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 نَِّن علَّق الطَّالَق علِ النِّلاِحرفُع اجُلناِح َع

  لد امل

إلَاّ َٔ أ١ُ٥  ،يف َػأي١ ؾك١ٝٗ زقٝك١ ،تتهُٔ ايسضاغ١ ٚايتشكٝل طبٛٛطا يٛٝؿا
 ،ٚايعبـاضات ازبًُٝـ١   ،ٚايعًُا٤ احملككني، قاسب ايتكاْٝـ ايبسٜعـ١  ،ايؿاؾع١ٝ ايهباض

ضؾع ازبٓـاح عُـٔ عًـل    $يف ضغايت٘ املع١ْٛٓ بـ ،اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ ايبًكٝين
َػأي١ َٔ املػا٥ٌ ايـ  ؾـاع     يفٚقس دا٤ َٛنٛع املدٛٛط  ،#اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح

يف ظَاِْٗ يف باب ايٓهاح ٚاي٬ٛم ٖٚٞ تعًٝل اي٬ٛم ع٢ً ْهاح غري قا٥ِ، ضزا ع٢ً 
ّ اعتبـاض  ؾبـٖٝٔ َـصٖب ايؿـاؾعٞ يف عـس    .َٔ ازع٢ أْ٘ يٝؼ يإلَاّ ايؿاؾعٞ ؾٝٗا قٍٛ

 ،ٖٚٛ قٍٛ عًٞ ٚابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عِٓٗ ،اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓهاح، ٚأْ٘ ٫ ٜكع
 ،ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ؾطٜض ٚابٔ املػٝب ٚعٛا٤ ٚطاٚؽ ٚغعٝس بٔ دبري ٚعهط١َ ٚقتاز٠

ثِ ايتؿكٌٝ  ،بإٜكاع٘ ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ابٔ َػعٛز ٚب٘ قاٍ ايعٖطٟ اسبٓؿ١ٝثِ شنط قٍٛ 
عٞ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ إٕ نإ عني اَطأ٠ بعٝٓٗـا أٚ قبًٝـ١ بعٝٓٗـا    عٓس اإلَاّ َايو ٚا٭ٚظا

ُِٖ ؾًٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقٍٛ اإلَاّ أمحس: إٕ نإ تعٚز مل ٜ٪َط بـايتًٛٝل، ٚإٕ   ؾٝكع، ٚإٕ ع
َٚٓاقّؿا هلـا، ٚاْتكـط ملـصٖب     مل ٜتعٚز مل ٜ٪َط بايعٚاز. ؾصنط سذ١ نٌ َصٖب َؿّٓسا

ح، َعهّسا َا شٖب إيٝ٘ با٭زيـ١ ايٓكًٝـ١   ايؿاؾعٞ بعسّ ٚقٛع اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓها
 نٌ شيو عطن٘ بأغًٛب عًُٞ ضقني. ،ٚايعك١ًٝ
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Abstract 

The study includes the investigation of important manuscript, 

in precise doctrinal issue, of great Shaafa'is imam, and investigator 

scholar who own magnificent classifications, and beautiful phrases, 

Imam Jalal Addin Abdul Rahman Alblgeyni, in his letter entitled: 

lifting the Critical who rest divorce on marriage. The subject of the 

manuscript came to deal with the issue that were common in their 

time: the chapter of the marriage and divorce, which rest the 

divorce to non-existent marriage, in response to the claims that 

Imam Shafei had no opinion in it. 

Showed the Shafei school rejecting the divorce suspended on 

the marriage, and that does not count, which the view of Ali and 

Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, which is narrated from 

Shurayh, Ibn al-Musayyib, atta, Tawoos, Saeed bin Jubair, 'Ikrimah 

and Qatada, then he mentioned the Hanafi opioion who allowed it 

which is narrated from Ibn Masood and Zuhry, and then mention 

the detail opinion of Imam Malik, Awzaa'I, Ibn Abi Layla who 

said: if a woman was appointed a specific or particular tribe then its 

count, and if generalize then it is not count, and saying of Imam 

Ahmad: if married then will not ordered divorce, but did not marry 

will not ordered to marry. Mention the evidence of every school, 

discussing them, and prevail 

to the opinion of Shafei school who consider the divorce is 

not count, support his chosen opinion with evidence, all presented 

in a scientific manner discreet. 
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 املقدمُ:

ٚعًـ٢ ليـ٘    ،اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايك٠٬ ٚايػـ٬ّ عًـ٢ أؾـطف املطغـًني    
 ،،،ٚبعس  ،ٚقشب٘ أمجعني

ؾإٕ ذبكٝل املدٛٛطات ايؿك١ٝٗ ايٓازض٠ اي  مل تط ايٓٛض عٌُ دًٝـٌ ٜػـع٢ إيٝـ٘    
ٚإظٗاض  ،ايباسجٕٛ املعاقطٕٚ; ملا يف إخطاز ٖصٙ املدٛٛطات َٔ غٓا٤ يًُهتب١ ايؿك١ٝٗ

 .ٚتٛغع ايؿكٗا٤ يف ططم املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ،يؿك٘ اإلغ٬َٞيسق١ ا

ٜٚعٜس َـٔ أُٖٝتـ٘ د٬يـ١     ،طبٛٛط َِٗ يف باب٘ ،ٚإٕ املدٛٛط ايصٟ بني أٜسٜٓا
ٚيف َٛنٛع َٔ املٛنٛعات املتعًك١ بايٓهـاح   ،قسض َ٪يؿ٘ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين

ا ايٓـعاع بـني ايؿكٗـا٤    ٖٚٞ َػأي١ ٚقع ؾٝٗ ،ٖٚٛ تعًٝل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح ،ٚاي٬ٛم
ؾاؾعٞ املصٖب ؾأضاز إٔ ٜٓتكـط يـطأٟ اإلَـاّ     ٚد٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ،يف ظَإ امل٪يـ

ٜٚٓاقـ ضأٟ َٔ خايؿ٘ َٔ املصاٖب ايؿك١ٝٗ ا٭خط٣، ؾهتب ضغـاي١ يٛٝؿـ١    ،ايؿاؾعٞ
   .، يريدض َا ٜطاٙ ضادشا بسيًٝ٘#ضؾع ازبٓاح عُٔ عًل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح$ :مساٖا

 دٛٛط َٛنٛع ايبشح: أ١ُٖٝ امل

 تتذ٢ً أ١ُٖٝ املدٛٛط َٛنٛع ايسضاغ١ يف ايٓكاط اٯت١ٝ: 

أْ٘ إلَاّ َٔ أ١ُ٥ املصٖب ايؿاؾعٞ، َٚ٪يؿات٘ غعٜط٠ ٚعُٝك١، ٚيسٜ٘ متهٔ يف  -1
 املصٖب ايؿاؾعٞ، ٚيسٜ٘ اط٬ع ٚاغع ع٢ً املصاٖب ا٭خط٣.

اي٬ٛم إٔ املٛنٛع ايصٟ ططق٘ املدٛٛط َٛنٛع َِٗ يف ظَاِْٗ، ٖٚٛ تعًٝل  -2
ع٢ً ايٓهاح، مما ٜسٍ ع٢ً اغتذاب١ ايؿكٗا٤ يف ظَاِْٗ ملتًٛبات تػري ايعَإ 

 ٚاملهإ، ٚاإلداب١ عٔ اسبٛازخ َٔ املػا٥ٌ. 
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إٔ ايطغاي١ هلا ْػد١ خ١ٝٛ ٚاسس٠، ٖٚصا ٜعين نْٛٗا ْازض٠، ٚتػتشل اإلخطاز  -3
 هلصا ايػبب َع د٬ي١ قسض َ٪يؿٗا. 

ات يف املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ مما ٜٓؿط اسبطن١ تؿذٝع ايباسجني ع٢ً إخطاز املدٛٛط  -4
ايع١ًُٝ يف ذبكٝل املدٛٛطات، ٚبٝإ أ١ُٖٝ املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ املتٛاظ١ْ يف ايتعاٌَ 

 َع املدٛٛط.

املدٛٛط ٜعٛٝٓا بعّسا ؾكٗٝ٘ا يف قٝاؽ َا ٜػتذس َٔ املػا٥ٌ يف باب ايٓهاح  -5
 ػأي١. ٚاي٬ٛم ع٢ً ا٭قٍٛ اي  اعتُس عًٝٗا اإلَاّ ايبًكٝين يف امل

 خطُ البحح: 

 قاّ ايباسح خبس١َ املدٛٛط يف قػُني: 

 : ايكػِ ايسضاغٞ، ٚؾٝ٘ َبشجإ: ايكػِ ا٭ٍٚ

 : ايتعطٜـ باملكٓٚـ املبشح ا٭ٍٚ

 : ايتعطٜـ بايهتاب املبشح ايجاْٞ

: ايٓل احملكل، ٖٚٛ ْل ايطغاي١ نا١ًَ َع ايكٝاّ بتشكٝكٗا ٚؾل املـٓٗر   ايكػِ ايجاْٞ
 يف ذبكٝل املدٛٛطات َطاعٝا ازبٛاْـب ايؿٓٝـ١ يف ايتشكٝـل    ايعًُٞ املعترب

 ايؿكٗٞ يًٓكٛم.  

َّا ؾإْٞ أغأٍ اهلل ايعًٞ ايكسٜط إٔ أنٕٛ قس ٚؾك  يف ذبكٝل ٖصا املدٛٛط     ٚختا
 ٚخسَت٘ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ػبعً٘ قطٜبا مما أضازٙ َ٪يؿ٘، ٚهلل ا٭َط َٔ قبٌ َٚٔ بعس. 

ٌٜ إلزاض٠ ا٭حباخ يف داَع١ ايهٜٛـ  عًـ٢   ٫ٚ ٜؿٛتين إٔ أتكسّ بايؿهط ازبع
ؾاهلل أغأٍ إٔ ػبعِٜٗ خري ازبعا٤، ٚلخط  (HJ 01/12) زعِ ٖصا ايبشح مبؿطٚع ضقِ

 زعٛاْا إٔ اسبُس هلل ضب ايعاملني. 
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 القشه األول: الدراسُ

 املبحح األول/ التعزيف باملصنف

 وفًه أحد عظز مطلبًا:  

 ُ والعلنًُ يف عصز جالل الدين البلقًيناملطلب األول: نبذَ عن احلالُ الشًاسً

٫ دساٍ إٔ ْعاّ اسبهِ ي٘ ا٭ثط ايؿعاٍ يف سٝا٠ ايؿطز ٚغًٛن٘; ٭ٕ َـا ٜػـٛز   
اجملتُع َٔ ضخا٤ ٚعػط، َٚٔ اظزٖاض ايعًّٛ ٚأؾٛهلا يـ٘ تـأثريٙ ايؿعـاٍ يف سٝـا٠ املـط٤      

 ٚغًٛن٘; ٭ٕ اإلْػإ َسْٞ بٛبع٘ ٜتؿاعٌ َع ضبٝٛ٘ َ٪ثّطا َٚتأثّطا.

ا ٫ ضٜب ؾٝ٘ إٔ ايعكط ايصٟ ٜعـٝـ ؾٝـ٘ اإلْػـإ يـ٘ أنـرب ا٭ثـط عًٝـ٘ يف        ٚمم
 بانٛض٠ سٝات٘، ٚع٢ً ادباٖ٘ ايؿهطٟ يف َػتكبٌ أٜاَ٘.

ٚقـس عــاف امل٪يـــ يف َكــط يف ظَــٔ زٚيـ١ املُايٝــو ايــصٟ اتػــِ يف أٚيــ٘     
با٫نٛطابات ايػٝاغ١ٝ ٚايتكـاضع عًـ٢ اسبهـِ ٚغـ١ًٛ َكـط، يهـٔ ٖـصا ايكـطاع         

ايػ١ًٛ مل ٜؿػًِٗ عٓس عسِٖٚ ا٭يس، ٚأخص أ١ُٖٝ ا٫غتعساز مل٬قاتـ٘،   ايساخًٞ ع٢ً
ست٢ سككٛا أععِ ا٫ْتكاضات اإلغ١َٝ٬ ٚأُٖٗا يف ايعكٛض ايٛغ٢ٛ، يكس نإ املربض 
ايٛسٝس يكٝاّ زٚي١ غ٬طني املُايٝو ٚاغتُطاضٖا ٖٛ قٝاَٗا بسٚض ايكـ٠ٛ املساؾعـ١ عـٔ    

ضسِ ايكطاع نس ايؿطْر ايكًٝبٝني ايـصٜٔ   زاض اإلغ٬ّ، ٚيكس ٚيست ٖصٙ ايسٚي١ َٔ
ناْٛا ؼبتًٕٛ بعض أدعا٤ َٔ ا٭ضانٞ اإلغ١َٝ٬ يف ب٬ز ايؿاّ ٚتأنـس ٚدٛزٖـا َـٔ    

 .(1)خ٬ٍ شيو ايٓكط املسٟٚ ايصٟ أسطظت٘ نس ايؿٝايل املػٛي١ٝ يف عني دايٛت

ٖصا ٚقس عاؾ  َكط طٛاٍ سهـِ املُايٝـو ععٜـع٠ ازباْـب، َٛؾـٛض٠ اسبطٜـ١       
ِٗ، ٚق٠ٛ بأغِٗ، ٚقاضت قًب ايعامل اإلغ٬َٞ ايٓابض، تٛدـ٘ إيٝٗـا   بؿهٌ ؾذاعت

املػًُٕٛ َٔ َؿـاضم ا٭ض  َٚػاضبٗـا، ٚقـاضت ايكـاٖط٠ ضبـط ايتذـاض ٚايعًُـا٤        
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ٚايطساي١ َٔ نٌ سسب ٚقٛب، ٚظً  َطنع اشب٬ؾ١ اإلغ١َٝ٬ إىل إٔ غكٛ  ع٢ً 
 .(2)ّ(1517ٜس غًِٝ ا٭ٍٚ ايعجُاْٞ عٓس غعٚٙ َكط غ١ٓ )

زباْب ايعًُٞ ؾكس تطى يٓا ايعكط املًُٛنٞ ثط٠ٚ طا٥ًـ١ ٚصبُٛعـ١ ٖا٥ًـ١    ٚأَا ا
َٔ املكٓؿات ٚاملدٛٛطات ايٓازض٠، َٚٔ تأٌَ ٖصا ايعكط، ٜعًِ أْـ٘ ايعكـط ايـصٖيب    

 ملكط ٚأًٖٗا يف َٝسإ ايعًِ.
ٚيعٌ َٔ أِٖ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ اي  أزت إىل ْٗه٘ عًُٝـ١ ؾـا١ًَ يف َكـط،    

تٌ اشبًٝؿ١ املعتكِ ع٢ً ٜس ٫ٖٛنٛ املػٛيٞ، ٚغكٛط سًب ٜطدع إىل غكٛط بػساز ٚق
بعس بػساز ٚايؿاّ; إش ْعح ايعًُا٤ َٔ بػساز ٚسًب ٚايؿـاّ إىل َكـط، ٚنـإ هلـ٪٤٫     
ايعًُا٤ يف طبتًـ َٝازٜٔ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ا٭ثط ايهبري يف إثطا٤ اسبٝـا٠ ايعًُٝـ١ يف َكـط،    

ٗـٛض ايعًُـا٤ املٛغـٛعٝني    سٝح قاَ  ْٗه١ ع١ًُٝ ؾـا١ًَ، ٚاتػـِ ٖـصا ايعكـط بع    
 .(3)ٚظٗٛض امل٪يؿات املٛغٛع١ٝ

ٚقس نإ يًعًُا٤ يف ايسٚي١ املًُٛن١ٝ املها١ْ ايػا١َٝ ٚاملٓعيـ١ ايعايٝـ١ ٚايسضدـ١    
َّـا   ٚضبهـَٛني، ٫ٚ ؽبؿـ٢ إٔ ايعًُـا٤ سـني     ايطؾٝع١ اي  ْايٖٛا َٔ اجملتُع قاطب١ سها

 ؿـشص ُٖـتِٗ،  ٜٚ غـٝشؿعِٖ،  ٚايتكسٜط ٚايتٛقريًٜكٕٛ َجٌ ٖصا ا٫سرتاّ ٚاإلعذاب 
ع١ًُٝ تٓٗض با٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚتتبٛأ املها١ْ اي٥٬كـ١   ْٗه١ٜٚكٟٛ ععميتِٗ، إلسساخ 

 .(4)ٚق١ٜٛ غ١ٝٓبٗا ٚتهٕٛ أ١َ قا٥س٠ ٚضا٥س٠ ٚأ١َ 

 أثط اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ع٢ً د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين: 
٘ أٖـٌ  ٫ ؾو إٔ ٖصا ايٛنع املؿطف يًعًِ ٚأًٖ٘ ٫بس إٔ ٜتأثط بـ٘ ٜٚـ٪ثط ؾٝـ   

ايعًِ ممٔ عاؾٛا يف ٖصٙ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ايباٖط٠، َِٚٓٗ ايع١َ٬ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين    
ضمح٘ اهلل; ؾكس تأثط بٗصا ازبٛ املؿعِ َٔ سٛي٘ بايعًِ ٚأًٖ٘، ٚباملها١ْ املؿـطؾ١ يًعًُـا٤   

ؾكٗٝـ١ شا٥عـ١ ايكـٝ      بني طبكات اجملتُع مجّٝعا، خاق١ ٚأْ٘ َٔ بٝ  عًِ َٚٔ أغـط٠ 
 ساٍ ايعًُا٤ ٚاملتعًُني َٔ أضدا٤ ايعامل اإلغ٬َٞ.ناْ  ضبط ض
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 املطلب الجانٌ: امسه ولقبه وكنًته ونشبته

: عبس ايطمحٔ بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بٔ قاحل بـٔ عبـس اشبـايل بـٔ عبـس      امس٘
 .(5)اسبل بٔ َػاؾط ايهٓاْٞ ايعػك٬ْٞ املكطٟ ايُبًكٝين ايؿاؾعٞ

يكها٠، ٚنإ ٜٓاَز٣ عًٝ٘ ب٘، ٚنإ يكّبـا ضببّبـا   : د٬ٍ ايسٜٔ ٚيكب أّٜها بكانٞ ايكب٘
إيٝ٘ ست٢ إٕ اسباؾغ ابٔ سذط يٝكـٍٛ: ٚزعـٞ بكانـٞ ايكهـا٤ يهْٛـ٘ قانـٞ       

ّ    (6)ايعػهط ؾكاض ميك  َٔ ؽباطب٘ بػريٖا  (7).ٚأطًل عًٝـ٘ يكـب ؾـٝذ اإلغـ٬
 ٜٚكتكط أسٝاّْا ع٢ً يكب٘ بازب٬ٍ ايبًكٝين.

ايؿهٌ، ٚظاز ايػداٟٚ تهٓٝت٘ بـأبٞ ايـُٝٔ،    : أنجط َٔ تطدِ ي٘ شنط تهٓٝت٘ بأبٞنٓٝت٘
 .(8)ٚمل أضٙ عٓس غريٙ

: ايع١َ٬ د٬ٍ ايسٜٔ ايُبًكٝين أقً٘ َٔ عػك٬ٕ، ٚأٍٚ َـٔ غـهٔ ُبًكٝٓـ١ َـٔ     ْػبت٘
ُٛيس أبٛٙ غطاز ايسٜٔ ببًكٝٓـ١ ٚإيٝٗـا ُٜٓػـب ؾٝكـاٍ: ايُبًكـٝين;      ؾأدسازٙ قاحل، 

ًٞٔك١ٓٝ بايهِ ٚغهٕٛ اي٬ّ ٚنػط ايك اف ٜٚا٤ غان١ٓ ْٕٚٛ، قطٜـ١ َـٔ   ْػب١ٟ إىل ُب
 .(9)قط٣ َكط قطب احمل١ً ايهرب٣

 املطلب الجالح: مىلده ونظأته

: اتؿك  املكازض اي  تطمج  يًع١َ٬ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين إٔ ٫ٚزتـ٘ ناْـ       َٛيسٙ
تطعـطع ْٚؿـأ بٗـا، ثـِ     سٝـح  بايكاٖط٠ بكاع١ ايعؿٝـ َٔ بـاب غـط ايكـاسب١ٝ    

، ؾايصٟ عًٝ٘ ا٭نجـط أْـ٘ ٚيـس يف    ٜػريٟا خت٬ؾٟااختًؿٛا يف ذبسٜس ايؿٗط ٚايػ١ٓ ا
اشباَؼ عؿط َٔ ضَهإ غ١ٓ ث٬خ ٚغتني ٚغبعُا١٥، ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ سذـط  

 .(10)يف مجاز٣ ٚمل ؼبسزٖا
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: أْ٘ ٚيس يف مجاز٣ ا٭ٚىل غ١ٓ اثٓتني ٚغتني ٚغبعُا١٥ ٚمسع شيو َٔ يؿع٘ غري ٚقٌٝ
 .(11)َط٠

ا٭ٍٚ عٓسٟ أقض; ؾٗٛ ايـصٟ أثبتـ٘   ا٭ٍٚ بكٛي٘: " ٚايتاضٜذ  ٚضدض ايػداٟٚ
 ".( 12)أخٛٙ ٚؾٝدٓا ٚلخطٕٚ

: ْؿأ اإلَاّ ايبًكٝين ْؿأ٠ َباضن١ َٔ ايًشع١ ا٭ٚىل ايـ  خـطز بٗـا عًـ٢ ٖـصٙ      ْؿأت٘
اسبٝا٠، سٝح ْؿأ يف بٝ  عًِ ٚتسضز يف سٝات٘ ايع١ًُٝ نػريٙ َـٔ أبٓـا٤ عكـطٙ    

٠، ْٚؿـأ يف نٓــ   لْصاى، غري أْ٘ ْبؼ بػطع١ ؾسٜس٠، ٚتؿٛم َٚٗط يف َس٠ ٜػـري 
، ٚايعُـس٠ َٚـا نتبـ٘ أبـٛٙ ٭دًـ٘ َـٔ       يف ايكـػط أبٝ٘ ؾشؿغ ايكطلٕ ٚق٢ً ب٘ 

 .(13)ايتسضٜب ٚطبتكط ابٔ اسبادب ا٭قًٞ ٚأيؿ١ٝ ابٔ َايو ٚغريٖا

قاٍ اسباؾغ: ْؿأ َرتٟؾا َتععّظا يهٓ٘ نإ َؿطط ايصنا٤ ؾشؿغ ايكطلٕ ٚقـ٢ً بـ٘   
 .(14)َس٠ ٜػري٠ايرتاٜٚض ٖٚٛ قػري، ثِ سؿغ عس٠ نتب َٚٗط يف 

ٚبطع يف ايؿك٘ ٚا٭قـٍٛ ٚايعطبٝـ١ ٚايتؿػـري ٚعًُـٞ املعـاْٞ ٚايبٝـإ ٚأؾتـ٢        
 .(15)يف سٝا٠ ٚايسٙؽ ٚزٓض

ٖصا ٚإٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ ؾإمنا ٜسٍ ع٢ً إٔ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين سـاظ قكـب      
ايػبل ٚأبعس ايػا١ٜ يف ايطَٞ، ٚقٟٛ غاعسٙ ٚتؿـتض عكًـ٘ ستـ٢ قـاض نُـا ٚقـؿٛٙ       

 .(16)غ ٚدٛز٠ ايؿِٗ ٚنإ َٔ ضباغٔ ايكاٖط٠يف اسبؿبا٭عذٛب١ 

 املطلب الزابع: أسزته

ٚيس ايع١َ٬ د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايـطمحٔ ايُبًكـٝين يف بٝـ  عًـِ ٚأغـط٠ َؿـتػ١ً       
 بايعًّٛ ايؿطع١ٝ، َٚٔ نإ ٖصا ؾأْ٘ ؾ٬ غطٚ إٔ ٜهٕٛ ضبباّ  يًٛب ايعًِ باضعٟا ؾٝ٘.
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 ٚايسٙ: (1)

بٔ قاحل بٔ عبس اشبايل غطاز ايـسٜٔ   اإلَاّ ايع١َ٬ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري
 . (17)أبٛ سؿل ايهٓاْٞ ايعػك٬ْٞ ايبًكٝين ايؿاؾعٞ 

 ٚغٝأتٞ اسبسٜح عٓ٘ عٓس شنط ؾٝٛخ٘.

 ( ٚايست٘:2)

ؾاضح أيؿٝـ١ ابـٔ َايـو يف ايٓشـٛ املؿـٗٛض       -ٚأَا ٚايست٘ ؾاب١ٓ ايبٗا٤ بٔ عكٌٝ
بٛٙ اإلَاّ غطاز ايـسٜٔ  ؾذ٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين غبٛ٘; ابٔ ابٓت٘، ٚقس تعٚدٗا أ -بامس٘
ٖـ( بعس إٔ قشب أباٖا قانٞ ايكها٠ ابٔ عكٌٝ ٚاْتؿع ب٘ ٚتتًُـص عًٝـ٘    752غ١ٓ )

 . (18)ٖـ( 778ٖٛ ٚغريٙ َٔ ؾٝٛر عكطٙ، َات  غ١ٓ )

 ( إخٛت٘:3)

ايع١َ٬ عًِ ايسٜٔ قاحل بـٔ عُـط بـٔ ضغـ٬ٕ بـٔ ْكـري بـٔ قـاحل ايهٓـاْٞ           -
ٚتتًُـص عًٝـ٘ ايػـٝٛطٞ ٚايػـداٟٚ     ٖــ(.   868، تٛيف غـ١ٓ ) ايعػك٬ْٞ ايبًكٝين

 . (19)ٚغريُٖا َٔ ا٭ع٬ّ

ي٘ َٔ ايهتب: ايتذطز ٚا٫ٖتُاّ دبُٝع ؾتا٣ٚ ايٛايـس ؾـٝذ اإلغـ٬ّ، ٚذبؿـ١ ايـجُني      
 .(20)ؾُٝٔ ٜكبٌ قٛي٘ ب٬ ميني، ٚايتصنط٠ تطمج١ ازب٬ٍ ايبًكٝين أخٝ٘

 ين ايؿـاؾعٞ، ايع١َ٬ بسض ايسٜٔ ضبُس بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بٔ قاحل ايبًكٝ -
 . (ٖـ 791) تٛيف غ١ٓ

ساؾ١ٝ ع٢ً ايبكاٜا ؾطح خباٜا ايعٚاٜا يف ايؿـطٚع، ٚساؾـ١ٝ عًـ٢ ؾـطح      َٔ َ٪يؿات٘:
  (21)اإلغٟٓٛ ع٢ً َٓٗاز ا٭قٍٛ يًبٝهاٟٚ 
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، ٚيـس بايكـاٖط٠ غـ١ٓ    عبس اشبايل بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بـٔ قـاحل ايبًكـٝين    -
 . (22) ٖـ( 869بعس تٛعه٘ َس٠ غ١ٓ )ٖـ( ْٚؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً ٚايسٙ، َٚات  793)

 قس ٚيٛا ايكها٤ َجٌ أبِٝٗ.  د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ٚإخٛتَ٘ٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ 

 ظٚدت٘:

تعٚز د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ٖادط بٓ  تػطٟ بطزٟ أخ  أبٞ احملاغٔ بٔ تػطٟ 
 ٖـ( 846)، تٛؾٝ  غ١ٓ #ٖٚٛ قٗطٟ ظٚز نطمي  ٚايصٟ تٛىل تطبٝ $بطزٟ قاٍ عٓ٘: 

(23) . 

 أبٓا٩ٙ:

ضظم دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين ٚيـسٜٔ )ضبُــس ٚقاغـِ( ٚثـ٬خ بٓـات )ؾاطُــ١،        
 ٚظٜٓب، ٚععٜع٠(، ٚقس تٛىل أبٓا٩ٙ ايكها٤ َجٌ أبِٝٗ. 

ٚايعٜٔ ايعطاقـٞ   ٖـ(، ْٚؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً أبٝ٘ ٚدسٙ،787ٚيس ضبُس بايكاٖط٠ غ١ٓ ) -
  (.24) ٖـ(855ٚغريِٖ، َات غ١ٓ )

ٖـ( بايكاٖط٠ ْٚؿأ بٗا ٚاؾتػٌ بايؿك٘ ع٢ً أبٝـ٘   ١795 )أَا ايكاغِ ؾكس ٚيس غٓ
 . (25)ٖـ( 861ٚايبٝذٛضٟ، ٚاجملس ايربَاٟٚ ٚغريِٖ، َات غ١ٓ )

 املطلب اخلامص: طًىخه

ضغِ ايتؿٛم ٚايٓبٛؽ ايعًُٞ ايصٟ سعٞ ب٘ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكـٝين إ٫ إٔ  
ا ايعذب ٜعٍٚ سني ٜعًِ املط٤ ٜعذب سني ٜعًِ أْ٘ نإ قًٌٝ ايؿٝٛر د٘سا، ٚيهٔ ٖص

إٔ ؾٝد٘ ا٭ٍٚ ٖٛ ٚايسٙ ساؾغ عكطٙ ؾٝذ اإلغ٬ّ غطاز ايسٜٔ عُـط بـٔ ضغـ٬ٕ    
ايؿاؾعٞ، ٚقس نإ أ١َ َٔ ايعًُا٤ ٚسسٙ، ٚنؿاٙ ب٘ ؾٝدٟا َٚعًُٟا، َٚجٌ ٖـصا   ايبًكٝين
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، ٚاسباؾغ ابـٔ سذـط، ٚايـٛيٞ    ٢ايٛايس ايصٟ تتًُص عًٞ ٜسٜ٘ ا٭ع٬ّ نايبسض ايعضنؿ
 غريِٖ نجري. ايعطاقٞ، ٚ

َع غع١ عًُـ٘ ٜهُـٌ َكـٓؿات٘ إ٫ ايكًٝـٌ; ٭ْـ٘ نـإ        –ضمح٘ اهلل –ٚمل ٜهٔ  
ٜؿطع يف ايؿ٤ٞ ؾٍٝٛٛ عًٝ٘ ا٭َط، ست٢ نتب يف ؾطح ايبداضٟ ع٢ً عبٛ َٔ عؿطٜٔ 

 . (26)ٖـ(805سسٜجٟا يف صبًسٜٔ، َات غ١ٓ )

 نُا مسع ايبًكٝين َٔ غري أبٝ٘ َٔ عًُا٤ عكطٙ، َجٌ:

بٔ ضبُس بٔ عًـٞ بـٔ عُـط ا٭ٜـٛبٞ ا٭قـبٗاْٞ، ْعٜـٌ ايكـاٖط٠         أبٞ اسبػٔ عًٞ -
ــاظ٫ َــٔ ايػــٓٔ ايهــرب٣   776ٚاملتــٛؾ٢ غــ١ٓ ) ٖـــ(، مســع عًٝــ٘ اتؿاقــٟا ؾــ٦ّٝا ْ

 . (27)يًبٝٗكٞ

اسباؾغ بٗا٤ ايسٜٔ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ خًٌٝ ايعجُـاْٞ   -
 (28)ٖـ( 777ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ ) 694املهٞ ايؿاؾعٞ، ْعٌٜ ايكاٖط٠، ٚيس غ١ٓ )

 املطلب الشادض: تالمًذه 

يكس بًؼ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ َها١ْ ع١ًُٝ ضؾٝع١، ؾصاع قـٝت٘ ٚاْتؿـط أَـطٙ، ممـا     
دعٌ ايهجري َٔ أٌٖ ايعًِ ٜكبًٕٛ عًٝ٘ يًٝٓٗٛا َٔ َعني عًُ٘، ؾتتًُص عًٝ٘ مجاع١ َٔ 

 ايعًُا٤ َٔ أؾٗطِٖ:

بـٔ سذـط ايهٓـاْٞ ايعػـك٬ْٞ املكـطٟ      ؾٗاب ايسٜٔ: أمحس بٔ عًـٞ بـٔ ضبُـس     -1
 . (29) ٖـ( 852ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ ) 773ايؿاؾعٞ، ٚيس غ١ٓ )

مشؼ ايسٜٔ: ضبُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبـس اهلل ايسَؿـكٞ ايؿـاؾعٞ املعـطٚف بـابٔ       -2
 . (30) ٖـ(842ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ )777ْاقط ايسٜٔ ٚيس غ١ٓ )
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3-  ٔ قـاحل ايبًكـٝين تـٛيف     أخٛٙ: عًِ ايسٜٔ: قاحل بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بـ
 . (31) ٖـ( 868غ١ٓ )

 ضبُس بٔ امحـس بـٔ ٜٛغــ بـٔ سذـاز ايػـؿٛٞ ايكـاٖطٟ ايؿـاؾعٞ ٚيـس غـ١ٓ            -4
 . (32) ٖـ( 854ٖـ(، أخص ايؿك٘ عٔ ازب٬ٍ، تٛيف غ١ٓ ) 796)

ضبُس بٔ َٛغ٢ بٔ عًٞ بٔ عبس ايكُس املطانؿٞ ا٭قٌ املهٞ ايؿاؾعٞ ٚيس غ١ٓ  -5
 . (33) ٖـ(823ٖـ(، تٛيف غ١ٓ )789)

َٛؾل ايسٜٔ: عًٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ضاؾس ايُٝاْٞ ا٭بٞ ثِ املهٞ ايؿـاؾعٞ   -6
 . (34) ٖـ( 829ٖـ(، تٛيف غ١ٓ ) 790ٚيس غ١ٓ )

 بطٖــإ ايــسٜٔ: إبــطاِٖٝ بــٔ أمحــس بــٔ عجُــإ ايكــعٝسٟ ايككــٛضٟ ٚيــس غــ١ٓ   -7
 . (35)ٖـ(  852ٖـ(، ٚتٛيف غ١ٓ ) 794)

عبس اهلل ايػعٟ ايعـاَطٟ ايسَؿـكٞ ايؿـاؾعٞ أبـٛ     ضنٞ ايسٜٔ: ضبُس بٔ أمحس بٔ  -8
 . (36) ٖـ( 864ايربنات. تٛيف غ١ٓ )

ضبب ايسٜٔ: أمحس بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل بـٔ ظٗـري٠ املهـٞ ايؿـاؾعٞ أبـٛ ايعبـاؽ        -9
 . (37) ٖـ( 827ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ )789قانٞ َه١ ٚؾكٝٗٗا ٚيس غ١ٓ )

 املطلب الشابع: منزلته العلنًُ وثناء العلناء علًه 

نإ يإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين َها١ْ ع١ًُٝ عاي١ٝ، َٚعطؾـ١ بـايعًّٛ ٚاغـع١،    
قاٍ اسبـاؾغ  ، ؾكس أث٢ٓ عًٝ٘ نٌ َٔ تطسِ ي٘ َٔ ايعًُا٤، ٚٚقؿٛٙ بأسػٔ ا٭ٚقاف

نإ ي٘ بايكاٖط٠ قٝ  يصنا٥٘، ٚنإ َٔ عذا٥ـب ايـسْٝا يف غـطع١ ايؿٗـِ     $بٔ سذط: 
إ ٜهتـب عًـ٢ ايؿتـا٣ٚ نتابـ١ ًَٝشـ١      ٚدٛز٠ اسبؿغ، ٚنإ َٔ ضباغٔ ايكاٖط٠، ٚنـ 

 . (38)# بػطع١، ٚنإ غًِٝ ايباطٔ ٫ ٜعطف اشببح ٫ٚ املهط
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نإ شنٝ٘ا قٟٛ اسباؾع١، ٚقس اؾتٗط امس٘ ٚطاض شنطٙ بعـس  $ٚقاٍ املكطٜعٟ عٓ٘: 
َٛت أبٝ٘، ٚاْتٗ  إيٝ٘ ضٜاغ١ ايؿت٣ٛ، ٚمل ؽبًـ بعـسٙ َجًـ٘ يف ا٫غتشهـاض ٚغـطع١     

نجريٕٚ، ؾعٗط ٖـ(، ٚاملؿاٜذ إش شاى ٥793٘، زخٌ زَؿل غ١ٓ )ايهتاب١ ايهجري٠ يف قها
 . (39)#ؾهً٘ ٚع٬ قٝت٘

 املطلب الجامن: تصانًفه

قٓـ اإلَاّ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين ايتكـاْٝـ ايهـجري٠ يف أْـٛاع طبتًؿـ١ َـٔ         
ايعًّٛ; يف ايتؿػري، ٚعًـّٛ ايكـطلٕ، ٚاسبـسٜح ٚعًَٛـ٘، ٚايؿكـ٘ ٚايػـري٠، ٚايـٛعغ        

ِ، ٖٚٛ أنرب زيٌٝ ع٢ً غـع١ عًُـ٘ ًَٚهتـ٘ ايطاغـد١ ٚتبشـطٙ يف      ٚاإلضؾاز، ٚايرتاد
ؾت٢ ايؿٕٓٛ، ٖٚصٙ أمسا٤ َا ٚقؿ  عًٝ٘ َٔ َكٓؿات٘ املٓػٛب١ إيٝ٘ غٛا٤ املٛبٛع َٓٗا 

ــِ،     ــب ايرتاد ــا يف نت ــٔ أٚضزٖ ــإ َ ــع بٝ ــٛط، َ ــات   أّ املدٛ ــا يف املهتب  ٚأَهٓتٗ
 ايعا١َ:  

 . (40)َٛاقع ايعًّٛ يف َٛاقع ايٓذّٛ  -1

ــط  -2 ــاْٞ    ْٗ ـــ ايربٜٛ ــٛط املتش ــطلٕ، طبٛ ــري يًك ــٛ تؿػ ــا٠: ٖٚ ، 7/  1553اسبٝ
 . (41) 91ٚايػًُٝا١ْٝ 

 . (42)اإلؾٗاّ مبا ٚقع يف ايبداضٟ َٔ اإلبٗاّ -3

 . (43)ؾكٌ َٔ ايككس املتعًل بايعًٌ َٔ ؾتض ايباضٟ، نتب٘ خبٛ٘ -4

 . (44)َٓاغبات أبٛاب تطادِ ايبداضٟ  -5

 . (45)اشبكا٥ل ايٓب١ٜٛ -6

 . (46)ا٭غ١ً٦ املػطب١ٝ دٛاب  -7

 . (47)دٛاب ا٭غ١ً٦ امله١ٝ  -8
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 . (48)دٛاب ا٭غ١ً٦ اي١ُٝٓٝ  -9

 (49)سٛاؾٞ ع٢ً ايطٚن١  -10

 ضؾع ازبٓاح عُٔ عًل ا ي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح )ٖٚٞ َٛنٛع حبجٓا(. -11

 . (50)ْعِ طبتكط ابٔ اسبادب يف ا٭قٍٛ -12

 . (51)ْه  ع٢ً اسباٟٚ ايكػري يًكعٜٚين -13

 . (52)ع٢ً َٓٗاز ايٛايبني يًٟٓٛٚ يف صبًسْٜٔه   -14

 . (53)ات عٖٝمٜجخٛبُ  -15

 . (54)(5615ط يف َهتب١ بطيني ذب  ضقِ )بصٍ ايٓكٝش١ يف زؾع ايؿهٝش١. طبٛٛ -16

ضغاي١ يف بٝإ ايهبا٥ط ٚايكػا٥ط طبٛٛط خبط املكٓـ يف َهتب١ َْٝٛذ ذب  ضقـِ   -17
(211) (55)  

 . (56)صبايؼ ايٛعغ -18

 . (57)ُعؿاضٜٓات  أضبعني -19

 (58)ا٭ٚاخط  -20

 (59)تطمج١ أبٝ٘ اسباؾغ غطاز ايسٜٔ " ايتصنط٠ "  -21

 . (60)يًهتب املؿٗٛض٠ ؾٗطغ١  -22

 . (61)قط  غري٠ امل٪ٜس ٫بٔ ْاٖض  -23

 . (62)ْعِ ايبها٥ني  -24

 . (63)ْعِ ايصٜٔ ٜ٪تٕٛ أدطِٖ َطتني -25
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 املطلب التاسع: مناصبه 

ايبًكٝين ايعسٜس َٔ ايٛظا٥ـ يف ايسٚي١ املًُٛن١ٝ، َٚٔ تٛىل اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ 
 أِٖ ٖصٙ ايٛظا٥ـ اي  ت٫ٖٛا: 

 تٛقٝع ايسغ :  -1

ٚقس اتؿل ع٢ً ٖصا ايهجري ممٔ تطمجٛا ي٘ أْ٘ أٍٚ َٔ تٛىل تٛقٝـع ايسغـ  َـع     
ناتب ايػط جملًؼ ايػًٛإ بساض ايعسٍ، مسٛا بصيو زبًٛغِٗ يًهتاب١ بني ٜسٜـ٘ ؾُٝـا   

ايطع١ٝ يف ساداتِٗ ٚتطمجإ عٔ ؾهاٜتِٗ ٚبٝإ َعـاملِٗ إىل ايػـًٛإ،    ٜتعًل بؿ٦ٕٛ
  (64) ٖـ(. 779تٛىل ٖصٙ ايٛظٝؿ١ غ١ٓ )

 :قانٞ ايعػهط -2

إٔ قاسبٗا ؼبهط بساض ايعسٍ َع ايكهـا٠ ا٭ضبعـ١، ٜٚػـاؾط َـع      :َٚٛنٛعٗا
 . (65)غريِٖ ايػًٛإ إشا غاؾط، ٖٚٞ ٚظٝؿ١ ربتل بؿ٦ٕٛ ازبٓس ٚيٝؼ هلِ ١ٜ٫ٚ ع٢ً

ٚمل ٜكـ عٓس ٖـصٙ ايٛظٝؿـ١ ايـ  تعتـرب َـٔ ٚظـا٥ـ ايٛبكـ١ ا٭ٚىل يف عكـط         
 املُايٝو بٌ قعس إىل ٚظٝؿ١ أع٢ً ٖٚٞ: 

 :قانٞ ايكها٠ -3

: ٖـٛ ايتشـسخ يف ا٭سهـاّ ايؿـطع١ٝ، ٚتٓؿٝـص قهـاٜاٖا، ٚايكٝـاّ        َٚٛنٛعٗا
با٭ٚاَط ايؿطع١ٝ، ٚايؿكٌ بني اشبكّٛ، ْٚكب ايٓٛاب يًتشـسخ ؾُٝـا ُعػـط عًٝـ٘     

 . (66)اؾطت٘ بٓؿػ٘، ٖٚٞ أضؾع ا يٛظا٥ـ ايس١ٜٝٓ ٚأع٬ٖا قسضٟا ٚأدًٗا ضتب١ّ  َب

قانٞ ايكها٠  ٚظٝؿ١ممٔ تطمجٛا ي٘، ٚقس تٛىل  نجريٚقس اؾتٗط بًكبٗا عٓس 
 . (67)ٖـ( يف سٝا٠ ٚايسٙ، ٚععٍ ثِ ٚيٝٗا غري َط٠ 804)يًسٜاض املكط١ٜ يف غ١ٓ 
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 املطلب العاطز: صفاته ومناقبه

دٗٛضٟ ايكٛت، ًَٝض ايؿهٌ، يًٍٛٛ أقطب، أبٝض َؿطبٟا  نإ ضمح٘ اهلل
ُّا، زّٜٓا عؿٟٝؿا َٗاّبا د٬ًٟٝ  حبُط٠، قػري ايًش١ٝ َسٚضٖا، َٓٛض ايؿٝب١، مج٬ٟٝ ٚغٝ
ُّا عٓس املًٛى ٚايػ٬طني، سًٛ احملانط٠ ضقٝل ايكًب غطٜع ايسَع١، ٚنإ ضبببا  َعع

 . (68)يًطع١ٝ َتذ٬ُ يف ًَبػ٘ َٚطنب٘

ازباْـب  اغتُط ٚباؾط املٓكب حبط١َ ٚاؾط٠ َع يني $بٔ سذط عٓ٘: قاٍ اسباؾغ ا
ضمح٘ اهلل  ، ٚنإ(69)#ٚايتٛانع ٚبصٍ املاٍ ٚازباٙ، نٌ شيو دبسز ي٘ َٔ ؾس٠ َا قاغاٙ

٫ ٜرتى قٝاّ ايًٌٝ قٝؿٟا ٫ٚ ؾتا٤ّ، ٚنإ ٜٓـاّ بعـس ايـٛتط سبعـ١ ثـِ ٜكـّٛ ٜٚٓـعٍ إىل        
، عبٛ غبعني ضنع١، ثِ ٜكعس ايهطغـٞ  ازباَع ايعُطٟ، ؾٝتٛنأ ٜٚكًٞ ايباقٞ يًؿذط

ٜٚتًٛ ايكطلٕ غ٘طا، ؾـإشا أشٕ ايكـبض قـطأ دٗـّطا قـطا٠٤ تأخـص اٛاَـع ايكًـٛب، َٚـط          
ْكطاْٞ َٔ َباؾطٟ ايكًع١ َٜٟٛا يف ايػشط، ؾػُع قطا٤تـ٘، ؾـطٖم قًبـ٘ ٚأغـًِ عًـ٢      
ٜسٜ٘، ٚنإ ٜأتٝ٘ ايٓاؽ يًك٠٬ خًؿ٘ َٔ ا٭َانٔ ايبعٝس٠، سبػٔ قـٛت٘، ٚخؿـٛع٘،   
ٚنجط٠ بها٥٘، ست٢ ٜبهٞ غايب ايٓاؽ خًؿ٘، ٚنإ ٜكطٟ ٜٚهـٝـ نـٌ ٚاضز، ٚؽبـسّ    

 .(70)#بٓؿػ٘، َٚع ٖصا ؾً٘ ٖٝب١ عع١ُٝ، ٜهاز َٔ ٫ ٜعطؾ٘ ٜطعس َٔ ٖٝبت٘

 وفاته: املطلب احلادٍ عظز:

اتؿك  نٌ املكازض اي  تطمج  ي٘ ع٢ً أْ٘ تٛيف ي١ًٝ اشبُٝؼ سازٟ عؿـط َـٔ   
ٖـ( بعس َط  طٌٜٛ متاز٣ بـ٘ يف زَؿـل    824ط٠ غ١ٓ )ؾٛاٍ بعس ق٠٬ ايعؿا٤ اٯخ

ملا نإ َػاؾّطا بكشب١ ايػًٛإ، ٚقًٞ عًٝ٘ يف ايػـس يف دـاَع اسبـانِ نـش٢ ٜـّٛ      
اشبُٝؼ، ٚزؾٔ عٓس ٚايسٙ ٚأخٝ٘ ايكانٞ بـسض ايـسٜٔ يف املسضغـ١ املٓػـٛب١ إيـِٝٗ يف      

 ساض٠ بٗا٤ ايسٜٔ َكابٌ بٝتِٗ. 
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 ا ٜكٍٛ: ٚملا ٚنعٛٙ ع٢ً املػتػٌ مسعٛا ؾدك
ــسٙ   ِٔ بع ــ َٔ ـــ٬ُ  ــَب ايع ــِع ُضَت ــا زٖــطُ  ب ٜ 

 

ِّ مل تطبــــضٔ   ِٕ ضحبـــَ  أ  بٝـــع اهلـــٛا
 

ـــٛض٣    ــٔ اي ــٔ أضزَت َ ــط َ ــٚسّ ٚأٚخ  ق
 

 َاتَ  ايصٟ قس نٓـ َ  َٓـ٘ تػـتشٞ     
 

 .  (71)ٚناْ  دٓاظت٘ َؿٗٛز٠ إىل ايػا١ٜ، ٚمحٌ ْعؿ٘ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭قابع
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 املبحح الجانٌ

 التعزيف باللتاب

 مطالب: وفًه مخشُ 

 املطلب األول: اسه اللتاب ونشبته إىل مؤلفه

 أ٫ٚ: اغِ املدٛٛط: 

ُٖٔ عَّل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح$ٖٛ  نُا دا٤ عًـ٢ طـط٠ ايٓػـد١    # ضؾع ازبٓاح ع
يف املكسَـ١   َٛنـٛع ايهتـاب  اشب١ٝٛ اي  بني أٜسٜٓا، ٚنصيو أؾاض َكٓؿ٘ ضمح٘ اهلل إىل 

َٕ يف ٖصا اٯٚا$سٝح ٜكٍٛ:  َّـ٬ِم عًـ٢ ْهـاح     ؾكس ٜٚقع اٯ ِٕ... ايبشُح عٔ تعًِٝل اي
ِٕ أعَِّل يف شيو َا ٖٛ طبٖطْز َٚطزْٚز...  #.يٝؼ مبٛدٛز، ؾأضِزُت أ

 ثاْٝا: ْػبت٘ إىل َ٪يؿ٘: 

مل ٜكع خ٬ف يف ْػب١ ٖصٙ ايطغاي١ إىل َ٪يؿٗا ايع١َ٬ ايبًكٝين، ٚقس ثبت  ْػبت٘ 
 إيٝ٘، ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا ًٜٞ: 

 كٓـ ع٢ً طط٠ ايٓػد١ اشب١ٝٛ اي  ٚقؿ  عًٝٗا.أْ٘ نتب اغِ امل -1

ايتكطٜض باغِ د٬ٍ ايسٜٔ أبٞ ايؿهٌ ايبًكٝين يف َكس١َ ايطغـاي١ إش دـا٤ ؾٝٗـا:     -2
ِٔ أبـٛ         $ ٍُ ايـٚسٜ ِّ، دـ٬ ُٖـ١ٔ ا٭عـ٬ ُِ ا٭٥ ِّ، عًـ قاٍ غُٝسْا ٫َْٛٚا، ؾـُٝذ اإلغـ٬

ِّ، صبٚسٔز َعامِل ا ُٔ ؾِٝذ اإلغ٬ ِٔ ب ٌِ عبُس ايٖطمح ِّ غطاِز ايٚسٜٔ ايؿه يٖؿطا٥ِع ٚا٭سها
ُٖـَسٙ اهلٝل تعـاىل بطمحٔتـ٘، ٚأغـٜهَٓ٘ ؾػـَٝض         ٞٗ، تػ أبٞ سؿل  عَُط، ايُبًكـٝيٗن ايٖؿـاؾع

 مما ٜسٍ ع٢ً ْػبتٗا يًُكٓـ بٝكني.، #دٖٓٔت٘

َا دا٤ يف لخط املدٛٛط َٔ اختٝاض املكٓـ يف ْعُ٘ ملدتكط ابٔ اسبادب َٔ إٔ  -3
َّا، ٚقس   َ٪يؿات٘ ا٭قٛي١ٝ.   ايٓعِ نُُٔشنط ٖصا يًُكته٢ عُٛ
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 مما ٜكٛع بهٕٛ ٖصٙ ايطغاي١ َٔ تكٓٝـ امل٪يـ إش مل ٜٓاظع أسس يف شيو. 

  مىضىع الزسالُ: املطلب الجانٌ

ُٖـٔ عَّـل ايٛـ٬م عًـ٢     $َٔ خ٬ٍ ايٓعط يف عٓٛإ ٖصٙ ايطغاي١  ضؾع ازبٓاح ع
 ٜٚعٗطع٢ً ْهاح غري قا٥ِ،  إٔ َٛنٛعٗا ٜتٓاٍٚ َػأي١ تعًٝل اي٬ٛم ٜتبني ،#ايٓهاح

شيو أّٜها َٔ َكس١َ املكٓـ َٔ بٝإ اخت٬ف ايٓاؽ ؾٝٗا; مما اغتسع٢ ١ُٖ املكٓـ 
يًهتاب١ ؾٝٗا، ٚبٝإ اخت٬ف ا٭١ُ٥ ٚايتعًٝل ع٢ً أقٛاهلِ، ٚنصا ايطز ع٢ً َٔ ظعِ أْ٘ 

 يٝؼ يًؿاؾعٞ ؾٝٗا قٍٛ.

عًـ٢ ايٓهـاح، ٚأْـ٘ ٫     عسّ اعتباض اي٬ٛم املعَّل َٖٛصٖب ايؿاؾعٞ  إٔ ؾبٖٝٔ
ٜكع، ٖٚٛ قٍٛ عًٞ ٚابٔ عباؽ ٚعا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عِٓٗ، َٚطٟٚ عـٔ ؾـطٜض ٚابـٔ    

 اسبٓؿٝـ١ ٚعهطَـ١ ٚقتـاز٠، ثـِ شنـط قـٍٛ       املػٝب، ٚعٛا٤ ٚطاٚؽ ٚغعٝس بـٔ دـبري  
ايتؿكـٌٝ عٓـس اإلَـاّ    شنط بإٜكاع٘، ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ابٔ َػعٛز، ٚب٘ قاٍ ايعٖطٟ، ثِ 

٢ًٝ إٕ نإ عني اَطأ٠ بعٝٓٗا أٚ قبًٝـ١ بعٝٓٗـا ؾٝكـع، ٚإٕ    َايو ٚا٭ٚظاعٞ ٚابٔ أبٞ ي
ُِٖ ؾًٝؼ بؿ٤ٞ، ٚ قٍٛ اإلَـاّ أمحـس: إٕ نـإ تـعٚز مل ٜـ٪َط بـايتًٛٝل، ٚإٕ مل       بني ع

 ٜتعٚز مل ٜ٪َط بايعٚاز.

ؾصنط سذ١ نٌ َصٖب َؿّٓسا َٚٓاقّؿا هلا، ٚاْتكط ملصٖب ايؿاؾعٞ بعسّ ٚقـٛع  
 َا شٖب إيٝ٘ با٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ. اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓهاح، َعهّسا

  مصادر املؤلف: املطلب الجالح

بأمسا٤ َ٪يؿٝٗـا  ٚضدع امل٪يـ يف ضغايت٘ إىل عس٠ َكازض قطح بأمسا٥ٗا تاض٠، 
 تاض٠ أخط٣، َٚٓٗا َا ًٜٞ: 

 ا٭ّ، يإلَاّ ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل. -1
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 املدتكط املٓب٘، ٫بٔ بؿطٟ. -2

 عْٞ.طبتكط املعْٞ، إلمساعٌٝ بٔ ؼب٢ٝ امل -3

 اسباٟٚ ايهبري، يعًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ. -4

 ايػٓٔ ايهرب٣، ٭محس بٔ اسبػني ايبٝٗكٞ. -5

 َعامل ايػٓٔ، سبُس بٔ ضبُس اشبٛابٞ. -6

 ؾطح قشٝض ايبداضٟ، ٫بٔ بٛاٍ. -7

 ا٫ْتكاف يف َػا٥ٌ اشب٬ف، حملُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ َٓكٛض ايٓٝػابٛضٟ. -8

 ٜٔ املطغٝٓاْٞ اسبٓؿٞ.اهلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ، يربٖإ ايس -9

 غٓٔ ابٔ َاد٘. -10

: إٕ ايبًكٝين ضمحـ٘ اهلل نـإ غايـب    َٔ خ٬ٍ زضاغ١ املدٛٛط١ ٚأغتٛٝع ايكٍٛ
اعتُــازٙ يف ٖــصٙ ايطغــاي١ عًــ٢ نتــاب ا٭ّ، يًؿــاؾعٞ، ٚطبتكــط املعْــٞ، ٚاسبــاٟٚ  
يًُاٚضزٟ، ٚايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ; سٝح أضاز ا٫ْتكاض ملصٖب ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل يف 

 ا٫عتساز باي٬ٛم قبٌ ايٓهاح. عسّ

  وصف النشدُ اخلطًُ املعتندَ يف التحقًق: املطلب الزابع

اعتُست يف ذبكٝل ٖصا ايهتاب ع٢ً ْػد١ ٚسٝس٠، ٖٚصٙ ايٓػد١ ضبؿٛظ١ يس٣ 
 5003ايطقِ اشبـام   (،133346َهتب١ زَٝاط اُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ، ضقِ اسبؿغ )

، 41ستـ٢  34يف ايٛضقـات َـٔ   ( أٚضام 8)نُٔ صبُٛع، ٚعسز أٚضاقٗا ؾك٘ ؾاؾعٞ، 
نتـاب ضؾـع ازبٓـاح    $ٖٚٞ َهتٛب١ خبط ْػدٞ دٝس، دا٤ ع٢ً قؿش١ ايػ٬ف ؾٝٗـا:  

عُٔ عًل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح، تكٓٝـ ايؿٝذ اإلَـاّ ايعـامل ؾـٝذ اإلغـ٬ّ دـ٬ٍ      
ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ابٔ بك١ٝ اجملتٗسٜٔ ابٔ عُس٠ احملككني ؾـٝذ اإلغـ٬ّ غـطاز ايـسٜٔ     
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ًكٝين، تػُسُٖا اهلل تعاىل بطمحت٘، لَـني، ٚقـ٢ً اهلل عًـ٢ غـٝسْا ضبُـس ٚليـ٘       عُط ايب
 #.ٚقشب٘ ٚغًِ، لَني

  منهج التحقًق: املطلب اخلامص

سطق  ع٢ً إخطاز ايطغاي١ يف قٛض٠ أقطب َا تهٕٛ إىل ايٓل ايصٟ ٚنع٘ 
 املكٓـ ؾاتبع  اشبٛٛات ايتاي١ٝ: 

 املؿٗٛض٠.  ْػد  ايطغاي١ املدٛٛط١ ٚؾل قٛاعس اإل٤٬َ  -1
قابً  َا دا٤ بٗصٙ ايٓػد١ ع٢ً املكازض اي  ْكٌ عٓٗا املكٓـ، ٚأثب  ايؿـطٚم    -2

ازبٖٛط١ٜ بٝٓٗا يف اهلاَـ، ٚقس اعتُست ْل املدٛٛط َا مل ٜهـٔ خٛـٟأ، ؾأثبـ     
 قٛاب٘ َٔ املكسض، َع اإلؾاض٠ إيٝ٘ يف اسباؾ١ٝ.  

ىل، ٚشيو بصنط اغِ ايػٛض٠ ععٚت اٯٜات ايكطل١ْٝ إىل َٛنعٗا يف نتاب اهلل تعا  -3
 ٚضقِ اٯ١ٜ.  

قُ  بتدطٜر ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ َـٔ َكـازضٖا ايـ  أؾـاض إيٝٗـا املكـٓـ بـصنط         -4
 ايهتاب ٚايباب ٚضقِ اسبسٜح ٚازبع٤ ٚايكؿش١ َا أَهٔ شيو.

يف ايٓل احملكل برتمجـ١ َـٛدع٠، عـسا املؿـاٖري      ممٔ ٚضز شنطِٖتطمج  يٮع٬ّ   -5
 نا٭١ُ٥ ا٭ضبع١.  

ٚثك  ايٓكٛم اي  ْكًٗا املكٓـ عٔ غريٙ إىل َ٪يؿاتِٗ أٚ غريٖا َٔ املكـازض    -6
 املعتُس٠. 

 ايتعًٝل ع٢ً املػا٥ٌ بصنط َا ٜػتسعٝ٘ املكاّ َٔ َعٜس بٝإ أٚ إناؾ١ َٓاغب١.  -7
اإلؾاض٠ إىل بعض ايهتب ايـ  تٓاٚيـ  املػـا٥ٌ ايـ  تعـط  هلـا امل٪يــ، َـع           -8

 ا٭ق١ًٝ يف بابٗا. اسبطم يف شيو ع٢ً املكازض
 نبٛ  ا٭يؿاظ اي  قس تؿهٌ ع٢ً ايكاض٨.   -9

 ٚنع  قا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع اي  ععٚت إيٝٗا. -10
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  صىر من املدطىط:
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 القشه الجانٌ

 الن  احملقق

ِِ ِٔ ايٖطسٝ ِِ اهلٔل ايٖطمح  بػ

 ٚغَِّٚق٢َّ اهلٝل ع٢ً غٝٔسْا ضبُٕس ٚع٢ً لٔي٘ ٚقشٔب٘ 

ِٔ أبـٛ         ٍُ ايـٚسٜ ِّ، دـ٬ ُٖـ١ٔ ا٭عـ٬ ُِ ا٭٥ ِّ، عًـ قاٍ غُٝسْا ٫َْٛٚا، ؾُٝذ اإلغـ٬
ِّ غطاِز ايٚسٜٔ أبـٞ   ِّ، صبٚسٔز َعامِل ايٖؿطا٥ِع ٚا٭سها ُٔ ؾِٝذ اإلغ٬ ِٔ ب ٌِ عبُس ايٖطمح ايؿه

َُٖسٙ اهلٝل تعاىل بطمحٔت٘، ٚأغٜهَٓ٘  ٞٗ، تػ  ؾػَٝض دٖٓٔت٘:سؿل  عَُط، ايُبًكٝيٗن ايٖؿاؾع

        ِّ ٌِ عًـ٢ عبـأزٙ بـايهط ٌٖ َٛدـٕٛز، املتؿٚهـ اسبُُس هلٔل ٚادٔب ايٛدٛٔز، َايـٔو نـ
ِ  غـابػ١ٔ ايـربٚٔز،      ٌٚ َٛعٕٛز َٔ خرِيٙ ٚبٚطٙ املؿٗٛٔز، أمٜحُسٙ عًـ٢ ْعـ ٚازبٛٔز، امٝلٓذِع يه

َُٗس أ   ٔ  دايب١ٕ يًػعٛٔز، َعٗط٠ٕ يًكـعٛٔز، ٚأؾـ َ٘  غا٥ػ١ٔ ايٛضٚٔز، ٚأؾٝهُطٙ ع٢ً َٓ ِٕ ٫ إيـ
ٕٖ ضبُّسا عبُسٙ ٚضغٛٝي٘ امل٪ُٜٖس املػعُٛز،  ي٘ إ٫ اهلٝل ٚسَسٙ ٫ ؾطٜٜو َُٗس أ يف ايٛدٛٔز، ٚأؾ

       ٌِ ٌِ املعٗـٛٔز، ٚعًـ٢ أتبـأعِٗ يف سبـ ق٢َّ اهلٝل عًٝ٘ ٚع٢ً لٔي٘ ٚأقشأب٘ أٚيـٞ ايؿهـ
ُّا نجرّيا، أَا بعُس،،،  ايٖؿطٜع١ٔ املُسٚٔز، ٚغَِّ تػًٝ

 َٕ ِٕؾكس ٜٚقع اٯ ُٕ قـس طـاَب هلـا       -يف ٖصا ا٭ٚا ايصٟ ؾٝ٘ ايٖٜٓعُط َؿكـْٛز، ٚايعٝـٛ
ٌُ ٚازبُُٛز ايبشُح عٔ  -ايٗطقُٛز، ْٚاُض ايبشٔح ظا٥س٠ٝ اشبُٛٔز، ٚايكطا٥ُض ظاْٖط ؾٝٗا ايهػ

ِٕ أعًِّـَل يف شيـو َـا ٖـٛ طبـٖطْز           ٬َِّٛم ع٢ً ْهـاح  يـٝؼ مبٛدـٛز، ؾـأضِزُت أ تعًِٝل اي
ُُٔس ؾٗٛ املككُٛز. َٚطزْٚز، َٚا ٖٛ ٚاضْز َٚ ِِ أعَت  ا ٖٛ َٛضْٚز، ٚع٢ً اهلٔل ايهطٜ

ٕٖ اي٬َٛم  ٞٚ ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ٖٛ أ ٍُ: اعًِٜ; املٛدُٛز يف نتٔب ايٖؿاؾع ؾٓكٛ
ٞٗ(72)املعََّل ع٢ً ايٓهاِح غرُي ْاؾٕص ٞٚ (73)، ْٜٚكٌ ايٖطاؾع ٞٚ (74)عٔ اسبٖٓاط  (75)ٚايٖػَطِخػ

ّٚ يف اخت٬ٔف ايعطاقٝٚني يف تطمج١ٔ ، ؾٓػُٛم ايٓكٛ(76)ؾٝ٘ قٜٛيني َم يف شيو; ؾؿٞ ا٭
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٬َِّم ُٖٚدٗا ؾٗٞ طايْل ": (77)اي ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ٌُ: ن ٕٖ أبا (78)ص ٚاسس٠ٟطٚإشا قاٍ ايٖطد ، ؾإ
ٟٗ اَطأ٠ٕ تعَٚدٗا ؾٗٞ طايْل ٚاسس٠ٟ، ٚبٗصا ٜأُخُص  (79)سٓٝؿ١ٜ ٍُ: ٖٛ نُا قاٍ، ٚأ نإ ٜكٛ

ـَ – ُٔ أبٞ ي٢ًٜٝ، ٚ-(80)ٜعين: أبا ُٜٛغ ِٖ  (81)نإ اب ٬َُّم; ٭ْ٘ ع ٍُ: ٫ ٜكُع عًٝٗا اي ٜكٛ
َٔكّطا بعٝٓٔ٘، أٚ دَعٌ شيو إىل  ُٖٚدٗا، ٚإشا مٖس٢ اَطأ٠ٟ َػُا٠ٟ، أٚ  ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ؾكاٍ: ن

ٌ  ؾكٛٝيُٗا ؾٝ٘ غٛا٤ْ، قاٍ ايٖطبُٝع ٞٚ ؾٝ٘ دٛاْب، قاٍ: ٚإشا قاٍ (82)أد : يٝؼ يًٖؿاؾع
ٌُ ٫َطأ٠ٕ:  ِٖٚدُ  إىلايٖطد ِٖٚدُتٔو ؾأْٔ  طايْل. أٚ قاٍ: إشا تع ِٕ تع ٌِ  إ نصا ٚنصا َٔ ا٭د

ُٖٚدٗا َٔ قط١ٜٔ نصا ٚنصا ؾٗٞ طايْل، أٚ َٔ بين  ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع اَطأ٠ٟ ؾٗٞ طايْل. أٚ قاٍ: ن
ٕ  ؾٗٞ طايْل، ؾإُْٗا مجٝعا ناْا ٜك٫ٕٛ ٌَ (83)ؾ٬ ِٕ زَخ ٖٚز تًو ؾٗٞ طايْل، ؾإ : إشا تع

 ٖٕ ـُ َٗط ، طَْٗطص (84)أبا سٓٝؿ١ٜبٗا; ؾإ ٍُ: هلا َْٗط ْٚك ـُ  (85) نإ ٜكٛ ٍِ ْٚك بايٗسخٛ
ٍِ، ٚب٘ ٜأخُص  ٌَ ايٗسخٛ ٬َِّم ايصٟ ٝأٚٔقَع عًٝٗا قب ـَ–َٗط  باي ٚنإ  -(86)ٜعين: أبا ٜٛغ

ُٔ أبٞ ي٢ًٝ ـُ َٗط ، ُٜٚؿٖطُم بُٝٓٗا يف قٛهلُا مجٝعا". (87)اب ٍُ: هلا ْك  ٜكٛ

ٞٚ ؾٝ٘ دـٛاْب،  ٖصا ْٗك٘ يف اخت٬ٔف  ٍِ ايٖطبِٝع: يٝؼ يًؿاؾع ايعطاقٝٚني، َٚع٢َٓ قٛ
ِّ اإلَاَني  أْٖ٘ مل ٜصٝنِط يف ٖصا املٛنِع دٛاَب٘ نُا دَطِت عازُت٘ بصنِط دٛأب٘ بعَس شنِط ن٬
ٖٞ ضنٞ اهلٝل  ٕٖ ايٖؿاؾع ٍٗ ع٢ً شيو أ ـَ، ٫ أْٖ٘ ٫ دٛاَب ي٘ ًَٟٛكا، ٜس َٚٛاؾك١ٔ أبٞ ٜٛغ

ّٚ تعاىل عٓ٘ ْٖل ٕٖ تعًَٝل ايعِّٗاِض ع٢ً املًٔو ٫ ػبُٛظ،  (88)يف نتأب ايعِّٗاِض َٔ ا٭ ع٢ً أ
ُٕ ٔظٗاّضا ٚطَاص ُٕ: "ٚيـٛ قـاٍ ٫َـطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗـا: إشا      (89) ٚيؿٝع٘ يف تطمج١ٔ َا ٜهٛ ٫ ٜهٛ

ِٔ َتعاّٖطا; ٭ْٖ٘ إُْٖا ٜٜكـُع ايتٖ  َٚٞ، ؾٜٓهشٗا مل ٜه ٖٞ نعِٗط أ ُِ َـٔ   ْٜهِشُتٔو ؾأْٔ  عً شـطٜ
 ِ ُِ ذبطٜ ِْ ٫ٚ سه ٌٖ ؾ٬ ٜكُع عًٝ٘ ذبطٜ ََٔ مل ؼٔب َٖا  َّ، ؾأ ِٖ َسُط ٌٖ ث ََٔ س ; (90)ايٓٚػا٤ٔ ع٢ً 

ِِ; ٭ْٖ٘ يف اسباٜينِي ِِ يف ايٖتشطٜ ّْ ؾ٬ َع٢َٓ يًٖتشطٜ ّْ   (91)٭ْٖ٘ ضبٖط ِِ ٚبعَسٙ ضبـٖط ٌَ ايٖتشطٜ قب
ٞٗ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ِ ، قاٍ ايٖؿاؾع ٣َٚبتشطٜ ًٞـُ  عـٔ ايـٓيٚب      (92): ُٚض ٌُ َع٢َٓ َـا ق َج

ِٔ عٖبـاؽ         ٞن ٚابـ ِٖ عـٔ عًـ ِ    -ق٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ، ثـ  -(93)ضنـٞ اهلٝل تعـاىل عـٓٗ
٢َٗ ْٗك٘. (95)، ٖٚٛ ايكٝاُؽ(94)ٚغرِيُٖا  ". اْت
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    ٟ ِٔ بؿـط ٘ٔ ٫بـ ٕٖ يف املدتكـِط املٓبـ  -(96)ٚيف ؾٛا٥ٔس ؾٝٔدٓا ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ أ
٘  ٖٚٛ نتاْب مٜجع  ٞٚ ضنٞ اهلل تعـاىل عٓـ ََـٔ قـاٍ ٫َـطأ٠ٕ: إٕ    -ؾٝ٘ ْكَٛم ايٖؿاؾع ٚ" :

٬ََّم مل ٜٓبٔػٞ َُٔ أيَعَ٘ اي ٌَ عًٝ٘ إ٫  (97)ْٜهِشُتٗا ؾٗٞ طايْل، ؾٜٓهَشٗا ؾأقاَبٗا ؾ ِٕ ػبَع أ
٬َِّم، ٚقـس قٝـٌ:    ِٔ اإلقاب١ٝ إ٫ بعَس اي ًٞٔو، ؾًِ تٝه ٬ََّم ٜٚقع ََع امٜل ٕٖ اي ََٗط َجًٔٗا; ٭

ًٕٞو"، ٚيف نتإب لَخطٖ ََ ٬ََّم إ٫ ع٢ً  ِٕ ْٜهِشُتـٔو   (98)ٞ اَطأُت٘، ٫ٚ ٜٜكُع اي : "إشا قـاٍ: إ
َٖٚدٗـا    ُٖٚدٗـا طـايْل، ؾتع ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع َّـ٬َم     -ؾأْٔ  طايْل، أٚ: ن ٕٖ اي َِـ٘ ؾـ٤ْٞ; ٭ مل ًَٜع

ٌَ، قاٍ: ٚيٛ قاٍ ٫َطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗا: ٜٛ ِْ نإ ٖٚٛ غرُي َايٕو ؾب أْ  طـايْل   ايصٟ ي٘ سه
ٗٞ ًِٝل، ؾٗٞ بعَس َٖس٠ٕ أبعُس، ٚقاٍ املعْ ٞٛ ـْ ؾٝـ٘  (99)ايٖػاع١ٜ. مل ت : ٚقس مٔسِعُت٘ قاٍ: أْا ٚاق

ٌَ إىل طـ٬م  ممَّـٔ مل أًَٔـٞو; يًٗػـ١ٖٔٓ       ِْ، ٚأمٜجُعٛا أْٖ٘ ٫ غـبٝ ٍْ، ٖٚصا قسٜ يٝؼ يٞ ؾٝ٘ قٛ
ِٕ َِّٜٛل ببسع١ٕ أٚ ع٢ً قؿ َُِع عًٝٗا، ؾٗٞ َٔ بأب أ ٜعـين  -١ٕ أبعُس، قـاٍ أبـٛ بهـط     اجملت

َٚـٞ،     ٖٞ نعٗـِط أ ِٕ قاٍ ٫َطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗا: إشا ْٜهِشُتٔو ؾأْٔ  عًـ َٔ بؿطٟ ٚيف ايعِّٗاِض إ اب
ِٔ َتعـاّٖطا; إُْٖـا ٜٜكـُع          ِٔ َتعاّٖطا; ٭ْٖ٘ يـٛ قايـ٘ يف شيـو ايٛقـٔ  مل ٜٝهـ ؾٜٓهَشٗا مل ٜٝه

ٌُ َع٢َٓ َا ٣َٚ َج ٌٖ، ُٜٚط ََٔ س ُِ ع٢ً  ًُٞ  عٔ ايٓيٚب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ثـِ   ايٖتشطٜ ق
ِٔ عباؽ  ٚغرِيُٖا، ٖٚٛ ايكٝاُؽ ٞن ٚاب ، ٚقس قٌٝ إٕ يف إَـ٤٬: ٚيـٛ ٚنًَّـ٘    (100)عٔ عً

ٖٚد٘، ؾكٌٝ ي٘: إسَس٣ ٖـاتني ظٚدُتـو. ؾكـاٍ: أُٜٗٗـا عٜكـس يـٞ عًٝٗـا         َٚٚد٘ ؾع ِٕ ُٜع بأ
ُٚٚدين. مل     ُٔـِس ؾكـاٍ: أُٜٖٗـا      ايٖٓهاَح طايْل. طًٜٜكِ ، ٚيٛ قـاٍ: ايـ  ُتـع ٜٜكـِع، ٚيـٛ مل ٜعَت

ٍَ ايؿـاٖش أخـَصٙ َـٔ        ٕٖ َٔ ْٜكـٌ ٖـصا ايكـٛ ًِٝل. اْت٢ٗ. قاٍ ؾُٝدٓا: ؾهأ ٞٛ ِٖٚدتٓٝٗا. مل ت ظ
ُّ ؾٝٔدٓا ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘.   ايرتٗزٔز املصنِٛض، ٚؾٝ٘ ْٜعْط". اْت٢ٗ ن٬

ٔٗ   -ٜٚعين بايٖتطٗزٔز َّـ٬     -ؾُٝـا أٝظـ َُـٔ أيَعَـ٘ اي  َم، ٚقٜٛيـ٘: ٚقـس قٝـٌ،    قٜٛيـ٘: ؾ
     َٕ ِٕ ٜهـٛ ُّ َٓـ٘ أ ٖٔ ٖـصا ٫ ًٜـَع ٍْ، ٚيه ـْ ؾٝ٘ يٝؼ ؾٝ٘ قٛ ٞٚ عٓ٘: أْا ٚاق ٍِ املعْ َٚٔ قٛ
ٞٚ يٝؼ يف املدَتَكط، إُْٖا  ُٔ بؿطٟ عٔ املعْ ًٜ٘ اب ِٖ ٖصا ايصٟ ْٜك ٍْ بأْٖ٘ ٜٜكُع، ث ٞٚ قٛ يًٖؿاؾع
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ٌَ ايٓٚه ٬َِّم قب ِِ، َٚٔ  اِح َٔ إ٤ٕ٬َايصٟ يف املدَتَكِط يف بأب اي ِٔ ايكاغ ٌِ اب ع٢ً َػا٥
ٌَ ؾٖت٢ مٔسَعتٗا يؿٟعا:   َػا٥

ُٖٚدٗـا ؾٗـٞ طـايْل، أٚ ٫َـطأ٠ٕ بعٝٓٔٗـا، أٚ       ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ٞٗ: ٚيٛ قاٍ: ن "قاٍ ايٖؿاؾع
َّ ايصٟ نإ يـ٘   ٕٖ ايه٬ َِ٘ ؾ٤ْٞ; ٭ ٖٚز أٚ ًَٜو، مل ًَٜع ِٕ ًَٜٞهُتو ؾأْ  سٙط، ؾتع يعبٕس: إ

ُِ ن ٌٜٛاسبه . ٚيٛ قاٍ ٫َطأ٠ٕ ٫ مئًٝهٗا: أْٔ  طـايْل ايٖػـاع١ٜ،   (101)إ ٖٚٛ غرُي َايٕو ؾب
 ،ٌَ ِٕ ٫ ٜعُ ـُ أٚىل أ ٟٗ نإ ايٖهعٝ ٌِ ايكٛ َُ ًِٝل، ؾٗٞ بعَس َٖس٠ٕ أبعُس، قاٍ: ؾإشا مل ٜع ٞٛ مل ت

ََٔ مل أًَٔٞو ٌَ إىل ط٬ِم  ٞٗ: ٚأمٜجُعٛا أْٖ٘ ٫ غبٝ َُِع; يًٗػ١ٖٔٓ اجمل(102)قاٍ املعْ عًٝٗا،  (103)َت
ًَٝل ببسع١ٕ أٚ ع٢ً قؿ١ٕ أبعُس" ٞٛ ِٕ َت  .(104)ؾٗٞ َٔ أ

ـْ ؾٝ٘، ٚقـس   ٖٞ َتٛقِّ ِّ َا ٜٞكَتهٞ إٔ ايٖؿاؾع ٞٚ، ؾًٝؼ يف ٖصا ايه٬ ٖصا ْٗل املعْ
ٌَ ٖصا ايبأب ٞٗ قب ٕٖ  -قاٍ املعْ ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ايـٖصاَٖب إىل أ ٍَ ايٖؿاؾع ملَّا سٜه٢ قٛ

ٍَ هلا: أْٔ  طايْل ث٬ّثـا  ايكؿ١ٜ تع ِٕ ٜكٛ ُٛز بعَس ايب١ْٔٛٓٝ غرِي ايهرب٣، ٚؾَطَن٘ يف قٛض٠ٔ أ
ٌٖ غ١ٕٓ طًك١ٟ ٌٚ غ١ٕٓ، َٔ طأسٔس ث٬ث١ٔص-ن َٛ قٛٝي٘: أْ  طايْل يف ن ِٕ ٫ ؽبً ٕ ;   (105): أ َعـا

ِٕ ٜطَٜس يف ٖصا ايٓٚهاِح ايصٟ عٜكس َٖا أ ٌَ ٚسَسخ غرُيٙ ؾه (106)إ ٜٛ ٬ََّم، ؾكس ب ـَ  ؾٝ٘ اي ٝـ
ًَٔهٞ ِٕ ٜطَٜس يف غرِي  َٖا أ َُ٘؟ ٚإ ٌُ ٚيـٝؼ بؿـ٤ٕٞ،   (107)ًَٜع َُٖب إيٝ٘ أسْس ٜعٔك ،ؾٗصا ٫ ٜص

َٖا إٔ ٜطَٜس يف ْهاح  ؼبُسُخ ٌَ ْهاح (108)ٚإ ٌَ   (109)، ؾكٛٝي٘: ٫ ط٬َم قب ، ٖٚصا طـ٬ْم قبـ
َُو اهلٝل تعاىل ِِ ضٔس ٖٗ  .(110)ْهاح  ؾتؿ

      ٛ ٕٖ قٜٛيـ٘ املعـطَٚف ٖـ ٞٗ بـأ ٌَ ْهـاح ، ٚعـٔ     ؾكس قٖطح املعْـ ِٕ ٫ طـ٬َم قبـ : أ
ٟٚ (111)اسباٟٚ ِِ       (112)يًُاٚضز ٖٞ ضنٞ اهلٝل تعـاىل عٓـ٘ شٜنـط يف أَايٝـ٘ ايكـسٜ ٕٖ ايٖؿاؾع أ

ِٖ ٖٚنـض   ـْ يف شيو. ث ٍُ أْ ؟ قاٍ: أْا ٚاق ًُٞ  ي٘: ؾُا تكٛ َّ ايٖٓاِؽ، قاٍ ايطبُٝع: ق ن٬
١َٖٔ نتٔب٘. اْت َِ، ؾكاض إيٝ٘، ْٖل عًٝ٘ يف عا ٕٖ ايٛقَٛع يـٝؼ  ي٘ اسبه ٍٖ شيو ع٢ً أ ٢ٗ، ؾس

 قٟٛيا ي٘.



٬ََّم ع٢ً ايٓٚهاِح  ِٔ عًَّل اي ُٖ  159       س بٔ ؾاحل ايعتٝيبخايز.           ضؾُع ازٝبٓاِح َع

ٗٞ ِٔ ؾعٕٝب، عٔ  (113)ٚأخَطز ايبٝٗك ٌَ ايٓٚهاِح سسَٜح عُِطٚ ب ٬َِّم قب يف بأب اي
ٍُ اهلٔل ق٢ً اهلٝل عًٝ٘ ٚغًِ:  ٌَ ْهاح $أبٝ٘، عٔ دٚسٙ، قاٍ ضغٛ َٔ ططِٜل # ٫ ط٬َم قب

ِِ ٫ طـ٬َم ؾُٝـا ٫   $عُـط ٚ، ٚيؿٝعـ٘:    ، َٚٔ ططِٜل َٛط  ايٖٛضاِم، عٔ(114)سبٕٝب املعِّ
 .(115)#مئًٝو، ٫ٚ عتَل إ٫ ؾُٝا مئًٝو

ِٔ أبـٞ َعطٚبـ١ٜ عـٔ     (116)قاٍ ٞٚ عٔ َٛط ، ٚضٚا١ٜٝ ابـ ّ  ايٖسغتٛا٥ : ٖصٙ ضٚا١ٜٝ ٖؿا
ٌِ ط٬ْم ٫ٚ بْٝع ؾُٝا ٫ مئًٝو، ٫ٚ عتَل ؾُٝا ٫ مئًـوٝ $َٛط :  قـاٍ:  #. يٝؼ ع٢ً ايٖطد

َٚاٙ أبٛ زاَٚز يف نتا ِٔض ّ .(117)ٔب ايٗػٓ َِ، عٔ ٖؿا ِٔ إبطاٖٝ ِِ ب  ، عٔ َػً

ِٔ ؾعٕٝب، عـٔ أبٝـ٘، عـٔ دـٚسٙ      ِِ، عٔ عُِطٚ ب ثِ أخَطز َٔ ططِٜل سبٕٝب املعِّ
ٍَ اهلٔل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:  ٕٖ ضغٛ ِٔ عُط ٚ، أ ٫ ط٬َم إ٫ بعَس ْهاح ، $عبٔس اهلٔل ب

ِٔ ؾعٕٝب; بعُهِٗ قـاٍ:  ، قاٍ: ضٚاٙ مجاع#ًَٕٔو(118)ص بعَسط٫ٚ عتَل إ٫  ٠١ عٔ عُِطٚ ب
ِٔ عُط ٚ نُا قاٍ سبْٝب  عٔ دٚسٙ. نُا قاٍ َْٛط ايٖٛضاُم، ٚبعُهِٗ قاٍ: عٔ عبٔس اهلٔل ب

ُِ  .(119)املعِّ

ٟٚص  ٣َٚطعٔ أبٞ عباؽ ، عٔ ايٗسٚض ِٔ َعني ، أْـ٘ قـاٍ: عُـُطٚ    (120) ثِ ض ، عٔ اب
ُٔ ؾعٕٝب ثك٠١ َٕ: مس(121)ب ِٔ غؿٝا ِٔ ب ٍُ:   ، َٚض٣ٚ عٔ اسبػ ٘ٔ ٜكـٛ ِٜـ َٛ َٖ َٔ ضا عُ  إغشاَم ب

         ٔ ِٔ ؾـعٕٝب ثكـ١ٟ، ؾٗـٛ نـأَٜٗٛب عـٔ ْـاؾع  عـ ِٟٚ عٔ عُـِطٚ بـ ِٔ   (122)إشا نإ ايٖطا ابـ
َٔ عبـٔس اهلٔل،      (123)عَُط ٖٞ بـ ٌ ، ٚعًـ َٔ سٓبـ ٟٚ أْٖ٘ قاٍ: ضأُٜ  أمحَس بـ ، َٚض٣ٚ عٔ ايبداض

ِٔ ؾـ   َِ ؼبتٗذٕٛ حبسٜٔح عُِطٚ بـ َٔ إبطاٖٝ ٟٖ، ٚإغشاَم ب َُٝس عٕٝب، عـٔ أبٝـ٘، عـٔ    ٚاسٝب
ِٔ ؾـعٕٝب   (124)دٚسٙ ٟٚ أْٖ٘ قاٍ: قس قٖض مساُع عُِطٚ بـ ٣َٚ عٔ أبٞ بهط  ايٖٓٝػابٛض ، ٚض

ِٔ عُط ٚ  .(125)َٔ أبٝ٘، ٚمساُع ؾعٕٝب َٔ َدٚسٙ عبٔس اهلٔل ب

َٕ ٝأِضٜـس طعـٔ دـٚسٙص    ِٕ ٜهٛ ُ٘ أ ٞٗ: إشا قاٍ ايٖطاٟٚ: عٔ َدٚسٙ، ؾإْٖ٘ ٜؿٔب  قاٍ ايبٝٗك

ُٕ َطغـًٟا، ؾـإشا قـاٍ     ضبُٔس ب (126) ِٔ عُط ٚ، ٚضبُْس يٝػ  ي٘ قشب٠١، ؾٝهـٛ ِٔ عبٔس اهلٔل ب
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ٍُ، ٚقـاض اسبـسُٜح َٛقـٟٛيا، ٚاهلل      ِٔ عُط ٚ، ظاٍ اإلؾـها ِٟٚ: عٔ دٚسٙ عبٔس اهلٔل ب ايٖطا
 .(127)أعًِ

ِٔ عبٔس اهلٔل ٜطٜؾُع٘ قاٍ:  ٞٗ سسَٜح دابِط ب ٌَ ْهاح ، ٫ٚ $ٚأخَطز ايبٝٗك ٫ ط٬َم قب
ٌَ ِٔ أبٞ ش٥ٕبص# ًَٕٔو عتَل قب ِٔ أبٞ ؾٝب١ٜ، سسثٓا ٚنْٝع، عٔ طاب ، عـٔ  (128) َٔ ططِٜل اب

ِٔ املٓهسِض، عٔ دإبط ؾصٜنطٙ (129)عٛا٤ٕ، عٔ  .(130)ضبُٔس ب

ِٔ      (132)، سٖسثين(131)ٚأخَطد٘ أّٜها َٔ ططِٜل عٛا٤ٕ دابْط، َٚـٔ ططٜـِل ضبُـٔس بـ
 .(134)دابْط (133)املٓهسِض سٖسثين

 ٌ ِٔ دب ٍُ اهلٔل قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ:      ثِ أخَطز سسَٜح َعأش ب ٫ $، قـاٍ ضغـٛ
ًَٕٔو ِٔ       ،#ط٬َم إ٫ بعَس ْهاح  ٫ٚ عتَل إ٫ بعَس  ِٔ دـطٜر ، عـٔ عُـِطٚ بـ َٔ ططِٜل ابـ

 .(135)زٜٓاض ، عٔ طاٚؽ ، عٔ َعإش، ؾصٜنطٙ

ٍُ اهلٔل قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘    (136)قاٍ َِٜٚٓا شيو أّٜها يف ايهتأب ايصٟ نَتب٘ ضغـٛ : َٚض
 ِٔ ِٔ عباؽ ، ٚعا٥ؿـ١ٜ  ٚغًِ يعُِطٚ ب ِٔ عَُط، ٚاب ٞن، ٚاب َٟ شيو أّٜها عٔ عً ِٚ ّ ، ُٚض سع

ٍُ       (137) طٚغرِيِٖص ضنٞ اهلٝل تعاىل عِٓٗ، عٔ ايٖٓيٚب قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ، ٖٚـٛ قـٛ
ِٔ عباؽ  ٚعا٥ؿ١ٜ ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ. ٞن ٚاب  عً

ٞن ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ َػّٓسا عٔ ا ٞٗ أثَط عً ِٖ أخَطز ايبٝٗك ٕٖ ضدًٟا غٜأٍ ث ِٔ أ سبػ
ِٖٚدـُ  ؾ٬ْـ١ٜ ؾٗـٞ طـايْل،       ِٕ تع ًٞـُ : إ َٔ أبٞ طايٕب ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ قاٍ: ق ٖٞ ب عً

 :ٙٞ ِٖٚدٗا، ؾ٬ ؾ٤َٞ عًٝو$ؾكاٍ عً  .(138)#تع

ِٔ عباؽ ، قاٍ:  ِٖ أخَطز عٔ عهط١َٜ، عٔ اب ِٔ     $ث ِٕ ٜٝهـ ُٔ َػـعٕٛز، ٚإ َا قاهلـا ابـ
ٌِ ِٖٚدُ  ؾ١ْٜ٬ ؾٗٞ طايْل، قاٍ اهلٝل تباَضى ٚتعاىل:  قاهلا ؾعي١َّٝ عامل ; يف ايٖطد ٍُ: إشا تع ٜكٛ

{ ٖٔ ُٖ ُُـٛ َّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ََُٓٛا ِإَشا َْٜهِشُت َٔ ل َٗا ائَّصٜ {َٜا ٜأٜٗ
، ٚمل ٜكـٌ: )إشا طًكـتِ   (139)

 .(140) امل٪َٓات ثِ ْهشتُٖٛٔ(
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ٞٗ يف شيو أؾٝا٤َ تَطٞنٓا ٔشنَطٖا اختكاّض ِٔ ي٘ٚغام ايبٝٗك ًُٞتطاَدِع َٔ ايٗػٓ  .(141)ا ؾ

ٚٞ َّاب ِٔ يًد َٕ: "قٛٝي٘: ٫ طـ٬َم، َعٓـاٙ    (142)ٚيف َعامِل ايٗػَٓ قاٍ ايؿُٝذ أبٛ غًُٝا
ٌِ ٬َِّم امل٪ٖد ِِ اي ُٞ سه َٞ  (143)ْؿ ِٕ متًٜو بعكٔس ايٓٚهاِح، ٖٚٛ ٜٞكَتٔهٞ ْؿ ٌَ أ ع٢ً املطأ٠ٔ قب

َٕ يف اَطأ٠ٕ بعٝ ِّ غٛا٤ّ نا ًٜــ     ٚقٛٔع٘ ع٢ً ايعُٛ ٖٔ، ٚقـس اخَت ٓٔٗا أٚ يف ْػـا٤ٕ ٫ بأعٝـأْٗ
ِٔ عٖباؽ ، ٚعا٥ؿ١ٜ ضنٞ اهلٝل تعـاىل عـِٓٗ أْٗـِ مل     ٞن، ٚاب َٟ عٔ عً ِٚ ايٖٓاُؽ يف ٖصا; ؾُط
ِٔ املػـٝٔب، ٚعٛـا٤ٕ،           َٟ شيـو عـٔ ُؾـطٜض ، ٚابـ ِٚ ِٚا ط٬ٟقا إ٫ بعـَس ايٓٚهـاِح، ٚقـس ُض َٜط

ِٔ دبري ، ٚعهط١َٜ، ٚقتاز٠ٜ ٞٗٚطاٚؽ ، ٚغعٝٔس ب ُّ ايٖؿاؾع َٖب اإلَا  .(144)، ٚإيٝ٘ ش

َٖب  ٟٗ، ٚإيٝ٘ ش ٌَ ايٓٚهاِح، ٚب٘ قاٍ ايٗعٖط ٬َِّم قب ِٔ َػعٕٛز إٜكاُع اي َٟ عٔ اب ِٚ ُٚض
ِٟ  .(145)أقشاُب ايٖطأ

ُٔ أبٞ ي٢ًٜٝ ٞٗ ٚاب ِٕ شٜنط(146)ٚقاٍ َايو٠ ٚا٭ٚظاع اَطأ٠ٟ بعٝٓٔٗا، أٚ قـاٍ:   (147): إ
ِٖ ؾًٝؼ بؿـ٤ٕٞ، ٚنـصيو قـاٍ ضبٝعـ١ٝ    َٔ قب١ًٕٝ أٚ بًٕس بعٝٓٔ٘، داظ، ٚ ِٕ ع ، ٚقـاٍ  (148)إ

ٟٗ ّ . ٚقــاٍ أمحــُس ٚأبــٛ  (149)ايجــٛض ّٛا َــٔ شيــو: إشا قــاٍ إىل غــ١ٕٓ أٚ ٚقــٕ  َعًــٛ عبــ
ِٟٚ    (150)عبٕٝس ََط بـايٖتعِٜٚر. ُٚض ِٔ ْٜهـض مل ُٜـِ٪ ِٕ مل ٜٝه ََِط بايؿطاِم، ٚإ ِٕ نإ ْٜهض مل ُٜ٪ : إ

ٚٞ ُٛ ٖصا عٔ ا٭ٚظاع  .(151)عب

ََٔ قـاٍ بعـاِٖطٙ، ٚأدـَطاٙ    قاٍ ايؿُٝذ أب َٕ: ٚأغعُس ايٖٓاِؽ بٗصا اسبسٜٔح  ٛ غًُٝا
ْٔص ٍ ، طٚاسبسُٜح سػ ٍ  ٚسا ََٔ ؾٖطم بنَي سا َٔ٘; إِش ٫ سٖذ١ٜ ََع  ، ٚقـاٍ  (152) ع٢ً عُٛ

ٌَ      (153)أبٛ عٝػ٢ َّـ٬ِم قبـ ٟٗ ؾـ٤ٕٞ أقـٗض يف اي ًٞـُ : أ ٌَ، ؾك َٔ إمساعٝ : غأٞيُ  ضبَُس ب
ُٔ عباؽ  عٔ ٖصا، ايٓٚهاِح؟ ؾكاٍ: سسُٜح عُِط ِٔ ؾعٕٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دٚسٙ. ُٚغ٦ٌ اب ٚ ب

ٖٔ  }ؾكَطٜأ قٜٛي٘ تعاىل:  ُٖ ُُـٛ ًَّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ََُٓٛا ِإَشا َْٜهِشُت َٔ ل َٗا ائَّصٜ  ،(154)اٯٜـ١ {َٜا ٜأٜٗ
ُِ خ٬ٟؾا أْٖ٘ يٛ باع غًع١ٟ ٫ مئًٝهٗا، ث ِ ًَٜٜهٗـا أْـ٘   ٚقٛٝي٘: ٫ بَٝع إ٫ ؾُٝا مئًٝو، ٫ أعً

ٞٚ.(155)٫ ٜكٗض ؾٝٗا" َّاب ُّ اشب ٢َٗ ن٬  . اْت
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  ِ ِٔ ا٭ضبعـ١ٝ يف نتـٔبٗ َٚاٙ أقشاُب ايٗػٓ ِٔ ؾعٕٝب ض ، ٚقـاٍ  (156)ٚسسُٜح عُِطٚ ب
      ْٔ ٟٗ: سػـ ٌَ ايٓٚهاِح نُـا تكـٖسّ. ٚقـاٍ ايرتَـص ٬َِّم قب ٟٗ: ٖٛ أقٗض ؾ٤ٕٞ يف اي ايبداض

ُٔ ؾ٤ٕٞ يف ايبأب ُِ: قـشُٝض اإلغـٓازٔ   (157)قشْٝض. ٚقاٍ: ٖٛ أسػ . (158). ٚقاٍ اسبـان
ْٔ ٞٚ أْٖ٘ قاٍ: إْٖ٘ سػ  .(159)ُْٚٔكٌ عٔ اشبٛاب

ٍ  يف بأب ايُٝنِي ؾُٝا ٫ مئًٝو: "اختًٜٝؿٛا إشا سًٜــ   َّا ِٔ ب ٟٚ ٫ب ٚيف ؾطِح ايبداض
ٌِ ؾكاٍ َايو٠ ِٕ ًَٜٜه٘ يف املػتكب ٌُ ٜعٔتُل َا ٫ مئًٝو إ ِٕ عٖٝٔ أسـّسا أٚ قب (160)ايٖطد ًٝـ١ٟ  : إ

ّْ، طملص    ٌٗ ممًٕٛى أًَٔٝهـ٘ أبـّسا سـطا ِٕ قاٍ: ن ََ٘ ايعتُل، ٚإ َِـ٘ عتـْل،    (161) أٚ دّٓػا يِع ًَٜع
ِٔ مل       ِٕ مل ٜعـٝٚ ََـ٘ اسبٓـُح، ٚإ ِٕ عٖٝٔ قب١ًٟٝ أٚ بًس٠ٟ أٚ قـؿ١ٟ َـا، يِع ٬َِّم; إ ٚنصيو يف اي

َِ٘، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ٜ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ٚأقشاُب٘ َّ(162)ًَٜع َُ٘ اي ٬ُم ٚايعتُل غٛا٤ّ : ًَٜع
ٗٞ ِٖ أٚ خٖل، ٚقاٍ ايٖؿاؾع ِٖ. (163)ع َُ٘; ٫ َا خٖل ٫ٚ َا ع  : ٫ ًٜع

ََـٔ      ٌٖ اهلٝل تعـاىل هلـِ، ٚ َُٛا َا أَسـ ِٕ ؼبٚط ٢َٗ عباَزٙ أ ٕٖ اهلٜل تعاىل ْ ٚسٖذ١ٝ َايٕو أ
ٌٖ اهلٝل تعـ   ٌٖ َا أَسـ ِّ ع٢ً ْؿٔػ٘ ن اىل يـ٘، ٚسٖذـ١ٝ   اغَتِج٢َٓ َٛنَع ْهاح  أٚ عتل  ؾًِ ؼبٚط

ََدـَطُز       ََدَطُدٗـا  ِٕ قـَسض عًٝٗـا، ٚ َُ٘ ايٛؾا٤ُ بٗـا إ ٌٖ ًٜع ايهٛؾٝٚني أْٖٗا طاع٠١ هلٔل عٖع ٚد
ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ قٛٝي٘ ق٢ً اهلٝل  ِٕ، ٚسٖذ١ٝ ايٖؿاؾع ٍُ َايو٠ يف ا٭ميا ايٖٓصِض، نُا ٜكٛ

٫َّ ْصَض يف َعك١ٕٝ، ٫ٚ ؾُٝا ٫ مئًٝو ا$عًٝ٘ ٚغًِ:  ُٔ لز َِـ٘ ايٖٓـصُض   (164)#ب ، ٚإشا مل ًَٜع
ٕٖ اهلٜل تعـاىل إُْٖـا دَعًٜـ٘ يف        َّـ٬ُم ؾـإ َٖـا اي ََ٘، ٚأ ِٕ ٫ تًَع ِٜٚي٢ أ ؾُٝا ٫ مئًٝو ؾايُٝنُي ٜأ

ٖٔ}نتأب٘ بعَس ايٓٚهاِح، ؾكاٍ تعاىل:  ُٖ ُُٛ ًَّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ص، 49طا٭سـعاب: {ِإَشا َْٜهِشُت
ِٖ( ٫ ت  . اْت٢ٗ. (165)ٛٔدُب غرَي ايتعكٝٔب"ٚ)ث

ِٔ سكني  يف قٖك١ٔ املـطأ٠ٔ ايـ  ْـَصَضِت يف ْاقـ١ٔ      َٕ ب ٚمل ٜصنط ايبٝٗكٞ سسَٜح عُطا
َٚاٙ      ِٕ اهلٝل أظٜباٖا عًٝٗا ٜيتـصحٜبٖٓٗا، ٖٚـٛ سـسْٜح قـشْٝض َض ايٓيٚب ق٢ً اهلٝل عًٝ٘ ٚغًِ إ

ِٔ ُسِذـط     ٞٚ بـ ِٔ سطٕب، ٚعً ِْ يف قشٝٔش٘، عٔ ظٖرِي ب ٟٚ، ٚايًؿـٝغ يـعٖري ،    َػً ايٖػـعس
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َِ، سٖسثٓا أُٜٗٛب، عٔ أبٞ ٔق٬ب١ٜ، عٔ أبٞ املَّٗـٔب، عـٔ    ُٔ إبطاٖٝ ٌُ ب قا٫: سٖسثٓا إمساعٝ
ٌ  ٚؾٝ٘:  ِٔ ُسَكني  يف سسٜٕح طٜٛ َٕ ب ، ٚٝأقـٝبٔ   (166)ٚٝأٔغَطت اَطأ٠٠ َٔ ا٭ْكاِض$عُطا

ُّ ُٜط   ََٛثاِم، ٚنـإ ايكـٛ َُٗـِ بـنَي َٜـَسٟ بٝـٛٔتِٗ،      ايَعِهبا٤ُ، ؾهاْ  املطأ٠ٝ يف اي ؼبـٕٛ ََْع
ٌَ، ؾذَعًِٜ  إشا َزَِْ  َٔ ايبعرِي َضٜغا، ؾترُتٝنـ٘   َٛثاِم، ؾأَتٔ  اإلب ًٜتِ  شاَت ي١ًٕٝ َٔ اي ؾاْٜؿ

ٖٛقـ٠١  ََُٓ َٞ إىل ايَعِهبا٤ٔ، ؾًِ تِطُؽ، قاٍ: ْٚاق٠١  ِٖ    (167)ست٢ تٓتٗ ، ؾكَعـَسِت يف َعُذِعٖـا، ثـ
ًٜٜكِ ، ْٚٔصُضٚا ٜٛ ِٕ ظبَّاٖـا اهلٝل   (168)ظَدَطِتٗا ؾاْ ًُٜبٖٛا ؾٜأِعَذَعتِٗ قاٍ: ََْٚصضت هلٔل إ ٜٛ بٗا ؾ

ٍِ اهلٔل         ََٔ  املسٜٓـ١ٜ َضلٖـا ايٖٓـاُؽ، ؾكـايٛا: ايَعِهـبا٤ُ ْاقـ١ٝ ضغـٛ عًٝٗا ٜيتصحٜبٖٓٗا، ؾًُا قٔس
ٍَ اهلٔل ملسو هيلع هللا ىلص ِٛا ضغٛ ِٕ ظبَّاٖا اهلٝل تعاىل عًٝٗا ٜيتٓشَطْٖٗا، ؾأَت  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكاي : إْٖٗا َْصَضِت إ

ِٕ ظبَّاٖا اهلٝل تعاىل عًٝٗا $ُطٚا شيو ي٘، ؾكاٍ: ؾَصٜن َٕ اهلٔل، ب٦َؼ َا َدَعِتٗا، ََْصَضِت إ غبشا
 .(170()169)#ٜيتٓشَطْٖٗا! ٫ ٚؾا٤َ يٓصض  يف َعك١ٕٝ ٫ٚ ؾُٝا ٫ مئًٝو ايعبُس

ٍُ عٔ اسبٓؿ١ٖٔٝ أْٖ٘ إشا  ٚا٫ستذاُز َٓ٘ نا٫ستذاِز َٔ ا٭سازٜٔح ايٖػابك١ٔ، ٚاملٓكٛ
٬ََّم ع٢ً املًٔو طٚحبازٕخصعَّل  ٌْ (172)لخَط بعَسٙ أْٖ٘ ٜكٗض ايٖتعًُٝل (171) اي ، ٖٚصا ؾاَ

َٖٚدٗا  ِ  ؾأْٔ  طايْل، ٚقٝاُؽ ٖصا أْٖ٘ إشا تع ـَ زضٖ ِٝٔتين أي ٜٛ ِٕ تعٚدُتٔو ٚأع ملا إشا قاٍ: إ
ٌَ ًَٔه ٬َِّم قب ـَ، ٖٚصا بُٝع اي ًُٝل ٚمئًٝو ا٭ي ٞٛ ِ  أْٖٗا ت ـَ زضٖ ِٜٛت٘ أي ٘، ٚاهلٝل تعـاىل  ٚأع

ٖٔ  }مل ُٜٔبِض ايؿس١ٜٜ إ٫ يف املًُٛن١ٔ قاٍ اهلٝل تعاىل:  ُٖ ُُٛ ُِٝت ُٖا لَت َٔ ِِ ٜإٔ َتٞأُخُصٚا  ٌٗ ٜيٝه ٫َٜٚ َٜٔش
٘ٔ ٜؾـ٬ٜ ُدَٓـاَح         ًَّـ َُـا ُسـُسَٚز اي ِِ ٜأ٫َّ ُٜٔكٝ ِٕ ٔخٞؿـُت ٘ٔ ٜؾـِإ ًَّ َُا ُسُسَٚز اي َؾ٦ِٟٝا ِإ٫َّ ٜإٔ ََٜداٜؾا ٜأ٫َّ ُٜٔكٝ

َ٘ٔعًٜ َُا اٞؾَتَسِت ٔب َُا ٔؾٝ ِٗ ِٝ}
(173). 

 ٍَ ِٕ ٫ قٛ ُٜٛع ب٘ أ ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘، ؾايصٟ أق َٖا ع٢ً َصٖٔب ايٖؿاؾع ٚأ
ِٕ أعِٛٝٔتين( يًؿِٛض  ٕٖ )إ ٞٚ بايٛقِٛع، ٚبتكسِٜط ثبٛٔت٘ ٫ دب٤ُٞ يف ٖصٙ أقًٟا; ٭ يًٖؿاؾع

ٕٖ ايتعَٜٚر قأط ٌُ ؾٝ٘ ايؿُٛض; ٭ ٍَ: عَٓسٙ، ٖٚصا ٫ ؼبُك ِٕ ُٜكا ْع يؿٛض١ٖٜٔ اإلعٛا٤ٔ، ٚبتكسِٜط ٜأ
 ،ِٕ ٕٖ ايٖتعَٜٚر ٫ ُٜؿرَتٝط ؾٝ٘ ايؿُٛض، ؾَتٓاٜؾ٢ ايٖؿططا ِٜٛت٘ ؾّٛضا، ُٜعاَضُ  بأ َٖٚدٗا أع إشا تع
٢ٜٛ عٔكَب ايٖتعِٜٚر َٔ غرِي  َٖٚز ع٢ً ايؿِٛض ُٜٚع ِٕ ٜتع ٍِ: اؾَتَطٜط أ ِٕ قاٍ ع٢ً ٖصا ايكٛ ؾإ
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ٌ ، قًٓا: ٖصا خ٬ُف ٍَ ٫ ٜٞكَتٔهٞ ايؿَٛض،  ؾك ٖٚ ٕٖ ايٖؿطٜط ا٭ ٍِ، ؾإ ٖٚ َٛنِٛع ايٖؿطٔط ا٭
ٍِ ع٢ً ايٖجاْٞ يف ايٖتطاخٞ  ٖٚ ٕٖ قها٤َ ا٭ ِْ، نُا أ ٍِ ذبهُّ ٖٚ ؾكها٤ُ ايٖؿطٔط ايٖجاْٞ ع٢ً ا٭

ِٔ ؼب٢َٝ ٌٜٛ شيو قّٛعا، ٚيف تعًِٝل ضبُٔس ب ِٕ ب ُٖا تٓاٜؾ٢ املٛنٛعا ِْ، ؾً تًُٝٔص  (174)ذبهُّ
٬َِّم ٚايٖتًِٛٝل  (175)ايَػٖعايٞ َِ املػأي١ٔ َِٜٓبٓٔٞ ع٢ً َعطؾ١ٔ َع٢َٓ اي ٕٖ ؾٗ يف اشب٬ٔف أ

٬ََّم نايٖتًِٛٝل مبع٢ّٓ ٚاسٕس، ؾكٛٝيِٗ: طَّل  ٕٖ اي ِِ أ ٚسكٝك١ٔ ايٖتعًِٝل، ؾُعتٜكُس اشٜبك
َٖا ايٖتعًُٝل ؾًٝؼ َّا، ٚأ ُّا ٚن٬ ٍِ، بٌ  تًٟٛٝكا ٚط٬ٟقا، نكٛٔيِٗ: نَِّ تهًٝ ط٬ٟقا يف اسبا

ِّ ايٓٚهاِح  ٍِ عَٓس ٚدٛٔز ايٚكٜؿ١ٔ، ؾًِ ٜؿتٔكِط يف تكشٝٔش٘ إىل قٝا ٜكرُي ط٬ٟقا يف ثاْٞ اسبا
 إ٫ سنَي ٜكرُي ط٬ٟقا.

       ،ٌٚ َّـ٬ُم ؾٗـٛ ايٛاقـُع يف احملـ َٖـا اي ِٕ، أ َُتػـاٜطا ٬ََّم  ٕٖ ايتًَٛٝل ٚاي َٚعتكُسْا: أ
ِّ ٜٛ َّـ٬ِم باإلٜكـاِع،     ٚايٖتًُٛٝل إٜكاْع َٔ امٝل ِل، ٚايٖتًُٛٝل ٚايٖتعًُٝل ن٬ُٖـا تكـٗطْف يف اي

َٕ ايٓٚهـاِح    َّـ٬ِم زٚ ٖٛض ، ٫ٚ ًَٜو يً َُتك ٬َِّم غرُي  َٕ ًَٔو اي ٬َِّم زٚ ٚايٖتكٗطُف يف اي
٬ََّم غرُي ايٖتًِٛٝل، ٚايٖتًٛٝـُل تكـطٗ   ٕٖ اي ٌَ املًٔو، ٚايعباض٠ٝ عٓ٘: أ ْف يف ؾًٝػٞ ايٖتعًُٝل قب

ِٕ زخًٞـٔ      ََٔ قـاٍ ٭دٓبٖٝـ١ٕ: إ  ٖٕ ٬َِّم باإلٜكاِع، ٜٚتأُٜٖس َا شٜنِطْاٙ بايٖتعًِٝل املًِٜٛل، ؾإ اي
ٌُ ط٬ْم ب٬ ْهاح ، ؾـايٛاقُع   ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل. نإ ايٓٚهاُح َهُّطا ؾٝ٘ قّٛعا; إِش ٜػَتشٝ

ِّ أبًُؼ ثبّٛتا َٔ املصنِٛض قطؼٟبا، ؾس ٕٖ املاَْع َٔ ايكٖش١ٔ اْتؿا٤ُ َٔ نطٚض٠ٔ ايه٬ ٍٖ ع٢ً أ
ٍِ، ؾـ٬ ؼبتـاُز يف           ٕٖ ايٖتًٛٝـَل يـٝؼ بٛـ٬م  يف اسبـا ِِ أ َُـُس اشٜبكـ َّٛـ٬ِم، َٚعَت ًَٔو اي
ُّ املطنَُّب َٔ  تكشٝٔش٘ إىل ايٓٚهاِح، ٚتكطُٜطٙ أْٖ٘ مينْي; إِش سٗس ايُٝنِي بػرِي اهلٔل تعاىل ايه٬

ُٚٔدَس َٗط ؾٝ٘ َككُٛز ايٖؿطٔط ٚازبعا٤ٔ، ٚقس  َٞ ايٖتعًُٝل ميّٝٓا يف ايُعطٔف ٚايٖؿطِع، ٚظ ُٚ ا، ُٚغ
  ٌٗ ٬َِّم، ٚضبـ ـٔ َُٓع ايٖٓؿِؼ َٔ احملًٛٔف عًٝ٘ خٟٛؾا َٔ ٚقِٛع اي ايُٝنِي; إِش غطُ  اسباي
٬َِّم َٛدٛز٠٠، ٚيهٖٓٗا َطنَّبـ٠١ يف غـٝاِم    ايُٝنِي شاْت، ؾ٬ ؼبتاُز إىل ايٓٚهاِح، ٚقٝػ١ٝ اي

ِٞ ن٬ ٕٖ ن١ًُٜ ايٖؿٗاز٠ٔ َطنَّب٠١ َٔ ايٓؿ ِِ املؿطٔز، أ٫ تَط٣ أ ُِ املطنَّٔب غرُي سه ّ  لخَط، ٚسه
َّـ٬ِم    َٞ بايٚصنِط يهإ نؿّطا، نصيو قـٝػ١ٝ اي ُُٗا ايٖتٛسُٝس، ٚيٛ أؾَطز ايٓؿ ٚاإلثبأت ٚزع



٬ََّم ع٢ً ايٓٚهاِح  ِٔ عًَّل اي ُٖ  165       س بٔ ؾاحل ايعتٝيبخايز.           ضؾُع ازٝبٓاِح َع

ُٚٔدَست ايٚكؿ١ٝ مل تبَل ايٚكـؿ١ٝ ؾـ   طٟطا بعـَس ايٛدـٛٔز،   يف تطنٝٔب ايُٝنِي نإ ب٘طا، ْعِ إشا 
ٌٖ تطنٝـُب   ُٚٔدس مل ِٜبَل ؾطٟطا، ٚاعب ٌُ عًٝ٘ َا مل َُٜٛدِس، ؾإشا  ٕٖ سطَف ايٖؿطٔط إُْٖا ٜسُخ ؾإ
ُّ ًَُٜٛل ايٖتعًٝـِل،   ُٕ ط٬ٟقا، ٫ٚ ًَٜع ٬َِّم َؿطز٠ٟ ؾٝهٛ ايُٝنِي، ٚعَٓس شيو تِبٜك٢ قٝػ١ٝ اي

َّ ايٛقِٛع  َٕ َعًٛ ِٕ ٜهٛ ٕٖ ازبعا٤َ َٜٓبٔػٞ أ عَٓس ايٖؿطٔط، إَا غايّبا نُا يف قًٔب ايٓٚهاِح، ؾإ
ًِٜل ؾًـٝؼ ايٓٚهـاُح    ٞٛ َٖا يف امل أٚ ٜكّٝٓا نُا يف ايٖتعًِٝل املكٖٝٔس باملًٔو سٖت٢ تَٓعٔكَس ايُٝنُي، ٚأ
  ِّ ٌُ اغتُطاُض عـس ٬َُّم; إٔش ا٭ِق ٌُ ٫ٚ ٜٜكُع اي ُّا، ٫ٚ قٖٝسٙ بصنِطٙ، ؾايػايُب أْٖٗا تسُخ قا٥

ٌِ ازبعا٤ٔ.ايٓٚ  هاِح، ؾاَتََٓع ا٫ْٔعكاُز شبً

ٌٚ، ٚايٖؿـطٝط     ََٔ قاٍ: قٛٝي٘: أْٔ  طايْل. إُْٖا َٜٓعٔكُس غبّبا إشا اٖتَكـٌ باحمٜلـ  َِٗٓٚ
َٕ عٓـَسٙ    ٍُ، ؾٝهـٛ ٌَ ا٫ٚتكا ِٕ تٛدَس ايٚكؿ١ٝ ٚؼبُك ٌٚ، ؾَُُٝٓع ايٖػَبب١ٜٖٝ إىل أ ميَُٓع اٚتكاٜي٘ باحمل

 غبّبا.

ُ٘ ازبُِع ٚازبٛاُب: أْٖ َٕ ايٖتعًِٝل ميّٝٓا، ٚيهٖٓ٘ ٫ ُٜٓايف نَْٛ٘ إٜكاّعا، ٚٚد ُِ نٛ ا ُْػِّ
ٍِ، ٚايٖعُٚز أَت٢ ب٘ يَُٝٓـَع ْؿَػـ٘    ٬َِّم عَٓس ايٗسخٛ ٕٖ ايٖؿاضَع دَعٌ ٖصا ايًؿٜغ إٜكاّعا يً أ
     ٖٕ ٬َِّم، ؾًٝؼ بـنَي ايه٬َـني تٓـإف، ٚقـطُف ا٫عـرتاِ  أ ٍِ خٟٛؾا َٔ اي  َٔ ايٗسخٛ

ِٝـُتِ     ٍُ: إٕ عَٓ ٕٖ سٖسٙ ايٖؿطٝط ٚازبـعا٤ُ، ؾٓكـٛ ايٖتعًَٝل اْعٜكَس ميّٝٓا يف املًٔو; ؾػٝكٛيٕٛ: ٭
ُِٝتِ ب٘ دعا٤ّ ٚاقّعا عَٓس ايٖؿطٔط غايّبـا   ِٕ عَٓ ب٘ دعا٤ّ َصنّٛضا ؾكٞط ؾٗٛ بايٖتعًِٝل املًِٛل، ٚإ

ّْ ايٛقُٛع عَٓس ا ٬ََّم َعًٛ ٕٖ اي يٓٚهاِح ٜكّٝٓا أٚ غايّبا سٖت٢ تَٓعٔكَس ايُٝنُي، أٚ ٜكّٝٓا، ؾَبُٝٚٓٛا أ
ّْ ايٛقُٛع ؾاَْعكَس  ِٖ َعًٛ ٕٖ ازبعا٤َ َث ٌٖٚ ٜٚقع ايٓٚعاُع إ٫ ؾٝ٘؟ خب٬ٔف ايٖتعًِٝل يف املًٔو; ؾإ

 ايُٝنُي.

َِٓبٓٔٞ ع٢ً اْعكأز ايَُٝنِي، ٚاْعكاُز ايـُٝنِي َؿـطٚط٠    ٬َِّم َٜ ٕٖ ٚقَٛع اي ٌُ: أ ٚاسباق
َّ ِٕ اي ٌٗ ايٓٚعاِع، ؾكاض زّٚضا.بهٛ َّ ايٛقِٛع، ٖٚٛ ضب  ٬ِم َعًٛ
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ٕٖ ايٖتًَٛٝل َتَكٗطْف يف املـطأ٠ٔ.   ٌٚ بٓا٤ّ ع٢ً أ ٍَ باحمل ٕٖ ايٖؿطٜط ميَُٓع ا٫ٚتكا ٚقٛٝيِٗ: إ
ِٖ ايٛاقـُع اْكٛـاُع ايٓٚهـاِح،          َّٛـ٬ِم باإلٜكـاِع، ثـ يٝؼ نصيو; ؾإْٖا بٖٖٝٓا أْٖـ٘ تكـٗطْف يف اي

ُٔ ؼبٝـ٢    ٚايٖؿ ٌٚ، َٚا قاٍ ضبُـُس بـ َّؿٔغ، ْعِ ُٜ٪ٚخُط ٚقَٛع٘ يف احمل ٍَ باي طٝط ٫ ميَُٓع ا٫ٚتكا
٬َِّم: "ٚإشا  ِٕ يف اي ُٛٙ يف اهلسا١ٜٔ يًشٓؿ١ٖٔٝ ؾكاٍ يف بأب ا٭ميا ِِ قس ُشٔنط عب َُػَتُٓس اشبك أْٖ٘ 

    ِٕ ٌَ أ ٬ََّم إىل ايٓٚهاِح ٜٚقع َعٔكٝـَب ايٓٚهـاِح; َجـ ِٖٚدُتـٔو    أناَف اي ِٕ تع ٍَ ٫َـطأ٠ٕ: إ ٜكـٛ
ٞٗ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٫ ٜٜكـُع   ُٖٚدٗا ؾٗٞ طايْل، ٚقاٍ ايٖؿاؾع ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ؾأْٔ  طايْل، أٚ: ن

 :ُّ ٬َُّم يكٛٔي٘ عًٝ٘ ايٖك٠ٝ٬ ٚايٖػ٬ ٌَ ايٓٚهاِح$اي  . (176)#٫ ط٬َم قب

ٕٖ ٖصا تكٗطُف ميني ; يٛدٛٔز ايٖؿـطٔط ٚازبـعا٤ٔ، ؾـ    ُّ    ٚيٓا أ ٬ ُٜؿـَتطٝط ئكـٖشٔت٘ قٝـا
ٌَ شيو أثـُطٙ املٓـُع    ْٔ ب٘ عَٓسٙ، ٚقب ٕٖ ايٛقَٛع عَٓس ايؿطٔط ٚاملًٝو َتٝكَّ ٍِ; ٭ املًٔو يف اسبا
ـٔ    ٌُ َأثْٛض عـٔ ايٖػـً ِٞ ايٖتٓذِٝع، ٚاسبُ ٍْ ع٢ً ْؿ ِْ باملٓكطٔف، ٚاسبسُٜح ضبُٛ ٖٚٛ قا٥

ٟٚ (177)نايٖؿِعيب اٜؾ٘ إىل ؾطٕط ٜٚقع عكَٝب ايٖؿـطٔط،  ، ٚإشا أن(179)ٚغرِيُٖا (178)ٚايٗعٖط
ِْ يف   ٕٖ املًٜو قـا٥ ًٞٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل، ٖٚصا با٫ٚتؿاِم ٭ ِٕ زَخ ٍَ ٫َطأٔت٘: إ ِٕ ٜكٛ ٌَ أ َج
٬َِّم  ٍِ، ٚايعَّاُٖط بكا٩ُٙ إىل ٚقٔ  ايٖؿطٔط ؾٝٔكٗض ميّٝٓا أٚ إٜكاّعا، ٫ٚ ٜٔكٗض إناؾ١ٝ اي اسبا

ـُ َا َٕ اسباي ِٕ ٜهٛ َٕ ظـاّٖطا       إ٫ أ ِٕ ٜهـٛ ٕٖ ازبـعا٤َ ٫ ُبـٖس أ يٟها أٚ ٜهـٝٝؿ٘ إىل ًَـٕو; ٭
َٕ طبٟٝؿا يتشكِٝل ٠ٖٝٛ ٚايعُّٗـُٛض بأسـٔس ٖـصٜٔ     (180)يٝهٛ ٔ طَع٢ٓ ايُٝنِي، ٖٚٛ ايك ص ا٭َـطٜ

(181)    ِٕ ، ٚاإلناؾ١ٝ إىل غبٔب املًٔو مبٓعي١ٔ اإلناؾ١ٔ إىل املًٔو; ٭ْٖ٘ ظاْٖط عٓـَس غـبٔب٘، ؾـإ
ٕٖ     قاٍ ٭دٓب١ٕٖٝ: إ َٖٚدٗـا ؾـَسَخًٔ  ايـٖساض مل تًٛٝـِل; ٭ ِٖ تع ِٕ زخًٔ  ايٖساَض ؾأْ  طايْل، ث

ـَ يٝؼ مبايٕو، َٚا غـبٔب٘، ٫ٚ بـٖس َـٔ ٚاسـٕس      (183)ص أٚط أناؾ٘ إىل املًـٔو   (182)اسباي
ُّ اهلسا١ٜٔ  .(184)َُٓٗا". ٖصا ن٬

ُٔ ؼب٢ٝ، ٖٚصا ايصٟ قـايٛٙ َـٔ أ   ُّ ضبُُس ب ٕٖ قٜٛيـ٘:  ٚؾٝ٘ َع٢ٓ َا أؾاض إيٝ٘ اإلَا
ٌٚ، ؾتُتٓـُع         ٌٚ، ٚايٖؿـطٝط ميَٓـُع اٚتكـاٜي٘ باحملـ ٌَ باحملـ أْٔ  طايْل، إُْٖا ٜٓعكُس غبّبا إشا اٖتكـ
ٕٖ ايُٝنَي  ُٕ غبّبا، ٖٛ ْعرُي قٛٔيِٗ: إ ٍُ ؾٝهٛ ٌُ ا٫ٚتكا ِٕ ُتَٛدَس ايٚكؿ١ٝ، ٚؼبُك ايٖػبب١ٝٝ إىل أ
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ٌَ اسٔبِٓـٔح،      يَٝػِ  غبّبا يف إػبأب ايهؿَّـاض٠ٔ، ؾـإِْٖٗ قـاي    ُِ ايهؿَّـاض٠ٔ قبـ ٛا: ٫ ػبـُٛظ تكـسٜ
ٌَ ٚدٛٔز غبٔبٗا، ؾًِ ػبَعًٝـٛا ايـُٝنَي غـبّبا     ٌَ ٚدٛٔبٗا، ٚقب َُػتٔسيِّني بأْٖ٘ أٖز٣ ايهؿَّاض٠ٜ قب

َّؿٔغ.  َٔ ٚقٔ  اي

َّٝٔب ٞٗ    (185)ٚقس تٓاٜظَط ايكانٞ أبٛ اي َّايكـاْ َٔ ايٖؿاؾع١ٖٔٝ، ٚأبـٛ اسبػـنِي اي َ(186) 
ٞٗ مبا تكٖسّ، ؾكاٍ ي٘ ايكانٞ: ايَُٝنُي عٓـسٟ  َٔ اسبٓؿٖٝ َّٛايكاْ ٍٖ اي ١ٔ يف ٖصٙ املػأي١ٔ ؾاغتَس

ٕٖ ايُٝنَي متَُٓع َٔ اسبٓٔح، َٚـا ََٓـع َـٔ ايٖػـبٔب      ٞٗ بأ ِٔ ايٛايكاْ غبْب. ؾأداَب٘ أبٛ اسبػ
ِّ; ملـ     ِّ ٚاإلسـطا َٕ غبّبا يٛدٛٔبٗـا; نايٖكـٛ ِٕ ٜهٛ ا ََٓعـا  ايصٟ دبُب ؾٝ٘ ايهؿاض٠ٝ مل ػٝبِع أ

ٍَ: بٗـا غـببإ يف         ِٕ ُٜكـا ايػبَب ايصٟ ػبُب عَٓسٙ ايهؿَّاض٠ٝ َـٔ ايـٛط٤ٔ ٚغـرِيٙ، مل ػٝبـِع أ
ٕٖ ايـُٝنَي متَٓـُع اسبٓـَح;     ُِ أ ِّ َّٝٚٔب عٔ ٖصا، ٚقاٍ: ٫ ٝأَغ إػبأبٗا. ؾأداَب ايكانٞ أبٛ اي

ِِ ايؿ٤ٔٞ، بٌ إشا نإ ايؿ٤ُٞ َباّس َٕ َػري٠ٟ سبه ا ؾٗٛ بعـَس ايـُٝنِي   ٭ْٗا ٫ دبُٛظ إٔ تهٛ
ُٕ غـبّبا ملـا ٜتعَّـُل يف     ٕٖ ايُٝنَي َٛنٛع٠١ يًُِٓع، ؾ٬ ٜهٛ ُٔ٘. ٚأَا قٛٝي٘: إ بام  ع٢ً سه
ِٕ زخًٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل، ؾإْٖ٘ قَكـَس امٜلٓـَع بٗـٔصٙ     ٍَ ٫َطأٔت٘: إ ٌْ مبا يٛ قا ايهؿَّاض٠ٔ ؾباط

َٞ غَبْب ٖ ِٖ ٍِ ايٖساِض، ث َٔٔ ُزخٛ ٍَ أبٛ سٜٓٝؿ١ٜ  ايَُٝنِي  ٬َِّم. ٚهلصا قا َٔ اي َٔ ؾُٝا ٜتعَُّل بٗا 
َُ٘ اهلٝل تعاىل ًٞـٔ  ايـٖساَض    (187)ضٔس ٍَ ٫َطأٔتـ٘: إٕ زَخ ٌ  أْٖ٘ قا ِٕ ع٢ًٜ ضُد َِٗس ؾاٖسا : يٛ َؾ

َٕ ػٔبُب عًٜـ٢   ٕٖ ايٖهُا ِٔ ايٖؿٗاَز٠ٔ أ ِٖ ضَدعٛا ع ِٕ أْٖٗا زَخًِٜ ، ث َِٗس لخطا ؾأْٔ  طأيْل، َٚؾ
ِٔ غـَبّبا يف   ُؾٗٛٔز َٞ ايٖػَبُب; ٭ْٖٗا يٛ مل تٝه ٕٖ ايَُٝنَي ٖ ٌْ ٚأنْض ع٢ًٜ أ ايَُٝنِي، ٖٚصا زيٝ

َٕ ع٢ًٜ ُؾـٗٛٔز ايـَُٝنِي عًٜـ٢     ُٕ عًِٝٗ ؾُٝا أَٚدَب ايٖهُا ٬َِّم; مٜلا تعََّل ايٖهُا إٜكاِع اي
٬َِّم، ؾاْت ٕٖ ايَُٝنَي ناَْ  غَبّبا يف إت٬ٔف ايُبهِع ٚإٜكاِع اي ٌِ،  أ َٔ ايـٖسيٝ َٔ ٜكَض َا شنِطُت 

ٌُ مبػـأٜي١ٔ         ٛٝـ ٕٖ ٖـصا ٜب ٌِ َقـشْٝض، ٚقٛٝيـو: إ َٔ ايـٖسيٝ َٔـ ٕٖ َا شنِطَت٘  َّٛأيكاْٞ بأ ؾأداَب٘ اي
٬ََّم ؾٝـ٘ ٜٜكـُع،    ٕٖ اي ٕٖ ايٖػَبَب ٖٓاى ٖٛ ايَُٝنُي; ٭ ُّ; ٚشيو أ ٬َِّم ؾ٬ ًَٜع ايَُٝنِي يف اي

ٍُ: إٕ زخًٞـٔ  ايـٖساَض ؾأْـٔ  طـايْل.       أٜيا تَط٣ إٕ َقٖض يف ايَُٝنِي ب َّـ٬ِم؟! ؾٝكـٛ إٜكاِع اي
َُـ٪ٖخْط ٫ٚ ُٜػٝٚـُط،     ٌَ ايٖؿطٝط يتأٗخِط اإلٜكاِع ٫ يتػٝرِيٙ، ٚيصيو قايٛا: ايٖؿـطٝط  ٚإُْٖا زَخ
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  ٖٕ ُٕ ع٢ً ؾـٗٛٔزٖا; ٭ َٕ ايٖهُا ٬َُّم ٚاقّعا بايَُٝنِي ناَْ  ٖٞ ايٖػبُب ؾها َٕ اي ؾشنَي نا
َٖا يف َػأٜئتٓا ؾايَُٝنُي يَٝؼ يف يؿٔعٗا َا ُٜٛٔدـُب ايهؿَّـاض٠ٜ،    اإلٜكاَع ٌَ بؿٗاَزٔتِٗ، ٚأ سَك

َٕ غَبّبا يف إػبأبٗا.  ؾًِ ػٝبِع إٔ ٜهٛ

ًَّؿـٔغ خبـ٬ٔف ايـَُٝنِي       َٔ اي َٔـ ٬َِّم غَبْب  ٕٖ مينَي اي ٞٚ ٜكَتهٞ أ َّأيكاْ َٔ اي َٔ ٖٚصا 
ٞٚ    باهلٔل تعاىل، ؾإْٖٗا يَٝػِ  غَبّبا باي ِّٖٝـ١ٔ ٚيف ؾـطِح امٝلٗـٖصٔب يًعطاقـ ٍَ     (188)ٝه ملَّـا شنـَط قـٛ

١ََٜ  (189)امٝلٖٗصٔب ََدط  ُٔ َٟٚ امٔلػُٛض ب ٍَ: إٕ تعِٚدُ  اَطأ٠ٟ ؾٗٞ طايْل مل ٜكٖض; مٜلا َض "ؾإٕ قا
ٕٖ ايٓيٖب  ٌَ امٔلًـؤ      $قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ٌَ ايٓٚهـاِح ٫ٚ ٔعتـَل قبـ عٓـَس أبـٞ    (190)#٫ طـ٬َم قبـ

َٞ اهلٝل (191)سٜٓٝؿ١ٜ ٌٗ اَـطأ٠ٕ   ضن ٍَ: ٝنـ ّٚ ٖٚٛ إٔ ٜكٛ ٬َُّم يف تعًِٝل ايَعا  تعاىل عٓ٘: ٜٜكُع اي
ِٖٚدـُ  ٝؾ٬ْـ١ٜ ؾٗـٞ طـايْل ٚعٓـَس        ٍَ: إٕ تع ِٖٚدُتٗا ؾٗٞ طايْل. ٚاشباٚم ٖٚٛ إٔ ٜكـٛ تع

ِِ ايٓهاِح خب٬ٔف اشبـاٚم،   (192)َأيٕو ٍِ ُسه ّٚ ٭ْٖ٘ ُٜؿهٞ قٖشُت٘ إىل إبٛا ٫ ٜٜكُع يف ايعا
ٕٖ      اغتَس ٌَ ايٓهـاِح ٚٚقٛٔعـ٘ بعـَس ايٓهـاِح بـأ َُ٘ اهلٝل تعاىل ع٢ًٜ َعكٔسٙ قب ٍٖ أبٛ سٜٓٝؿ١ٜ ضٔس

ـَ إىل امٔلًٔو نايٛق١ٖٔٝ  ًَٕٔو إشا ٝأنٝ ٬ََّم ٜٔكٗض بايُػطِٚض ٚازٜبٗاٜي١ٔ ؾَكٖض َعكُسٙ يف غرِي  اي
َّ ظٜ ٍَ: إٕ ٜقٔس ٬َِّم إٔ ٜكٛ ُٕ ايَػَطِض يف اي ٍَ: ٚبٝا ُّ  ٚايٖٓصِض. قا ْس ؾأْٔ  طايْل; ٭ْٖ٘ قس َٜكـُس

ََذٜٗٛيـ٠١        ٬َِّم  ٍَ: إسـَس٣ ْٔػـا٥ٞ طـايْل ؾاملككـَٛز٠ٝ بـاي ُّ ٚازٜبٗاي١ٝ ؾٝ٘ إٔ ٜكٛ ٫ٚ َٜكُس
ٌِ ْاقٔت٘ أٚ مَثط٠ٔ ؾذَطٔت٘ ٚازٜبٗاٜي١ٝ ؾٝٗا إٔ ُٜٛقٞ بأسٔس  ٚايَػَطُض يف ايٛق١ٖٔٝ إٔ ُٜٛقٞ حٜبُ

ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ َتٓ ِٖ ثَبَ  أ ٍَ ي٘ ؾَٝكـرُي  َعبٝٔسٙ ث ًٝٔح َأي٘ ٫ٚ َا ًَٕٔو بإٔ ُٜٛقٞ بُج عٔكُس يف غرِي 
ََٔتـ٘:   ٍَ ٭ ََبيٙن ع٢ًٜ ايٚػطا١َٜٔ نائعتِل ٚإشا قا ٬ََّم  ٕٖ اي ٍَ ٚ٭ ٍ ، ٚنصيو يف ايٖٓصِض قا شا َا
ٌَ َتًُُّٔهـ٘ نـصيو          إشا ٚيِسٔت ٚيّسا ؾٗٛ ُسٙط. َعتَل عًٝـ٘ ٚيـُسٖا إشا ٚيَسِتـ٘ مبـا َعكـَسٙ قبـ

ُّ: ا ٬َُّم قايٛا: قٛٝي٘ عًٝ٘ ايك٠ٝ٬ ٚايػ٬ ٌَ ايٓهـاحِ  $ي َعٓـاٙ: ٫ طـ٬َم    #٫ ط٬َم قبـ
ٌَ ايٓهاِح". َٕ َعكُسٙ قب ُٔ ُْٛٔقُع٘ بعَس ايٓهاِح، ٚإٕ نا ٌَ ايٓهاِح ٚعب  ٚاقْع قب

ّْ    أسُسٖاٚازٜبٛاُب عٓ٘ بَج٬ث١ٔ أدَٛب١ٕ  َُعًـٛ َٕ ضاؾّعـا يًٓهـاِح ؾ ٬ََّم إشا نا ٕٖ اي : أ
ٕٖ اي٬َٛم ٫ ٜٜكُع عًٝٗـا، ؾـ٬ عبتـاُز ؾُٝـا ٖـٛ      َٔٔ س ٍِ ا٭دٓب١ٖٔٝ اي  ٫ ْٔهاَح عًٝٗا أ ا
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    ٍِ َٔ ايطغـٛ َٔـ َُػـَتؿإز    ٕ ٍْ إىل بٝا ٞ ، ملسو هيلع هللا ىلصََعكٛ ٌَ قٛٝيـ٘   ٚايٖجـاْ َُـ ٫ $: ملسو هيلع هللا ىلص: إٔ ُٜش
ٌَ ايٓهاِح ًَّؿـٜغ       # ط٬َم قب ٕٖ اي ََعكـْٛز; ٭ ِٔ، ؾـ٬ طـ٬َم ٚاقـْع ٫ٚ  ِّ ا٭َـطٜ ع٢ً ُعُٛ

ًُٝٔ َٛدـَب إٔ      ؼبت ٌَ ايٓهـاِح ٚاقّعـا ٫ٚ َعكـّٛزا يكـٖض ؾ ٍَ: ٫ ط٬َم قب ُٗا أٜيا تطاٙ يٛ قا
َٕ أسٔسُٖا  ََشًُنِي َّعا زٚ ََشُٟٛيا ع٢ًٜ   َٕ ٌُ ٚايجايُحٜهٛ َٟ َا ٜسٜؾُع ٖصا ايٖتأٜٚ ِٚ : قس ُض

َٞ اهللٝ      (193)ٖٚٛ َا َضٚاٙ ايٖساَضٝقٛيٗن يف غَٓٓٔ٘ ِٔ ُعُـَط ضنـ  تعـاىل  بإغـٓأزٙ إىل عبـٔس اهلٔل بـ
ٕٖ ايٖٓيٖب  ٍَ:  ملسو هيلع هللا ىلصعُٓٗا أ َٞ طأيْل. ؾكا ُٖٚز ؾ١ْٜ٬ ؾٗ ُّ أتع ٜٛ :ٍَ ٌ  قا ٌَ عٔ ضُد طَّـَل  $ُغ٦

ٕٖ اَطأ٠ٟ أَتٔ  ايٓيٖب  #َا مل ميًٝٞو ٞٚ أ ِٔ عً ِٔ اسٝبػنِي ب ٞٚ ب ُٔ عً ٣َٚ ظُٜس ب ؾكاٜي :  ملسو هيلع هللا ىلصَٚض
ٖٞ :ٍَ ٕٖ ابين قا َٜٛب اَطأ٠ٟ ٚإ ٕٖ ابين َخ ٍَ اهلٔل، إ ٍَ ايـٓيٗب     ٜا ضغٛ ِٖٚدُتٗـا. ؾكـا طايْل إٕ تع

ٌَ ايٓهاِح$: ملسو هيلع هللا ىلص َٖٚدٗا، إْٖ٘ ٫ ط٬َم قب  .(194)#َُِطٜ٘ ؾًٝتع

َّـ٬َم ٫ ٜجُبـُ  يف        ِِ ٚاي ََ ٕٖ ايٖٓـصَض ممَّـٔ ٜجُبـُ  يف ايـٚص ِٔ ايٖٓصِض ٖٚٛ أ ٚازٜبٛاُب ع
 ِِ ََ َٕ ططٜٝك٘ ططَٜل ايٚص ١َٖٔ ٚإُْٖا ٜتعَُّل بايَعنِي، َٚا نا ِٔ َايٟها، َٚا ايٚص ؾكس ػبُٛظ إٕ مل ٜٝه

    ٟ ِِ ٫ٚ ٜٔكـٗض ايَعكـُس ؾٝـ٘، يف اسبـاٚ ََ ِٕ ؾ٬ ٜجُبُ  يف ايٚص َٕ ططٜٝك٘ ططَٜل ا٭عٝا : (195)نا
  ٍْ ٕٖ َعكَس ايٛق١ٖٔٝ إػبـاْب ٜٚقبـٛ َٖا ازٜبٛاُب عٔ قٝأغِٗ ع٢ًٜ ايٛق١ٖٔٝ ٚايٖٓصِض ٖٛ أ  (196)ٚأ

٬َِّم تٓؿرْي َٚعكُس ايٖتٓؿرِي ٍِ ايَػـرِي بَػـرِي إشْٔـ٘        َٚعكَس اي َٔـٔ َأيـٕو نبٝـِع َـا  ٫ ٜٔكٗض إيَّا 
ُٔـٔ أقـشأبٓا    (197) ٜعهس يف اإلداَظ٠ٔص ٫َِٚزٔتـ٘ ؾ  ٌَ ََٔت٘ قب َٖا ازٜبٛاُب عٔ ٔعتِل ٚئس أ ، ٚأ

ٍَ: َٜعٔتـلُ  ََٔ قا  َِٗٓٔ ٌَ امٔلًٔو، ٚ ٍَ: ٫ َٜعٔتُل; ٭ْٖ٘ ٔعتْل قب ؾعًٜـ٢ ٖـصا إُْٖـا     ،ََٔ َََٓع ٚقا
ًَٔٔه٘، ٫ٚ نصيو يف ا٭دٓب١ٖٔٝ يف ايٖتعًِٝل  عَتَل ُّ َٛدَٛز٠٠ يف  ٘ٔ ٚاٝ٭ َٚ  .(198)ايٛيَس تبّعا ٝ٭

ِٖ تكٖسَم بجُاِضٖا داَظ ٚإٕ  ـَ ؾ٦ّٝا ٫ مئًٝه٘ مل ٜٔكٖض ٚيٛ ًَٜٜو غبًٟا ث ٚهلصا يٛ ٚق
ُٔٔ أقشأبٓا َٖا ايٛق١ٖٝٝ ؾ ِٔ ايٚجُاُض َٛدَٛز٠٠ ٚأ ٍَ إشا (199)مل تٝه ٍْ عٓـَس   ََٔ قا ِٔ ي٘ َا مل ٜٝه

ٍَ: إْٖـ٘    ََٔ قـا  َِٗٓٔ ًٝٔح َأي٘ أٚ َا ؾا٤َ مل ٜٔكٖض ؾع٢ًٜ ٖصا ٫ ٜؾطَم، ٚ ايٛق١ٖٔٝ ٖٚٚق٢ بُج
ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ ُتكـَطُف   ٘ٔ املُٛت ََٚع ٖصا ؾإ دا٥ْع يًٖهطَٚض٠ٔ إىل شيو; ٭ْٖ٘ ٫ ٜسضٟ ََت٢ ٜأتٝ
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ٍِ امٔلًٔو، ٫ٚ ػبٛ ٍ  بعَس املٛٔت َٚظٚا ٌُ شيو يف اي٬ِٛم; ٭ْٖـ٘ ٫ُبـٖس إٔ ٜتعَّـَل    يف َا ُظ َج
٬َِّم إشا مل  ٬َِّم يَكٖض ايَعكُس يف اي ٌَ اي عَٓسِٖ مِبًٕو ٖٚٛ ايٓهاُح ؾًٛ نأَْ  ايٛق١ٖٝٝ َج
ًََٜو ؾ٦ّٝا  َٕ أْٖ٘ يٛ  ٜتعَِّل بايعٚد١ٖٔٝ نُا قٖشٔ  ايٛق١ٖٝٝ ٚإٕ مل تتعَِّل مِبًٕو، ٫ٚ ؽبتًؿٛ

ِٖ ظاَز َٕ َٛدـّٛزا، يف          ث ٌَ نـا ٕٖ ا٭قـ ٕٖ ايٛقـ١ٜٖٝ قـشٝش١ٟ يف ازبُٝـِع; ٭ َاٝيـ٘ ٚنُجـَط أ
ٌٗ َعبـٕس ًَٞهُتـ٘ ؾٗـٛ ُسـٙط مل      (200)ايٖتٗصٜٔب ٕ  ؾٗٛ ُسٙط أٚ ٝنـ ٍَ: إٕ ًَٜٞهُ  عبَس ؾ٬ :ٚإٕ قا

ٖٞ ٔعتُل َعبٕس ٫ٚ عبـَس يـ   ُ٘ عً ًَّ ٍَ: إٕ ؾٜؿ٢ اهلٝل َطٜهٞ ؾًٔ َُـ٘  ُٜعَتِل. خب٬ٔف َا يٛ قا ٘ ًٜع
ًَٔـٔو   ١َٖٔ َا ٫ مئًٝه٘ ٚيَٝؼ بتكٗطٕف يف  َّ يف ايٚص ١َٖٔ ٚػبُٛظ إٔ ًٜتِع ّْ يف ايٚص ايٖٓصَض ٭ْٖ٘ إيعا
ٕ  ؾٗـٛ   ٌِ أْٖ٘ إشا ًَٜٜه٘ ٫ َٜعتُل َا مل َٜٓػ٧ِ إعتاٜق٘ ٚيٛ قاٍ: إٕ ًَٞهُ  عبَس ؾ٬ ايػرِي بسيٝ

ُّ نايبِٝع ِٕ; أسُسُٖا ٫ ًٜع َٗـ٢     ُسٙط. ؾؿٝ٘ ٚدٗا َٖـ١ٔ. اْت ّْ يف ايٚص ُّ ٭ْٖـ٘ إيـعا ، ٚايجاْٞ ًَٜع
.ٚٞ ُّ ائعطأق  ن٬

َٔٔ ططٜـِل أمحـَس    ُٔ َاَد٘ ٚأخَطَز  ١ََٜ ايصٟ شنَطٙ َضٚاٙ اب ََدط  ِٔ َِٛض ب َٚسسُٜح امٔلػ
         ِٔ ُٔ غـعٕس، عـ ُّ بـ ِٔ ٚاقـٕس، سـٖسَثين ٖؿـا ِٔ بـ ُٔ اسٜبػـ ٞٗ ب ٞٚ، سٖسَثٓا عً ِٔ غعٕٝس ايٖساِضَ ب

ٟٚ ِٔ ايـٓيٚب     ايٗعٖط ََـ١ٜ عـ ََدط  ِٔ َِٛض بـ ِٔ امٔلػ ٠َٜٚ، ع ٍَ:   ملسو هيلع هللا ىلص، عٔ ُعط ٌَ   $قـا ٫ طـ٬َم قبـ
ٌَ امٔلًٔو  .(201)#ايٓهاِح، ٫ٚ ٔعتَل قب

 ٚٞ َٗك ِّ ايَبٝ َّ يف ن٬ ُٔ َاَدـ٘        (202)َٚا تكٖس َٞ اهلٝل عٓـ٘ أخطَدـ٘ ابـ ٞن ضنـ عٔ عًـ
ِٔ ؼب٢َٝ، سٖسَثٓا عبُس ايطٖظاِم َٔٔ ططِٜل ضبُٔس ب َُـْط، عـٔ ُدـٜٛرب ،     أّٜها; ؾأخَطَز  ََع ، أْبـٜأ 

ِٔ ايٖهشأى، عٔ ٘   (203)ع َٞ اهلٝل تعـاىل عٓـ ِٔ أبٞ طأيٕب ضن ٞٚ ب ِٔ َغرَب٠ٜ، عٔ عً ٍِ ب  ايٖٓعا
ِٔ ايٓيٚب  ٍَ:  ملسو هيلع هللا ىلصع ٌَ ايٓهاِح$قا  .(204)#٫ ط٬َم قب

ٕٖ اٜيُػـأ   َُٓأظط  يًُػـأٜي١ٔ; ٭ ٞٚ ايٖٓصِض ٚايٛق١ٖٔٝ ؾٗٛ غرُي  َٖا َا شنَطٙ يف قَٛضت ٜي١ٜ ٚأ
ٍَ ي٘  َٞ ٫ٚ َا ٬َُّم ع٢ًٜ امٔلًٔو، ٚقٛض٠ٝ ايٖٓصِض ٚايٛق١ٖٔٝ إٔ ُٜٓصَض أٚ ُٜٛق يف إٕ تعََّل اي
ُ٘ تًو إٔ ُتعََّل ايٛقـ١ٖٝٝ عًٜـ٢ امٔلًـٔو أٚ ايٖٓـصُض      ُ٘ تًو، إُْٖا ُٜؿٔب ِٖ مئًٝو، ٖٚصٙ ٫ ُتؿٔب ث
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ٍَ أقشاُبٓا ٕٖ تعًَٝل ائعتِل(205)ع٢ًٜ امٔلًٔو، ٚقس قا َّـ٬ِم بايٓهـاِح      : إ بامٔلًـٔو نتعًٝـِل اي
ٖٞ إٔ أعٔتـَل    ٍَ: هلٔل عًـ ٌٗ عبٕس اؾرَتُٜت٘ ؾٗٛ ُسٙط، ٚيٛ قا نكٛٔي٘: إٕ اؾرتُٜتو ؾأَْ  ُسٙط ٚٝن
َّ بــ٘  َٖــ١ٔ، ٚدــَع ّْ يف ايٚص ِٕ; أســُسُٖا: ٜٔكــٗض; ٭ْٖــ٘ إيــعا ٖــصا ايعبــَس إٕ ًَٜٞهُتــ٘ ؾٛدٗــا

ٟٗ إشا أضاَز ُؾهَط ْعُـ١ٔ اهلٔل بـصيو عًٜـ٢ زخٛٔيـ٘ يف      (207)، ٚأؾَت٢ ب٘ ايكانٞ(206)املاٚضز
َٖـا    ٕ ، أ ٕ  ؾكس أٚقُِٝ  ب٘ يؿـ٬ ِٕ ؾُٝا يٛ قاٍ: إٕ ًَٞهُ  عبَس ؾ٬ ًَٔٔه٘ ٚأدَط٣ ايٛدٗا
ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ تٔكـٗض عًـ٢ ايكـشِٝض     ٌَ ايٛق١ٜٖٝ بَعبٕس أٚ غرِيٙ ٖٚٛ ٫ مئًٝو ؾ٦ّٝا، ؾإ يٛ أضَغ

ًََٜهـ٘ أٚ يف ٔعتٔكـ٘ أٚ   نايٖٓصِض، ٚػبطٟ اشٔب٬ُف ا٭ ٌَ يف بِٝع ٖصا ايَعبٔس إٕ  ٍُ ؾُٝا يٛ ٚنَّ ٖٚ
ًَُٟٛكـا   ًَّٛك١ٜ ايجأيج١ٜ  َٖٚدٗا، ٚا٭َقٗض أْٖ٘ ٫ ٜٔكٗض ٚيٛ عََّل ايَعبُس اي يف ٜط٬ِم ٝؾ١ْٕ٬ إشا تع

   ٍِ َُكٖٝـّسا حبـا ِٖ زَخًٜـ   ًٞٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طأيْل ث٬ّثا ؾَعتَل ث ًَٔـٔو ايٖج٬ثـ١ٔ    نٜكٛٔي٘: إٕ زَخ
ِٕ أَقـٖشُٗا،   نٜكٛٔي٘: إشا َعتٞكُ  ؾأْٔ  طأيْل ث٬ّثا. ؾَعتَل ؾٌٗ ٜٔكٗض؟ ٜٜٚكُع ايٖج٬َث١ٝ ٚدٗا

ٟٗ َّ ايبػٛ ٌَ: إشا ٚيـِسٔت      (208)ٚب٘ دَع ََٔتـ٘ اسباَـ ٍَ ٭ ِٕ ؾُٝا قـا أْٖ٘ ٜٔكٗض ٚػبِطٟ ايٛدٗا
ِٔ   ؾٜٛيُسٔى ُسٙط. ؾإٕ ناَْ  ساًَٟا َقٖض قّٛعا، ٖٚصا  َٔٔ تكـسِٜط ا٭َـطٜ  ٗٞ ايصٟ قاٜي٘ ايعطاق

 ُٔ َّ ي٘ ٖٚٛ ايصٟ ضٖدَش٘ اب ِّ املكتهٞ، ٚاملؿُٗٛض عَٓس ايٝؿكٗا٤ٔ أْٖ٘ ٫ ُعُٛ َٜٓبين ع٢ً ُعُٛ
َٔٔ  (209)اسبأدٔب ِِ ؾ٬بٖس  ُٞ اسٝبه َٞ ٖٓا مل َِٜطِز ع٢ً املٛدٛٔز ؾًِ ٜبَل إيَّا ْؿ ٕٖ ايٖٓؿ ٚشيو أ

َِ َُهإف يٝػتكٝ َٕ َٔ امٝلكتَه٢ ع٢ًٜ ٖصا ايتكـسِٜط ٚايـصٟ اخرِتْـاٙ يف     َُكٖسض   ُّ ؾها ايه٬
َّا. ٕٖ ي٘ ُعُٛ ِٔ اسبأدٔب أ ِِ اب  ْع

        ِِ َٔ ائعًـ َٔـ َٔـٔ بـإب  ٖصا لخُط َا أٚضِزْاٙ يف ٖصٙ امٜلػأي١ٔ ٚاهلٝل تعـاىل ٜؿـَتُض يٓـا 
ِٖ مٜل ِّٛ٘ يٓؿٔػ٘ ث َٔـٔ   َُكٜؿًٜ٘، لَنَي ٚاسبُُس ضٚب ايعاملنَي، عََّل ٖصا خب َٔٔ خًٔكـ٘  ٔ ؾا٤َ اهلٝل 

ٞٗ عٜؿـا اهلٝل     ٟٗ اسبٓبًـ ِٔ ضبُٔس ايسْٛؾـط ِٔ ب ُٔ عبٔس ايطمح بعٔسٙ ايؿكرُي إىل اهلٔل تعاىل عَٝػ٢ ب
      َِ َّ ٘ٔ ٚقـشٔب٘ ٚغـ تعاىل عِٓٗ ٚعٔ مجِٝع املػًُنَي لَنَي ٚق٢َّ ع٢ًٜ غـٝٔسْا ضبُـٕس ٚليـ

َٕ غ١ٜٓ تػع  ٚأ ُّا نجرّيا يف تأغَع عَؿَط ؾعبا ـٕ.تػًٝ  ضبعنَي ٚأي
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 ُــاخلامت

 ،ٚبعس ،ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف املطغًني ،اسبُس هلل ضب ايعاملني

تبني يًباسح مج١ً َٔ  ايكِٝاْتٗا٤ ايعٌُ َٔ خس١َ ٖصا املدٛٛط  بعسؾإْ٘ 
  :ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

َ٪يـ ايطغاي١ إَاّ عامل َسقل َٔ أعٝإ ايؿاؾع١ٝ ايهباض، ي٘ دٗس ٚانض يف  إٔ -1
 .خس١َ املصٖب ايؿاؾعٞ ْك٬ ٚذبطٜطا ٚادتٗازا

  .ْػب١ املدٛٛط مل٪يؿ٘ ايع١َ٬ ايبًكٝين ْػب١ قشٝش١ ثبت  يس٣ احملكل إٔ -2

 .ع٢ً َكازض أق١ًٝ يف املصٖب ٚيف غريٙ امل٪يـ يف ضغايت٘ اعتُس -3

ٚاي  ميهٔ ايبٓا٤ عًٝٗا يف ايٓعط يف  ،ايطغاي١ َٔ املٛنٛعات امل١ُٗ إٔ -4
َٚػا٥ٌ تعًٝل ايٓهاح بكٛض٠  ،يف باب ايٓهاح ٚاي٬ٛم املػتذسات ايؿك١ٝٗ

 َع ضبٛ٘ بايٓعا٥ط ايؿك١ٝٗ املكاضب١.  ،خاق١

 ،املٓٗر ايؿكٗٞ املكاضٕ ايكا٥ِ ع٢ً عط  ا٭قٛاٍ ٚاسبذاز اعتُس امل٪يـ ع٢ً -5
ٚتطدٝض َا ٜطاٙ مبٛنٛع١ٝ ٚدبطز، ٚظٗط اعتُازٙ ٚانشا ع٢ً إٜطاز  ،َٚٓاقؿتٗا

  .ٚتك١ٜٛ َا ٜطاٙ قٜٛا َٔ سٝح اإلغٓاز ٚايس٫ي١ ،اٯثاض ٚأيؿاظٗا ٚططقٗا

ٚضدض ؾٝٗا ايكٍٛ بعسّ  ،عط  امل٪يـ يف ضغايت٘ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ع٢ً اخت٬ؾٗا -6
ٚقٛع اي٬ٛم املعًل ع٢ً ايٓهاح بأزي١ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ قشش  اْتكاضٙ ملصٖب 

م ؾُٝا ٫ط٬$  :ٚع٬ُ حبسٜح ،اإلَاّ ايؿاؾعٞ اعتباضا باملٓكٍٛ َٔ نتب٘ املعترب٠
 ...#.٫ ميًو

 .ٚاسبُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاسبات
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 :اتـوالتعلًق عـاهلىام

 (.149ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو م )اْعط:  (1)

 (.10عكط غ٬طني املُايٝو م )اْعط:  (2)

(، ايتـاضٜذ  314اسبطن١ ايؿهطٜـ١ يف َكـط يف ايعكـطٜٔ ا٭َـٟٛ ٚاملًُـٛنٞ ا٭ٍٚ م )     اْعط:  (3)
 (.27-7/26اإلغ٬َٞ يًؿٝذ/ ضبُٛز ؾانط )

 (.293ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو م )اْعط: (4)

(، 7/440(، أْبـا٤ ايػُـط )  4/87اْعط: َكازض تطمجت٘ طبكات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ ؾـٗب١ )     (5)
(، ايه٤ٛ 282( ن٬ُٖا يًشاؾغ ابٔ سذط، سبغ ا٭سباظ ٫بٔ ؾٗس )م169ٚضؾع ا٭قط م)

ــع ) ــ٢ طب 4/106اي٬َ ــصٌٜ عً ــ٬ّ يف اي ــع ايه ــ٬ّ )(، ٚدٝ ــات اإلغ ــا 467/  2ك ( ن٬ُٖ
( ن٬ُٖا ٫بٔ تػطٟ بـطزٟ،  7/197(، املٌٓٗ ايكايف )14/237يًػداٟٚ، ايٓذّٛ ايعاٖط٠ )

( يًػـعٟ، سػـٔ احملانـط٠    191بٗذ١ ايٓاظطٜٔ إىل تطادِ املتأخطٜٔ َٔ ايؿاؾع١ٝ ايباضعني )م
إلعـ٬ّ  (، ا9/242(، ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖـب ٫بـٔ ايعُـاز )   145يًػٝٛطٞ )م

 (.5/160(، َٚعذِ امل٪يؿني يهشاي١ )3/320يًعضنًٞ )

 (.3/259(، أْبا٤ ايػُط )226اْعط: ضؾع اإلقط )م (6)

 (. 242/  9(، ؾصضا ت ايصٖب )14/237(، ايٓذّٛ ايعاٖط٠ )282اْعط: سبغ ا٭سباظ )م (7)

 (.14/106اْعط: ايه٤ٛ اي٬َع ) (8)

(، َٚطاقـس ا٫طـ٬ع عًـ٢ أمسـا٤ ا٭َهٓـ١      1/489اْعط: َعذِ ايبًسإ يٝـاقٛت اسبُـٟٛ )   (9)
 (.1/229ٚايبكاع يًبػسازٟ )

(، طبكات ايؿاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ ؾـٗب٘    7/440(، ٚأْبا٤ ايػُط )226اْعط: ضؾع اإلقط )م (10)
 (.4/106(، ٚايه٤ٛ اي٬َع )4/87)

 (.9/242(، ٚؾصضات ايصٖب )14/237اْعط: ايٓذّٛ ايعاٖط٠ ) (11)

 (.4/107) ايه٤ٛ اي٬َع( اْعط: 12)
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 (.4/107انظس: الطىْ الالصع ) (13)

 (.226انظس: زفع اإلصس )ص( 14)

( طبقةات الػةافعًُ ببةن    9/242(، وغةرزات الةرهب )  14/237انظس: النذةىا الصاهةسَ )  ( 15)
 (.107/  14(، والطىْ الالصع )4/89ضاضٌ غ)بُ )

 (.14/110(، الطىْ الالصع )4/89انظس: طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ ) (16)

(، الطةىْ الالصةع   2/247(، أنباْ الػمس )36/  4طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ )انظس:  (17)
(6/87 .) 

(، غرزات بذهةب  38/  4، طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)به )226زفع اإلصس صانظس:  (18)
 (  238/  14(، النذىا الصاهسَ )242/  9)

(، غةرزات الةرهب   126يف املعذم للطًىطٌ )ص  (، املنذم312/  3الطىْ الالصع )انظس:  (19)
(9  /454.) 

 (.  386/  11(، تازيذ األدب العسبٌ )422/  5هدايُ العازفني يف أ اْ املؤلفني )انظس: )  20)

/  6(، وهدايةُ العةازفني )  546/  8(، غةرزات الةرهب )  238انظس: سطةن اضاضةسَ )ص    (21)
173 .) 

 (. 40/  4، الطىْ الالصع )(237/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (22)

 (. 42/  4(، املن)  الصايف )238/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (23)

 (.  248/  15(، والنذىا الصاهسَ )294/  7انظس: الطىْ الالصع ) (24)

 (.  161/  16(، والنذىا الصاهسَ )181/  6انظس: الطىْ الالصع ) (25)

( النذىا الصاهسَ 247/  2(، أنباْ الػمس )38/  4انظس: طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)به ) (26)
 (. 87/  6(، الطىْ الالصع )80/  9(، وغرزات الرهب )74/  14)

 (. 107/  4( الطىْ الالصع )154/  3انظس: اجملمع املؤضظ للمعذم املف)سع ) (27)

 (. 532(، طبقات احلفاظ للطًىطٌ )ص 191/  2انظس: الدزز اللاصنُ ) (28)
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 (.  552(، طبقات احلفاظ )ص36/  2طىْ الالصع )الانظس:  (29) 

 (. 550(، طبقات احلفاظ )ص 106/  7انظس: الطىْ الالصع ) (30) 

 (. 126)(، املنذم يف املعذم للطًىطٌ ص312/  3انظس: الطىْ الالصع ) (31) 

 (. 47( نظم العقًا  )ص 118/  7انظس: الطىْ الالصع ) (32) 

 (. 56/  10انظس: الطىْ الالصع ) (33) 

 (. 954/  2( الدزز اللمني بري  العقد الجمني )153/  5انظس: الطىْ الالصع ) (34) 

 (.  15( نظم العقًا  )ص43/  1انظس: الطىْ الالصع ) (35) 

 (. 324/  6انظس: الطىْ الالصع ) (36) 

 (. 124/  2(، ا ملن)  الصايف )134/  2انظس: الطىْ الالصع ) (37) 

 (. 227زفع اإلصس )ص (38) 

 (.  4/89(، طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ )228زفع اإلصس ) (39) 

 صصس، حتقًق د. أنىز محىد املسضٌ خطاب.  –طبع بداز الصشابُ للرتاخ  (40) 

 (. 462/  10انظس: تازيذ األدب العسبٌ ) (41) 

 حتقًق نىز الدين طالب.  –ضىزيا  –طبع يف داز النىادز  (42) 

 (. 228انظس: زفع اإلصس )ص:  (43) 

 (. 320/  3انظس: األعالا للصزكلٌ )) 44) 

(، 529/  5(، وهديُ العةازفني ) 30انظس: اإلعال  بالتىبًذ ملن ذا التازيذ للطداوٍ )ص:  (45) 
 (. 706/  1وكػف الظنى  )

 (. 113/  4(، والطىْ الالصع )529/  5انظس: هديُ العازفني ) (46) 

 (. 113/  4لطىْ الالصع )(، وا529/  5انظس: هديُ العازفني ) (47) 

 (. 113/  4(، والطىْ الالصع )529/  5هديُ العازفني )انظس:  (48) 
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 (.  320/  3(، واألعالا )113/  4انظس: ا الطىْ الالصع )49) ) 

/  2)(، وصعذةةم املةةؤلفني529/  5)(، هديةةُ العةةازفني1856/  2)انظةةس: كػةةف الظنةةى  50)) 
 (. 113/ 4(، والطىْ الالصع )103

 (. 626، 625/  1)املسادع الطابقُ، وكػف الطنى انظس: )  51) 

 4، الطىْ الالصةع ) 89/  4(، وابن ضاضٌ غ)بُ 1874، 1873/  2)كػف الظنى انظس:  ) 52) 
 (.  103/  3( صعذم املؤلفني )113/ 

 (. 113/  4)الطىْ الالصعانظس:  ) 53) 

 . (529/  5)ني، وهديُ العازف(462/  10)تازيذ األدب العسبٌانظس: )  54) 

 5)(، وهديةُ العةازفني  885/  1)(، وكػف الظنى 462/  10)تازيذ األدب العسبٌانظس: )  55) 
 .  (320/  3)واألعالا، (113/  4)، والطىْ الالصع(103/  2)(، وصعذم املؤلفني529/ 

 . (113/  4)(، والطى320ْ/  3)األعالاانظس:  (56) 

 (.113/  4انظس: الطىْ الالصع ) (57) 

 (. 113/  4انظس: الطىْ الالصع ) (58) 

   .(30ص: )اإلعال  بالتىبًذ  (59) 

 (.  113/  4)انظس: الطىْ الالصع60) ) 

 (.   111/  4الطىْ الالصع )انظس:  61) ) 

 (.   111/  4الطىْ الالصع )انظس: )  62) 

  (.111/  4الطىْ الالصع )انظس: 63) ) 

 (.   329/  11صبح األعػِ )انظس:  (64) 

 (.   37/  4انظس: صبح األعػِ ) (65) 

   (.4/35صبشٌ األعػِ )انظس:  (66) 

 (.  74/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (67) 
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(، الطىْ 105/  2(، املن)  الصايف واملطتىيف بعد الىايف )238/  14انظس:النذىا الصاهسَ ) (68) 
 (.    4/112الالصع )

 (.    227زفع اإلصس )ص انظس:  (69) 

 (.   242/  9غرزات الرهب يف أخباز صن ذهب )انظس:  (70) 

/  14(، النذةةىا الصاهةةسَ )243/  9(، غةةرزات الةةرهب )260/  3انظةةس: أنبةةاْ الػمةةس ) (71) 
 (.    284(، حلظ األحلاظ )ص 112/  4(، الطىْ الالصع )237

، (10/25)، واحلةةاوٍ اللةةةب  (13/322)، ون)ايةةُ املطلةةةب (162، 7/159): األاانظةةس ( 72)
 .(8/38)، وزوضُ الطالبني(8/38)واجملمىع

وهره املطألُ صن اخلالفًات الػ) َ وللعلماْ فً)ا صراهب; الىضةىع  وضا  احلافظ ابن سذس: 
. فةتح  صطلقا، وعدا الىضىع صطلقا، والتفصةً  بةني صةا إذا عةني أو عمةم، وصةن)م صةن تىضةف        

 .(386/ 9)البازٍ

أبى القاضةم. صةن أهة  ضةصوين صةن كبةاز        هى: عبد اللسيم بن ذلمد بن عبد اللسيم، السافعٌ، (73)
صن صصةنفاته:   هة(.557الفق)اْ الػافعًُ. تسدع نطبته إىل زافع بن خدير الصشابٌ. ولد ضنُ )

الػسح اللب  الرٍ  اه العصيص غسح الىدًص للػصالٌ، وضد تةىزع بعطة)م عةن إطةالق لفةظ      
ًص، وغةسح صطةند الػةافعٌ.    العصيص دلسّدا علِ غ  كتاب اهلل فقا : فتح العصيص يف غةسح الةىد  

 (.2/3(، وفىات الىفًات )8/281هة(. انظس: طبقات الػافعًُ للطبلٌ )623تىيف ضنُ )

هى: احلطني بن ذلمد بن عبد اهلل، وضً : ابن احلطن. أبى عبد اهلل، احلناطٌ الطربٍ الػافعٌ.  (74)
عًلٌ وغ همةا.  فقًه، ذلدخ، ضدا بػداد، وسدخ ب)ا عن عبد اهلل بن عدٍ وأبٌ بلةس اإل ةا  

صةن   زوّ عنه أبى صنصىز ذلمد بن أمحد بن غعًب السويانٌ، والقاضٌ أبةى الطًةب وغ همةا.   
 تصانًفه: اللفايُ يف الفسوق، والفتاوّ.

واحلناطٌ حباْ ص)ملُ بعدها نى  صػددَ، وهره النطبُ جلماعُ صن أه  طربضتا  صةن)م هةرا   
لقاضٌ أبى الطًب يف تعلًقته يف باب التشفظ يف اإلصاا، ولع  بعض آبآه كا  يبًع احلنطُ، ضا  ا
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الػ)ادَ عند ا للالا علِ احلناطٌ كا  احلنةاطٌ زدةال سافظةا للتةب الػةافعٌ وللتةب أبةٌ        
 العباع، تىيف فًما يظ)س بعد األزبعمآُ بقلً  أو ضبل)ا بقلً  واألو  أظ)س. 

وصعذةم املةؤلفني    (،2/254(، وت)ريب األ ةاْ واللػةات )  4/367انظس: طبقات الػافعًُ )
(4/48.) 

هى: عبد السمحن بن أمحد بن ذلمد بن عبد السمحن بن ذلمد بن أمحد، أبةى الفةسز، الطسخطةٌ،     (75)
النىيصٍ، أسد األدالْ صن األٓمُ، وله الصهد والسوع. فقًه غافعٌ وتفقه علِ القاضٌ احلطني، 

ذلمةد بةن أمحةد التمًمةٌ     و ع أبا القاضم القػ ٍ، واحلطن بن علٌ املطةىعٌ، وأبةا املظفةس    
وآخسين. زوّ عنه أبى طاهس الطنذٌ وعمةس بةن أبةٌ صطًةع وأمحةد بةن ذلمةد بةن إ اعًة           
النًطابىزٍ وغ هم. ضا  ابن الطمعانٌ: أسد أٓمُ اإلضالا، وصن يطةسب بةه املجة  يف اقفةاق     
 حبفظ صرهب اإلصاا الػافعٌ وصعسفته. وزس  إلًه األٓمُ والفق)اْ صةن كة  دانةب، وسصةلىه    

 هة.500وضً   464تىيف ضنُ  صن تصانًفه: التعلًقُ، واألصالٌ. واعتمدوا علًه.

(، وت)ةةريب األ ةةاْ واللػةةات 104-5/101انظةةس: طبقةةات الػةةافعًُ اللةةربّ للطةةبلٌ ) 
 (.3/400(، وغرزات الرهب )2/263)

 .(68/ 8): زوضُ الطالبني للنىوٍانظس( 76)

 .(7/168األا: )( 77)

 .األا شيادَ غ  صىدىدَ يف( 78)

، واحلذُ علِ أهة  املدينةُ   (202ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 79)
ٍ    (278، 3/277) ضمد بن احلطةن  ، وأسلةاا  (2/82)، ورلتصةس اخةتالف العلمةاْ للطشةاو
 .(2/232)القسآ  للذصاص

 .(202ص)( اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ 80)

ْ   (202ص )ابن أبةٌ لًلةِ   ( ينظس: اختالف أبٌ سنًفُ و81) ، (2/82)، ورلتصةس اخةتالف العلمةا
 .(5/232)وأسلاا القسآ  للذصاص 
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ُّ، املةؤذُ ، اإلصةاُا امُلَشةدُِّخ، الفقًةُه      بأبى ذلمد السهى: ( 82) ُّ صىبهم، املصةس ًع بن ضلًما  املساد
ُُ األعال ِّ، وناضُ  علمه، وغًُذِا، اللبُ ، َبِقًَّ ِِ،   امُلةؤذِّنني اةاصع   صاسُب اإلصاِا الػَّاِفِع الفطةطا

ٌُ، ث. يف ضنُ أزبع وضبعني وصآُ، أو ضبل)ا بعاا ٌ صػايذ وضته، صىلدهصطتملو  ع ، ُصتََّفْق علًهق
وهى الرٍ يةسوٍ  ، ِّفعاابَن وهب وأضد بن صىضِ وغعًَب بَن اللًح وأضسان)م، وأكجس عن الػ

ُّ، صع دال كتبه، ضا  الػافعٌ: السبًع زاوييت. ِّ بلتة   لواملصن اِب ته اضتعا  فًما فاته عةن الػَّةاِفِع
ُ ، زوّ عنه أبى سامتالسَِّبًِع،  ُّ بة وأ، وأبى شزعة ، صةات صصةس ضةنُ    وأضةسان)م ، ى داود الطِِّذِطةَتاِن

 ضبعني وصآتني. 

(، ضة  أعةالا النةبالْ:    98(، طبقات الفق)اْ للػ اٍ: )ص1/428انظس: اإلزغاد للدلًلٌ: )
(12/587.) 

، وفًه: للػافعٌ فًه دىاب. وهى خةالف صةا نقلةه املصةنف هنةا،      7/159يف األا  وينظس ضىله
وضًأتٌ تعلًق املصنف ضسيبا علِ ضى  السبًع املركىز هنا، وضد ذكس الػافعٌ يف صىضع آخس صن 

ومل أعلةم رلالفةا يف أ  أسلةاا اهلل تعةاىل يف الطةالق       (صا نصةه: 5/251)باب الطالق صن األا 
تقع إب علِ شودُ ثابتُ النلاح حي  للةصوز مجاع)ةا. وهةرا يةد  علةِ أ        والظ)از واإليالْ ب

الػافعٌ وضع ضاعدَ عاصُ بنِ علً)ا زأيه يف املطألُ فلانت دىابةا للة  زأٍ يف املطةألُ، واهلل    
 تعاىل أعلم.

 .(203ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 83)

، ورلتصس اخةتالف العلمةاْ   (203ص )أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف : اختالف أبٌ سنًفُ وابن انظس( 84)
 .(2/83)للطشاوٍ

 .يقتطً)ا الطًاق كتاب األاشيادَ صن ( 85)

 .(203ص )( اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ 86)

، ورلتصس اخةتالف العلمةاْ   (203ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 87)
 .(2/83)للطشاوٍ

 .(296 -5/295األا: )(88)
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 .ظٜاز٠ َٔ املكسض ٜكتهٝٗا ايػٝام( 89)

 .(5/296يف املدٛٛط: )بتشطِٜ( ٚاملجب  َٛاؾل ملا يف ا٭ّ: )( 90)

 .(5/296يف املدٛٛط: )اسباٍ( ٚاملجب  َٛاؾل ملا يف ا٭ّ: )(91)

 : ٜٚطٟٚ.(5/296يف ا٭ّ: )(92)

 .(: عُٓٗا5/296يف ا٭ّ: )(93)

 .(: ٚغري5/296ِٖيف ا٭ّ: )(94)

ه٬ّ ايبٝٗكٞ يف َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض، ثِ غام ا٭سازٜح ٚاٯثاض اي  تـسيٌ عًـ٢   ْكٌ ٖصا اي (95)
، ٚتؿكٌٝ ايطٚاٜات اي  أمجًٗا اإلَاّ ايؿاؾعٞ ٖٓا، ٜٓعـط: َعطؾـ١   قٍٛ اإلَاّ ايؿاؾعٞ املصنٛض

 (. ٚغتأتٞ ٖصٙ ا٭زي١ قطٜبا.4405 -4402)، بطقِ(449 -5/446)ايػٓٔ ٚاٯثاض

ي٘ طبتكط يف ايؿك٘ مجع ؾٝـ٘ ْكٛقـا يًؿـاؾعٞ. ٜٓعـط:     كطٟ، أبٛ بهط، ٖٚٛ أمحس بٔ بؿطٟ امل(96)
 .(248، 11/80)، ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ(1/202)طبكات ايؿاؾع١ٝ ٫بٔ قانٞ ؾٗب١

ٖهصا يف املدٛٛط، ٖٚٞ يػ١ يبعض ايعـطب; دبـعّ املهـاضع ٫ٚ ذبـصف سـطف ايعًـ١ عًـ٢         (97)
ٜكرِب(، ٚنصيو قطا٠٤ )٫ ربـ زضنا ٫ٚ ايتٛغع، َٚٓ٘ قطا٠٤ قٓبٌ عٔ ابٔ نجري: )إْ٘ َٔ ٜتكٞ ٚ

 ربؿ٢(، بإثبات ايٝا٤ ٚا٭يـ يف )ٜتكٞ، ٚربؿ٢( ع٢ً ايتٛايٞ، َٚٓ٘ أّٜها قٍٛ ايؿاعط:

 مبا ٫ق  يبٕٛ بين ظٜاز      أمل ٜأتٝو ٚا٭ْبا٤ تُٓٞ 

، ؾطح ايتػـٌٗٝ ٫بـٔ   (2/161)، َعاْٞ ايكطلٕ يًؿطا٤:(267م: )اْعط: إذباف ؾه٤٬ ايبؿط
 (.1/205)، ُٖع اهلٛاَع يًػٝٛطٞ:(58-1/55)َايو:

، يف: بـاب ايٛـ٬م قبـٌ    (5/446)، َٚعطؾ١ ايػـٓٔ ٚاٯثـاض  (188م ): طبتكط املعْٞ اْعط (98)
 ايٓهاح بٓشٛٙ.

( ٖٛ: إمساعٌٝ بٔ ؼب٢ٝ بٔ إمساعٌٝ املعْٞ املكطٟ، أبٛ إبطاِٖٝ. َٔ نباض أقشاب ايؿاؾعٞ، 99)
 َكٓؿات٘: ازباَع ايهبري، ازباَع ايكػري. ٖـ(. 264َٖٔـ(، ٚتٛيف غ١ٓ )175ٚيس غ١ٓ )

 (.2/93، طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ ٫بٔ ايػبهٞ )(97م )اْعط: طبكات ايؿكٗا٤ يًؿرياظٟ، 
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 ايكٍٛ يف ا٭ّ، ٚقس تكسّ يف ايكؿش١ ايػابك١، ٚتكسّ ايتعًٝل عًٝ٘. (100)

يف طبتكـط املعْـٞ،    إىل ٖٓا اْت٢ٗ ن٬ّ ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل، َٚا بعـسٙ َـٔ نـ٬ّ املعْـٞ نُـا      (101)
 .(25/ 10ٚاْعط: اسباٟٚ ايهبري: )

 .يف املدتكط: )ميًو( (102)

 .يف املدتكط: )اجملُع( (103)

 .(291/ 8طبتكط املعْٞ: ) (104)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط.  يف املدٛٛط: )إسس٣ ث٬خ( (105)

 .يف املدتكط: )عكست( (106)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط. يف املدٛٛط: )ًَو(  (107)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط.  ٛط: )سسخ(يف املدٛ (108)

 .يف املدتكط: )ايٓهاح( (109)

 .(291/ 8طبتكط املعْٞ: ) (110)

 .(10/26اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ: ) (111)

( ٖٛ: عًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب ايبكطٟ املاٚضزٟ ايؿاؾعٞ، أبٛ اسبػٔ. ؾكٝ٘، أقٛيٞ، َؿػط، 112)
ٚتٛىل ايكها٤ يف َـسٕ نـجري٠،    ٖـ(، ٚزٓضؽ بايبكط٠ ٚبػساز،364أزٜب، غٝاغٞ. ٚيس غ١ٓ )

 ٖـ(. َٔ َكٓؿات٘: اسباٟٚ، ا٭سهاّ ايػًٛا450.١ْٝٚتٛيف ببػساز غ١ٓ )

 (..8/189(، َعذِ امل٪يؿني )18/14اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

(، ٚمسع َٔ أبـٞ  ٖـ384ٚيس غ١ٓ ) ،ٖٛ: أمحس بٔ اسبػني بٔ عًٞ، اشبػطٚدطزٟ، أبٛ بهط( 113)
٘   عبساهلل اسبانِ، ٚأبٞ بهط   ،بٔ ؾٛضى. ٚظٌ ًٜٛب اسبسٜح ٚايعًِ ست٢ قـاض أٚسـس ظَاْـ

َٔ َكٓؿات٘: ايػٓٔ ايهرب٣، ا٭مسا٤ ٚايكؿات، ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ. قاٍ إَاّ اسبـطَني: َـا َـٔ    
ؾاؾعٞ إ٫ يًؿاؾعٞ عًٝ٘ ١َٓ; إ٫ أبا بهط ايبٝٗكٞ ؾإٕ ي٘ املٓـ١ عًـ٢ ايؿـاؾعٞ، يتكـاْٝؿ٘ يف     

 ٖـ(.458ْكط٠ َصٖب٘. تٛيف غ١ٓ )
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 .(5/248(، ؾصضات ايصٖب )3/1132صنط٠ اسبؿاظ )اْعط: ت

(، سـسٜح ضقـِ   7/519أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (114)
(، سـسٜح ضقـِ   11/16(، ٚيف َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض، باب اي٬ٛم قبـٌ ايٓهـاح )  14869)
هـرب٣ َٚعطؾـ١   ( َٔ ططٜل َػًِ بٔ إبطاِٖٝ عٔ سبٝب ب٘، ٚقس ٚقع يف ايػـٓٔ اي 14604)

 .ايػٓٔ يف ٖصٜٔ املٛنعني )سػني املعًِ( َكٖشٟؿا

(، سـسٜح ضقـِ   7/520أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (115)
 .( َٔ ططٜل ٖؿاّ ايسغتٛا٥ٞ ٚابٔ أبٞ عطٚب١، ن٬ُٖا عٔ َٛط ب14870٘)

ــٌ ايٓهــاح، )   (116) ــاب ايٛــ٬م قب ــِ 7/520أٟ ايبٝٗكــٞ يف ايػــٓٔ ايهــرب٣، ب (، ســسٜح ضق
(14870). 

أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غـٓٓ٘، نتـاب ايٛـ٬م، بـاب يف ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، سـسٜح ضقـِ:           (117)
 .(3/117(، ٚسػٓ٘ املٓصضٟ يف "طبتكط غٓٔ أبٞ زاٚز": )2190)

 ، ٚاملجب  َٔ ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ.َٔ املدٛٛط( غكط 118)

(، سـسٜح ضقـِ   7/520م قبـٌ ايٓهـاح، )  أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬    (119)
 .( َٔ ططٜل سبٝب املعًِ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب14871٘)

(120  ٞ )أخربْـا أبـٛ   : (7/520) ( ايصٟ يف املدٛٛط: )ابٔ عباؽ عٔ ايسٚضٟ(، ٚيف غـٓٔ ايبٝٗكـ
عبس اهلل اسباؾغ قاٍ: مسع  أبا ايعباؽ ضبُس بٔ ٜعكٛب ٜكٍٛ: مسع  ايعبـاؽ بـٔ ضبُـس    

 ؼب٢ٝ بٔ َعني، ٜكٍٛ....( ايسٚضٟ، ٜكٍٛ: مسع  

عٔ أبٞ عبس اهلل اسبانِ عـٔ أبـٞ ايعبـاؽ ضبُـس بـٔ      : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 121)
 .ٜعكٛب عٔ ايسٚضٟ ب٘

 ٚاملجب  َٔ ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. َٔ املدٛٛط،( غكط 122)

يؿكٝـ٘  عٔ أبٞ عبس اهلل اسبـانِ: مسعـ  أبـا ايٛيٝـس ا    : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 123)
 .ٜكٍٛ: مسع  اسبػٔ بٔ غؿٝإ ب٘
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عٔ أبٞ بهط ضبُس بٔ إبطاِٖٝ، أْا أبٛ إغشام إبطاِٖٝ : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 124)
بٔ عبس اهلل ا٭قبٗاْٞ، ْا أبٛ أمحس ضبُس بٔ غًُٝإ بٔ ؾاضؽ قاٍ: قاٍ ضبُس بٔ إمساعٝـٌ  

 .ايبداضٟ...ب٘

ٔ أبٞ بهط بٔ اسباضخ، أْا عًـٞ بـٔ عُـط اسبـاؾغ،     ع: (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 125)
 .قاٍ: مسع  أبا بهط ايٓٝػابٛضٟ... ب٘

 ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. ظٜاز٠ َٔ ايػٓٔ( 126)

 .(7/520غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣: )( 127)

أٟ  -ٚأدـاب أقـشابٓا  ٚقاٍ اإلَاّ ايعٝين اسبٓؿٞ تعكٝبا ع٢ً سـسٜح عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب:     
ا قا٥ًٕٛ بأْ٘ ٫ ط٬م يًطدـٌ ؾُٝـا ٫ ميًـو، ٚٚقـٛع     أٜه إْابعس ايتػًِٝ بكشت٘  -اسبٓؿ١ٝ

اي٬ٛم ؾُٝا قًٓا بعس إٔ ميًو بايتعٜٚر املعًل ؾٝهٕٛ اي٬ٛم بعس ايٓهاح نُا شنطْا. عُـس٠  
 .30/103ايكاضٟ 

 .يف املدٛٛط: )أبٞ ش٩ٜب(، ٚاملجب  َٔ غٓٔ ايبٝٗكٞ( 128)

 .يف املدٛٛط: )ٚ(، ٚاملجب  َٔ غٓٔ ايبٝٗكٞ( 129)

(، سـسٜح ضقـِ   7/522يبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )     أخطد٘ ا (130)
(14876    ٘ ، ٚاسبـانِ يف املػـتسضى: نتـاب ايٛـ٬م،     ( َٔ ططٜل أبٞ بهط بـٔ أبـٞ ؾـٝب١ بـ
( ٚقـاٍ: ٖٓـا سـسٜح قـشٝض عًـ٢ ؾـطط ايؿـٝدني ٚمل        2819(، ضقِ اسبسٜح )2/222)

 ؽبطداٙ.

(، سـسٜح ضقـِ   ٬7/523م قبـٌ ايٓهـاح، )  أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ    (131)
 .( َٔ ططٜل أبٞ بهط اسبٓؿٞ، عٔ ابٔ أبٞ ش٥ب، ثٓا عٛا٤.. ب14877٘)

 يف املدٛٛط: )ٚدسٙ عٔ(. (132)

 يف املدٛٛط: )ٚدسٙ عٔ(. (133)

(، سـسٜح ضقـِ   7/523أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (134)
ِٝ بٔ غـعٝس ايعبـسٟ، ْـا أبـٛ بهـط عبـس اهلل بـٔ ٜعٜـس         ( َٔ ططٜل ضبُس بٔ إبطا14879ٖ)
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ايسَؿكٞ، ْا قسق١ بٔ عبس اهلل ايسَؿكٞ، قاٍ: د٦  ضبُس بٔ املٓهسض ٚأْا َػهب ؾكًـ :  
ٍُ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ،  ّٖ غ١ًُ؟ قاٍ: أْا! ٚيهٔ ضغٛ لهلٔل أْ  أسًً  يًٛيٝس بٔ ٜعٜس أ

ٓ٘ أْ٘ مسع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سسثين دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ ضنٞ اهلل ع
 .ٜكٍٛ:... ؾصنطٙ

(، سـسٜح ضقـِ   7/524أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (135)
، ٚاسبانِ يف املػـتسضى: نتـاب تؿػـري غـٛض٠ ا٭سـعاب      ( َٔ ططٜل ابٔ دطٜر ب14882٘)
 (.3571(، ضقِ اسبسٜح )2/454)

 .أٟ: ايبٝٗكٞ (136)

 ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. ٜاز٠ َٔ ايػٔظ (137)

(، سـسٜح ضقـِ   7/524أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (138)
 .( َٔ ططٜل َباضى بٔ ؾهاي١ عٔ اسبػٔ ب14883٘)

 (.49غٛض٠ ا٭سعاب: ل١ٜ ) (139)

(، سـسٜح ضقـِ   7/525أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (140)
 .( َٔ ططٜل عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ ب14887٘)

 .(526-7/525ضادع: ايػٓٔ ايهرب٣: ) (141)

قاٍ اسباؾغ ابٔ سذط: قاٍ ايبٝٗكٞ بعس إٔ أخطز نجريا َٔ ا٭خباض ثِ َٔ اٯثاض ايـٛاضز٠ يف  
عسّ ايٛقٛع: ٖصٙ اٯثاض تسٍ عًـ٢ إٔ َععـِ ايكـشاب١ ٚايتـابعني ؾُٗـٛا َـٔ ا٭خبـاض إٔ        

عًل قبٌ ايٓهاح ٚاملًو ٫ ٜعٌُ بعس ٚقٛعُٗا، ٚإٔ تأٌٜٚ املدايـ اي٬ٛم أٚ ايعتام ايصٟ 
يف محً٘ عسّ ايٛقٛع ع٢ً َا إشا ٚقع قبٌ املًو ٚايٛقٛع ؾُٝا إشا ٚقع بعسٙ يٝؼ بؿ٤ٞ; ٭ٕ 
نٌ أسس ٜعًِ بعسّ ايٛقٛع قبٌ ٚدٛز عكس ايٓهـاح أٚ املًـو ؾـ٬ ٜبكـ٢ يف ا٭خبـاض ؾا٥ـس٠       

ٕ ؾٝ٘ ؾا٥س٠; ٖٚٛ اإلع٬ّ بعسّ ايٛقـٛع ٚيـٛ بعـس ٚدـٛز     خب٬ف َا إشا محًٓاٙ ع٢ً ظاٖطٙ ؾإ
 ٟ / 9)ايعكس، ؾٗصا ٜطدض َا شٖبٓا إيٝ٘ َٔ محٌ ا٭خباض ع٢ً ظاٖطٖا، ٚاهلل أعًِ. ؾتض ايبـاض

386). 
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( ٖٛ: محس بٔ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ خٛاب ايبػ  اشبٛابٞ، أبٛ غًُٝإ ؾكٝ٘، ضبـسخ، يػـٟٛ،   142)
س بٔ ا٭عطابٞ ٚأبٞ بهط بٔ زاغ١. سسخ عٓـ٘: أبـٛ   ٖـ(. مسع َٔ: أبٞ غع319ٝٚيس غ١ٓ )

 ساَس اإلغؿطاٜٝين، ٚأبٛ عبٝس اهلطٟٚ. َٔ َكٓؿات٘: َعامل ايػٓٔ، غطٜب اسبسٜح.

 (.2/273(، ا٭ع٬ّ )17/23اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

 : املطغٌ.َعامل ايػٓٔ (143)

ٟ  اْعط: (144) ، ٚؾـطح  (13/322)، ْٚٗاٜـ١ املًٛـب يًذـٜٛين   (10/25)اسباٟٚ ايهبري يًُـاٚضز
 .(386، 382، 9/381)، ٚؾتض ايباضٟ(9/199)ايػ١ٓ يًبػٟٛ

، ٚعُــس٠ (9/199)، ٚؾــطح ايػــ١ٓ يًبػــٟٛ(5/232)أسهــاّ ايكــطلٕ يًذكــام اْعــط: (145)
 .(30/96)ايكاضٟ

 .(6/186)، ٚا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب(9/200)ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ اْعط: (146)

 .يف َعامل ايػٓٔ: )خل( (147)

 .(9/200)طح ايػ١ٓ يًبػٟٛؾ اْعط: (148)

 .يف املدٛٛط: )ايٟٓٛٚ(، ٚاملجب  َٔ َعامل ايػٓٔ (149)

 .(9/100)ضأٜ٘ يف ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛٚاْعط 

، َٚػا٥ٌ أمحس ٚإغشام بـٔ ضاٖٜٛـ٘ بطٚاٜـ١    (2/332)َػا٥ٌ أمحس بطٚا١ٜ ابٓ٘ قاحل اْعط: (150)
 .(4/1628)املطٚظٟ

 .(9/386)ؾتض ايباضٟ اْعط: (151)

 .امل ايػٓٔظٜاز٠ َٔ َع (152)

 .(302(، سسٜح ضقِ: )173ايرتَصٟ، ٚن٬َ٘ ٖصا يف ايعًٌ ايهبري ي٘: )م (153)

 (.49غٛض٠ ا٭سعاب: ل١ٜ ) (154)

(، ٚبعسٙ: )ؾهصيو إشا طًل اَطأ٠ مل ميًهٗا ثِ ًَهٗا، ٚنصيو 241-3/240َعامل ايػٓٔ: ) (155)
 .ٖصا يف ايٓصض(
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(، ٬ٛ2190م قبٌ ايٓهاح، سسٜح ضقـِ: ) ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘، نتاب اي٬ٛم، باب يف اي (156)
َٔ ططٜل َٛط ايٛضام عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب٘، ٚايرتَصٟ يف غٓٓ٘، أبٛاب اي٬ٛم ٚايًعـإ  
عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، باب َـا دـا٤ ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، سـسٜح ضقـِ:        

(، 2047(، ٚابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘، نتاب، باب ٫ ط٬م قبٌ ايٓهاح، سـسٜح ضقـِ: )  1181)
َٔ ططٜل عـاَط ا٭سـٍٛ عـٔ عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب بـ٘، ٚأخـطز ايٓػـا٥ٞ بعهـ٘ يف اجملتبـ٢            

(، َٔ ططٜل َٛط ايٛضام عٔ عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب بًؿـغ: "     4612(، سسٜح ضقِ: )7/288)
 .يٝؼ ع٢ً ضدٌ بٝع ؾُٝا ٫ ميًو"

 .(1181غٓٔ ايرتَصٟ، عكب سسٜح ضقِ: ) (157)

ٖصا سسٜح قشٝض ع٢ً ؾطط ايؿـٝدني،  قاٍ:  قشض اسبانِ سسٜح دابط بٔ عبس اهلل، ثِ (158)
ٚؾاٖسٙ اسبسٜح املؿٗٛض يف ايباب عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دـسٙ،... ثـِ أخطدـ٘    

املعًِ ٚعاَط ا٭سٍٛ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب٘، قاٍ ايـصٖيب يف ايتًدـٝل:    سبٝبَٔ ططٜل 
 (. 2/222، اْعط املػتسضى يًشانِ )قشٝض

 .(3/241َعامل ايػٓٔ: ) (159)

، ٚايتـاز ٚاإلنًٝـٌ   (6/186)، ٚا٫غتصناض ٫بٔ عبـس ايـرب  (2/390)ٓعط: املس١ْٚ ايهرب٣ٜ (160)
 .(12/307)يًُٛام

 .غكط َٔ املدٛٛط، ٚاملجب  َٔ ابٔ بٛاٍ َا ٜكتهٝ٘ ايػٝام (161)

 .(23/ 34)عُس٠ ايكاضٟ يًعٝين اْعط: (162)

 .(9/199)، ٚؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ(10/26)اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ اْعط: (163)

 .غٝأتٞ ربطػب٘ ؾُٝا ٜأتٞ َٔ سسٜح عُطإ بٔ سكني (164)

 .(136-6/135ؾطح قشٝض ايبداضٟ ٫بٔ بٛاٍ: ) (165)

(، ؾـطح ايػـٝٛطٞ عًـ٢    11/100ٖٞ اَطأ٠ أبٞ شض. اْعط: ؾطح ايٓـٟٛٚ عًـ٢ َػـًِ: )    (166)
 .(4/240َػًِ: )
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(، ؾطح 101-11/100ؾطح ايٟٓٛٚ: ) .بهِ املِٝ ٚؾتض ايٕٓٛ ٚايٛاٚ املؿسز٠، ٜأٟ: َصي١ً (167)
 (.4/240ايػٝٛطٞ: )

(، ؾــطح ايػــٝٛطٞ: 11/101ؾــطح ايٓــٟٛٚ: ) .بؿــتض ايٓــٕٛ ٚنػــط ايــصاٍ، ٜأٟ: عًُــٛا (168)
(4/240.) 

أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘، نتاب ايٓصض، باب ٫ ٚؾا٤ يٓصض يف َعك١ٝ اهلل ٫ٚ ؾُٝـا ٫ ميًـو    (169)
 .(1641:)سٜح ضقِايعبس، س

َٔ ْصض َعك١ٝ نؿطب اشبُط ٚعبٛ شيو ؾٓـصضٙ باطـٌ ٫    ( قاٍ ايٟٓٛٚ: "يف ٖصا زيٌٝ ع٢ً أ170ٕ)
ٜٓعكس ٫ٚ تًعَ٘ نؿاض٠ ميـني ٫ٚ غريٖـا، ٚبٗـصا قـاٍ َايـو ٚايؿـاؾعٞ ٚأبـٛ سٓٝؿـ١ ٚزاٚز         
ٚمجٗٛض ايعًُا٤، ٚقاٍ أمحس: دبب ؾٝ٘ نؿاض٠ ايُٝني باسبسٜح املطٟٚ عٔ عُطإ بٔ اسبكـني  

صض يف َعكـ١ٝ ٚنؿاضتـ٘ نؿـاض٠ ميـني،     ٚعٔ عا٥ؿ١ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قـاٍ: ٫ ْـ  
ٚاستر ازبُٗٛض حبسٜح عُطإ بٔ سكني املصنٛض يف ايهتاب، ٚأَا سسٜح )نؿاضتـ٘ نؿـاض٠   

 (.11/101ميني( ؾهعٝـ باتؿام احملسثني". ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ: )

 ( نصا يف املدٛٛط. 171)

تبـٝني اسبكـا٥ل ؾـطح نٓـع     (، 3/132اْعط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿـطا٥ع يًهاغـاْٞ: )   (172)
، 3/320، ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓـع ايـسقا٥ل ٫بـٔ ظبـِٝ: )    233-231، 2/210ايسقا٥ل: )

4/4،8)،. 

 (.229غٛض٠ ايبكط٠: ل١ٜ ) (173)

( ٖٛ: ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ َٓكٛض ايٓٝػابٛضٟ ايؿاؾعٞ، ؾكٝ٘، ٚيس بٛطٜجٝح َـٔ خطاغـإ غـ١ٓ    174)
ٖــ. َـٔ تكـاْٝؿ٘ ايهـجري٠:     548ابٛض غـ١ٓ  ٖـ، ٚتؿك٘ ع٢ً ايػعايٞ ٚغريٙ، ٚقتٌ بٓٝػـ 476

احملٝط يف ؾطح ايٛغٝط، ٚا٫ْتكاف يف َػا٥ٌ اشب٬ف، ٚا٭ضبعٕٛ ٖٛ عٔ أضبعني قـشابٝ٘ا  
 يف أضبعني باّبا ".

(، 315-20/312(، غري أع٬ّ ايٓب٤٬: )1/95اْعط: تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات يًٟٓٛٚ: )
 .(771/ 3َعذِ امل٪يؿني: )
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ُس بٔ ضبُس بٔ أمحس ايٛٛغٞ ايؿـاؾعٞ، ظٜـٔ ايـسٜٔ، سذـ١ اإلغـ٬ّ أبـٛ       ( ٖٛ: ضبُس بٔ ضب175)
ساَس، سهِٝ، َتهًِ، ؾكٝ٘، أقٛيٞ، قٛيف، َؿاضى يف أْٛاع َٔ ايعًّٛ. ٚيس بٛـٛؽ غـ١ٓ   

ــل      450) ــاظ ٚزَؿ ــساز ٚاسبذ ــٌ إىل بػ ــ٘، ٚضس ــطَني ٫ٚظَ ــاّ اسب ــٔ إَ ــص ع ـــ(، ٚأخ ٖ
ٖـ(. َـٔ تكـاْٝؿ٘:   505بٛٛؽ غ١ٓ )ٚاإلغهٓسض١ٜ، إىل إٔ يعّ ا٫ْكٛاع ٚايععي١ ست٢ تٛيف 

 إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ، ايٛغٝط يف ايؿك٘، املػتكؿ٢ يف أقٍٛ ايؿك٘.

 .(2/242(، طبكات ايؿاؾع١ٝ يإلغٟٓٛ )19/322اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

 (.33، )م( غبل ربطػب176٘)

(177 )  ِ أبٝـ٘   ٖٛ عاَط بٔ ؾطاسٌٝ بٔ عبس شٟ نباض، ايؿعيب اسبُريٟ، أبٛ عُطٚ، اختًؿـٛا يف اغـ
ؾكٌٝ: ؾطاسٌٝ. ٚقٌٝ: عبس اهلل. ْػبت٘ إىل ؾعب ٖٚٛ بٛٔ َٔ ُٖسإ، ضا١ٜٚ، َٔ ايتابعني، 
ٜهطب املجٌ حبؿع٘، ٚيس ْٚؿأ َٚات بايهٛؾ١، اتكٌ بعبس املًـو بـٔ َـطٚإ، ؾهـإ ْسميـ٘      
ٚمسريٙ ٚضغٛي٘ إىل ًَو ايطّٚ، اغتكهاٙ عُط بٔ عبس ايععٜـع، ٚنـإ نـ٬ٝ٦ عبٝؿـا، ٚيـس      

ٖٚٛ َٔ ضداٍ اسبسٜح ايجكات، ض٣ٚ عٔ نجري َٔ ايكشاب١، ٚض٣ٚ عٓ٘ نـجري  يػبع١ أؾٗط، 
َٔ ايتابعني، غ٦ٌ عُا بًؼ إيٝ٘ سؿع٘، ؾكاٍ: َا نتب  غٛزا٤ يف بٝهـا٤، ٫ٚ سـسثين ضدـٌ    
حبسٜح إ٫ سؿعت٘. ٚنإ ؾكٝٗا، ؾاعطا، تٛيف ؾذأ٠ غ١ٓ أضبع، ٚقٝـٌ: ثـ٬خ، ٚقٝـٌ: غـ ،     

 ذط٠.ٚقٌٝ: غبع، ٚقٌٝ: مخؼ َٚا١٥ َٔ اهل

، ٚغـري  14/28، ٚتٗـصٜب ايهُـاٍ   3/12، ٚٚؾٝات ا٭عٝإ 12/227اْعط: تاضٜذ بػساز 
 .4/294أع٬ّ ايٓب٤٬ 

ٖٛ ضبُس بٔ َػًِ بٔ عبٝس اهلل بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ، َٔ بين ظٖط٠ بٔ ن٬ب، َٔ قطٜـ، أبٛ ( 178)
نإ ؼبؿـغ  بهط، أٍٚ َٔ زٕٚ اسبسٜح، ٚأسس أنابط اسبؿاظ ٚايؿكٗا٤، تابعٞ َٔ أٌٖ املس١ٜٓ، 

أيؿني َٚا٥ت٢ سسٜح ْكؿٗا َػٓس. ضأ٣ عؿط٠ َٔ ايكـشاب١، ٚأخـص عٓـ٘ َايـو بـٔ أْـؼ       
ٚطبكت٘، ٚسؿغ عًِ ايؿكٗا٤ ايػبع١، ْعٍ ايؿاّ ٚاغتكط بٗا، ٚنتب عُط بٔ عبـس ايععٜـع إىل   
عُاي٘: عًٝهِ بابٔ ؾٗاب ؾإْهِ ٫ دبسٕٚ أسسا أعًِ بايػ١ٓ املانـ١ٝ َٓـ٘. َـات بؿـػب،     



٬ََّم ع٢ً ايٓٚهاِح  ِٔ عًَّل اي ُٖ  189       س بٔ ؾاحل ايعتٝيبخايز.           ضؾُع ازٝبٓاِح َع

ٖـــ(. ٚقٝــٌ: 123ٖـــ(، ٚقٝــٌ: غــ١ٓ )124أٍٚ ســس ؾًػــٛني غــ١ٓ )لخــط ســس اسبذــاظ ٚ
 ٖـ(.125)

، 5/326، غـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬    26/419، ٚتٗصٜب ايهُاٍ 4/177اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ 
 .55/294ٚتاضٜذ زَؿل 

 .386، 9/385، ٚؾتض ايباضٟ 235، 234/ 5( ٜٓعط: أسهاّ ايكطلٕ يًذكام 179)

َٚا ازعاٙ َٔ ايتأٌٜٚ تطزٙ اٯثاض ايكطؼب١ عٔ غـعٝس  عٖطٟ: ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ سذط بعس شنط ضأٟ اي
بٔ املػٝب ٚغريٙ َٔ َؿاٜذ ايعٖـطٟ يف أْٗـِ أضازٚا عـسّ ٚقـٛع ايٛـ٬م عُـٔ قـاٍ: إٕ        

 أْ٘ ٫ ٜكع. -تعٚد  ؾٗٞ طايل،غٛا٤ خكل أّ عُِ 

 .( يف اهلسا١ٜ: )ؾٝتشكل(180)

 .( يٝؼ يف اهلسا181١ٜ)

 .( يف اهلسا١ٜ: )٫ٚ(182)

 .ٛط: )ٚ(( يف املد183ٛ)

 .(244-1/243( اهلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ: )184)

ٖٛ طاٖط بٔ عبس اهلل بٔ طاٖط بٔ عُط، ايكانٞ أبٛ ايٛٝب، ايٛربٟ، ؾكٝ٘، أقٛيٞ دسيٞ، ( 185)
َٔ أعٝإ ايؿاؾع١ٝ، ٚيـس يف لَـٌ بٛربغـتإ، ٚاغـتٛطٔ بػـساز، مسـع اسبـسٜح اطدـإ،         

ٞ قاسب ابٔ ايكام، ٚقطأ ع٢ً أبٞ غعس ْٚٝػابٛض، ٚبػساز، ٚتؿك٘ ع٢ً أبٞ عًٞ ايعداد
اإلمساعًٝٞ، ٚع٢ً ايكانٞ أبٞ ايكاغِ بٔ نـر ٚغريٖـِ، ٚيـٞ ايكهـا٤ بطبـع ايهـطر يـ٘        

ٟ   $، ٚ #ؾطح طبتكط املعْٞ$تكاْٝـ َٓٗا:  طبكـات  $، ٚنتـاب يف  #ؾطح ابـٔ اسبـساز املكـط
 ٖـ(.540تٛيف يف ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ )#. اجملطز$، ٚ#ايؿاؾع١ٝ

، (17/668)، ٚغري أع٬ّ ايٓب٤٬(2/512)، ٚٚؾٝات ا٭عٝإ(9/358)ػسازاْعط: تاضٜذ ب
 .(5/12)ٚطبكات ايؿاؾع١ٝ يًػبهٞ
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ٖٛ: عُط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ دربٌٜ، ايؿٝذ ْٛض ايسٜٔ ايٛايكاْٞ اسبٓؿٞ نإ إَاَٟا يف املصٖب (186)
اْعـط:   عاضؾا بأقٛي٘ ي٘ َعطؾ١ بايعطب١ٝ ٚؾٝ٘ ظٖس ٚاْكٛاع تٛيف غـ١ٓ تػـعني ٚغـ  َٚا٥ـ١.    

 .(.311/ 22ايٛايف بايٛؾٝات: )

ــسا٥ع ايكــٓا٥ع187) ، ٚاحملــٝط (8/320)خػــطٚ ملــ٬، ٚزضض اسبهــاّ (285، 284/ 6)( ٜٓعــط: ب
 .(757، 756/ 3)ايربٖاْٞ يربٖإ ايسٜٔ بٔ َاظٙ

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ َٓكٛض بٔ املػًِ املكطٟ، أبٛ إغشام، املعطٚف باشبٛٝـب ايعطاقـٞ، ؾـٝذ    ( 188)
سٙ ٚٚؾات٘ ؾٝٗا، ٖٚٛ دس ايع١َ٬ ايعًِ ايعطاقٞ ٭َ٘، ٚنإ عًـ٢ غـساز   ايؿاؾع١ٝ مبكط، َٛي

ٚأَط مجٌٝ، اضذبٌ، ؾتؿك٘، ٚبطع يف املصٖب ع٢ً أبٞ بهط ضبُس بٔ اسبػـني ا٭ضَـٟٛ تًُٝـص    
ايؿٝذ أبٞ إغشام ايؿرياظٟ، ثِ تؿك٘ ع٢ً: أبـٞ اسبػـٔ ابـٔ اشبـٌ، ٚتؿكـ٘ مبكـط عًـ٢:        

٘ ا٭قـشاب، ٚٚيـٞ خٛابـ١ دـاَع َكـط، يـ٘       ايكانٞ صبًٞ بٔ مجٝع، ٚتكسض، ٚربـطز بـ  
 ٖـ(.596يًؿرياظٟ، تٛيف يف مجاز٣ ا٭ٚىل غ١ٓ )# ؾطح املٗصب$تكاْٝـ َٓٗا: 

، ٚطبكـات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ    (21/304)، ٚغري أع٬ّ ايٓـب٤٬ (1/33)اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ
 .(2/23)قانٞ ؾٗب١

 .(77/ 2)( املٗصب يًؿرياظ189ٟ)

( سـسٜح  1/660اب اي٬ٛم، باب: ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح )   أخطد٘ ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘: نت( 190)
 (. 1/314(. قاٍ ايبٛقريٟ: ٖصا إغٓاز سػٔ. أْعط َكباح ايعداد١ )2048ضقِ )

 .(8/ 4)، ٚايبشط ايطا٥ل(116/ 4): ؾتض ايكسٜط يًهُاٍ بٔ اهلُاّاْعط( 191)

 .(164/ 6): ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرباْعط( 192)

(: ٖٚصا أٜهـا  2812) 399/ 4)قاٍ ابٔ عبس اهلازٟ يف ايتٓكٝض. ٚ(16/ 4)غٓٔ ايساضقٛين( 193)
ٚأبٛ خايس ايٛاغٛٞ ٖٛ عُطٚ بٔ خايس، ٖٚٛ ٖٚناع، ٚقاٍ أمحس ٚؼب٢ٝ: ٖٛ نـٖصاب.  باطٌ، 

 ظاز ؼب٢ٝ: غري ثك١ ٫ٚ َإَٔٛ.

 (.52( سسٜح ضقِ )4/20أخطد٘ ايساضقٛين يف غٓٓ٘ )( 194)

 .(29/ 10)اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ( 195)
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 عسٙ يف اسباٟٚ ايهبري: ٚعكس اإلػباب ٚايكبٍٛ ٜكض يف غري ًَو نايػًِ. ب( 196)

 يٝؼ يف اسباٟٚ ايهبري.( 197)

 .(61/ 17)، ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ(29/ 10): اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟاْعط( 198)

 .(59/ 4): ذبؿ١ اسببٝب يًبذريَٞاْعط( 199)

 .(8/357): ايتٗصٜب يًبػٟٛاْعط( 200)

 (. 48تكسّ ربطػب٘، )م( 201)

 (. 36، )متكسّ ربطػب٘( 202)

 ( يف املدٛٛط: بٔ، ٚاملجب  نُا يف غٓٔ ابٔ َاد٘. 203)

( سـسٜح ضقـِ   1/660نتـاب ايٛـ٬م، بـاب ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )       غٓٔ ابـٔ َادـ٘:  ( 204)
(. ٚقاٍ ايبٛقريٟ: ٖصا إغـٓاز نـعٝـ ٫تؿـاقِٗ عًـ٢ نـعـ دـٜٛرب بـٔ غـعس         2049)

 (.1/315) ات اسبسٜح. َكباح ايعداد١ٚشنط ضٚاٜمل ٜٓؿطز ب٘ دٜٛرب، ايبذًٞ، يهٔ 

ٟ   اْعط( 205) ، (293/ 3)، َٚػـين احملتـاز يًدٛٝـب ايؿـطبٝين    (68/ 8): ضٚنـ١ ايٛـايبني يًٓـٛٚ
 .(285/ 3)ٚأغ٢ٓ املٛايب يعنطٜا ا٭ْكاضٟ

 .(27/ 10)اسباٟٚ ايهبري( 206)

٬َـ٘  ن ٚاْعـط ، تكسَ  تطمجتـ٘.  طاٖط بٔ عبس اهلل بٔ طاٖط بٔ عُط ( ٖٛ ايكانٞ أبٛ ايٛٝب207)
 .(213/ 3)يف: املٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞ

ٖٛ اسبػني بٔ َػعٛز بٔ ضبُس ايع١َ٬ أبٛ ضبُس ايبػٟٛ ايؿكٝ٘ ايؿاؾعٞ، ٜعطف بابٔ ايؿطا٤،  (208)
ًٜٚكب مبشٝٞ ايػ١ٓ ٚضنٔ ايسٜٔ، نإ إَاَا يف ايتؿػري ٚاسبسٜح ٚايؿك٘، تؿك٘ ع٢ً ايكانٞ 

سس املًٝشٞ، ٚأبٞ اسبػٔ ايساٚٚزٟ ٚطا٥ؿـ١،  سػني ٚأخص اسبسٜح َٓ٘، ٚأبٞ عُط عبس ايٛا
ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ َٓكٛض، ٚأبٛ ايؿتٛح ايٛا٥ٞ، ٚمجاع١ لخطِٖ أبـٛ املهـاضّ ايٓٛقـاْٞ ض٣ٚ عٓـ٘     

ٌ  $باإلداظ٠، ٚي٘ تكاْٝـ َٓٗا:  ٚ # َعـامل ايتٓعٜـ ، #املكـابٝض $، ٚ#ؾـطح ايػـ١ٓ  $يف ايتؿػـري، 
 ٖـ(. 510)يف ايؿك٘، تٛيف غ١ٓ # ايتٗصٜب$، ٚ#ازبُع بني ايكشٝشني$ٚ
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، ٚطبكـات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ     (16/441)، ٚغري أع٬ّ ايٓب٤٬(2/136)اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ
 .(1/281)ؾٗب١

ٖٛ عجُإ بٔ عُط أبٞ بهط بٔ ْٜٛؼ، املعطٚف بابٔ اسبادب، أبٛ عُطٚ مجاٍ ايسٜٔ، نطزٟ ( 209)
ىل َكـط  ا٭قٌ، ٚيس ْٚؿأ يف َكط، ٚزضؽ بسَؿل، ٚربطز ب٘ بعـض املايهٝـ١، ثـِ ضدـع إ    

ؾاغتٛطٓٗا، نإ َٔ نبـاض ايعًُـا٤ بايعطبٝـ١، ٚؾكٝٗـا َـٔ ؾكٗـا٤ املايهٝـ١، باضعـا يف ايعًـّٛ          
ا٭قٛي١ٝ، َتكٓا ملصٖب َايو بٔ أْؼ، ٚنإ ثك١ سذ١ َتٛانعا عٓٝؿا، يـ٘ تكـاْٝـ َٓٗـا:    

ٍ  $، ٚ#َٓتٗٞ ايػٍٛ$، ٚ#طبتكط ايؿك٘$ يف أقـٍٛ ايؿكـ٘،   # ا٭ٌَ يف عًُٞ ا٭قـٍٛ ٚازبـس
 ٖـ(. 646يف ؾك٘ املايه١ٝ. تٛيف غ١ٓ )# َٗاتداَع ا٭$ٚ

 ، ٚؾــصضات ايــصٖب(23/264)، ٚغــري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬(3/248)اْعــط: ٚؾٝــات ا٭عٝــإ
(5/234). 

 .(357، 356/ 8)ضأٜ٘ يف ايتٗصٜب ٚاْعط
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 ثبت املصادر واملزاجع

ٝـا٤ ايـرتاخ   أسهاّ ايكطلٕ، ٭بٞ بهط ازبكام، ذبكٝل ضبُس ايكـازم قُشـاٟٚ، طبعـ١ زاض إس    (1
 ٖـ. 1405ايعطبٞ، بريٚت، 

اخت٬ف أبٞ سٓٝؿ١ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ، ٭بٞ ٜٛغـ ٜعكٛب بٔ إبطاِٖٝ بٔ سبٝب، تكشٝض ٚتعًٝل  (2
 أبٞ ايٛؾا ا٭ؾػاْٞ، طبع١ زب١ٓ إسٝا٤ املعاضف ايٓعُا١ْٝ، اهلٓس، ايٛبع١ ا٭ٚىل.

ضبُس غعٝس عُط إزضٜـؼ،   اإلضؾاز يف َعطؾ١ عًُا٤ اسبسٜح، ٭بٞ ٜع٢ً اشبًًٝٞ، ذبكٝل ايسنتٛض (3
 ٖـ. 1409طبع١ َهتب١ ايطؾس، ايطٜا ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

ا٫غتصناض ازباَع ملصاٖب ؾكٗا٤ ا٭َكاض ٚعًُا٤ ا٭قٛاض، أبٞ عُط بٔ عبـس ايـرب، ذبكٝـل غـامل      (4
ٖــ،   1421ضبُس عٛا، ٚضبُس عًٞ َعٛ ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،  

2000.ّ 

يب يف ؾطح ضٚ  ايٛايب، يعنطٜا ا٭ْكاضٟ، ذبكٝل ايسنتٛض ضبُس ضبُس تاَط، طبع١ أغ٢ٓ املٛا (5
 ّ.2000ٖـ،  1422زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 ّ.2002ا٭ع٬ّ، يًعضنًٞ، طبع١ زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، ايٛبع١ اشباَػ١ عؿط،  (6

 ٖـ. 1393ايجا١ْٝ، ا٭ّ، حملُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، طبع١ زاض املعطؾ١، ايٛبع١  (7

 –زاض ايهتـب ايعًُٝـ١    –أْبا٤ ايػُط بأْبا٤ ايعُط يًشاؾغ أمحس بٔ عًـٞ بـٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ      (8
 ٖـ.  1406، 2بريٚت، ط 

 ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايطقا٥ل، يعٜٔ ايسٜٔ بٔ ظبِٝ، طبع١ زاض املعطؾ١، بريٚت. (9

زاض ايهتاب ايعطبـٞ، بـريٚت،    بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع، يع٤٬ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، طبع١ (10
1982.ّ 

ايتاز ٚاإلنًٌٝ ملدتكط خًٌٝ، حملُس بٔ ٜٛغــ املـٛام، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، ايٛبعـ١        (11
 ّ.1994ٖـ،  1416ا٭ٚىل، 

 تاضٜذ بػساز، يًدٛٝب ايبػسازٟ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت. (12
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أبـٞ غـعٝس عُـط بـٔ غطاَـ١      تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ٭بٞ ايكاغِ بٔ عػانط، ذبكٝل ضبب ايسٜٔ  (13
 ّ.1995ايعُطٟ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت، 

تبٝني اسبكا٥ل ؾطح نٓع ايطقا٥ل، يؿدـط ايـسٜٔ عجُـإ بـٔ عًـٞ ايعًٜعـٞ، طبعـ١ زاض ايهتـب          (14
 ٖـ. 1313اإلغ٬َٞ، ايكاٖط٠، 

ذبؿ١ اسببٝب ع٢ً ؾطح اشبٛٝب، يػًُٝإ بـٔ ضبُـس ايبذريَـٞ، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١،        (15
 ّ.1996ٖـ،  1417ع١ ا٭ٚىل بريٚت، ايٛب

تصنط٠ اسبؿاظ، يؿـُؼ ايـسٜٔ ايـصٖيب، ذبكٝـل ظنطٜـا عُـريات، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١،           (16
 ّ.1998ٖـ،  1419بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

تٓكٝض ايتشكٝل يف أسازٜح ايتعًٝل، يؿُؼ ايسٜٔ ابٔ عبس اهلازٟ، ذبكٝل غاَٞ بٔ ضبُـس بـٔ    (17
 1428باْٞ، طبع١ أنٛا٤ ايػًـ، ايطٜا ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، داز اهلل، ٚعبس ايععٜع بٔ ْاقط اشب

 ّ.2007ٖـ، 

تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بـٔ ؾـطف ايٓـٟٛٚ، طبعـ١ زاض ايؿهـط، بـريٚت،        (18
 ّ.1996ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

تٗصٜب ايهُاٍ، ٭بٞ اسبذاز املعٟ، ذبكٝـل ايـسنتٛض بؿـاض عـٛاز، طبعـ١ َ٪غػـ١ ايطغـاي١،         (19
 ّ.1980ٖـ،  1400ٚىل، بريٚت، ايٛبع١ ا٭

ايتٗصٜب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، يًشػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ، ذبكٝل ايؿٝذ عـازٍ أمحـس عبـس     (20
ٖــ،   1418املٛدٛز، ٚايؿٝذ ع٢ً ضبُس َعٛ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

1997.ّ 

ُس ؾانط ٚلخطٕٚ، ازباَع ايكشٝض )غٓٔ ايرتَصٟ(، حملُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ذبكٝل أمحس ضب (21
 طبع١ زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت.

اسباٟٚ ايهبري يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، ٭بٞ اسبػٔ املاٚضزٟ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايٛبع١  (22
 ّ.1994ٖـ،  1414ا٭ٚىل، 
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اسبذ١ ع٢ً أٌٖ املس١ٜٓ، حملُس بٔ اسبػٔ ايؿٝباْٞ، ذبكٝل َٗـسٟ سػـٔ ايه٬ْٝـٞ ايكـازضٟ،      (23
 ٖـ. 1403ايهتب، بريٚت،  طبع١ عامل

ايسض ايهُني بصٌٜ ايعكس ايجُني يف تاضٜذ ايبًس ا٭َـني، يعُـط بـٔ ؾٗـس اهلـامشٞ املهـٞ، زاض        (24
 ٖـ. 1421، 1بريٚت ط -خهط 

 زضض اسبهاّ يف غطض ا٭سهاّ، مل٬ خػطٚ، طبع١ زاض ايهتب ايعطب١ٝ. (25

كٝـل أبـٞ إغـشام    ايسٜباز ع٢ً قشٝض َػًِ بٔ اسبذاز، يًشاؾغ عبس ايطمحٔ ايػٝٛطٞ، ذب (26
 ّ.1996ٖـ،  1416اسبٜٛين، طبع١ زاض ابٔ عؿإ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 -ضؾع اإلقط عٔ قكاز َكط، يًشاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ، َهتبـ١ اشبـاظبٞ      (27
 ٖـ. 1418ايكاٖط٠، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

إلغـ٬َٞ،  ضٚن١ ايٛايبني ٚعُس٠ املؿتني، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ املهتـب ا  (28
 ٖـ. 1405بريٚت، 

غٓٔ ابٔ َاد٘، حملُس بٔ ٜعٜس ايكـعٜٚين، ذبكٝـل ضبُـس ؾـ٪از عبـس ايبـاقٞ، طبعـ١ زاض ايؿهـط،          (29
 بريٚت.

غٓٔ ايساضقٛين، يعًٞ بٔ عُط ايـساضقٛين، ذبكٝـل ايػـٝس عبـس اهلل ٖاؾـِ ميـاْٞ املـسْٞ، زاض         (30
 ّ.1966ٖـ،  1386املعطؾ١، بريٚت، 

كٞ، طبع١ صبًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايٓعا١َٝ، اهلٓـس، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،   ايػٓٔ ايهرب٣، ٭بٞ بهط ايبٝٗ (31
 ٖـ. 1344

ٖــ،   1405غري أع٬ّ ايٓب٤٬، يؿُؼ ايسٜٔ ايصٖيب، طبع١ َ٪غػ١ ايطغاي١، ايٛبعـ١ ايجايجـ١،    (32
1985.ّ 

ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، يعبس اسبٞ اسبٓبًٞ، ذبكٝل عبس ايكازض ا٭ضْا٩ٚط، ٚضبُٛز  (33
 ٖـ.١1406 زاض ابٔ نجري، زَؿل، ا٭ضْا٩ٚط، طبع

ؾطح ايػ١ٓ، يًشػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ، ذبكٝل ؾعٝب ا٭ضْـا٩ٚط، ٚضبُـس ظٖـري ؾـاٜٚـ،      (34
 ّ.1983ٖـ،  1403طبع١ املهتب اإلغ٬َٞ، زَؿل، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 
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ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ زاض إسٝا٤ ايرتاخ  (35
 ٖـ. 1392ت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، ايعطبٞ، بريٚ

ؾطح قشٝض ايبداضٟ، ٭بٞ اسبػٔ بٔ بٛاٍ، ذبكٝل أبٞ متِٝ ٜاغط بٔ إبطاِٖٝ، طبع١ َهتـب   (36
 ّ.2003ٖـ، 1423ايطؾس، ايطٜا ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

 بريٚت.  –ايه٤ٛ اي٬َع يف ضباغٔ ايكطٕ ايتاغع، حملُس بٔ عبس ايطمحٔ ايػداٟٚ، زاض ازبٌٝ  (37

 –٬ٍ ايسٜٔ عبـس ايـطمحٔ بـٔ أبـٞ بهـط ايػـٝٛطٞ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١         طبكات اسبؿاظ، زب  (38
 ٖـ. 1403، 1بريٚت، ط

طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣، يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ، ذبكٝل ايسنتٛض ضبُٛز ضبُس ايٛٓاسٞ، ٚايسنتٛض  (39
 ٖـ. 1413عبس ايؿتاح ضبُس اسبًٛ، طبع١ ٖذط يًٛباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

ؿاؾع١ٝ، ٫بٔ قانٞ ؾٗب١، ذبكٝل ايـسنتٛض اسبـاؾغ عبـس ايعًـِٝ خـإ، طبعـ١ عـامل        طبكات اي (40
 ٖـ. 1407ايهتب، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

طبكات ايؿاؾع١ٝ، يعبس ايطمحٔ اإلغـٟٓٛ، ذبكٝـل نُـاٍ ٜٛغــ اسبـٛت، طبعـ١ زاض ايهتـب         (41
 ّ.2002ايع١ًُٝ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

ابٔ َٓعٛض، ذبكٝل إسػإ عباؽ، طبعـ١ زاض   طبكات ايؿكٗا٤، ٭بٞ إغشام ايؿرياظٟ، تٗصٜب (42
 ٖـ. 1970ايطا٥س ايعطبٞ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

عكط غ٬طني املُايٝؤ ، يًسنتٛض / قاغِ عبسٙ قاغِ، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،   (43
 ٖـ. 1415

عًٌ ايرتَصٟ ايهبري، حملُس بٔ عٝػـ٢ ايرتَـصٟ، ذبكٝـل قـبشٞ ايػـاَطا٥ٞ، ٚأبـٛ املعـاطٞ         (44
 ، ٚضبُٛز ضبُـس ايكـعٝسٟ، طبعـ١ عـامل ايهتـب، َٚهتبـ١ ايٓٗهـ١ ايعطبٝـ١، بـريٚت،         ايٓٛضٟ
 ٖـ.1409

عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، يبسض ايسٜٔ ايعٝين، طبع١ زاض ايهتب ايعًُٝـ١، بـريٚت،    (45
 ّ.2001ٖـ،  1421ايٛبع١ ا٭ٚىل، 
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عطؾ١، بـريٚت،  ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ، طبع١ زاض امل (46
 ٖـ. 1379

 ؾتض ايكسٜط، يًهُاٍ بٔ اهلُاّ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت. (47

ؾٛات ايٛؾٝات، يك٬ح ايـسٜٔ ضبُـس بـٔ ؾـانط، ذبكٝـل إسػـإ عبـاؽ، طبعـ١ زاض قـازض،           (48
 ّ.1974، 1973بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 ٚت. بري –سبغ ا٭سباظ بصٌٜ طبكات اسبؿاظ، حملُس بٔ ؾٗس املهٞ، زاض ايرتاخ ايعطبٞ  (49

اجملتب٢ )غٓٔ ايٓػا٥ٞ(، ٭محس بٔ ؾعٝب ايٓػـا٥ٞ، ذبكٝـل َهتـب ذبكٝـل ايـرتاخ، طبعـ١ زاض        (50
 ٖـ. 1420املعطؾ١، بريٚت، ايٛبع١ اشباَػ١، 

اجملُع امل٪غؼ يًُعذِ املؿٗطؽ، يًشاؾغ امحس بٔ عًٞ بـٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ، زاض املعطؾـ١،      (51
 ٖـ. 1415، 1بريٚت، ط

 ّ.1997ا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت، اجملُٛع ؾطح املٗصب، ٭بٞ ظنطٜ (52

ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو، يًسنتٛض / عبس ايػين ضبُس عبس ايعاطٞ، ن١ًٝ اٯزاب  (53
 داَع١ املٓكٛض٠، بسٕٚ بٝاْات.  –

54)    ٟ ، احملٝط ايربٖاْٞ يف ايؿك٘ ايٓعُاْٞ، يربٖإ ايسٜٔ بٔ َاظ٠، ذبكٝل عبس ايهـطِٜ غـاَٞ ازبٓـس
 ّ.  2004ٖـ،  1424طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

طبتكط اخت٬ف ايعًُا٤، ٭بٞ دعؿط ايٛشاٟٚ، ذبكٝل ايسنتٛض عبس اهلل ْصٜط أمحـس، طبعـ١ زاض    (55
 ٖـ.  1417ايبؿا٥ط، بريٚت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

 زاض املعطؾـ١، بـريٚت،   طبتكط املعْٞ َٔ عًـِ ايؿـاؾعٞ، حملُـس بـٔ إزضٜـؼ ايؿـاؾعٞ، طبعـ١        (56
 ٖـ.1393

 ّ.1988طبتكط غٓٔ أبٞ زاٚز، يًشاؾغ املٓصضٟ، طبع١ زاض املعطؾ١،  (57

املس١ْٚ ايهرب٣، ملايو بٔ أْؼ، ذبكٝل ظنطٜا عُـريات، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـريٚت،       (58
 يبٓإ.
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ايع١ًُٝ،  َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ )ضٚا١ٜ ابٓ٘ قاحل(، يكاحل ابٔ اإلَاّ أمحس، طبع١ ايساض (59
 ّ.1988ٖـ،  1408اهلٓس، 

َػا٥ٌ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘، إلغشام بٔ َٓكٛض املطٚظٟ، طبع١ عُـاز٠   (60
 ّ.2002ٖـ،  1425ايبشح ايعًُٞ، ازباَع١ اإلغ١َٝ٬، باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

ملػـًِ بـٔ    )قـشٝض َػـًِ(،   ملسو هيلع هللا ىلصاملػٓس ايكشٝض املدتكـط بٓكـٌ ايعـسٍ إىل ضغـٍٛ اهلل      (61
 اسبذاز، ذبكٝل ضبُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، طبع١ زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت.

َكباح ايعداد١ يف ظٚا٥س ابٔ َاد٘، ٭محـس بـٔ أبـٞ بهـط ايبٛقـريٟ، ذبكٝـل ضبُـس املٓتكـ٢          (62
 ٖـ. 1403ايهؿٓاٟٚ، زاض ايعطب١ٝ، بريٚت، 

ٖــ،   1351سًب، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،   َعامل ايػٓٔ، ٭بٞ غًُٝإ اشبٛابٞ، طبع١ املٛبع١ ايع١ًُٝ، (63
1932.ّ 

َعاْٞ ايكطلٕ، ٭بٞ ظنطٜا ايؿطا٤، ذبكٝل أمحس ٜٛغـ ظباتٞ، ٚضبُـس عًـ٢ ظبـاض عبـس ايؿتـاح،       (64
 ٚإمساعٌٝ ؾًيب، طبع١ ايساض املكط١ٜ يًتأيٝـ ٚايرتمج١، َكط.

 َعذِ امل٪يؿني، يعُط ضنا نشاي١، طبع١ َهتب١ املج٢ٓ، ٚزاض إسٝا٤ ايرتاخ. (65

ٔ ٚاٯثاض، ٭بـٞ بهـط ايبٝٗكـٞ، ذبكٝـل غـٝس نػـطٟٚ سػـٔ، طبعـ١ زاض ايهتـب          َعطؾ١ ايػٓ (66
 ايع١ًُٝ، بريٚت.

 َػين احملتاز إىل َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز، يًدٛٝب ايؿطبٝين، زاض ايؿهط، بريٚت. (67

املٓجٛض يف ايكٛاعس، حملُس بٔ بٗازض ايعضنؿٞ، ذبكٝل ايسنتٛض تٝػـري ؾـا٥ل أمحـس ضبُـٛز، طبعـ١       (68
 ٖـ.1405قاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬، ايهٜٛ ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، ٚظاض٠ ا٭ٚ

 املٗصب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، ٭بٞ إغشام ايؿرياظٟ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت. (69

ايٓذّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َكط ٚايكاٖط٠، ٭بٞ احملاغٔ ٜٛغـ بٔ تػطٟ بطزٟ، ْػد١ َكـٛض٠   (70
 عٔ زاض ايهتب ايع١ًُٝ. 
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عٝإ، زب٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ ْعِ ايعكٝإ يف أعٝإ ا٭ (71
 بريٚت.  –

ْٗا١ٜ املًٛب يف زضا١ٜ املصٖب، إلَاّ اسبطَني أبٞ املعايٞ ازبٜٛين، ذبكٝل ا٭غتاش ايسنتٛض عبـس   (72
 ّ.2007ٖـ،  1428ايععِٝ ضبُٛز ايسٜب، طبع١ زاض املٓٗاز، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 بتسٟ، ٭بٞ اسبػٔ املطغٝٓاْٞ، طبع١ املهتب١ اإلغ١َٝ٬.اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ امل (73

ُٖع اهلٛاَع يف ؾطح مجع ازبٛاَع، زب٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ، ذبكٝل عبس اسبُٝس ٖٓساٟٚ، طبع١  (74
 املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ، َكط.

ٚدٝع ايه٬ّ يف ايصٌٜ ع٢ً زٚي١ اإلغ٬ّ، حملُس بٔ عبس ايطمحٔ ايػداٟٚ، َ٪غػـ١ ايطغـاي١    (75
 ٖـ.  1416، 1بريٚت، ط –

ٚؾٝات ا٭عٝإ، يؿُؼ ايسٜٔ بٔ خًهإ، ذبكٝل إسػإ عبـاؽ، طبعـ١ زاض قـازض، بـريٚت،      (76
 ّ.1994، 1971، 1900ايٛبع١ ا٭ٚىل، 




