


 الىهاب عبد بن حممد بن اهلل عبد الشًخ
 األوىل السعىدية الدولة يف وجهىده

 
 العُاجْ يادٓ بو حسني . د

 ايتاضٜذ بكػِ َػاعس أغتاش
 ايسٜٔ ٚأقٍٛ ايسع٠ٛ ن١ًٝ

 اإلغال١َٝ اؾاَع١

 

اؿُس هلل مُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػؿطٙ ، ْٚعٛش بااهلل َأ   

إياا٘ إ  اهلل  ؾااطٚض أْؿػاآا ٚغاا٦ٝال أعُايٓااا ، ٚأؾااٗس إٔ     

ٕٓ ٚأؾٗس ، ي٘ ؾطٜو   ٚذسٙ ٘  عبسٙ قُسًا أ اهلل  قا٢ً  ٚضغاٛي

 ٹ ٿ ٿ ﴿عًٝاا٘ ٚعًاا٢ وياا٘ ٚقاارب٘ ٚغااًِ  ػااًًُٝا ، 

 . ز102وٍ عُطإ ش  ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 . ز1شايٓػا٤  ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

ز ، 71-70األذعاب ش ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮳ ﮲ ۓ

 أَا بعس ...

١ًََُ ٖصٙ ايؿطٜع١ مل ٜعايٛا يف نٌ ظَإ َٚهإ  ٕٓ عًُا٤ اإلغالّ َٚذ ؾإ

هاٖسٕٚ يف غبٌٝ اهلل أععِ جٗاز ، ٚشيو بإظٗاض اؿل ٚايسع٠ٛ إيٝ٘ ٚقُع 

ايباطٌ ٚزذض أًٖ٘ ، ْٚؿط ايعًِ ايكرٝس ايصٟ ٚضثٛٙ عٔ أغالؾِٗ قطْا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصايصٟ خًؿ٘ هلِ ْبِٝٗ بعس قطٕ ٚ

١َُٓ ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ايصٜٔ أقاَِٗ  ٚإٕ َٔ مج١ً عًُا٤ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ أ٥

ٖا ع٢ً ٜس 1157اهلل يف ٖصٙ ايبالز َٓص قٝاّ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل غ١ٓ 

اإلَاّ قُس بٔ غعٛز ايصٟ  عإٚ َع اإلَاّ اجملسز ايؿٝذ قُس بٔ 

 مقدمةةةةةة   
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يكرٝر١ ٚأعًٓٛا اؿل ٚأظٗطٚٙ ، عبسايٖٛاب . ؾكاَٛا بٓؿط ايعكٝس٠ ا

 ٚذاضبٛا ايؿطى ٚايبسع ذت٢ ا هس اؿل ٚاغتبإ يهٌ شٟ عًِ ٚبكري٠ .

ٚبعس ٚؾا٠ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب خًؿ٘ أبٓاؤٙ يف ْؿط ايسع٠ٛ 

ايػًؿ١ٝ ٚايسؾاع عٓٗا ْٚؿط ايعًِ ايكرٝس ، َٚٔ أؾٗطِٖ ابٓ٘ ايعال١َ 

ايصٟ خًـ أباٙ يف  ٛيٞ األَٛض ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

ايس١ٜٝٓ نايكها٤ ٚاإلؾتا٤ ٚاـطاب١ ٚاإلَا١َ ٚاإلضؾاز ٚايتٛجٝ٘ ، ٚوظض 

أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل . ؾهاْت ي٘ جٗٛز َباضن١ اْتؿع بٗا ايٓاؽ يف 

َٓطك١ لس ٚخاضجٗا ، ٚيصيو ضغبُت إٔ أنتب عٔ ٖصا اإلَاّ عثًا ألبطظ 

س اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚجٗٛزٙ يف ايؿٝذ عب »جٗٛزٙ ٚمسٝت٘ 

 . « ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل

بسأل ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل باملباٜع١ اييت متت يف بًس٠ 

ٖا بني ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 1157ايسضع١ٝ غ١ٓ

َٚؤغؼ  ًو ايسٚي١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز ع٢ً ْكط٠ زٜٔ 

عت٘ ، ْٚؿط ايسع٠ٛ بتركٝل  ٛذٝسٙ ٚ طبٝل ؾطٜ; اهلل ايكِٝ 

ايػًؿ١ٝ ٚايسؾاع عٓٗا ، ٚع٢ً ٖصا األغاؽ قاَت ايسٚي١ 

 ايػعٛز١ٜ األٚىل .

ٚقس اْهِ إىل  ًو ايسٚي١ ايٓاؾ١٦ يف ؾرت٠ َبهط٠ َٔ عُطٖا عسز َٔ 

أَطا٤ لس طٛاع١ٝ ، ٚنإ هلصا أثطٙ ايٛانس يف  ػٝري َٝعإ ايك٠ٛ 

ٜتٛف  ٚمل ، ايبالز تٛذٝسي َٛؾك١ خطٛال اؽاش ع٢ً إقساَٗا ٚيف ، يكاؿٗا

 .ٖا إ  ٚقس  ٛذس ؼت ضاٜتٗا عسز َٔ األقايِٝ ايٓحس١ٜ 1179املؤغؼ غ١ٓ 

بٓ٘ عبس ايععٜع ايصٟ اٚملا  ٛيف اإلَاّ قُس بٔ غعٛز خًؿ٘ يف اؿهِ 

 ٛذٝس أقايِٝ لس  -أٚا٥ٌ ايكطٕ ايثايث عؿط اهلحطٟ  - مت يف عٗسٙ

كطٝـ ، ٚنثري َٔ اؾٗال يف بأنًُٗا ، ثِ  ٛذٝس إقًُٝٞ األذػا٤ ٚاي

 .َٚٓطك١ عػري ، ٚأجعا٤ َٔ َٓطك١ اؿحاظ ، ؾطقٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ 
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ٖا اغتٌٝ اإلَاّ عبس ايععٜع ٖٚٛ ٜؤزٟ ايكال٠ يف َػحس 1218ٚيف عاّ 

ايططٜـ بايسضع١ٝ ع٢ً ٜس ضجٌ قسّ َٔ ايعطام َعٗطًا اؿُاغ١ يسع٠ٛ 

 .ايتٛذٝس 

ايصٟ انتٌُ يف عٗسٙ  ٛذٝس  ثِ خًؿ٘ يف اؿهِ ابٓ٘ اإلَاّ غعٛز

اؿحاظ َٚٓطك١ جاظإ ٚلطإ ، ٚبًػت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل يف عٗسٙ 

 شض٠ٚ ععُتٗا ٚا ػاعٗا .

ٚنإ قاز٠ ايسٚي١ ايعثُا١ْٝ قس أذػٛا بك٠ٛ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل َٓص 

إٔ ثبتت أقساَٗا يف ؾطقٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، عٝث أقبرت َتامخ١ 

يعطام ، ٚلرت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل يف إْعاٍ ٖعمي١ يٛ ٜتِٗ يف ا

ٚيصيو أضغٌ ايعثُإْٝٛ محًتني ، ٖا 1210غاذك١ بكٛال ؾطٜـ َه١ غ١ٓ 

ٖا ٚعاّ 1211عػهطٜتني َٔ ايعطام حملاضب١ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل يف عاّ 

 ٖا ٚيهٔ اؿًُتني ؾؿًتا يف ؼكٝل أٖساؾُٗا .1213

ٕ قس اؽصٚا املٛقـ ايعسا٥ٞ ايصٟ نإ َٔ ٚإشا نإ ايكاز٠ ايعثُاْٝٛ

خٛؾِٗ َٔ ؾكسإ َٓطك١ اؿحاظ امل١ُٗ هلِ  -ؾُٝا ٜبسٚ  -أنرب أغباب٘ 

جسًا َٔ ايٓاذ١ٝ املع١ٜٛٓ ، ؾإٕ زخٍٛ  ًو املٓطك١ ؼت ذهِ ايسٚي١ 

،  َٓٗا يًرحاظ اْتعاّعا ، قاضبتٗا ع٢ً  كُُِٝٗ َٔ ظاز قس األٚىل ايػعٛز١ٜ

يتأَني شيو ا ْتعاع ، ؾهًؿٛا ٚايِٝٗ ع٢ً َكط قُس ٚقها٤ّ ع٢ً قٛ ٗا 

عًٞ باؾا يٝكّٛ بتًو امل١ُٗ ، ٚاؽص قُس عًٞ باؾا َا اغتطاع اؽاشٙ َٔ 

إجطا٤ال يٝكّٛ بتٓؿٝص امل١ُٗ اييت نًـ بٗا ، ذٝث قاّ بإضغاٍ مح١ً 

ٖا ٚيهٓٗا َٓٝت بٗعمي١ غاذك١ 1226عػهط١ٜ بكٝاز٠ ابٓ٘ طٛغٕٛ غ١ٓ 

ٚاملس١ٜٓ  ٜٓبع بني ايكؿطا٤ ٚازٟ َعطن١ يف األٚىل ايػعٛز١ٜ ي١ايسٚ قٛال أَاّ

َكط  َٔ ايعػهط١ٜ ايتععٜعال جا٤ ٗا إٔ بعس أخريًا لرت يهٓٗا ، املٓٛض٠

 . بأنًُٗا اؿحاظ ٚاغتعاز٠ املهط١َ َه١ ثِ َٚٔ ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ زخٍٛ يف

ٕٓ ٚؾا٠ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع غ١ٓ  األَٛض ٖا ناْت َٔ 1229ع٢ً أ

اييت بعثت األٌَ يف ْؿؼ قُس عًٞ باؾا ، ؾهثـ جٗٛزٙ ايعػهط١ٜ 
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ذت٢ ٚقًت قٛال طٛغٕٛ إىل َٓطك١ ايككِٝ ، يهٓ٘  ٛقٌ إىل قًس َع 

اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ايصٟ خًـ ٚايسٙ يف اؿهِ ، غري إٔ قُس عًٞ 

باؾا مل ٜٛاؾل ع٢ً شيو ايكًس ، ٚنإ َكًُُا ع٢ً ايكها٤ ع٢ً ايسٚي١ 

ايػعٛز١ٜ األٚىل ، ؾأضغٌ مح١ً عػهط١ٜ أخط٣ َٔ َكط بكٝاز٠ ابٓ٘ اآلخط 

إبطاِٖٝ بٔ قُس عًٞ باؾا ، ذٝث اػٗت اؿ١ًُ ؾطقًا ٚٚقًت إىل 

عس٠ أؾٗط ، ٚبعس  (1)ايككِٝ ، ٚقاّ إبطاِٖٝ باؾا مبراقط٠ بًس٠ ايطؽ

ا ْتٗا٤ َٔ قاقط ٗا ٚاقٌ غريٙ إىل ايسضع١ٝ عاق١ُ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ 

أبس٣ ؾٝٗا املساؾعٕٛ  أؾٗطٖا ، ٚذاقطٖا أنثط َٔ غت١ 1233ألٚىل غ١ٓ ا

خػا٥ط ؾازذ١ ،  -نُا نبسٚا عسِٖٚ  -عٓٗا بطٛ ل ْازض٠ ، ٚ هبسٚا 

يهٔ َٛقـ املساؾعني عٔ ايسضع١ٝ نإ ٜهعـ  سضهًٝا بػبب اؿكاض ، 

َٚٛقـ املٗامجني ٜعزاز ق٠ٛ مبا ٜكٌ إيِٝٗ َٔ إَسازال ، ٚانطط اإلَاّ 

س اهلل بٔ غعٛز يف ْٗا١ٜ األَط إىل إٔ ىطد إىل إبطاِٖٝ باؾا يٝؿاٚن٘ عب

ع٢ً إْٗا٤ اؿطب ٚذكٔ زَا٤ أٖايٞ ايسضع١ٝ ، ٚ ٛقٌ ايططؾإ إىل ا ؿام 

ٜتٛج٘ اإلَاّ عبس اهلل مبٛجب٘ إىل َكط َكابٌ أ  ٜهط إبطاِٖٝ باؾا أذسًا 

 ٜـ بٛعسٙ ، َٔ ايػهإ ، ٚأ  ىطب ايسضع١ٝ ، غري إٔ إبطاِٖٝ باؾا مل

بٌ عصب ٚقتٌ ايهثري َٔ عًُا٤ ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ٚخطب ايسضع١ٝ ، ٚأَا 

اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ؾإْٓ٘ ْكٌ إىل ايكاٖط٠ ثِ بعث ب٘ إىل األغتا١ْ ذٝث 

ٖا ، ٚبصيو اْتٗت 1234غ١ٓ  - ضمح٘ اهلل -ذكل َع٘ ، ثِ أعسّ ٖٓاى 

 . (2)ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل غٝاغّٝا
                                              

ثاض َٓطك١ وايطؽ قاؾع١ نبري٠ َٔ قاؾعال َٓطك١ ايككِٝ ،  عترب ثايث َس١ٜٓ بعس بطٜس٠ ٚعٓٝع٠ . ( 1)

 . 181، ع٢ً ضب٢ لس ،  22ايككِٝ ، 

 ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ميهٔ ايطجٛع إىل املطاجع ايتاي١ٝ : ملعٜس َٔ ايتؿكٝالل عٔ( 2)

 ، 346 ، 297ٚايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل يعبس ايطذِٝ عبس ايطمحٔ م ، 279 ، 1/207عٓٛإ اجملس  بٔ بؿط 

 ، ايعثُٝني اهلل يعبس ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ٚ اضٜذ ، 3/223 ايعحالْٞ ملٓري ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ ايبالز ٚ اضٜذ

ٚاإلَاّ قُس بٔ غعٛز ٚجٗٛزٙ يف  أغٝؼ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل يعبسايطمحٔ ايعطٜين  ، 207 ، 1/153

 . 130ٚايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ملالإ ،  ،َٚا بعسٖا  90م 
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 : الُياب عبد بو حممد بو اهلل عبد اإلمام خالشّ حّأ

ٖٛ اإلَاّ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ ايؿٝذ اإلَاّ قُس بٔ 

عبس ايٖٛاب بٔ غًُٝإ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ أمحس بٔ 

ضاؾس بٔ بطٜس بٔ قُس بٔ َؿطف بٔ عُط بٔ َعهاز بٔ 

ضٜؼ بٔ ظاخط بٔ قُس بٔ عًٟٛ بٔ ٖٚٝب بٔ قاغِ بٔ 

بٔ ؾٓٝع بٔ ْٗؿٌ بٔ ؾساز بٔ َٛغ٢ بٔ َػعٛز بٔ عكب١ 

ظٖري بٔ ؾٗاب بٔ ضبٝع١ بٔ أبٞ َػعٛز بٔ َايو بٔ ذٓع١ً 

بٔ َايو بٔ ظٜس َٓا٠ بٔ متِٝ بٔ َط بٔ أز بٔ طاغ١ بٔ 

ٚنٓٝت٘ أبٛ ،  (1)إيٝاؽ بٔ َهط بٔ ْعاض بٔ َعس بٔ عسْإ

 . (2)غًُٝإ

ٚيس ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس يف َس١ٜٓ ايسضع١ٝ عاق١ُ ايسٚي١ 

 . (3)ٖا1165عٛز١ٜ األٚىل غ١ٓ ايػ

ْؿأ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف بٝت 

ٚايسٙ ايؿٝذ اإلَاّ قُس بٔ عبس ايٖٛاب قاذب ايسع٠ٛ 

 .ايػًؿ١ٝ ، ْؿأ٠ ز١ٜٝٓ قاؿ١ ٚغط جٛ عًُٞ 

أذػٔ  طب١ٝ ، ؾطبعت٘ ٖصٙ املؤثطال ع٢ً ايكالح ٚايتك٣ٛ ،  ضباٙ ٚايسٙ

اف ، نُا قاز ٘ ايرتب١ٝ ايكاؿ١ إىل ايطغب١ يف ٚجبًت٘ ع٢ً ايٛضع ٚايعؿ

ؾكطأ ايكطوٕ ٚذؿع٘ ٖٚٛ ;  (4)ايعًِ ٚاؿطم ع٢ً ؼكًٝ٘ َٓص ْع١َٛ أظؿاضٙ

ٜاؾع عٔ ظٗط قًب ، ٚنإ ٜساضؽ أباٙ ايكطوٕ ، ثِ ؾطع يف قطا٠٤ ايعًِ 

                                              
، ٚعبس ايطمحٔ بٔ عبس ايًطٝـ وٍ ايؿٝذ ،  95بطاِٖٝ ايعٝػ٢ ،  اضٜذ بعض اؿٛازث ايٛاقع١ يف لس م( إ1)

 . 1/25، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ،  20 عًُا٤ لس مَؿاٖري

 . 1/357قُس عثُإ ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 2)

 . 1/357، قُس بٔ عثُإ ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ 48عبس ايطمحٔ وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس م( 3)

 . 1/48ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس يف غت١ قطٕٚ ( 4)

امسه ونسبه 
 وم لةةةةةد   

 

نشةةةةةةةةة ته 
 و راسةةةة ه  
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ٚنؿ٢ ب٘ ، ب١ُٗ عاي١ٝ َٚثابط٠ ع٢ً ٚايسٙ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

ؾكس  ظَ٘ َس٠ ذٝا ٘ يف زضٚغ٘ ٚفايػ٘ ايع١ًُٝ ;  (1)َٚٛجًٗا َعًًُا َٚطبًٝا

يف األقٍٛ ٚايؿطٚع ٚاؿسٜث ٚايتؿػري ٚايعكا٥س ٚأقٍٛ ايسٜٔ ، نًٗا 

نُا نإ ي٘  (2)ٚايؿك٘ ٚعًّٛ ايعطب١ٝ ، ٚنإ َعحّبا بؿطط شنا٥٘ ْٚبً٘

٘ ايٝس ايطٛىل يف مجٝع ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ ، ٚبًؼ يف ٖصٙ ايعًّٛ َبًّػا أقط ب

 (4)نُا زضؽ ايؿٝذ عبس اهلل ع٢ً ايعال١َ محس بٔ َعُط (3)أقطاْ٘ يف ظَاْ٘

ٚ ظَ٘ يف األقٍٛ ٚايؿطٚع ٚاؿسٜث ، ثِ مست ُٖت٘ ؾطذٌ إىل اؿحاظ 

ألزا٤ ؾطٜه١ اؿخ ؾحاٚض مبه١ ، ٚقطأ ع٢ً عًُا٤ املػحس اؿطاّ ، 

جاظ٠ ا يف اؿسٜث ٚاملكطًس ٚعًّٛ ايعطب١ٝ ٚذكًت ي٘ اإلخكّٛق; ٚ ظَِٗ 

بطٚا١ٜ َتك١ً ايػٓس ، ثِ ظاض املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚجاٚض بٗا ، ٚقطأ ع٢ً عًُا٤ 

، ثِ ضجع َٓٗا إىل ايسضع١ٝ ٚقس ٌْٗ َٔ ايعًِ ، ْٚبؼ يف  (5)اؿسٜث بٗا ظَٓا

ؾٕٓٛ عسٜس٠ ، ٚنإ هُع بني ايطًب يًعًِ ٚايتعًِٝ ، نُا نإ ذػٔ 

 . (6)ايتعًِٝ ٚاغع ا طالع
                                              

 . 1/48ٚابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  1/357، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ قُس بٔ عثُإ ايكانٞ ( 1)

 . 1/357ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 2)

 . 1/49، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  49وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس ( 3)

ٖٛ ايؿٝذ ايعال١َ ايؿكٝ٘ محس بٔ ْاقط بٔ عثُإ بٔ َعُط ايتُُٝٞ ، ٚيس يف ايع١ٓٝٝ ثِ ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ( 4)

ُس بٔ عبس ايٖٛاب َالظ١َ  ا١َ ٚبًؼ َبًػا نبريا َٔ ايعًِ ذت٢ اْ٘ أقبس َٔ أنابط عًُا٤ ٚ ظّ ايؿٝذ ق

 لس جًؼ يًتسضٜؼ بايسضع١ٝ ثِ عٝٓ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع يف قها٤ ايسضع١ٝ نُا بعث١ اإلَاّ 

ز ض٥ٝػا يكها٤ ٖا يف أَٛض ايسٜٔ ثِ بعث١ اإلَاّ غع1211ٛعبس ايععٜع بٔ قُس ملٓاظط٠ عًُا٤ َه١ غ١ٓ 

 .  243-1/239ٖا ، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس 1252َه١  ٛيف بٗا غ١ٓ 

( مل  صنط يٓا املكازض أمسا٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ زضؽ ع٢ً ٜسِٖ ايؿٝذ عبس اهلل يف اؿحاظ ، ٜٚكٍٛ ابٔ قاغِ يف 5)

ٜؿط إىل ٚاذس َٔ ٚمل  « ٕ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس أخص ايعًِ عٔ أبٝ٘ ٚخًلإ : » 381/ 16ايسضض ايػ١ٝٓ 

ٕ جٌ قطا٤ ٘ ع٢ً إٚ، ا غري ٚايسٙ ٚ  ْعًِ ي٘ ؾّٝد: »  1/48ٜٚكٍٛ ابٔ بػاّ يف عًُا٤ لس ، ٖؤ ٤ اـًل 

ؾال ٜػتبعس إٔ ايؿٝذ عبس اهلل  « ٚناْت ايسضع١ٝ يف شيو ايعٗس َثاب١ يًعًُا٤ َٔ بًسإ لس ٚغريٖا، ٚايسٙ 

 ٘ .نإ ٜػتِٓ ٚجٛز َٔ ٜعطف عٓسٙ عًُا ؾٝأخص عٓ

 . 358-1/357ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 6)
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عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب  يكس أث٢ٓ ع٢ً ايؿٝذ

مجع َٔ أٌٖ ايعًِ ، نُا َأِثَٓت عًٝ٘ أٌٖ لس بأغطٖا 

 . (1)ٚأٌٖ اـرب٠ يف بطٖا ٚعطٖا

نإ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس َٔ زٖا٠  »قاٍ عٓ٘ قُس ايكانٞ : 

ٚعٓسٙ غري٠ ، و١ٜ يف ايعٖس ٚايٛضع ، قس ذٓهت٘ ايتحاضب ، ايطجاٍ 

ٚع٢ً جاْب نبري َٔ األخالم ايعاي١ٝ ٚايكؿال  ٚا غتكا١َ يف ايسٜٔ ،

َكباًل إىل ، اؿُٝس٠ ، ٚزاع١ٝ خري ٚضؾس ٚقالح ، نإ عاظًؾا عٔ ايسْٝا 

اهلل  يف ىاف   اؿل به١ًُ ٜكسع ، اهلل َٔ اـٛف نثري ، اآلخط٠ ايساض

َٚقًٛ  يًطذِ ،  ي١َٛ  ٥ِ ، ؾٝ٘ ن٠ٛ ، عطًٛؾا ع٢ً ايؿكطا٤ ٚاملػانني ، 

قالح شال ايبني ، ٚاإلذػإ إىل اـًل َا أَهٓ٘ ، غدِّا مباي٘ يف قبًا إل

 . (2)نثري ايصنط، ٚجٛٙ اـري ، نإ ٜكِٝ ايًٌٝ ، ٜٚهثط َٔ ايتال٠ٚ 

ٚأَا عبس اهلل ابٔ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب » ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ بؿط : 

 . (3)«قٓـ املكٓؿال يف األقٍٛ ٚايؿطٚع ; ؾٗٛ عامل جًٌٝ 

ٖٛ اإلَاّ ايعال١َ األٚذس ،  »ايؿٝذ عبس ايطمحٔ وٍ ايؿٝذ : ٚقاٍ عٓ٘ 

ايثك١ ايثبت ، ايتكٞ ايٛضع ، اجملاٖس احملتػب ، شٚ اهل١ُ ايعاي١ٝ ، 

ٚايؿحاع١ املتٓا١ٖٝ ، عامل لس َٚؿتٝٗا بعس أبٝ٘ ، َٔ نطبت إيٝ٘ أنباز 

 . (4)« اإلبٌ َٔ غا٥ط بًسإ لس

اهلل شا عباز٠ ٚ ٗحس ، ٚطٍٛ  نإ ايؿٝذ عبس» ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ قاغِ : 

قٝاّ ، ٚهلخ بايصنط ٚؾػـ باحملب١ ٚاإلْاب١ ٚا ؾتكاض إىل اهلل ٚا ْهػاض 

ٚا ْططاح بني ٜسٜ٘ ع٢ً عتب١ عبٛزٜت٘ ، مل ٜط يف َعٓاٙ َثً٘ ، ٚمل ٜط ؼت 
                                              

 . 16/381ابٔ قاغِ : ايسضض ايػ١ٝٓ ( 1)

 . 1/358ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 2)

 . 1/188عٓٛإ لس ( 3)

 . 48َؿاٖري عًُا٤ لس  (4)

صةةتاته واءةةا  
   الةلما   ليه
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ُّا ٚخًًكا ،  ُّا ٚعُاًل ، ٚذاً  َٚكاً  ، ٚذً أزِٜ ايػُا٤ بعس ٚايسٙ َثً٘ عً

َّا يف ذل اهللٚا باّعا ٚنط  . (1)َّا ٚقٝا

نإ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس قاذب قطو١ » ٚقاٍ عٓ٘ ابٔ بػاّ : 

از٠ ٚؾِٗ جٝس ٚذاؾع١ ق١ٜٛ ، مل ٜكٌ إيٝٗا أذس َٔ أقطاْ٘ ، قاض َطجع قََّٚ

ايعًُا٤ يف ذٌ َؿانًِٗ ، َٚكسض ايؿتا٣ٚ ٚايترطٜطال ، خًـ ٚايسٙ يف 

 . (2)« ايسٜين ٚظعُِٝٗ املػًُني إَاّ اضؾك ، اؾ١ًًٝ َٚٗاَ٘ ايهبري٠ أعُاي٘

 . (3)« ٚاملعطؾ١ ايعًِ يف اهلل وٜال َٔ و١ٜ نإ » : عبٝس بٔ إبطاِٖٝ عٓ٘ ٚقاٍ

 ٜثين عًٝ٘ ٚع٢ً إخٛاْ٘ عًُا٤ ايسضع١ٝ : (4)ٚقاٍ عٓ٘ ذػني بٔ غٓاّ

ُُنو ٍإإإٜنومإإإرنٔتٔ إإإ٘نٔت  إإإ نننن  فإإإ 

ٜننٔ لعمين لدَٖنيفنودٔت٘نفّي نٔ لتقإ

 مينوعُشبجمالسّينتٔضنوَن لع

نبفقإإإإدِينن لإإإإدٖات نن هللنأٔ إإإإ  ننفإإإإ ن

 

ن لُطّر ن جلّابذٚن لشٗخنبٍٕنشٕٗخ٘ 

ِ ُىإإإإإإإإ نأوإإإإإإإإر ن نٔوإإإإإإإإٕتإنات َإإإإإإإإ٘ن   ن

ٖ عكىإإإإرٓن لإإإإذ ر ن ٕ نوإإإإام هن نٌٔإإإإاإّٖى

 (5)ٔالم هنلمعمإين لشإرٖبنبّإينٌشإر نننن

 ا :ٚقاٍ عِٓٗ أّٜه 

نود تسإإإإإإإإإإّينوعىإإإإإإإإإإٕتْٚنبعمإإإإإإإإإإٕوّي

 إّافمٗإإإإسنتإإإإإإرٝن النوفٗإإإإإدّ نِٔاإٖإإإإإإإإن

نٔأوإإإإإإإرّ نتعإإإإإإإرٔ نٔتإإإإإإإٍ  نوٍ إإإإإإإرننن

 ّٛإإإإإإإ ٚنمجاعإإنن لصإإٜنفعإإّانعمإإٔ ث

َننثبطإٕ ننٔوا  نث بطإاننأ  إاوّيننٌ شإرننعإ

 ٔعمىإإّانٔيإإدٖثّانبإإذ نتسإإىان لمُ طإإان

ٌكبنوات نودنوَنٔتٍ ٗن  ٔ لسإططانن لُذ

 (6)اإإمبنأٔنَأبطإانختإَنعٍّإخ نوإٔتٕبٗ

                                              
 . 16/382ايسضض ايػ١ٝٓ ( 1)

 . 1/48عًُا٤ لس يف غت١ قطٕٚ ( 2)

 . 1/45 صنطٙ أٚيٞ اي٢ٗٓ ٚايعطؾإ ( 3)

ٚيس ببًس٠ املربظ باإلذػا٤ ، ْٚؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً ، ا ايتُُٝٞ ْػّب، ا املايهٞ َصّٖب، ني بٔ غٓاّ اإلذػا٥ٞ ذػ( 4)

عًُا٥ٗا ، ثِ ْعح إىل ايسضع١ٝ ٚاغتكطبٗا ؾأخص عٓ٘ مج١ً َٔ عًُا٤ ايسضع١ٝ عًِ ايٓرٛ ٚايعطٚض ، ٚي٘ 

ْعط عٓ٘ عٓٛإ . ا ٖا1225ع١ٝ غ١ٓ  ٛيف مبس١ٜٓ ايسض، نتاب يف ايتاضٜذ مساٙ ضٚن١ األؾهاض ٚاألؾٗاّ 

 . 185َٚؿاٖري عًُا٤ لس يعبس ايطمحٔ وٍ ايؿٝذ ،  1/311اجملس  بٔ بؿط 

 . 1/360ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 5)

 . 193، ٚوٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 16/381 ، ٚابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ 1/223ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس  (6)
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 ميسح ايؿٝذ قُس بٔ  (1)ٚقاٍ ايؿٝذ قُس بٔ أمحس اؿؿعٞ

 يٖٛاب ٚأبٓا٤ٙ :عبس ا

ًٌ نجّبإذ نن إنننوَن أل بابنعمٜنس  

ن سإإإإٌإنٔ بإإإإر ِٗي ن مإإإإ٘ن ىإإإإإد ننن

نٔوإإدنٔوإإيفٕ نيفنإٍٍٖإإان إإننو شكإإ ٍن

ٛ نن نٔوإدنِإإدوٕ نيفن لإدَٖن إإننوإإ ل

نأ ىإاّننأشإر نن جلّإنننو هنيفنِٔي

 

 أَىإإإٛنإٖإإإَن ضإإإانو ٕوإإإيفٛن لرشإإإد ن 

  إإإذلبنعبإإإدن هللنٔ سإإإطٛن لعقإإإد ن

ُ نلٍإإإإإانٔجإإإإإْن لصإإإإإٕ بنبإإإإإ نتإ ن نفب إإإإإا

ٍٕنأٔنفسإإإإاإ نلإإإإذٙن قإإإإد نننٔ إإإإنن  نمإإإإ

ن(2) إدننأٔن ل ِٕتنيفن اتنوَنّٖتدٝنبّي

 

 

ميسح ٜٚثين ع٢ً عًُا٤ ايسع٠ٛ (3)ٚقاٍ ايؿٝذ قاحل بٔ غًُٝإ بٔ غرُإ

 ايػًؿ١ٝ يف لس َٔ وٍ ايؿٝذ ٚغريِٖ :

ّٚن إإإإإإإ٘نُأ  ُبإإإإإإإرنواإ إإإإإإإاّن نأٌمإإإإإإإ نإٔ 

ًٌنجّابإإإإإإإذ  نأٔلئإإإإإإإبنأشإإإإإإإٗاٌ ن إإإإإإإر 

ُُٔلّإإإينشإإإإٗخن لٕتٝنوٍبإإا ن هل  إإإدٝفأ

ن هلإإإإإاإٙنلإإإإإدَٖن ىإإإإإد ننن(4) ىإإإإإد

نبالٕتٝن لشركنط ٜنعصٍرنيفنواًنٔود

 

نألشإإإإإٗا ن إإإإإدنوإإإإإَنوإإإإإدٍٖينٔ إإإإإابرٍنن 

نبّإإإينّٖتإإإدٙنعإإإَن ٗإإإْن إإإنن إإإاَرٍننن

ًٌنألِإإإإنن خل نوَن إإإإننسإإإإاَرِن   وإإا

نفٗإإإان بإإإذ ن هلإإإاإٙنل أسكإإإٍٜن  فإإإاخرِن

نَفَطّإإإرن إإإدّ نوإإإَنمجٗإإإان  ٍإإإا رِنننن

 
 

                                              
س اؿؿعٞ ايعػريٟ نإ ممٔ َاٍ إىل ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ عٓسَا ظٗطل ظٓٛب محأٖٛ ايؿٝذ قُس بٔ ( 1)

اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ٚذث ايٓاؽ ع٢ً إجابتٗا ٚناْت بٝٓ٘ ٚبني ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس َطاغالل ، نُا 

جٌ أأيعَ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع بايبكا٤ يف عػري عٓس أَريٖا عبس ايٖٛاب أبٛ ْكط١ املترُٞ َٔ 

ٌْٝ ايٛطط يف  طاجِ ضجاٍ ايُٝٔ يف ايكطٕ  .ٖا 1337ًِٝ ٚإضؾاز ايٓاؽ ،  ٛيف بكط١ٜ ضجاٍ َٔ عػري غ١ٓ ايتع

ثط زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف جٓٛبٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ألبٞ أٚ 2/225ايثايث عؿط  بٔ ظباض٠ ، 

 . 1/181زاٖـ 

زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف جٓٛبٞ اؾعٜط٠ ، ٚأبٛ زاٖـ اثط  16/380ابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ ،  (2)

 . 2/495ايعطب١ٝ 

ٖٛ ايؿٝذ قاحل بٔ غًُٝإ بٔ غرُإ اـثعُٞ َٔ أٖايٞ قط١ٜ  باي١ يف بٝؿ١ ، ٖاجطل أغط ٘ إىل ايطٜاض ( 3)

ٖا ْؿأ يف ضعا١ٜ ٚايسٙ ايؿٝذ غًُٝإ بٔ غرُإ ، 1322ظَٔ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ٚيس يف ايطٜاض غ١ٓ 

غ ايكطإ ٖٚٛ يف ايثا١ْٝ عؿط َٔ عُطٙ ، ٚزضؽ ع٢ً ٜس ايؿٝذ عبس اهلل بٔ عبس ايًطٝـ وٍ ايؿٝذ ، ٚذؿ

 . 43ٖا إبطاِٖٝ ايؿٛظإ ، َكس١َ زٜٛإ قاحل بٔ غًُٝإ بٔ غرُإ ، م1400نإ ذٝا إىل عاّ 

 . ٜككس ب٘ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب إَاّ ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ( 4)
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ٛننن ْ نٌشإإإرن لثٍَّإإإإان إإإننض إإإإ ٍَّإإإانَلإإإإ نَفى

ن إإذ ن لشإإٗخنعبإإدن هللن إإنن ىإإد 

نٔ اٌإإلنلإإْن لُفتٗإإانبٍعإإد نمجٗعّإإاننن

 

ٍُإإإإإإإان لإإإإإإإدعانٔ هللنأع إإإإإإإينوإإإإإإإاإتٍننن  نٔو

ًٌنألِإإإنن لإإإدَٖنأِإإإنن لتإإإذ  رِنننن ن وإإإا

ن(1) ىان اُنٌرب سّانألِنن لبصاَر

ٜثين ع٢ً أبٓا٤ ايؿٝذ قُس بٔ  (2)ٚقاٍ ايؿٝذ أمحس بٔ عًٞ بٔ َؿطف 

 عبس ايٖٛاب :

ً نوإإإإإن ندن وتَفإإإإإٕ ٔأبٍإإإإإاغٓن ل إإإإإُرن ل إإإإإر 

نف إإإٌ ن ان لتٕ ٗإإدنٖإإدعُٕنإ ِأب ّإإينن

ٛ نٌفإٕ ننننن ٍُٛنأ ٗإٕ نٔ إينبدعإ نٔ ينس إ

 

ن ُعتإإإْن  ثمإإإٜنٔيفنٌصإإإرِانج إإإُدٔ نن 

ٔنننن ٖ إرٔ  نٔوإَنٖ إد   ف ينودنأفاإٔ نوإَن

ٛ نجمإإٕ نٔأبٕ بّإإانسإإدٔ ن ن(3)ٔ إإينشإإبّ

يكس خًـ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب  

 ثالث١ َٔ األبٓا٤ نًِٗ عًُا٤ ِٖٚ :

ايؿٝذ غًُٝإ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٖٚٛ أنرب أبٓا٤  -1

ٖا زضؽ ع٢ً ٜس أبٝ٘ ايؿٝذ 1200ايؿٝذ عبس اهلل ، ٚيس يف ايسضع١ٝ غ١ٓ 

عبس اهلل ٚع٢ً غريٙ َٔ عًُا٤ ايسضع١ٝ ، ٚنإ ضمح١ اهلل و١ٜ يف ايعًِ 

 ب ٚقٓـ نتا (4)ٚاملعطؾ١ ايتا١َ يف اؿسٜث ٚايؿك٘ ٚايتؿػري ٚايٓرٛ

) ٝػري ايععٜع اؿُٝس ؾطح نتاب ايتٛذٝس( أضغً٘ اإلَاّ غعٛز بٔ 

عبس ايععٜع قانّٝا مله١ يًُؿاضن١ َع قها ٗا اآلخطٜٔ ، ثِ ضجع إىل 

، ثِ عٝٓ٘ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز بٔ  (5)ايسضع١ٝ ٚجًؼ يًتسضٜؼ بٗا

، أنطَ٘ اهلل بايؿٗاز٠  (6)عبس ايععٜع قانّٝا ع٢ً ايسضع١ٝ َع قها ٗا
                                              

 .  185إ بٔ غرُإ مزٜٛإ قاحل بٔ غًُٝ( 1)

ٖٛ ايعال١َ ايؿكٝ٘ احملسث ايؿٝذ امحس بٔ عًٞ بٔ ذػني بٔ َؿطف ايتُُٝٞ املايهٞ ، ٚيس باإلذػا٤ ؾاعط ( 2)

بٔ  اهلل عبس اإلَاّ ابٓ٘ أٜاّ ٚأٍٚ  طنٞ بٔ ؾٝكٌ اإلَاّ أٜاّ أخط يف ذػا٤األ يف ايكها٤  ٛىل َطبٛع زٜٛإ ي٘

، ٚابٔ عٝػ٢ ،  229، ٚ اضٜذ ايؿاخطٟ ، م 2/639ؼؿ١ املػتؿٝس  ٖا ،1285ذػا٤ غ١ٓ ؾٝكٌ ،  ٛيف باأل

 .  228ٚإَتاع ايػاَط ، م 45عكس ايسضض ، م

 .  16/382ابٔ قاغِ ايسضض ايػ١ٝٓ ، ( 3)

 .  47-44، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  1/188 ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس يف  اضٜذ لس( 4)

 . 1/295، ٚابٔ بػاّ عًُا٤ لس  350-1/294ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 5)

 . 1/423ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 6)

 أبءةةةةةةةا    
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ٖا ذٝث قتً٘ إبطاِٖٝ بٔ قُس عًٞ باؾا عٓسَا اغتٛىل ع٢ً 1233غ١ٓ 

، ٚملا قتً٘ إبطاِٖٝ باؾا أضاز إٔ ٜػٝغ ٚايسٙ  (1)ٖا1233ايسضع١ٝ غ١ٓ 

،  غًُٝإ ابٓو قتًٓا : اهلل عبس يًؿٝذ إبطاِٖٝ ؾكاٍ بكتً٘ اهلل عبس ايؿٝذ

إٕ » اٍ : ؾأجاب٘ ايؿٝذ عبس اهلل بكًب املؤَٔ ايكابط ٚيػاْ٘ ايٛاثل ٚق

ٚملا عاز إبطاِٖٝ باؾا إىل ايكاٖط٠ جا٤ٙ ايعًُا٤ ٚؾٝٛر « مل  كتً٘ َال 

األظٖط ٦َٓٗني ي٘ بايٓكط ، مل ًٜتؿت إيِٝٗ ، ٚذني غ٦ٌ عٔ شيو قاٍ : 

ملا ضأ٣ َٔ إمياِْٗ ٚقسقِٗ ;  (2)ايعًُا٤ اؿكٝكٕٝٛ ِٖ يف قراضٟ لس

 ب .ٚقربِٖ ٚخاق١ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛا

ايؿٝذ ايعامل عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚيس  -2

ٖا قطأ يف ايسضع١ٝ ع٢ً أبٝ٘ ايؿٝذ عبس اهلل 1219مبس١ٜٓ ايسضع١ٝ غ١ٓ 

ثِ ْكٌ َع ٚايسٙ ايؿٝذ عبس اهلل إىل َكط بعس غكٛط ايسضع١ٝ ع٢ً ٜس 

ٛىل ٖا ٚزضؽ باؾاَع األظٖط ، ٚملا ؽطد  1233إبطاِٖٝ باؾا غ١ٓ 

َؿٝد١ ضٚام اؿٓاب١ً يف األظٖط ، ٚزضؽ عًٝ٘ أْاؽ نثريٕٚ ،  ٛيف 

 . (3)ٖا ٚي٘ بٗا أٚ ز ظًٛا مبكط ٚعاؾٛا بٗا1274مبكط غ١ٓ 

،  ٚ ز ٘  اضٜذ ٜعطف مل ايٖٛاب عبس بٔ قُس بٔ اهلل عبس بٔ عًٞ ايؿٝذ -3

ٚشنط ابٔ بؿط : إٔ ايؿٝذ عًٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُس ، نإ ي٘ ايٝس 

ٛىل يف َعطؾ١ اؿسٜث ٚضجاي٘ ، ٚايتؿػري ٚغري شيو ، مل  طٌ َس ٘ ايط

ذٝث ٚقع يف كايب عػهط إبطاِٖٝ باؾا ؾكتًٛٙ عٓس ايسضع١ٝ غ١ٓ 

 . (4)ٖا1234
                                              

 . 1/298، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  46وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس ( 1)

 . 1/53ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ( 2)

بٝطاض مساٙ ، غري إٔ عبس ايطاظم اي 2/839، عبس ايطظام ايبٝطاض ، ذ١ًٝ ايبؿط 1/189ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس (3)

 . 77-75غكط اغِ ٚايسٙ ايؿٝذ عبس اهلل ، َٚؿاٖري عًُا٤ لسأعبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚ

 . 3/664، ٚقاحل ايربزٟ ،  ػٌٗٝ ايػاب١ً  68 ، َٚؿاٖري عًُا٤ لس 438-1/188عٓٛإ اجملس ( 4)
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،  ٖا1233 غ١ٓ ايسضع١ٝ ع٢ً ايعثُا١ْٝ اؾٝٛف اغتٛيت ملا

اهلل  ٚيهٔ ، ايػًؿ١ٝ ايسع٠ٛ عًُا٤ َٔ ايهثري ٚقتًت عصبت

،  ايعثُاْٝني َٔ ايٖٛاب عبس بٔ قُس بٔ هللا عبس ايؿٝذ ِغَّ

ؾكاّ إبطاِٖٝ باؾا بٓكً٘ ٖٛ ٚأغط ٘ َع َٔ ْكٌ َٔ وٍ 

ايؿٝذ ٚأغطِٖ إىل ايكاٖط٠ ، ٚبكٞ يف ايكاٖط٠ َٔ غ١ٓ 

ٚ  ْعًِ عٔ ذٝا ٘ ، ٖا 1242ٖا إىل إٔ  ٛيف بٗا غ١ٓ 1233

ََُرٓسز اإلقا١َ بسٕٚ ذبؼ ،  يف َكط ؾ٦ّٝا ذٝث بكٞ مبكط 

ًٝ٘ ايعٕٝٛ ، غطٜبًا عٔ ٚطٓ٘ ٚعاضيف ؾهً٘ ٚٚنعت ع

(1) كسِّضٙ ٚ   عطؾ٘   َا٥ح١ ٖا٥ح١ بالز يف ، عًُ٘ َٚكسضٟ
 . 

ٚ صنط املكازض إٔ قُس عًٞ باؾا أنطّ وٍ ايؿٝذ ٚأغهِٓٗ يف 

ؾُال ايؿٝذ عبس اهلل يف املٓؿ٢ ،  (2)ٚض ب هلِ َعاؾال  هؿِٝٗ، َكط 

َٞ عًٝ٘ يف جٛاَع ٚمل ٜتأمل ملٛ ٘ ٚؾكسٙ إ  أؾطاز قال٥ ٌ َٔ ؿُت٘ ، ُٚقِّ

 . (3)لس قال٠ ايػا٥ب ، ٚضثاٙ ايعًُا٤ ايٓحسٜٕٛ ٚاألزبا٤

 : التدرِس يف حممد بو اهلل عبد الشّخ جًُد

يكس اظزٖطل اؿطن١ ايع١ًُٝ يف ايسضع١ٝ بعس إٔ قاضل َكطًا يًسع٠ٛ 

الب ٖا ؾٛؾس عًٝٗا ايعًُا٤ ٚط1157ٚعاق١ُ يًسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل غ١ٓ 

ايعًِ َٔ نٌ ذسب ٚقٛب ، ٚعُطل ذًكال ايتسضٜؼ ٚٚؾس إيٝٗا طالب 

ايعًِ ٚاملعطؾ١ َٔ َٓطك١ لس ٚخاضجٗا ؾطاجت ؾٝٗا غٛم ايعًِ ، ٚنثط 

أًٖ٘ ْٚؿطٛا يف ؼكًٝ٘ ، ٚ ٓاؾػٛا يف ًْٝ٘ ذت٢ نإ َٔ شيو ذطن١ 

 . (4)ع١ًُٝ نبري٠ مل  عطؾٗا ايبالز َٔ قبٌ
                                              

، غري  1/54ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  1/359 ، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ 68وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس( 1)

 . ٖا1244أْ٘ شنط إٔ ٚؾا ٘ ناْت غ١ٓ 

 . 2/839عبس ايطظام ايبٝطاض ، ذ١ًٝ ايبؿط ( 2)

 . 1/54، ٚابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  1/359ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 3)

 . 1/15ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ( 4)

 وفاتةةةةةةةةه  
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يف اظزٖاض اؿطن١ ايع١ًُٝ يف َٓطك١ َٚٔ ايصٜٔ نإ هلِ زٚض نبري 

ٚبعس ٚؾا ٘ خًؿ٘ أبٓاؤٙ  - ضمح٘ اهلل -لس ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

، ٚايؿٝذ عبس اهلل ، ٚايؿٝذ  (2)ايؿٝذ ذػني يف بث ايعًِ ِٖٚ : (1)األضبع١

ٚيكس ضأٜت هلؤ ٤ » ٜكٍٛ ابٔ بؿط عِٓٗ : ،  (4)، ٚايؿٝذ إبطاِٖٝ (3)عًٞ

جال٤ فايؼ ٚقاؾٌ يف ايتسضٜؼ يف بًس٠ ايسضع١ٝ ، األضبع١ ايعًُا٤ األ

َٚٔ أٌٖ قٓعا٤ ، َٚٔ أٌٖ اآلؾام ، ٚعٓسِٖ طًب١ عًِ َٔ أٌٖ ايسضع١ٝ 

ٚغريِٖ َٔ ْٛاذٞ لس ٚاألقطاض َاٜؿهٞ ملٔ ذهاٙ إىل ، ٚظبٝس ٚعُإ 

ايتهصٜب ، ٚهلؤ ٤ األضبع١ املصنٛضٜٔ َٔ املعطؾ١ َا ؾاقٛا ب٘ أقطاِْٗ ، 

ِٗ قطب بٝت٘ َسضغ١ ؾٝٗا طًب١ ايعًِ ، ٜأخصٕٚ عِٓٗ يف ٚيهٌ ٚاذس َٓ

 . (5)«نٌ ٚقت ، ْٚؿكتِٗ جاض١ٜ هلِ َٔ بٝت املاٍ 

ٚنإ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبسايٖٛاب قس نطؽ جٗسٙ 

ا ، ؾأخص عٓ٘ ا ٚ أيًٝؿٚأٚقـ ذٝا ٘ ع٢ً ؼكٌٝ ايعًِ ٚ عًُٝ٘ ْٚؿطٙ  سضّٜػ

ٚجٗابص ِٗ ٚأقبس ي٘ َٓعي١ َٚط ب١  ايعًِ خًْل نثري َٔ ؾطاذ١ً عًُا٤ لس

 . (6)ع١ًُٝ ٚٚايسٙ قُس ع٢ً قٝس اؿٝا٠
                                              

عبسايععٜع ٚبع١ املصنٛضٜٔ ٚا ثٓإ اآلخطإ ُٖا ، ذػٔ ، يًؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب غت١ أبٓا٤ َِٓٗ األض( 1)

 ،  1/45 لس عًُا٤ ، ٚابٔ بػاّ،  33م لس عًُا٤ َؿاٖري ، ايؿٝذ وٍ : عِٓٗ اْعط ، ٚايسُٖا ذٝا٠ يف َا ا

 . 1/180 ابٔ غٓاّ ، ضٚن١ األؾهاض

ٖاب ، ٚيس يف ايسضع١ٝ ْٚؿأ ايؿٝذ ذػني بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٖٛ أنرب أبٓا٤ ايؿٝذ قُس بٔ عبسايٛ( 2)

ٖا ، 1224 بٓ٘ غعٛز ،  ٛيف بايسضع١ٝ غ١ٓابٗا ، ٚيٞ قها٤ ايسضع١ٝ يف ظَٔ اإلَاَني عبس ايععٜع بٔ قُس ٚ

 . 1/220، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  275ملع ايؿٗاب ، 

إىل َكط ٚبكٞ مبكط باؾا  ِايؿٝذ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚيس مبس١ٜٓ ايسضع١ٝ ْٚؿأ بٗا ، ْكً٘ إبطاٖٝ( 3)

 . 70إىل إٔ  ٛيف بٗا ، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 

( ايؿٝذ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚيس مبس١ٜٓ ايسضع١ٝ ْٚؿأ بٗا ، ْكٌ إىل َكط ٚ ٛيف بٗا ٚمل ٜعطف 4)

 . 72ٖا ، َؿاٖري عًُا٤ لس1251 اضٜذ ٚؾا ٘ ٚيهٓ٘ نإ َٛجٛزا مبكط غ١ٓ

 . 1/186عٓٛإ اجملس ( 5)

 . 48َؿاٖري عًُا٤ لس ، ، ، ٚوٍ ايؿٝذ  1/49عًُا٤ لس، ابٔ بػاّ ( 6)
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ٚبعس ٚؾا٠ ٚايسٙ خًؿ٘ يف بث ايعًِ ، ٚاْت٢ٗ إيٝ٘ ايتسضٜؼ ٚأقبس َطجع 

،  اإلطالع ٚاغع ايتعًِٝ ذػٔ ٚنإ ، يًطًب١ ٚجًؼ ، لس بالز يف ايعًِ أٌٖ

 . (1)ايعا١َٚناْت ي٘ ذًكال ع١ًُٝ يف اؾاَع ٚاملسضغ١ ٚاألَانٔ 

ٜٚصنط ابٔ قاغِ : إٔ ايؿٝذ عبساهلل ي٘ فايؼ يف ايتسضٜؼ َؿٗٛض٠ 

 . (2)بإذٝا٤ عًّٛ أقٍٛ ايسٜٔ َعُٛض٠

نُا نإ يًؿٝذ عبساهلل بٔ قُس بٔ عبسايٖٛاب زضٚؽ خاق١ 

ٚنصيو اإلَاّ عبساهلل بٔ غعٛز يف ، وهطٖا اإلَاّ غعٛز بٔ عبسايععٜع 

 . (3)ٚطًب١ ايعًِايسضع١ٝ ٚمجع غؿري َٔ ايعًُا٤ 

» ٜكٍٛ ابٔ بؿط عٔ غري٠ اإلَاّ غعٛز بٔ عبسايععٜع ٚفايػ٘ ايع١ًُٝ : 

نإ اإلَاّ غعٛز بٔ عبسايععٜع إشا جا٤ ٚقت طًٛع ايؿُؼ جًؼ ايٓاؽ 

َٔ أٌٖ ايسضع١ٝ ٚغريِٖ يف املٛغِ ايصٟ ؾٝ٘ ايبٝع ٚايؿطا٤ ، ٚهتُع مجع 

ٍ ، ٚهًػٕٛ ذًكال نٌ ععِٝ عٝث   ٜتدًـ إ  ايٓازض َٔ أٌٖ األعُا

وكِٝٗ ايعسُّ ، ٚى٢ً قسض اجملًؼ يػعٛز ٚأغط ٘  ذًك١ خًؿٗا ذًك١  

ايٖٛاب ، نإ اإلَاّ غعٛز بٔ عبسايععٜع إشا  ٚأبٓا٤ ايؿٝذ قُس بٔ عبس

ؾإشا  هاٌَ جًٛغ٘ ايتؿت يًعًُا٤ ، زخٌ شيو اجملًؼ ٜػًِ ع٢ً ايهاؾ١ 

ًُٛا عًٝ٘ ٚضز عًِٝٗ ، ٚنإ ٚايطؤغا٤ َٔ املػًُني عٔ ميٝٓ٘ ٚمشاي٘ ؾػ

هًؼ ظاْب٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٖٚٛ ايصٟ عًٝ٘ 

ايكطا٠٤ يف شيو اجملًؼ ، ذٝث ٜكطأ يف ايتؿػري خاق١  ؿػري اؿاؾغ 

ا أخط٣  ؿػري ابٔ نثري ، ٚقرٝس قُس بٔ جطٜط ايطربٟ ، ٚأذٝاّْ

ًا يف زٚيت٘ ، ٚزخٌ ؾإشا ؾطؽ ايسضؽ ْٗض اإلَاّ غعٛز قا٥ُ، ايبداضٟ 

 ايككط ، ٚجًؼ يف فًؼ َٔ فايػ٘ ايكطٜب١ يًٓاؽ ٚزؾعٛا إيٝ٘ ذٛا٥حِٗ
                                              

 . 49 لس عًُا٤ َؿاٖري ، ايؿٝذ ٚوٍ ، 1/358 ايٓاظطٜٔ ضٚن١ ، ٚايكانٞ ، 16/382 ايػ١ٝٓ ايسضض ، قاغِ ابٔ( 1)

 . 16/382ايسضض ايػ١ٝٓ ( 2)

 . 1/358ظطٜٔ ، ، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓا 49 وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس( 3)
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ذت٢ ٜتعاىل ايٓٗاض ، ثِ ٜسخٌ إىل ذطَ٘ ، ؾإشا ق٢ً ايٓاؽ ايعٗط أقبًٛا إىل 

ايسضؽ عٓسٙ يف قكطٙ يف َٛنع بٓاٙ يصيو ، ثِ ٜأ ٞ إخٛ ٘ ٚبٓٛٙ ٚعُ٘ 

ٕٛ فايػِٗ ٚمل ٜهٔ وهط ٚبٓٛٙ ٚخٛاق٘ ع٢ً عاز ِٗ يًسضؽ ، ٚهًػ

ألٕ ٖصا ايٛقت عٓس نٌ ٚاذس ; ٖصا اجملًؼ أذس َٔ أبٓا٤ ايؿٝذ قُس 

َِٓٗ فًؼ طًب١ عًِ ٜأخصٕٚ عِٓٗ إىل قطب ايعكط ، ثِ ٜٓٗض اإلَاّ 

غعٛز بعس اإلْتٗا٤ َٔ ايكطا٠٤ ٚايؿطٚع يف ايهالّ ع٢ً  ًو ايكطا٠٤ ، 

، ض٠ ؾا٥ك١ ٚإؾاض٠ ضا٥ك١ ٚوكل نالّ ايعًُا٤ ٚاملؿػطٜٔ ؾٝأ ٞ بهٌ عبا

ؾتُتس إيٝ٘ األبكاض ٚؼري َٔ ؾكاذت٘ األؾهاض ، ٚنإ َٔ أذػٔ ايٓاؽ 

َّا ٚأعصبِٗ يػاّْا ٚأجٛزِٖ بٝاْا   . (1)«نال

ٖٚهصا ٜتهس َٔ ٖصا ايٓل إٔ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ناْت ي٘ 

زضٚؽ خاق١ وهطٖا اإلَاّ غعٛز ٚأغط ٘ ٚعا١َ ايٓاؽ ، ٖٚٓاى زضٚؽ 

ًب١ ايعًِ املتدككني ، نصيو نإ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز أخط٣ يط

 . (2)ٜػري ع٢ً غري٠ أبٝ٘ اإلَاّ غعٛز ؾُٝا ٜتعًل مبحايؼ ايسضٚؽ

 : التألّف يف جًُدٍ

ٚنطؽ جٗسٙ ،  (3)يكس غاض ايؿٝذ قُس ع٢ً ططٜك١ أبٝ٘ يف ايتأيٝـ

،  (4) سضٜػًا ٚ أيٝؿًا، ٚ عًُٝ٘ ْٚؿطٙ ، ٚأٚقـ ذٝا ٘ ع٢ً ؼكٌٝ ايعًِ 

 َٚٓٗا : (5)ٚقٓـ املكٓؿال يف األقٍٛ ٚايؿطٚع

)جٛاب أٌٖ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف ْكض نالّ ايؿٝع١ ٚايعٜس١ٜ ( ٖٚصا  -1

ايهتاب ضز ب٘ ضمح٘ اهلل ع٢ً بعض عًُا٤ ايعٜس١ٜ ؾُٝا اعرتض ب٘ ع٢ً 

                                              
 . 3/171، َٓري ايعحالْٞ ،  اضٜذ ايبالز ايػعٛز١ٜ  349-1/347عٓٛإ اجملس يف  اضٜذ لس  (1)

 . 1/422ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 328 أمحس ايبػاّ/اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف ٚغط اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ( 3)

 . 50 سَؿاٖري عًُا٤ ل( 4)

 . 1/188عٓٛإ اجملس ،  ابٔ بؿط( 5)
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زع٠ٛ ايتٛذٝس ايػًؿ١ٝ ، ٖٚصا ايهتاب َطبٛع نُٔ فُٛع١ ايطغا٥ٌ 

 . (1)قؿر175١تاب ايسضض ايػ١ٝٓ ٜٚكع يف ٚاملػا٥ٌ ايٓحس١ٜ يف ن

) ايهًُال ايٓاؾع١ يف املهؿطال ايٛاقع١ ( أٚ ) ايؿكٍٛ ايٓاؾع١ يف  -2

ؾٗصٙ » املهؿطال ايٛاقع١ ( ، ٚقس قاٍ عٓ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس : 

ؾكٍٛ ٚنًُال ْكًتٗا َٔ نالّ ايعًُا٤ اجملتٗسٜٔ َٔ أقراب األ١ُ٥ 

١ ٚايسٜٔ يف بٝإ بعض األؾعاٍ ٚاألقٛاٍ األضبع١ ايصٜٔ ِٖ أ١ُ٥ ايػٓ

، ٚقس طبع ٖصا ايهتاب نُٔ « املهؿط٠ يًُػًِ املدطج١ ي٘ َٔ ايسٜٔ 

فُٛع١ ايتٛذٝس ايٓحس١ٜ اييت أَط بطبعٗا ع٢ً ْؿكت٘ املًو عبس ايععٜع 

 . (2)وٍ غعٛز ، نُا قاّ بتركٝكٗا قُٛز عططجٞ

بٓ٘ غًُٝإ يف ) ايتٛنٝس عٔ  ٛذٝس اـالم( ٚقس ؾاضن٘ ا نتاب -3

 . (3) أيٝـ ٖصا ايهتاب ، ٖٚصا ايهتاب َطبٛع

 ٚمل أقـ ع٢ً ٖصا ايهتاب . (4))َٓػو يف اؿخ(نتاب  -4

                                              
ٚوٍ ايؿٝذ يف  ، 16/382ابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓ  ، 1/358شنط شيو ي٘ ايكانٞ يف ضٚن١ ايٓاظطٜٔ :( 1)

ٚنراي١ يف  ، 4/131ٚايعضنًٞ يف األعالّ  ،1/52ٚابٔ بػاّ يف عًُا٤ لس  ، 50َؿاٖري عًُا٤ لس 

ٚايططٜكٞ َعحِ  ، 8/923ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط يف ف١ً ايعطب  ، 436املػتسضى ع٢ً َعحِ املؤيؿني 

 . 6/81َكٓؿال اؿٓاب١ً 

ٚوٍ ايؿٝذ يف  ، 12/44ٚابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓ  ، 1/358شنط شيو ي٘ ايكانٞ يف ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 2)

 ٚنراي١ يف املػتسضى ع٢ً َعحِ املؤيؿني  ، 4/131ٚايعضنًٞ يف اإلعالّ  ، 50م َؿاٖري عًُا٤ لس 

قُٛز  ، 6/82ٚايططٜكٞ يف َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً  ، 8/924ب ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط يف فًس ايعط ، 436

 . 11 معططجٞ قكل نتاب ايهًُال ايٓاؾع١ 

ْٚػب شيو ي٘  ، 1/358، ٚايكانٞ يف ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  16/382 يو ي٘ ابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓشنط ش( 3)

 . 8/923ايعطب ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط يف ف١ً  ،زٕٚ اإلؾاض٠ إىل املؿاضن١ َع ابٓ٘ غًُٝإ 

ٚوٍ ايؿٝذ يف  ، 1/358ٚايكانٞ يف ضٚن١ ايٓانطٜٔ : ، 16/382شنط شيو ي٘ ابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓ ( 4)

، ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط يف ف١ً  2/1011ٚبهط أبٛ ظٜس يف املسخٌ املؿكٌ  ،50م َؿاٖري عًُا٤ لس 

 . 6/82ٚايططٜكٞ يف َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً  ،8/925 ايعطب
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شنط ايكانٞ : أْٓ٘ كتكط يػري٠ ابٔ  (ملسو هيلع هللا ىلص )كتكط غري٠ ايطغٍٛ -5

، ٚقس  (2)، ٚشنط ابٔ قاغِ : إٔ ٖصا ايهتاب ٜكع يف فًسٜٔ (1)ٖؿاّ

ٜس ْاغد٘ َباضى عبساهلل َباضى غ١ٓ  مت ايؿطاؽ َٔ ٖصا ايهتاب ع٢ً

 . (3)، ٖٚصا ايهتاب َطبٛع يف فًس ندِ ٖا1213

)ضغا٥ٌ َٚػا٥ٌ ٚؾتا٣ٚ نثري٠( شنط ابٔ قاغِ : أْٗا  بًؼ فًسًا ،  -6

ٖٚٞ َطبٛع١ َؿطق١ يف ايسضض ايػ١ٝٓ ٚفاَٝع ايطغا٥ٌ ٚاملػا٥ٌ 

 . (4)ايٓحس١ٜ

 : األَىل عُدِٕالس الدَلٕ يف َأثزيم اهلل عبد الشّخ تالمّذ

يكس اْتؿع بعًِ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب عسز نبري 

َٔ طًب١ ايعًِ ، ؾايتؿٛا إىل ذًكا ٘ ، ٚنطبت إيٝ٘ أنباز اإلبٌ َٔ غا٥ط 

بًسإ لس ٚغريٖا ، ٚبعس إٔ ؽطجٛا عًٝ٘ قاضٚا َٔ نباض عًُا٤ لس ، 

نُا نإ هلِ أثط يف ٚمحًٛا عٓ٘ ايعكٝس٠ ايكرٝر١ ٚايسؾاع عٔ ايسع٠ٛ ، 

اظزٖاض اؿطن١ ايع١ًُٝ يف َٓطك١ لس ، نُا إٔ نثريا َِٓٗ قس  ٛيٛا 

َٓاقب ز١ٜٝٓ يف ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ، نايكها٤ ٚاإلؾتا٤ ٚاإلَا١َ ، 

بٔ  اهلل عبس ايؿٝذ  الَٝص ألبطظ َٛجع٠  طمج١ ًٜٞ ٚؾُٝا ، ٚايتعًِٝ ٚاإلضؾاز

 قُس عبس ايٖٛاب ِٖٚ :

                                              
 . 1/358 ن١ ايٓاظطٜٔضٚ( 1)

 . 16/382 ١ٝايسضض ايػٓ (2)

ٚقس شنط شيو ي٘ ايكانٞ يف ضٚن١  ، ٖا1379، ايكاٖط٠ ايٓاؾط : قب ايسٜٔ اـطٝب  ،املطبع١ ايػًؿ١ٝ  (3)

ٚابٔ  ، 50م وٍ ايؿٝذ يف َؿاٖري عًُا٤ لس  ، 16/382ٚابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓ  ، 1/358ايٓاظطٜٔ 

 ، 8/925 ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط يف ف١ً ايعطب ، 4/131ٚايعضنًٞ يف األعالّ  ، 1/52بػاّ يف عًُا٤ لس 

 . 6/81 ٚايططٜكٞ يف َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً

ٚابٔ  ، 50م ٚوٍ ايؿٝذ َؿاٖري عًُا٤ لس،1/358ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  ،ٚايكانٞ  ، 16/382ايسضض ايػ١ٝٓ ( 4)

 ، 8/923ف١ً ايعطب  ، ٚعًٞ جٛاز ايطاٖط، 4/131األعالّ  ،ٚايعضنًٞ  ، 1/52 عًُا٤ لس ،بػاّ 

 . 2/656ٚقكل ايػرب ايٛاب١ً يف اؿاؾ١ٝ  ،6/82َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً  ،ٚايططٜكٞ 
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  وٗذن لشٗخنعبدن هللنوَنأسرتْن:أٔاّلن:نت

غًُٝإ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، اغتؿٗس يف  ايؿٝذابٓ٘  -1

 ٖا .1233ايسضع١ٝ غ١ٓ 

ابٓ٘ ايؿٝذ عًٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب اغتؿٗس يف  -2

 ٖا .1234ايسضع١ٝ غ١ٓ 

يٖٛاب) ٛيف يف ابٓ٘ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ا -3

 ٖا( .1274َكط غ١ٓ 

ذػٔ بٔ ذػني بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، زضؽ ع٢ً  ايؿٝذابٔ أخٝ٘  -4

عًُا٤ ايسضع١ٝ ٚخاق١ عُ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ٚابٔ عُ٘ ايؿٝذ 

عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚناْت ي٘ املعطؾ١ 

(1)اهلل عبس بٔ ٞ طن اإلَاّ ٙٚ َّ ، ٚغريٙ ايؿك٘ يف ايتا١َ
،  ايطٜاض قها٤ 

 . (2)ٖا1245 ٛيف بايطٜاض غ١ٓ 

ابٔ أخٝ٘ ايؿٝذ محس بٔ ذػني بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، نإ  -5

طايب عًِ ، زضؽ ع٢ً عُ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

ٚأًٖهٛٙ ، ٖا 1236يف ايسضع١ٝ ، ٚيهٓ٘ ٚقع يف كايب ايرتى غ١ٓ 

 . (3)قبٌ ايتركٌٝ ايعًُٞ

ابٔ أخٝ٘ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٖٛ  -6

ايعال١َ ايؿٗري قاذب ايتاضٜذ اؿاؾٌ باؾٗاز ٚايهؿاح ، ٚيس غ١ٓ 

 ٖا يف بًس٠ ايسضع١ٝ ، ذؿغ ايكطوٕ ٖٚٛ يف ايتاغع١ َٔ عُطٙ ، 1193

ؾكطأ ع٢ً جسٙ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ، ثِ  ظّ عًُا٤ ايسضع١ٝ 

ُٓ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ٚغريِٖ َٔ عًُا٤ ايسضع١ٝ ، ٚ قطأ ع٢ً َع
                                              

ٖا . ابٔ 1249  طنٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٛز ، َؤغؼ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ ، اغتٌٝ بايطٜاض غ١ٓ( 1)

 . 2/120الّ ، ايعضنًٞ ، ا ع 2/215بؿط ، عٓٛإ اجملس 

 . 16/381ٚابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ ،  44،123-2/43،  1/187ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 16/381، ٚابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ  1/188ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 3)
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،  ٚايؿك٘ ايتٛذٝس عًِ ٜسضغِٗ ايعًِ يطالب جًؼ ايعًِ يف  برط إٔ ٚبعس

ثِ ٚ َّٙ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قها٤ ايسضع١ٝ َع قها ٗا ، 

ٚنصيو ٚ ٙ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز قها٤ ايسضع١ٝ ، ٚاغتُط ايؿٝذ 

ايطمحٔ يف ٚظٝؿيت ايكها٤ ٚايتسضٜؼ ذت٢ خطد طٛغٕٛ بٔ قُس  عبس

 عًٞ باؾا يكتاٍ أٌٖ ٖصٙ ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ، ؾعٓس شيو جٓس ايؿٝذ 

عبس ايطمحٔ ْؿػ٘ يًسؾاع عٔ ايسع٠ٛ ٚايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ، 

ٚذهط َع٘ َعطن١ ، ؾكرب اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز يكتاٍ طٛغٕٛ 

ٚاْٗعّ ؾٝٗا طٛغٕٛ ، ، ٖا 1226املس١ٜٓ غ١ٓ ٚازٟ ايكؿطا٤ بايكطب َٔ 

ٖا ْكً٘ إىل َكط ، 1233ٚملا غكطت ايسضع١ٝ ع٢ً ٜس إبطاِٖٝ باؾا غ١ٓ 

ٚبك٢ بٗا مثإ غٓٛال قطأ ؾٝٗا ع٢ً عًُا٥ٗا ، ٚملا قاَت ايسٚي١ 

ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ ع٢ً ٜس اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٛز 

ايطمحٔ ع٢ً اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل قسّ ايؿٝذ عبس ، ٖا 1240غ١ٓ 

ثِ قاّ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٓؿط ايعًِ ٚايسع٠ٛ ، ٚأقبس َطجع ، ٚوظضٙ 

ا ع٢ً ايطٜاض ، عًُا٥ٗا ، ٚعٝٓ٘ اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل قانّٝ

ُٓط عُطًا طٜٛاًل ، ذٝث  اَتسل اؿٝا٠ بايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ ُٚع

َاّ عبس ايععٜع بٔ قُس بٔ عاقط غت١ َٔ أ١ُ٥ وٍ غعٛز ، ِٖٚ اإل

غعٛز ، ٚاإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ، ٚاإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ، 

 ، ٚاإلَاّ  (1)ٚاإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل ، ٚاإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ

 . (3)ٖا1285 ٛيف يف َس١ٜٓ ايطٜاض  ، (2)عبس اهلل بٔ ؾٝكٌ
                                              

 ٖا إىل إٔ  ٛيف1249ؾٝكٌ بٔ  طنٞ بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٛز ذهِ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ َٔ عاّ( 1)

 . 6/260ٖا ، ايعضنًٞ ، ا عالّ 1282بايطٜاض غ١ٓ 

ٖا ؾٓاظع٘ 1282 عبس اهلل بٔ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ بٔ قُس بٔ غعٛز ، بٜٛع ي٘ بايطٜاض بعس ٚؾا٠ ٚايسٙ غ١ٓ( 2)

 . 4/130ٖا ، ايعضنًٞ ا عالّ 1307إخٛ ٘ ع٢ً اؿهِ ،  ٛيف بايطٜاض غ١ٓ 

ٚوٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري ،  118 مٚابٔ عٝػ٢ عكس ايسضض ،  49-2/42اْعط  طمجت٘ يف عٓٛإ اجملس  بٔ بؿط  ( 3)

بٔ  ايطمحٔ عبس ، 4/120 ا عالّ يف ٚايعضنًٞ ، 62-1/56 لس عًُا٤ يف بػاّ ٚابٔ ، 78 م لس عًُا٤

 . 1/22، ٚايكانٞ يف ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  16/390ٚابٔ قاغِ يف ايسضض ايػ١ٝٓ  17ذػٔ يف املكاَال ، 
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 بس ايٖٛاب ، عبس ايطمحٔ بٔ ذػني بٔ قُس بٔ ع ايؿٝذابٔ أخٝ٘  -7

ي٘ َعطؾ١ ٚزضا١ٜ يف ايؿك٘ ٚايتؿػري ٚايٓرٛ ، زضؽ ع٢ً ٜس عُ٘ ايؿٝذ 

عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚ ٙ اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل 

 . (2)ثِ أقطٙ بعس شيو اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ (1)ايكها٤ يف اـطد

 عبس ايععٜع بٔ محس بٔ إبطاِٖٝ بٔ محس بٔ  ايؿٝذابٔ أخت٘  -8

بٔ  قُس ايؿٝذ غبط ، ايتُُٝٞ ايٖٛاب عبس بٔ اهلل عبس بٔ ايٖٛاب عبس

ٖا ٚقطأ ع٢ً ايؿٝذ عبس اهلل بٔ 1190عبس ايٖٛاب ، ٚيس قبٌ غ١ٓ 

قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚغريٙ َٔ عًُا٤ ايسضع١ٝ ، ٚ ٛىل ايكها٤ يف 

ايسضع١ٝ ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ، ٚابٓ٘ اإلَاّ عبس اهلل بٔ 

أضغً٘ اإلَاّ غعٛز يف غؿاض٠ إىل إَاّ قٓعا٤ ، نُا أضغً٘  غعٛز ،

اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز َع وخطٜٔ إىل َكط يٝعطنٛا ايكًس َع قُس 

عًٞ باؾا ، ٚبعس غكٛط ايسضع١ٝ ٚخطابٗا اْتكٌ ايؿٝذ عبس ايععٜع إىل 

 (4)ٚ ٛىل ايكها٤ ؾٝٗا ثِ ؼٍٛ إىل غٛم ايؿٝٛر بايعطام (3)َس١ٜٓ عٓٝع٠

 . (5)ٖا1240ٝذ املٓتؿل قها٤ٖا إىل إٔ  ٛيف ؾُٝا بعس غ١ٓ ؾٛ ٙ ؾ

ابٔ عُ٘ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ غًُٝإ بٔ عبس ايٖٛاب ايتُُٝٞ ، ٚيس  -9

، ثِ ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ، ٚقطأ ع٢ً ايؿٝذ قُس بٔ  (6)يف بًس٠ ذطميال٤

،  عًٞ ٚايؿٝذ ، ذػني ٚايؿٝذ ، اهلل عبس ايؿٝذ أبٓا٥٘ ٚع٢ً ايٖٛاب عبس

 ٖا ، 1233ِٖ ، ٚبكٞ يف ايسضع١ٝ ذت٢ زَطٖا إبطاِٖٝ باؾا غ١ٓ ٚغري

                                              
 . 68 لس  اضٜذ ، األيٛغٞ ، 22 ايطٜاض َٓطك١ ثاضو ، ايطٜاض جٓٛب  كع ايطٜاض قاؾعال َٔ قاؾع١ : اـطد( 1)

 . 16/340، ابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ  1/187ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ، ( 2)

 . 22عٓٝع٠ : قاؾع١ نبري٠ َٔ قاؾعال َٓطك١ ايككِٝ ، أثاض ايككِٝ ( 3)

نًٝٛ َٔ غطبٞ ايبكط٠ ، َٚؤغؼ  140ع٢ً نؿ١ ايؿطال ع٢ً بعس  غٛم ايؿٝٛر بًس٠ َٔ بًسإ ايعطام  كع( 4)

 . 215 ذاؾ١ٝ َؿاٖري عًُا٤ لس م، ٖا 1175غٛم ايؿٝٛر ٖٛ ثٜٛين وٍ غعسٕٚ غ١ٓ 

ْٔ َٔ عاَط بٔ قعكع١ َٔ ايكبا٥ٌ  املٓتؿل( 5) : قبا٥ٌ َتعسز٠  ػهٔ بني ايبكط٠ ٚايهٛؾ١ َٔ ايعطام ، ٖٚٞ بط

 . 326-325 م يسضض املؿاخط، قُس ايبػاّ ، ا ايعسْا١ْٝ

عحا٥ب اآلثاض ، ، اؾرب ٞ  212 م، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  1/194ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس( 6)

3/346-347 . 
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ب٘ األ طاى ٚذبؼ ثِ عاز ايؿٝذ عبس ايععٜع إىل ذطميال٤ ، عصَّ

ٖا إىل األذػا٤ ، ٚبكٞ بٗا 1236ثِ ؾط َٔ ايعثُاْٝني غ١ٓ ، عطميال٤ 

 . (1)ٖا1264ذت٢  ٛيف غ١ٓ 

 ٔ قُس بٔ ذؿٝسٙ ايؿٝذ عبس ايًطٝـ بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ ب -10

ٖا عٔ ٚايس ٘ بٓت عِ 1225عبس ايٖٛاب ، ٚيس يف َس١ٜٓ ايسضع١ٝ عاّ 

أبٝ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚعٓسَا غكطت 

ٖا نإ ايؿٝذ عبس ايًطٝـ يف غٔ ايتُٝٝع ؾٓكٌ َع 1233ايسضع١ٝ غ١ٓ 

أبٝ٘ إىل َكط ، ٖٚٓاى اغتؿاز َٔ عًُا٤ األظٖط ، ٚعًُا٤ وٍ ايؿٝذ 

ٜٔ ْكًٛا إىل َكط ، َِٚٓٗ جسٙ ألَ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ ايص

عبس ايٖٛاب ، ٚخاي٘ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايٖٛاب ، 

إناؾ١ يٛايسٙ ايعال١َ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ ، ٚطايت إقاَت٘ 

مبكط ذت٢ بًػت ٚاذسًا ٚثالثني عاًَا قهاٖا بأنًُٗا يف ايعًِ ذت٢ 

١ ايعًُا٤ ايهباض ، ثِ خطد َٔ َكط إىل لس غ١ٓ قاض َٔ مجً

ٖا ٚاغتكبً٘ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ٚأنطَ٘ ، ٚأقبس ضؾٝك٘ يف 1264

أغؿاضٙ ٚغعٚا ٘ ٚجًٝػ٘ ٚأَٝٓ٘ يف ذً٘ ٚ طذاي٘ ، ٚملا اغتٛىل اإلَاّ 

ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ع٢ً األذػا٤ بعث ايؿٝذ عبس ايًطٝـ إيٝٗا يتكطٜط 

ايتٛذٝس َٚٓاظط٠ عًُا٥ٗا يف أقٍٛ  عكٝس٠ ايػًـ ْٚؿط ايسع٠ٛ إىل

َٝٓٓ٘ قانًٝا عًٝٗا ، ٚأقاّ بٗا غٓتني ثِ عاز إىل  ايسٜٔ ٚايعكا٥س ، ثِ َع

ايطٜاض ٚوظض اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ، ؾعٝٓ٘ قانّٝا ع٢ً ايطٜاض َع 

أبٝ٘ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ ، ٚعاف بعس ٚؾا٠ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ 

ساضٖا إذس٣ عؿط٠ غ١ٓ إىل إٔ ٖا ذكب١ َٔ ايعَٔ َك1282 طنٞ عاّ 

 . (2)ٖا1293 ٛيف يف ايطٜاض غ١ٓ 

                                              
 . 10 م ذطميال٤ َٚس١ٜٓ ، 22 ايطٜاض َٓطك١ ثاضو ، ن86ِ بعس ع٢ً ايطٜاض غطبٞ مشاٍ يف  كع قاؾع١ : ذطميال٤( 1)

 . 2/458 ٚابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس،  1/455س ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجمل( 2)
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عًٞ بٔ ذػني بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚيس مبس١ٜٓ  ايؿٝذابٔ أخٝ٘  -11

بٔ  قُس بٔ اهلل عبس ايؿٝذ عُ٘ َِٚٓٗ ، عًُا٥ٗا ع٢ً زضؽ ، ايسضع١ٝ

 عبس ايٖٛاب ،  ٛىل قها٤ ايسضع١ٝ َع قها ٗا ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ 

 بٔ إبطاِٖٝ اغتٛىل ٚملا ، غعٛز بٔ اهلل عبس اإلَاّ ابٓ٘ ٚظَٔ ، عٜعايع عبس

قُس عًٞ باؾا ع٢ً ايسضع١ٝ ٖطب ايؿٝذ عًٞ بٔ ذػني إىل عُإ 

ٚقطط ٚأقاّ بُٗا ذت٢  ٛىل اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل ًَو لس ٚأغؼ 

ٖا عٓس شيو ضجع ايؿٝذ عًٞ بٔ 1240ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ غ١ٓ 

،  (1)ٜاض ٚعٝٓ٘ اإلَاّ  طنٞ قانًٝا يف ذٛط١ بين متِٝذػني إىل ايط

 . (2)ٖا1257ثِ ْكً٘ إىل قها٤ ايطٜاض ٚبكٞ بٗا إىل إٔ  ٛيف يف وخط غ١ٓ 

بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚيس مبس١ٜٓ ايسضع١ٝ ،  عًٞأخٛٙ ايؿٝذ  -12

ْٚؿأ بٗا ، أخص ايعًِ عٔ ٚايسٙ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚأخٝ٘ 

،  اهلل َٔ اـٛف نثري ٚضعًا جًٝاًل عاملًا ٚنإ ، قُس بٔ اهلل عبس ايؿٝذ

ٚنإ ٜهطب ب٘ املثٌ يف ايسضع١ٝ يف ايٛضع ٚايسٜا١ْ ، ٚي٘ َعطؾ١ بايؿك٘ 

ٚايتؿػري ، ٚملا اغتٛىل إبطاِٖٝ بٔ قُس عًٞ باؾا ع٢ً َس١ٜٓ ايسضع١ٝ 

ٖا ْكً٘ إىل َكط َع َٔ ْكٌ َٔ وٍ ايؿٝذ ، ٚبكٞ مبكط إىل 1233غ١ٓ 

 . (3)إٔ  ٛيف بٗا ، ٚمل ٜعطف  اضٜذ ٚؾا ٘

 ثاٌّٗان:نت وٗذن لشٗخنعبدن هللنبَن ىدنوَن  نأسرتْن:

، عاق١ُ بًسإ احملٌُ ،  (4)ايؿٝذ إبطاِٖٝ بٔ غٝـ ، ٚيس يف بًس٠ ثازم -1

ْٚؿأ بٗا ثِ ضذٌ إىل َس١ٜٓ ايسضع١ٝ عاق١ُ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ، 

بٔ  قُس بٔ اهلل عبس ايؿٝذ ايعال١َ ٥دَ٘ؿا ٚأؾٗط ، عًُا٥ٗا ع٢ً ؾكطأ

ٝٓٔ قانًٝا  َُحٓسًا يف طًب ايعًِ ذت٢ ذكً٘ ، ثِ ُع عبس ايٖٛاب ، َٚاظاٍ 

                                              
 . 1/63 ، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس 93 م، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  47-2/43ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس( 1)

 . 22 مذٛط١ بين متِٝ : قاؾع١ َٔ قاؾعال ايطٜاض أثاض َٓطك١ ايطٜاض ( 2)

 . 3/712، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  73ؿاٖري عًُا٤ لس ، وٍ ايؿٝذ ، َ 1/187ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 3)

 . 22: قاؾع١ َٔ قاؾعال ايطٜاض ، وثاض ايطٜاض  ثازم( 4)
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،  (1)يف عُإ ، ثِ عٝٓ٘ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز قانًٝا يف بًسإ غسٜط

ذت٢ جا٤ل مح١ً إبطاِٖٝ باؾا ع٢ً لس ، ؾٗطب ايؿٝذ إبطاِٖٝ إىل 

ا ، ؾًُا اغتكطل األَٛض عاز إىل لس ، ٚملا ٚأقاّ بٗ (2)ضأؽ اـ١ُٝ

اهلل  عبس بٔ  طنٞ اإلَاّ َؤغػٗا ٜس ع٢ً ايثا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ قاَت

عٝٓ٘ قانًٝا ؾٝٗا ، ; ٖا ٚاؽص ايطٜاض عاق١ُ ملًه٘ 1240غ١ٓ 

ٚاغتُط نصيو قانًٝا هلا ظَٔ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ، ٚنإ اإلَاّ 

، ٚنإ إَاّ اؾٝـ ٚقانٝ٘ ؾٝكٌ ٜكرب٘ يف نثري َٔ َعاضن٘ 

 . (3)َٚؿتٝ٘ ،  ٛيف يف قها٤ ايطٜاض يف عٗس اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ

، مل أجس ي٘  طمج١ ،  األذػا٤ايؿٝذ ايكانٞ أمحس ايٖٛٝيب ْعٌٜ  -2

ٚيهٔ املكازض عٓسَا  طمجت ألبٓا٤ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب : 

س ايٖٛٝيب ذػني ، ٚعبس اهلل ، شنطٚا إٔ َٔ  الَٝصِٖ ايكانٞ أمح

 . (4)األذػا٤ْعٌٜ 

بٔ  اهلل عبس نايؿٝذ ; ايسضع١ٝ عًُا٤ عٔ أخص ، ْاقط بٔ مجعإ ايؿٝذ -3

قُس ، ٚايؿٝذ محس بٔ ْاقط ، نإ ايؿٝذ مجعإ َٔ قها٠ اإلَاّ 

  طنٞ بٔ عبس اهلل ع٢ً ٚازٟ ايسٚاغط ، ٚناْت بٝٓ٘ ٚبني ايؿٝذ 

 . (5)عبس اهلل بٔ قُس َطاغالل ٚأجٛب١

ؿٝذ ذػٔ بٔ عبس اهلل بٔ عٝسإ ايٖٛٝيب ايتُُٝٞ ، قسّ ايسضع١ٝ اي -4

ايٖٛاب  عبس بٔ قُس بٔ اهلل عبس ايؿٝذ أؾٗطِٖ َٚٔ ، عًُا٥ٗا ع٢ً ؾكطأ
                                              

 . 19-4/18: َٔ أنرب أقايِٝ ايُٝا١َ ، ابٔ مخٝؼ ، َعحِ ايُٝا١َ  بًسإ غسٜط( 1)

 . َاضال زٚي١ ا َاضال املترس٠ ايّٝٛإإذس٣  : ضأؽ اـ١ُٝ( 2)

 . 1/116 ٕ اجملسابٔ بؿط عٓٛا( 3)

،  220-1/54 لس عًُا٤ ، بػاّ ابٔ ، 16/381 ايػ١ٝٓ ايسضض ، ابٔ قاغِ ، 1/358 ايٓاظطٜٔ ضٚن١ ، ايكانٞ( 4)

 . 49ٚوٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس

،  16/381، ابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ  245-1/54، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  2/123ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 5)

 . 1/157يطغا٥ٌ فُٛع١ ا
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ٚغريٙ ، ؾًُا  ؿك٘ عٝٓ٘ اإلَاّ عبسايععٜع بٔ قُس بٔ غعٛز قانًٝا يف 

 بًس٠ ذطميال٤ ، ٚزٓضؽ ٚأؾت٢ يف َكط عًُ٘ ، ٚمل ٜعٍ بٗا ذت٢  ٛيف يف

 . (1)ٖا1202

ايؿٝذ غعٝس بٔ ذحٞ ، ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ، ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َِٚٓٗ  -5

 ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ؾًُا  ؿك٘ عٝٓ٘ اإلَاّ 

عبس ايععٜع بٔ قُس بٔ غعٛز قانًٝا يف ذٛط١ بين متِٝ َٚا ذٛهلا َٔ 

ٗا ٚاغتُط يف بًسإ جٓٛبٞ لس ، ؾكاّ بايكها٤ ٚاإلؾتا٤ ٚايتسضٜؼ ؾٝ

 . (2)ٖا1229ايكها٤ ذت٢  ٛيف بٗا ظَٔ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز غ١ٓ 

بٔ ْاَٞ ، ٚيس يف َس١ٜٓ ايع١ٓٝٝ ْٚؿأ بٗا ، ٚنإ  ايطمحٔايؿٝذ عبس  -6

،  ايسضع١ٝ يف إيٝ٘ ؾٗاجط ، ايٖٛاب عبس بٔ قُس ايؿٝذ بسع٠ٛ  أثط ممٔ

بٔ عبس ايٖٛاب ،  ٚقطأ عًٝ٘ ، نُا قطأ ع٢ً ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس

ثِ عٝٓ٘ اإلَاّ عبس ايععٜع بٔ قُس قانًٝا يف بًس٠ ايع١ٓٝٝ ، ثِ ْكً٘ 

 ، نُا أقطٙ اإلَاّ  األذػا٤اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع إىل قها٤ 

عبس اهلل بٔ غعٛز ع٢ً قها٥ٗا ، ٚبعس غكٛط ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل 

ٖا ، ؾأَطٚا 1234 مبػاعس٠ ايعثُاْٝني غ١ٓ األذػا٤عاز بٓٛ خايس إىل 

ؾكتًٛٙ ٚأخصٚا أَٛاي٘ ،  األذػا٤بكتٌ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ْاَٞ يف 

 . (3)ضمح٘ اهلل  عاىل

 (4)عبس ايطمحٔ بٔ عبس احملػٔ أبا ذػني ايتُُٝٞ ٚيس يف بًس٠ أؾٝكط -7

ايسضع١ٝ  إىل ؾطذٌ ايعًِ طًب ٚاقٌ ثِ ، عًُا٥ٗا ع٢ً ايعًِ ٚطًب ، بٗا ْٚؿأ

ا٤ ، ٚع٢ً ضأغِٗ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب بايعًُ و١ًٖٚناْت 

ٚابٓ٘ ايعال١َ ايؿٝذ عبس اهلل ؾالظّ زضٚغُٗا ذت٢ أزضى ، ٚقاض عطًا 
                                              

 . 151 مٚايؿاخطٟ ،  اضٜذ ايؿاخطٟ ،  1/214ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ، ٚ 1/166ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس( 1)

 . 1/273ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ،  1/191،279،341ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ،  175يؿاخطٟ ، ا اضٜذ ( 2)

 . 183يؿاخطٟ ا، ٚ اضٜذ  2/432س ، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ ل 424-1/192ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 3)

 . 1/81 اؾٝكط : جبٌ بايُٝا١َ ، ابٔ مخٝؼ املعحِ اؾػطايف( 4)
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هاض٣ يف نثري َٔ ايعًّٛ ٚخاق١ ايؿك٘ ٚاؿسٜث ٚايتٛذٝس ، عٝٓ٘   

اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانًٝا يف بًسإ احملٌُ ، َٚكط عًُ٘ يف 

 (2)ثِ بًس٠ ايعيؿٞ (1)قانّٝا يف بًس٠ ايعٛز٠بًس٠ ذطميال٤ ، نُا نإ 

 . (3)ٖا1236ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ٚابٓ٘ عبس اهلل ،  ٛيف غ١ٓ 

ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ محس ْاقط بٔ عثُإ بٔ َعُط ايتُُٝٞ ، ٚيس يف  -8

ؾٝٛخ٘  َٔ ؾهإ ؾٝٗا ايعاًَني ايعًُا٤ ٚغط يف ْٚؿأ ٖا1203 غ١ٓ ايسضع١ٝ

 بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚغريٙ َٔ عًُا٤ ايسضع١ٝ ، ايؿٝذ عبس اهلل

ؾُٗط يف مجٝع ايعًّٛ ، ٚقاض عاملًا قككًا ٚؾكًٝٗا ، ٚأيـ َؤيؿال َٔ 

ٚملا ، أجًٗا نتاب )َٓر١ ايكطٜب اجملٝب يف ايطز ع٢ً عباز ايكًٝب( 

أقاب ايسضع١ٝ َا أقابٗا َٔ اـطاب ٚايسَاض ع٢ً ٜس إبطاِٖٝ باؾا ؾط 

 . (4)ٖا1244عٜع إىل ايبرطٜٔ ٚ ٛيف بٗا غ١ٓ ايؿٝذ عبس ايع

ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ غًِٜٛ بٔ عبس ايععٜع ايعطٜين ، ٚيس يف ايسضع١ٝ ،  -9

ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ،  َِٚٓٗٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، 

عٝٓ٘ اإلَاّ عبس ايععٜع بٔ قُس بٔ غعٛز قانًٝا يف بطٜس٠ َٚا ٜتبعٗا ، 

ها٥ٗا ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ٚابٓ٘ عبس اهلل ، ٚاغتُط ع٢ً ق

 . (5)ٖا1244 ٛيف بايككِٝ غ١ٓ

ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل بٔ قُس اؿكني ايتُُٝٞ ، ٚيس غ١ٓ  -10

 ، ، ٚقطأ ايكطوٕ ذت٢ ختُ٘  (6)ٖا يف بًس٠ ايٛقـ َٔ قط٣ ايٛؾ1154ِ
                                              

 . 19-2/18 ايعٛز٠ : َٔ بًسإ غسٜط بايُٝا١َ ، ابٔ مخٝؼ ، َعحِ ايُٝا١َ( 1)

 . 22 ثاض َٓطك١ ايطٜاضو: َس١ٜٓ نبري٠ ٚقاؾع١ َٔ قاؾعال ايطٜاض ،  ايعيؿٞ( 2)

، َٚٞ ايعٝػ٢ ،  2/398، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  185 م يؿاخطٟاٚ اضٜذ ،  1/192اجملس  ابٔ بؿط عٓٛإ( 3)

 . 288م  ؾٝكطأ، ٚاؿطن١ ايع١ًُٝ يف  399 م اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف لس

،  445 م ، ابٔ بػاّ عًُا٤ لس 219 م، ٚوٍ ايؿٝذ َؿاٖري عًُا٤ لس  2/66ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 4)

 . 1/279ظطٜٔ ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓا

، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ،  1/283، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  424-1/192ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 5)

2/463 . 

 . 18 م ايٛؾِ َٓطك١ ، َٚطا٠ ٚثطَسا٤ ٚايكطا٥ٔ ٚأؾٝكط ؾكطا٤ بًساْٗا َٚٔ لس ٚغط َٓاطل إذس٣ : ايٛؾِ( 6)
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ٍ ايؿٝذ قُس بٔ ع٢ً عًُا٤ ايسضع١ٝ أَثا ٚقطأثِ  ؿك٘ يف ايسٜٔ ، 

بٔ  قُس بٔ ايععٜع عبس اإلَاّ عٝٓ٘ ، اهلل عبس ايؿٝذ ٚابٓ٘ ، ايٖٛاب عبس

غعٛز قانًٝا يف ْاذ١ٝ ايٛؾِ ٚاغتُط يف قها٤  ًو ايٓاذ١ٝ ظَٔ اإلَاّ 

غعٛز بٔ عبس ايععٜع ٚابٓ٘ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ، ٚقس أضغً٘ اإلَاّ 

ٖا 1204ٚ ٖا1185 غ١ٓ ايٖٛاب عبس بٔ قُس ٚايؿٝذ قُس بٔ ايععٜع عبس

بايتسضٜؼ  ٚقاّ ، لس إىل عاز ثِ قاٍ مبا ؾأقٓعِٗ ، َه١ عًُا٤ ملٓاظط٠

 . (1)ٖا1237إىل جاْب  ٛيٝ٘ ايكها٤ ، ٚقس  ٛيف يف ؾكطا٤ غ١ٓ 

ايؿٝذ عبس اهلل بٔ أمحس ايبػاّ َٔ بًس٠ أؾٝكط ٚيس يف بًس٠ ذط١َ ،  -11

، َِٚٓٗ ايؿٝذ قُس بٔ عبس  ثِ اْتكٌ إىل ايسضع١ٝ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا

ايٖٛاب ٚابٓ٘ ايعال١َ ايؿٝذ عبس اهلل ٚبكٞ ٖٓاى ذت٢  ٛيف ْٗا١ٜ ايكطٕ 

 . (2)ايثاْٞ عؿط اهلحطٟ

ايؿٝذ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ قُس بٔ محس ايٖٛٝيب ، ضذٌ إىل  -12

ايسضع١ٝ ؾكطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َِٚٓٗ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس 

اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز قانًٝا يف ايسضع١ٝ َع  ايٖٛاب ، ثِ عٝٓ٘

قها ٗا ، ٚملا جا٤ل ْهب١ ايسضع١ٝ ٚاغتٛىل عًٝٗا إبطاِٖٝ باؾا ، 

ُّا بٗا ذت٢ قاَت  ٖطب ايؿٝذ عبساهلل إىل ضأؽ اـ١ُٝ ، ؾًِ ٜعٍ َكٝ

ٖا 1240ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ ع٢ً ٜس اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل غ١ٓ 

ثِ أقطٙ  األذػا٤ٝذ عبس اهلل ٚعٝٓ٘ قانًٝا ع٢ً عٓس شيو قسّ إيٝ٘ ايؿ

اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ عًٝٗا ، ٚمل ٜعٍ ع٢ً قها٥ٗا ذت٢  ٛيف غ١ٓ 

 . (3)ٖا1263
                                              

ٚوٍ ايؿٝذ ، ،  191يؿاخطٟ اٚ اضٜذ  1/464، عٓٛإ اجملس ، ابٔ بؿط  1/271ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 1)

 . 16/360، ابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ  206َؿاٖري عًُا٤ لس 

 . 115، خًٝؿ١ املػعٛز ، َٓطك١ ايٛؾِ  4/26ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس (2)

 . 1/365، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  2/525ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس 2/123،  1/423ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 3)
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(1)جالجٌ بًس٠ يف ٚيس ، عبٝس بٔ قُس بٔ غًُٝإ بٔ اهلل عبس ايؿٝذ -13
  ،

ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ٚأخص عٔ عًُا٥ٗا َِٚٓٗ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ 

يٖٛاب ، بعث٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانًٝا يف َس١ٜٓ ذا٥ٌ عبس ا

ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل عاز إىل بًس٠ جالجٌ ،  غكطتًَٚركا ٗا ، ٚملا 

ٚذُٝٓا قاَت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ ٚ ٙ اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل 

 . (2)ٖا1241قها٤ اجملُع١ َٔ َكاطع١ غسٜط إىل إٔ  ٛيف بٗا غ١ٓ 

يؿٝذ عبس اهلل بٔ غٝـ ، ٚيس يف بًس٠ ثازم عاق١ُ بًسإ احملٌُ ْؿأ ا -14

 بٗا ثِ ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َٚٔ أؾٗطِٖ ايؿٝذ 

ٝٓٓ٘ اإلَاّ غعٛز عبس ايععٜع  عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ثِ َع

 . (3)ٖا ٚمل ٜعطف  اضٜذ ٚؾا 1225٘قانًٝا ع٢ً عٓٝع٠ غ١ٓ 

 َاّ ايعال١َ عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايععٜع بٔ ايؿٝذ اإل -15

عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل بٔ غًطإ بٔ مخٝؼ املًكب أبا بطني ، ٚيس 

ْؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً و ،ٖا 1194يف بًس٠ ايطٚن١ َٔ بًسإ غسٜط غ١ٓ 

عًُا٥ٗا ، ثِ ضذٌ إىل ؾكطا٤ ٚاغتٛطٔ بٗا ، نُا ضذٌ إىل ايسضع١ٝ 

 َٔ أؾٗطِٖ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، ٚ

عبس ايٖٛاب ذت٢ قاض إَاًَا َٔ أ١ُ٥ ايعًِ يف ظَٓ٘ ، ٚملا نِ اإلَاّ 

ٖا ، ٚ ٙ قها٤ 1220غعٛز بٔ عبس ايععٜع اؿطَني ايؿطٜؿني غ١ٓ 

ايطا٥ـ َس٠ غٓتني ، ثِ عاز إىل بًس٠ ؾكطا٤ ٚقاض قانًٝا عًٝٗا ٚع٢ً 

ٚايتعًِٝ َع ايكها٤ يف ؾكطا٤ ،  مجٝع بًسإ ايٛؾِ ، ٚجًؼ يًتسضٜؼ

نُا  ٛىل ايكها٤ يف غاذٌ عُإ يإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ، ٚملا  ٛىل 

اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل أضغً٘ إىل بًس٠ عٓٝع٠ قانًٝا عًٝٗا ٚع٢ً 

                                              
 . 343: َا٤ ٜكع يف بالز ايسٚاغط ، غعس عبس اهلل املعحِ اؾػطايف ، عاي١ٝ لس  جالجٌ( 1)

،  23ٚاهلٓسٟ يف ظٖط اـُا٥ٌ م 2/550، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  2/41،  1/364ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 44ٚقها٠ ذا٥ٌ يًعطٜؿٞ م

 . 1/355، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  552ّ عًُا٤ لس، ابٔ بػا 466-364/ 1ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس( 3)
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ٖا نُا أقطٙ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ 1248مجٝع بًسإ ايككِٝ غ١ٓ 

ا إىل بًس٠ ؾكطا٤ ٚاغتُط 1270ٖقانًٝا ع٢ً ايككِٝ ، ثِ ضجع يف غ١ٓ 

 . (1)ٖا1282يف ايكها٤ عًٝٗا ذت٢  ٛيف غ١ٓ 

ايؿٝذ عثُإ بٔ عبس اؾباض بٔ محس بٔ ؾباْ٘ ايتُُٝٞ َٔ أٌٖ بًس٠  -16

اجملُع١ ، أخص ايعًِ عٔ عس٠ أؾٝار نباض ، َِٓٗ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ 

قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚنإ ضمح٘ اهلل ؾكًٝٗا ٚي٘ َعطؾ١  ا١َ يف 

يتؿػري ٚايٓرٛ ، ٚاْتؿع بعًُ٘ عسز نبري َٔ ايعًُا٤ ٚايكها٠ ، عٝٓ٘ ا

عٓس قُس عبس (2)اإلَاّ عبس ايععٜع بٔ قُس قانًٝا يعػري ٚضجاٍ أملع

ايٖٛاب املترُٞ أَري عػري ، ٚأقاّ ٖٓاى َس٠ ثِ ضجع إىل اجملُع١ ، ثِ 

 أضغً٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانًٝا يف عُإ ، ٚأقاّ يف ضأؽ

اـ١ُٝ ٜكهٞ بني ايٓاؽ ، ٜٚسضؽ طالب ايعًِ ، ثِ ضجع إىل لس ، 

ٚعٝٓ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانًٝا يبًسإ غسٜط ، ٚاغتُط يف 

ايكها٤ عًٝٗا ظَٔ اإلَاّ غعٛز ٚابٓ٘ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ، ثِ 

 (3)عٝٓ٘ اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل قانًٝا ع٢ً بًسإ َٓٝذ ٚايػاط

 . (4)ٖا1242إىل إٔ  ٛيف غ١ٓ  ٚايعيؿٞ

،  اؿٓبًٞ ايٓحسٟ بؿط بٔ محس بٔ عثُإ بٔ اهلل عبس بٔ عثُإ ايؿٝذ -17

ٖا ٚضذٌ إىل ايسضع١ٝ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َٚٔ 1220غ١ٓ  ؾكطا٤ٚيس يف 

أؾٗطِٖ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ايصٟ قطأ عًٝ٘ 

ضر لس قاذب نتاب  ؿػري ايطربٟ ٚ ؿػري ابٔ نثري ، ٖٚٛ َؤ

 . (5)ٖا1290)عٓٛإ اجملس يف  اضٜذ لس (  ٛيف يف بًس٠ جالجٌ غ١ٓ 

                                              
، ايكانٞ ،  235، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  2/138،  466-424-1/364ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 1)

 . 1/369ضٚن١ ايٓاظطٜٔ 

 . 21ثاض َٓطك١ عػري ، وقاؾع١ َٔ قاؾعال َٓطك١ عػري  : ضجاٍ أملع( 2)

 . 22ثاض َٓطك١ ايطٜاض و،  5/136خباض ، ابٔ بًٝٗس ، قرٝس األَٓٝذ ٚايػاط َٔ قاؾعال ايطٜاض ( 3)

 . 217، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 2/55،  1/364ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس  (4)

 . 4/209األعالّ ، ، ايعضنًٞ  50م ، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  1/422ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 5)
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ايؿٝذ عًٞ بٔ قُس بٔ ضاؾس ايعطٜين ، نإ َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ  -18

بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚملا  ؿك٘ يف  عبساهللزضغٛا ع٢ً ٜس ايؿٝذ 

اـطد ،  ايعًِ عٝٓ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانٝا ع٢ً بًس٠

ٚاغتُط نصيو ع٢ً قها٤ اـطد ظَٔ اإلَاّ عبس اهلل بٔ غعٛز ، قتً٘ 

 . (1)ٖا1234إبطاِٖٝ بٔ قُس عًٞ باؾا بعس غكٛط ايسضع١ٝ غ١ٓ 

ايؿٝذ عًٞ بٔ و٢ٝ بٔ غاعس ، قطأ ع٢ً عًُا٤ ايسضع١ٝ ، َِٚٓٗ  -19

ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚنإ ضمح٘ اهلل ي٘ َعطؾ١ 

أقٍٛ ايتٛذٝس ٚايؿك٘ ، عٝٓ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانّٝا  يف

ع٢ً ْاذ١ٝ غسٜط َٚكط عًُ٘ بًس٠ اجملُع١ ، ؾكاّ بايكها٤ ٚايتسضٜؼ 

 . (2)ٖا1229ٚاإلؾتا٤ ذت٢  ٛيف غ١ٓ 

ايؿٝذ غِٓٝ بٔ غٝـ ايسٚغطٟ ، ٚيس يف بًس٠ ثازم ، غاؾط إىل  -20

، ؾؿطع يف طًب ايعًِ ع٢ً ايسضع١ٝ ، ٚناْت و١ًٖ بايعًُا٤ ايعاًَني 

عًُا٥ٗا ، َٚٔ أبطظ َؿا٥د٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس عبس ايٖٛاب ، 

 ظَ٘ غٓني ط١ًٜٛ يف أقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚع٘ ٚاؿسٜث ٚايتؿػري ، عٝٓ٘ 

اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع قانّٝا ع٢ً َس١ٜٓ بطٜس٠ َٚا ذٛهلا َٔ ْاذ١ٝ 

ؽ بٗا إىل إٔ  ٛيف ايككِٝ ، ٚنإ زاع١ٝ خري ٚضؾس ٚقالح ، ٚزٓض

 . (3)ٖا1225غ١ٓ 

ٖا 1192ايؿٝذ قطْاؽ بٔ عبس ايطمحٔ ايكطْاؽ ، ٚيس يف ايطؽ غ١ٓ  -21

 ٖا قطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َِٚٓٗ ايؿٝذ 1216ثِ ضذٌ إىل ايسضع١ٝ عاّ 

ايٖٛاب ، ثِ  ٛج٘ إىل َه١ ٚقطأ ع٢ً  عبسعبس اهلل بٔ قُس بٔ 

١ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا يف عًُا٤ املػحس اؿطاّ ، ثِ ضذٌ إىل املسٜٓ
                                              

،  3/713ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس،  2/122، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  421-1/364ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 1)

 . 364 م عٝإ ايعيؿٞأعًُا٤ ٚ

 . 3/740، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  366-1/364ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 2/173، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  468-1/364ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 3)
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ٖا ثِ عاز إىل 1227عاّ (1)ايتؿػري ٚاؿسٜث ، عني قانّٝا يف اـربا٤

ايطؽ ، ٚنإ قا٥سًا يًحٝـ يف ايطؽ نس قٛال إبطاِٖٝ بٔ قُس 

ٖا ، ثِ  كًس قها٤ َس١ٜٓ ايطؽ يإلَاّ  طنٞ بٔ 1232عًٞ باؾا غ١ٓ 

 . (2)ٖا1263عبس اهلل ، ٚ ٛيف بٗا غ١ٓ 

ٖا 1179غًطإ ايعٛغحٞ ، َٔ أٌٖ بًس٠ ثازم ٚيس غ١ٓ ايؿٝذ قُس  -22

 ضذٌ إىل ايسضع١ٝ ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا ، َِٚٓٗ ايؿٝذ قُس بٔ 

عبس ايٖٛاب ٚابٓ٘ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ، عٝٓ٘ اإلَاّ غعٛز بٔ 

عبس ايععٜع قانًٝا ع٢ً بًسإ احملٌُ ، ثِ عٝٓ٘ قانًٝا ع٢ً بًس٠ 

 . (3)ٖا1223ٚ ٛيف غ١ٓ  األذػا٤

ايؿٝذ قُس عبس ايععٜع ايعٛغحٞ ، َٔ بًس٠ ثازم ، ٚؾس ع٢ً  -23

 ايسضع١ٝ ، ٚقطأ ع٢ً عًُا٥ٗا َِٚٓٗ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ 

 احملٌُ ظَٔ اإلَاّ غعٛز بٔ  يبًسإعبس ايٖٛاب ، نإ قانًٝا 

عبس ايععٜع ، ٚملا قاَت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايثا١ْٝ بعث٘ اإلَاّ  طنٞ بٔ 

 . (4)نًٝا َٚعًًُا ألٌٖ عُإعبس اهلل قا

ايؿٝذ قُس بٔ َكطٕ بٔ غٓس ايسٚغطٟ ايٛزعاْٞ أذس ايؿكٗا٤  -24

بٔ عبس ايععٜع قانًٝا يف بًسإ احملٌُ  غعٛزاملسضغني ، عٝٓ٘ اإلَاّ 

بٓحس ، ٚنإ يف بعض األٚقال ٜطغً٘ قانًٝا يف ْٛاذٞ زٚيت٘ ، 

ايٖٛاب أبٛ ْكط١ يف ؾأضغً٘ َطٙ قانًٝا يف عُإ ثِ أضغً٘ قانًٝا يعبس 

ْاذ١ٝ عػري ، ٚملا ناْت ٚ ١ٜ اإلَاّ  طنٞ بٔ عبس اهلل أضغٌ إيٝ٘ 

ٚأقاّ عٓسٙ ٚثبت٘ ع٢ً عًُ٘ يف ايكها٤ ألٌٖ بًسإ احملٌُ ، ٚملا جا٤ 
                                              

 . 22 م اؾعال ايككِٝ ، وثاض َٓطك١ ايككِٝاـربا٤: قاؾع١ َٔ ق( 1)

، ابٔ عٝػ٢ ،  اضٜذ بعض اؿٛازث  2/183، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  2/123ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 123ايٛاقع١ يف لس 

، ٚقاحل  2/209، ايكانٞ ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  168يؿاخطٟ اٚ اضٜذ  299-1/192ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 3)

 . 3/1654 ػٌٗٝ ايػاب١ً  ايربزٟ ،

 . 16/380، ابٔ قاغِ ، ايسضض ايػ١ٝٓ  2/65ابٔ بؿط عٓٛإ اجملس ( 4)
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اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ أضغً٘ قانًٝا يإلذػا٤ يف ٚقت املٛغِ ،  ٛيف 

 . (1)ٖا1267غ١ٓ  األذػا٤يف 

س اهلل بٔ أمحس بٔ عبس اهلل وٍ عبس ايكازض ايؿٝذ قُس بٔ عب -25

ٖا ، أضغً٘ ٚايسٙ إىل 1200ع٢ً ضأؽ  ٚيساألْكاضٟ األذػا٥ٞ ، 

 ايسضع١ٝ ؾكطأ ع٢ً ايعال١َ احملكل ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ 

عبس ايٖٛاب عًِ األقٍٛ ٚايعكٝس٠ ايػًؿ١ٝ ، َٚهث بايسضع١ٝ ثالث 

٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ ٚبعس ٚؾا٠ غٓٛال ، ثِ عاز إىل ٚطٓ٘ ٚأخص عٔ أبٝ٘ ؾك

أبٝ٘  ؿطؽ يإلقطا٤ ٚايتعًِٝ ، ٚقكسٙ طًب١ ايعًِ َٔ أٌٖ ؾاضؽ ٚعُإ 

ٚايُٝٔ ، ٚملا ب٢ٓ اإلَاّ ؾٝكٌ بٔ  طنٞ اؾاَع ايهبري يف بًس٠ 

جعٌ اـطاب١ ٚاإلَا١َ ؾٝ٘ قبػ١ عًٝ٘ ٚع٢ً أٚ زٙ َٔ بعسٙ ،  (2)املربظ

 . (3)ٖا1288ٚ ٛيف ضمح٘ اهلل يف ضجب غ١ٓ

ايؿٝذ َػؿط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ جعٝالٕ ايسٚغطٟ اؿٓبًٞ ْعٌٜ قط١ٜ  -26

ايعطٜٔ َٔ ٚازٟ أبٗا ، ي٘  الَٝص يف عػري ، شنط وٍ ايؿٝذ أْ٘ َٔ 

ٚشنط َؤضر عػري  (4) الَٝص ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبسايٖٛاب

نُا شنط قاذب  (5)ايؿٝذ ٖاؾِ ايٓعُٞ أْ٘ َٔ عًُا٤ َٓطك١ عػري 

اع ايػاَط ي٘  طمج١ ٚأْ٘ ٚيس يف عٗس أَري عػري عًٞ بٔ نتاب إَت

ٚنإ ٚايسٙ عبس ايطمحٔ أذس قها٠ عػري ، ٚإٔ ايؿٝذ َػؿط  (6)فثٌ

 طب٢ ع٢ً ٜس ٚايسٙ عبس ايطمحٔ ٚبك١ٝ عًُا٤ املٓطك١ ايصٜٔ ٜسضغٕٛ يف 

 (1)َػحس ايػكٝا بعػري َٚٔ أؾٗطِٖ ايؿٝذ غرُإ بٔ َكًس اـثعُٞ
                                              

 . 2/211، ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ  230، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  2/286ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 1)

ؾػطايف يًبالز ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املٓطك١ : ثاْٞ َس١ٜٓ يف ا ذػا٤ بعس اهلؿٛف ، محس اؾاغط ، املعحِ ا املربظ( 2)

 . 1559ايؿطق١ٝ ، 

 . 49 م ، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 2/577ؼؿ١ املػتؿٝس بتاضٜذ ا ذػا٤ ( 3)

 . 49م  َؿاٖري عًُا٤ لس( 4)

 . 267م  اضٜذ عػري ( 5)

 . 276 مٖا ، اَتاع ايػاَط 1249َاض ٘ مبٛ ٘ غ١ٓ إٖا ، ٚاْتٗت 1243َاض٠ عػري غ١ٓ إ ٛىل ، عًٞ بٔ فثٌ ( 6)
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َطاغالل ؾكٗٝ٘ َع ايعًُا٤ َٔ وٍ ٚنإ يًؿٝذ َػؿط ،  (1)اـثعُٞ

ٖا ٚ ٛيف 1243ايؿٝذ يف لس ، غري أْ٘ شنط إٔ ايؿٝذ َػؿط ٚيس غ١ٓ

 . (2)ٖا1318 غ١ٓ

ٚإشا نإ ٚيس يف ٖصٙ ايؿرت٠ ؾٗٛ مل ٜسضى ايؿٝذ عبس اهلل بٔ 

ٖا 1242 إش إٕ ايؿٝذ عبس اهلل  ٛيف مبكط غ١ٓ; قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

ٝذ َػؿط بعًُا٤ لس وْصاى ، ٚمل ْعثط ع٢ً ا كاٍ َباؾط يًؿ

 . (3)نأَثاي٘ َٔ ايعًُا٤ املؤٜسٜٔ يًسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ

نُا  طجِ ي٘ أبٛ زاٖـ ؾكاٍ : ٚيعٌ َٔ أبطظ ايعًُا٤ ايكا٥ُني 

بايتعًِٝ يف عػري يف ايٓكـ ايثاْٞ َٔ ايكطٕ ايثايث عؿط اهلحطٟ ، 

ايؿٝذ َػؿط بٔ عبس ايطمحٔ اؿٓبًٞ ايصٟ عُط عُّطا طٜٛاًل ، نإ 

َّا جًٝاًل عامًلا ، ي٘ ذًك١ ع١ًُٝ ٜؤَٗا طًب١ ايعًِ َٔ  ٗا١َ ٚعػري ،  إَا

 . (4)ٜسضؽ ؾٝٗا ايؿك٘ اؿٓبًٞ ٚنإ

 : الدِهّٕ الشؤَى إدارٔ يف الُياب عبد بو حممد بو اهلل عبد الشّخ جًُد

ٜتٛغِ يف ابٓ٘  -ضمح٘ اهلل  -نإ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب 

ايؿٝذ عبس اهلل إٔ ٜهٕٛ خًٝؿت٘ يف َٗاّ املػًُني َٔ بعسٙ ، ٚيصا نإ 

 ٛيف ٚايسٙ خًؿ٘ يف أعُاي٘ ايهبري٠ ٜٓٝب٘ يف بعض أعُاي٘ ايس١ٜٝٓ ، ٚملا 

َٚٗاَ٘ اؾ١ًًٝ ، ٚذٌ قً٘ يف ظعاَت٘ ايس١ٜٝٓ َٚكاَا ٘ اإلقالذ١ٝ ، 

ؾكاض ايؿٝذ عبس اهلل إَاّ املػًُني ٚظعُِٝٗ ايسٜين ، ٚأقبس املطجع األٍٚ 

 . (1)يف األَٛض ايس١ٜٝٓ يف ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل
                                              

َاّ إلٖٛ ايؿٝذ غرُإ بٔ َكًس اـثعُٞ ، ٚايس ايعال١َ ايؿٝذ غًُٝإ بٔ غرُإ ، قسّ ايطٜاض ظَٔ ا (1)

 . 189 مٚ ز ايكػاض ، َؿاٖري عًُا٤ لس ؾٝكٌ بٔ  طنٞ ، ظاٍٚ ١َٓٗ ؼؿٝغ ايكطإ يأل

 . 125 ماَتاع ايػاَط ( 2)

 . 126 ماع ايػاَط َٔ  عًٝل قكل نتاب إَت (3)

 . 1/179أثط زع٠ٛ ايؿٝذ يف جٓٛب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( 4)

 . 1/52 ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس( 1)
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ايسٚي١  ؿٝذ عبس اهلل يفَٚٔ املٓاقب ايس١ٜٝٓ اييت نإ ٜؿػًٗا اي

 ايػعٛز١ٜ األٚىل َاًٜٞ :

إَا١َ املػًُني يف ايكال٠ ، ذٝث نإ ىًـ أباٙ يف إَا١َ ايٓاؽ  -1

بايكال٠ ٚٚايسٙ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ، ٚبعس ٚؾا٠ ٚايسٙ نإ ايؿٝذ عبس 

 . (1)اهلل ٖٛ إَاّ جاَع ايسضع١ٝ ، ٚخطٝب٘ ، ٚايٛاعغ ، ٚاملطؾس ؾٝ٘

اإلؾتا٤ ، ذٝث نإ ٖٛ املطجع األٍٚ يف ايكها٤  ٛىل ض٥اغ١ ايكها٤ ٚ -2

ٚاإلؾتا٤ ٚمبثاب١ ض٥ٝؼ قها٠ ايسضع١ٝ َٚؿتٝٗا يف عٗس ثالث١ َٔ ذهاّ 

ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ، ِٖٚ : اإلَاّ عبسايععٜع بٔ قُس بٔ غعٛز ، 

 . (2)ٚاإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ، ٚاإلَاّ غعٛز بٔ عبس اهلل

ذٝث نإ ٖٛ املػ٦ٍٛ عٓٗا ٜٚكازم عًٝٗا  (3) ٛىل إزاض٠ األٚقاف -3

 ٚىتُٗا غامت٘ َٚٔ ٖصٙ األٚقاف : 

قاٍ ايؿٝذ  (4)ٚقـ مبه١ املهط١َ يًؿٝذ عبس ايهبري ظٜين املتٛنٌ -

اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال٠ » عبس اهلل بٔ قُس يف  كسٜك٘ عًٝ٘ : 

ٖصا ٚايػالّ ع٢ً قُس ٚوي٘ ٚقرب٘ أمجعني ، أَا بعس ؾكس ْعطل يف 

ايٛقـ ؾطأٜت٘ ٚقؿا قرٝرا  ظَا   هٛظ  ػٝريٙ ٚ   بسًٜ٘  ؾتُاي٘ ع٢ً 

بٔ ؾٝذ اإلغالّ قُس بٔ اقاي٘ عبس اهلل « ؾطٚط ايٛقـ ايكرٝر١ 

 عبسايٖٛاب ٚختُ٘ غتُ٘ .

َٚٔ أْٛاع األٚقاف اييت نإ ايؿٝذ عبس اهلل َػ٦ًٛ  عٓٗا ايٛقـ ع٢ً  -

زض بعهًا َٓٗا يف ايسٚي١ ايٓٛاذٞ ايتع١ًُٝٝ ، ذٝث شنطل املكا

 ايػعٛز١ٜ األٚىل .

 يف عٗس اإلَاّ غعٛز بٔ عبس ايععٜع ْٚك٘  األذػا٤َٚٓٗا : ٚقـ يف 

 -بػِ اهلل ايطمحٔ ايطذِٝ ، قسض األَط َٔ األَري غعٛز بٔ عبس ايععٜع » 

                                              
 .  1/359ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 1)

 . 50-48، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  1/188ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 2)

 . 2 مايٛقـ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ  األٚقاف: ؼبٝؼ األقٌ ٚ ػبٌٝ ايثُط٠ ، أثط (3)

 . مل أقـ ع٢ً  طمجت٘،  ايؿٝذ عبس ايهبري بٔ املتٛنٌ (4)
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ْؿط اهلل يف اآلؾام قٝت٘ ٚععٙ ٚعسي٘ ، ٚأظٗط يف ايطعاٜا َعطٚؾ٘ ٚإذػاْ٘ 

َسضّغا  (1)يؿٝذ عبس اهلل بٔ ايؿٝذ أمحس وٍ عبسايكازضبإقا١َ ا -ٚؾهً٘ 

ُّا يًٓاؽ َا خًل اهلل ألجً٘ اـًٝك١ ، ٖٚٛ  ٛذٝس اهلل جٌ جالي٘ يف  َٚعً

أمسا٥٘ ٚشا ٘ ٚقؿا ٘ ٚخًك٘ ، ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘ ، َٚا ٜتبع شيو َٔ  ؿػري 

نتاب اهلل ٚقطا٠٤ ذسٜث ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚعًٝ٘ يف شيو 

هلل غّطا ٚعال١ْٝ ، َٚطاعا٠ َا هب َطاعا ٘ ، ٚبصٍ ايٛغع يف بث  ك٣ٛ ا

ٖصا اـري ايصٟ خل اهلل ب٘ َٔ ٜؿا٤ َٔ عبازٙ ؾؿطؾٛا ب٘ ، ٚظٗطٚا ع٢ً 

جطٟ شيو يف « أٌٖ ايهالٍ ٚاإلؿاز ، ًَٚهٛا بربنت٘ أقاقٞ ايبالز 

ايّٝٛ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط ضجب اؿطاّ عاّ ٚاذس ٚعؿطٜٔ َٚا٥تني 

يٝعًِ ايٛاقـ عًٝ٘ إٔ األَري غعٛز بٔ » ـ ، ٚع٢ً ايتٛقٝع ٖصا ايعباض٠ ٚأي

، ٚختُٗا بٝسٙ قاٍ شيو : « عبس ايععٜع قطض َا يف ٖصٙ ايػح١ً مبرهط َين 

 . (2)ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب

نُا إٔ ٖٓاى ْكِّا وخط ٜعٗط َػ٦ٛي١ٝ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس عٔ 

ايع١ًُٝ يف َٓطك١ عػري ، ٖٚٛ إٔ ايؿٝذ عبس اهلل بعث  األٚقاف يف ايٓٛاذٞ

بطغاي١ إىل أَطا٤ عػري َٔ وٍ املترُٞ ٚقها ٗا َٔ عًُا٤ ضجاٍ أملع ذٍٛ 

ذكٛم عًُا٤ أغط٠ وٍ ظٖط األؾطاف ايصٜٔ ناْٛا ٜتٛيٕٛ أْصاى إضؾاز 

 . (3)ايٓاؽ ٚ عًُِٝٗ يف قبا٥ٌ قرطإ قبٌٝ ظٗٛض ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ؾٝ٘

 : عهًا َالدفاع السلفّٕ الدعُٔ نشز يف جًُدٍ

يكس نإ يًؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب جٗٛز نبري٠ يف 

 ١ ٚايسؾاع عٓٗا َٚٔ ٖصٙ اؾٗٛز :ْؿط ايسع٠ٛ ايػًؿٝ

 ايسؾاع عٔ ايسع٠ٛ ، عٓسَا أذؼ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ  -1

عبس ايٖٛاب بهدا١َ املػ٦ٛي١ٝ ، ٚؾهط يف ٚاجب ايععا١َ ٚايكٝاز٠ 
                                              

 .  2/576 ٖا ، ؼؿ١ املػتؿٝس1264ايؿٝذ عبس اهلل بٔ أمحس وٍ عبس ايكازض َٔ عًُا٤ اإلذػا٤  ٛيف بٗا عاّ ( 1)

 .  67 ٖري عًُا٤ لس، وٍ ايؿٝذ ، َؿا 575-2/574قُس عبس اهلل ا ذػا٥ٞ ، ؼؿ١ املػتؿٝس ( 2)

 .  1/38أبٛ زاٖـ ، أثط زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف جٓٛبٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ  (3)
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يس١ٜٝٓ بعس ٚؾا٠ ٚايسٙ ظاز ْؿاط٘ ٚنؿاذ٘ يف غبٌٝ ايسع٠ٛ ْٚؿطٖا ا

ٚايصب عٓٗا ٚمحاٜتٗا بايكًِ ٚايًػإ ٚاؿح١ ٚايبٝإ ملا خك٘ اهلل ب٘ 

َٔ ايعًِ ٚاملعطؾ١ ، ذٝث أيكل بايسع٠ٛ بعس ٚؾا٠ ٚايسٙ َا يٝؼ َٓٗا ، 

ٚقس ؾٖٛت َٔ أعسا٥ٗا بآضا٤ َٚعتكسال ٖٞ بعٝس٠ عٓٗا ، ٚقاض 

يسع٠ٛ ٚغالذٗا فاب١ٗ ٖصا ايٓٛع مبثٌ غالذ٘ ٚعتازٙ ، َٛنٛع ا

ؾأخص ايؿٝذ عبس اهلل ٜٛنس زع٠ٛ ٚايسٙ ٜٚؿطذٗا ٜٚعٗطٖا ع٢ً 

 . (1)ذكٝكتٗا خاي١ٝ َٔ األناشٜب اييت أيككت بٗا

ايطز ع٢ً ايسعٛال ٚاملصاٖب املٓاٖه١ يسع٠ٛ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ،  -2

ٚأقبرت فاٚض٠ يبعض  عٓسَا ا ػعت ضقع١ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل

ايطٛا٥ـ اييت    سٜٔ مبصٖب أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ َٔ ايطاؾه١ 

يف  (2)ٚايعٜس١ٜ يف األذػا٤ ٚايُٝٔ ، ٚبعض األؾاعط٠ ٚاملا ٛضٜس١ٜ

اؿحاظ ، عٓس شيو أخص ايؿٝذ عبس اهلل ٜطز ع٢ً ٖصٙ ايطٛا٥ـ اييت 

ٌ ، ٜٚطز أيككت بايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ َا يٝؼ ؾٝٗا َٔ ا ؾرتا٤ال ٚاألباطٝ

نٌ َا ٜكٍٛ ٜٚعتكس إىل أقٛي٘ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، ٚإىل َعتكس أٌٖ 

ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ َٔ ايكراب١ ٚايتابعني ٚاأل١ُ٥ اجملتٗسٜٔ ، َِٚٓٗ 

نُا ضز ايؿٝذ عبس اهلل  ، (3)األ١ُ٥ األضبع١ أقراب املصاٖب اـايس٠

ٍب ع٢ً بعض عًُا٤ ايعٜس١ٜ ايصٜٔ أعرتنٛا ع٢ً ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ بهتا

ٝٓٔ ؾٝ٘ َعتكس أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يف األقٍٛ ٚأقٛاٍ  جًٌٝ ذاؾٌ ، َب

ايكراب١ ٚوضا٤ِٖ يف بعض املػا٥ٌ ايؿطع١ٝ ، ْٚكض ؾٝ٘ نالّ ايعٜس١ٜ 

َعتُسًا يف شيو ع٢ً ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاآلثاض ٚأقٛاٍ األ١ُ٥ املعتربٜٔ عثًا 

                                              
 . 1/348،  اضٜذ ايبالز ايػعٛز١ٜ ، َٓري ايعحالْٞ  48( وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 1)

ٌ ، ٚجعًٛا ايٓكٌ ؾطعا ، ٚبٓٛا املا ٛضٜس١ٜ : أقراب ابٞ َٓكٛض املا طٜسٟ ، َٚكسض ايتًكٞ عٓسِٖ ٖٛ ايعك( 2)

 . 353يؿاظ ايعكٝس٠ ، أمسا٤ ٚايكؿال ع٢ً ايتأٌٜٚ ٚايتؿٜٛض ، َعحِ َصٖبِٗ يف األ

 . 1/50ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ( 3)
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 ، (1)« ٚايعٜس١ٜ ايؿٝع١ نالّ ْكض يف ايٓب١ٜٛ ايػ١ٓ أٌٖ جٛاب » ٚمساٙ اٚضزِّ

نُا ضز ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ع٢ً ايؿٝذ عبس اهلل بٔ عبس اهلل 

عٓسَا غأي٘ عُا ٜسٜٕٓٛ ب٘ ٚعُا ٜعتكسْٚ٘ َٔ اؿل ،  (2)ايكٓعاْٞ

نُا ضز ع٢ً  (3)ؾأجاب٘ بإجاب١ َكٓع١ ٚاؾل عًٝٗا ايؿٝذ ايكٓعاْٞ

ٔ ايؿٝذ قُس بٔ أمحس اؿؿعٞ عٓسَا غأي٘ عٔ بٓا٤ ايكباب ٚغريٖا َ

 . (4)َػا٥ٌ ايعكٝس٠ ، نُا بعث إيٝ٘ بٓكٝر١ بني ي٘ ؾٝٗا  عًِ ايتٛذٝس

قاضب١ ايبسع ٚاـطاؾال ، يكس قاّ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ظٗٛز -3

،  (5)جباض٠ يف إمخاز ايؿنت ٚإظاي١ ايبسع اييت ناْت َٛجٛز٠ يف اؿحاظ

ٜٚتهس شيو َٔ خالٍ ضغايت٘ ايط١ًٜٛ اييت بني ؾٝٗا َع٢ٓ زع٠ٛ 

 إلقالح ٚؾطذٗا عٓسَا زخٌ َه١ املهط١َ َع اإلَاّ غعٛز بٔ ا

ٔٓ » ٚمما جا٤ ؾٝٗا :  (6)ٖا1218عبس ايععٜع غ١ٓ  إْٓا َعؿط املٛذسٜٔ ملا َ

اهلل عًٝٓا ٚهلل اؿُس بسخٍٛ َه١ املؿطؾ١ ، زخًٓا ٚؾعاضْا ايتًب١ٝ ، 

َٚٔ ذني زخٌ اؾٓس اؿطّ ِٖٚ ع٢ً نثط ِٗ َتأزبٕٛ ، مل ٜعهسٚا 

ٚمل ٜٓؿطٚا قّٝسا ، ٚمل ٜطٜكٛا زَا إ  زّ اهلسٟ ع٢ً ايٛج٘  ؾحّطا ،

املؿطٚع ، ٚملا متت عُط ٓا عطض األَري غعٛز ع٢ً ايعًُا٤ َا ْطًب َٔ 

                                              
 .  6/81، ايططٜكٞ ، َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً  1/52ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ( 1)

 .   طمج١ عبس اهلل بٔ عبس اهلل ايكٓعاْٞ ، مل أجس ي٘( 2)

 .  6/280، ايسضض ايػ١ٝٓ  1/237فُٛع١ ايطغا٥ٌ ايٓحس١ٜ ( 3)

 .  3/18، ايؿتا٣ٚ ايٓحس١ٜ ،  5/542،  1/249ٚفُٛع١ ايػا٥ٌ ايٓحس١ٜ  7/120ايسضض ايػ١ٝٓ ، ( 4)

 .  123، عبس اهلل املطٛع ايسع٠ٛ اإلقالذ١ٝ ،  1/159ايكانٞ ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 5)

،  27نا١ًَ ، يف اهلس١ٜ ايػ١ٝٓ ٚايترؿ٘ ايٖٛاب١ٝ ايٓحس١ٜ يػًُٝإ بٔ غرُإ ماْعط عٔ ٖصٙ ايطغاي١ ( 6)

، ٚقاٍ ايها ب ايؿٗري قُس نطز ع٢ً عٔ ٖصٙ ايطغاي١ يف  66 -51َٚؿاٖري عًُا٤ لس آلٍ ايؿٝذ 

ٚضغاي١ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس اييت نتبٗا ذني ؾتس  » َا ْك٘ : 166نتاب٘ ايكسِٜ ٚاؿسٜث م

بٓٛا ، ؾرتاٖا ع٢ً عكا٥سٙ ٚعكا٥س أبٝ٘ أَ  ًو ا ؾرتا٤ال اييت  ٤ٟؿطٜؿني ؾاٖس عسٍ اْ٘ بطاؿطَني اي

ٕ َصٖب٘ عني َصٖب األ١ُ٥ احملسثني ٚايػًـ ايكاؿني" ، ٚايسضض ايػ١ٝٓ ، أعًٝٗا  ًو ايع ظٍ ٚايكالقٌ ، ٚ

4/12  . 
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ايٓاؽ ْٚسعِٖٛ إيٝ٘ ، ٖٚٛ إخالم ايتٛذٝس هلل  عاىل ٚذسٙ ، ٚاألَط 

باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ، ؾٛاؾكْٛا ع٢ً َا مٔ عًٝ٘ مج١ًً 

ٚعطؾٓاِٖ أْا زا٥طٕٚ َع اؿل أُٜٓا زاض ، ٚ ابعٕٛ يًسيٌٝ ٚ ؿكٝاًل ، 

ؾصنط  (1)اؾًٞ ايٛانس ، ؾػأيٓاِٖ عٔ طًب اؿاجال َٔ األجساث

بعهِٗ ؾب١ٗ أٚ ؾبٗتني ؾطززْاٖا بايس ٥ٌ ايكاطع١ ذت٢ أشعٓٛا ، ٚمل 

ٜبل عٓس أذس َِٓٗ ؾو ٚ  اض ٝاب ؾُٝا قا ًٓا عًٝ٘ ايٓاؽ أْ٘ اؿل ، 

ٚذكًت األيؿ١ ، ٚاغتتب األَط َٔ زٕٚ غؿو زّ ٚ   ؾاجتُعت ايه١ًُ

َٚٔ ايبسع اييت ناْت َٛجٛز٠ « ٖتو عطض ٚ  َؿك١ ٚهلل اؿُس 

 مبه١ املهط١َ ٚأَط ايؿٝذ عبس اهلل ببطالْٗا :

َٓٗا : قطا٠٤ اؿسٜث عٔ أبٞ ٖطٜط٠ بني خطب١ اؾُع١ ، َٚٓٗا 

ـ اعتكازًا ا جتُاع يف ٚقت ككٛم ع٢ً َٔ ٜكطأ غري٠ املٛيس ايؿطٜ

أْ٘ قطب١ َطًٛب١ ، َٚٓٗا اؽاش املػابس ، َٚٓٗا ا جتُاع ع٢ً ضا ب 

املؿاٜذ ، ٚضؾع ايكٛل ، ٚقطا٠٤ ايؿٛا س ، ٚايتٛغٌ بِٗ يف املُٗال ، 

نطا ب ايػُإ ٚضا ب اؿساز ٚمُٖٛا ، َٚٓٗا ضؾع ايكٛل بايصنط 

٠٤ ايؿٛا س عٓس محٌ املٝت ، ٚعٓس ضف ايكرب باملا٤ ٚغري شيو ، َٚٓٗا قطا

 . (2)يًُؿاٜذ بعس ايكًٛال اـُؼ

 : املسائل علٖ َاألجُبٕ اإلفتاء يف حممد بو اهلل عبد الشّخ جًُد

نإ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب َؿيت لس َٚكسض 

ايؿتا٣ٚ ٚايترطٜطال بعس أبٝ٘ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ، ٚي٘ ايؿتا٣ٚ 

يطزٚز ايعع١ُٝ  ٛايت عًٝ٘ األغ١ً٦ َٔ ايػسٜس٠ ، ٚاألجٛب١ ايعسٜس٠ ، ٚا

مجٝع قط٣ لس َٚسْٗا ، َٚٔ خاضد َٓطك١ لس ، َٚٔ  أٌَ ؾتا٣ٚ ايؿٝذ 

عبس اهلل املبثٛث١ يف نتاب ايسضض ايػ١ٝٓ ٚغريٖا َٔ فاَٝع ايؿتا٣ٚ 
                                              

 .  2/128األجساث: ايكبٛض ، يػإ ايعطب ، ( 1)

 .  54ري عًُا٤ لس ، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖ( 2)
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ٚايطغا٥ٌ ايٓحس١ٜ ٚضأ٣ إجابا ٘ ٚؼطٜطا ٘ عًِ َبًؼ عًُ٘ ٚغع١ اطالع٘ 

٥ٌ ٚايؿتا٣ٚ يٛ أؾطزل ع٢ً ذس٠ ٚمجعت يبًػت ٖٚصٙ ايطغا (1)ٚذػٔ اختٝاضٙ

ٖٚٞ َٛجٛز٠ يف ايسضض ايػ١ٝٓ  بٔ قاغِ ، ٚيهٓٗا  (2)فًسًا ندًُا نبريًا

نُا أْٗا فُٛع١ يف اؾع٤ األٍٚ َٔ نتاب  (3)َؿطق١ يف عس٠ أجعا٤

ؾُٔ  (4)فُٛع١ ايطغا٥ٌ ٚاملػا٥ٌ ايٓحس١ٜ يبعض عًُا٤ لس ا عالّ

 عبس اهلل ٚإخٛاْ٘ : ايطغا٥ٌ اييت شنطل يًؿٝذ

 . (5)يف أْٛاع ايطبا ايؿاؾ١ٝ بني ايٓاؽ  لرسالٛن ألٔان:

 . (6)ضغاي١ يف ايعجط عٔ ايػًٍٛ ٚٚجٛب ايتصنري ٚاملٛعع١  لرسالٛن لثاٌٗٛن:

 . (7)ضغاي١ يف ْكاب ايعنا٠  لرسالٛن لثالثٛن:

 . (8)ضغاي١ يف املعاَالل ايطب١ٜٛ ٚأذهاّ ايطالم ٚايعس٠  لرسالٛن لر بعٛن:

 . (9)ضغاي١ يف َٛاعغ عا١َ يف َُٗال ايسٜٔ  لرسالٛن خلاوسٛن:

ن: ن لساإسٛ ضغاي١ يف وٜال قؿال اهلل ععٚجٌ ، ٚيف ا غتػاث١ ،   لرسالٛ

ٚايتٛغٌ باملدًٛم ، ٚيف غؤاٍ املٝت ٚايػا٥ب ، ٚاملٛاضٜث ، 

 . (10)ٚايكسقال ، ٚايطٖٔ ، ٚذهِ ؾطب ايتٓباى ، ٚذًل ايؿعط

،  ايعكٝس٠ يف عٓٗا غ٦ٌ َػا٥ٌ عٔ عسٜس٠ أجٛب١ اهلل عبس يًؿٝذ إٔ نُا

َٓٗا َا ٜتعًل بعكٝس٠ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف ايعٌُ ٚايعبازال 
                                              

 .  48، وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس  1/52ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس ( 1)

 .  48وٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس ( 2)

 .  16/378ابٔ قاغِ: ايسضض ايػ١ٝٓ ( 3)

 .  378-1/13فُٛع١ ايطغا٥ٌ ( 4)

 .  1/13، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  117-6/91ايسضض ايػ١ٝٓ ( 5)

 .  1/17ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  9/297يػ١ٝٓ ايسضض ا( 6)

 .  1/21، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  7/217ايسضض ايػ١ٝٓ ( 7)

 .  1/23، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  8/330 ايسضض ايػ١ٝٓ( 8)

 .  1/27، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  8/220 ايسضض ايػ١ٝٓ( 9)

 .  193، 84، 1/48، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  4/152ايسضض ايػ١ٝٓ ( 10)
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نُا إٔ  (1)ٚايؿطٚع ، ٚعٔ بٓا٤ ايكباب ع٢ً ايكبٛض ٚغريٖا َٔ أَٛض ايعكٝس٠

نُا  (2)يًؿٝذ عبس اهلل أجٛب١ عسٜس٠ عٔ ايكال٠ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ أذهاّ

، ٚعٔ عس٠ أغ١ً٦  تعًل بايٛن٤ٛ ٚايتُِٝ  (3)عٔ أغ١ً٦  تعًل بايطٗاض٠أجاب 

، َٚػا٥ٌ يف قسق١  (5)، ٚعٔ املػا٥ٌ  تعًل بايعنا٠ َٚكاضؾٗا (4)ٚاملػس

(6)بٗا ٜتعًل َٚا ايؿطط
(7)بايكٝاّ  تعًل َٚػا٥ٌ ، 

(8)باؿخ  تعًل َٚػا٥ٌ ، 
  ،

عٔ أغ١ً٦  تعًل ، نُا أجاب  (9)َٚػا٥ٌ  تعًل بايطالم ٚايعس٠ ٚاؿٝض

ٚعٔ أغ١ً٦  تعًل بايكسام ٚاؿساز ،  (10)بايٛقـ ٚاهلب١ ٚايعط١ٝ ٚايٛق١ٝ

نُا أجاب عٔ أغ١ً٦  تعًل بايككام ،  (12)ٚايٓهاح (11)ٚاؿها١ْ

نُا أجاب عٔ أغ١ً٦  تعًل باملعاَالل َٔ ايبٝٛع  ، (13)ٚاؿسٚز ٚايسٜال

يػًِ ٚاإلجاض٠ ٚاملػاقاٙ ٚاملعاضع١ ٚايطٖٔ َٚايف َعٓاُٖا ناـٝاض ٚا

ٚي٘ أجٛب١  (2)َػأي١ ؾك١ٝٗ 99نُا أجاب عٔ  (1)ٚايؿطن١ ٚاإلعاض٠ ٚايٛزٜع١

 . (3)عٔ  ؿػري بعض اآلٜال ٚاألذازٜث
                                              

،  299-2/34،  561-1/96، ٚؾتا٣ٚ األ١ُ٥ ايٓحس١ٜ  245-1/32، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  5/154ايسضض ايػ١ٝٓ ( 1)

3/32-226  . 

 .  1/85، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  266-4/227ايسضض ايػ١ٝٓ ( 2)

 .  165-4/135ايسضض ايػ١ٝٓ ( 3)

 .  229-177-171-4/141ايسضض ايػ١ٝٓ ( 4)

 .  1/102ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  246 -5/169ايسضض ايػ١ٝٓ ( 5)

 .  1/114ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  224-5/12ايسضض ايػ١ٝٓ ( 6)

 .  1/167ٚقُس بٔ ايطغا٥ٌ  355-5/317ايسضض ايػ١ٝٓ ( 7)

 .  1/249ٚقُس بٔ ايطغا٥ٌ  384-5/380ض ايػ١ٝٓ ضايس( 8)

 .  1/231ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  190-7/149ايسضض ايػ١ٝٓ ( 9)

 .  141-1/16غا٥ٌ ، ٚفُٛع١ ايط 125-7/5ايسضض ايػ١ٝٓ ( 10)

 .  315-1/231ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  374-365-213-190-7/149ايسضض ايػ١ٝٓ ( 11)

 .  315-1/150، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  211-7/191ايسضض ايػ١ٝٓ ( 12)

 .  278-1/157، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  467-7/380ايسضض ايػ١ٝٓ ( 13)

 .  226-130-125-120-1/116، ٚفُٛع١ ايطغا٥ٌ  466-6/5ايسضض ايػ١ٝٓ ( 1)

 .  193-1/174فُٛع١ ايطغا٥ٌ ( 2)

 .  5/403،  123-4/118ايسضض ايػ١ٝٓ (3)
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 : األَىل السعُدِٕ الدَلٕ عو َدفاعٌ جًادٍ

نإ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس ؾحاعًا َكساًَا ٚؾاضى َؿاضن١ ؾع١ًٝ 

األٚىل ، ؾكس قرب األَري غعٛز بٔ يف اؾٗاز ٚايسؾاع عٔ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ 

ٚعٓسَا ابتًٝت ايسٚي١  (1)ٖا1218عبس ايععٜع ذني زخٛي٘ َه١ املهط١َ غ١ٓ

ايػعٛز١ٜ األٚىل بايسٚي١ ايعثُا١ْٝ ، قاّ عسز نبري َٔ عًُا٤ ايسع٠ٛ يف 

ٖا ٚقاّ ٖؤ ٤ ايعًُا٤ ظٗس نبري يف بث ضٚح 1233ايسؾاع عٔ ايسضع١ٝ غ١ٓ

كا ًني ٚذثِٗ ع٢ً ايثبال ٚاجملايس٠ يف َكا ١ً ايكٛال اؿُاؽ ٚاؾٗاز بني امل

ايعثُا١ْٝ ، ٚمل ٜكتكط أثطِٖ ع٢ً ٖصا ايعٌُ املعٟٓٛ ؾكط بٌ اؾرتنٛا 

ؾعًًٝا يف ايكتاٍ ٚنإ يبعهِٗ َٛاقـ خايس٠  ِٓ ع٢ً ايؿحاع١ ٚاإلقساّ ، 

ٚيف َكسَتِٗ ايؿٝذ  (2)ٚقس نإ ع٢ً ضأؽ ٖؤ ٤ ايعًُا٤ ، عًُا٤ وٍ ايؿٝذ

اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ايصٟ مل ميٓع٘  كسَ٘ يف ايػٔ عٔ عبس 

يًُؿاضن١ ايؿع١ًٝ يف  (3)املطابط١ يف أذس املٛاقع ايسؾاع١ٝ عٓس باب ايبحريٟ

ايكتاٍ ؾاٖطًا غٝؿ٘ ٜكا ٌ قتاٍ األبطاٍ ًٜٚٗب محاؽ اؾٓس ذت٢ م٢ 

:  ايعػانط ايعثُا١ْٝ ٚظذعذِٗ عٔ َٛاقعِٗ ٚضزِٖ ع٢ً أعكابِٗ ٖٚٛ ٜكٍٛ

 نُا نإ ٜطزز نًُت٘ املؿٗٛض٠  (4)«َٔ مل ٜعطؾين ؾأْا أبٛ غًُٝإ » 

نُا اؾرتى أبٓاؤٙ يف  (1)«بطٔ األضض ع٢ً عع خري َٔ ظٗطٖا ع٢ً شٍ » 

ٖصٙ املعطن١ ٚاغتؿٗس َِٓٗ اثٓإ : غًُٝإ ، ٚعًٞ ، ٚقس غًِ اهلل ايؿٝذ 

 . (2)ٖا1233عبس اهلل ثِ ْكٌ َع َٔ ْكٌ َٔ وٍ ايؿٝذ إىل َكط غ١ٓ 

                                              
 .  1/50، ابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  50 موٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس ( 1)

 .  187-186ؾاط١ُ ايكرطاْٞ ، مح١ً إبطاِٖٝ باؾا ع٢ً ايسضع١ٝ ، ( 2)

ٚ كع يف ؾطقٗا ، ٚؾٝٗا َػانٔ وٍ ايؿٝذ ٚغهٔ أبٓا٥٘  ايبحريٟ: ٖٞ إذس٣ نٛاذٞ ٚأذٝا٤ ايسضع١ٝ( 3)

َٚساضغِٗ ، ٖٚٞ َٔ أِٖ َطانع ايٓؿاط ايعًُٞ ٚايسٜين يف ايسضع١ٝ ، عبس اهلل املطٛع فتُع ايسضع١ٝ ، 

 .  43-42ٚا طًؼ ايتاضىٞ 63

 .  1/358ايكانٞ ضٚن١ ايٓاظطٜٔ ( 4)

،  1/54، ٚابٔ بػاّ ، عًُا٤ لس  68ٖري عًُا٤ لس ، ٚوٍ ايؿٝذ ، َؿا 1/416( ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس 1)

 .  1/358ايكانٞ ، ضٚن١ ايٓاظطٜٔ

 .  68 ، ٚوٍ ايؿٝذ ، َؿاٖري عًُا٤ لس 1/417ابٔ بؿط ، عٓٛإ اجملس ( 2)
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يكس ا هس َٔ خالٍ ٖصا ايبرث اـام ظٗٛز ايؿٝذ 

 عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب َا ًٜٞ :

إٔ ايؿٝذ عبس اهلل خًـ ٚايسٙ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف األَٛض  -1

ايس١ٜٝٓ يف ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ٚأقبس ٖٛ املطجع األٍٚ يف ايكها٤ 

 .ٚاإلؾتا٤ ٚاـطاب١ ٚاإلَا١َ 

عاقط ايؿٝذ عبس اهلل ثالث١ َٔ أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ٚوظضِٖ يف  -2

 مجٝع ؾ٦ٕٛ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل .

 نإ يًؿٝذ عبس اهلل جٗٛز يف ْؿط ايسع٠ٛ ايػًؿ١ٝ ٚايسؾاع عٓٗا . -3

 نإ يًؿٝذ عبس اهلل جٗٛز يف ايسؾاع عٔ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل . -4

 زٚض نبري يف ْؿط اؿطن١ ايع١ًُٝ يف َٓطك١ نإ يًؿٝذ عبس اهلل -5

لس  سضّٜػا ٚ أيًٝؿا ، ٚنإ ي٘  الَٝص نثط أزَّٚا زٚضًا نبريًا يف 

ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ، ٚمما غبل ٜتهس إٔ ايؿٝذ عبس اهلل نإ ي٘ 

 زٚض نبري يف ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل .

ي٘ ٚقرب٘ ٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً غٝسْا ْٚبٝٓا قُس ٚع٢ً و

 أمجعني .

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني .

   اخلامتةةةةةة 
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 : َاملزاجع املصادر فًزس

وثاض َٓطك١ عػري ،  أيٝـ أمحس ايعًٜعٞ ٚوخطٕٚ ، ٚظاض٠ املعاضف ٚناي١ اآلثاض ٚاملٓاطل  -

 ٖا .1423

وثاض َٓطك١ ايككِٝ ،  أيٝـ غعٝس ايػعٝس ٚوخطٕٚ ، ٚظاض٠ املعاضف ٚناي١ اآلثاض ٚاملٓاطل  -

 .ٖا 1423

وثاض َٓطك١ ايطٜاض ،  أيٝـ عبس ايطمحٔ األْكاضٟ ٚوخطٕٚ ، ٚظاض٠ املعاضف ٚناي١ اآلثاض  -

 ٖا .1423ٚاملٓاطل 

أثط زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبس ايٖٛاب يف ايؿهط ٚاألزب ظٓٛبٞ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ،  أيٝـ  -

 ٖا .1419عبساهلل قُس أبٛ زاٖـ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض 

يٛقـ اإلغالَٞ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ،  أيٝـ غرط بٓت عبسايطمحٔ أثط ا -

 ٖا .1424،  1ايكسٜكٞ ، َطنع عٛث ٚزضاغال املس١ٜٓ ، املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ط

،  2األطًؼ ايتاضىٞ يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض ط  -

2000. ّ 

 ّ .2007،  17يسٜٔ ايعضنًٞ ، زاض ايعًِ ، بريٚل طاألعالّ ،  أيٝـ خري ا -

اإلَاّ قُس بٔ غعٛز ٚجٗٛزٙ يف  أغٝؼ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ،  أيٝـ عبسايطمحٔ  -

 ٖا .1419ايعطٜين ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض 

إَتاع ايػاَط بته١ًُ َتع١ ايٓاظط ،  أيٝـ ؾعٝب ايسٚغطٟ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ،  -

 ٖا .1419يطٜاض ، ا

 ٖا .2/1415 اضٜذ وٍ غعٛز ،  أيٝـ أمحس عًٞ ، زاض ايؿبٌ يًطباع١ ٚايٓؿط ، ايطٜاض ، ط -

 ٖا1413 اضٜذ ايبالز ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  أيٝـ َٓري ايعحالْٞ ، زاض ايؿبٌ ايطٜاض ،  -

كٝل  اضٜذ بعض اؿٛازث ايٛاقع١ يف لس ،  أيٝـ ايؿٝذ إبطاِٖٝ بٔ قاحل بٔ عٝػ٢ ، ؼ -

 ٖا .1419،  1ايؿٝذ محس اؾاغط ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض ط

 اضٜذ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل  أيٝـ عبس ايطذِٝ عبس ايطمحٔ ، ايكاٖط٠ َعٗس ايبرٛث  -

 ّ .1975ٚايسضاغال ايعطب١ٝ ، 

ؾًٝهؼ   أيٝـ ، ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ع٢ً باؾا عًٞ قُس ٚمحالل األٚىل ايػعٛز١ٜ ايسٚي١  اضٜذ -

 ٖا .1424َالإ  طمج١ ٚ عًٝل قُس خري ايبكاعٞ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض 
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 اضٜذ عػري يف املانٞ ٚاؿانط ،  أيٝـ ٖاؾِ ايٓعُٞ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض  -

 ٖا .1419

 اضٜذ ايؿاخطٟ ،  أيٝـ قُس بٔ عُط ايؿاخطٟ ، زضاغ١ ٚؼكٝل عبس اهلل ايؿبٌ ، زاض٠  -

 ٖا .1419ملًو عبس اهلل ايطٜاض ا

 اضٜذ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ،  أيٝـ عبس اهلل بٔ قاحل ايعثُٝني ، زاض٠ املًو عبس  - 

 ٖا .1419ايععٜع ايطٜاض 

 ٖا .1/1419 اضٜذ لس ،  أيٝـ قُٛز ؾهطٟ األيٛغٞ ، زاض املعايٞ عُإ ، ط -

ٜس ،  أيٝـ قُس عبس اهلل وٍ عبس ايكازض ، يف ايكسِٜ ٚاؾس األذػا٤ؼؿ١ املػتؿٝس بتاضٜذ  -

 ٖا .1419زاض٠ املًو عبس ايععٜع 

 صنط٠ أٍٚ اي٢ٗٓ ٚايعطؾإ بأٜاّ اهلل ايٛاذس ايسٜإ ،  أيٝـ إبطاِٖٝ بٔ عبٝس وٍ عبس  -

 احملػٔ ، َؤغػ١ ايٓٛض ايطٜاض ، بسٕٚ  اضٜذ .

ٜع ايربزٟ ، ؼكٝل بهط أبٛ  ػٌٗٝ ايػاب١ً ملعٜس َعطؾ١ اؿٓاب١ً ،  أيٝـ قاحل عبس ايعع -

 ٖا .1421ظٜس ، َؤغػ١ ايطغاي١ بريٚل 

 ٖا .1/1419اؿطن١ ايع١ًُٝ يف أؾٝكط ،  أيٝـ عبس ايطمحٔ َٓكٛض أبا ذػني ، ط -

اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف لس َٓص قٝاّ زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبسايٖٛاب ٚذت٢ ْٗا١ٜ ايسٚي١  -

 ٖا .1417ًو عبس ايععٜع ايطٜاضايػعٛز١ٜ ا ٚىل  أيٝـ َٞ ايعٝػ٢ ، زاض٠ امل

اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف ٚغط اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ يف ايكطْني اؿازٟ عؿط ٚايثاْٞ عؿط اهلحطٜني ٚأثط  -

زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ عبسايٖٛا ؾٝٗا ،  أيٝـ امحس ايبػاّ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ، 

 ٖا .1426ايطٜاض 

يٝـ عبس ايطظام ايبٝطاض ، فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ ذ١ًٝ ايبؿط يف  اضٜذ ايكطٕ ايثايث عؿط ،  أ -

 ّ .1880زَؿل 

مح١ً إبطاِٖٝ باؾا ع٢ً ايسضع١ٝ ٚغكٛطٗا ،  أيٝـ ؾاط١ُ بٓت ذػني ايكرطاْٞ ، زاض٠  -

 ٖا .1431املًو عبس ايععٜع ايطٜاض غ١ٓ 

ايسضض ايػ١ٝٓ يف األجٛب١ ايٓحس١ٜ ، مجع ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ  -

 .ٖا 7/1425ط

ايسض املؿاخط يف أخباض ايعطب األٚاخط ،  أيٝـ قُس ايبػاّ ، ؼكٝل غعٛز ايعحُٞ  -

 ٖا .1/1401ايهٜٛت ط
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ايسع٠ٛ ا قالذ١ٝ يف بالز لس ،  أيٝـ عبس اهلل قُس بٔ املطٛع ، زاض ايتسَط١ٜ ،  -

 ٖا .2/1431ايطٜاض ط

 ٖا .1/1401ظإ زَؿل ، طزٜٛإ ايؿٝذ قاحل بٔ غًُٝإ بٔ غرُإ ، ؼكٝل إبطاِٖٝ ايؿٛ -

بٔ  ذػني ايؿٝذ  أيٝـ ، ا غالّ شٟٚ غعٚال ٚ عسز اإلَاّ ذاٍ ملط از ٚاإلؾٗاّ األؾهاض ضٚن١ -

 ٖا1403غٓاّ ، ؼكٝل ْاقط ايسٜٔ األغس ، َطابع ايكؿرال ايصٖب١ٝ ، ايطٜاض ، 

إ ضٚن١ ايٓاظطٜٔ عٔ َآثط عًُا٤ لس ٚذٛازث ايػٓني ،  أيٝـ ايؿٝذ قُس بٔ عثُ -

 ٖا .2/1403ايكانٞ ، َطبع١ اؿًيب ايكاٖط٠ ط

،  اؿاظَٞ إبطاِٖٝ ؼكٝل ، اهلٓسٟ قُس عًٞ  أيٝـ ، ذا٥ٌ عًُا٤  طاجِ يف اـُا٥ٌ ظٖط -

 ٖا .1427زاض ايؿطٜـ ايطٜاض

ايػرب ايٛاب١ً ع٢ً نطا٥س اؿٓاب١ً ،  أيٝـ قُس عبس اهلل بٔ محٝس ، َؤغػ١ ايطغاي١  -

 ٖا .1416بريٚل 

س األخباض عُا يف بالز ايعطب َٔ اآلثاض ،  أيٝـ قُس عبس اهلل بٔ بًٝٗس ، ايكاٖط٠ ، قرٝ -

 ٖا .3/1370َطبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ ، ط

 عحا٥ب اآلثاض يف ايرتاجِ ٚاألخباض ،  أيٝـ عبس ايطمحٔ اؾرب ٞ ، ايكاٖط٠ ، بسٕٚ  اضٜذ . -

ايثايث عؿط ٚأٍٚ ايكطٕ ايطابع  عكس ايسضض ؾُٝا ٚقع يف لس َٔ اؿٛازث يف أٚاخط ايكطٕ -

،  ايؿٝذ وٍ ايطمحٔ عبس ايؿٝذ ؼكٝل ، عٝػ٢ بٔ قاحل بٔ إبطاِٖٝ  أيٝـ ، اهلحطٟ عؿط

 ٖا .1419ايعا١َ يالذتؿاٍ مبطٚض َا١٥ عاّ ع٢ً  أغٝؼ املًُه١ ، ايطٜاض ،  األَا١ْ

 ٖا .1/1406ع٢ً ضب٢ لس ضذالل َٚؿاٖسال ،  أيٝـ عا ل ايبالزٟ ، زاض َه١ ط -

 ٖا .1422عًُا٤ اؿٓاب١ً ،  أيٝـ بهط أبٛ ظٜس ، زاض ابٔ اؾٛظٟ ايسَاّ  -

عًُا٤ لس خالٍ غت١ قطٕٚ ،  أيٝـ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ ايبػاّ ، َطبع١  -

 ٖا .1/1398ايٓٗه١ اؿسٜث١ ، َه١ املهط١َ ، ط

 ٖا .1415عًُا٤ ٚأعٝإ ايعيؿٞ ، ؾٗس ايهًٝب  -

ٜذ لس ،  أيٝـ املؤضر عثُإ بٔ عبس اهلل بٔ بؿط ، ؼكٝل ايؿٝذ عبس عٓٛإ اجملس يف  اض -

 ٖا .4/1402ايطمحٔ وٍ ايؿٝذ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ، ايطٜاض ، ط

 ٖا .1421ؾتا٣ٚ األ١ُ٥ ايٓحس١ٜ ،  أيٝـ َسذت وٍ ؾطاد ، زاض ابٔ خعمي١ ، ايطٜاض ،  -

 ٖا .١1343 ايكاٖط٠ ايكسِٜ ٚاؿسٜث ، حملُس نطز عًٞ املهتب١ ايتحاضٜ -
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،  ايٖٛاب عبس بٔ قُس بٔ اهلل عبس ايؿٝذ  أيٝـ ، ايٛاقع١ املهؿطال يف ايٓاؾع١ ايهًُال -

 ٖا .1393ؼكٝل قُٛز عططجٞ ، ايكاٖط٠ ، املطبع١ ايػًؿ١ٝ ، 

 يػإ ايعطب  بٔ َٓعٛض ، زاض قابط ، بريٚل ، بسٕٚ  اضٜذ . -

اب ،  أيٝـ ذػٔ مجاٍ ايطٜهٞ ، ؼكٝل عبس اهلل ملع ايؿٗاب يف غري٠ قُس بٔ عبس ايٖٛ -

 ٖا .1429ايعثُٝني ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ايطٜاض 

 ٖا .8/1400ف١ً ايعطب ، ايعسز  -

،  أيٝـ ايؿٝذ عبس اهلل بٔ قُس بٔ عبس ايٖٛاب ،  عًٝل قب  ملسو هيلع هللا ىلصكتكط غري٠ ايطغٍٛ  -

 ٖا .1379ايسٜٔ اـطٝب ، املطبع١ ايػًؿ١ٝ ايكاٖط٠ ، 

املسخٌ املؿكٌ إىل اإلَاّ ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ ذٓبٌ ،  أيٝـ بهط أبٛ ظٜس ، زاض ايعاق١ُ  -

 ٖا .1417ايطٜاض ، 

 ٖا .1406املػتسضى ع٢ً َعحِ املؤيؿني  أيٝـ ضنا نراي١ ، َؤغػ١ ايطغاي١ بريٚل  -

ًُه١ فُٛع١ ايتٛذٝس ايٓحس١ٜ ، األَا١ْ ايعا١َ يالذتؿاٍ مبطٚض َا١٥ عاّ ع٢ً  أغٝؼ امل -

 ٖا .1419ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، 

فُٛع١ ايطغا٥ٌ ٚاملػا٥ٌ ايٓحس١ٜ يبعض عًُا٤ لس األعالّ ، أؾطف ع٢ً إعاز٠ طبعٗا  -

 ٖا .2/1409عبس ايػالّ بطجؼ وٍ عبس ايهطِٜ ، زاض ايعاق١ُ ، ايطٜاض ، ط

،  ايتاضى١ٝ ١ٝاؾُع ف١ً ، املطٛع اهلل عبس ، األٚىل ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ عٗس يف ايسضع١ٝ فتُع -

 ٖا .1424ايطٜاض ا قساض ايطابع 

َؿاٖري عًُا٤ لس ٚغريِٖ ،  أيٝـ ايؿٝذ املؤضر عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايًطٝـ وٍ ايؿٝذ ،  -

 ٖا .2/1394زاض ايُٝا١َ ، ايطٜاض ، ط

 ٖا .1399َس١ٜٓ ذطميال٤  أيٝـ قاحل بٔ ْاقط ايطعٝؼ ،  -

 عاَط بٔ عبس اهلل بٔ ؾاحل ، َهتب١ ايعبٝهإ َعحِ أيؿاظ ايعكٝس٠ ،  أيٝـ أبٞ عبس اهلل -

 ٖا .1/1417ايطٜاض ط

 ٖا .1422َعحِ َكٓؿال اؿٓاب١ً  أيٝـ عبساهلل قُس ايططٜكٞ  -

املعحِ اؾػطايف يًبالز ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املٓطك١ ايؿطق١ٝ ،  أيٝـ محس اؾاغط ، زاض  -

 ٖا .1397ايُٝا١َ ، ايطٜاض ، 

ز ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ عاي١ٝ لس  أيٝـ غعس عبس اهلل جٓٝسٍ ، زاض املعحِ اؾػطايف يًبال -

 ٖا .1399ايُٝا١َ ايطٜاض ، 
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املعحِ اؾػطايف يًًُُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َعحِ ايُٝا١َ  أيٝـ عبس اهلل بٔ مخٝؼ  -

 ٖا .2/1400ط

طٜاض ، املكاَال  أيٝـ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ ذػٔ وٍ ايؿٝذ ، زاض٠ املًو عبس ايععٜع ، اي -

 ٖا .1426

َٓطك١ ايٛؾِ يف عٗس ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل ،  أيٝـ خًٝؿ١ بٔ عبس ايطمحٔ املػعٛز ، زاض٠  -

 ٖا .1428املًو عبس ايععٜع ايطٜاض 

بٔ  قُس بٔ قُس  أيٝـ ، اهلحطٟ عؿط ايثايث ايكطٕ يف ايُٝٔ ضجاٍ  طاجِ َٔ ايٛطط ٌْٝ -

 .ٖا 1348ظباض٠ املطبع١ ايػًؿ١ٝ ايكاٖط٠ 

اهلس١ٜ ايػ١ٝٓ ٚايترؿ١ ايٖٛاب١ٝ ايٓحس١ٜ ،  أيٝـ غًُٝإ بٔ غرُإ زاض ايثكاؾ١ َه١  -

 ٖا .1393املهط١َ 

 

 

 


