


 

 (1)ابن عساكر وكتابه ) إتحاف الزائر (شيخ الحجاز 

 مصطفى عمار منال . د
 باحث ورئيص قشم املخطوطات والوثائق

 مبركز حبوث ودراسات املدينة املنورة
 

قاٍ :  عٓٗا ، إٔ ضغٍٛ اهلل  اهلل ضنٞ عا٥ؿ١ املؤٌَٓ أّ عٔ

َََٓبُِّرَن ١ََٜٓٔسا امَلََٝٓيِإ ِببَِّذ ُِٖٗايَّ )) (( ٖسَؾٚ َأَأ ١َهَّا 
(2) . 

ٚغع٢ يعٜاضتٗا  ، َػًِ نٌ فأذبٗا ;  ايٓيب زعا٤ ؼكل ٚيكس

نٌ  عٔ ٚنتبٛا ، املػًٌُ عًُا٤ بٗا ٚاٖتِ ، َػحسٖا يف ٚايكال٠

 ، ٚظٜاضتٗا ، ٚفها٥ًٗا ، َٚعاملٗا ، ٚأعالَٗا ، تاضىٗا ; أَٛضٖا َٔ أَط

 ٚنٌ َا ٜتعًل بٗا .

: عبس ايكُس بٔ عبس ايٖٛاب بٔ : اؿافظ األزٜب  ٖؤال٤ َٚٔ

،  ايؿافعٞ ايسَؿكٞ ، ( عػانط ابٔ ) ايُٝٔ أبٛ ، ايسٜٔ أٌَ ، اؿػٔ

إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف  ))ايعٜاض٠ ، ٚزلاٙ :  يف نتاب أٍٚ فيََّأ ايصٟ

 ، ٚفُٝا ًٜٞ عطض ٚزضاغ١ يًُؤيف ٚايهتاب : ((املكِٝ يًػا٥ط 

 : ازل٘ ْٚػب٘

أبددٞ ايدلندداس اؿػددٔ بددٔ ايٖٛدداب بددٔ  عبددس بددٔ ايكددُس عبددس

ٌ  ، اهلل قُس بٔ اؿػٔ بدٔ ٖبد١   ٔ  أَد ُٝ  ،  ايدسٜ ابدٔ   )،  ُِِٔأبدٛ ايد

  . (3)ْعٌٜ َه١،  ايسَؿكٞ ايؿافعٞ،  ( عػانط

 : َٛيسٙ ْٚؿأت٘

(1)ٖد614 األٍٚ ضبٝع 19 االثٌٓ ّٜٛ بسَؿل ٚيس
 ايكطٕ َػتٌٗ يف زَؿل ٚناْت ، 

،  املكسغٞ ا١ََسُق ٚابٔ ، ايكالح ابٔ : ٍاَثأ ; ايعًُا٤ أعٝإ َٔ نبرل بعسز ظاخط٠ ايػابع

 . ٚغرلِٖ،  ٚايٟٓٛٚ،  ط٣ِكٚابٔ َق،  ٚأبٞ ايدلناس ابٔ عػانط

                                                           

 ٜطبع اآلٕ قكّكا يف َطنع عٛث ٚزضاغاس املس١ٜٓ املٓٛض٠ . (1)

 . 1376، َٚػًِ ، يف اؿخ ، ضقِ :  1889َتفل عًٝ٘ ; أخطج٘ ايبداضٟ ، يف اؿخ ، ضقِ :  (2)

ٕ ،  2/328فٛاس ايٛفٝاس ،  3/362ايعدل ،  ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  (3)  329/ 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ،  4/202َطآ٠ اؾٓا

 . 5/395ؾصضاس ايصٖب ،  3/18ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/432ايعكس ايثٌُ ، 

 مدخل

أوالً : المؤلففف 
: 
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َٚدٔ أٖدِ ٖدصٙ    ،  نُا اؾتٗطس فٝٗا أغدط عطفدت بدسٚضٖا يف اؿٝدا٠ ايعًُٝد١     

ٚض٣ٚ  ٢ فٝٗدا ايعًدِ عدٔ ٚايدسٙ    فكدس تًكَّد  ،  أغط٠ املؤيف،  آٍ ابٔ عػانط،  األغط

ابدٔ   أبٝ٘ قُس بٔ أٓس بدٔ قُدس بدٔ اؿػدٔ بدٔ ٖبد١ اهلل )      ٚعٔ ابٔ عِ ،  عٓ٘

ٔ        ،  ( عػانط ٚعدٔ جدسٙ أبدٞ    ،  ٚعٔ عدِ أبٝد٘ عبدس ايدطذِٝ بدٔ قُدس بدٔ اؿػد

ُٖ ،  ايدلندداس اؿػددٔ بددٔ قُددس بددٔ اؿػددٔ بددٔ ٖبدد١ اهلل        ٝدد٘ ايددصٟ ض٣ٚ عددٔ ع

 ، ابٔ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل )ابٔ عػانط( اهلل ٖب١ ايسٜٔ قا٥ٔ ; اؿافظٌ اإلَاٌَ

 . َؤيف تاضٜذ زَؿل ابٔ عػانط ( ٚأبٞ ايكاغِ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل )

ٚقبٌ إٔ وهط فايؼ ،  ٖصٙ ايب١٦ٝ ايع١ًُٝ ايعا١َ ٚاـاق١ ْؿأ املؤيف ٚيف

 عًددِٝٗ هددب َددا عكددطٙ يف ايعًددِ طددالب نعدداز٠ أتكددٔ - َبهددط٠ غددٔ يف - ايػددُا 

يددسٜٔ َٚعطفدد١ باؿددسٜ   با ٕ٘ٚتفك دد َعطفتدد٘ ٚاإلملدداّ بدد٘ َددٔ ذفددظ يهتدداب اهلل   

 . ٚغرلٙ (2)اَْٞعُِنُا فكٌ يف شيو ايٖػ . ٚأقٛي٘

ذهدٛضّا ادايؼ    (4)بسأ َالظَد١ عًُدا٤ بًدسٙ    (3)ٚعٓسَا بًغ ايػازغ١ َٔ عُطٙ

ََد       ،  ايػُا  يف ٜدّٛ   ؽالَّفكس قٝس ازل٘ يف طبك١ زلدا  جدع٤ قُدس بدٔ ٖؿداّ بدٔ 

نٞ أٓس بٔ عبس ايطذِٝ بٔ زلاعّا ع٢ً ايٛظٜط ايكا (5)ٖد620غ١ٓ  ضجب 14 األذس

ٍٗ،  عسز نبرل َٔ ايعًُا٤ َٔ زَؿل يف زلع نُا . املكطٟ عًٞ تٛاضٜذ ٚفٝاتِٗ  تس

 : ِٖ أثطّا يف ذٝات٘ ايع١ًُٝٚنإ أبطَظ،  يف ايػُا  ٠٘ املبهطع٢ً غِّ

ٞ  اإلغددالّ أبددٛ قُددس عبددس اهلل )   ؾددٝذ - إَدداّ اؿٓابًدد١  ،  ( ابددٔ قساَدد١ املكسغدد

  . (6)ٖد620:  س،  قاذب املغين،  أٌٖ ايؿاّ يف ظَاْ٘ ٚعامل،  ظاَع زَؿل

،  أبٛ ااس قُدس بدٔ ذػدٌ بدٔ أٓدس ايكدعٜٚين       ايسٜٔ فس احملسث ايكانٞ -

  . (1)ٖد622:  س
                                                                                                                                        

  . 5/433ايعكس ايثٌُ  (1)

  . ٖٚٛ فطٜس يف باب٘،  أزب اإلَال٤ ٚاالغتُال٤:  يف نتاب٘ املطبٛ  (2)

ٕ إأٟ ،  ر١ زلا  ايكغرل إشا فِٗ اـطاب ٚضز اؾٛابفكس اتفل عًُا٤ اؿسٜ  ع٢ً ق،  غطاب١ يف ٖصا ال (3)

شنطٙ  ٚعُستِٗ يف شيو َا،  ٚذسزٙ بعهِٗ غُؼ غٓٛاس،  ٚيٝؼ بػٔ قسز٠،  ايعدل٠ بايفِٗ ٚايتُٝٝع

 . 114ابٔ ايكالح :  ٚاْظط . َت٢ ٜكس زلا  ايكغرل:  باب،  77:  ضقِ،  ايبداضٟ يف ايكرٝس

 . 5/432س ايثٌُ ايعك . 230،  ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  (4)

 . 227-٤ٌَ5/226 ايعٝب١  (5)

 . 3/18ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/432ثٌُ يايعكس ا،  230،  ٤ٌَ5/145 ايعٝب١ ،  4:  إؼاف ايعا٥ط م (6)
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املػٓس ايكاحل بك١ٝ ايػًف أبٛ احملاغٔ قُس بٔ فداضؽ بدٔ غدعس ايسَؿدكٞ      -

  . (2)ٖد623:  س،  اض املعطٚف بابٔ أبٞ يك١ُفَّايٖك

)ابددٔ ايددي( ،  عًددٞ بددٔ اؿػددٔ قُددس أبددٛ ايددسٜٔ ْفددٝؼ املػددٓس ايكدداحل ايؿددٝذ -

ٕ  ، اـؿاب األغسٟ ايسَؿكٞ ٕ  ايكدسق١  ندثرل  ، خدرل  عًد٢  ندا  : س ، ٚاإلذػدا

  . (3)ٖد625

-     ِ ابدٔ   اؿػدٌ بدٔ ٖبد١ اهلل )   ،  ايكانٞ َػٓس ايؿاّ سلدؼ ايدسٜٔ أبدٛ ايكاغد

  . (4)ٖد626:  س،  ايسَؿكٞ،  ( ٣َطِكَق

 )ابٔ عػدانط( ،  اؿػٔ بٔ قُس بٔ اؿػٔ األَٓا٤ ظٜٔ ، ايدلناس بٛأ جسٙ -

 ازٖحذت٢ يكب بايٖػد ،  نإ نثرل ايكال٠،  ايعابس ايػاجس،  املػٓس اؾًٌٝ، 

 . (5)ٖد627:  س،  َٔ غطٚاس ايبًس،  ؼ احملانط٠َِّٝن،  ذػٔ ايػُت، 

ُٖٞٓد ٚض اَؾعبس اهلل بٔ اؿافظ عبس ايغين بٔ عبس ايٛاذس بٔ عًٞ بدٔ ُغدط   -  اعًٝ

 . (6)ٖد629:  س غ١ٓ،  اإلَاّ احملسث اؿافظ ، َٛغ٢ أبٛ ايسَؿكٞ ثِ املكسغٞ

 (7)ٖد631 : غ١ٓ س ، ( ابٔ عػانط ) ، ْكط أبٛ اؿػٔ بٔ قُس بٔ ايطذِٝ عبس -

. 

 . (8)ٖد631ٞ املػٓس س غ١ٓ أبٛ ايغٓا٥ِ امُلَػًَِّ بٔ أٓس بٔ عًٞ املاظْ -

ٟ ) ابدٔ ايعٖ ،  ٞٔعَبأبٛ عبس اهلل ايٖط ، و٢ٝ بٔ قُس بٔ ضىامُلبا بٔ اُؿَػٌ -  ( بٝدس

 . (9)ٖد631س غ١ٓ ،  َػٓس ايؿاّ، 

ٔ  قُدس  اهلل عبدس  أبٛ - ٕ  بد ٔ  َغٖػدا ٌ  بد ٔ  َغأفد ٟ  َْٔحداز  بد ٞ  األْكداض ٞ  اـعضجد  ، اؿُكد

  . (10)ٖد632س غ١ٓ ،  ايعامل املػٓس
                                                                                                                                        

 . 3/18ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/432ثٌُ يايعكس ا . ٤ٌَ5/145 ايعٝب١ ،  30:  إؼاف ايعا٥ط م (1)

 . ٤ٌَ5/224 ايعٝب١  (2)

 . 9:  م ف ايعا٥طإؼا (3)

  . 3/18ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/432ثٌُ يايعكس ا . ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  . 36:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

  . 3/18ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/432ثٌُ يايعكس ا . ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  . 3:  إؼاف ايعا٥ط م (5)

 . 55:  إؼاف ايعا٥ط م (6)

 . 61:  إؼاف ايعا٥ط م (7)

 . 14:  ايعا٥ط مإؼاف  (8)

 . 18:  إؼاف ايعا٥ط م (9)

 . 20:  إؼاف ايعا٥ط م (10)
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-    ِ ،  املٛقدًٞ اؿًديب  ،  ٜٔبٗدا٤ ايدس  ،  ( ابدٔ ؾدساز  )  ، ٜٛغف بٔ ضافدع بدٔ ُدٝ

  . (1)ٖد632:  س غ١ٓ،  قانٞ ايكها٠

ٞ  ( ايؿرلاظٟ ابٔ ) ، ْكط أبٛ ، قُس بٔ اهلل َٖٔب١ بٔ قُس -  املفيت املػٓس ايكاند

  . (2)ٖد635:  س غ١ٓ،  َٔ نباض أٌٖ زَؿل يف ايعًِ ٚايطٚا١ٜ ٚايط٥اغ١، 

ُٖٞٓد اإلَاّ اؿافظ قُس بٔ عبس ايٛاذس ايهٝا٤ املكسغدٞ اؾَ  - قداذب  ،  اعًٝ

  . (3)ٖد643:  س،  ايتكاْٝف

ٔ  ايطٓٔ عبس بٔ عثُإ اؿافظ اإلَاّ - ٕ  بد ٔ  ،  عثُدا ٚ  ،  تكدٞ ايدسٜ ) ،  أبدٛ عُدط

  . (4)ٖد643:  س،  قاذب عًّٛ اؿسٜ ،  ( ابٔ ايكالح

نُدا تتًُدص   ،  فٗؤال٤ ِٖ أبطظ ايعًُا٤ ايصٜٔ تأثط بٗدِ ضٚاٜد١ ٚفكٗدّا ٚغدًٛناّ    

  . (5)بعس عٛزت٘ َٔ اؿحاظ يف ايطذ١ً األٍٚ،  يغرلِٖ يف ايؿاّ

،   (6)ٖددد ضذددٌ بدد٘ أبددٛٙ إٍ ايعددطام  634غدد١ٓ  ٚعٓددسَا بًددغ ايعؿددطٜٔ َددٔ عُددطٙ  

  . فهإ شيو بسا١ٜ ضذالت٘ ايع١ًُٝ

 : ضذالت٘ ايع١ًُٝ

َٚٓٗدا إٍ اؿحداظ   ،  ٖدد بايطذًد١ إٍ ايعدطام   634بسأس ضذالتد٘ ايعًُٝد١ غد١ٓ     

،  ثِ َكط،  أخط٣ إٍ ايعطام ثِ ضذٌ َط٠،   ايؿاّثِ عاز ثا١ْٝ إٍ،  ألزا٤ اؿخ

 : ٚتفكٌٝ شيو ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ،  ثِ اغتكط أخرلّا يف اؿحاظ

 : ايعطام -1

ٚقس ،  (8)ٖد641ٚايثا١ْٝ غ١ٓ  ،  (7)ٖد634ايعطام َطتٌ ; األٍٚ غ١ٓ ضذٌ إٍ 

 : َِٓٗ،  ٚقس يكٞ يف ٖاتٌ ايطذًتٌ عسزّا نبرلّا َٔ ايعًُا٤

                                                           

 . ٤ٌَ5/171 ايعٝب١  (1)

 . 20:  إؼاف ايعا٥ط م (2)

 . 18:  إؼاف ايعا٥ط م (3)

  . 19:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

 بعس قًٌٝ عٓس اؿسٜ  عٔ ضذالت٘ .غرلز شنطِٖ  (5)

 .  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١  (6)

 . 5/433ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١  (7)

 . 12م :  إؼاف ايعا٥ط  (8)
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،  ( اضٖحددابددٔ ايٖٓ)  ، قاغددٔ بددٔ اهلل ٖبدد١ بددٔ قُددٛز بددٔ قُددس املددؤضر اؿددافظ -

:  س،  (1)( ايدسض٠ ايثُٝٓد١ يف أخبداض املسٜٓد١     ):  قداذب نتداب  ،  قسث ايعدطام 

٘ ،  يكٝت٘ ببغساز غ١ٓ إذس٣ ٚأضبعٌ:  قاٍ املؤيف . ٖد643  ٚأجاظْٞ ضٚا١ٜ نتابد

٘ ٚنتددَب يددٞ غطدد٘ بعدد ،  ٚزلعددُت َٓدد٘ ،  أخبدداض املسٜٓدد١:   ،  ض َددا زلعتدد٘ َٓدد

 ُ٘ ٟ  ْٚاَٚيين تاضَىد ٌَ  ايدص ٜٖد ٘  َش ٔ    ،  (2)َبغدساز  تداضٜذَ  بد ٚزلدع  ،  ٚنتدب عدين فُٝدا أ د

 . (3)بكطا٤تٞ

ٟٓ،  َػٓس ايعطام إبطاِٖٝ بٔ عثُإ بٔ ٜٛغف -  . ٖد645:  س (4)ايهاِؾَغط

،  ٚاَٞ (ابددٔ ايددٖس )،  ايبغددسازٟ،  أبددٞ عًددٞ اؿػددٔ بددٔ ٖبدد١ اهلل   بددٔ اهلل ٖبدد١ -

  . (6)ٖد645غ١ٓ :  س،  زلع َٓ٘ املؤيف يف َٓعي٘ ببغساز،  (5)ابٖحُؿذاجب ا

-   ٗٞ َََطدط ايٖٓٗطٚاْد َُِكٔبٌ بٔ ٔفتٝإ بٔ  س ،  ( ِّٞد ابدٔ املَ  )،  (7)قُُس بٔ أبٞ ايَبسض 

 . (8)قطأ عًٝ٘ املؤيف باملأ١َْٝٛ،  ٖد649:  غ١ٓ

 . (9)ٖد656:  س غ١ٓ ، األزٜب ايًغٟٛ،  اؿػٌ بٔ إبطاِٖٝ بٔ اؿػٔ اإلضبًٞ -

. 

 : اؿحاظ -2

ثِ ضذٌ إيٝ٘ ثا١ْٝ بعدس  ،  (10)اؿحاظ ألزا٤ اؿخ إٍ ٖد635 غ١ٓ بغساز َٔ غافط

ذتد٢  ،  َتٓكاّل بدٌ َهد١ ٚاملسٜٓد١   ،  فُه  فٝ٘ ذٛيٞ أضبعٌ غ١ٓ،  ٖد647عاّ 

 . (1)ٚفات٘

                                                           

ٚغٝٓؿدط  ،  ثِ ذكل أخرّلا عٔ عس٠ ْػذ خط١ٝ يف َطنع عٛث ٚزضاغاس املس١ٜٓ املٓدٛض٠ ،  طبع عس٠ َطاس (1)

 . قطّٜبا إٕ ؾا٤ اهلل

 . يف ذٝسض آباز،  د 3،  ٖد1978طبع غ١ٓ ،  شٌٜ تاضٜذ بغساز:  املػ٢ُ (2)

 . 12-11:  ط مإؼاف ايعا٥ (3)

 . 5/230ؾصضاس ،  23/148غرل ،  8:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

 . 5/187ايعدل ،  23/230غرل  . 40:  إؼاف ايعا٥ط م (5)

 . 40:  إؼاف ايعا٥ط م (6)

 . 5/246ؾصضاس ،  2/200ايصٌٜ ع٢ً طبكاس اؿٓاب١ً ،  23/252غرل ،  13:  إؼاف ايعا٥ط م (7)

 . 23/253: غرل  اْظط . إَاّ َػحس املأ١َْٝٛ:  ٚابٔ املين . سازاملأ١َْٝٛ َٔ ْٛاذٞ بغ (8)

 . ٤ٌَ5/184 ايعٝب١  (9)

 . 5/433ايعكس ايثٌُ  (10)
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 : ايؿاّ -3

ٖصٙ ايفذل٠  ٚزلع يف،  ٖد ضجع إٍ ايؿا635ّبعس ضذًت٘ األٍٚ إٍ اؿخ غ١ٓ 

 : َِٓٗ،  َٔ عسز نبرل َٔ ايعًُا٤ بسَؿل ٚٓا٠ ٚذًب ٚٓل

ٞ   أُٓس -  (2)بٔ قُس بٔ أٓس بٔ املباضى بٔ َٖٛٛب بٔ غ١ُٝٓ بٔ غايدب اإلضبًد

. 

ٞ       غامُل - زلدع  ،  بٔ أبٞ املٛاٖب اؿػٔ بدٔ ٖبد١ اهلل أبدٛ ايغٓدا٥ِ ايعدسٍ ايكاند

  . (3)ٖد637:  س غ١ٓ،  َٓ٘ بسَؿل

- ٌُ ،  ايسَؿكٞ،  املٓصضٟ،  أبٛ ايطاٖط،  ٔ َ َفط بٔ أٓس بٔ إبطاِٖٝب إزلاعٝ

  . (4)ٖد639:  س غ١ٓ

ٔ  ،  ٜفٝينِطايٖكد ،  إبطاِٖٝ بٔ قُس األظٖط أبٛ إغدرام  - :  س غد١ٓ ،  تكدٞ ايدسٜ

  . (5)ٖد641

 س غ١ٓ،  أبٛ ايٛفا٤،  عبس املًو بٔ عبس اؿل بٔ عبس ايٖٛاب بٔ عبس ايٛاذس -

 . (6)ٖد641: 

،  ٞ بٔ قُس بٔ عبس ايكُس بٔ عبس األذس بٔ عبس ايغايب بٔ عبس األع٢ًعً -

زلدع َٓد٘   ،  ؾٝذ ايكطا٤ ٚايٓردا٠ ،  عًِ ايسٜٔ ايػداٟٚ اشلُساْٞ،  أبٛ اؿػٔ

  . (7)ٖد643س غ١ٓ ،  املؤيف يف زَؿل

 ١َٔغد الَّايسَؿكٞ إَداّ ايهَ ،  بٛ اؿػٔأ،  قُس بٔ أبٞ جعفط أٓس بٔ عًٞ -

  . (8)ٖد643س غ١ٓ ، 

                                                                                                                                        

 . 5/434ايعكس ،  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١  (1)

 : قطأس عًٝ٘ ذٌ قسّ عًٝٓا . قاٍ املؤيف،  23:  إؼاف ايعا٥ط م (2)

 . 21إؼاف ايعا٥ط م :  (3)

 . 4:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

 . 43:  إؼاف ايعا٥ط م (5)

 . 47:  إؼاف ايعا٥ط م (6)

 . 46:  إؼاف ايعا٥ط م (7)

 . 21:  إؼاف ايعا٥ط م (8)
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،  قُس بٔ أٓس بٔ قُدس بدٔ اؿػدٔ بدٔ ٖبد١ اهلل ايسَؿدكٞ أبدٛ عبدس اهلل         -

  . (1)ٖد643س غ١ٓ ،  املؤضر األزٜب،  اب١عع ايسٜٔ ايٖٓػ

-       ٓٞ ِٛٔقدً ٜعدطف قدسّّا   ،  أبدٛ ايَبَكدا٤   َٜعٝـ بٔ عًٞ بدٔ َٜعدٝـ بدٔ أبدٞ ايٖػدطاٜا امَل

 (2)زلع َٓ٘ املؤيف يف ذًب . ٖد643س غ١ٓ ،  ؾٝذ ايَٓٗرا٠ٔ عًب،  بابٔ ايكا٥غ

  . (2)ذًب

س ،  ابدٔ ضٚاذد١  ،  أبٛ ايكاغِ،  عع ايسٜٔ،  عبس اهلل بٔ اؿػٌ بٔ عبس اهلل -

  . (3)ٖد646غ١ٓ 

املػدتًُٞ  ،  اضفَّابٔ ايٖك،  قُس بٔ قُس بٔ عُط بٔ أبٞ بهط اإلغفطاٜٝين -

  . (4)ٖد646س غ١ٓ ،  زاض اؿسٜ  ع٢ً ابٔ ايكالح ئ; قاض

 سلؼ ايسٜٔ ايسَؿكٞ،  أبٛ اؿحاد،  األزَٞ،  ًٌٝ بٔ عبس اهللٜٛغف بٔ خ -

  . (5)ٖد648س غ١ٓ ،  ْعٌٜ ذًب ٚقسثٗا، 

 : َكط - 4

يهدٔ املؤندس أْٗدا ناْدت بعدس      ،  مل ؼسز املكدازض تداضٜذ ضذًتد٘ إٍ َكدط    

ايديت أْعدت ندٌ    ،  (7)ٖدد 647ٚقبدٌ غد١ٓ    (6)ٖدد 641ضذًت٘ ايثا١ْٝ إٍ ايعطام غد١ٓ  

ٚقددس يكددٞ  (8)ٚاحملًدد١ ٘ نددإ يف ٖددصٙ ايػدد١ٓ َكُٝددّا بددٌ املٓكددٛض٠ املكددازض عًدد٢ أْدد

 : َِٓٗ،  َكط عسزّا َٔ ايعًُا٤

 املػٓس ايعاٖدس ،  أبٛ ٜعكٛب،  بٔ اؿػٔ ايٖػاٟٚ اؿػٌ بٔ قُٛز بٔ ٜٛغف -

  . (9)ٖد قطأ عًٝ٘ بايكاٖط647٠س غ١ٓ ، 

-   ٟ أبددٛ ،  ايتُُٝددٞ( ابٖبدد) ابددٔ اَؾ،  أٓددس بددٔ قُددس بددٔ عبددس ايععٜددع ايٖػددِعٔس

  . (1)قطأ عًٝ٘ بايكاٖط٠ . ٖد648:  ايفهٌ فدط ايكها٠ س غ١ٓ
                                                           

 . 21:  إؼاف ايعا٥ط م (1)

 . 8:  إؼاف ايعا٥ط م (2)

 . 13:  إؼاف ايعا٥ط م (3)

 . 43:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

 . 18:  إؼاف ايعا٥ط م (5)

 . 12:  مإؼاف ايعا٥ط  (6)

 . 3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/434ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١  (7)

 . نٝاّل 50بُٝٓٗا ذٛايٞ ،  املٓكٛض٠ ٚاحمل١ً َسٜٓتإ َؿٗٛضتإ يف ايٛج٘ ايبرطٟ َٔ َكط (8)

 . 47-46:  إؼاف ايعا٥ط م (9)
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،  عبس ايطٓٔ بٔ َهٞ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ غعٝس بٔ عتٝل ْاٍ ايسٜٔ -

ٞ ،  أبٛ ايكاغِ ٞ     ،  اإلغدهٓسضاْ :  س غد١ٓ ،  غدب  اؿدافظ أبدٞ طداٖط ايػدًف

  . (2)قطأ عًٝ٘ باإلغهٓسض١ٜ،  ٖد651

اإلَاّ ،  املطغٞ،  ؾطف ايسٜٔ،  أبٛ عبس اهلل،   بٔ قُسقُس بٔ عبس اهلل -

  . (3)ٖد655:  س غ١ٓ،  احملسث

ُٔٞ ايكاغِ أبٞ بٔ ايػالّ عبس بٔ ايععٜع عبس -  بايكداٖط٠  عًٝ٘ قطأ ، قُس أبٛ ، ايٗػًَ

ُّ : فكاٍ عًٝ٘ ٚأث٢ٓ ، ُ٘ ، ايعكط إَا (4)ٖد660 : غ١ٓ س ، َٚكط ايٖؿاّ أٌٖ ٚفكٝ
 .  

ٛ  ، اهلل عبس بٔ ايطٓٔ عبس ايكاغِ أبٞ بٔ قُس - ِ  أبد ٞ  ْػدٝب  ، إبدطاٖٝ ايفهدٌ   أبد

  . (5)اب زلع َٓ٘ بايكاٖط٠ٖبأٓس بٔ قُس بٔ عبس ايععٜع ايٖػِعٔسٟ ابٔ اَؾ

 : جٗازٙ

ايكًٝب١ٝ ايػابع١  اؿ١ًُ أثٓا٤ زَٝاط ايكًٝبٕٝٛ ٖاجِ د647ٖ غ١ٓ األٍٚ ضبٝع يف

ٚقس ؾاضى املؤيف ،  سزّا نبرلّا َٔ املػًٌُٚقتًٛا ع فػٝططٚا عًٝٗا ، َكط ع٢ً

ٔ ،  ضأ٣ يف ٖصٙ املعطن١ ٖٚاي٘ َا ٚودض املتثداقًٌ إٍ   ،  فكاّ وطض اااٖدسٜ

 : َطًعٗا،  (6)فكاٍ َٔ قكٝس٠ ط١ًٜٛ،  األضض

َٚاَبَقدددددَأ ًٌَْدددددَج ـُو  َُّػدددددٔج ُٛبُطدددددا  ا

 ْحأزَفددددد ْبِطدددددَخَٚ ِتَُدددددُظَع ١َْٝبٔكدددددََُٚ

 ٣َطايُعدد َِٔكددَفَُِٓ ُّاَلِغدداإِل ٢ٔ٘ ٔبددَرِنددَأ

 ُِهددُعَُِج َتتُِّؾددَٚ ُِِهُُا٥َٔعَعدد ِساَضَخدد

 ٛاُبدددددددد ََٖٝٗتٚال َتٓددددددددّاَ ِبٛا ُجُفُعِهددددددددَت اَل
 

ٍَّز ُبًِدددددددددايَكَف  َُّحٔغددددددددد ُٛ َُايدددددددددٗسَٚ ا  ا

َُّٗدددددددِفاأَلَٚ اُبَبدددددددِياأَل َُ٘يددددددد ِتًَدددددددَٖٔش  ا

٢ٔ٘ َعَٓدددددددِحُٜ ََٚٗدددددددُِٔغَطٔب ًٝددددددد َُّهدددددددُٜا   ا

َٓاَبََدددددددددد ِتَعددددددددد طََّكَتَٚ َُّذددددددددددِضَأ ُِِهٝ  ا

َُّغدددددددددِضاإِلَٚ ٍُاَلِشاإِل ُُِْ٘أَؾددددددددد ََِٔددددددددد  ا
 

 : إٍ إٔ قاٍ

َِْٚ ِطأبَٓددد٢ امَلًَدددَع ُٝبًٔايٖكددد َعٔفدددُض ٣ َطَبدددا

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددايٖٓ

٘ٔٔف ُٛؽددددددددددداُق   ُّاَلِعدددددِ ِإِٗٔنِطٔؿدددددٔب ٝددددد

َُّطَذددددددد ٍُاَلاَؿدددددددَٚ ٌٌّٔذددددددد ُِّطاُؿَفددددددد  ا

                                                                                                                                        

 . 47:  إؼاف ايعا٥ط م (1)

 . 47:  إؼاف ايعا٥ط م (2)

 . 22:  ا٥ط مإؼاف ايع (3)

 . 6:  إؼاف ايعا٥ط م (4)

 . 47:  إؼاف ايعا٥ط م (5)

 . عسز أبٝاتٗا تػعٕٛ بٝتّا،  َٔ ايهاٌَ (6)
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َََسَغدددددَٚ  آَدددددائب َّٔسَٗدددددَُِٓ لِّاَؿددددد اُضَٓدددددا 

َٝ ل٢ِّ اَؿددددًَددددَع اَلَعددددَٚ ٓٔٔسٔيدددد ٌِٔكايدددد  آَٜ

ًَِٗددددٛا َعًُددددَِٝٔ ُٓٔعَتاِغددددَٚ ِِٝ َٝٚ  ٚاُطٔباِقددددٛا 

ُٖٓبددقََّطَتَٚ  ددددددددددايَف ١ََبددَِٚأَٚ ٜددَعِعايَع َطِكددٛا اي
 

ُٓدددددددد ََِٔدددددددد َُٕتددددددددِٗايُب ُ٘زٜ َٗدددددددداإِلَٚ ا ُّٜ  ا

َُٚطٔبِسُتدددددددددد اَل َُّسِقدددددددددداأَل ٔتُبددددددددددِثَتِيٚا   ا

 (1)ُّالَّا َعدددددَٓدددددٗبَطَف ٜدددددٔبِطايَك ِددددددددددددددددَط
 

 ٚظاز األَط،  ايفطاف ططٜس َطٜهّا ايفذل٠ ٖصٙ يف أٜٛب ايكاحل ايػًطإ ٚنإ

،  بعس املعطن١ األٍٚ ٚايٛعٝس ايتٗسٜس زؾٖس ( ايتاغع يٜٛؼ ) ايكًٝبٌ قا٥س إٔ غ٤ّٛا

ٚقس  )) : فكاٍ ايعاقب١ بػ٤ٛ ٜٚٓصضٙ ، باالغتػالّ فٝٗا ٜطايب٘ ايػًطإ إٍ ضغاي١ فأضغٌ

،  فػٝٛفٓا ذساز،  ٚعسزِٖ ناؿك٢ ، ٚاؾبٌ ايػٌٗ ُأل عػانط َٔ ذصضتو

(( ٚقًٛبٓا ؾساز،  ٚضَاذٓا َساز
فرطنت ٖصٙ ايطغاي١ يف ايػدًطإ ايكداحل   ،  (2)

( ضغاي١  يٜٛؼ ايتاغع ٚاغطٚضقت عٝٓاٙ بايسَٛ  فهتب إٍ )،  ايععِّ َهأَ أٜٛب

ْظطس أٜٗا املغطٚض  فًٛ )):  بايكًٝبٌ يف املعاضى ايػابك١ فكاٍ ٌَٖذ َا فٝٗا ٜصنطٙ

ٖٓ  فطغداْاّ  يطأٜت ، ذطٚبٓا ٖسٚٔج ، قًٛبٓا ٖسُذ ٌٗ  ال ُِٗتأغد ٍ  ال ِٗٚقًدٛبُ  ، ُد (( تدص
(3)

ٚعٓدسٖا   

ٚؾدٓل خًكدّا  دٔ    ،  ْٚكب كُٝ٘ ػاٙ ايعسٚ ظُٝع اؾٝـ،  بػطٜطٙ فٓكٌ َطَََأ

 . ٖطب َٔ املعطن١ ٚالَِٗ ع٢ً تطى املكابط٠ قًٝاّل يرلٖبٛا عسٚ اهلل ٚعسِٖٚ

ٚقددٟٛ املددطض ٚتعاٜددس بايػددًطإ فًُددا ناْددت يًٝدد١ ايٓكددف َددٔ ؾددعبإ تددٛيف    

،  ٚأ ٗدطس أْد٘ َدطٜض   ،  ََ٘ٛت ضِّايٗس ٠َُطَحفأخفت جاضٜت٘ َؾ،  ضٓ٘ اهلل باملٓكٛض٠

فًُا قسّ ،  ( فأقسَٛٙ غطٜعّا تٛضإ ؾاٙ ٚأعًُت أعٝإ األَطا٤ فأضغًٛا إٍ ابٓ٘ )

 . (4)عًِٝٗ ًَهٛٙ ٚباٜعٛٙ

نُا شنط ابٔ  - ( َٚع٘ ايعًُا٤ َِٚٓٗ املؤيف تٛضإ ؾاٙ طإ )ٚتكسّ ايػً

ٚأذس أقراب٘ ع٢ً إٔ ٜٗبا  -ٖٛ -ايصٟ اتفل  (5)- ضؾٝس ٚايفاغٞ ٚايػداٟٚ

ٚاؾددتس ،  ٚبددسأس املعطندد١،  ػتؿددٗساٚهاٖددسا ذتدد٢ ُٜ،  هلل تعدداٍ ٜٗبددا ْفػددُٝٗا

                                                           

 . 217-5/214شنط ابٔ ضؾٝس ايككٝس٠ بتُاَٗا يف ٤ٌَ ايعٝب١  (1)

 . 267-7/266،  البٔ أٜبو،  نٓع ايسضض (2)

 . 7/268املكسض ايػابل  (3)

 . بتكطف،  7/189ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (4)

 . 3/20ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/434ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/218 ايعٝب١  (5)
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ّ    ، ضفٝك٘ فاغتؿٗس،  ايكتاٍ ُٝد١  ٚناْدت َكتًد١ عظ  ،  (1)ٚخًل ٖدٛ جطودّا بدايعٛ

  . (2)ٚنإ ايٓكط يًُػًٌُ،  يًكًٝبٌ ; قتٌ َِٓٗ ثالثٕٛ أيفّا

ٚنتب املؤيف بعسٖا قكدٝس٠ أضغدًٗا إٍ أذدس إخٛاْد٘ ٜكدف فٝٗدا املعطند١        

 : ٜكٍٛ يف َطًعٗا،  ٦ٜٓٗٚ٘ بايٓكط

ٍَِتائك ُٚضَض ُِِهاَقا َؾَََأ  ٣َطَغد  ِسَقَٚ ا

 ً٘ٔٔدددد ِبَْ ٌُِبددددَٚ ُِِٗاَبَقدددد  ٍعِكددددَْ اضُضَعددددَٚ

ََٚب ًُُ٘ددددِٝا َيَجددددَز  ٘ٔٔبدددد ِتَعددددًََط ِسَقددددأغددددّا 

ُُٕكددُغ ِتاَيددَََٚ  ٘ٔٔبدد ِتََُػددَتاِبَٚ ِطُِايٗػدد ٛ

 ٢َبدددايٗطَٚ ِسأطَبددداأَل َٛمَفددد ِِِٗدددَٔٔ َزُٔدددَف

ََٓكَغدد ُٖٝ ٣ِْ َفَزايددٖط َطُِددَخ ُِا  َاَٗددٛا ٔبَؿددَتا
 

ُِٔػدددَْ ُِِٝهَيدددِإ  ٝ ٖٓ ََٛٚ ِطِكددداي  ُططَّدددَعَُ ٖددد

ََُؿددددَف  ُطَِٗؿددددُت ِّاِضَٛايٖكدددد َمِطَبدددد ٘ٔٛا ٔبددددا

ُُّحدددُْ ٍٍَكدددْٔ ٛ ََٛٚ ا  ُطُٔدددِكَُ ِٝضائبٔبددد ٖددد

ٖٓٔب ِٝضائبددد ِٛضُغدددٞ ُثأذَقدددَأ  ُطُٔدددِثُت ِطِكددداي

 ُطَفَِْٛدددددد ١ٖٔٓٔغدددددداأَل ِمِضُظ َِٔٔددددددَٚ ْٝلٔكَؾدددددد

 ُططَّددددددَكَُ ٔزاَلايددددددٔب اِضَطددددددِقَأٔب ٌٌُّهددددددَف
 

 : إٍ إٔ قاٍ يف آخطٖا

 اَسٞ َغددٔتددايَّ ُٛحُتددٟ ايُفٔصَٖدد ُُِهِٓٔٗددَتٔي
 

ََٛٚ ُّاَلِغدددا اإِلَٗدددٔب اَحَضَٚ   (3)ُطفَّدددَظَُ ٖددد
 

٘  ايصٟ ايعٗس املؤيف طتصنَّ املعطن١ ٖصٙ ٚبعس ٘  عًد٢  قطعد ٘  طٚتدصنَّ  ، ْفػد  ضفٝكد

ٍ  ، اغتؿدٗس  ايصٟ ٘  ؾد٤ٞ  : فكدا ٘  أضجدع  فدال  هلل ٖٚبتد ٌ  فغدازض  فٝد ٔ  األٖد  ٚاقتعدس  ، ٚايدٛط

ٖٛ ، ٚاملس١ٜٓ َه١ إٍ ايؿطٜف اهلل ذطّ ; األْؼ قٌ إٍ ايغطب١ غاضب (4)زاضّا ُٖاَأفتب
 . 

يف ،  ٚقس ؼسث بايتفكٌٝ عٔ ٖصٙ املعطن١ ظُٝع َطاذًٗا ٚعدٔ زٚضٙ فٝٗدا  

  . (5)نتاب٘ ايصٟ قٓف٘ يف غع٠ٚ زَٝاط

 : اااٚض٠ يف اؿطٌَ

ٚبكٞ ،  ٖد648ٚقٌ املؤيف إٍ َه١ بعس اْتٗا٤ ٚقع١ املٓكٛض٠ يف أٚا٥ٌ عاّ 

ٌ  يف َهد   أْ٘ أٟ ، ٖد686 غ١ٓ املس١ٜٓ يف ٚفات٘ ذت٢ اؿطٌَ بٌ َتٓكاّل فٝٗا  اؿدطَ

ّٝ ٚضغِ طٍٛ ٖصٙ املس٠ إال إٔ املكازض ايتاضى١ٝ مل تترسث عٓ٘ ،  ٚثالثٌ غ١ٓ امثاْ

                                                           

 . 5/434ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/218 ايعٝب١  (1)

 . 7/189ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (2)

 . 5/213بتُاَٗا يف ٤ٌَ ايعٝب١  -َٔ ايطٌٜٛ  -شنط ابٔ ضؾٝس ايككٝس٠  (3)

 . 5/434ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/218 ايعٝب١  (4)

ٚذػب عًُٞ أْ٘ َٔ ،  ٚمل أقف ع٢ً ٖصا ايهتاب ذت٢ اآلٕ،  5/434نُا شنط ايفاغٞ يف ايعكس ايثٌُ  (5)

 . ٚاهلل أعًِ،  َٔ ايهتب املفكٛز٠
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سلا٥ً٘ ٚقفات٘ َع ايتأنٝس  ٚانتفٛا باؿسٜ  عٔ،  املس٠ ٖصٙ ٚطٍٛ ٜتٓاغب َا

سِٖ ٜٚبسٚ إٔ تأنٝ،  (1)ًَٚٝ٘ إٍ ايعباز٠ ٚايعٖس،  ايط٥اغ١ ٚاألَالى تطن٘ ع٢ً

باب بٝاِْٗ يًكدف١ ايبداضظ٠ ايديت َٝدعس ذٝاتد٘ يف تدو        َٔ نإ شيو سِٖ ع٢ًتأنٝ

فدذلى  ، إلَاّ ناْت ي٘ اؿظد٠ٛ ٚاملٓعيد١ يف َكدط ٚايؿداّ عٓدس غدًطاْٗا        ; ايفذل٠

  . نٌ شيو ٚفا٤ َا عاٖس اهلل غبراْ٘ ٚتعاٍ عًٝ٘

فكس ناتب٘ أذس ،  ناْت ي٘ َٛاقف َتهطض٠ تؤنس ٖصا املع٢ٓ ٚتطغد٘ بٌ

 أبٝاتٗدا  بعدض  يف قاٍ ، بككٝس٠ فأجاب٘ ع١ًُٝ ١َُٗ َُ٘ٝيَُِّٛٝٔي - َه١ يف ٖٚٛ - ايٛظضا٤

: 

ََدددَٜددد َْٔعدددَز ِٔا   َدددّاَطَن ٘ٔأبدددَِٛب٢ َأَيدددٞ ِإا

َْٔسَذددد ََِٔدددَٚ  ١َٕغدددَضِسََ ِٜؼِضِس٢ َتدددَيدددٞ ِإا

 اَُددددددددٔب ُٛشُيددددددددَأ ا اَلاّضَجدددددددد هلٔل ٝددددددددُتٔبَأ

َٔددددا٥ٔٞ َطٓٔددددَثَِْأَٚ ٍِٔ َذددددفددددّا   ٘ٔٔتددددَبِعَن ٛ
 

 اَٛنددد ُعِزَأ اهلٔل ٝدددتٔ َب أب٢ َبدددَيددد ٞ ِإِّدددِإ 

 اَٚنُسِذد َأ أفَِٛطد ايٖتَٚ ِِٞع٢ ايٖػد َيٞ ِإِِّْإ

َُٙٛٔغدد ٤َٕٞؾدد  اَٝهددٔفِهَٜ ُضِسا ايَكددَصَٖددَٚ ا

ََُضَأ ََٔسِٓددا ٔعَْايددٗس َٛىًُدد٣   (2)اَٝهددأيَُٟ 
 د

 أُٖٝدد١ ايعًُددٞ يًحاْددب إٔ إال ، املؤيددف ذٝددا٠ يف ٚايعٖددس ايعبدداز٠ أُٖٝدد١ َٚددع

ٔ  ٖٚٛ - تالَٝصٙ أذس عٓا١ٜ ٚيٛال ، عامل ٌن ذٝا٠ يف خاق١  قداذب  ضؾدٝس  ابد

بدصنط تفاقدٌٝ ضذًتد٘ إٍ اؿحداظ َدا  ٗدطس بعدض زلدداس         - املؿدٗٛض٠  ايطذًد١ 

 . ذٝا٠ املؤيف ايع١ًُٝ

ُٝ قكط ٚضغِ (  ابٔ عػانط ٔ )ُِاملس٠ اييت قهاٖا ابٔ ضؾٝس َع املؤيف أبٞ اي

ضت٘ يف اؿطٌَ ناْت ذاف١ً ٖد إال أْٗا أ ٗطس إٔ فا684ٚيف َٛغِ اؿخ يعاّ 

 . بايٓؿاط ايعًُٞ ; ضٚا١ٜ ٚزلاعّا ٚتأيٝفّا

ٖٚصٙ حملاس َٔ ذٝات٘ ايع١ًُٝ نُا ٚضزس يف ٤ٌَ ايعٝب١ ٚغرلٙ َطتبد١ ذػدب   

 : تػًػٗا ايتاضىٞ

                                                           

 . 3/20ايترف١ ايًطٝف١ ،  7/329ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ،  5/434ايعكس ايثٌُ ،  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١ :  اْظط (1)

 . 4/202َطآ٠ اؾٓإ  (2)
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فًددؼ زلددا  يًحددع٤ ايثايدد  َددٔ ايفٛا٥ددس املػًػددالس األغدداْٝس ؽددطٜخ أبددٞ   - 1

ٟ  بهددط املهطَدد١ أَدداّ ايهعبدد١ ٜددّٛ    َهدد١ (1)( بطبدداط َطاغدد١  ) ابددٔ َػددس

  . (2)ٖد655شٟ اؿح١ غ١ٓ  3ايثالثا٤ 

(3)ٖد673 غ١ٓ اؿح١ شٟ يف َه١ ايطدلٟ احملب َِٓٗ ; ايتالَٝص َٔ يعسز إجاظ٠ - 2
 

. 

باملػدحس  ،  ) إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكدِٝ يًػدا٥ط(  :  فًؼ زلا  يهتاب - 3

  . (4)ٖد678ضبٝع اآلخط غ١ٓ  يف،  ايٓبٟٛ

ٖددد ببدداب 684ؾددٛاٍ  ١2 َكطْٚدد١ باإلجدداظ٠ يطغدداي١ ايكؿددرلٟ ٜددّٛ األذددس َٓاٚيدد -4

  . (5)َٓعي٘ باؿطّ ايؿطٜف

( ٚقرس  البٔ إغرل ) غرل٠ ضغٍٛ اهلل :  َٓاٚي١ َكط١ْٚ باإلجاظ٠ يهتاب -5

  . (6)ٖد684 ؾٛاٍ 16املؤيف اإلجاظ٠ بعسَا نتبت يف 

ٟ  ) ؾدط  يهتداب  (7)َكطْٚد١ باإلجداظ٠   فًؼ زلا  َٚٓاٚيد١  -6 ،  ( ح ايػد١ٓ يًبغدٛ

ُٝ ،  ّٜٛ اؾُعد١ ،  ٖٚٛ يف تػع١ أجعا٤ ند١ُ:  ( ابٔ عػانط ُٔ )قاٍ أبٛ اي

 . (8)ٖد باملػحس اؿطاّ أَاّ ايهعب684١آخط ؾٛاٍ غ١ٓ 

 ) َعطف١ أْٛا  عًِ اؿدسٜ  :  يهتاب فًؼ زلا  ذهطٙ عسز َٔ ايعًُا٤ - 7

بػددُاعٞ ،  تددابٚقددس زلعددٛا َددين ٖددصا ايه  :  قدداٍ املؤيددف ،  ايكددالح ( البددٔ

٘    ،  ؾُٝع٘ َٔ َؤيف٘ ابدٔ ايكدالح   ٚقدطا٠٤ عًٝٓدا ٚأْدا    ،  إَدال٤ عًٝٓدا َدٔ يفظد

زلعٛا شيو َدين  ،  ٚقطا٠٤ عًٝ٘ عٛزّا بعس بس٤،  أزلع بعس اإلَال٤ يف فايػ٘

                                                           

ُٖٚا ضباط املطاغٞ ٚضباط ،  ٖٛ أذس ايطباطٌ ايًصٜٔ بكٝا َٔ زاض ايكٛاضٜط أٚ زاض أَرل املؤٌَٓ:  ضباط َطاغ١ (1)

 . 480املٓاغو يًرطبٞ :  اْظط . ايّٝٛ زاخٌ يف املػحس َٔ ج١ٗ املػع٢ ُٖاٚ . ايػسض٠

 . ٤ٌَ5/231 ايعٝب١  (2)

 . ٤ٌَ5/169 ايعٝب١  (3)

 . تاب إؼاف ايعا٥طايكفر١ األٍٚ َٔ ْل ن (4)

 . ٤ٌَ5/172 ايعٝب١  (5)

 . 173-٤ٌَ5/172 ايعٝب١  (6)

أٚ إعاض٠ ،  ٖصٙ َٔ َطٜٚاتٞ فدصٙ ًُٝهّا:  إعطا٤ ايؿٝذ ايتًُٝص ؾ٦ّٝا َٔ َطٜٚات٘ ٜٚكٍٛ ي٘ ٖٞ:  املٓاٚي١ (7)

إال أْٗا ،  يطٚا١ٜ بٗاخالف يف جٛاظ ا فإشا ناْت ايطٚا١ٜ َكط١ْٚ باإلجاظ٠ فال،  ضٚٙ عين: ا يٝٓػدٗا ٜٚكٍٛ ي٘

 . 457:  َعحِ َكطًراس اؿسٜ  م:  اْظط . زٕٚ ايػُا 

 . 171-٤ٌَ5/170 ايعٝب١  (8)
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أغددٓسٙ ؾددٝدٓا يف  فددأجعتِٗ ضٚاٜتدد٘ عددين بػددٓسٟ املددصنٛض ٚأجددعتِٗ ضٚاٜدد١ َددا

ِ ايصٜٔ أجاظٚا يدٞ بإجد  ،  أثٓا٥٘ عٔ َؿاى٘ ٚأجدعتِٗ ضٚاٜد١ شيدو    ،  اظاتٞ َدٓٗ

أٚ ٜفددطط إيٝدد٘  ، ايطددطف أٚ ٜتحدداٚظٙ ، ايػددُع عٓدد٘ ٜٓبددٛ عػدداٙ إجدداظ٠ ؾددا١ًَ ملددا

ٛ  ،  ايددِٖٛ ٞ   ،  أٚ ٜتطددطم إيٝدد٘ ايػددٗ يف ٜددّٛ ،  ٚأجددعتِٗ ضٚاٜدد١ ْٝددع َطٜٚددات

 . (1)ٖد باملػحس اؿطاّ ػاٙ ايهعب684١اؾُع١ آخط ؾٛاٍ َٔ غ١ٓ 

 8تالَٝصٙ بباب ايكفا ػاٙ ايهعبد١ املعظُد١    إجاظ٠ قكٝس٠ قطأٖا ع٢ً أذس -8

  . (2)ٖد684ؾٛاٍ 

 ػدداٙ اؿحددط٠ ايؿددطٜف١ يػددُا     ،  فددايؼ يف َػددحس ضغددٍٛ اهلل    عددس٠ - 9

ٚقددس ذهددط آخددط ااددايؼ ابددٔ ضؾددٝس يف شٟ ايكعددس٠ غدد١ٓ   ،  قددرٝس ايبددداضٟ

  . (3)ٖد684

 عؿط ؾٝدّابػُا  ايؿٝذ ي٘ َٔ أذس  َػًِ يكرٝس باإلجاظ٠ َكط١ْٚ َٓاٚي١ - 10

،  ٖددد684شٟ ايكعددس٠ غدد١ٓ  29يف ، ٚشيددو باملػددحس اؿددطاّ ػدداٙ ايهعبدد١ ، 

  . (4)ٚقس ضاجع ايؿٝذ اإلجاظ٠ ٚأقطٖا

ذدطظ األَداْٞ    ):  فًؼ زلا  َٚٓاٚي١ َكط١ْٚ باإلجداظ٠ يًؿداطب١ٝ املػدُا٠    - 11

زلاعّا ٚؾطذّا ،  ػاٙ ايهعب١،  ٖد684شٟ اؿح١ غ١ٓ  2( يف  ايتٗاْٞ ٚٚج٘

  . (5)٠ ٚعطب١ٝٚقطا٤

ٟ   فًؼ زلدا  َٚٓاٚيد١ َكطْٚد١ باإلجداظ٠ يهتداب      - 12 ( يف  ) َكاَداس اؿطٜدط

  . (6)ٖد ػاٙ ايهعب684١شٟ اؿح١ غ١ٓ 2

شٟ  4 ْظُٗا يف قكٝس٠ ٚنتبٗا غ  ٜسٙ يف،  إجاظ٠ عا١َ ألذس تالَٝصٙ - 13

  . (7)ٖد بٌ ب٦ط ظَعّ ٚاؿحط684 اؿح١

                                                           

 . 171-٤ٌَ5/169 ايعٝب١  (1)

 . ٤ٌَ5/193 ايعٝب١  (2)

 . 164-٤ٌَ5/162 ايعٝب١  (3)

 . ٤ٌَ5/174 ايعٝب١  (4)

 . ٤ٌَ5/183 ايعٝب١  (5)

 . ٤ٌَ5/184 ايعٝب١  (6)

 . 185-184ٝب١ ٤ٌَ ايع (7)
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 ٜددّٛ َٓدد٢ َٓعيدد٘ ، ( يًؿددراَٞ األنددر٢ سعٝدد ؼفدد١ ) نتدداب زلددا  فًددؼ - 14

 . (1)ٖد684ايٓرط غ١ٓ 

 ( ابٔ عػدانط  ) ايكاغِ أبٞ ؽطٜخ ايعٝس ّٜٛ َػًػٌ فٝ٘ جع٤ زلا  فًؼ - 15

 . (2)ٖد684َٓعي٘ ٢َٓ ّٜٛ ايٓرط غ١ٓ ، 

بباب َٓعي٘ َٔ اؿطّ ايؿدطٜف يف  ،  فًؼ زلا  ْٝع ثالثٝاس ايبداضٟ - 16

  . (3)ٖد684شٟ اؿح١  15ّٜٛ  َه١

ٖددد بددٌ ب٦ددط  684غدد١ٓ  ايطددبرلٟ قُددس أبددٞ يتًُٝددصٙ عاَدد١ إجدداظ٠ يف قكددٝس٠ - 17

  . (4)اؿطِٝ ٚظَعّ

ّ  يتًُٝددصٙ  ٜددسٙ  غدد   ايؿددٝذ  نتبٗددا  عاَدد١  إجدداظ٠ - 18 ٍ  َػددحس  إَددا   اهلل ضغددٛ

ٟ  اـهدط  ايسٜٔ نُاٍ بٔ أٓس بٔ عُط : ٚخطٝب٘ ٔ  غدطاد  األْكداض يف ،  ايدسٜ

  . (5)ٖد685غ١ٓ  يف املس١ٜٓ،  ٘طبك١ زلا  قرٝس ايبداضٟ عًٝ

 اؿددسٜ :  ٚ ددا تكددسّ ٜتهددس إٔ اٖتُاَاتدد٘ ايعًُٝدد١ ناْددت يف ايعًددّٛ ايتايٝدد١

ٚنإ وطم ط١ًٝ فاٚضت٘ ع٢ً ايتٓكٌ ،  األزب،  ايتاضٜذ،  ايكطا٤اس،  ٚعًَٛ٘

 : ٚإٍ شيو أؾاض بكٛي٘،  بٌ َه١ ٚاملس١ٜٓ

ََدددددددددددَشِإ  َْٔحٞ َؾدددددددددددٔيددددددددددد ٖٔا َعدددددددددددا 
 

 (6)َِّط٢ َذددددددددددَيددددددددددِإ ٍَّطَذدددددددددد ُِٔٔددددددددددَف 
 

  . ٚبكٞ ع٢ً شيو ذت٢ ٚفات٘ يف املس١ٜٓ

                                                           

 . ٤ٌَ5/147 ايعٝب١ (1)

 . ٤ٌَ5/158 ايعٝب١  (2)

 . ٤ٌَ5/162 ايعٝب١  (3)

 . ٤ٌَ5/186 ايعٝب١  (4)

 . ٤ٌَ5/187 ايعٝب١  (5)

 . 3/20ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/434ايعكس ،  ٤ٌَ5/146 ايعٝب١  (6)
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 : ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘

ِ   ،  أث٢ٓ عًٝ٘ عًُا٤ عكدطٙ  ٚابدٔ  ،  ; ناإلَداّ ايدصٖيب   ٚاملؤضخدٕٛ َدٔ بعدسٖ

،  ٚاؿددافظ ايػددداٟٚ،  ٚايفاغددٞ،  ٚاؿددافظ ابددٔ نددثرل،  ٚايٝددافعٞ،  ؾددانط

 : فٛقفٛٙ بايكفاس ايتاي١ٝ

 . ا١ْ ايطفٝع١ٚامله،  املٓعي١ ايعاي١ٝ -

 . ايعساي١ ٚايهب  ٚاؿفظ -

 . ايعٖس -

 . ايعباز٠ ٚاإلخالم ٚايكالح -

 . غع١ ايعًِ ٚق٠ٛ املؿاضن١ فٝ٘ -

 . جٛز٠ ايؿعط ٚبسٜع ايٓظِ -

 . نثط٠ املؤيفاس -

  . يطف ايؿُا٥ٌ -

 . جٛز٠ اـ  -

 : ( فكدداٍ ابددٔ ضؾددٝس أبددٛ عبددس اهلل ):  َٚددٔ ٖددؤال٤ ايعًُددا٤ ايددصٜٔ ؼددسثٛا عٓدد٘

(1)ايؿاعط األزٜب احملسث
،  ٚخ  جٝس،  ٚؾعط ذػٔ،  ي٘ تآيٝف نثرل٠:  قاٍ ثِ . 

قاذب زٜٔ ،  بسٜع ايٓظِ،  جٝس املؿاضن١ يف ايعًّٛ،  فاناّل عاملّا،  ثك١ ٚنإ

ٚندإ  ،  ٜٚكف٘ بايسٜٔ ٚايعٖدس ،  ٚنٌ َٔ ٜعطف٘ ٜثين عًٝ٘،  ٚعباز٠ ٚإخالم

ٞ :  ا ايٛقدف ٚقس ٚافكد٘ عًد٢ ٖدص    . (2)ؾٝذ اؿحاظ يف ٚقت٘ ٚابدٔ ؾدانط    (3)ايفاغد

 . (5)ٚايػداٟٚ (4)ايهتيب

ِ ضقدٟٛ املؿدا   نإ قاؿّا،  اإلَاّ ايعاٖس:  أَا ايصٖيب فكاٍ ،  ن١ يف ايعًد

ٚٚافك٘ ايٝافعٞ يف َطآ٠  ، (6)ٚقسم ٕ٘ٗجَٛقاذب َت،  يطٝف ايؿُا٥ٌ،  بسٜع ايٓظِ

 . ملفاخطشٚ ااس ٚا:  إال أْ٘ ظاز يف أٍٚ ايذل١ْ فكاٍ،  (7)َطآ٠ اؾٓإ
                                                           

 . ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  (1)

 . ٤ٌَ5/145 ايعٝب١  (2)

 . 5/432ايعكس ايثٌُ  (3)

 . 2/328فٛاس ايٛفٝاس  (4)

 . 3/19ايترف١ ايًطٝف١  (5)

 . 3/362ايعدل  (6)

(7) 4/202 . 
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ابٔ نثرل فهإ يعباضت٘ زالي١ ع٢ً َٓعي١ عاي١ٝ َٔ َٓاظٍ  اؿافظ ي٘ تطجِ ثِ

،  َهد١  ٚجداٚض  ٚاألَدالى  ايط٥اغ١ تطى : ٚأناف . ايُٝٔ أبٛ اؿافظ : فكاٍ ، ايتعسٌٜ

ٌ ،  َكباّل ع٢ً ايعباز٠ ٚايعٖاز٠ ٍْ يد٘ قَ  ٚقس ذكد َدٔ ايٓداؽ ؾداَِٝٗ َٚكدطِٜٗ      بدٛ

 . (1)ٚغرلِٖ

قداٍ  :  ت٘ بأقطاْ٘ زالالس خاق١ ; قاٍ ابٔ ؾانط ايهتيبنُا ناْت يعالق

ملددا ٚزعدت ايؿددٝذ اإلَداّ ايعددامل   :  ايؿدٝذ عددال٤ ايدسٜٔ بددٔ إبدطاِٖٝ بددٔ زاٚز ايعطداض    

ًدين ضغداي١ يف   َُٖذ، ايعال١َ ايعاٖس قٝٞ ايسٜٔ ايٓدٟٛٚ بٓد٣ٛ ذدٌ أضزس اؿحداظ     

فًُدا بًغتد٘   ،  ط (ابٔ عػان ايػالّ عٓ٘ يإلَاّ جاض اهلل أبٞ ايُٝٔ عبس ايكُس )

    ٘ َْد   ،  غالَ٘ ضز عًٝ٘ ايػالّ ٚغدأيين عٓد٘ أٜدٔ تطنتد فأْؿدسْٞ  ،  ٣ٛفكًدت ببًدسٙ 

 : بسّٜٗا

َْدددددًَدددددَع ٌََُِّٔٝددددددََُأ  ُِِهاُقَتِؾددددد٣ َأ٢َٛ 

ُُّضَأَٚ  ٍخَتِطَُدددددددددد َِّٞددددددددددأَل ُُِهَبِطُقدددددددددد ٚ
 

َُٜؾددد  ٖٓدددَٚ ١َاَبَبٞ ايٖكدددٔيددد ُزسَِّحدددٛقّا   ٣َٛاي

ِِٔكددامُل َبِطٞ ُقددٔتاَزَغدد اَٜدد َْددًَددَع ٝ  ٢َٛ٣(2) 
 

،  نُا نتب إيٝ٘ أذس أقطاْ٘ ; ايؿٝذ ايعال١َ ؾٗاب ايسٜٔ قُٛز قكدٝس٠ 

 :  قاٍ يف بعض أبٝاتٗا أضغًٗا إيٝ٘ يف َه١

ََٜطُتدددددددددَأ  ًَِِدددددددددايَع ُسِٗدددددددددَع ُعٔجدددددددددِط٣ 

 ٢َُددددددد٣ أؿ٢ٖٚ َضَُأؿٟ ٔبدددددددٛٔزُٗدددددددُعَٚ

ٓٔدددددددددددددددددَٓٔرَف َّٞ َزٝ  اَٗدددددددددددددددددُتِقاَضَف ِشِإ ا

َٛ ٠َرَلٔجدددددددد َٚأزايدددددددد  ُُِهددددددددٞ َيبِّددددددددُذٟ 

ٍٍَٝدددددددددَيَٚ َْددددددددد٢ َنَٓدددددددددُٔٔب ا  آَدددددددددَي ِتا

 ِتَرَفَغدددددد الَِّإ َسِٗددددددايَع ُسِطَنددددددا َشََدددددد

ََُطِذدددددددددددِإ ُُِهدددددددددددَي ّا٦ٝدددددددددددََٓٔٗف  ُِِها

ََدددُطُنِصَتددد َِٕأ ُِِهَتِٝدددَي  ُِِهٖكدددٔ َخٚا 
د

 

ََُٕدددددددَظَٚ  َٛ ا  ًَِِٟ َغدددددددٞ ٔشٔفددددددد ٌِِقددددددداي

 َِِٜايددددددددسِّ ٌَِبددددددددَق اِمَتِؿددددددددامُل ُعََِسََدددددددد

ُٔددددددددددٔعََْٚ َٜددددددددددا َيددددددددددََٖسِعددددددددددٞ َبٝ  ُِّسِ 

ََٛف َٔددددددٔسِٓددددددٔع ٗدددددد  َِِػددددددايَك طَِّبددددددَأ ِٟٔ 

 ًَِِددددددددددايظ  أسَقِطِؿددددددددددَُ ِِاُنََٓػددددددددددٔب

 َٞٔدددددَز ِعَِايدددددٖس َضَٛٞ ٔعدددددٛٔقَؾددددد اُضَْددددد

 َِّطاَؿدددددددد اَىَصٔبدددددددد ُِِت٦ِا ٔؾددددددددَُددددددددًَُّن

َْددددددُز  (3)َِِػدددددد٢ ائكَٚفَأٔبدددددد ُسِعايٖػدددددد ُ٘ٚ
 

                                                           

 . 7/329ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (1)

 . 2/328فٛاس ايٛفٝاس  (2)

 . 2/329فٛاس ايٛفٝاس  (3)
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 : (1)ؾٝٛخ٘

- ٟٓ  . أبٛ إغرام (2)إبطاِٖٝ بٔ عثُإ بٔ ٜٛغف ايهاِؾَغط

 . أبٛ إغرام (3)األظٖط إبطاِٖٝ بٔ قُس -

 . أبٛ ايكاغِ بٔ أبٞ اؿػٔ -

 . أبٛ بهط بٔ أبٞ قُس -

 . أبٛ بهط بٔ أبٞ قُس ايبغسازٟ -

 . أبٛ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط -

 . (4)قُس بٔ عبس ايععٜع ايٖػِعٔسٟ أبٛ ايفهٌ أٓس بٔ -

 . (5)ٓس بٔ عبس ايطذِٝ بٔ عًٞ املكطٟأ -

 . اؽأبٛ ايعٖب (6)أٓس بٔ عبس اهلل املكسغٞ -

 . أٓس بٔ قُس أبٛ املعايٞ -

 . ايفتس أبٛ اإلضبًٞ غايب بٔ غ١ُٝٓ بٔ َٖٛٛب بٔ املباضى بٔ أٓس بٔ قُس بٔ أٓس -

 . (7)أبٛ ايطاٖط املٓصضٟ املكسغٞ،  ط بٔ أٓسَفإزلاعٌٝ بٔ َ  -

 . (8)اؿػٔ بٔ عًٞ بٔ اؿػٌ بٔ قُس األغسٟ أبٛ قُس -
                                                           

ِ يف (1) َٗٓ ٘ ِ ٖؤال٤ ايؿٝٛر قطح املؤيف بػُاع ِ يًػا٥ط َعظ أؾرل إٍ  يصا ال،  ( ) إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكٝ

 . َٛنع٘ بٝٓت ايعا٥ط إؼاف نتاب غرل يف نإ َٚا ، بايهتاب املًرك١ ايفٗاضؽ يف َثبت فٗٛ ، ايػُا  َٛطٔ

 . فإٕ مل أقف ي٘ ع٢ً تط١ْ تطنت ايتٓبٝ٘ ع٢ً شيو،  ٚقس شنطس عٓس نٌ ؾٝذ بعض َكازض تطْت٘

ٟٓ ايبغسازٟ (2) ٕ بٔ ٜٛغف بٔ أظضتل ايهاِؾَغط ِ بٔ عثُا  قرٝس ايػُا ،  َػٓس ايعطام،  بٛ إغرامأ،  إبطاٖٝ

 . 5/230ؾصضاس ،  23/148غرل  . ٖد645ٚتٛيف غ١ٓ ،  ٖد554ٚيس غ١ٓ ، 

غرل .  ٖد641تٛيف غ١ٓ ،  ثك١ ذافظ،  تكٞ ايسٜٔ،  ايكطٜفٝين،  أبٛ إغرام،  إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ األظٖط (3)

 . 5/209ؾصضاس ،  23/89

،  فدط ايكها٠،  أبٛ ايفهٌ،  ابٔ اؾباب ايتُُٝٞ ايػعسٟ،  اؿػٌأٓس بٔ قُس بٔ عبس ايععٜع بٔ  (4)

 . 5/240ؾصضاس ،  23/234غرل  . ٖد648تٛيف غ١ٓ 

:  اْظط . ٖد 620زلع َٓ٘ غ١ٓ .  23/211غرل  . ٖد643:  تٛيف غ١ٓ،  أٓس بٔ عبس ايطذِٝ بٔ عًٞ املكطٟ (5)

 . ٤ٌَ5/227 ايعٝب١ 

ٟ   ،  ينأٓس بٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ اؿػٝ (6) ؾدصضاس  .  ٖدد 675تدٛيف غد١ٓ   ،  ايعابدس املػدٓس  ،  أبدٛ ايعبداؽ ايبدسٚ

 . 7/252ايٓحّٛ ،  5/345

 23/81غرل .  ٖد639تٛيف غ١ٓ ،  احملسث ايعابس،  أبٛ ايطاٖط املٓصضٟ املكسغٞ،  إزلاعٌٝ بٔ  فط بٔ أٓس (7)

 . 5/203ؾصضاس ،  23/81

،  ( ايي ابٔ ) ، ايسَؿكٞ األغسٟ ، ايسٜٔ ْفٝؼ ، ُسق أبٛ ، قُس بٔ اؿػٔ بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ (8)

 . 5/117ؾصضاس ،  22/278غرل  . ٖد625تٛيف غ١ٓ ،  537ٚيس يف ذسٚز غ١ٓ ،  املػٓس ايثك١، 
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 . دلناسأبٛ اي،  (1)اؿػٔ بٔ قُس بٔ اؿػٔ -

  . (2)أبٛ عًٞ ايبهطٟ،  اؿػٔ بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس -

 . قازم أبٛ (3)اؿػٔ بٔ و٢ٝ بٔ َقٖباح بٔ اؿػٔ بٔ عثُإ املدعَٚٞ -

 . (4)ؾطف ايسٜٔ،  أبٛ عبس اهلل،  اؿػٌ بٔ إبطاِٖٝ بٔ اؿػٌ اإلضبًٞ -

 . (5)اُؿَػٌ بٔ امُلباضى -

ََرفٛ  - َٖٔب١ اهلل بٔ   . أبٛ ايكاغِ (6)اُؿَػٌ بٔ 

 . أبٛ ايغٓا٥ِ (7)غامل بٔ أبٞ املٛاٖب اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل ايعسٍ -

 . (8)أبٛ ايكاغِ عبس ايطٓٔ بٔ َهٞ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ غعٝس بٔ عتٝل -

 . عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ َٓكٛض أبٛ ايكاغِ -

 . (9)( ابٔ عػانط عبس ايطذِٝ بٔ قُس بٔ اؿػٔ أبٛ ْكط ) -

ُٔٞعبس ايععٜع بٔ عبس ايػ -  . أبٛ قُس (10)الّ بٔ أبٞ ايكاغِ ايٗػًَ

  . (1)أبٛ قُس،  عبس ايعظِٝ املٓصضٟ -

                                                           

،  بايػدحاز  املعطٚف ايدلناس أبٛ ، ايسَؿكٞ عػانط بٔ اهلل عبس بٔ اهلل ٖب١ بٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ اؿػٔ (1)

 . 5/54طبكاس ايؿافع١ٝ ،  22/284غرل  . غ١ٓ 83عٔ ،  ٖد627تٛيف غ١ٓ ،  ثك١،  املػٓس

٘  ،  ٖدد 656تدٛيف غد١ٓ    . َدٔ ؾدٝٛر املؤيدف    5/174شندطٙ ابدٔ ضؾدٝس يف َد٤ٌ ايعٝبد١       (2) يف غدرل  :  اْظدط تطْتد

23/326 . 

 ؾدصضاس  ، 22/372 غدرل  . ٖدد 632 غد١ٓ  تدٛيف  ، ايثكد١  املػدٓس  ، قدازم  أبٛ ، املدعَٚٞ قباح بٔ و٢ٝ بٔ اؿػٔ (3)

5/148 . 

ٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (4) ٙ اب  . 23/354غرل :  اْظط تطْت٘،  ٖد656تٛيف غ١ٓ  . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/184شنط

. 

ٌ بٔ املباضى بٔ قُس بٔ و٢ٝ (5) ٔ ايعبٝسٟ )،  عَٞبايٖط،  أبٛ عبس اهلل،  اؿػ تٛيف غ١ٓ ،  َػٓس ايؿاّ،  ( اب

 . 5/144ؾصضاس ،  22/357غرل  . ٖد631غ١ٓ 

 . ٖد626 غ١ٓ تٛيف ، ايؿاّ َػٓس ، ( قكط٣ ابٔ ) ، ايكاغِ أبٛ ، ايسٜٔ سلؼ ، قفٛ  بٔ اهلل ٖب١ بٔ ٌاؿػ (6)

 . 6/272ايٓحّٛ ،  22/282غرل  .

ٔ بٔ ٖب١ اهلل (7)  23/60غرل  . ٖد637تٛيف غ١ٓ ،  ايكانٞ،  ايعسٍ،  أبٛ ايغٓا٥ِ،  غامل بٔ أبٞ املٛاٖب اؿػ

 . 6/346ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ، 

 اإلغهٓسضاْٞ،  أبٛ ايكاغِ،  ْاٍ ايسٜٔ،  بس ايطٓٔ بٔ َهٞ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ غعٝس بٔ عتٝلع (8)

 23/278غرل  . ٖد651تٛيف َكط غ١ٓ ،  املػٓس املعُط،  غب  اؿافظ أبٞ طاٖط ايػًفٞ،  اإلغهٓسضاْٞ

 . 5/253ؾصضاس ، 

 . 22/367غرل  . د631ٖتٛيف غ١ٓ ،  ابٔ عػانط،  أبٛ ْكط،  عبس ايطذِٝ بٔ قُس بٔ اؿػٔ (9)

ٞ ايسَؿكٞ (10) ٔ ايػًُ ّ بٔ أبٞ ايكاغِ بٔ اؿػ   ٖد660تٛيف غ١ٓ ،  املػٓس ايفكٝ٘،  عبس ايععٜع بٔ عبس ايػال

 . 208ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ،  1/287فٛاس ايٛفٝاس  .
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١ََ املكسغٞ اؿٓبًٞ -  . أبٛ قُس (2)عبس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس بٔ ُقَسا

 . (3)َٛغ٢ أبٛ املكسغٞ ُغطٚض بٔ ايٛاذس عبس بٔ ايغين عبس اؿافظ بٔ اهلل عبس -

  . ٛ ايكاغِأب (4)عبس اهلل بٔ اؿػٌ بٔ عبس اهلل -

  . (5)أبٛ قُس عبس املًو بٔ عبس اؿل بٔ عبس ايٛاذس األْكاضٟ -

ِٝس اهلل بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ أبٞ قاحل ايطاَطاْٞ -  . ُعَب

 . أبٛ بهط (6)عتٝل بٔ أبٞ ايفهٌ بٔ غال١َ ايػًُاْٞ -

ُِطٚ (7)عثُإ بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عثُإ -   . أبٛ َع

(8)اؿػٔ أبٛ اشلُساْٞ األع٢ً عبس بٔ ايغايب عبس بٔ ألذسا عبس بٔ قُس بٔ عًٞ -
 . 

  . (9)ْاٍ ايسٜٔ،  أبٛ اؿػٔ،  عًٞ بٔ ٜٛغف بٔ اؿػٔ ايكٛضٟ -

ٞٗ،  قُُس بٔ أبٞ ايَبسض - َََطط ايٖٓٗطٚاْ  . أبٛ عبس اهلل (10)َُِكٔبٌ بٔ ٔفتٝإ بٔ 

 . قُس بٔ أبٞ ايكاغِ عبس ايطٓٔ بٔ عبس اهلل أبٛ إبطاِٖٝ -

                                                                                                                                        

ٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (1) ٙ اب  23/319يف غرل:  اْظط تطْت٘،  ٖد656تٛيف غ١ٓ . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/189شنط

. 

قداذب  ،  ؾٝذ اإلغالّ،  اإلَاّ ااتٗس،  أبٛ عبس اهلل،  عبس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس بٔ قسا١َ املكسغٞ (2)

 . 5/88ؾصضاس ،  22/165غرل . ٖد620تٛيف غ١ٓ ،  ثك١ ذح١،  املغين

.  ٖد629تٛيف غ١ٓ ،  ثك١ َتكٔ،  اإلَاّ احملسث اؿافظ،  أبٛ َٛغ٢ املكسغٞ،  عبس اهلل بٔ عبس ايٛاذس (3)

 . 5/131ؾصضاس ،  22/317غرل 

ٔ  ،  عبس اهلل بٔ اؿػٌ بٔ عبدس اهلل  (4) ِ  ،  عدع ايدسٜ ) س ،  زلاعاتد٘ قدرٝر١  ،  ) ابدٔ ضٚاذد١(  ،  أبدٛ ايكاغد

 . 5/234ؾصضاس ،  23/261غرل  . ٖد(646

،  23/94 غرل.  ٖد641تٛيف غ١ٓ ،  أبٛ ايٛفا٤،  عبس املًو بٔ عبس اؿل بٔ عبس ايٖٛاب بٔ عبس ايٛاذس (5)

 . 5/212ؾصضاس 

ايعددل  ،  23/221غدرل  .  ٖدد 643تٛيف غد١ٓ  ،  ايعابس،  أبٛ بهط ايػًُاْٞ،  عتٝل بٔ أبٞ ايفهٌ بٔ غال١َ (6)

5/177 . 

يف  املكس١َ ) قاذب اؿافظ اإلَاّ ، ايكالح( )ابٔ ، عُطٚ أبٛ ، ايسٜٔ تكٞ ، عثُإ بٔ ايطٓٔ عبس بٔ عثُإ (7)

 . 23/140غرل ،  8/326طبكاس ايؿافع١ٝ  . ٖد١643 تٛيف غٓ،  ( عًّٛ اؿسٜ 

،  عًِ ايسٜٔ،  املكطئ ايٓرٟٛ،  اشلُساْٞ،  أبٛ اؿػٔ،  عًٞ بٔ قُس بٔ عبس ايكُس بٔ عبس األذس (8)

 . 5/222ؾصضاس ،  3/340ٚفٝاس األعٝإ  . غ١ٓ 90ٚعُطٙ ،  ٖد643تٛيف غ١ٓ ،  ايػداٟٚ

ٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (9) ٙ اب  5/218يف ايعدل :  اْظط تطْت٘،  ٖد654تٛيف غ١ٓ .  َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/175شنط

. 

،  ايسٜٔ غٝف ، ( ِّٞامَل )ابٔ ، املظفط ٚأبٛ ، اهلل عبس أبٛ ، ايٓٗطٚاْٞ َطط بٔ فتٝإ بٔ َكبٌ ايبسض أبٞ بٔ قُس (10)

ًد٢ طبكداس اؿٓابًد١    ايدصٌٜ ع ،  23/252غدرل   . ٖدد 649ٚتٛيف غ١ٓ ،  ٖد567ٚيس غ١ٓ ،  املػٓس املفيت ايعسٍ

 . 5/246ؾصضاس ،  2/200
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  . س بٔ أٓس أبٛ اؿػٔقُ -

  . قُس بٔ أٓس أبٛ ايعباؽ بٔ عبس ايسا٥ِ -

 . أبٛ اؿػٔ قُس بٔ أٓس بٔ أبٞ بهط -

  . (1)املفٝس أبٛ اؿػٔ ، قُس بٔ أٓس بٔ عًٞ ايكططيب ايسَؿكٞ -

ٔ  ) ، اهلل ٖب١ بٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ أٓس بٔ قُس - ٛ   ، عػدانط(  ابد  ، اهلل عبدس  أبد

 . (2)عع ايسٜٔ

 . (3)أبٛ عًٞ،  ٔ اؿػٔ بٔ عًٞ ايبغسازٟقُس ب -

 . (4)أبٛ امَلحس،  قُس بٔ اُؿػٌ بٔ أٓس ايَكِعٜٚيٓن -

 . (5)ايهُٝت،  أبٛ عبس اهلل،  قُس بٔ ٓٝس بٔ َػًِ -

 . (6)أبٛ عبس اهلل،  ؾطف ايسٜٔ ايػًُٞ،  قُس بٔ عبس اهلل بٔ قُس -

 . (7)قُس بٔ عبس ايٛاذس بٔ أٓس املكسغٞ أبٛ عبس اهلل -

 . قُس بٔ عبس ايٖٛاب بٔ عبس اهلل بٔ عًٞ األٌَ أبٛ بهط -

 . (8)ْاٍ ايسٜٔ ايعػكالْٞ،  أبٛ عبس اهلل،  ئقُس بٔ عًٞ املكط -

 . (9)قُس بٔ َغٖػإ بٔ َغأفٌ بٔ َْٔحاز األْكاضٟ أبٛ عبس اهلل -

 . (1)املعطٚف بابٔ أبٞ يك١ُ،  أبٛ احملاغٔ،  اضفَّقُس بٔ فاضؽ بٔ غعس ايٖك -

                                                           

 احملسث ايعسٍ،  أبٛ اؿػٔ،  ١َغالَّإَاّ ايَه،  ايسَؿكٞ،  ايكططيب،  قُس بٔ أبٞ جعفط أٓس بٔ عًٞ (1)

 . 5/179ايعدل ،  23/217غرل  . ٖد643تٛيف غ١ٓ ، 

عدع ايدسٜٔ   ،  أبٛ عبس اهلل،  ) ابٔ عػانط(،  قُس بٔ أٓس بٔ قُس بٔ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل ايسَؿكٞ (2)

 . 5/179ايعدل ،  23/216غرل  . ٖد643تٛيف غ١ٓ ،  اب١ٖػايٖٓ

 . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/193شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (3)

تدٛيف  ،  ايكانٞ احملدسث ،  ايكعٜٚين،  فس ايسٜٔ،  أبٛ ااس،  قُس بٔ اؿػٌ بٔ أبٞ املهاضّ أٓس (4)

 . 5/102ؾصضاس ،  22/249غرل  . ٖد622غ١ٓ 

 . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/178شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (5)

،  اؾٛاٍ،  اإلَاّ احملسث،  ايػًُٞ املطغٞ،  ؾطف ايسٜٔ،  أبٛ عبس اهلل،  قُس بٔ عبس اهلل بٔ قُس (6)

 . 23/321غرل ،  8/69طبكاس ايؿافع١ٝ  . ٖد655تٛيف غ١ٓ 

ُٖٞٓنٝا٤ ايسٜٔ املكسغٞ اَؾ،  أبٛ عبس اهلل،  قُس بٔ عبس ايٛاذس بٔ أٓس (7) تٛيف ،  اإلَاّ اؿافظ،  اعًٝ

 . 2/236شٌٜ طبكاس اؿٓاب١ً البٔ ضجب ،  23/126غرل  . ٖد643غ١ٓ 

 . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/175شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (8)

ٞ اؿُكٞ (9) ٌ بٔ لاز األْكاضٟ اـعضج ٕ بٔ غاف تٛيف غ١ٓ ،  املػٓس األَرل،  أبٛ عبس اهلل،  قُس بٔ غػا

 . 6/192ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ،  5/131ايعدل ،  22/381غرل  . ٖد632غ١ٓ 
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 . قُس بٔ فاضؽ بٔ لا األْكاضٟ -

ًُِٞ أبٛ عبس اهلل -  . (2)قُس بٔ قُس بٔ عُط امُلِػَت

(3)اهلل عبس أبٛ ايبغسازٟ ، ( ايٓحاض ابٔ ) ، قاغٔ بٔ اهلل ٖب١ بٔ قُٛز بٔ قُس -
 . 

ٞٗ أبٛ عبس اهلل - ََُػًَِّ بٔ غًُإ اإلِضٔبً  . (4)قُس بٔ 

َٖٔب١ اهلل بٔ قُس ايفكٝ٘ أ -  . (5)بٛ َِْكط املفيتقُس بٔ 

 . (6)امُلَػًَِّ بٔ أٓس بٔ عًٞ املاظْٞ أبٛ ايغٓا٥ِ -

 . (7)أبٛ أٓس،  َؿٗٛض بٔ َٓكٛض بٔ قُس ايكٝػٞ -

 . (8)بسض ايسٜٔ،  أبٛ ايعع،  َفهٌ بٔ عًٞ بٔ عبس ايٛاذس ايكطؾٞ -

 . (10)قاذب ايباب (9)َٖٔب١ُ اهلل بٔ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهلل أبٛ امَلَعأيٞ -

 . (11)ايسٜٔ ظٜٔ ، ظنطٜا أبٛ ، املايكٞ اؿهطَٞ غايب بٔ أٓس بٔ ٞعً بٔ و٢ٝ -

ٞٓ أبٛ ايَبَكا٤ - ِٛٔقً  . (12)َٜعٝـ بٔ عًٞ بٔ َٜعٝـ بٔ أبٞ ايٖػطاٜا امَل

                                                                                                                                        

٘  ،  ٖدد 623تدٛيف غد١ٓ    . َدٔ ؾدٝٛر املؤيدف    5/224شندطٙ ابدٔ ضؾدٝس يف َد٤ٌ ايعٝبد١       (1) يف غدرل  :  اْظدط تطْتد

22/298 . 

املػتًُٞ ; قاضئ زاض اؿسٜ  ع٢ً ابٔ ،  اض(فَّ)ابٔ ايٖك،  قُس بٔ قُس بٔ عُط بٔ أبٞ بهط اإلغفطاٜٝين (2)

 . 5/243ؾصضاس ،  23/258غرل  . ٖد646تٛيف غ١ٓ ،  ايكالح

ٔ ايٓحاض (3) ،  ٚشٌٜ تاضٜذ بغساز،  ايسض٠ ايث١ُٓٝ:  قاذب نتاب،  َؤضر ايعكط،  قسث ايعطام،  اؿافظ اب

 . 5/226ؾصضاس ،  23/131غرل  . ٖد643تٛيف غ١ٓ 

 ٖد633تٛيف غ١ٓ ،  قرٝس ايػُا ،  أبٛ عبس اهلل فدط ايسٜٔ،  ػًِ بٔ غًُإ اإلضبًٞقُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ َ (4)

 . 5/161ؾصضاس ،  22/395غرل  .

ٔ  ،  أبدٛ ْكدط  ،  قُس بٔ ٖب١ اهلل بٔ قُس بدٔ ٖبد١ اهلل   (5) املفديت املػدٓس   ،  ) ابدٔ ايؿدرلاظٟ(  ،  سلدؼ ايدسٜ

 . 23/31غرل ،  5/43طبكاس ايؿافع١ٝ  . ٖد635تٛيف غ١ٓ ،  ايكانٞ

ٞ بٔ أٓسََّػامُل (6) ٞ ايسَؿكٞ،  ِ بٔ أٓس بٔ عً ،  22/362غرل  . ٖد (631املػٓس ) س ،  أبٛ ايغٓا٥ِ،  املاظْ

 . 5/147ؾصضاس 

  . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/147شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (7)

 . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/175شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (8)

تٛيف ،  ذاجب اؿحاب،  أبٛ املعايٞ ايبغسازٟ،  ٚاَٞ() ابٔ ايٖس،  ٞ عًٞ اؿػٔ بٔ ٖب١ اهللٖب١ اهلل بٔ أب (9)

 . 5/187ايعدل ،  23/230غرل  . ٖد645غ١ٓ 

 . اشلاَـ 230/ 23 غرل:  اْظط . ٖد600إٍ غ١ٓ ،  589ٚيٞ ذحاب١ اؿحاب غ١ٓ  (10)

 . َٔ ؾٝٛر املؤيف 5/175شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (11)

ٞ  ،  أبٛ ايبكا٤،  ٜعٝـ بٔ عًٞ بٔ ٜعٝـ (12) ٔ  ،  األغدسٟ املٛقدً ّّا بدابٔ ايكدا٥غ    ،  َٛفدل ايدسٜ ،  ٜعدطف قدس

 . 5/228ؾصضاس ،  23/144غرل . ٖد643غ١ٓ عًب ٚتٛيف ،  ٖد553ٚيس غ١ٓ ،  ايعال١َ ايٓرٟٛ
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 . (1)أبٛ املظفط،  ايٓابًػٞ،  ٜٛغف بٔ اؿػٔ بٔ بسض -

 . (3)طفََّظأبٛ امُل (2)ٜٛغف بٔ خًٌٝ بٔ عبس اهلل -

 . (4)( األغسٟ ) ابٔ ؾساز،  بٗا٤ ايسٜٔ،  ايعع أبٛ،  ٜٛغف بٔ ضافع بٔ ُِٝ -

 . (5)أبٛ ٜعكٛب بٔ اؿػٔ ايٖػاٟٚ ايكٛيف ٜٛغف بٔ قُٛز بٔ اؿػٌ -

فدبعض  ،  (6)ٖٚدٛ قدغرل   ْداٍ ذظدّا ٚافدطّا َدٔ اإلجداظ٠     ،  ٚيؿٗط٠ أغطت٘ عًُٝداّ 

نُدا ٜظٗدط َدٔ تدٛاضٜذ ٚفٝداس      ،  ؾٝٛخ٘ أجاظٙ ٖٚٛ زٕٚ غٔ ايػازغ١ َدٔ عُدطٙ  

 . ؾٝٛخ٘

ٖٚدصٙ إذدس٣   ،  آخط ضاغً٘ املؤيف فهتدب إيٝد٘ ايؿدٝذ هٝدعٙ بايطٚاٜد١      ٚقػِ

ٕ   :  ٚعٓس األزا٤ ٜكٍٛ ايطاٟٚ . (7)َطاتب ايترٌُ عٓس احملسثٌ أٚ ،  نتدب إيدٞ فدال

 . ْل عًٝ٘ املؤيف يف نثرل َٔ ايطٚاٜاس ٖٚصا َا،  أخدلْٞ َهاتب١

(8)َِٓٗ ٤ايعًُا َٔ عسز َٔ َهاتب١ أٚ إجاظ٠ بايطٚا١ٜ اإلشٕ ع٢ً ذكٌ ٚقس
 : 

 . أبٛ عبس اهلل بٔ أبٞ قُس اؿافظ -

 . (9)ئإزلاعٌٝ بٔ عثُإ ايكاض -

ُٖس بٔ َٜر٢ٝ أبٛ عًٞ - ََُر  . يف إشْ٘ َٔ بغساز ،  (1)اؿػٔ بٔ املباضى بٔ 

                                                           

 . 5/297 ايعدل يف : ْت٘تط اْظط . ٖد671 غ١ٓ تٛيف . املؤيف ؾٝٛر َٔ 5/188 ايعٝب١ ٤ٌَ يف ضؾٝس ابٔ شنطٙ (1)

ٌ بٔ عبس اهلل (2) ٔ ايسَؿكٞ،  أبٛ اؿحاد،  األزَٞ،  ٜٛغف بٔ خًٝ ،  ثك١،  ْعٌٜ ذًب ٚقسثٗا،  سلؼ ايسٜ

املػتفاز َٔ شٌٜ تداضٜذ بغدساز   ،  23/151غرل  . ٖد648ٚتٛيف غ١ٓ ،  ٖد555ٚيس غ١ٓ ،  قرٝس ايػُا ، 

 . 5/243ؾصضاس ،  21/199

 . أبٛ اؿحاد : يف َكازض ايذل١ْ (3)

 . 22/383 غرل يف : تطْت٘ اْظط . ٖد632 غ١ٓ تٛيف . املؤيف ؾٝٛر َٔ 5/171 ايعٝب١ ٤ٌَ يف ضؾٝس ابٔ شنطٙ (4)

ٚيس ،  املػٓس ايعاٖس،  أبٛ ٜعكٛب،  ٜٛغف بٔ قُٛز بٔ اؿػٌ بٔ اؿػٔ بٔ أٓس بٔ ايػاٟٚ ايكٛيف (5)

 . 5/239اس ؾصض،  23/233غرل  . ٖد647ٚتٛيف غ١ٓ ،  568غ١ٓ 

ٚالؽهدع  ،  ٚشلا أْدٛا  ندثرل٠  ،  ٖٞ إذس٣ أْٛا  ايترٌُ عٓس احملسثٌ،  اإلشٕ يف ايطٚا١ٜ ٚتػ٢ُ اإلجاظ٠ (6)

 . 72َكس١َ ابٔ ايكالح م :  يًتٛغع اْظط . يػٔ َعٌ

 . 135ؾطح نب١ ايفهط :  ٚنصا قٝغ األزا٤،  اْظط ططم ايترٌُ (7)

أؾدرل إٍ   يصا ال،  )إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥ط(:  يف نتابَ٘عظِ ٖؤال٤ ايؿٝٛر شنطِٖ املؤيف  (8)

ٛ َثبت يف ايفٗاضؽ املًرك١ بايهتاب،  ضقِ ايكفر١ ) إؼاف ايعا٥ط( بٝٓت :  نإ يف غرل نتاب َٚا،  فٗ

فُٔ مل أقف ي٘ ع٢ً تطْد١ تطندت ايتٓبٝد٘    ،  ٚقس شنطس عٓس نٌ ؾٝذ بعض َكازض تطْت٘ . َٛنع٘

  . ع٢ً شيو

 . 3/67يف ايته١ًُ :  اْظط تطْت٘،  ٖد618تٛيف غ١ٓ  . 5/146شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (9)
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 . ْٝػابٛض َٔ نتابٗا يف . (2)املؤٜس أّ ، ايؿعطٟ ايطٓٔ عبس ايكاغِ أبٞ بٓت ظٜٓب -

-  ٌَٝٗ ُٖس ُغ ََُر ِٓٔحٞ أبٛ شض اهلل عبس بٔ بٔ   . (3)يف إشْ٘ َٔ ُبَٛؾٓخ،  ايطَّا٥ٔٞ ايُبَٛؾ

 . يف إشْ٘ (4)عبس ايطٓٔ بٔ َهٞ -

 . (5)عبس ايطذِٝ بٔ أبٞ غعس ايػُعاْٞ -

 . (6)أبٛ ايفهٌ،  عبس ايػالّ بٔ عبس اهلل بٔ أٓس بٔ بهطإ ايساٖطٟ -

َُِع٠ بٔ فاضؽ - ٞٓ بٔ َذ ُٖس بٔ َعً ََُر  . بغسازيف إشْ٘ َٔ  ،  (7)عبس ايًطٝف بٔ 

 . غط٘ (8)عبس اهلل بٔ عُط -

ِٚح (9)عبس املعع بٔ أبٞ ايفهٌ -  . أبٛ َض

ٟ  عًٞ - ِٝس اهلل اُؿػٌ بٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ ايبغدساز ٔ  ،  بٔ أبٞ ُعَب  (10)أبدٛ اؿػد

 . فُٝا أجاظْٞ، نُا قاٍ : 

 . يف إشْ٘ (11)األظجٞ ( ابٔ املكرل )،  عًٞ بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ -

 . (1)أبٛ بهط،  اضفَّقاغِ بٔ عبس اهلل ايٖك -

                                                                                                                                        

ٞ  ،  )ابدٔ ايعبٝدسٟ(  ،  اؿػٔ بٔ املباضى بدٔ قُدس بدٔ وٝد٢     (1) ٘ ،  أبدٛ عًد غدرل   . ٖدد 609تدٛيف غد١ٓ   ،  ايفكٝد

 . 5/130ؾصضاس ،  22/315

 . 190،  5/146شنطٖا ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (2)

 . 1/508َعحِ ايبًسإ  . بًٝس٠ َٔ ْٛاذٞ ٖطا٠:  بٛؾٓخ (3)

ٞ ،  ايططابًػٞ،  أبٛ ايكاغِ،  عبس ايطٓٔ بٔ َهٞ بٔ عبس ايطٓٔ (4) ،  غب  اؿافظ أبٞ طاٖط ايػدًف

 . 5/253ؾصضاس ،  23/278غرل  . ٖد651تٛيف غ١ٓ ،  املػٓس

 . 5/68دل يف ايع:  اْظط تطْت٘ . 5/146شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (5)

 . 22/304يف غرل :  اْظط تطْت٘ . ٖد628:  تٛيف غ١ٓ . 5/163شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (6)

ٞ  ،  عبس ايًطٝف بٔ أبٞ ايفطد قُس بٔ عًٞ بٔ ٓع٠ بٔ فداضؽ  (7) تدٛيف غد١ٓ   ،  املػدٓس ايثكد١  ،  ابدٔ ايكبٝطد

 . 6/349ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ،  23/87غرل  . ٖد641

ٞ ظٜسعبس اهلل بٔ عُ (8) قاٍ ،  املػٓس ضذ١ً ايٛقت،  ايبغسازٟ اؿطّٞ،  )ابٔ ايًٝثٞ(،  أبٛ املٓحٞ،  ط بٔ عً

 . 5/171ؾصضاس ،  23/15غرل  . 635تٛيف غ١ٓ ،  نإ زلاع٘ قرّٝرا:  ابٔ ايٓحاض

٘ قتًت،  َػٓس خطاغإ،  أبٛ ضٚح،  عبس املعع بٔ قُس بٔ أبٞ ايفهٌ ايػاعسٟ اـطاغاْٞ اشلطٟٚ ايبعاض (9)

 . 5/81ؾصضاس ،  22/114غرل  . ٖد ملا زخًت ٖطا618٠ايتتاض غ١ٓ 

ٞ بٔ أبٞ عبٝس اهلل اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ َٓكٛض (10) املػٓس ،  )ابٔ املكرل( ايبغسازٟ األظجٞ،  أبٛ اؿػٔ،  عً

 . 5/223ؾصضاس ،  23/119غرل . ٖد643تٛيف غ١ٓ ،  545ٚيس غ١ٓ ،  ضذ١ً ايٛقت،  ايكاحل

ٞ بٔ اؿػٌ (11) ٞ ايٓحاض،   بٔ عًٞعً  ٖد643تٛيف غ١ٓ ،  ٖد545ٚيس غ١ٓ ،  املػٓس ايكاحل،  ابٔ املكرل األظج

 . 23/120غرل .
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 . أبٛ اؿػٔ (2)َُؤٜس بٔ قُس بٔ عًٞ ايطٛغٞ -

َٛفَّدل بدٔ عبدس اهلل بدٔ أبدٞ         - َٛأغع بٔ أبٞ بهدط بدٔ امُل ُٖس بٔ عبس اي ََُر ُٖس بٔ  ََُر

ٟٓ بٔ امُلَغِّؼ ايٖػَكٔطٞ أبٛ بهط . بهط ُٖس بٔ أٓس بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايٖػِط  . ََُر

 . (3)افظ أبٛ ايفتٛحْكط بٔ أبٞ ايفطد بٔ عًٞ بٔ قُس اؿ -

 . (4)أبٛ ظنطٜا،  و٢ٝ بٔ أبٞ اؿػٔ ايعًيب -

                                                                                                                                        

 . 22/109يف غرل:  اْظط تطْت٘،  ٖد618تٛيف غ١ٓ  . 5/146شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (1)

زلع قرٝس َػًِ ،  ثك١،  َػٓس خطاغإ،  ضنٞ ايسٜٔ ايطٛغٞ،  أبٛ اؿػٔ،  املؤٜس بٔ قُس بٔ عًٞ (2)

 . 22/104غرل ،  5/345ٚفٝاس  . ٖد617تٛيف غ١ٓ ،  َٔ ايفطاٟٚ 530غ١ٓ 

ٞ ايبغسازٟ (3) تٛيف غ١ٓ ،  ثك١،  ؾٝذ اؿطّ،  )ابٔ اؿكطٟ(،  أبٛ ايفتٛح،  ْكط بٔ أبٞ ايفطد قُس بٔ عً

 . 6/253ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ،  22/163غرل  . ٖد619

 . 5/187يعٝب١ شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ا (4)
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 : تالَٝصٙ

ذت٢ قاض َٛضزّا ٜككسٙ ،  اؾتٗط بايعًِ يف اؿطٌَ ايؿطٜفٌ َه١ ٚاملس١ٜٓ

،  ٚايكها٠ ، ايطذاي١ : عًٝ٘ تتًُص يصا ، َٚالظَت٘ يكا٥٘ ع٢ً فٝرطقٕٛ ، ايعًِ طالب

ٚقس ٚجسس ،  ٚغرلِٖ ، ٚاـساّ ، ٚايعًُا٤ ، ٤ٚايٛظضا ، ٚاـطبا٤ ، اؿطٌَ ٚأ١ُ٥

 : يصا مل أٚضز ٖٓا إال ِاشد َٔ نٌ ف١٦ َِٓٗ،  عسزِٖ َٔ ايهثط٠ َهإ

 . (1)إبطاِٖٝ بٔ أٓس بٔ فاضؽ ايتُُٝٞ -

 . (2)ٚأبٛ قُس ايطدلٟ،  أبٛ ايعباؽ،  أٓس بٔ عبس اهلل بٔ قُس -

 . (3)خايل ايبٗا٥ٞ -

 . (4)ايطنٞ بٔ خًٌٝ املهٞ -

 . (5)قُس أبٛ ، ايطبرلٟ اهلل عبس بٔ قُس بٔ اهلل عبس ٛأب ( ايٛظٜط ابٔ ) اهلل عبس -

 . (6)ايعًِ بٔ خًٌٝ املهٞ -

 . (7)عال٤ ايسٜٔ ايعطاض،  عًٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ زاٚز -

 . (8)ايتْٛػٞ،  أبٛ اؿػٔ،  عًٞ بٔ أبٞ إغرل إبطاِٖٝ بٔ قُس -

،  ـهددط األْكدداضٟأبددٛ ايعبدداؽ أٓددس بددٔ نُدداٍ ايددسٜٔ ا ،  عُددط بددٔ ايفكٝدد٘ -

 . (9)ٚخطٝب٘ إَاّ َػحس ضغٍٛ اهلل ،  ايكانٞ،  غطاد ايسٜٔ

  . (10)ايكطب اؿًيب -

                                                           

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١  (1)

  . ٤ٌَ5/169 ايعٝب١  (2)

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١  (3)

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١  (4)

ٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (5) ٙ اب ٖٝ . 5/169شنط ّ اؾُع١ آخط ؾٛاٍ غ١ٓ  ٘ٔ أْٖٚب يف ،  ٖد684زلع َٓ٘ يف َه١ ٜٛ

  . ٤ٌَ5/171 ايعٝب١ :  اْظط،  املػحس اؿطاّ

 .  5/432شنطٙ ايفاغٞ يف ايعكس ايثٌُ  (6)

 .  3/19ٚايػداٟٚ يف ايترف١ ايًطٝف١ ،  2/328شنطٙ ابٔ ؾانط يف فٛاس ايٛفٝاس  (7)

ٍ غ١ٓ  . ٤ٌَ5/169 ايعٝب١  (8) ّ اؾُع١ آخط ؾٛا ٤ٌَ :  اْظط،  يف املػحس اؿطاّ،  ٖد684زلع َٓ٘ يف َه١ ٜٛ

  . ٤ٌَ5/171 ايعٝب١ 

ٚأٚضز قكددٝس٠ نتبٗدا املؤيددف يتًُٝدصٙ يف طبكدد١ زلدا  قددرٝس    ،  5/187ضؾدٝس يف َدد٤ٌ ايعٝبد١   شندطٙ ابددٔ   (9)

 .  ٖد685ايبداضٟ عًٝ٘ باملس١ٜٓ غ١ٓ 

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١  (10)
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 . (1)أبٛ املػو اـهطٟ ايطٛاؾٞ،  نافٛض ؾبٌ ايسٚي١ -

(2)املكطٟ ايهٓاْٞ اهلل عبس أبٛ اٍَُاَؾ املطته٢ بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس -
 . 

 . (3)ايفاضقٞ ايبسض قُس بٔ أٓس بٔ خايس -

قاذب ،  (4)املططٟ،  عبس اهلل أبٛ،  ْاٍ ايسٜٔ،  بٔ أٓس بٔ قُس قُس -

 . ) ايتعطٜف(:  قاذب نتاب

املعطٚف ،  أبٛ عبس اهلل،  قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ و٢ٝ ايًدُٞ -

  . (5)ايٛظٜط،  بابٔ اؿهِٝ

ٞ  بهط أبٞ بٔ اهلل عبس أبٛ ، ايطنٞ خًٌٝ بٔ اهلل عبس بٔ قُس - هدٞ  امل ايعػدكالْ

  . (6)ايؿافعٞ ؾٝذ اؿطّ َٚفيت اؿطٌَ

قدداذب ايطذًدد١  (7)أبددٛ عبددس اهلل،  قُددس بددٔ عُددط بددٔ ضؾددٝس ايفٗددطٟ ايػددبيت   -

 . () ٤ٌَ ايعٝب١ :  َؤيف نتاب،  املؿٗٛض٠

 : نتب عٓ٘ إجاظ٠

  . (8)أبٛ ذٝإ -

  . (9)ايؿٗاب أٓس بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف اؿٓفٞ -

 : آثاضٙ ايع١ًُٝ

 : ٖٚٞ،  األزب،  ايتاضٜذ،  اؿسٜ :  يعًّٛ ايتاي١ٝتٛظعت آثاضٙ ايع١ًُٝ يف ا

  . (10)إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥ط -

  . (11)جع٤ يف أذازٜ  ايػفط -
                                                           

 .  3/425 شنطٙ ايػداٟٚ يف ايترف١ ايًطٝف١،  ٖد726تٛيف غ١ٓ  (1)

 .  3/456 ايترف١ ايًطٝف١ (2)

 .  5/432ثٌُ شنطٙ ايفاغٞ يف ايعكس اي (3)

 .  ٚغرلٖا . 20،  17،  11،  10:  م:  اْظط،  ض٣ٚ عٓ٘ نثرلّا يف نتاب٘ ايتعطٜف،  ٖد741املتٛف٢ غ١ٓ  (4)

 . ٖد684 غ١ٓ اؿاد َٛغِ َه١ يف يكٝ٘ . شيو ٚغرل ، 174 ، 172 ، 170 ، 5/147 ايعٝب١ ٤ٌَ يف ضؾٝس ابٔ شنطٙ (5)

 .  3/595 ايترف١ ايًطٝف١ (6)

  . 231-5/145ٚؼسث عٓ٘ طٜٛاّل يف ٤ٌَ ايعٝب١ ،  ٖد684 َه١ َٛغِ اؿاد غ١ٓ يكٝ٘ يف (7)

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١  (8)

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  ٖد721تٛيف غ١ٓ  (9)

ٟ   ،  ٜطبع اآلٕ قككّا يف َطنع عٛث ٚزضاغاس املس١ٜٓ املٓٛض٠ (10) زاض ،  بدرلٚس ،  ٚقس ْؿدطٙ ذػدٌ ؾدهط

 ،  ٖد1418غ١ٓ ،  املس١ٜٓ املٓٛض٠

 .  4/11شنطٙ ايعضنًٞ يف األعالّ  . ب25577:  َٓ٘ ْػد١ خط١ٝ يف زاض ايهتب املكط١ٜ بطقِ (11)
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  . (1)جع٤ يف أذازٜ  فهٌ ضَهإ -

  . (2)جع٤ يف ُثاٍ ْعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -

  . (3)جع٤ يف خدل ذطا٤ -

  . (4)جع٤ يف فها٥ٌ أّ املؤٌَٓ خسه١ -

  . (5)فٝ٘ َػًػٌ ذسٜ  ّٜٛ ايعٝسجع٤  -

 . (6)ايسض٠ ايث١ُٓٝ:  ذاؾ١ٝ ع٢ً نتاب -

  . (7)غع٠ٚ زَٝاط -

  . (8)فكٌ تهًِ فٝ٘ عٔ فها٥ٌ احملسثٌ:  ٚي٘ أٜهّا

عط ٚي٘ ٔؾد :  فكايٛا،  عطٙٔؾ:  َٚٔ آثاضٙ األخط٣ اييت اعت٢ٓ املؤضخٕٛ بصنطٖا

 . (10)بسٜع ايٓظِ:  ٚ (9)ذػٔ

ٚقدس تٛظعتد٘   ،  ازض إال إٔ أنثدطٙ يف َد٤ٌ ايعٝبد١   ٚقس تٓاثط ؾعطٙ يف عدس٠ َكد  

 : املٛنٛعاس ايتاي١ٝ

 . (11)إخٛاْٝاس ٚؾٛم ملعاٖس ايكبا -

 . (12)عس٠ قكا٥س عٔ املس١ٜٓ -

                                                           

 .  4/11األعالّ  (1)

ٌ  . ٤ٌَ5/218 ايعٝب١  (2) ٙ ذػٌ ؾهطٟ . 3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/423ايعكس ايثُ   ٖد1418غ١ٓ ،  ٚقس ْؿط

  . ٖد1418

 .  3/19ًطٝف١ ايترف١ اي،  5/432ايعكس ايثٌُ  (3)

 .  4/11األعالّ  (4)

 .  أذازٜ  عٝس ايفطط:  باغِ 4/11ٚشنطٙ ايعضنًٞ يف األعالّ  . ٤ٌَ5/158 ايعٝب١  (5)

ٚقدس  ٓٓدت أٍٚ    . 56:  )ايتعطٜف َا آْػت اشلحط٠ َٔ َعدامل زاض اشلحدط٠( م  :  شنطٖا املططٟ يف نتاب٘ (6)

بعس  -يهٔ تبٌ يٞ ،  ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥طإؼاف :  األَط إٔ املككٛز بٗصٙ اؿاؾ١ٝ ٖٛ نتاب

أُْٗا نتابإ  - ْكاّل عٔ ٖصٙ اؿاؾ١ٝ 56:  )ايتعطٜف( م:  أٚضزٙ املططٟ يف نتاب٘ َكاض١ْ ايٓل ايصٟ

  . َػتكالٕ

 .  5/434ايعكس ايثٌُ  (7)

 .  ٚغام ْكّا َٓ٘،  5/167شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ٤ٌَ ايعٝب١  (8)

  . نُا تكسّ،  ٚايػداٟٚ،  ايفاغٞ:  ٚتبع٘ ع٢ً شيو . 5/145س يف ٤ٌَ ايعٝب١ ٖهصا قاٍ ابٔ ضؾٝ (9)

  . 3/362نصا ٚقف٘ ايصٖيب يف ايعدل  (10)

 . 439،  438،  5/436شنطٖا ايفاغٞ يف ايعكس ايثٌُ (11)

 . 437،  5/434شنطٖا ايفاغٞ يف ايعكس ايثٌُ  (12)
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 . (1)عس٠ قكا٥س عٔ َه١ -

 . (2)َعظُٗا عٔ املس١ٜٓ قكٝس٠ -

  . (3)قكٝس٠ أضغًٗا يبعض إخٛاْ٘ ٜكف فٝٗا َعطن١ املٓكٛض٠ -

  . (4)أيكاٖا ع٢ً اااٖسٜٔ يف غع٠ٚ زَٝاط،  ٢ اؾٗازقكٝس٠ يف اؿض عً -

  . (5)قكٝس٠ يف َسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -

 . (6)قكٝس٠ يف َه١ ٚاملس١ٜٓ -

 . (7)قكٝستإ يف ايٛعظ -

 : ٚفات٘

 : اتفكت َعظِ املكازض ع٢ً أَطٜٔ

يب ٚمل ىدايف يف شيدو إال ابدٔ ؾدانط ايهدت     ،  (8)ٖد686أْ٘ تٛيف غ١ٓ  : األٍٚ

ٖٚدصا غدرل   ،  (9)ٖدد 687( فكدس شندط أْد٘ تدٛيف غد١ٓ       فٛاس ايٛفٝداس  يف )

  . قرٝس

 . (11)خًف قب١ ايعباؽ (10)بايبكٝع،  أْ٘ زفٔ يف املس١ٜٓ : األَط ايثاْٞ

 : ٚاختًفٛا يف ؼسٜس ايّٝٛ ٚايؿٗط ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ

 . (12)ٚقٌٝ يف َػتًٗ٘،  يف ٚغط٘ ، يف ْاز٣ األٍٚ - 1

                                                           

  . 436،  435،  5/434شنطٖا ايفاغٞ يف ايعكس ايثٌُ  (1)

  . بٝتّا 140ٖٚٞ يف ،  5/200،  ٤ٌَ ايعٝب١ (2)

  . ٤ٌَ5/213 ايعٝب١ ،  بٝتّا َٓٗا 17شنط ابٔ ضؾٝس  (3)

  . بٝتّا 90ٚعسز أبٝاتٗا ،  ٤ٌَ5/213 ايعٝب١  (4)

  . بٝتّا 156ٖٚٞ يف ،  ٤ٌَ5/194 ايعٝب١  (5)

  . بٝتّا 69 ٖٚٞ يف،  ٤ٌَ5/207 ايعٝب١ (6)

  . 211،  ٤ٌَ5/210 ايعٝب١ (7)

،  7/329ايبسا١ٜ ٚايٓٗاٜد١  ،  4/202َطآ٠ اؾٓإ ،  3/362ايعدل ،  2/466اإلعالّ بٛفٝاس األعالّ :  اْظط (8)

 .  3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/433ايعكس ايثٌُ 

  . 2/328فٛاس ايٛفٝاس  (9)

  . 3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/433ايعكس ايثٌُ ،  7/329ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (10)

  . 3/19ايترف١ ايًطٝف١ ،  5/433ايعكس ايثٌُ  (11)

  . 5/433ايعكس ايثٌُ  (12)
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 . (1)ثا٤ ثاْٞ ْاز٣ اآلخط٠يف ّٜٛ ايثال - 2

٘ ،  ايؿُؼ طًٛ  عٓس ، اآلخط٠ ْاز٣ َػتٌٗ يف - 3  (2)ٚزفٔ بعس ايظٗط َٔ َٜٛد

 . ٖٚصا قطٜب َٔ ايصٟ قبً٘،  (2)َٜٛ٘

  ٍ َٚداس يف ْداز٣   :  ٚشنط ايػداٟٚ األقٛاٍ املتكس١َ زٕٚ تدطجٝس فكدا

 (3) . أٚ اآلخط٠ ، األٍٚ

َٚ:  قاٍ ايفاغٞ،  (4)يف ثاْٞ ضجب - 4  . ِِٖٖٚصا 

5 -     ٍ ٞ  ،  ٚايكٛاب أْد٘ تدٛيف ثداْٞ ْداز٣ األٚ ألْدٞ ٚجدسس شيدو    :  قداٍ ايفاغد

  . (5)ٚاهلل أعًِ . ٖٚٛ أقعس َعطفت٘،  غ  ايعفٝف املططٟ

 : عٓٛإ ايهتاب ْٚػبت٘ إٍ املؤيف

 إؼدداف ) : ١اـطٖٝدد ايٓػددد١ غددالف عًدد٢ ايهتدداب عٓددٛإ ٚضز

ندط فٝٗدا   ُٚش . ( ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥ط يف ظٜاض٠ ايدٓيب  

ُٝاغددِ املؤيددف :  ُٔ عبددس ايكددُس بددٔ أبددٞ اؿػددٔ عبددس   ) أبددٛ ايدد

ايٖٛاب بدٔ اؿػدٔ بدٔ قُدس بدٔ ٖبد١ اهلل ايكطؾدٞ ايسَؿدكٞ         

 . ( املعطٚف بابٔ عػانط

،  ، ٚٚضز ازل٘ يف أٚي٘ ض املؤيف نتاب٘ بػٓس ضٚا١ٜ ايهتابٖسَق فكس نصيو

  . نعاز٠ احملسثٌ يف شيو

ٕ  - املؤيدف  تطْت اييت - املكازض شنطس ٚقس  ; أزلدا٤  بعدس٠  ايهتداب  عٓدٛا

ٖٞ : 

 . إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥ط -1

 . إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ ايػا٥ط -2

 . إؼاف ايعا٥ط ٚإططاب املكِٝ يًػا٥ط -3

                                                           

نصا ٚجسس غطٞ فُٝا ْكًت َٔ خ  ايدلظايٞ يف ايذلاجدِ  :  شنطٙ ايفاغٞ ثِ قاٍ 5/433ايعكس ايثٌُ  (1)

 . اييت ْكًٗا َٔ خ  ايتاد عبس ايباقٞ بٔ عبس اهلل ايُٝين

(2)  ٌ   . ٖهصا ٚجسس غطٞ أٜهّا فُٝا ْكًت٘ َٔ شٌٜ تاضٜذ بغساز البٔ ضافع:  قاٍ ايفاغٞ . 5/433ايعكس ايثُ

  . 3/19ايترف١ ايًطٝف١  (3)

  . 7/329ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ،  5/433ايعكس ايثٌُ  (4)

  . 5/433ايعكس ايثٌُ  (5)

 الكتففا :  ثانًيففا
: 
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 . إؼاف ايعا٥ط بإططاف املكِٝ املػاَط -4

 . إؼاف ايعا٥ط -5

 . ؼف١ ايعا٥ط -6

 . ايترف١ -7

 : ٌ ايتاضىٞ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞٚتفكٌٝ شيو ذػب ايتػًػ

 . (1): إؼداف ايعا٥دط ٚإطدطاب املكدِٝ يًػدا٥ط      ( ٤ٌَ ايعٝب١ شنطٙ ابٔ ضؾٝس يف ) -

: إؼداف ايعا٥دط    : ٚقس ٚضز ازل٘ يف ْػد١ خط١ٝ أخدط٣  قاٍ قكل ٤ٌَ ايعٝب١

 . (2)بإططاف املكِٝ املػاَط

ّ   ثِ شنطٙ ايػدبهٞ يف : )  - ٚناْدت   ، ( ٚزلداٙ : إؼداف ايعا٥دط    ؾدفا٤ ايػدكا

 . (3)عٓسٙ ْػد١ َٓ٘ عًٝٗا خ  املؤيف

(4)ايعا٥ط ؼف١ : ٚزلاٙ ، ( ايٓكط٠ ؼكٝل ) : نتاب٘ يف املطاغٞ شنطٙ ثِ -
(5)ٚايترف١ ، 

 . 

. 

ٌ  ايعكدس  ) : يف ايفاغٞ شنطٙ ثِ - (6)( ايدثُ
 ،  ٟ  (7)( ايًطٝفد١  ايترفد١  ) يف ٚايػدداٚ

 . : إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ ايػا٥ط ٚزلٝاٙ

( يف أذدس عؿدط َٛندعّا ،     ٚفا٤ ايٛفا : ) ٛزٟ فكس شنطٙ يف نتاب٘أَا ايػُٗ -

 . (8)ايعا٥ط ١، أٚ ؼف ٚزلاٙ : ايترف١

 . (9)ٚاقتكط قاذب نؿف ايظٕٓٛ ع٢ً تػُٝت٘ بإؼاف ايعا٥ط -

                                                           

  . ٤ٌَ5/223 ايعٝب١  (1)

  . ٤ٌَ5/223 ايعٝب١ ٖاَـ  (2)

  . 4ؾفا٤ ايػكاّ  (3)

  . 35يٓكط٠ ؼكٝل ا (4)

  . 178ؼكٝل ايٓكط٠  (5)

(6) 5/432 .  

(7) 3/19 .  

 105، 5/77،  4/328، 344، 324، 309، 298،  185، 129، 2/118ؼكٝل ايػاَطا٥ٞ : ، ٚفا٤ ايٛفا  (8)

،108 . 

  . 1/6نؿف ايظٕٓٛ  (9)
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، نُا ٚضز  إؼاف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥طٚايطاجس َٔ ٖصٙ األزلا٤ : 

ىًٛ َٔ ؼطٜف  بعض املكازض فال شنطت٘ أَا َا،  يف ايٓػد١ اـط١ٝ يًهتاب

 . ، ٚاهلل أعًِ أٚ تكرٝف أٚ مت يًعٓٛإ

 : إٍ َؤيف٘ ، بٌ ٜؤنس قر١ شيو أَطإ ايهتاب ْػب١ يف أذس ٜؿهو ٚمل

 . (1)( ايتعطٜف : ) ايطٚاٜاس اييت ضٚاٖا املططٟ عٓ٘ يف نتاب٘ -أ 

 . (2)املس١ٜٓايٓكٛم اييت ْكًٗا عٓ٘ َٔ جا٤ بعسٙ َٔ املؤضخٌ يف تاضٜذ  -ب 

 : غبب تأيٝف ايهتاب َٚٛنٛعات٘

ٍ    َٖٝب : ٖدصا كتكدط يف    ٔ املؤيف يف َكس١َ نتاب٘ غدبب تدأيٝف ايهتداب فكدا

َددٔ  ١ًَّد ِرؼفد١ يًعا٥ددط ، ٚجعًتد٘ ْٔ   ُُ٘تد ِفيََّأ،  ظٜداض٠ غدٝسْا غدٝس ايبؿددط ضغدٍٛ اهلل     

 . (3)املكِٝ ٜتعٚزٖا املػافط

املتعًكد١ بايعٜداض٠ ، ٚضتبٗدا    ٚقس ؼدسث يف ٖدصا ايهتداب عدٔ َعظدِ اؾٛاْدب       

، فتٓاٍٚ يف املكسَد١ ْعدّا َدٔ اآلزاب ايديت ٜٓبغدٞ       ذػب تٛايٝٗا ٚتػًػٌ ذسٚثٗا

، ثددِ  (5)، ثدِ ؼدسث عددٔ إخدالم ايٓٝد١ ٚتكدرٝس ايعكٝدس٠       (4)يًُػدافط ايترًدٞ بٗدا   

ض٣ٚ فُٛع١ َٔ األذازٜ  يف فهٌ ظٜاضتد٘  
، ثدِ ض٣ٚ عدس٠ أذازٜد  يف ؾدس      (6)

، ثِ ؼسث عٔ آزاب ايعا٥دط   (7)، ٚأخط٣ يف فهٌ ايكال٠ فٝ٘ ايطذاٍ إٍ املػحس

  . (9)، ٚعٓس زخٛي٘ إيٝٗا (8)ايعا٥ط عٓس اقذلاب٘ َٔ املس١ٜٓ

                                                           

، 15ؽ  11، م12ؽ 11، م6ؽ 11، م18ؽ 10، م 14ؽ10، م10ؽ  10، م1ؽ 10اْظط: م (1)

 21، م6ؽ 20، م 12ؽ19، م6ؽ  19، م21ؽ 17، م11ؽ17، م24ؽ 11، م22ؽ 11م

، 15ؽ  55، م7ؽ47، م10ؽ25، م24ؽ 22، م18ؽ 22، م19ؽ  21، م9ؽ21، م1ؽ

 . 24ؽ56م

  . غٝأتٞ تفكٌٝ شيو بعس قًٌٝ (2)

  . 2إؼاف ايعا٥ط م:  (3)

  . 2م : إؼاف ايعا٥ط  (4)

  . 3م : إؼاف ايعا٥ط  (5)

  . 6-3م : يعا٥ط إؼاف ا (6)

  . 10-6م : إؼاف ايعا٥ط  (7)

  . 10م : إؼاف ايعا٥ط  (8)

  . 10م : إؼاف ايعا٥ط  (9)
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زخٍٛ  أشناض عٔ فترسث ، املػحس ظٜاض٠ عٔ اؿسٜ  بسأ املس١ٜٓ إٍ ايسخٍٛ ٚبعس

(1)َٓ٘ ٚاـطٚد ، املػحس
 . (2)أشناض َٔ بٗا ٜتعًل َٚا ، َٚهاْٗا ، ايعٜاض٠ ٚآزاب ، 

ثِ أفطز فكاّل يًرسٜ  عٔ أخطدا٤ ٜفعًدٗا جٗداٍ ايدعٚاض ٚعداَتِٗ عٓدس ظٜداض٠        

 . (3)ٚقاذبٝ٘ ضنٞ اهلل عُٓٗا قدل ايٓيب 

ٔ أْ٘ ٜهطٙ ألٌٖ املس١ٜٓ ايٛقٛف بايكدل نًُا زخًٛا املػدحس أٚ خطجدٛا   ٖٝثِ َب

ايدصٜٔ ٜػدترب شلدِ اإلنثداض َدٔ ايكدال٠ ، ٚايدسعا٤ يف         (4)َٓ٘ ; إِدا شيدو يًغطبدا٤   

 . (5)يطٚن١ ، َس٠ َكاَِٗ باملس١ٜٓا

ٚاملٛاندع ايديت قد٢ً     (8)ٚايبكٝدع ،  (7)ٚاملٓدل،  (6)ثِ ؼسث عٔ فها٥ٌ ايطٚن١

 . (9)، ع٢ً ٚج٘ ايتفكٌٝ يف املػحس ق٢ً بٗا ايٓيب 

ٜٚفطز َط٠ ثاْٝد١ فكداّل يًردسٜ  عدٔ أخطدا٤ ٜفعًدٗا بعدض ايدعٚاض يف املػدحس          

ثددِ َكابددٌ شيددو ٜٛقددِٝٗ بددااليتعاّ ظًُدد١ َددٔ اآلزاب َددس٠ َكدداَِٗ          (10)ٚخاضجدد٘

 . (11)باملس١ٜٓ

ثددِ خددتِ نتابدد٘ بددأَطٜٔ ال عالقدد١ شلُددا بايعٜدداض٠، يهٓدد٘ شنطُٖددا إُاَددّا        

 ُٖٚا: -نُا قاٍ  -يًفا٥س٠ 

 . (12)َٚا ٜتعًل بٗا ٚفا٠ ضغٍٛ اهلل  -

 . (13)ٚقفت٘ شنط قدلٙ  -

                                                           

 10م : إؼاف ايعا٥ط  (1)

  . 16-11م : إؼاف ايعا٥ط  (2)

  . 18-17م : إؼاف ايعا٥ط  (3)

  . 18م : إؼاف ايعا٥ط  (4)

  . 20م : إؼاف ايعا٥ط  (5)

  . 21:  مإؼاف ايعا٥ط  (6)

  . 25-22م : إؼاف ايعا٥ط  (7)

  . 28-25م : إؼاف ايعا٥ط  (8)

  . 35-29م : إؼاف ايعا٥ط  (9)

  . 36-35م : إؼاف ايعا٥ط  (10)

  . 39-36م : إؼاف ايعا٥ط  (11)

  . 68-39م : إؼاف ايعا٥ط  (12)

  . 76-69م : إؼاف ايعا٥ط  (13)
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 أ١ُٖٝ ايهتاب :

أٍٚ نتاب ٜكٓف يف  ( اف ايعا٥ط ٚإططاف املكِٝ يًػا٥طإؼ ):  ٜعتدل نتاب

،  َػتك١ً بكف١ ، بٗا ٜتعًل َٚا ٚبسعٗا اَٚهطٖٚاتٗ ٚأذهاَٗا ٚآزابٗا ايعٜاض٠ باب

 . فًِ ٜػبل إٍ ٖصا

ٚقس يكٞ ايهتاب قبٛاّل ذػّٓا بٌ ايعًُا٤ ٚاملؤضخٌ يف تاضٜذ املس١ٜٓ ، ػًد٢  

 : شيو بأَطٜٔ

٘    ذطقِٗ ع٢ً زلاع٘ ٚضٚاٜت٘، ٚ عٓا١ٜ ايعًُا٤ ب٘ -1 ،  ، ٚؼكدٌٝ اإلجداظ٠ فٝد

 . (1)ٜٚتهس شيو جًّٝا يف نتب ايذلاجِ ; نايه٤ٛ ايالَع ، ٚايترف٘ ايًطٝف١

ُٝ ٚقس ض٣ٚ ايهتاب عٔ َؤيف٘  عدسز َدٔ ايدطٚا٠ ،     ُٔ ابدٔ عػدانط  أبٞ ايد

ٟ  بطٚاٜد١  اؾتٗط يهٔ ٞ  ٚخدايل  املطدط ٘  ٚقدس  ، ايبٗدا٥ ٔ  زلعد  عًد٢  - ططٜكُٗدا  َد

 ٍ ٌ  - اؿكدط  ال غبٌٝ املثدا ٔ  ند ٞ  : َد (2)ايفاغد
  ٟ (3)ٚايػدداٚ

ٔ  ٚقدٛاب    اهلل عبدس  بد

ٟ  احملُددٛزٟ ، ٚعًددٞ بددٔ أٓددس بددٔ عبددس ايععٜددع    (4); أذددس خددساّ املػددحس ايٓبددٛ

 . (5)ايٜٓٛطٟ

 قُددس بددٔ إبددطاِٖٝ بددٔ قُددسٚ (6)املطاغددٞ : املطددطٟ ططٜددل َددٔ ٚزلعدد٘

 ، (9)ٕٛفطذدد ابددٔ ٚأبٓددا٤ ، (8)اـؿدديب وٝدد٢ بددٔ قُددس بددٔ قُددسٚ (7)املطتهدد٢

 . نثرل ٚغرلِٖ

ُِ ايتأيٝف َكازض َٔ َكسضّا ايهتاَب اعتُس -2 ٔ  بعدسٙ  جا٤ َٔ َعظ  ايعًُدا٤  َد

، َٚٔ ٖدؤال٤   ا َٓ٘ ، ٚأذايٛا عًٝ٘ٚاملؤضخٌ يف تاضٜذ املس١ٜٓ فصنطٚا ْكّٛق

ؼكٝل  نتاب٘ : ) يف ٚاملطاغٞ ، ( اشلحط٠ آْػت َا ايتعطٜف ) : نتاب٘ يف املططٟ

                                                           

 . 621، 466، 456، 214، 2/246،3/19طٝف١ : ايترف١ ايً اْظط ع٢ً غبٌٝ املثاٍ (1)

  . 5/832ايعكس ايثٌُ  (2)

  . 3/19ايترف١ ايًطٝف١  (3)

  . 2/246ايترف١ ايًطٝف١  (4)

  . 3/214ايترف١ ايًطٝف١  (5)

  . 1/131ايترف١ ايًطٝف١  (6)

  . 3/456ايترف١ ايًطٝف١  (7)

  . 3/466ايترف١ ايًطٝف١  (8)

  . 3/466ايترف١ ايًطٝف١  (9)
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ٚابدٔ ذحدط اشلٝتُدٞ يف    ،  (1)( ٚفا٤ ايٛفا : ) ٗٛزٟ يف نتاب٘( ، ٚايػُ ايٓكط٠

 . (3)( اؾٖٛط املٓظِ)  ٚ   (2)( ؼف١ ايعٚاض ):  نتابٝ٘

 : َٓٗخ املؤيف

، فط٣ٚ عسزّا َٔ األذازٜ  يف  تكٓٝف ايهتاب يف احملسثٌ َٓٗخ املؤيف اتبع

ٚقس أغٓس َعظِ  . ، ٚقف١ قدلٙ  ٚزفٓ٘ : ايعٜاض٠ ، ٚفا٠ ايٓيب  األبٛاب ايتاي١ٝ

، فأقبس نتاب٘ جع٤ّا ذسٜثّٝا يف َٛنٛ  ٚاذدس ،   ٖصٙ ايطٚاٜاس َٔ ططم زلاع٘

 . ٖٚٛ نطب َٔ ايتكٓٝف َعطٚف عٓس احملسثٌ

 ايػدد١ُ ايعاَدد١ ملٓٗحدد٘ يف ايتكددٓٝف ، ثددِ أندداف إٍ شيددو نددٌ َددا  ٖددصٙ ٖددٞ

 . ىسّ ايٓل َٔ اؾٛاْب اؿسٜث١ٝ ٚايًغ١ٜٛ ناف١ ٚغرل شيو

 صا اإلْاٍ َٔ خالٍ ايٓكاط ايتاي١ٝ:ّٚهٔ تفكٌٝ ٖ

ٍ إوددطم يف َعظددِ ضٚاٜاتدد٘ عًدد٢ ايعددعٚ  : ٍ املكددازض اؿسٜثٝدد١إايعددعٚ  -1

 . املكازض اييت ض٣ٚ َٓٗا اؿسٜ 

: نصا  ٚ . :  ٖٚٛ يف ايكرٝرٌ (4)ٌ شلصا َا شنطٙ يف يٛذ١ ٚاذس٠ثََُِّٚأ

ٔ  أبٛ نصا ضٚاٙ ٘  يف ايدساضقطين  اؿػد ٘  : ٚ . غدٓٓ  ضٚاٙ : ٚ . ػدٓسٙ َ يف ايبدعاض  أخطجد

ٞ  قُدس  بٔ إزلاعٌٝ ايكاغِ اؿافظ أبٛ ٘  يف األقدبٗاْ ٛ  ضٚاٙ : ٚ . نتابد  بهدط  أبد

 . : ضٚاٙ ايطٝايػٞ يف َػٓسٙ ٚ . َطٚإ املايهٞ يف فايػت٘ بٔ أٓس

، ٚايتٓبٝد٘ عٓدس ايترٜٛدٌ َدٔ      شنط أنثط َٔ إغٓاز يف ايطٚاٜد١ ايٛاذدس٠   -2

، أٟ شندط   ثٌ يف شيدو: )ح( إغٓاز إٍ آخدط باغدتدساّ َدا اؾدتٗط عٓدس احملدس      

 . (5)ذطف اؿا٤ املفطز٠ امل١ًُٗ

بٝددإ أزلددا٤ ايددطٚا٠ ٚنددبطٗا، ٚتكددرٝس َددا ٚقددع فٝٗددا َددٔ تكددرٝف أٚ   -3

 : ؼطٜف

                                                           

 ذاالس إٍ ٖصٙ ايهتب ايثالث١ .ٚقس تكسّ قبٌ قًٌٝ شنط اإل (1)

 (44/254)ْػد١ خط١ٝ قفٛ ١ يف َهتب١ عاضف ذهُت بطقِ:  . /أ25/ب، 24/أ، 19 (2)

)ْػددد١ خطٝدد١ قفٛ دد١ يف َهتبدد١ األٚقدداف ايعاَدد١ ببغددساز، بددطقِ:    . /ب48/أ، 35/ب، 25/ب، 23م :  (3)

   . ( ٚايهتاب َطبٛ 1/4796

   . 4-3ْظط: م : ا (4)

    . 76، 61، 59، 51، 40، 36، 18، 17، 4اْظط: م :  (5)
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ٜعدطف   : عبس اهلل ، ٚقٌٝ : ال بٝإ أزلا٤ ايطٚا٠ : قاٍ : أبٛ غ١ًُ ، ازل٘ -

 . (1)اخل.... : أبٛ غ١ًُ بٔ عبس ايطٓٔ ، ٖٚٛ ي٘ اغِ

 . (2)َه١َُٛ ١: خبٝب : غا٤ َعحُ ٍ: قا ايهب  -

 . (3)عُطٚ : أبٛ ، ٚقٛاب٘ : نصا أٚضزٙ : ٜٚؿو عُطٚ : قاٍ ايتكرٝس -

 : شنط َكازض اؿسٜ  َع بٝإ االختالف يف ايطٚاٜاس -4

، ثدددِ ٜػدددٛم ايطٚاٜددداس  ٜػددتسٍ أٍٚ ايفكدددٌ بطٚاٜددد١ هعًدددٗا أقددداّل يف ايبددداب 

 . يطٚاٜاس غٓسّا َٚتّٓا،  َع بٝإ االختالف يف ا األخط٣ َٔ َكازضٖا

َُٖطَٜط٠ (4)ٜٚٛنس شيو ٖصا املثاٍ اَل ُتَؿٗس  )) :  ، عٔ ايٓيب : ض٣ٚ ذسٜ  أبٞ 

ٍُ َََػأجَس ايطِّذا ََِػٔحسٟ إال إٍ َثاَلَث١ٔ   ; ِّ  . (( ، ٚامَلِػٔحٔس اأَلِقَك٢ ، ٚامَلِػٔحٔس اَؿَطا

 . َتفل ع٢ً قرت٘

َٛي أبٞ عٔ ، ايبداضٟ يف َػٓسٙ أخطج٘ :  عٔ ُؾِعَب١ ، عٔ عبس املًو قاٍ ، ٝساي

ٟٓ  ، قاٍ زلعت َقَعَع١َ ـُسِض ُِٔعُت َأبا َغٔعٝس ا  . فصنطٙ  َُٜرسُِّث عٔ ايٖٓيبِّ : َغ

ِٝط بٔ َذِطب يف َػًِ ٚضٚاٙ َٖ ُِطٚ ايٖٓاقس ، ُٚظ ١َٓ ،  قرٝر٘ عٔ َع ِٝ َٝ ، عٔ ابٔ ُع

 . (( األقك٢َػحسٟ ش ٖصا ز ، َٚػحس اؿطاّ ، َٚػحس  ))ٚقاٍ فٝ٘ : 

َِٝب١ ٚضٚاٙ أّٜها عٔ أبٞ بهط َُط ، عٔ َعِبس اأَلِع٢ًَ بٔ أبٞ َؾ ََِع ، عٔ  ، عٔ 

َََػاجس )):  ، قاٍ فٝ٘ ايٗعٖطٟ ٍُ ِإٍ َثاَلَث١ٔ   . (( ُتَؿٗس ايطَِّذا

ًِٜٞ َغعٝس بٔ َٖاضٕٚ عٔ أّٜها ٚضٚاٙ ِٖب ابٔ عٔ ، اأَل  ، َجعفط بٔ اؿُٝس عبس عٔ ، َٚ

َٕ إٔ ُِطا ُ٘ َأَْؼ أبٞ بٔ ٔع َُإ إٔ : َذٖسَث َِٜط٠ أبا زلع أْ٘ : ذسث٘ اأَلَغٓط َغًِ  ، فصنطٙ ... َُٖط

َََػأجس ِإٍ َُٜػاَفُط إُْٖا )) : فٝ٘ ٚقاٍ ََِػٔحٔس ايَهِعَب١ٔ َثاَلث١ٔ  ََِػٔحسٟ ;  َٚ ََِػٔحٔس  ،  ٚ ،

َٝا٤َ  . (( ِإًٜٔ

 ٚتٛنددددٝرّا ، فكدددد٘يً ٚاغددددتٓباطّا ، يًُعٓدددد٢ بٝاْددددّا ; اؿددددسٜ  َددددً ايعٓاٜدددد١ -5

 ايٓر١ٜٛ أٚ ايبالغ١ٝ : ايًغ١ٜٛ أٚ يًُؿهالس

                                                           

   . ، ٚغرل شيو44، 25، 22، 10ٚاْظط أٜهّا :  . 7م: (1)

   . 67ٚاْظط نصيو م :  .  8م: (2)

   . 39م: (3)

   . ، ٚغرل شيو17، 11،14ٚاْظط :  . 7-6م: (4)
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(1)شيو َٚثاٍ ، كتكط بأغًٛب َعٓاٙ ٜبٌ ثِ اؿسٜ  ٜطٟٚ -أ 

 :  قٛي٘ يف قاٍ : 

ِِ ُقُٛيٛا )) ِٛٔيُه ُِ ، ٔبَك ُٕ ٚال َِٜػَتٔفٖعُْٖه ََٚضُغُٛي٘ ايٖؿٝطا ، َٚا  ، فإِا أْا عبُس اهلل 

ََِٓعَييت اييت أْعيين اهللُأٔذٗب إٔ َتِطَفعْٛٞ فٛ  . (( َم 

: ازعْٛٞ  ، ٜعين : بكٍٛ أٌٖ زٜٓهِ ًَٚتهِ ، أٟ : قٛيٛا بكٛيهِ قٛي٘

ّٝا ُٗ اْٞ اهللُٖ; نُا َغ ضغٛاّل ْٚب ;  ْٛٞ َغِّّسا نُا تػُٕٛ ضؤغا٤نِ، ٚال تػ

َٝاز٠ٔ بأغباب ايسْٝا َٝاَز٠ بايٓب٠ٛ نايػِّ َٕ إٔ ايػِّ  . ألِْٗ ناْٛا َِٜرَػُبٛ

ٍِ يف االقتكاُز : ٜعين ، (( قٛيهِ ببعض )) ضٟٚ سٚق ،  فٝ٘ اإلغطاف ٚتطى ، املكا

 . ٚاهلل غبراْ٘ أعًِ

 : اغتٓباط فك٘ اؿسٜ  -ب 

ض٣ٚ ذسٜ  ٚق١ٝ ضغٍٛ اهلل  إٔ بعس قاٍ
َٛاَى َٔ ايفك٘ :  : (2) ٚيف َأِخٔصٙٔ ايػِّ

ّْ عً ٕٖ املَٝت َقأز َُٛٔس ; أَل ُُٗط يً َٓظ ُف ٚايٖتَط َٓداد ٔيَطبِّد٘ ،   ايٖت َُ ٕٖ امُلَكدًِّٞ  َُا َأ ٘ٔ ، َن  ٢ َضبِّ

ٌَ ٚاملدَٛس          ِٔ اغتؿدعَط ايَكِتد َُد ٚايَٖٓظاَف١ُ َٔ ؾدأُْٗا ، ٚندصيو ُِٜػدَتَرٗب االغدتعساُز ٔي

ٌَ ُخَبْٝب   . نُا َفَع

: قاٍ  (3)ٌ يٛاذس٠ َٓٗاثََِّ: فُأ أٚ ايبالغ١ٝ ٚايًغ١ٜٛ ايٓر١ٜٛ املؿهالس تٛنٝس -د 

: 

ِّ )):   ٚقٛي٘ : زاض  ، َثٌ قٛشلِ ايكٍٛ فٝ٘ نُا يف ْظا٥ط ي٘ (( ََِػٔحٔس اَؿَطا

 . َٚػحس اؾاَع ، اآلخط٠

،  ، ٖٚٛ عٓسِٖ غا٥غ ططٜك١ ايهٛفٌٝ ٖٛ إناف١ املٛقٛف إٍ قفت٘ فع٢ً

، َٚػحس املهإ  ايٛقت اؿطاّ ؾٗط : تكسٜطٙ : ٜٚكٛيٕٛ ، ايبكطٜٕٛ شيو ٜػٛغ ٚال

 . ، ٚاهلل أعًِ خط٠، ٚزاض اؿٝا٠ اآل اؾاَع

 : أغاْٝس ايطٚاٜاس -6

املدتكدط   ٖدصا  يف أثبت ٚقس : فكاٍ ايطٚاٜاس اختٝاض يف ؾطط٘ ايهتاب أٍٚ يف َٖٔٝب

، ٚذػٔ  َٔ األذازٜ  ايٛاضز٠ يف شيو َا قس ْكً٘ ٚأغٓسس ، فعً٘ يًعا٥ط ٜٓبغٞ َا

 . (1)َثً٘
                                                           

  . ٚغرل شيو . 25،  21،  8، 7ٚاْظط:  . 14م: (1)

  . ٚغرل شيو . 54، 45،  35،  25ٚاْظط :  . 40م: (2)

  . 40،  39،  33ٚاْظط:  . 7م: (3)
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ٔ  ٚقس تٓٛعت َكازضٙ اؿسٜث١ٝ ٌ  ; فط٣ٚ نثرلّا َٔ ايطٚاٜاس َد ،  ايكدرٝر

، يهٓد٘ مل ًٜتدعّ    ، ٚعسزّا أقٌ َٔ َكازض اؿسٜ  األخط٣ ٚبك١ٝ ايهتب ايػت١

أغٓسس َٔ األذازٜ  ايدٛاضز٠ يف   : ) يف نٌ ضٚاٜات٘ بايؿطط ايصٟ أٚضزٙ يف قٛي٘

 ، فكس ض٣ٚ عسزّا َٔ ايطٚاٜاس ايهعٝف١ بٌ ؾسٜس٠ ( شيو َا قس ْكً٘ ٚذػٔ َثً٘

(2)ايهعف
ث يف بعض ٖصٙ ايطٚاٜاس عٔ نعفٗا ، ٚٚجدٛٙ  يهٓ٘ َكابٌ شيو ؼس ، 

 . عًًٗا

ٔ  عًٞ ْا  ، ايَبًِدٞ ايطٝب بٔ اؿػٔ ططٜل َٔ ذسٜثّا ض٣ٚ بدٔ   ذفدل  ْدا  ، ُذِحدط  بد

 : ثِ قاٍ،  ، عٔ ابٔ عُط  ٜطفع٘ ، عٔ فاٖس ، عٔ يٝ  غًُٝإ

 . َعسٚز يف أفطاز يٝ  ، ذسٜ  غطٜب َٔ ذسٜ  يٝ 

، فكاٍ عدٔ ذفدل : ٚإَاَتد٘     ، ٖٚٛ ذفل ٔ إٔ شيو َٔ ايطاٟٚ عٔ يٝ َٖٝٚب

إٍ إٔ  ... ، ٚضَا اْفطز عٔ عاقدِ عدطٚف ال َتدابع يد٘ عًٝٗدا      يف ايكطا٠٤ َؿٗٛض٠

: ٚقس ض٣ٚ ٖصا اؿسٜ  اؿػٔ بٔ ايطٝب عٔ عًٞ بٔ ذحدط فدعاز فٝد٘ ظٜداز٠      قاٍ

 . (3)ٚاهلل غبراْ٘ ٚتعاٍ أعًِ،  ، ٚفٝ٘ ْظط ... تفطز بكٛي٘ ... َٓهط٠

 ، ايكرٝرٌ يف ذت٢ ، ايطٚاٜاس َٔ نثرل يف اؿسٜ  زضج١ بٝإ ٢عً ذطم ٚقس

(4)ايكرٝس اؿسٜ  عًٝ٘ زٍ َا ٖصا : َثاّل فٝكٍٛ
(5)قرٝس ذسٜ  : أٚ ، 

: ذػدٔ   أٚ ، 

 . يهٓ٘ مل ًٜتعّ بصيو يف نتاب٘ ع٢ً ٚج٘ االغتٝعاب  . (6)غطٜب

 : ايعٓا١ٜ بغطٜب اؿسٜ  ؾطذّا ٚنبطّا عٓس اؿاج١ -7

٘  ، تفدتس  ٚقدس  ، ايبدا٤  بهػط : عٚايبه : قاٍ ٌ  ٚفٝد ٌ  بد ٚاألؾدٗط   . خدالف  ايًغد١  أٖد

 . (7)فٝ٘ أْ٘ َٔ ثالث إٍ تػع

 ؼسٜس املعامل ٚنب  أيفا ٗا : -8

                                                                                                                                        

 . 2م: (1)

 . ( ، ٚغرل شيو6(، م)5(، م)4(، م)3م) (2)

 . 44،  21،  10،  9ٚاْظط :  . 5م: (3)

 . 6م: (4)

 . 11،  9ٚاْظط نصيو:  . 8م: (5)

  . 24ٚاْظط:  . 10م: (6)

 . ٚغرل شيو . 46، 41،  40،  38، 37، 33، 14،  7 ٚاْظط: . 33م: (7)
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 َٚٔ شيو قٛي٘ :

ِٛٔندْع بَعدٛايٞ املسٜٓد١ ،         ٚايػٓس : ََ َٗا :  ِٕ ، ٚقٝدٌ : بُػدُهْٛٔ ٌِ ٚايٓٗدٛ ِِّ ايػد ٔبَه

ـَِعَض َٓاظٍ بين اَؿاِضٔث بٔ ا ََ  . (1)دفٝ٘ 

، ٚيف اـتدداّ ; ٜتهددس يًباذدد  إٔ املؤيددف نددإ عًدد٢ زضجدد١ عايٝدد١ َددٔ ايعًددِ  

ٚايعٖس ، يصا ذظٞ َٓعي١ ع١ًُٝ َطَٛق١ بٌ أقطاْد٘ ، ٚعًُدا٤ عكدطٙ ،     ٗازٚاؾ

ٜتعًل بايعٜاض٠  َا نٌ ْع قس ، ( يًػا٥ط املكِٝ ٚإططاف ايعا٥ط إؼاف ) : نتاب٘ ٚإٔ

 ا ، َٚهطٖٚاتٗا ، ٚبسعٗا ، ٚغرل شيو .يف عكط املؤيف ; أزابٗا ، ٚأذهاَٗ

ٚأخرل ; فٗصا ايبرد  إِدا ٖدٛ زيٝدٌ ًٜفدت أْظداض ايكداضئ ايهدطِٜ إٍ أُٖٝد١          

 ٖصا ايهتاب ، ٜٚسعٛٙ يكطا٤ت٘ ٚاإلفاز٠ َٓ٘ ، ٚباهلل ايتٛفٝل .

                                                           

  . 51ٚاْظط:  . 44م: (1)
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 ثبت املطاجع

 ٖد .643:  ، س ، ايؿٗطظٚضٟ عثُإ بٔ عبس ايطٓٔ ; ابٔ ايكالح -

 ٖد .1398، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،  برلٚس،  َكس١َ ابٔ ايكالح

 ٖد .1089أبٛ ايفالح اؿٓبًٞ ، س :  ابٔ ايعُاز; -

 د .1409ٖ،  ، زاض ايفهط ، برلٚس ؾصضاس ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب

 ٖد .643قُس بٔ قُٛز ، س :  ; ابٔ ايٓحاض -

 ٖد .1978تاضٜذ بغساز ، ذٝسض آباز ،  شٌٜ

 ٖد .874:  ، س ٜٛغف األتابهًٞ ; ابٔ تغطٟ بطزٟ -

 ٖد .1929، ايكاٖط٠،  ايٓحّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َكط ٚايكاٖط٠

 ٖد. 795:  ، س عبس ايطٓٔ بٔ أٓس ; ابٔ ضجب اؿٓبًٞ -

 ّ .1952،  ، ايكاٖط٠ شٌٜ طبكاس اؿٓاب١ً

بددٔ ضؾددٝس ايفٗددطٟ ايػددبيت ، س :  ; أبددٛ عبددس اهلل قُددس بددٔ عُددط    ابددٔ ضؾددٝس -

 ٖد .721

،  ٝب١ يف ايٛج١ٗ ايٛج١ٗٝ إٍ اؿطٌَ َه١ ٚطٝب١ايغ بطٍٛ ْع َا ايعٝب١ ٤ٌَ

، زاض ايغددطب  ، بددرلٚس : قُددس اؿبٝددب اـٛجدد١   ؼكٝددل  ، اؾددع٤ اـدداَؼ 

 ٖد .1408،  اإلغالَٞ

 ٖد.764:  قُس ، س ; ابٔ ؾانط ايهتيب -

،  ، زاض قدازض  ، بدرلٚس  إ عباؽ: إذػ ، ؼكٝل فٛاس ايٛفٝاس ٚايصٌٜ عًٝٗا

1973. ّ 

 ٖد .774:  ايفسا٤ ايسَؿكٞ، سأبٛ  ; ابٔ نثرل -

 . ٖد1408،  ، زاض ايطٜإ ، برلٚس ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ
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 قُس نٝا٤ ايطٓٔ. األعظُٞ; -

، َهتبدد١ أنددٛا٤   ، ايطٜدداض َعحددِ َكددطًراس اؿددسٜ  ٚيطددا٥ف اإلغددٓاز    

 ٖد .1420،  ايػًف

 ٖد.256:  ، س ، قُس بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبس اهلل ; ايبداضٟ -

 ٖد .1416،  زاض األضقِ،  ، برلٚس قرٝس ايبداضٟ

 ٖد .748:  ، س ، سلؼ ايسٜٔ قُس بٔ أٓس ايصٖيب أبٛ عبس اهلل ; ايصٖيب -

 ّ ، ٚضبٝددع أبددٛ بهددط  : َكددطف٢ عًدٞ عددٛض  ، ؼكٝددل اإلعدالّ بٛفٝدداس األعددال

 ٖد .1413،  ، املهتب١ ايتحاض١ٜ ، َه١ عبس ايباقٞ

ٝس بدٔ بػدْٝٛٞ   قُدس بدٔ ايػدع   ( أبدٛ ٖداجط   ) :  ، ؼكٝل يف خدل َٔ غدل  ايعدل

 ٖد.1405، زاض ايهتب ايع١ًُٝ،  ، برلٚس ظغًٍٛ

 ٖد .1413،  9، ط ، َؤغػ١ ايطغاي١ ، برلٚس غرل أعالّ ايٓبال٤

 خرل ايسٜٔ . ; ايعضنًٞ -

 ّ.1986،  7، ط ، زاض ايعًِ يًُالٌٜ ، برلٚس األعالّ

 ٖد .771:  ، س عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ ; ايػبهٞ -

،  ، ٚقُٛز ايطٓاذٞ : عبس ايفتاح اؿًٛ ل، ؼكٝ طبكاس ايؿافع١ٝ ايهدل٣

 . ٖد1964،  ايكاٖط٠

 ٖد .902:  سلؼ ايسٜٔ ، س ; ايػداٟٚ -

 . ٖد1399،  ، ْؿطٙ أغعس ططابعْٚٞ ايترف١ ايًطٝف١ يف تاضٜذ املس١ٜٓ ايؿطٜف١

 ٖد.911:  ، س ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ عبس اهلل ; ايػُٗٛزٟ -

ٞ  سِٜ، ؼكٝددل ٚتكدد  ٚفددا٤ ايٛفددا بأخبدداض زاض املكددطف٢    ،  : ز. قاغددِ ايػدداَطا٥

 . ٖد1422،  َؤغػ١ ايفطقإ يًذلاث اإلغالَٞ

 . ٖد775:  ، س تكٞ ايسٜٔ قُس بٔ أٓس اؿػين املهٞ ايفاغٞ; -

 ٌ ، َؤغػد١   ، بدرلٚس  : فدؤاز غدٝس   ، ؼكٝدل  ايعكس ايثٌُ يف تاضٜذ ايبًس األَد

 ٖد .1405،  ايطغاي١
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 ٖد .816س :  ، ، أبٛ بهط بٔ اؿػٌ ظٜٔ ايسٜٔ ; املطاغٞ -

 : ز. عبس اهلل عػٝالٕ . ، ؼكٝل ؼكٝل ايٓكط٠ بتًدٝل َعامل زاض اشلحط٠

 ٖد .261:  أبٛ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿحاد، س َػًِ ; -

 ٖد .1392،  ، زاض إذٝا٤ ايذلاث ايعطبٞ ، برلٚس قرٝس َػًِ

 ٖد.741قُس بٔ أٓس املططٟ، س:  املططٟ; -

، املهتبد١   ، املسٜٓد١ املٓدٛض٠   اشلحدط٠  ايتعطٜف َدا آْػدت اشلحدط٠ َدٔ َعدامل زاض     

 . ٖد1402،  ايع١ًُٝ

 . ٖد768:  ، عبس اهلل بٔ أغعس ، س أبٛ قُس ; ايٝافعٞ -

،  ، ايكداٖط٠  ٜعتدل َٔ ذٛازث ايعَإ َطآ٠ اؾٓإ ٚعدل٠ ايٝكظإ يف َعطف١ َا

 ٖد .1337 ، ٖد ، َكٛض٠ عٔ طبع١ ذٝسض آباز1413،  زاض ايهتاب اإلغالَٞ

 ٖد .626:  ، س ٟاؿُٛ ٜاقٛس -

 ، زاض قازض . ، برلٚس َعحِ ايبًسإ
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