١ٜٓ ع٢ً ايتدًل َٔ ايسٜٔ.

 -ثاّْٝا: ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ غرل ايكاطع١:

بهاؾـ١ ايطـطم َُٗـا ناْـت قُٝـ١ ايٓـعاع ٚؾُٝـا         -أٟ عهػٗا -ٖٚصٙ ايكطا٥ٔ ٖٞ اييت تكبٌ إثبات َا ٜٓكهٗا

 ًٜٞ بعض أَج١ً شلصٙ ايكطا٥ٔ:

( َــسْٞ  104، 78(  َــسْٞ ميــين ٚاملــازتني )   1156،1157، 1112،1154، 1111( ايكطٜٓــ١ املٓكــٛم عًٝٗــا يف املــٛاز )   1

َكطٟ ؾكس دا٤ ؾٝٗا إٔ َٔ أثبت ٚنع ٜسٙ ع٢ً عكاض أٚ سكٛم عٝٓٝـ١ َـس٠ َعٝٓـ١ ٚنـإ ٚانـعّا ٜـسٙ عًٝٗـا يف        

 اؿاٍ، ؾاملتٛغط بني املسٜٔ ٜعتدل ٚنع ٜسٙ ي٘ َامل ٜجبت َا ٜٓايف شيو.

ٓسٙ أٚ قٛضت٘ ايٛاد١ٗ ايتٓؿٝص ؼت ٜس املسٜٔ، َامل ٜجبت ( قط١ٜٓ ايتدًل َٔ ايسٜٔ املػتؿاز٠ َٔ ٚدٛز َػ2

 ( َسْٞ َكطٟ(. 284،385، 220، 219ايسا٥ٔ، إٔ شيو نإ يػبب أخط ناؿكٍٛ عًٝ٘ بايػطق١ َج٬ )

( َــسْٞ َكــطٟ ، ٚدــا٤ ؾٝٗــا إٔ   395-230( َــسْٞ ميــين ٚاملــازتني )  197( ايكطٜٓــ١ املٓكــٛم عًٝٗــا يف املــاز٠ )  3

ٜٔ مما ٜػرل بطا٠٤ املسٜٔ ٜهٕٛ سذ١ ع٢ً ايسا٥ٔ ٚيٛ مل ٜهٔ عكٝا ميٓـ٘ إ٫ أثبـت ايـسا٥ٔ    ايتأؾرل ع٢ً غسز ايس

 خ٬ف شيو.
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 -ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥:

ٚتػ٢ُ أٜهّا بايكطا٥ٔ املٛنٛع١ٝ ٖٚٞ اغتٓباط ايكانٞ ٭َٛض فٗٛي١ َٔ أَٛض َع١ًَٛ ، أٚ ٖٞ ايكطا٥ٔ اييت 

 ع٣ٛ ٚظطٚؾٗا.ٜػتٓتذٗا ايكانٞ بادتٗازٙ ٚشنا٥٘ َٔ َٛنٛع ايس

ٖٚصٙ ايكطا٥ٔ ٜ٪خـص بٗـا يف املٛانـع ايـيت ػـٛظ ؾٝٗـا ايؿـٗاز٠ ، ٚأسٝاْـّا ٜ٪خـص بٗـا سٝـح جيـٛظ اإلثبـات مبـا عـسا                

 ايهتاب١ َٔ ايططم ا٭خط٣ أَا سٝح جيب اإلثبات بايهتاب١ ؾ٬ َٛنع يًكط١ٜٓ ايكها١ٝ٥ ٫ٚ جيٛظ ا٭خص بٗا.

عـ١ إشا ؾـٖٛس ضدـٌ خاضدـّا ٚايكـطا٥ٔ ايكهـا١ٝ٥ أٚ املـا تكـع ؼـت          ، َٚجاٍ يًكط١ٜٓ ايكاط(1)ْٗا١ٝ٥ ناؾ١ٝ يًكها٤

سكط ٭ْٗا تػتٓتر َٔ َٛنٛع نٌ زع٣ٛ ٚظطٚؾٗا َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ اييت ٜكح ا٭خص بٗا 

ثبٛت زؾع أدط٠ قٌ َج٬ عٔ ؾـٗط َتـأخط، ؾـإٔ شيـو ٜعتـدل قطٜٓـ١ عًـ٢ زؾـع أدـطٙ ايؿـٗط أٚ ايؿـٗٛض ايػـابك١             

ب١ يكػـط َـٔ زٜـٔ ؾـيفٕ شيـو قطٜٓـ١ عًـ٢ غـساز ا٭قػـاط ايػـابك١ َٚـٔ شيـو أٜهـّا: ت إعطـا٤               ٚنصيو بايٓػـ 

ايــسا٥ٔ املــسٜٔ أٜكــا٫ّ با٫غــت٬ّ ايــسٜٔ ؾــيفٕ شيــو قطٜٓــ١ عًــ٢ إٔ املــسٜٔ ؽًــل َــٔ ايؿٛا٥ــس أٜهــّا ) ٚايكــإْٛ   

 (.290، 80ايؿطْػٞ أعتدل ٖصٙ قط١ٜٓ قاطع١ يف املازتني 

يكها١ٝ٥ يٝؼ َكٝس بكٝس، ؾهٌ َا ٜؿتح ب٘ عهِ مبكتهاٙ ٖٚٛ بطبٝع١ اؿاٍ ٚايكانٞ يف اغتٓباط ايكطا٥ٔ ا

٫ ٜأخص إ٫ بايكطا٥ٔ ايك١ٜٛ املتك١ً بايٛاقع١ املطاز إثباتٗا أتكا٫ّ ٚثٝكّا فس َا عٝح ٜ٪زٟ اغتٓتاد٘ إىل َـا  

اقع١ عًٝ٘ ٚع٢ً نُرلٙ. ٚإشا نـإ يف ايكهـ١ٝ عـس٠ قـطا٥ٔ ؾٝؿـذلط      غٝكهٞ ب٘ َباؾط٠ . ٚاملػ٦ٛي١ٝ يف شيو ٚ

إٔ تهٕٛ َتٛاؾكـ١ َتُاغـه١ . ٚيـٝؼ ٖٓـاى َـا ميٓـع ايكانـٞ َـٔ ا٫عتُـاز عًـ٢ قطٜٓـ١ ٚاسـس٠ إشا اقتٓـع بكٛتٗـا               

 ٚاتكاشلا مبا غٝكهٞ ب٘ اتكا٫ّ ٚثٝكّا َباؾطّا.

َـسْٞ أٚ دٓـا٥ٞ قهـا٥ٞ أٚ إزاضٟ َٚـٔ أٟ     ٖصا ٚيًكانـٞ إٔ ٜػـتٓتر ايكطٜٓـ١ َـٔ قهـ١ٝ أخـط٣ َٚـٔ أٟ ؼكٝـل         

 أٚضام أخط٣ ست٢ يكس قٌٝ إٔ ي٘ إٔ ٜبشح عٔ ايكط١ٜٓ يف ؼكٝكات باهلل.

ٚايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ قابًـ١ َساُٖـ١ إلثبـات َـا ٜٓاقهـٗا أٚ خيايؿٗـا بهـٌ طـطم اإلثبـات إش أْٗـا يف َـا َـٔ أنـعـ              

 ٔ باب أٚىل.ا٭زي١ ؾُٝهٔ إثبات َا خيايؿٗا مبجًٗا ٚمبا ٖٛ أق٣ٛ َٓٗا َ

 -ايكطا٥ٔ ايطبٝع١ٝ:

ٖٚٓــاى ْــٛع َــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاطعــ١ مل ٜــٓل عًٝٗــا ايكــإْٛ ؾــ٬ ميهــٔ اعتباضٖــا قــطا٥ٔ قاْْٛٝــ١، نُــا ٫ ميهــٔ     

اعتباضٖا قطا٥ٔ قها١ٝ٥، ٭ٕ ايكطا٥ٔ ايكهـا١ٝ٥ ٫ تهـٕٛ ًَعَـ١ يًكانـٞ ؾُـٔ أدـٌ شيـو زلٝـت ٖـصٙ ايكـطا٥ٔ           

                                                           
 .1093-1092، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ م2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ  (1) 
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ْػإ يف تاضٜذ َعني ؾإٔ شيو قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً أْ٘ نإ سٝا قبٌ بايكطا٥ٔ ايطبٝع١ٝ ٚشيو نجبٛت سٝا٠ اإل

ٖصا ايتاضٜذ. ٖٚهصا نٌ َا قهـت بـ٘ ايطبٝعـ١ ٜكهـٞ بـ٘ ايكانـٞ ٫ٚ ٜكهـٞ مبـا ٜتٓـاؾ٢ َعٗـا. ؾُـا تكـسّ ٖـٛ              

بٝــإ ٭ْـــٛاع ايكـــطا٥ٔ عٓـــس ضدــاٍ ايكـــإْٛ ايٛنـــعٞ َٚٛانـــع ايعُـــٌ بٗــا. ٚايكـــطا٥ٔ َٛدـــٛز٠ يف نتـــب ايؿكـــ٘     

أْ٘ ٜٓككٗا ايتٛظٜع ٚا٭زلـا٤ ايـيت أنـؿاٖا عًٝٗـا ضدـاٍ ايكـإْٛ، ٚايباعـح ٫عتبـاض ٖـصٙ ايكـطا٥ٔ            اإلغ٬َٞ إ٫

عٓــس ايؿكٗــا٤ ٖــٛ ْؿــؼ ايباعــح يعًُــا٤ ايكــإْٛ عًــ٢ اعتباضٖــا ٖٚــٛ ضعاٜــ١ املكــاحل ايعاَــ١ ٚاـاقــ١ ٚاســذلاّ        

       ِ ، ٜطدـع يف شيـو: َـٔ طـطم      ا٭سهاّ اييت قطضٖا ايؿطع َٚؿـاٖس٠ أسـٛاٍ ايٓـاؽ َٚـا طبعـٛا عًٝـ٘ يف َعـا٬َتٗ

(.  َــٔ خــطز َــٔ زاض ٖٚــٛ َطتبــو ٚيف ٜــسٙ غــهني    2/922(، املــسخٌ ايؿكٗــٞ ايعــاّ ) 119-113اإلثبــات قــؿش١ ) 

 .(1)ًَٛخ بايسّ ٚٚدس يف شيو ايساض ضدٌ شبٝح ٜهاضب يف زَ٘ ؾٝعتدل ايطدٌ اـاضز ٖٛ ايكاتٌ

ايؿكٗـا٤ ٜعتُـسْٚٗا زيـ٬ّٝ أٚيٝـّا ٜذلدـح بٗـا ظعـِ        أَا إشا ناْت ايكط١ٜٓ غرل قطعٝـ١ ايس٫يـ١ ٚيهٓٗـا أغًبٝـ١ ؾـإٔ      

، ٜٚــسخٌ يف شيــو ايكــطا٥ٔ ايعطؾٝــ١   (2)أســس املتداقــُني َــع ميٝٓــ٘ ستــ٢ ٜجبــت عهػــٗا أٚ خ٬ؾٗــا ببٝٓــ٘ أقــ٣ٛ     

ؾايؿكٗــا٤ ٜعتدلْٚٗــا َــٔ قبٝــٌ َــا ٜػــ٢ُ بايعــاٖط نعــاٖط اؿــاٍ، ٚز٫يــ١ ايعــٛاٖط ٚا٭َــاضات غــرل ايكطعٝــ١       

 .(3)َٔ تؿٗس ي٘ َٔ املتساعني ست٢ ٜجبت خ٬ؾٗا تعتدل َطدشات أٚي١ٝ يكاحل

ٚبٓــا٤ عًــ٢ َــا تكــسّ قــطض ايؿكٗــا٤ ضمحٗــِ اهلل تعــاىل أسهاَــّا قهــا١ٝ٥ نــجرل٠ يف ؾــت٢ اؿكــٛم ٚاؿــٛازخ ؾُــٔ    

 شيو: 

إشا اختًـ ايعٚدإ يف بعض أَتعـ١ املٓـعٍ أْٗـا ًَـو ايطدـٌ أٚ املـطأ٠ َـع عـسّ ٚدـٛز بٝٓـ١ تؿـٗس ٭سـسُٖا              -أ

ايطدـٌ بُٝٝٓـ٘ ؾُٝـا خيـل ايطدـاٍ عـاز٠ َجـٌ ايػـٝـ ٚثٝـاب ايطدـاٍ ؾـٝشهِ يـ٘ بٗـا َبـس٥ّٝا،                ؾأْ٘ بذلدح قٍٛ

ٜٚذلدـح نــصيو قـٍٛ املــطأ٠ ؾُٝـا تػــتعًُ٘ ايٓػــا٤ عـاز٠ نجٝــابٗٔ ٚازٚاْٗـٔ، ٚشيــو بكطٜٓـ١ عــاز٠ ا٫غــتعُاٍ       

 (4) خط.ٚايعطف ٚسػب ايعاٖط ٚإٔ نإ َٔ احملتٌُ إٔ ميًو نٌ َُٓٗا َا ٖٛ يف ايعاز٠ يف سٛا٥ر اٯ

إٔ ايؿكٗــا٤ شٖبــٛا إىل دــٛاظ إزعــا٤ املــطأ٠ إشا أٖــسٜت يعٚدٗــا ٜــّٛ ايعؾــاف ٚإٔ مل ٜؿــٗس عٓــسٙ عــس٫ٕ َــٔ          -ب

ايطداٍ إٔ ٖصٙ ؾ٬ْ٘ بٓت ؾ٬ٕ اييت عكست عًٝٗا، ٚإٔ مل ٜػتٓطل ايٓػا٤ إٔ ٖـصٙ أَطأتـ٘ اعتُـاز عًـ٢ ايكطٜٓـ١      

                                                           
 .1093، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ م 2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ (1) 

 . 2/919ٗٞ ايعاّ املسخٌ ايؿك(2) 

 ، َٚا بعسٖا.2/919املطدع ايػابل (3) 

 .74، َٔ ططم اإلثبات م2/115، تبكط٠ اؿهاّ 2/920املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ (4) 
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مل ٜعايٛا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايكـبٝإ ٚا٭َـا٤ املطغـٌ َعٗـِ      ايعاٖط٠ املٓعي١ َٓعي١ ايؿٗاز٠ إٔ ايٓاؽ قسميا ٚسسٜجّا

 اشلساٜا إْٗا َطغ١ً إيِٝٗ ؾٝكبًٕٛ أقٛاشلِ ٜٚأنًٕٛ ايطعاّ املطغٌ ب٘.

ٚقــس شنــط ابــٔ ؾطســٕٛ ٚقــاسب ت َعــني اؿهــاّت قــٛضّا تكــٌ إىل اـُػــني حيهــِ ؾٝٗــا بــايكطا٥ٔ ٚا٭َــاضات            

إلنطاٙ ع٢ً ايعْـا إشا ناْـت َتعًكـ١ باملـسع٢ عًٝـ٘ أٚ بٗـا       ايعاٖط٠، َٚٔ أِٖ تًو ايكٛض قبٍٛ زع٣ٛ املطأ٠ يف ا

  أثط أَاض٠ أٚ ع١َ٬ ظاٖط٠ بايكٝاح ٚؾب٘ شيو ٚاعتدلٚا شيو قط١ٜٓ ع٢ً قسقٗا ٜسضأ اؿس ٭دًٗا.

ٜٚتهح يٓا َٔ ا٭َجًـ١ ايػـابك١ إٔ ايكـطا٥ٔ ايعطؾٝـ١ ٖـٞ ز٥٫ـٌ قهـا١ٝ٥ ٜـطدح َعٗـا ايعكـٌ استُـا٫ّ عًـ٢ آخـط              

 إىل ع٬ق١ ٚقً٘ ٜ٪ٜسٖا ايعطف ٚايعاز٠ ٚايعاٖط ؾُطدعٗا يف ايٓٗا١ٜ إىل سهِ ايعكٌ.   تطدٝشا ٜػتٓس ؾٝ٘

 املبشح ايطابع

 ايكطا٥ٔ ٚإثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١

تكسّ ايكٍٛ بإٔ ايؿكٗا٤ قس اختًؿٛا يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ٜٚعٗط ٖصا اـ٬ف أٜهّا يف ايعٌُ بايكطا٥ٔ 

 ًؿ١.إلثبات زعاٟٚ ايكتٌ املدت

ٚيًؿكٗــا٤ ث٬ثــ١ أقــٛاٍ يف ؾــإٔ اعتبــاض ايكطٜٓــ١ زيــ٬ّٝ َــٔ أزيــ١ أثبــات دــطا٥ِ ايكتــٌ ٚتؿكــٌٝ شيــو عًــ٢ ايٓشــٛ   

 اٯتٞ:

  -ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

شٖب أبٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ إىل ايكٍٛ بإٔ ايكطا٥ٔ ططٜل َٔ ططم إثبات دطا٥ِ ايكتٌ غٛا٤ أٚ دبت ايككام 

، ٚشيو ٭ٕ ابٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ ٜطٜإ إٔ ايكـطا٥ٔ تجبـت نـٌ اؿكـٛم     (1)أٚ ايس١ٜ َجًٗا َجٌ اإلقطاض ٚايؿٗاز٠

ؾٝــسخٌ يف شيــو ايككــام ٚايسٜــ١ ؾكــس اعتــدل أبــٔ ايكــِٝ ايكــطا٥ٔ بٝٓــ١ َــٔ ايبٝٓــات بــٌ قــس تكــسّ عًــ٢ اإلقــطاض   

  (2) ٚايؿٗاز٠.

ٛ ظٗـط إْػـإ   بٌ أْٓا لس إٔ ابٔ ايؿـطؽ قـس قـطح بيفجيـاب ايككـام يف ايـٓؿؼ بططٜـل ايكـطا٥ٔ ؾكـس قـاٍ: ت يـ           

َٚع٘ غهني يف ٜسٙ َٚتًٛخ بايسَا٤ غطٜع اؿطن١، عًٝ٘ أثط اـٛف ظاٖط ؾـسخًٛا ايـساض يف شيـو ايٛقـت عًـ٢      

ايؿٛض ؾٛدسٚا بٗا إْػاْا َصبٛسّا يف شيو اؿني ٖٚٛ َتؿـشط بسَا٥ـ٘ ٚمل ٜهـٔ َعـ٘ بايـساض غـرل شيـو ايطدـٌ         

طاٖط إشا ٫ ميذلٟ أسس يف أْ٘ قاتً٘ ٚايكٍٛ بأْ٘  ايصٟ ٚدس بتًو ايكؿ١ ٖٚٛ خاضز َٔ ايساض أْ٘ ٜ٪خص ب٘، ٖٚٛ

                                                           
 ٭بٔ ايؿطؽ: ٚقس تكسَت تطمج١ . 84-83، ايؿٛان٘ ايبسض١ٜ م7-4أْعط ايططم اؿه١ُٝ م(1) 

 . 2/139إع٬ّ املٛقعني (2) 
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ْادح ْؿػ٘ أٚ إٔ غرل شيو ايطدٌ قتً٘ ثِ تػٛض اؿا٥ط ؾصٖب إىل غرل شيو استُاٍ بعٝس ٫ ًٜتؿـت إيٝـ٘ إشا   

 (1) مل ٜٓؿــــــــأ عٔ زيٝــــــٌ.

طا٥ِ ايكتـٌ با٭زيـ١ ايـيت    ٚقس اغتسٍ ابٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ ع٢ً دٛاظ اعتباض ايكطا٥ٔ ططٜكّا َٔ طـطم إثبـات دـ   

أؾازت دٛاظ ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف مجٝـع اؿكـٛم ٚقـس تكـسّ شيـو عٓـس اؿـسٜح عـٔ َؿـطٚع١ٝ ايكـطا٥ٔ ٚاــ٬ف            

 . بني ايؿكٗا٤ يف شيو

 -ايكٍٛ ايجاْٞ:

ٜٚـسخٌ يف شيـو    -شٖب اؿٓٝؿ١ إىل ايعٌُ بايٓهٍٛ : ٚايٓهٍٛ ٖـٛ ا٫َتٓـاع عـٔ أزا٤ ايـُٝني  يف إثبـات ايـسَا٤      

إ٫ أْٗــِ اختًؿــٛا يف اؿهــِ املذلتــب عًــ٢ ا٭خــص بــايٓهٍٛ: ؾــصٖب أبــٛ سٓٝؿــ١ إىل ايكــٍٛ بــإٔ        -ايكتــٌدــطا٥ِ 

، ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ ٚايس١ٜ يف (2)ايٓهٍٛ جيب ب٘ ايككام ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ، أَا ايكاسبإ ؾأٚدبا بايٓهٍٛ ا٭ضف

و إٔ اؿٓؿٝـ١ يف بـاب دـطا٥ِ ايكتـٌ     ، ٚايعٌُ بايٓهٍٛ يٝؼ إ٫ عُـ٬ّ بايكطٜٓـ١ ٜٚػـتٓتر َـٔ شيـ     (3)دطا٥ِ ايكتٌ

 ٜعًُٕٛ بكط١ٜٓ َع١ٓٝ ٚقسز٠ ٖٞ ايٓهٍٛ عٔ ايُٝني.

ؾاؿٓؿ١ٝ ٚإ مل ٜكطسٛا بـإٔ ايكهـا٤ بـايٓهٍٛ ٜهـٕٛ إثبـات بايكطٜٓـ١ ؾـإٔ ٖـصا ٖـٛ َعٓـ٢ ن٬َٗـِ يف َعـطض             

ٓهٛيـ٘ ٜهـٕٛ بـاش٫ أٚ    ا٫غتس٫ٍ ع٢ً اعتباض ايٓهٍٛ َٔ ططم اإلثبات إش قايٛا: إٔ ايٓهٍٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓانٌ/ ب

َكــطا، أش يــ٫ٛ شيــو ٭قــسّ عًــ٢ ايــُٝني أقاَــ٘ يًٛادــب ٚزؾعــّا يًهــطض عــٔ ْؿػــ٘ ؾذلدــح ٖــصا اؾاْــب، ٚقــٍٛ            

اؿٓؿٝــ١ ٜكهــٞ إىل ايطدــٛع إىل ظــاٖط٠ اؿــاٍ ٚا٭خــص ٚايتعٜٛــٌ عًٝــ٘، ٚتــطدٝح داْبــ٘ عًــ٢ ايــدلا٠٤ ا٭قــ١ًٝ    

 بٗا. (4)املص١َ ٚيٝؼ ٖصا غ٣ٛ ا٫عتُاز ع٢ً ايكط١ٜٓ ٚاؿهِ

 -ايكٍٛ ايجايح:

ٚقـس ؾكـًت    -شٖب مجٗٛض ايؿكٗا٤ إىل ايكها٤ بايكػا١َ يف دطا٥ِ ايكتٌ ايعُـس: ٖـٌ ٖـٛ ايككـام أّ ايسٜـ١     

 ايكٍٛ يف شيو يف َٛنع٘ يف ايكػا١َ.

                                                           
 ، حملُس بٔ قُس بٔ خًٌٝ املعطٚف. 84-83قؿش١ ٕ ايؿطؽ ٫ايؿٛان٘ ايبسض١ٜ، (1) 

ا٭ضف: ٖــٛ زٜــ١ اؾطاســات ٚمجعــ٘: أضف َجــٌ ؾًــؼ ٚؾًــٛؽ، ٚأقــٌ ا٭ضف: ايؿػــاز، ْكــٍٛ: أضؾــٝت بــني ايكــّٛ تأضٜؿــّا إشا أؾػــست شات بٝــِٓٗ ثــِ         (2) 

 ، َاز٠ تأضفت.  1/12ح املٓرل ، املكبا3/995اغتعٌُ يًؿغ يف ْككإ ا٭عٝإ ٭ْ٘ ؾػاز ؾٝٗا. أْعط ايكشاح يًذٖٛطٟ 

، أْعط أٜهّا ؾكٌ 6/230، بسا٥ع ايكٓا٥ع 7/210، ايبشط ايطا٥ل 300، 4/297، تبٝني اؿكا٥ل 1/117/118، املبػٛط 7/178ته١ًُ ؾطح ؾتح ايكسٜط (3) 

 ايُٝني ٚايٓهٍٛ.  

 . 100-99َٔ ططم اإلثبات يًسنتٛض ايبٗٞ م(4) 
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ٚقس ٚنع املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ؾطٚطّا يتشكٝل ايكػا١َ ٚشنطٚا قٛضّا عسٜس٠ يًكـطا٥ٔ ايـيت ػـب بٗـا     

ٖٛــا يٛثــا. أَــا اؿٓؿٝــ١ ؾــصنطٚا املٛانــع ٚا٭َــانٔ ايــيت ػــب بٗــا ايكػــا١َ يف ايــٓؿؼ زٚمنــا           ايكػــا١َ زل

تػ١ُٝ. ٚبػرل شيو ايكطا٥ٔ ٫ ػب ايكػا١َ َع ايعًـِ بـإٔ ايكـطا٥ٔ ايـيت اثبتـٛا ؾٝٗـا ايكػـا١َ ٫ ٜذلتـب عًـ٢          

   ِ َـامل ٜكـذلٕ بٗـا ططٜـل      ٚدٛزٙ ٚسسٖا اؿهِ أٟ إٔ مجٗٛض ايؿكٗا٤ ٫ ٜطتبٕٛ ع٢ً ٚدٛز تًـو ايكـطا٥ٔ اؿهـ

 آخط يإلثبات ٖٚٛ ايكػا١َ.

ٚاغتسٍ اؾُٗٛض عسٜح ايكػا١َ املتؿل عًٝـ٘ ٚاملدتًــ يف ضٚاٜاتـ٘ ٚايـصٟ غـبل شنـطٙ يف ؾكـٌ ايكػـا١َ ؾـإٔ          

طايــب سٜٛكــ١ ٚقٝكــ٘ ٖــٞ عبــساهلل بــٔ غــٌٗ ايــصٟ قتــٌ غٝــدل إٔ ٜجبتــا    -قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ -ايــٓيب

ِ    –ٝٓـ١ تؿـٗس مبكتـٌ قـاسبُٗا أدـط٣ ايـٓيب       ايكتٌ بؿاٖسٜٔ ؾًُا مل جيسا ب ايكػـا١َ   -قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

 ؾأَطِٖ باؿًـ مخػني مبٝٓا ع٢ً زع٣ٛ ايكتٌ.

، إشا مل (1)ٚقس اغتسٍ ايؿكٗا٤ َٔ سسٜح ايكػا١َ ايػابل إٔ زعا٣ٚ ايكتٌ ٫ تجبت إ٫ بؿاٖسٜٔ ٚإميإ ايكػا١َ

قايٛا إٔ ا٫ستٝاط يف باب ايسَا٤ ٚادب َا أَهٔ  نُا -َع تٛؾط ايؿطٚط اييت شنطٖٚا -ٜٛدس إقطاض أق٬

إش إٔ ايككام ٜػكط بايؿبٗات َجً٘ َجٌ اؿسٚز. ٚا٫ستٝاط ٜػـتًعّ عـسّ ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ ٭ٕ ز٫يتٗـا غـرل       

ظاٖط٠ زا٥ُّا ٜٚتططم إيٝٗا ايؿو ٚايًبؼ يف َععـِ ا٭سٝـإ ؾًـٛ أدعْـا ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ يف بـاب ايككـام يف         

 .(2)ظطٜط٠ غرلِٖ ٖٚصا مما ٜأباٙ ايؿطع اؿٓٝـايٓؿؼ يصٖب أبطٜا٤ 

 -ايكٍٛ املدتاض ٚتٛدٝٗ٘:

إٔ ٜ٪خــص بكــٍٛ اؾُٗــٛض ايكانــٞ بعــسّ اعتبــاض ايكــطا٥ٔ َٓؿــطز٠ زيــ٬ّٝ إلثبــات       -بعــس ايعــطض ايػــابل  –ٚأض٣ 

ٟ أ -دطا٥ِ ايكتٌ. قاٍ قاسبت َٔ ططم اإلثباتت ٚإش ٫ زيٌٝ َٔ ايهتـاب أٚ ايػـ١ٓ ٜـسٍ عًـ٢ َٓـع ايعُـٌ بٗـا       

ايكــطا٥ٔ يف ايــسَا٤ نُــا ٫ زيٝــٌ ٜهــاؾُٝٗا عًــ٢ دــٛاظ ايعُــٌ بٗــا ؾٝٗــا ؾا٫عتبــاض يف ٖــصٙ اؿايــ١ يًُكــًش١        

ٚاملكـًش١ ايــيت تعــٛز عًــ٢ اجملتُــع َــٔ تــطى ايعُـٌ بــايكطا٥ٔ نُــا قًٓــا ٜهتٓؿٗــا ايػُــٛض ٚايًــبؼ، ٫ٚ تعٗــط    

ظًُـّا ٚيف ٖـصا َـا ؾٝـ٘ َـٔ فاؾاتـ٘        ز٫يتٗا ٚانش١ ؾُٝا تسٍ عًٝ٘: بٌ قس ٜذلتب ع٢ً ايعُـٌ بٗـا قتـٌ ايـدل٤ٟ    

 .  (3)يطٚح ايؿطٜع١ ٚمما تككس إيٝ٘ َٔ إقا١َ ايكػط ٚايعسٍ بني ايٓاؽ

                                                           
 . 100َٔ ططم اإلثبات م(1) 

 . 100ع ايػابل ماملطد(2) 

 . 102-101َٔ ططم اإلثبات، زنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبٗٞ، م(3) 
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     ِ ضمحــ١ اهلل  -ٚممـا ٜ٪ٜــس عــسّ ا٭خـص مببــسأ ايكــطا٥ٔ املٓؿــطز٠ يف بـاب ايككــام يف ايــٓؿؼ َــا شنـطٙ أبــٔ ايكــٝ

 يف سازث١ اؿط١ٜ ؾكس سسخ. -تعاىل

إٔ أت٢ بطدٌ ٚدس يف خطاب١ بٝسٙ غـهني َـتًطذ بـسّ ٚبـني      -ضنٞ اهلل عٓ٘ يف خ٬ؾ٘ غٝسْا عًٞ بٔ أبٞ طايب

ٜسٜ٘ قتٌٝ ٜتؿشط يف زَ٘ ؾػأي٘ عًٞ، ؾكاٍ: ت أْا قتًت٘ت ؾكاٍ ضنٞ اهلل عٓ٘: ت أشٖبٛا ب٘ ؾأقًتٛٙت ؾًُا شٖبـٛا  

٪َٓني، ؾأٖــصا بــ٘ أقبــٌ ضدــٌ َػــطعّا ؾكــاٍ: ٜــا قــّٛ ٫ تعذًــٛا ضزٚٙ إىل عًــٞ ؾــطزٚٙ، ؾكــاٍ ايطدــٌ: ت ٜــا أَــرل املــ          

قاسب٘، أْا قتًت٘ت، ؾكاٍ عًٞ يٮٍٚ: ت َا محًو ع٢ً إٔ قًت أْا قاتً٘ ٚمل تكتً٘؟ت قـاٍ: ٜـا أَـرل املـ٪َٓني َٚـا      

، ع٢ً ايطدـٌ ٜتتػـشط يف زَـ٘ ٚأْـا ٚاقــ ٚيف ٜـسٟ غـهني ٚؾٝٗـا أثـط ايـسّ           (1)اغتطٝع إٔ أنع ٚقس ٚقـ ايعػؼ

ػـا١َ ؾاعذلؾـت مبـا مل أنـع ٚاستػـبت ْؿػـٞ عٓـس اهلل ت        ٚقس أخـصت يف خطبـ١ ؾدؿـت أ٫ ٜكبـٌ َـين ٚإٔ ٜهـٕٛ ق      

ؾكاٍ عًٞ نطّ اهلل ٚدٗـ٘ ت ب٦ػـُا قـٓعتت ؾهٝــ نـإ سـسٜجو ؟ قـاٍ ايطدـٌ: أْـٞ ضدـٌ قكـاب خطدـت إىل             

، ؾـصعت بكـط٠ ٚغـًدتٗا ؾبُٝٓـا أْـا أقـًدٗا ٚايػـهني يف ٜـسٟ أخـصْٞ ايبـٍٛ ؾأتٝـت خطبـ١             (2)ساْٛتٞ يف ايػًؼ

اديت ٚعـست أضٜـس سـاْٛتٞ ؾـيفشا بٗـصا املكتـٍٛ ٜتؿـشط يف زَـ٘ ؾـطاعين أَـطأ٠           ناْت بكطبٞ ؾسخًتٗا ٚقهـٝت سـ  

ؾٛقؿت أْعط اؿ١ٝ ٚايػهني يف ٜسٟ، ؾًـِ أؾـعط أ٫ ٚأقـشابو ٚقـس ٚقؿـٛا: عًـٞ ؾأخـصْٚٞ ؾكـاٍ ايٓـاؽ:ت ٖـصا           

ٜ  (3)قتٌ ٖصات َايـ٘ قاتـٌ غـٛاٙ، ؾأٜكٓـت أْـو ٫ تـذلى قـٛشلِ يكـٛيٞ ؾاعذلؾـت مبـا مل أدٓـ٘ت            ٓـ١  ، ؾًـ٫ٛ ٖـصٙ ايكط

 ايك١ٜٛ. 

ؾيفٕ ايعطٚف ايـيت ٚدـس ؾٝٗـا املـتِٗ بايكتـٌ تـٛسٞ ٚت٪ؾـط بكـ٠ٛ إىل          –ملاشا شٖب ب٘ ايكّٛ إىل عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ 

أْ٘ ٖٛ املتِٗ ٫ٚ غٛاٙت ٚيٛ ٫ تًـو ايكطٜٓـ١ ملـا قـاٍ ايٓـاؽ يًُـتِٗ ت ٖـصا قتـٌ ٖـصات َٚايـ٘ قاتـٌ غـٛاٙت ٚي٫ٖٛـا              

مل جيٓٝــ٘ ا٭َـط ايــصٟ نـاز ٜــٛزٟ عٝاتـ٘ ٖٚــٛ بـط٤٣ يــ٫ٛ ظٗــٛض      أٜهـّا يــسؾع ايطدـٌ عــٔ ْؿػـ٘ ٚملــا اعـذلف مبــا    

 اؾاْٞ اؿكٝكٞ ٚاعذلاؾ٘ باضتهاب ايكتٌ ٚايصٟ اثبت خطأ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ايك١ٜٛ ٚايكاطع١ يف ظاٖطٖا.

ٚبٓــا٤ عًــ٢ َــا تكــسّ ٜذلدــح ايكــٍٛ عٓــسٟ بعــسّ ا٭خــص بــايكطا٥ٔ يف بــاب ايككــام يف ايــٓؿؼ ٚشيــو استٝــاط    

ٝٗــا َــٔ خطــط إشا عًُٓــا ايكــطا٥ٔ يف ٖــصا ايبــاب، ٫ غــُٝا إٔ ايككــام ٜػــكط بايؿــبٗات  يًــٓؿؼ َٚــا ٜذلتــب عً

                                                           
ايعػؼ: قـاٍ اؾـٖٛطٟ:ت عـؼ بعـؼ عػـا ٚعػػـات أٟ طـاف بايًٝـٌ ٖٚـٛ ْكـض ايًٝـٌ َـٔ أٖـٌ ايطٜبـ١ ؾٗـٛ: عـاؽ ٚقـّٛ عػـؼ َجـٌ خـازّ ٚخـسّ                      (1) 

 . 36/949ٚطايب ٚطًب، ٚأعػؼ َجٌ عؼ، أْعط ايكشاح يًذٗٛضٟ 

 . 3/956، قاٍ اؾٖٛطٟ، ايػًؼ: ظ١ًُ آخط ايٌٝ، ٚايتػًٝؼ ايػرل بايًٌٝ بػًؼ، أْعط ايكشاح اؾٖٛطٟ ايػًؼ(2) 

 . 56-55ايططم اؿه١ُٝ م(3) 
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 -ؾٝػتطٝع املتِٗ ايتُػو مببسأ زض٤ ايككام بايؿب١ٗ يف َٛاد١ٗ ايكطا٥ٔ ٚقس ض٣ٚ عـٔ عُـط بـٔ اـطـاب    

 .(1)قٛي٘ ت ٭ٕ أخط٧ يف ايعؿٛ خرل َٔ إٔ أخط٧ يف ايعكٛب١ت –ضنٞ اهلل عٓ٘ 

ع٣ٛ بايكػا١َ إشا ناْـت ايكطٜٓـ١ قـس بًػـت سـس ايًـٛخ ٚايعـسا٠ٚ ايعـاٖط٠ سػـبُا غـبل           دطمي١ ايكتٌ قٌ ايس

 (2) بٝاْ٘ يف ؾكٌ ايكػا١َ ٚشيو ست٢ ٫ ٜؿًت اجملطَٕٛ َٔ ايعكاب بسع٣ٛ عسّ زيٌٝ اإلثبات املكٓع.

 ايبشح خ٬ق١

ايــيت ٜكــّٛ عًٝٗــا ايكهــا٤  إٕ اإلثبــات يف املعــا٬َت املسْٝــ١ ٚاؾٓا٥ٝــ١ ٚغرلٖــا َــٔ املعــا٬َت َــٔ أٖــِ ايــسعاَات   

ؼكٝكا يًعسٍ ، ٚمحا١ٜ يًشكٛم ٚقْٛا يًُذتُع َٔ ا٫عتسا٤ عًُٝٗا ٚملا ناْت ايكطا٥ٔ َٔ ٚغـا٥ٌ اإلثبـات   

سٝح ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ يف اعتباض ايكطا٥ٔ زي٬ٝ َٔ طـطم اإلثبـات ٖٚـِ    املتٓٛع١ َٔ سٝح َكسضٖا ٚسذٝتٗا 

كـٍٛ ظـٛاظ ايعُـٌ ٚايكهـا٤ بـايكطا٥ٔ باعتباضٖـا ططٜكـا َـٔ طـطم          يف شيو ؾطٜكـإ .ايؿطٜـل ا٭ٍٚ : شٖـب إىل اي   

 إثبات زعا٣ٚ اؿكٛم  ٚاؾٓاٜات  .

  ِ أْٗــا َتطــٛض٠ سػــب ظــطٚف ايعَــإ   ايؿطٜــل ايجــاْٞ : شٖــب إىل املٓــع َــٔ ايعُــٌ ٚايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ .  َــع ايعًــ

َٚــس٣ سذٝتٗــا يف املعــا٬َت   ٚاملهــإ ، ٚشلــا أُٖٝــ١ نــبرل٠ يف اإلثبــات ٚيكــس اقتهــ٢ شيــو إٔ ْتٓــاٍٚ ايكــطا٥ٔ       

املس١ْٝ يف عس٠ َباسح  سٝح ٚقس تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايبشح  تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف ايًػـ١ ٚا٫قـط٬ح   

ٚيف ايكــإْٛ  ٚيف املبشــح ايجــاْٞ ؼــسثت عــٔ اخــت٬ف ايؿكٗــا٤ يف َؿــطٚع١ٝ ايعُــٌ ٚايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ ٚأزيــ١         

ؼـسثت عـٔ سايـ١ ايكهـا٤ بـايكطا٥ٔ يف ايكـإْٛ املـسْٞ ايـُٝين ٚايكـٛاْني           اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني ٚيف املبشح ايجايـح 

 .ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١

 

                                                           
قاٍ ايسنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبُٗٞ:ت ٚنشاٜا ايتعٌٜٛ ع٢ً ايكطا٥ٔ أَاّ قانُٓا اؾٓا١ٝ٥ نجرلٕٚ ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجرل٠، ؾكـس ض٣ٚ  (1) 

قتٌ آخط ثِ ٚنع٘ ؾٛم ؾذط٠ ٚاختؿ٢ ٚدا٤ ضدٌ أ٣ٚ إىل ظٌ ٖصٙ ايؿذط٠ ٚأغٓس ظٗطٙ إيٝٗا ؾتػاقطت قطـطات َـٔ زّ ايكتٝـٌ عًـ٢ ثٝابـ٘      إٔ ضد٬ 

٠ زٕٚ إٔ ٜؿعط، ثِ قاٍ ؿاي٘ بعس إٔ اغذلاح َٚا نإ خيطٛ ٚبهع خطٛات عٔ املهإ ست٢ دا٤ ْؿط َٔ ايٓاؽ ٚقع ْعطِٖ ع٢ً ايكتٌٝ ؾٛم ايؿذط

ٌ ٚاقتازٚٙ ٚقسّ يًُشان١ُ ؾشهُت عًٝ٘ احمله١ُ بايػـذٔ َػـتٓس٠ إىل ٚدـٛز زّ ايكتٝـٌ عًـ٢ ثٝابـ٘ ٚؿـام ايٓـاؽ بـ٘ ٚسـسٙ يف ٖـصا            ؾًشكٛا بايطد

                     ٚ اْـعاٍ  املهإ ٚايطدـٌ بـط٤ٟ ممـا ْػـب إيٝـ٘. ٖٚـصا ٜطٜٓـا َـس٣ َـا ٜـٓذِ عـٔ ا٫عتُـاز عًـ٢ ايكـطا٥ٔ يف ٖـصا ايبـاب ٚايتعٜٛـٌ عًٝٗـا َـٔ ظًـِ ا٭بطٜـا٤ 

زٚمنا شْب ؾعًٛٙ أٚ دطٜط٠ اضتهبٖٛا ٚيٛ أدعْا ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ٖصا ايباب ؿهِ ايكها٠ مبجٌ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ستُا، ٚيف ٖصا َـٔ ايعًـِ   ايعكاب بِٗ 

 . 103َا ٜٛزٟ عٝا٠ ايهجرل َٔ ا٭بطٜا٤ ... أْعط َٔ ططم اإلثبات، م

ُٗٛض َٔ املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً، أَا اؿٓؿ١ٝ ؾايكػا١َ عٓسِٖ يٓؿـٞ  ٚقس ثبت إٔ ايكػا١َ زيٌٝ إلثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١ يف قٍٛ اؾ(2) 

ٖـٌ  ايت١ُٗ عٔ أٌٖ احمل١ً ٚاملٛنع ايصٟ ٚدس ؾٝ٘ ايكتٌٝ، أَـا ايسٜـ١ ؾٗـٞ يٝػـت عكٛبـ١ يف ْعـط اؿٓؿٝـ١ ٚإمنـا ٖـٞ بػـبب ٚدـٛز ايكتٝـٌ َـٔ أظٗـط أ              

 احمل١ً.
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 :ايؿٗــــطؽ

ٖـــ، َطبعــ١ ا٭ٚقـــاف   370أسهــاّ ايكــطإٓ يًذكــام: أمحــس بــٔ عًــٞ ايـــطاظٟ اؾكــام املتــٛيف غــ١ٓ           .1

 ٖـ.1325 اإلغ١َٝ٬ يف زاض اـ٬ؾ١ ايع١ًٝ غ١ٓ

ٖــ، زاض  671اؾاَع ٭سهاّ ايكـطإٓ ت تؿػـرل ايكـططيبت قُـس أمحـس ا٭ْكـاضٟ ايكـططيب املتـٛيف غـ١ٓ           .2

 ّ.1965أسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ ، برلٚت يبٓإ طبع١ غ١ٓ 

ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 852-733بًٛؽ املطاّ َٔ أزي١ ا٭سهاّ: يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ ) .3

 يبٓإ.

ٖــ ، زاض  ٥970ل ؾطح نٓع ايـسقا٥ل: ظٜـٔ ايـسٜٔ بـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ لـِٝ اؿٓؿـٞ، املتـٛيف غـ١ٓ           ايبشط ايطا .4

 املعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط برلٚت يبٓإ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ) أعٝس طبع١ با٭ٚؾػت(.

ٖـــ، زاض 587بــسا٥ع ايكــٓا٥ع يف تطتٝــب ايؿــطا٥ع: عــ٤٬ ايــسٜٔ أبــٛبهط بــٔ َػــعٛز ايهاغــاْٞ املتــٛيف غــ١ٓ    .5

 -ٖـــ1394، ايطبعــ١ ايجاْٝــ١ غــ١ٓ  1910 -ٖـــ1328طبــٞ، بــرلٚت يبٓــإ ايطبعــ١ ا٭ٚىل غــ١ٓ   ايهتــاب ايع

1974.ّ 

زاض أسٝا٤ ايذلاخ  -طبع١ ثايج١ -ؾطح اجمل١ً )ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ(: غًِ ضغتِ باظايًبٓاْٞ .6

 ايعطبٞ برلٚت، يبٓإ.

ٖــــ( 893-833طؽ )ايؿٛانــ٘ ايبسضٜــ١: قُـــس بــٔ قُــس بـــٔ قُــس بـــٔ خًٝــٌ املعــطٚف بـــأبٔ ايؿــ         .7

 (، َطبٛع بٗاَـ اجملاْٞ ايعٖط١ٜ.1429-1989)

تبكــط٠ اؿهــاّ يف أقــٍٛ ا٭قهــ١ٝ َٚٓــاٖر ا٭سهــاّ ، بٗــاَـ : ؾــتح ايعًــٞ املايــو/ يًكانــٞ بطٖــإ      .8

ٖـــ. 799ايــسٜٔ إبــطاِٖٝ ابــٔ عًــٞ بــٔ أبــٞ ايكاغــِ ابــٔ قُــس بــٔ ؾطدــٕٛ املــايهٞ املــسْٞ املتــٛيف غــ١ٓ       

 ّ.1958 -ٖـ١ْٝ1378 َطبع١ َكطؿ٢ اؿًيب بايكاٖط٠ غ١ٓ ايطبع١ ا٭خرل٠ ايٓػد١ ايجا

تٗصٜب ايؿطٚم ٚايكٛاعس ايػ١ٝٓ يف ا٭غطاض ايؿك١ٝٗ بٗاَـ: ايؿطٚم يًكطايف: ايؿٝذ قُـس عًـٞ بـٔ     .9

ايؿٝذ سػني َؿيت املايهٝـ١ ايكـطٕ ايطابـع عؿـط اشلذـطٟ، زاض املعطؾـ١ بـرلٚت يبٓـإ تكـٜٛط َـٔ ْػـد١            

 ٖـ.1346أٚىل غ١ٓ َطبع١ عٝػ٢ اؿًيب مبكط طبع١ 
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ايؿطٚم )أْٛاض ايدلٚم يف أْـٛا٤ ايؿطٚم(:تؾـٗاب ايـسٜٔ أبـٛ ايعبـاؽ ايهـٗادٞ ايؿـٗرل بـايكطايف املتـٛيف           .10

ٖـ، طبع١ 1346برلٚت يبٓإ ، تكٜٛط َٔ ْػد١ عٝػ٢ اؿًيب مبكط غ١ٓ  –ٖـ، زاض املعطؾ١ 184غ١ٓ 

 أٚىل.

ساهلل ابــٔ قُــس بــٔ عبــسايدل ايُٓـــطٟ     ايهــايف يف ؾكــ٘ أٖــٌ املسٜٓــ١ املــايهٞ: أبــٛ عُــط ٜٛغــــ بــٔ عبــ          .11

ٖـ، ؼكٝل ايسنتٛض قُس قُس أدٝس ٫ٚ ضَاز بو املٛضٜتاْٞ ايٓاؾط: 463ايكططيب املتٛيف غ١ٓ 

 َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١ ايبطشا٤ ايطٜاض.

إع٬ّ املـٛقعني عـٔ ضب ايعـاملني: قُـس بـٔ أبـٞ بهـط املعـطٚف بـأبٔ ايكـِٝ ايطـطم اؾٛظٜـ١ املتـٛيف غـ١ٓ                .12

 ّ.1966-ٖـ1388طبع١ غ١ٓ ٖـ، 751

ايعطٚف اؿه١ُٝ يف ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ: سلؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبـٞ بهـط املعـطٚف بـأبٔ قـِٝ اؾٛظٜـ١        .13

ٖـــ( طبــع زاض ايهتــب ايعًُٝــ١ بــرلٚت يبٓــإ، تٛظٜــع زاض ايبــاظ َهــ١ املهطَــ١،      751-691ٚبــأبٔ ايكــِٝ ) 

 ّ.1953-ٖـ1378ْػد١ ثا١ْٝ: َطبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ بايكاٖط٠، طبع١ غ١ٓ 

زاض ايؿهط برلٚت، يبٓإ، َطبعـ١ طـطبني زَؿـل طبعـ١      -املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ: َكطؿ٢ أمحس ايطظقا .14

 ّ، ايطبع١ ايػازغ1965.١ -ٖـ1384غ١ٓ 

َــٔ طــطم اإلثبــات يف ايؿــطٜع١ ٚيف ايكــإْٛ: ايــسنتٛض أمحــس عبــساملٓعِ ايبٗــٞ ، ايطبعــ١ ا٭ٚىل غــ١ٓ       .15

 ّ، زاض ايؿهط ايعطبٞ برلٚت يبٓإ.1965

ٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ: بيفؾطاف ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ ، َطابع زاض ايؿهط ايعطبٞ بايكاٖط٠، طبعـ١  َٛغ .16

 ّ.1966غ١ٓ 

ٖـ، َهتب١ قبٝح ايكاٖط٠ طبع١ 816ايتعطٜؿات: ايػٝس ايؿطٜـ عًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ املتٛيف غ١ٓ  .17

 ٖـ.1321غ١ٓ 

ٖــ، ؼكٝـل أمحـس    393تـٛيف غـ١ٓ   ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ: إزلاعٌٝ بـٔ محـاز اؾـٖٛطٟ امل    .18

 ّ.1982 -ٖـ1402عبسايػؿٛض عطاض ايطبع١ ايجا١ْٝ غ١ٓ 

ٖــ، ْػـد١   711يػإ ايعطب: أبٛ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ بـٔ َٓعـٛض املكـطٟ املتـٛيف غـ١ٓ       .19

ّ ْػــد١ ثاْٝـ١ َطبعــ١ نٛؾـاتَٛاؽ ٚؾــطناٙ   1956 -ٖــ 1375أٚىل طباعـ١ زاض قــازض بـرلٚت غــ١ٓ   

 ٫ٛم.َكٛض٠ عٔ طبع١ ب
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ٖــ َطبعـ١   817ايكاَٛؽ احملٝط: فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚظ ابـازٟ ايؿـرلاظٟ املتـٛيف غـ١ٓ      .20

 ٖـ، َكط.1332ايػعاز٠ طبع١ غ١ٓ 

ٖـ، زاض ايهتب ايعطب١ٝ برلٚت، 666كتاض ايكشاح: قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبسايكازض ايطاظٟ املتٛيف غ١ٓ  .21

 تٛظٜع زاض ايباظ َه١ املهط١َ.

ٓرل: يف غطٜب ايؿطح ايهبرل يًطاؾعٞ: أمحس بٔ قُس ابٔ عًٞ املكطٟ ايكَٝٛٞ املتٛيف غ١ٓ املكباح امل .22

 ٖـ، ؼكٝل زنتٛض عبسايععِٝ ايؿٓاٟٚ زاض املعاضف ايكاٖط٠.770

اإلع٬ّ : )قاَٛؽ تطادِ ا٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ ايعطب ٚاملػـتعط بـني ٚاملػتؿـطقني(: خـرل ايـسٜٔ       .23

بــرلٚت يبٓـإ ايطبعــ١ اـاَػـ١ َــاٜٛ    -ّ( زاض ايعًــِ ي٬ًُٜـني 1976-1893ايعضنًـٞ ايسَؿـكٞ )  

 .1980غ١ٓ 

ٖـ، ؼكٝل 1158نؿاف اقط٬سات ايؿٕٓٛ: قُس عًٞ ايؿاضٚقٞ ايؿٗاْٟٛ املتٛيف بعس غ١ٓ  .24

ايسنتٛض يطؿٞ عبسايبسٜع تطمج١ ايسنتٛض عبساملٓعِ قُس سػٓني َطادع١ ا٭غتاش أَني 

ّ 1963-ٖـ1383ًتأيٝـ ٚايذلمج١ ٚايطباع١ ٚايٓؿط طبع١ غ١ٓ اـٛيٞ امل٪غػ١ املكط١ٜ ايعا١َ ي

 ّ.1862، ْػد١ ثا١ْٝ طبع١ نًه١ اشلٓس غ١ٓ 

 :اشلٛاَــــ

ٖـ، ٖٛ عجُإ بٔ عًٞ بـٔ قذـٔ ؾدـط ايـسٜٔ ايعًٜعـٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ        743ٖاَـ ايعًٜعٞ: املتٛيف غ١ٓ  .1

ت تبٝني اؿكا٥ل يف ؾطح نٓع ٖـ، ي٘ 743ٖـت أؾت٢ ٚزضؽ ٚتٛيف ؾٝٗا غ١ٓ 705َطَٛم قسّ يًكاٖط٠ غ١ٓ 

، 4/210ايسقا٥لت بطن١ ايه٬ّ ع٢ً أسازٜح ا٭سهاّ ت ؾطح اؾاَع ايهبرل، يف ايؿك٘ اؿٓؿٞ، اإلعـ٬ّ  

 .2/143، َؿتاح ايػعاز٠ 115ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ م

ّ( ٖــٛ: قُــس أَــني بــٔ عُــط بــٔ عبــسايععٜع       1836-1784ٖـــ( )1252-1198ٖــاَـ ابــٔ عابــسٜٔ: )   .2

ؾكٝ٘ ايسٜاض ايؿا١َٝ ٚأَاّ اؿٓؿ١ٝ يف عكطٙ، ٚيس ٚتٛيف يف زَؿل . َـٔ تكـاْٝؿ٘   عابسٜٔ ايسَؿكٞ، 

، ضز املدتاض ع٢ً ايساض املدتاضت يف ايؿك٘ اؿٓؿـٞ ٜعـطف عاؾـ١ٝ ابـٔ عابـسٜٔ ت ضؾـع ا٭ْعـاض عُـا أٚضزٙ         

 .6/42ع٢ً ايساض املدتاضت ٚايعكٛز ايسض١ٜ يف تٓكٝح ايؿتاٟٚ اؿاَس١ٜت ٚغرلٖا، اإلع٬ّ 

ٖـ( ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بـٔ قُـس بـٔ ؾطسـٕٛ، بطٖـإ ايـسٜٔ ايٝعُـطٟ، عـامل         799أبٔ ؾطسٕٛ ) ٖاَـ .3

ٖـ، َػطبٞ ا٭قـٌ ْػـب٘ إىل ٜعُـط بـٔ َايـو بـٔ عـسْإ ضسـٌ         799عاخ، ٚيس ْٚؿأ َٚات باملس١ٜٓ غ١ٓ 
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 ٖـ أقـٝب بايؿـاجل يف ؾـؿ١ ا٭ٜػـط َٚـت     793ٖـ، تٛىل قها٤ املس١ٜٓ غ١ٓ 792ملكط ٚايكسؽ ٚايؿاّ غ١ٓ 

بػبب٘، َٔ ؾٝٛر املايه١ٝ َٔ نتب، ت ايسٜباز املصٖب، بٝكـط٠ اؿهـاّ، طبكـات عًُـا٤ املػـطب، تػـٌٗٝ       

 . 1/52املُٗات، يف ؾطح داَع ا٭َٗات ٫بٔ اؿادب، أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖٛ: أمحس بٔ أزضٜؼ بٔ عبـسايطمحٔ أبـٛ ايعبـاؽ ؾـٗاب     1285ٖـ املٛاؾل 684ٖاَـ ايكطايف املتٛيف ) .4

ايكطايف: َٔ نباض عًُا٤ املايه١ٝ، ْػبت٘ إىل قبًٝـ١ نـٗاد١ َـٔ بطابـط٠ املػـطب، ٚإىل       ايسٜٔ ايهٗادٞ

ايكطاؾــ١ احملًــ١ اجملــاٚض٠ يكــدل اإلَــاّ ايؿــاؾعٞ بايكــاٖط٠، ايكــطايف َكــطٟ املٛيــس ٚايٓؿــأ٠ ٚايٛؾــا٠، يــ٘       

يف متٝــع َهـؿات دًًٝــ١ يف ايؿكــ٘ ٚا٭قــٍٛ َٓٗـات أْــٛاض ايــدلٚم يف أْــٛا٤ ايؿـطٚمت ايــصخرل٠، ٚا٭سهــاّ    

ايؿتاٟٚ عٔ ا٭سهاّت، ٚتكطف ايكانٞ ٚا٭َاّت ايبٛاقٝت يف أسهاّ املٛاقٝـت، ٚؾـطح تٓكـٝح ايؿكـٍٛ،     

ٖــ، أْعـط: ايـسٜباز    684كتكط تٓكٝح ايؿكٍٛ، ٚغرلٖـا َـٔ املكـٓؿات ايٓؿػـ١ٝ، تـٛيف بايكـاٖط٠ غـ١ٓ        

 .1/95، اإلع٬ّ 67، م62املصٖب م

ٖٛ أمحس بٔ أمحس بٔ عبـساهلل بـٔ دـع٤٣ ايهًـيب     ّ( 1340-1293ٖـ( )741-693ٖاَـ أبٔ دع٤٣: ) .5

ؾكٝ٘ َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٚايًػ١، َٔ أٌٖ غطْاط١، َـٔ نتبـ٘ت ايكـٛاْني ايؿكٗٝـ١ت يف تًدـٝل َـصٖب       

املايه١ٝ، ٚتكطٜب ايٛقٍٛ إىل عًِ ا٭قٍٛ، ايؿٛا٥س ايعا١َ يف ؿـٔ ايعاَـ١ ت تؿػـرل ، ايتػـٌٗٝ يعًـّٛ      

ايػـ١ٝٓ، ٚغــ١ًٝ املػـًِ يف تٗــصٜب قـشٝح َػـًِ ٖٚــٛ َـٔ ؾــٝٛر      ايتٓعٜـٌ ، ا٭ْـٛاض ايػــ١ٝٓ يف ا٭يؿـاظ    

 .3/272، ْؿح ايطبٝب5/325يػإ ايسٜٔ بٔ اـطٝب أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖــٛ: قُــس بــٔ أبــٞ بهــط بــٔ أٜــٛب غــعس ايعضعــٞ          135-1292ٖـــ() 151-691ٖــاَـ أبــٔ ايكــِٝ:)   .6

عًُا٤، َٛيسٙ ٚٚؾات٘ ايسَؿكٞ، أبٛ عبساهلل سلؼ ايسٜٔ َٔ أضنإ اإلق٬ح اإلغ٬َٞ ٚأسس نباض اي

يف زَؿل، تًُٝص يؿٝذ اإلغ٬ّ أبٔ ت١ُٝٝ ست٢ نإ ٫ خيـطز عـٔ ؾـ٤ٞ َـٔ أقٛايـ٘ بـٌ ٜٓتكـط يـ٘ يف         

مجٝــع َــا ٜكــسض عٓــ٘ ٖٚــٛ ايــصٟ ٖــصب نتبــ٘ ْٚؿــط عًُــ٘ ٚغــذٔ َعــ٘ يف قًعــ١ زَؿــل ٚأٖــني ٚعــصب    

ـًـ  ل عٓــس بػــبب٘ ٚظٝـــ بــ٘ عًــ٢ مجــٌ َهــطٚبا بايعكــ٢ ٚأطًــل بعــس َــٛت أبــٔ تُٝٝــ١ نــإ سػــٔ اـ

ايٓاؽ قب ؾُٝع ايهتب ٚأيـ َٓٗا ايهجرل. َٔ شيو أع٬ّ املٛقعني، ايططم اؿهُٝـ١ يف ايػٝاغـ١   

ايؿطع١ٝ، ؾؿا٤ ايعًٝـٌ يف َػـا٥ٌ ايكهـا٤ ٚايكـسض ٚاؿهُـ١ ٚايتعًٝـٌ نؿــ ايػطـا٤ يف سهـِ زلـاع           

ّ املٛيـٛز، ايكـٛاعـ   ايػٓا٤ ٚأسهاّ أٌٖ ايص١َ. ، ظاز املعاز ؾطح ايؿطٚط ايعُط١ٜ ، ؼؿ١ املٛزٚز، بأسها

املطغــ١ً عًــ٢ اؾُٗٝــ١ ٚاملعطًــ١، ايهاؾٝــ١ ٚايؿــاؾ١ٝ، َٓعَٛتــ٘ يف ايعكا٥ــس ، َــساضز ايػــايهني، ايٛابــٌ    
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ايكــٝب َــٔ ايهًــِ ايطٝــب، أغاثــ٘ ايًــٗؿإ، ايجٝبــإ يف أقػــاّ ايكــطإٓ، ٚغرلٖــا َــٔ ايهتــب يف كتًـــ    

 .  6/56ا٭ع٬ّ  ،14/234، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 6/168نطٚب ايؿهط اإلغ٬َٞ ، أْعط 

ٖـ: أبٛ عبساهلل قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ ايكططيب اـعضدٞ ا٭ْسيػٞ، 671ٖاَـ ايكططيب املتٛيف،  .7

ايـٛضع املٓعبـس ايعاٖـس، نــإ َـٔ نبـاض املؿػــطٜٔ يًكـطإٓ ايهـطِٜ. تـٛيف يف َسٜٓــ١ بـٔ ْكـٝب يف سلــاٍ           

يف ؾطح أزلا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ،  ٖـ: َٔ نتب٘ ت اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓت ، ا٭ْػ671ٞأغٝٛط مبكط غ١ٓ 

، اإلعـــ٬ّ 317ؾُــع اؿـــطم بايعٖــس ٚايكٓاعـــ١، ايتكطٜـــب يهتــاب ايتُٗٝـــس، أْعـــط ايــسٜباز املـــصٖب م    

5/322          . 

ّ( ٖـٛ: أمحـس بـٔ عبـساؿًِٝ بـٔ عبسايػـ٬ّ بـٔ عبـساهلل بـٔ          1328-1263ٖــ( ) 728-161ابٔ ت١ُٝٝ ) .8

ٓبًٞ، أبٛ ايعباؽ تكـٞ ايـسٜٔ ابـٔ تُٝٝـ١، اإلَـاّ      أبٞ ايكاغِ اـهط ايؿُرلٟ اؿطاْٞ ايسَؿكٞ اؿ

ؾٝذ اإلغ٬ّ ٚيس عطإ ٚاؾـتٗط يف زَؿـل ٚغـذٔ بٗـا عـس٠ َـطات َٚـات َعـتك٬ّ يف قًعـ١ زَؿـل غـ١ٓ            

ٖــــ، تكـــاْٝؿ٘ ضمبـــا ظازت عًـــ٢ أضبعـــ١ آ٫ف نطاغـــٞ، أٚ ث٬ ا٥ـــ١ فًـــس َٓٗـــا ت مجـــع اؾٛاَـــع ت   728

، ؾـــٛات 1/144َٓٗــاز ايػـــ١ٓ ايٓبٜٛــ١، أْعـــط اإلعــ٬ّ     ٜٚػــ٢ُ ايػٝاغــ١ ايؿـــطع١ٝت ايؿتــاٟٚ ٚاإلميـــإ،   

 .  14/135، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 45-1/35ايٛؾٝات 

( ٖــٛ عبـــساملٓعِ بــٔ عبـــسايطسِٝ اـعضدــٞ أبـــٛ    204-1130ٖــــ( )566-524عبــساملٓعِ بـــٔ ايؿــطؽ: )   .9

ٕ   -عبــساهلل املعــطٚف بــأبٔ ايؿــطؽ   قانــٞ اْسيػــٞ عــٔ عًُــا٤ املايهٝــ١ بػطْاطــ١ ٚإىل ايكهــا٤ يف َــس

ٖـــ يــ٘  599نــجرل٠ با٭ْــسيؼ ٚغطْاطــ١ ٚدعــٌ إيٝــ٘ ايٓعــط يف اؿػــب١ ٚايؿــطط١ تــٛيف يف ايــبرل٠ غــ١ٓ       

، 218ٖـ أْعط ايسٜباز املصٖب م553تكاْٝـ َٓٗا: ت أسهاّ ايكطإت ٚقس ؾطؽ َٔ تأيٝؿ١ عطغ١ٝ غ١ٓ 

 .4/168اإلع٬ّ 

ْــٞ: أبــٛ ٚا٥ًــ١ قانــٞ   ( ٖــٛ اٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ بــٔ قــط٠ املع  740-666ٖـــ( )122-46أٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ )  .10

ايبكــط٠، ٚأســس أعادٝــب ايــسٖط يف ايؿطٓــ١ ٚايــصنا٤، ؾٝهــطب بــ٘ املجــٌ بصنا٥ــ٘ قــاٍ عٓــ٘ اؾــاسغ ت   

اٜاؽ َٔ َتأخطٟ َكط َٚٔ َكس١َ ايكها٠، نإ قازم اؿسؽ تكّٝا عذٝب ايؿطاغ١ َُّٗا ٚدٝٗـا  

َٝــعإ ا٫عتــساٍ   1/81ٚؾٝــات ا٭عٝــإ   2/23ٖـــ ، أْعــط اإلعــ٬ّ  122عٓــس ايؿكٗــا٤. تــٛيف بٛاغــط غــ١ٓ   

1/131  . 
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ّ( ٖــٛ: قُــس بــٔ عبــساهلل بــٔ قُــس املعــاؾطٟ ا٫ؾــًٝٝٞ     1148-107ٖـــ( )543-468ابــٔ ايعطبــٞ: )  .11

املايهٞ أبٛبهط بٔ ايعطبٞ قاض. َـٔ سؿـاظ اؿـسٜح ٚيـس يف اؾـب١ًٝٝ ٚضسـٌ إىل املؿـطم ٚبـطع يف ا٭زب         

٘ ٚا٭قـــٍٛ ٚايتؿػـــرل ٚا٭زب ٚبًـــؼ ضتبـــ١ ا٫دتٗـــاز يف عًـــّٛ ايـــسٜٔ ٚقـــٓـ نتبـــا يف اؿـــسٜح ٚايؿكـــ 

ٖـــ بــايكطب َــٔ ؾــاؽ ٚزؾــٔ ؾٝٗــا َــٔ نتبــ٘ ايعٛاقــِ َــٔ ايكٛاقــِ، عاضنــ١    543ٚايتــاضٜذ، َــات غــ١ٓ 

ا٭ســٛشٟ يف ؾــطح ايذلَــصٟ ، أسهــاّ ايكــطإٓ ، ايكــبؼ يف ؾــطح َٛاطــأ ابــٔ أْــؼ، ايٓاغــذ ٚاملٓػــٛر ،            

ــٍٛ ، أ      ــ٬ف ، احملكـ ــا٥ٌ اــ ــاف يف املػـ ــو، اإلْكـ ــأ َايـ ــ٢ َٛطـ ــايو عًـ ــاب   املػـ ــإ، نتـ ــإ ا٭عٝـ عٝـ

املــتهًُني، قــإْٛ ايتأٜٚــٌ، ٚقــاٍ عٓــ٘ ابــٔ بؿــهٛاٍ: ت أبــٔ ايعطبــٞ ختــاّ عًُــا٤ ا٭ْــسيؼ ٚآخــط أ٥ُتٗــا    

ــ٬ّ    ــط اإلعــ ــا ، أْعــ ــإ  6/230ٚسؿاظٗــ ــات ا٭عٝــ ــب   1/489، ٚؾٝــ ــح ايطبٝــ ــسيؼ  1/340ْؿــ ــا٠ ا٭ْــ ، قهــ

 . 136ن١ٝ م، ؾذط٠ ايٓٛض ايع222، 2/221ايؿهط ايػاَٞ  218ايسٜباز املصٖب م -105م

ّ( ٖـٛ: قُــس بـٔ عًــٞ ابـٔ عُــط ايتُُٝـٞ املــاظضٟ، أبـٛ عبــساهلل،      1141-1063ٖـــ( )536-453املـاظضٟ )  .12

قــسخ َــٔ نبــاض ؾكٗــا٤ املايهٝــ١ ْػــبت٘ إىل بًــس٠ ، َــاظض ظعٜــط٠ قــك١ًٝ تــٛيف باملٗسٜــ١، َــٔ نتبــ٘ ،    

 ٚ ع، ٚايهؿــ ٚا٭ْبـا٤ يف   املعًِ بؿٛا٥س َػًِ، يف اؿسٜح تعًٝكّا ع٢ً قشٝح َػًِ، ٚايتًكني يف ايؿـط

ايــطز ا٭سٝــا٤ يًػــعاٍ ٚاٜهــاح احملكــٍٛ يف ا٭قــٛات ، ٚنتــب أٜهــّا يف ا٭زب ، ٚأْعــط ٚؾٝــات ا٭عٝــإ   

 .  6/277، ٚا٭ع٬ّ 1/486

ّ( ٖٛ: ازلاعٌٝ إبٔ إغـشام بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ محـاز بـٔ       896-815ٖـ( )82-200ايكانٞ إزلاعٌٝ ) .13

دًٝــٌ ايتكــاْٝـ َــٔ بٝــت عًــِ ٚؾهــٌ، قــاٍ ابــٔ     ظٜــس اؾٗكــُٞ ا٭ظزٟ، ؾكٝــ٘ عًــ٢ َــصٖب َايــو    

ؾطسـٕٛ: ت نــإ بٝــت آٍ محــاز بــٔ ظٜــس عًــ٢ نجــط٠ ضدــاشلِ ٚؾــٗط٠ أع٬َٗــِ َــٔ أدــٌ بٝــٛت ايعًــِ يف   

ايعطام، ِٖٚ ْؿطٚا َصٖب اإلَـاّ َايـو ٖٓـاى ٚعـِٓٗ أخـص، ؾُـِٓٗ َـٔ أ٥ُـ١ ايؿكـ٘ ٚضدـاٍ اؿـسٜح            

       ٗ ِ مــٛ ث٬ ا٥ــ١ عــاّ. ٚيــس يف ايبكــط٠    عــس٠ نًــِٗ دًــ١ ٚضدــاٍ غــ١ٓ تــطزز ايعًــِ يف طبكــاتِٗ ٚبٝــٓ

ٚاغتٛطٔ بػساز ٚنـإ َٛتـ٘ ٖـٛ ايباعـح يًُـدلز عًـ٢ تـأيٝـ نتابـ٘ت ايتعـاظٟ ٚاملعاْـٞ، َـٔ تأيٝؿـ٘ ،             

املٛطأ يف أسهاّ ايكطإٓ، املبػٛط يف ايؿك٘، ايطز ع٢ً أبٞ سٓٝؿ١، ايطز ع٢ً ايؿاؾعٞ يف بعـض َـا أؾتـا    

فًسات ا٭قٍٛ ، ايػٓٔ، ا٫ستٝاز بـايكطإٓ، أْعـط ايـسٜباز     10ب٘، ا٭َٛاٍ ٚاملػاظٟ، ؾٛاٖس املٛطأ يف 

 .  6/310، اإلع٬ّ 6/284، تاضٜذ بػساز 33، ؾتا٠ ا٭ْسيؼ م92املصٖب م
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 أ.د. حمىد أحمد محمد الفقيه مقاروة دراسة -  اليمىي والقاوىن اإلسالمي الفقه في بالقرائه اإلثبات
 

ّ( ٖٛ خرل ايططٜل أبٔ أمحس بٔ عًـٞ ا٭ٜـٛبٞ ايعًُٝـٞ    1671-1585ٖـ( )1081-993اـرل ايطًَٞ ) .14

ٖـــ، َٚهــح يف ا٭ظٖــط  1007ىل َكــط غــ١ٓ  ايؿــاضٚقٞ َــٔ أٖــٌ ايطًَــ١ بؿًػــطني ٚيــس َٚــات ؾٝٗــا ضســٌ إ    

ٖـ َٔ نتبـ٘، ايؿتـاٟٚ   1081ايط١ًَ ؾاؾت٢ ٚزضؽ إىل إٔ تٛيف غ١ٓ  –ايؿطٜـ غت غٓني ٚعاز إىل بًسٙ 

اـرلٜــ١ يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ َٚعٗــط اؿكــا٥ل ساؾــ١ٝ عًــ٢ ايبشــط ايطا٥ــل يف ؾكــ٘ اؿٓؿٝــ١ ٚيــ٘ زٜــٛإ    

 . 2/327، اإلع٬ّ 2/134ايؿشط ، أْعط خ٬ق١ ا٭ثط 

ّ(، ٖــٛ: عبسايطؾــٝس بــٔ أبــٞ سٓٝؿــ١ بــٔ عبــسايطظام، أبــٛ        1145-1074ٖـــ( ) 540-467ايٛايــٛاؾٞ: ) .15

ايؿتح ظـطٖرل ايـسٜٔ ايٛيـٛاؾٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ، ٚيـس َٚـات ببًـسٙت ٚيـٛاجلت بٝسخؿـإ ٚتؿكـ٘ يف بًـس٠ت             

، 94بًذت َٔ نتب١ يف ايؿكـ٘ اؿٓؿـٞ، ايؿتـاٟٚ ايٛيٛاؾٝـ١ ت َـٔ فًـسٜٔت أْعـط ايؿٛا٥ـس ايبٗٝـ١ م         

 . 3/353اإلع٬ّ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 


