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 ٔاعتٗالٍ

 اإلَاّ ايضاؿٞ ٖٛ:

ُِ ايعال١َُ، ايضاحُل ايؿٗا١َُ، ايجك١ُ امُلطًُٔع، ٚاؿأؾُغ امُلتٔبُع، ُِ ايَعًَ  )سلػ ايزٜٔ، ايؾُٝخ ايعأي

ُٔ يف ايُعًّٛ،ٚايظاُٖز امُلتُغِّ ، ايشٟ أيَّـ خامت١ اُؿؿاظ ٚايغٖٝضِّٜٝٔ ُو بايغ١ُٔٓٓ امُلشُز١ٜ، ٚامُلتؿٓ

١، ايؾاَٞ يـ نتإب، ْظٌٜ ايُتضب١ ايدلقٛقٝٓأُعٗا َٔ املؾٗٛص٠ ٚاييت َد ايؾا١َٝأعؿاص ايغرل٠ 

 ايزَؾكٞ ثِ املضضٟ; َُشُز بٔ ٜٛعـ ايضاؿٞ ايؾاَٞ(

 نتب٘ ايؿكرل إىل  صب٘ ٚصادٞ عؿٛٙ َِّٚٓ٘ َٚنضَ٘

 َُعتظ أمحز صؾاعٞ طاصع                          

 َعتظ ايغٖٝضٟ ايؾاؾعْٞٚغبت٘ 

ُّا )ايغرلٟ   ( امُلٓتٔغب ألٌٖ ايغٝٓض ٔعً

 )ايؾاؾعٞ( امُلٓتٔغب يًؾاؾع١ٝ َشّٖبا أصاًل ٚؾضّعا 

 مجٛص١ٜ َضض ايعضب١ٝ –مبز١ٜٓ بٛصععٝز                                                 

 dmoataaze@gmail.comيهذلْٚٞ: ايدلٜز األ
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 (ِاّسمُي، هّسبتُي، ُكّويتُي، لقبيُ )
 ِاّسمُي:

ٖٛ اإلَاُّ املؤٓصُذ ايٓٓاقُز، ٚاّيشاؾُغ امُلتُضُؼ اّيشاسُم، َُشزِّٔخ ايزِّٜاص 

شُز بٔ ٜٛعـ بٔ عًٞ بٔ املٓضض١ٜ َُٚٓغٓزٖا سلُػ ايزٜٔ أبٛ عبز اهلل َُ

َْظٌٜ ايدٓلقٛق١ٓٝ مبضض،  2(1)ايٓضاؿٞ ايٖؾاَٞ ايزَِّؾكٞ ايٓؾاؾعٜٞٛعـ 

                                                           

ٖـ(، اإلَاّ ؽٗاب ايزٜٔ أبٞ ايؿالح 1089( ُٜٓعض يف ٖشا: ابٔ ايعُار، اؿٓبًٞ )املتٛؾ٢: 1)

ؽشصات ايشٖب يف أخباص ٔ أمحز بٔ قُز ايعهضٟ اؿٓبًٞ ايزَؾكٞ، بعبز اؿٞ 

قُٛر  :سكك٘ ٚعًل عًٝ٘ٚ ،عبز ايكارص األصْاؤٚط :، أؽضف ع٢ً ؼكٝكَ٘ٔ سٖب

-ٖـ 1414ع١ٓ  ،ايطبع١ األٚىل ،برلٚت - رَؾل ،راص ابٔ نجرل، ايٓاؽض: األصْاؤٚط

ٖـ(، 1345(، ٚقُز بٔ دعؿض بٔ إرصٜػ اؿغين ايهتاْٞ )املتٛؾ٢: 8/250ّ، )1993

قُز املٓتضض بٔ قُز  :، ؼكٝلايضعاي١ املغتطضؾ١ يبٝإ َؾٗٛص نتب ايغ١ٓ املؾضؾ١

ع١ٓ  ،5ايطبع١: صقِ ،ايٓاؽض: راص ايبؾا٥ض اإلعال١َٝ ،ايظَظَٞ بٔ قُز دعؿض ايهتاْٞ

(، ٚعبز اؿٞ بٔ عبز ايهبرل ايهتاْٞ )املتٛؾ٢: 151، )ظ1993ّ-ٖـ1414 ايٓؾض:

، ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ ٚاألثبات َٚعذِ املعادِ ٚاملؾٝدات ٚاملغًغالتٖـ(، 1382

ع١ٓ  ،ايطبع١ ايجا١ْٝ، برلٚت، باعتٓا٤ ايزنتٛص إسغإ عباؼ، راص ايػضب اإلعالَٞ

ٖـ(، 1396( بتضضف، ٚخرل ايزٜٔ ايظصنًٞ )املتٛؾ٢: 2/1062ّ، )1982 -ٖـ1402

ّ(، 1956(، ٚناصٍ بضٚنًُإ )املتٛؾ٢: 8/30، راص ايعًِ يًُالٜني، برلٚت، )األعالّ
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يف ؽت٢ ايعًّٛ، ٚامُلتُغِّو بايٗغ١ٔٓ  ٚامُلتبشِّضصاسب ايتضاْٝـ اشلا١َ، 

 امُلشُٖز١ٜ.    
 هسبتُي:

َٖب١ٓٝ أٚ ٔبًّزا١ْٖٝ ٔع١ُ غايب١  ُتعٓز ايٓغب١ عٛا٤ أناْت ع١ًُّٓٝ أٚ َٓش

ع٢ً األ١ُ٥ امُلتكزَني ٚامُلتأخضٜٔ، ٚإلَآَا َُشُز بٔ ٜٛعـ ايٓضاؿٞ 

 ايٓؾاَٞ ََْغبإت عزٜز٠، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: "ايزَِّؾكٞ" ْغب١ً إىل

 ، ٚ"ايٓؾاؾعٞ" ْغب١ً إىل(4) ايٓضاؿ١ٝ إىل ، ٚ"ايٓضاؿٞ" ْغب١ً(3) ٔرَؾل

                                                                                                                                                                      

ايٓاؽض: راص  ،صَغإ عبز ايتٛاب -، احملكل: عبز اؿًِٝ ايٓذاص تاصٜخ األرب ايعضبٞ

 (.2/415(، ٚتهًُت٘ )304، )ظ1977، ع١ٓ ايٓؾض: صقِ ايطبع١ اـاَغ١ ،املعاصف
2

  

( رَؾل: قٌٝ إْٗا إصّ سات ايعُار، ٚقٌٝ: ٖٞ ناْت راص ْٛح عًٝ٘ ايغالّ ؾُٝا سنضٚا، 3)

ٚاهلل أعًِ. ٚقاٍ قتار٠ يف قٛي٘ عظ ٚدٌ: ٚايتني ٚايظٜتٕٛ: )ايتني اؾبٌ ايشٟ عًٝ٘ 

ايتني َغذز رَؾل ٚايظٜتٕٛ رَؾل، ٚايظٜتٕٛ اؾبٌ ايشٟ عًٝ٘ بٝت املكزؼ( ٚقٌٝ: 

َٚغذزٖا دًٌٝ ؾٝ٘ غضا٥ب َٔ األعُاٍ ٜطٍٛ ٚصؿٗا، بٓاٙ ايٛيٝز بٔ  ،بٝت املكزؼ

عبز املًو ع١ٓ مثإ ٚمثاْني، ٖٚٛ راخٌ املز١ٜٓ َؿضٚش بايضخاّ األبٝض، كتِ 

باألطصم، ٚسٝطاْ٘ َٓذز٠ بايؿغٝؿغا٤، ٚعكؿ٘ ال خؾب ؾٝ٘، ٖٚٛ َشٖب نً٘. 

ٖـ(، 487اهلل بٔ عبز ايعظٜظ بٔ قُز ايبهضٟ األْزيغٞ )املتٛؾ٢: اْعض: أبٛ عبٝز عبز 
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ُٞ ايكزص١ٜ نُا صٖض ، ٚ"ايكارصٟ" ْغب١ً إيٞ(5)املشٖب ايٓؾاؾعٞ ح ايضاؿ

، ٚ"ايٓؾاَٞ" (7)َٔضض ، ٚ"امٔلٓضضٟ" ْغب١ً إىل(6)بٓؿغ٘ يف نتاب٘ "عكٛر اؾُإ"

 .(8) ايٓؾاّ ْغب١ً إىل

                                                                                                                                                                      

 - 1/463ّ، )1992، ايٓاؽض: راص ايػضب اإلعالَٞ، عاّ ايٓؾض: املغايو ٚاملُايو

464.) 

( ايضاؿ١ٝ: ٖشٙ ايبًز٠ اختطٗا املًو ايضاحل لِ ايزٜٔ أٜٛب بٔ ايهاٌَ قُز بٔ ايعارٍ 4)

ملغاْح ٚايعالق١ُ يف أٍٚ ايضٌَ ايشٟ بني َضض أبٞ بهض بٔ أٜٛب بٔ ؽارٟ، بأصض ا

ٚايؾاّ، ٚأْؾأ بٗا قضّٛصا ٚداَّعا ٚعًٛقا يتهٕٛ َٓظي١ ايعغانض إسا خضدٛا َٔ ايضٌَ، 

ٖـ(، 845ٚسيو يف ع١ٓ أصبع ٚأصبعني ٚعتُا١٥. اْعض: تكٞ ايزٜٔ املكضٜظٟ )املتٛؾ٢: 

 (.1/231، )املٛاعغ ٚاالعتباص

ب املٓغٛب يضاسب٘ اإلَاّ ايهاٌَ ايعامل ايعاٌَ سٚ ايؾضف ( املشٖب ايؾاؾعٞ: ٖٛ املش5ٖ)

املٓٝـ قُز بٔ إرصٜػ ايؾاؾعٞ، ٖٚٛ َشٖب ٚعطٞ بني َزصعيت أٌٖ ايضأٟ 

ٚاالدتٗار بظعا١َ اإلَاّ األععِ أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ، َٚزصع١ أٌٖ اؿزٜح بظعا١َ 

بٔ عبز اهلل  اإلَاّ َايو بٔ أْػ. ٚيذلمج١ اإلَاّ ايؾاؾعٞ اْعض: أبٛ ْعِٝ أمحز

راص ايهتاب  ، ايٓاؽض:س١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات األصؿٝا٤ٖـ(، 430األصبٗاْٞ )املتٛؾ٢: 

 (.64، 9/63) ٖـ،1405عاّ ايٓؾض:  برلٚت، ايطبع١ ايضابع١،، ايعضبٞ
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، طبع١ إسٝا٤ املعاصف ايعجُا١ْٝ، عكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١( ايضاؿٞ ايؾاَٞ، 6)

(، بتضضف. ٚعكٛر اؾُإ ٖشا نتاب قز 412ٖـ، )ظ1394اشلٓز سٝزص آبار ايزنٔ، 

صٓؿ٘ اإلَاّ ايضاؿٞ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ، أٚصر ؾٝ٘ نٌ ايضٚاٜات ايضشٝش١ 

اييت ثبتت يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ يف ايهتب املعتدل٠، ٜكٍٛ ؾٝ٘: "سنضت يف ٖشا ايهتاب 

ي٘، ٚصتبت٘ ع٢ً َكز١َ ٚأبٛاب قطضات يف عاص ؾغا٥ٌ أبٞ سٓٝؿ١ ٚسغٔ سلا٥ً٘ ٚأسٛا

ٚخامت١ تغُٓت املكز١َ عت١ ؾضٍٛ، اؽتًُت األبٛاب ع٢ً عت١ ٚعؾضٜٔ بٝتا، يف 

املكز١َ سنض املؤيـ عدل ؾضٛشلا ايغت١ َا سنضٙ أبٛ سٓٝؿ١ عٔ األَض باالتؿام ٚاال٥تالف 

ٚايٓٗٞ عٔ ايتؿضم ٚاالختالف ٚايٓٗٞ عٔ ايػٝب١ ٚعٔ سنض َغاٚئ األَٛات... 

َٔ األبٛاب، ٚقز قاّ بتشكٝك٘ ايباسح َٛيٟٛ قُز َال عٝز ايكارص األؾػاْٞ، ٚغرلٖا 

"عكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ ؼكٝل ٚرصاع١" صعاي١ َادغترل، إؽضاف 

ن١ًٝ ايؾضٜع١ ٚايزصاعات  -ر/أمحز ؾُٗٞ أبٛ ع١ٓ، داَع١ املًو عبز ايعظٜظ

 ٖـ.1319ع ايهتاب ٚايغ١ٓ، ع١ٓ ؾض -قغِ ايزصاعات ايعًٝا ايؾضع١ٝ -اإلعال١َٝ

 (، بتضضف.2/1062، )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ ٚاإلثبات( ايهتاْٞ، 7)

، راص نؾـ ايعٕٓٛ عٔ أعاَٞ ايهتب ٚايؿٕٖٓٛـ(، 1067( سادٞ خًٝؿ١ )املتٛؾ٢: 8)

(، عُض صعا نشاي١، َعذِ املؤيؿني، ايٓاؽض: َؤعغ١ 2/978ٖـ، )1402ايؿهض، 

(، بتضضف. 12/131، )1993 - 1414 ،ع١ٓ ايٓؾض:1ايضعاي١، صقِ ايطبع١: 

ُٚعُٝت ايؾاّ ألْٗا عٔ سلاٍ ايهعب١، ٚقٌٝ يؾاَات يف أصعٗا عٛر ٚبٝض، ٚقٌٝ 
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 ُكويتُي:

 عبز اهلل" ٚالتُزٍ ُٜٞه٢ٓ اإلَاّ َُشُز بٔ ٜٛعـ ايٓضاؿٞ ب "أب

ٖشٙ ايُه١ٝٓٓ ع٢ً إٔ ي٘ ٚيّزا ازلُ٘ عبُز اهلل; ألْ٘ مل ٜتظٚز قط بٌ دضت عار٠ 

ثِ صأٜت َؤخّضا َٔ نٖٓاُٙ بـ "ابٔ ايٓذاص" ٚال أعًِ شلشا ، ايعضب ع٢ً سيو

ؾ١ٓ َٔ ايباسجني يف ايكُزؼ  عّٓزا ٚال نتاّبا ع٣ٛ َا ُسكل َؤخّضا ع٢ً ٜز

ٝكِٗ يهتاب "اآلٜات ايبٝٓات يف مبهتب١ املٓدطٛطات باملغذز األقض٢ يف ؼك

"اإلؾضاز يف ؽضٜر  ًٜٚٝ٘ قض١ اإلعضا٤ بغٝز أٌٖ األصض ٚايغُاٚات

                                                                                                                                                                      

زلٝت بغاّ بٔ ْٛح ألْ٘ أٍٚ َٔ ْظشلا ؾتطرلت ايعضب ملا عهٓتٗا َٔ إٔ تكٍٛ عاّ 

ٚقٌٝ إٕ أٍٚ َٔ عهٓٗا َٔ اـًؿا٤ زٓلاٖا بٗشا االعِ ٚإْٗا عضٚص ملٔ  ،ؾكايت ؽاّ

ٚقغُت األٚا٥ٌ ايؾاّ مخغ١ أقغاّ: ايؾاّ األٍٚ ؾًغطني ٚأٍٚ سزٚر ؾًغطني  ،صآٖا

ٚايؾاّ ايجا١ْٝ َزٜٓتٗا  ،َٔ طضٜل َضض أَر، ثِ ًٜٝٗا غظ٠، ثِ ايض١ًَ ص١ًَ ؾًغطني

ٚايؾاّ ايجايج١ ايػٛط١  ،ايعع٢ُ ايطدل١ٜ، ٚايػٛص ٚايرلَٛى ٚبٝغإ ؾُٝا ؾًغطني ٚاألصرٕ

ٚايؾاّ  ،ٚايؾاّ ايضابع١ أصض محط، اسًٗا أطضابًػَٚزٜٓتٗا ايعع٢ُ رَؾل َٚٔ عٛ

اـاَغ١ قٓغضٜٔ َٚزٜٓتٗا ايعع٢ُ سًب، ٚعاسًٗا أْطان١ٝ َز١ٜٓ عع١ُٝ ع٢ً عاسٌ 

َٚٔ َزٕ ايؾاّ محط، ٜكاٍ إْٗا َز١ٜٓ سبٝب ايٓذاص ٖٚٞ َٔ قضٛص ايؾاّ.  ،ايبشض

 (.462-1/460، )املغايو ٚاملُايوٖـ(، 487اْعض: ايبهضٟ األْزيغٞ)املتٛؾ٢: 
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إؼاف ايًبٝب ببٝإ َا ٚعع يف َعضاز  ًٜٚٝ٘ أسارٜح قض١ املعضاز

تضٓٝـ اإلَاّ سلػ ايزٜٔ أبٞ عبز اهلل قُز بٔ ٜٛعـ ايضاؿٞ  اؿبٝب

ًُٜكِّبْٛ٘ بٗشا ايًكب أٚ بتًو ايُه١ٝٓٓ ٚال سٝح ٚدزتِٗ ـ 942ٖاملتٛؾ٢ ع١ٓ 

أرصٟ أٖٞ َٛدٛر٠ يف املدطٛطات اييت قاَٛا بتشكٝكٗا أّ ال، ٚإٕ ناْت 

َٛدٛر٠ ؾٌٗ غؿًت ُنتب ايذلادِ عٓٗا؟! ٚيهٔ األَا١ْ ايع١ًُٝ اقتغت 

 ْكًٗا نُا ٚقؿت عًٝٗا.
 لقبُي:

ٛ ايعظ ًُٜٚكب ايضاؿٞ بـ"سلػ ايزٜٔ"; نُا سنض سيو تًُٝشٙ قُز أب

 . (9)يف ايغُاع ٚايكضا٠٤ ع٢ً املؤيـ ؾُٝع ُنٖتاب ُعكٛر اُؾُإ

 

 

 

 

 

                                                           

 (، بتضضف.412، )ظعكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١( اْعض: ايضاؿٞ ايؾاَٞ، 9)
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تي)
 
 (مولدى وهشا

ع٢ً  ٚٔيز اإلَاّ ايٓضاؿٞ يف صاؿ١ٝ رَؾل، ٚالُٜعضف تاصٜخ ٚالرت٘

; ٚسيو ألٕ ُنتب ايتٛاصٜخ ٚايذلادِ املؤيؿ١ يف أعٝإ ايكضٕ د١ٗ ايتشزٜز

ايشٜٔ قاَٛا ( 10)املؤيـ; يشا مل ٜشنضٙ احملككٕٛايتاعع ٚايعاؽض مل تشُنض يٓا َٝالر 

بتشكٝل نتاب٘ "ُعُبٌ اشُلز٣ ٚايٖضؽار يف عرل٠ خرل ايعبار"، ٚمل ٜشُنضٙ أّٜغا 

ايؾٝخ أبٛ ايٛؾا األؾػاْٞ امُلشكل األٍٚ يهتاب: "ُعكٛر اُؾُإ يف َٓاقب أبٞ 

احملكل ايجاْٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ"، ٚمل ٜشنضُٙ ايباسح َٛالٟ عبز ايكارص األؾػاْٞ 

 يهتاب عكٛر اؾُإ.

ؾًِ ٜبل يٞ يف َعضؾ١ َٝالرٙ إال طضٜل ايتدُني ٚاألعتٓتاز، ؾال ٜزصٟ 

َٝالرٙ ع٢ً ايتعٝني أسز، غرل أْ٘ ُعِضف َٔ نالَ٘ يف "ُعًكٛر اؾُإ" أْ٘ 

تتًُش ع٢ً أبٞ ايؿغٌ عبز ايضسِٝ بٔ األٚداقٞ، ٚع٢ً أبٞ سؿط بٔ 

، ِٖٚ َٔ أ١ُ٥ ايكضٕ ايتاعع، سنضِٖ سغٔ ايٟٓٛٚ، ٚاإلَاّ ايغٝٛطٞ

                                                           

( احملككٕٛ ِٖ: ايزنتٛص َضطؿ٢ عبز ايٛاسز يف َكز١َ ؼكٝك٘ يف طبع١ اجملًػ األع٢ً 10)

ايكاٖض٠، ٚايؾٝخ عارٍ أمحز عبز املٛدٛر ٚايؾٝخ عًٞ قُز  - يًؾؤٕٚ اإلعال١َٝ

 يبٓإ. -يف طبع١ راص ايهتب ايع١ًُٝ َعٛض يف َكز١َ ؼكٝكُٝٗا 
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ُٜٚؿِٗ َٔ ٖشا أْ٘ عاش يف أٚاخض ايكضٕ ، يف "ايغ٤ٛ ايالَع"( 11)ايغداٟٚ

ُ٘ َٔ تًكٞ ايعًِ، ُٜشغب ع٢ً عبٌٝ ايتدُني ٚايعٔ  ايتاعع طَاّْا ُُٜهِّٓ

 اـاَغ١ ٚايعؾضٕٚ ٚاهلل أعًِ.

 َٔ ايضاؿٖٞشا، ٚقز قاٍ ايؾٝخ ايعال١َ مجاٍ ايزٜٔ ٜٛعـ: "إٔ 

ُ٘ إىل سٞ  ِٚ يف إٔ ٜهٕٛ َٔ ب١ٕ٦ٝ ع١ًُٕٝ بؾٗار٠ ْغبت ٍِ، ٚال غض بٝت عً

١َ بٔزَؾل ايؾٗرل٠ اييت ٖٞ َٓؾأ ايُؿغال٤ ٚاألٓسنٝا٤، نايعالَّ( 12))ايٓضاؿ١ٝ(

                                                           

( ايغداٟٚ: ٖٛ عًٞ بٔ قُز بٔ عبز ايضُز اشلُزاْٞ املضضٟ ايغداٟٚ ايؾاؾعٞ 11)

ٖـ(، أبٛ اؿغٔ، عًِ ايزٜٔ: عامل بايكضا٤ات ٚاألصٍٛ ٚايًػ١ ٚايتؿغرل، 902)املتٛؾ٢: 

تب٘ ٚي٘ ْعِ، أصً٘ َٔ عدا )مبضض( عهٔ رَؾل، ٚتٛيف ؾٝٗا، ٚرؾٔ بكاعٕٝٛ، َٔ ن

ط" َٓع١َٛ يف  -ط" يف ايتذٜٛز، ٚ"ٖزا١ٜ املضتاب  -"مجاٍ ايكضا٤ ٚنُاٍ اإلقضا٤ 

َتؾاب٘ نًُات ايكضإٓ َضتب١ ع٢ً سضٚف املعذِ، ٚ"املؿاخض٠ بني رَؾل ٚايكاٖض٠" 

 (.333-4/332) األعالّٚغرلٖا. اْعض: 

ٌ ع٢ً ( سٞ ايضاؿ١ٝ: ٖٛ َٔ أسٝا٤ رَؾل ايؾٗرل٠ ٜكع ع٢ً عؿح دبٌ قاعٕٝٛ املط12)

ّ عٔ عطح ايبشض، ٚزلٝت بٗشا 1100َز١ٜٓ رَؾل َٔ ايؾُاٍ ايشٟ ٜبًؼ اصتؿاع٘ 

االعِ ْعّضا يالختالف ايشٟ سنض ؾٝٗا َٔ نْٛٗا بغؿح قاعٕٝٛ، ٖٚٛ َعضٚف ظبٌ 

ايضاؿني، ٚقٌٝ يًضاؿني يضالح َٔ نإ ابتزا٤ ٚععٗا، ٚقٌٝ: ألٕ ايشٜٔ ٚععٖٛا ناْٛا 
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ٖـ، ٚأَجاي٘ َٔ 953املؤصذ ابٔ طٛيٕٛ قُز بٔ ع٢ً بٔ أمحز املتٛؾ٢ ع١ٓ 

ز اؾٖٛض١ٜ يف تاصٜخ ايضاؿ١ٝ( ايعًُا٤"، ٚقز أّيـ ايعًَّا١َ ابٔ طٛيٕٛ )ايكال٥

 ٖار.ًشا٤ ٚايُظًُا٤ ٚايُضسنض ؾٝ٘ ايُع

يف رَؾل ٚيٝػ يزٜٓا أخباّصا عٔ طبٝع١ ْؾأت٘ ايضاؿٞ  ْؾأ ٚأخرّلا

َٚٓٗا ( 13)ع٣ٛ َا ٚصر يف تضامج٘ املكتغب١ عٓز امُلذلمجني، ثِ اْتكٌ إىل َه١

إىل إٔ ُرؾٔ  (14)إىل َضض ٚصاص َُشزثُٗا، ٚعهٔ ايدلقٛق١ٝ بضشضا٤ ايكاٖض٠

 . (15)ؾٝٗا

                                                                                                                                                                      

ايكال٥ز اؾٖٛض١ٜ ٖـ(، 953ْعض: ابٔ طٛيٕٛ )املتٛؾ٢: مبغذز أبٞ صاحل ؾٓغبت إيٝ٘. ا

، ؼكٝل: قُز أمحز رُٖإ، َطبٛعات فُع ايًػ١ ايعضب١ٝ بزَؾل، يف تاصٜخ ايضاؿ١ٝ

 (.1/64ّ، )1980ايطبع١ ايجا١ْٝ، عاّ 

، آثاص ايبالر ٚايعبار( اْعض َعاملٗا ٚتاصخيٗا ٚأؽٝا٤ عذٝب١ عٓٗا عٓز ايكظٜٚين يف 13)

(1/43.) 

(، ايظصنًٞ، األعالّ، 8/250، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب( ايعُار اؿٓبًٞ، 14)

صقِ  -ايٓاؽض: َؤعغ١ ايضعاي١  -(، عُض صعا نشاي١، َعذِ املؤيؿني7/150)

 (.12/131، )1993 - 1414، ع١ٓ ايٓؾض: 1ايطبع١: 

 (.8/250، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب( ايعُار اؿٓبًٞ، 15)
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 (لماء علييوجواء الُع  الصالحي صفات)

يف )سٌٜ طبكات٘( َا ْض٘: (16)ٖـ(973قاٍ ايعًَّا١َ ايؾعضاْٞ )املتٛؾ٢: 

"األذ ايضاحل ايعامل ايظاٖز، ايؾٝخ سلػ ايزٜٔ قُز ايؾاَٞ، امُلتُغو 

                                                           

ٖـ(، ْغب١ إىل قُز 973: ٖٛ عبز ايٖٛاب بٔ أمحز بٔ عًٞ اؿٓؿٞ)املتٛؾ٢: ( ايؾعضا16ْٞ)

بٔ اؿٓؿ١ٝ ايؾعضاْٞ، أبٛ قُز َٔ عًُا٤ املتضٛؾني، ٚيز يف قًكؾٓز٠ )مبضض( ْٚؾأ 

بغاق١ٝ أبٞ ؽعض٠ )َٔ قض٣ املٓٛؾ١ٝ( ٚإيٝٗا ْغبت٘ )ايؾعضاْٞ، ٜٚكاٍ ايؾعضاٟٚ( ٚتٛيف 

ذ" ٚ"أرب  -ألدٛب١ املضع١ٝ عٔ أ١ُ٥ ايؿكٗا٤ ٚايضٛؾ١ٝ يف ايكاٖض٠، ي٘ تضاْٝـ َٓٗا: "ا

ط" ٚ"ايبشض املٛصٚر يف  -ذ" ٚ"األْٛاص ايكزع١ٝ يف َعضؾ١ آراب ايعبٛر١ٜ  -ايكغا٠ 

ط" يف اؿزٜح، ٚ"بٗذ١ ايٓؿٛؼ ٚاألزلاع  -ط" ٚ"ايبزص املٓرل -املٛاثٝل ٚايعٗٛر

٘، ٚ"تٓبٝ٘ املػذلٜٔ يف آراب ذ" غط -ٚاألسزام ؾُٝا متٝظ ب٘ ايكّٛ َٔ اآلراب ٚاألخالم

ط"  -ط" ٚ"تٓبٝ٘ املؿذلٜٔ يف ايكضٕ ايعاؽض، ع٢ً َا خايؿٛا ؾٝ٘ عًؿِٗ ايطاٖض -ايزٜٔ

ط" ٚ"سكٛم أخ٠ٛ  -ط" ٚ"اؾٛاٖض ٚايزصص ايٛعط٢  -ٚاؾٛاٖض ٚايزصص ايهدل٣

ط" صعاي١، ٚ"رصص  -ذ" َٛاعغ، ٚ"ايزصص املٓجٛص٠ يف طبز ايعًّٛ املؾٗٛص٠ -اإلعالّ

ذ" دظ٤ صػرل، -ط" َٔ ؾتا٣ٚ ايؾٝخ عًٞ اـٛاظ، ٚ"سٌٜ يٛاقح األْٛاص -ظ ايػٛا

ذ" يف ايضؿات اإلشل١ٝ، ٚ" ايهدلٜت األمحض يف عًّٛ ايؾٝخ األندل  -ٚ"ايكٛاعز ايهؾؿ١ٝ

ط"، ٜعضف بطبكات ايؾعضاْٞ ايهدل٣،  -ط" ٚ"يٛاقح األْٛاص يف طبكات األخٝاص  -

ط" -ط" ٚ"كتضض تشنض٠ ايغٜٛزٟ  -ٛر احملُز١ٜ ٚ"يٛاقح األْٛاص ايكزع١ٝ يف بٝإ ايعٗ
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َُؿّٓٓا يف ايعًّٛ، بايغ١ٓ احملُز١ٜ، ْظٌٜ ايُتضب١ ايدلقٛق١ٝ، ٚنإ عامًلا صاًؿا، 

ٚأيـ ايغرل٠ ايٓب١ٜٛ املؾٗٛص٠ اييت مجعٗا َٔ أيـ نتاب، ٚأقبٌ ايٓاؼ ع٢ً 

 .(17)نتابتٗا، ٚعاص ؾٝٗا ع٢ً أمنٛسز مل ُٜغبل إيٝ٘

نإ ايضاؿٞ عظّبا ؾًِ ٜتظٚز قط، ٚإسا قزّ عًٝ٘ املغٝـ نإ ُٜعًل 

ايضٝاّ ٚايكٝاّ، ، ٚنإ ُسًٛ املٓطل، ََٗٝب ايٓعض، نجرل (18)ايكزص ٜٚطبخ ي٘

 .(19)بُت عٓزٙ ايًٝايٞ ؾُا ُنٓت أصاٙ ٜٓاّ يف ايًٌٝ إال قًٝال"

إسا َات  ٚيف َٛعع آخض ٜكٍٛ ايؾعضاْٞ عٔ اإلَاّ ايضاؿٞ: "نإ

أسز َٔ طًب١ ايعًِ، ٚخًـ أٚالّر قاصضٜٔ ٚي٘ ٚظا٥ـ ٜشٖب إىل 

                                                                                                                                                                      

ط" َٛاعغ، ٚ"إصؽار املػؿًني َٔ ايؿكٗا٤  -يف ايطب، صعاي١، ٚ"كتضض تشنض٠ ايكضطيب

نتاْٞ(.  2598ذ" صعاي١، يف خظا١ْ ايضباط )-ٚايؿكضا٤، إىل ؽضٚط صشب١ األَضا٤

 ،األعالّ(، ٚايظصنًٞ، 544:547/ 10، )ؽشصات ايشٖباْعض: ابٔ ايعُار، 

(4/181-182.) 

 (.10/353، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب( ابٔ ايعُار، 17)

 (.10/353( املضزص ايغابل: )18)

 (.10/354( املضزص ايغابل: )19)
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ُٜٚعطٞ َعًَٛٗا يألٜتاّ ست٢ ٜضًشٛا  ايكاعٞ، ٜٚتكضص ؾٝٗا ٜٚباؽضٖا، 

 .(20)يًُباؽض٠

ٚنإ اإلَاّ ايضاؿٞ الٜكبٌ َٔ َاٍ ايٛال٠ ٚأعٛاِْٗ ؽ٦ّٝا، ٚالٜأنٌ َٔ 

، ٚناْت عُاَت٘ مٛ عبع١ أسصع عضق١ٝ مل ٜظٍ غاّعا طضؾ٘، (21)طعاَِٗ"

عٛا٤ نإ َاؽّٝا أٚ دايّغا، ٚأخالق٘ اؿغ١ٓ نجرل٠ َؾٗٛص٠ بني أصشاب٘ 

 .(22)ٚصؾكا٥٘

عضاْٞ نالَ٘ بكٛي٘: "ٚسنض يٞ ؽدط َٔ ايشٜٔ حيغضٕٚ ثِ سٌَٜٖ ايؾ

ٚتضى أيؿاظ ايغرل٠قضا٠٤ عرلت٘ يف داَع ايػُضٟ إٔ أعأي٘ يف اختضاص

غضٜبٗا، ٚإٔ حيهٞ ايغرل ع٢ً ٚدٗٗا نُا ؾعٌ ابٔ عٝز ايٓاؼ، ؾضأٜت٘ بني 

ايكضضٜٔ ٚأخدلت٘ اـدل; ؾكاٍ: "قز ؽضعت يف اختضاصٖا َٔ َز٠ نشا، 

 .(23)"ٛقت ايشٟ عأيين ؾٝ٘ سيو ايضدٌؾضأٜت سيو ٖٛ اي

                                                           

 ( املضزص ْؿغ٘.20)

 ( ْؿغ٘ بتضضف.21)

 (.10/353( ْؿغ22٘)

 ( بتضضف10/353، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب( 23)
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 (جواء العلماء عليي)

َٔ أؽٝاخ٘ اث٢ٓ ع٢ً ايضاؿٞ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ امُلعتدلٜٔ 

ممٔ َٚٔ أقضاْ٘ ٚتالَشت٘ أّٜغا  ،نايغٝٛطٞ سٝح عٓزُٙ َٔ تالَشت٘ ايُٓذبا٤

يف َُكز١َ  دا٤ٚا بعزٙ; ؾكز سالَُّٙ ايؾٝخ اؿاؾغ ابٔ سذض اشلٝتُٞ املهٞ

اؿغإ"، سٝح قاٍ: "ايؾٝخ ايعًَّا١َ ايضاحل ايؿٗا١َ، ايجك١ امُلطًع  "اـرلات

 . (24)ٚاؿاؾغ امُلتبع ايؾٝخ قُز ايٓؾاَٞ ايزَؾكٞ ثِ املضضٟ"

تأخضٟ َٔ َُ ٚيف أٚاخض ايؿضٌ ايغارؼ َٔ "اـرلات اؿغإ" سنضُٙ

تأخضٟ احملزثني ممٔ صٓـ يف َٓاقب أبٞ شزثني سٝح قاٍ: "قاٍ بعض َُامُل

                                                           

اؿغإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ، ايٓاؽض: َطبع١ ( ابٔ سذض اشلٝتُٞ، اـرلات 24)

(. ٚابٔ سذض اشلٝتُٞ ٖٛ: ؽٗاب ايزٜٔ أبٛ 5ايغعار٠، َضض، املكز١َ األٚىل، )ظ

ايعباؼ أمحز بٔ قُز بٔ قُز بٔ عًٞ بٔ سذض، ٚيز يف صدب ع١ٓ تغع ٚتغعُا١٥ 

صٜػ ٚعُضٙ رٕٚ يف ق١ً أبٞ اشلٝتِ َٔ اقًِٝ ايػضب١ٝ مبضض، ٚأسٕ ي٘ باالؾتا٤ ٚايتز

ايعؾضٜٔ ٚبضع يف عًّٛ نجرل٠ َٔ اؿزٜح ٚايتؿغرل ٚايؿك٘ ٚايؿضا٥ض ٚاؿغاب ٚايٓشٛ 

ٚايضضف ٚاملعاْٞ ٚايبٝإ ٚايتضٛف، ٚتٛيف صمح٘ اهلل مبه٘ يف ع١ٓ ثالخ ٚعبعني 

 ( بتضضف ٜغرل   543: 541/ 10) ؽشصات ايشٖبٚتغعُا١٥. اْعض: ابٔ ايعُار، 
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نتاّبا ساؾاًل... إخل"; ؾكضزٙ مبتأخضٟ احملزثني اإلَاّ ايضاؿٞ،  سٓٝؿ١

يف َٓاقب أبٞ  ٚنتاب٘ ايشٟ صٓؿ٘ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ٖٛ عكٛر اؾُإ

 .سٓٝؿ١ ايٓعُإ

اش املتٛؾ٢ ع١ٓ ٚقز سالَّٙ أّٜغا ايؾٝخ قُز أبٛ عامل ايعٖٝ

يف ؽضح  ٚٚصؿ٘ ايؾٝخ ايعال١َ ايظصقاْٞ، ٖـ(: )بإَاّ احملزثني(1090)

، ٚسنضٙ ايهتاْٞ يف ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ: (25)املٛاٖب ايًز١ْٝ: )غامت١ اؿؿاظ(

 .(26))يف عزار سؿاظ ايكضٕ ايعاؽض(

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (. 28ظ ) ؽضح املٛاٖب ايًز١ْٝ( ايظصقاْٞ، 25)

 (.2/1062: )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ( ايهتاْٞ، 26)
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 (حياتي العلمية)

أَغ٢ ٚقّتا َٔ  ؾكزبشٍ اإلَاّ ايضاؿٞ دّٗٛرا طٝب١ يف طًب ايعًِ 

سٝات٘ يف بالر ايؾاّ، سٝح ٚيز ؾٝٗا ٚأخش ايعًِ َٔ بعض ؽٝٛخٗا، َِٓٗ: 

"إبضاِٖٝ بٔ قُز بٔ أبٞ بهض املعضٚف بابٔ ؽضٜـ املكزعٞ ايؾاؾعٞ"، 

ٚ"أمحز بٔ قُز بٔ عًٞ ايضًَٞ ايزَؾكٞ ايؾاؾعٞ"، ٚأخش نشيو َٔ 

َ٘ نجرّلا، عًُا٤ َضض، ٚسيو عٓزَا صسٌ إيٝٗا، "نايغٝٛطٞ" ٚقز الط

ٚنشيو َٔ عًُا٤ َه١ عٓزَا صسٌ إيٝٗا، ٚزلع َٔ عاملٗا يف ٚقت٘ "اإلَاّ 

 .(27)عبز ايعظٜظ بٔ عُض بٔ ؾٗز املهٞ"

ٚنإ َتّٓٛعا يف ايتأيٝـ يف ؾٕٓٛ ؽت٢; ُٜزٍ ع٢ً سيو َؤيؿات٘ 

 .(28)املدتًؿ١ نُا عٛف ٜأتٞ يف ايؿضٌ اـاظ بـ )آثاصٙ ايع١ًُٝ(

بايغرل٠ ايؾا١َٝ، اييت ٖٞ أمجع ٚأؾٝز  ٖٚٛ صاسب ايغرل٠ املعضٚؾ١

َا أيؿ٘ املتأخضٕٚ يف ايغرل٠ ايٓب١ٜٛ ٚاألسٛاٍ املضطؿ١ٝ يف مٛ ثالث١ عؾض 

فًزات عد١ُ زلاٖا: "ُعُبٌ اشُلز٣ ٚايٖضؽار يف عرل٠ خرل ايعبار، ٚسنض 

                                                           

 (.1/1063: )، ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ( ايهتا27ْٞ)

 (.1/1064( املضدع ايغابل: )28)
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، مجعٗا َٔ أيـ "ؾغا٥ً٘، ٚأعالّ ْبٛت٘، ٚأؾعاي٘ ٚأسٛاي٘ يف املبزأ ٚاملعار

ٓض٣ ؾٝٗا ايضٛاب، ٚختِ نٌ باب بإٜغاح َا ُأؽهٌ ؾٝ٘، ٚبعض نتاب، ٚؼ

َا اؽتٌُ عًٝ٘ َٔ ايٓؿا٥ػ املغتذزات، َع بٝإ غضٜب األيؿاظ ٚعبط 

امُلؾهالت، خضز بعغٗا َٔ َغٛر٠ املؤيـ تًُٝشٙ ايعال١َ ايؾُػ "قُز 

 .(29)بٔ قُز بٔ أمحز ايؿٝؾٞ املايهٞ" َٔ أثٓا٤ باب ايغضاٜا

ايععاّ ايباٖض٠ يف َعضاز عٝز أٌٖ ايزْٝا ٚاآلخض٠"،  ٚي٘ أّٜغا: "اآلٜات

صتب٘ ع٢ً عبع١ أبٛاب، ثِ ظؿض بأؽٝا٤ ؾأؿكٗا، ٚزلاٙ: "ايؿضٌ ايؿا٥ل يف 

َعضاز خرل اـال٥ل"، ٚ"ايؿٛا٥ز اجملُٛع١ يف األسارٜح املٛعٛع١"، ٚ"َطًع 

ايٓٛص يف ؾغٌ ايطٛص ٚقُع املتعزٟ ايهؿٛص"، ٚ"عكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ 

ٓٝؿ١ ايٓعُإ"، ٖٚٛ ايشٟ ـض٘ ابٔ سذض اشلٝتُٞ يف نتاب٘: "اـرلات س

اؿغإ يف َٓاقب اإلَاّ األععِ أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ"عكز ؾٝ٘ باّبا َُٗا يشنض 

املغاْٝز ايغبع١ عؾض اجملُٛع ؾٝٗا سزٜح أبٞ سٓٝؿ١ صعٞ اهلل عٓ٘، 

، َؾاؾ١ٗ ٚدٛر عٝام أعاْٝزٙ إيٝٗا عٔ ؽٝٛخ٘ َا بني زلاع ٚقضا٠٤ ٚإداط٠

                                                           

 (.1/1064: )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ( ايهتاْٞ، 29)
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أٚ نتاب١ بأعاْٝزِٖ إىل كضدٝٗا، ٚي٘:"اإلؼاف ؾُٝا تبع ؾٝ٘ ايبٝغاٟٚ 

 .(30)صاسب ايهؾاف"

نُا ُقًٓا عًًؿا أخش عٔ اؿاؾغ ايغٝٛطٞ، َٚع٘ ايؾٗاب ٚ

ايكغطالْٞ، ٚايؾٝخ ؽاٖني بٔ عبز اهلل اـًٛتٞ املضضٟ، ٚؽذاع ايزٜٔ 

املكِٝ بكضاؾ١ َضض ٚغرلِٖ، اتضٌ ب٘ َٔ طضٜل  عُض بٔ عبز اهلل اـًٛتٞ

ايبزص ايكضايف عٔ ايؾُػ قُز بٔ قُز ايؿٝؾٞ عٓ٘ َٚٔ طضٜل أبٞ عامل 

ايعٝاؽٞ عٔ ايؾُػ قُز ايطشطاٟٚ املايهٞ املضضٟ عٔ ايؾٝخ قُز 

 (31)ايهًيب عٔ ايؾاَٞ املشنٛص

  

 

 

 

 
                                                           

 (.2/1064( املضدع ايغابل: )30)

 (.2/1064: )ْؿغ٘( 31)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اإلمام الصالحي الشامي ترجمة
 

 اإلمام الصالحي الشامي ترجمة 23 
 

شياخي)
 
 (ا

شلشا ايٓتاز ايعًُٞ األصٌٝ ٚامُلٓعِ ٚاملتٓٛع إٔ ُٜٛيز  بزا١ًٜ، الُُٜهٔ

ٖهشا رٕٚ تعًِ ع٢ً ٜز أؽٝاذ َُعتدلٜٔ، ٚأ١ُ٥ يف ايعًّٛ َُدغضَني; يشا 

تًك٢ اإلَاّ ايضاؿٞ ايعًِ ع٢ً عزر نبرل َٔ األؽٝاذ ٚاأل١ُ٥ األؾشاس، 

 -عأسنض أُِٖٗ ممٔ تأثض بِٗ ٚبعًَِٛٗ:

 ـ عال٤ ايزٜٔ ايضرليف: 1

بٔ عًٞ بٔ عجُإ بٔ عُض بٔ صاحل، ايؾٝخ اإلَاّ ايعامل عُض  ٖٛ:

ايعال١َ أقغ٢ ايكغا٠، اـطٝب املضكع، املغٓز احملزخ عضاز ايزٜٔ بٔ 

ايؾٝخ اؿاؾغ ايعال١َ ؽٝخ اإلعالّ عال٤ ايزٜٔ بٔ ايضرليف ايؾاؾعٞ، ٚيز 

يف ع١ٓ أصبع ٚعؾضٜٔ ٚمثامنا١٥ قاي٘ اؿُضٞ، ٚقاٍ ايٓعُُٝٞ: "ع١ٓ مخػ 

، ٚقٌٝ: ع١ٓ ثالثني ٚمثامنا١٥، ٚنإ ي٘ أعاْٝز عاي١ٝ باؿزٜح ٚعؾضٜٔ

ايٓبٟٛ، ٚيٞ ْٝاب١ ايكغا٤ بزَؾل َز٠ ط١ًٜٛ ٚايعضض ٚايتكضٜض، ٚباؽض 

خطاب١ اؾاَع األَٟٛ مٛ أصبعني ع١ٓ، ٚناْت ٚؾات٘ ي١ًٝ األسز عابع ؽٛاٍ 
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عؾض٠ ٚتغعُا١٥، ٚص٢ً عًٝ٘ "ايغٝز نُاٍ  -بتكزِٜ ايغني-ع١ٓ عبع 

 .(32)ٔ بٔ محظ٠" باألَٟٛ، ٚرؾٔ مبكدل٠ باب ايضػرلايزٜ

 ـ إبضاِٖٝ بٔ قُز بٔ أبٞ بهض املعضٚف بابٔ ؽضٜـ املكزعٞ ايؾاؾعٞ:2

إبضاِٖٝ بٔ قُز بٔ أبٞ بهض بٔ عًٞ بٔ أٜٛب، ايؾٝخ اإلَاّ،  ٖٛ:

اؿدل اشلُاّ، ايعال١َ احملكل، ٚايؿٗا١َ املزقل، ؽٝخ َؾاٜخ اإلعالّ، َٚضدع 

اـاظ ٚايعاّ، َٛالْا ٚعٝزْا قاعٞ ايكغا٠، أسز عٝٛف اؿل املٓتغا٠، 

ٞ أبٛ إعشام بضٖإ ايزٜٔ بٔ األَرل ْاصض ايزٜٔ بٔ أبٞ ؽضٜـ املكزع

املضضٟ ايؾاؾعٞ، أسز أدال٤ ؽٝٛذ ؽٝخ اإلعالّ ايٛايز، ٚيز بايكزؼ 

"ع١ٓ عت ٚثالثني  ايؾضٜـ، يف ع١ٓ ثالخ ٚثالثني ٚمثامنا١٥ ْٚؾأ بٗا، ٚقٌٝ:

ٚمثامنا١٥"، ٚاؽتػٌ بؿٕٓٛ ايعًِ ع٢ً أخٝ٘ ؽٝخ اإلعالّ ايهُاٍ بٔ أبٞ 

زٜٔ صاحل ؾأخش ايؿك٘ عٔ قاعٞ ايكغا٠ عًِ اي ؽضٜـ، ٚصسٌ إىل ايكاٖض٠;

ايبًكٝين، ٚعٔ قاعٞ ايكغا٠ سلػ ايزٜٔ قُز ايكاٜاتٞ، ٚاألصٍٛ عٔ 

                                                           

(، ٚابٔ ايعُار، ؽشصات 1/102، )١٥ ايعاؽض٠ايهٛانب ايغا٥ض٠ بأعٝإ املا( ايػظٟ، 32)

 (. 8/118ايشٖب، )
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ايؾٝخ دالٍ ايزٜٔ احمل٢ً، ٚزلع عًٝ٘ يف ايؿك٘ أّٜغا، ٚأخش اؿزٜح عٔ 

.(33)ؽٝخ اإلعالّ ابٔ سذض، ٚعٔ غرلٙ

 ـ أمحز بٔ قُز بٔ ع٢ً ايضًَٞ ايزَؾكٞ ايؾاؾعٞ:3

ًَٞ، ثِ ايزَؾكٞ ؽٗاب ايزٜٔ أمحز بٔ قُز بٔ عًٞ ايض ٖٛ:

ايؾاؾعٞ، ايؾٗرل بابٔ املالح، ٚيز ع١ٓ تغع ٚمخغني ٚمثامنا١٥، ٚنإ ع٢ً 

دإْب نبرل َٔ ايعًِ ٚايزٜا١ْ ٚصؿا٤ ايكًب، إَاَّا يف ايكضا٤ات، تّٛي٢ 

َؾٝد١ اإلقضا٤ باملزصع١ ايغٝبا١ٝ٥ ٚاإلَا١َ بٗا، ْٚاب يف إَا١َ األَٟٛ 

.(34)صَغإ َضات، ٚتٛيف ّٜٛ االثٓني تاعع عؾض ؽٗض

 ـ تكٞ ايزٜٔ بٔ قاعٞ عذًٕٛ:4

قُز بٔ قُز بٔ عبز اهلل بٔ عبز ايضمحٔ بٔ قُز بٔ ايؾٝخ  ٖٛ:

اإلَاّ، ايعامل ايضاحل، أقغ٢ ايكغا٠، أبٛ ايُٝٔ بٔ ايكاعٞ قب ايزٜٔ بٔ 

قاعٞ عذًٕٛ، نإ َٔ ايعًُا٤ ايهٌُ، ٚايضًشا٤ ايهباص، ي٘ يف ايّٝٛ 

تعاىل، ال ٜؿذل عٔ ايكضا٠٤ يف ممؾاٙ ٚقعٛرٙ، ْرل ٚاي١ًًٝ ختُات يهتاب اهلل 
                                                           

 (. 8/123، )ؽشصات ايشٖب(، ابٔ ايعُار، 1/129، )ايهٛانب ايغا٥ض٠( ايػظٟ، 33)

 (. 8/157(، ابٔ ايعُار، ؽشصات ايشٖب، )1/202، )ايهٛانب ايغا٥ض٠( ايػظٟ، 34)
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ايٛد٘، سغٔ ايؾهٌ، ٚيٞ ايكغا٤ َز٠ عٓني، ْٝاب١ عٔ ابٔ عُ٘ قاعٞ 

ايكغا٠ لِ ايزٜٔ ؽٝخ اإلعالّ تكٞ ايزٜٔ بٔ قاعٞ عذًٕٛ، ٚنإ ٜباؽض 

عٓ٘ اـطاب١ باؾاَع األَٟٛ قاٍ ٚايز ؽٝدٓا: "ٚنإ ايؾٝخ أبٛ ايُٝٔ ًٜبػ 

، ٚيف آخض عُضٙ طضح ايتهًـ، ٚيبػ اـؾ١ٓ، ٚاعت٣ٛ عٓزٙ ايجٝاب اؿغ١ٓ

نالُٖا، ٚؽضز ب٘ ايٓاؼ نجرّلا َع َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ تال٠ٚ ايكضإٓ ايععِٝ، تٛيف 

بعز ايعؾا٤ ي١ًٝ اـُٝػ عابع عؾض مجار٣ اآلخض٠، ع١ٓ مخػ ٚمخغني 

ٚتغعُا١٥، ٚصًٞ عًٝ٘ يف اؾاَع األَٟٛ، ٚرؾٔ مبكدل٠ باب ايضػرل بذلب١ 

 . (35)٘، قضّٜبا َٔ قدل عُ٘ ؽٝخ اإلعالّ تكٞ ايزٜٔأًٖ

 . قُز بٔ عٝغ٢ ايعذُٞ اؿٓؿٞ:5

عٝـ ايزٜٔ ٜٛعـ بٔ قُز بٔ عٝغ٢، ايغرلاَٞ ايعذُٞ  ٖٛ:

اؿٓؿٞ، ؽٝخ ايؾٝٛذ باملزصع١ ايعاٖض١ٜ ايدلقٛق١ٝ بني ايكضضٜٔ، ٚتٛيف 

                                                           

ايٓذّٛ ايظاٖض٠ ٖـ(، 874( اْعض: ٜٛعـ بٔ تػضٟ بضرٟ مجاٍ ايزٜٔ أبٛ احملاؼ )املتٛؾ٢: 35)

، 1963 - 1383، ايٓاؽض: ٚطاص٠ ايجكاؾ١، َضض، ع١ٓ ايٓؾض: يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض٠

، ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب(، بتضضف، ٚابٔ ايعُار اؿٓبًٞ، 3/491)

(8/59 .) 
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ايؾٝخ اإلَاّ ايعامل ايعال١َ ؾضٜز عضضٙ يف ي١ًٝ ايغبت سارٟ عؾضٜٔ ؽٗض 

صبٝع األٍٚ بايكاٖض٠، ٚنإ َٓؾأٙ بتدلٜظ، ٚأقاّ بٗا ست٢ طضقٗا تُٝٛصيٓو، 

ؾدضز َٓٗا ٚعاص إىل سًب ٚأقاّ بٗا إىل إٔ اعتزعاٙ املًو ايطاٖض بضقٛم، 

ايعال١َ عال٤  ٚقضصٙ يف َؾٝد١ َزصع١ ايدلقٛق١ٝ بني ايكضضٜٔ بعز ٚؾا٠

ايزٜٔ ايغرلاَٞ يف ع١ٓ تغعني ٚعبعُا١٥، ؾزاّ بٗا إىل إٔ َات يف ٖشٙ 

 .(36)ايغ١ٓ، ٚتٛىل املؾٝد١ بعزٙ ٚيزٙ ايعال١َ ْعاّ ايزٜٔ حي٢ٝ

 ـ عبز ايعظٜظ بٔ عُض بٔ ؾٗز املهٞ:6

أبٛ ايكغِ، ٚأبٛ سؿط، عُض بٔ ايعال١َ ايضس١ً اؿاؾغ تكٞ  ٖٛ:

ُز بٔ قُز ايؾضٜـ ايعًٟٛ ايؾٗرل نغًؿ٘ ايزٜٔ أبٞ ايؿغٌ قُز بٔ ق

بابٔ ؾٗز املهٞ ايؾاؾعٞ، ٚيز يف ايجًح األخرل َٔ ي١ًٝ ايغبت عارؼ 

عؾض ؽٛاٍ ع١ٓ مخغني ٚمثامنا١٥ مبه١ املؾضؾ١، ٚسؿغ ايكضإٓ ايععِٝ، 

ٚاألصبعني اي١ٜٚٛٓ، ٚاإلصؽار البٔ املكضٟ، ٚأيؿ١ٝ ابٔ َايو، ٚايٓدب١ البٔ 

، ٚاألدض١َٝٚ، ٚعضعٗا مجٝعٗا ع٢ً ٚايزٙ ٚدزٙ، سذض، ٚايتشؿ١ ايٛصر١ٜ
                                                           

( بتضضف، 3/491) ،يٓذّٛ ايظاٖض٠ يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض٠ا( ُٜٓعض: ٜٛعـ بٔ تػضٟ، 36)

 (. 8/59) ،ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖبٚابٔ ايعُار اؿٓبًٞ، 
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ٚايجالث١ األٚىل ع٢ً مجاع١ غرلُٖا، ٚاعتذاط ي٘ ٚايزٙ مجاع١ َِٓٗ ابٔ 

سذض، ٚأزلع٘ ع٢ً املضاغٞ ٚايظٜٔ األعٝٛطٞ، ٚايدلٖإ ايظَظَٞ 

.(37)ٚغرلِٖ

ثِ صسٌ بٓؿغ٘ إىل املز١ٜٓ املٓٛص٠، ثِ إىل ايزٜاص املضض١ٜ، ٚزلع بُٗا، 

غظ٠ ْٚابًػ ٚرَؾل ٚصاؿٝتٗا، ٚبعًبو ٚمحا٠ ٚسًب، ٚغرلٖا ٚبايكزؼ ٚ

ممٔ ال حيض٢، ٚدز ٚادتٗز ٚمتٝظ، ثِ عار إىل بًزٙ، ثِ صدع إىل َضض بعز 

، ٚقضأ ع٢ً ؽٝخ اإلعالّ (38)مٛ أصبع عٓٛات، ٚسيو يف ع١ٓ مخػ ٚعبعني

طنضٜا، ٚايؾضف عبز اؿل ايغٓباطٞ يف "اإلصؽار"، ٚع٢ً ايغداٟٚ 

ح"، ٚغرلٖا، ٚصدع إىل بًزٙ، ثِ عاؾض يف َٛعِ ايغ١ٓ اييت "أيؿ١ٝ اؿزٜ

تًٝٗا إىل رَؾل، ٚقضأ بٗا ع٢ً ايظٜٔ خطاب، ٚاحملب ايبضضٟٚ، ٚنإ قز 

أخش عٓ٘ مبه١ أّٜغا، ٚسغض رصٚؼ ايتك٣ٛ بٔ قاعٞ عذًٕٛ، ٚعاؾض إىل 

سًب، ثِ صدع ٚعاؾض إىل ايكاٖض٠، ثِ عار إىل بًزٙ، ثِ عار إىل ايكاٖض٠، 

                                                           

(، بتضضف، 3/491، )ايٓذّٛ ايظاٖض٠ يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض٠( اْعض: ٜٛعـ بٔ تػضٟ، 37)

 (.8/59، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖبٚابٔ ايعُار اؿٓبًٞ، 

 (. 8/101، )ؽشصات ايشٖبُار، ( ابٔ ايع38)
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يغداٟٚ، ٚسغض رصٚؼ إَاّ ايها١ًَٝ، ٚايغضاز ايعبارٟ، ثِ صدع ٚالطّ ا

إىل بًزٙ، ٚأقاّ بٗا َالطَّا يالؽتػاٍ ٚاألؽػاٍ، ٚالطّ ؾٝٗا عامل اؿذاط 

 .(39)ايدلٖإ بٔ ظٗرل٠ يف ايؿك٘ ٚايتؿغرل

 ـ عبز ايضمحٔ أبٞ بهض ايغٝٛطٞ:7

إلَاّ ايهبرل صاسب ايتضاْٝـ، املغٓز احملكل املزقل، ا ٖٛ:

ٚصاسب املؤيؿات ايؿا٥ك١ ايٓاؾع١، عبز ايضمحٔ بٔ ايهُاٍ أبٛ بهض بٔ قُز 

بٔ عابل ايزٜٔ بٔ ايؿدض عجُإ بٔ ْاظض ايزٜٔ قُز بٔ عٝـ ايزٜٔ خغض 

                                                           

سغٔ احملاعض٠ يف تاصٜخ َضض ٖـ(، 911( ايغٝٛطٞ، دالٍ ايزٜٔ عبز ايضمحٔ )املتٛؾ٢: 39)

، ت: قُز أبٛ ايؿغٌ إبضاِٖٝ، راص إسٝا٤ ايهتب، ايكاٖض٠، ع١ٓ ايٓؾض: ٚايكاٖض٠

، ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب(، ٚابٔ ايعُار اؿٓبًٞ، 1/335، )1998

ايبزص ايطايع مبشاعٔ َٔ بعز ٖـ(، 1250ؾٛناْٞ، قُز بٔ عًٞ )املتٛؾ٢: (، اي7/51)

ّ، 1929رصاع١: قُز بٔ قُز بٔ حي٢ٝ بٔ طباص٠ اؿغين ايُٝين، َضض،  ايكضٕ ايغابع

(٣٣٣.) 
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بٔ لِ ايزٜٔ أبٞ ايضالح أٜٛب بٔ ْاصض ايزٜٔ قُز بٔ ايؾٝخ ُٖاّ ايزٜٔ 

.(40)اّ اـغرلٟ األعٝٛطٞاشلُ

غتٌٗ صدب ع١ٓ تغع ٚيز ايغٝٛطٞ بعز املػضب ي١ًٝ األسز َُ

 ّ.1445ٖـ / أنتٛبض 849ٚأصبعني ٚمثامنا١٥ ع١ٓ 

ٜكٍٛ اإلَاّ ايغٝٛطٞ: "ٚنإ َٛيزٟ بعز املػضب ي١ًٝ األسز َغتٌٗ 

صدب ع١ٓ تغع ٚأصبعني ٚمثامنا١٥، ٚمحًت يف سٝا٠ أبٞ إىل ايؾٝخ قُز 

                                                           

(. ٚيٓا رصاعات ع٢ً 1/336، )سغٔ احملاعض٠ يف تاصٜخ َضض ٚايكاٖض٠( ايغٝٛطٞ، 40)

 -سكٗا َٔ ؽت٢ دٛاْبٗا; ٖٚٞ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ: ٖشا امُلضَٓـ ٚامُلضٓٔـ قز أٚؾٝٓا

ايغٝٛطٞ َؤصّخا َٔ خالٍ نتاب٘ "سغٔ احملاعض٠ يف أخباص َضض  ايزصاع١ األٚىل:

 ٚايكاٖض٠".

رصاع١ ؼ١ًًٝٝ ْكز١ٜ يهتاب سغٔ احملاعض٠ يف أخباص َضض  ايزصاع١ ايجا١ْٝ:

ٚايكاٖض٠.

َٛاصر ايغٝٛطٞ يف نتاب٘ سغٔ احملاعض٠ يف أخباص َضض ٚايكاٖض٠. ايزصاع١ ايجايج١:

َٓٗر ايغٝٛطٞ يف نتاب٘ سغٔ احملاعض٠ يف أخباص َضض  ايزصاع١ ايضابع١ ٚاألخرل٠:

ٚايكاٖض٠.
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صدٌ نإ َٔ نباص األٚيٝا٤ ظٛاص املؾٗز ايٓؿٝغٞ، ؾدلى عًٞ اجملشٚب، 

ُّا"  .(41)ْٚؾأت ٜتٝ

ٚقز تٛيف ٚايزٙ ٚي٘ َٔ ايعُض مخػ عٓٛات ٚعبع١ أؽٗض، ٚقز ٚصٌ 

يف ايكضا٠٤ إس ساى إىل عٛص٠ ايتشضِٜ، ٚأٚص٢ عًٝ٘ ٚايزٙ مجاع١ َِٓٗ: 

.(43)، ٚنإ َٔ نباص أصزقا٥٘(42)ايعال١َ نُاٍ ايزٜٔ بٔ اشلُاّ

ؿغ ايكضإٓ ايهضِٜ ٖٚٛ رٕٚ ايجا١َٓ َٔ عُضٙ، ٚاْهٓب ع٢ً سؿغ س

املتٕٛ ٚايتضاْٝـ ايٓاؾع١; سٝح سؿغ ايعُز٠ َٚٓٗاز ايؿك٘ ٚاألصٍٛ ٚأيؿ١ٝ 

                                                           

( ٖٛ قُز بٔ عبز ايٛاسز بٔ عبز اؿُٝز بٔ َغعٛر ايغٝٛاعٞ اإلعهٓزصٟ ثِ 41)

ٍٛ ٚايتؿغرل، َٔ تضاْٝؿ٘: "ؾتح ايكزٜض ايكاٖضٟ اؿٓؿٞ، عامل َؾاصى يف ايؿك٘ ٚاألص

ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ  اؿٓبًٞ،: اْعض. ه١٦٨يًعادظ ايؿكرل"، تٛيف ع١ٓ 

ايبزص ايطايع مبشاعٔ َٔ بعز ايكضٕ (، ايؾٛناْٞ، قُز بٔ عًٞ، 7/298) سٖب

 (.1/166) بػ١ٝ ايٛعا٠ يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشا٠ يًغٝٛطٞ(، 719-718) ايغابع

(، ايػظٟ، لِ 2/236، )ايتشزخ بٓع١ُ اهلل( ايغٝٛطٞ، دالٍ ايزٜٔ عبز ايضمحٔ، 42)

(، ٚابٔ ايعُار، 1/226) ايهٛانب ايغا٥ض٠ بأعٝإ امل١٦ ايعاؽض٠ايزٜٔ قُز بٔ قُز، 

 (.7/51، )ؽشصات ايشٖب يف أخباص َٔ سٖب

 (. 1/336، )سغٔ احملاعض٠ يف تاصٜخ َضض ٚايكاٖض٠( ايغٝٛطٞ، 43)
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ابٔ َايو، ٚاؽتػٌ بطًب ايعًِ ع٢ً مجاع١ َٔ ؽٝٛذ عضضٙ; ٜكٍٛ اإلَاّ 

ايغٝٛطٞ: "سؿعت ايكضإٓ ٚيٞ رٕٚ مثاْٞ عٓني، ثِ سؿعت ايعُز٠ َٚٓٗاز 

ؿك٘ ٚاألصٍٛ ٚأيؿ١ٝ ابٔ َايو، ٚؽضعت يف االؽتػاٍ بايعًِ َٔ َغتٌٗ اي

ع١ٓ أصبع ٚعتني ؾأخشت ايؿك٘ ٚايٓشٛ عٔ مجاع١ َٔ ايؾٝٛذ، ٚأخشت 

ايؿضا٥ض عٔ ايعال١َ ؾضعٞ طَاْ٘ ايؾٝخ ؽٗاب ايزٜٔ ايؾاصَغاسٞ، ايشٟ 

نإ ٜكاٍ إْ٘ بًؼ ايغٔ ايعاي١ٝ، ٚداٚط املا١٥ بهجرل، قضأت عًٝ٘ يف ؽضس٘ 

ع٢ً اجملُٛع، ٚأدظت بتزصٜػ ايعضب١ٝ يف َغتٌٗ ع١ٓ عت ٚعتني 

 ٚقز صطم ايتبشض يف ؾٕٓٛ ؽت٢، ٚعًّٛ عز٠، َٓٗا: (44)ٚمثامنا١٥..."

 ايتؿغرل ٚاؿزٜح ٚايؿك٘ ٚايٓشٛ ٚاملعاْٞ.

طقت ايتبٓشض يف عبع١ عًّٛ: ايتؿغرل، ٜكٍٛ اإلَاّ ايغٝٛطٞ: "ُٚص

ٝإ، ٚايبزٜع ع٢ً طضٜك١ ايعضب ٚاؿزٜح، ٚايؿك٘، ٚايٓشٛ ٚاملعاْٞ، ٚايب

 .(45)ٚايبًػا٤ ال ع٢ً طضٜك١ ايعذِ ٚأٌٖ ايؿًغًؿ١"

                                                           

ايتشزخ (، ٚاْعض: 1/336، )سغٔ احملاعض٠ يف تاصٜخ َضض ٚايكاٖض٠( ايغٝٛطٞ، 44)

 (.2/203، يًغٝٛطٞ: )بٓع١ُ اهلل

 (. 8/134، )ؽشصات ايشٖب( ابٔ ايعُار، 45)
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طنضٜا بٔ قُز األْضاصٟ:  -8

ؽٝخ اإلعالّ قاعٞ ايكغا٠، طٜٔ ايزٜٔ اؿاؾغ طنضٜا بٔ قُز  ٖٛ:

، ثِ ايكاٖضٟ األطٖضٟ ايؾاؾعٞ، قاٍ بٔ أمحز بٔ طنضٜا األْضاصٟ ايغٓٝهٞ

يف ايٓٛص: "ٚيز ع١ٓ عت ٚعؾضٜٔ ٚمثامنا١٥ بغٓٝه١ َٔ ايؾضق١ٝ، ْٚؾأ بٗا، 

ٚسؿغ ايكضإٓ ٚعُز٠ األسهاّ، ٚبعض كتضض ايتدلٜظٟ، ثِ ؼٍٛ إىل ايكاٖض٠ 

ع١ٓ إسز٣ ٚأصبعني، ؾكطٔ يف داَع األطٖض، ٚأنٌُ سؿغ املدتضض، ثِ 

ؿ١ٝ ايٓش١ٜٛ، ٚايؾاطب١ٝ ٚايضا١ٝ٥، ٚبعض املٓٗاز سؿغ املٓٗاز ايؿضعٞ، ٚاألي

األصًٞ، ٚمٛ ايٓضـ َٔ أيؿ١ٝ اؿزٜح، َٚٔ ايتغٌٗٝ إىل نار، ٚأقاّ 

بايكاٖض٠ ٜغرّلا، ثِ صدع إىل بًزٙ، ٚراّٚ االؽتػاٍ ٚدز ؾٝ٘، ٚنإ ممٔ أخش 

عٓ٘ ايكاٜاتٞ، ٚايعًِ ايبًكٝين، ٚايؾضف ايغبهٞ، ٚايؾُٛؼ ايٛؾا٥ٞ 

صؽٞ ٚايؾٗاب بٔ اجملزٟ، ٚايبزص ايٓغاب١ ٚايظٜٔ ٚاؿذاطٟ ٚايبز

ايبٛؽٓذٞ، ٚاؿاؾغ ابٔ سذض ٚايظٜٔ صعٛإ، ٚآخضٜٔ، ٚسغض رصٚؼ 

 .(46)ايؾضف املٓاٟٚ، ٚأخش عٔ ايهاؾٝذٞ ٚابٔ اشلُاّ"

                                                           

  (.8/104: )ؽشصات ايشٖب( ابٔ ايعُار، 46)
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 إبضاِٖٝ بٔ ايعال١َ أبٞ ايؿتٛح ايكًكؾٓزٟ: -9

بضٖإ ايزٜٔ أبٛ ايؿتح إبضاِٖٝ بٔ ع٢ً بٔ أمحز ايكًكؾٓزٟ،  ٖٛ:

ايؾٝخ اإلَاّ ايعال١َ احملزخ اؿاؾغ، ايضس١ً ايكز٠ٚ، ايؾاؾعٞ ايكاٖضٟ، 

أخش عٔ مجاع١ َِٓٗ اؿاؾغ ابٔ سذض، ٚاملغٓز عظ ايزٜٔ بٔ ايؿضات 

اؿٓؿٞ، ٚغرلُٖا، ٚخضز يٓؿغ٘ أصبعني سزّٜجا، قاٍ ايبزص ايعال٥ٞ: "أْ٘ 

ٞ، آخض َٔ ٜضٟٚ عٔ ايؾٗاب ايٛاعطٞ ٚأصشاب املٝزَٚٞ ٚايتاز ايؾضابؾ

 ٚايتك٢ ايػظْٟٛ، ٚعا٥ؾ١ ايهٓا١ْٝ ٚغرلِٖ.

كباًل ٚقاٍ ايؾعضاْٞ: "نإ عامًلا صاًؿا طاّٖزا، قًٌٝ ايًٗٛ ٚاملظاح، َُ

ع٢ً األعُاٍ اآلخض٠، ست٢ صمبا ميهح ايَٝٛني ٚايجالث١ ال ٜأنٌ، اْتٗت إيٝ٘ 

ايض٥اع١ ٚعًٛ ايغٓز يف ايهتب ايغت١ ٚاملغاْٝز ٚاإلقضا٤، ٚنإ الخيضز َٔ 

ٙ إال يغضٚص٠ ؽضع١ٝ، ٚيٝػ ي٘ تضرر إىل أسز َٔ األنابض، ٚنإ إسا راص

صنب بػًت٘ ٚتطًٝػ ٜضرل ايٓاؼ نًِٗ ٜٓعضٕٚ إيٝ٘ َٔ ؽز٠ اشلٝب١ ٚاـؿض 

ايشٟ عًٝ٘، ٚتٛيف ؾكرّلا عضض ايبٍٛ ّٜٛ ايجالثا٤ عاؽض مجار٣ اآلخض٠، عٔ 
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اَع األطٖض، عًٝ٘ باؾ ٢ا، ٚصًإسز٣ ٚتغعني ع١ٓ التظٜز َّٜٛا ٚالتٓكط َّٜٛ

 .(47")ٚرؾٔ بذلب١ ايطٌٜٛ خاصز باب اؿزٜز َٔ صشضا٤ ايكاٖض٠

 عبز ايضسِٝ بٔ قُز األٚداقٞ املضضٟ ايؾاؾعٞ: -10

اؿاؾغ تكٞ ايزٜٔ عبز ايضسِٝ بٔ ايؾٝخ قب ايزٜٔ قُز  ٖٛ:

املضضٟ ايؾاؾعٞ، قضأ ايكضإٓ ع٢ً ٚايزٙ، ٚزلع َٓ٘، ٚأخش عٓ٘  األٚداقٞ

ايعًّٛ ايؾضع١ٝ ٚغرلٖا، ٚقضأ ع٢ً خال٥ل، َِٓٗ: ايعال١َ ابٔ سذض، ٚايٛيٞ 

بٔ ايعضاقٞ، ٚايؾُػ ايكاٜاتٞ، ٚصاحل ايبًكٝين، ٚالطّ ايؾضف املٓاٟٚ يف 

ايعًّٛ "ٖٚٛ آخض ؽٝخ قضأت عًٝ٘  املٓٗاز ٚايتٓبٝ٘ ٚايبٗذ١ ٚغرلٖا، قاٍ:

ايؾضع١ٝ"، ٚزلع َٔ َغٓزٟ عضضٙ، ٚص٣ٚ صشٝح ايبداصٟ عٔ مجع 

نجرل ٜظٜز عزرِٖ ع٢ً َا١٥ ٚعؾضٜٔ ْؿّغا َا بني قضا٠٤ ٚزلاع، ٚتٛيف 

 .(48)بايكاٖض٠ ّٜٛ االثٓني ثاْٞ أٚ ثايح مجار٣ اآلخض٠

 

 
                                                           

 (. 8/45: )ؽشصات ايشٖب( 47)

 (. 8/270: )ؽشصات ايشٖب( 48)
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 قُز بٔ قُز بٔ قُز ايزؾٞ ايؾاؾعٞ: -11

ٔ أمحز ايزؾٞ ايعجُاْٞ سلػ ايزٜٔ قُز بٔ قُز بٔ قُز ب ٖٛ:

ايؾاؾعٞ اإلَاّ ايعال١َ، ٚيز ع١ٓ عتني ٚمثامنا١٥ بزؾ١، ٚسؿغ ايكضإٓ 

ايععِٝ بٗا، ثِ رخٌ ايكاٖض٠، ؾكضأ ايتٓبٝ٘ ٚغرلٙ ع٢ً عًُا٥ٗا، ثِ صسٌ إىل 

رَؾل، ٚأقاّ بٗا مٛ ثالثني ع١ٓ، ٚأخش عٔ ايدلٖإ ايبكاعٞ، ٚاؿاؾغ 

غضٟ، ٚايكاعٞ ْاصض ايزٜٔ بٔ طصٜل بضٖإ ايزٜٔ ايٓادٞ، ٚايكطب اـٝ

اؿٓبًٞ، ٚاإلَاّ احملزخ سلػ ايزٜٔ ايغداٟٚ، ٚعاؾض إىل بالر ايضّٚ، 

ٚادتُع بغًطاْٗا أبٞ ٜظٜز، ٚسر َٔ بالر بايؾاّ، ثِ عار إىل ايكاٖض٠، 

ٚنتب ؽضّسا ع٢ً اـظصد١ٝ، ٚؽضّسا ع٢ً األصبعني اي١ٜٚٛٓ، ٚؽضّسا ع٢ً 

٢ املٓؿضد١، ٚاختضض املٓٗاز ٚاملكاصز، ايؾؿا يًكاعٞ عٝاض، ٚؽضّسا عً

ٚزٓلاٙ: "َكاصز املكاصز" ٚؽضس٘، ٚأخش عٓ٘ مجاع١، َِٓٗ: ايٓذِ 

ايػٝطٞ، قاٍ: "زلعت عًٝ٘ نجرّلا ٚأداط يٓا، ٚتٛيف بايكاٖض٠ صمح٘ اهلل 

 . (49)تعاىل

                                                           

 (. 2/1063: )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ، (8/302: )ؽشصات ايشٖب( 49)
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. ايؾٝخ ؽاٖني بٔ عبز اهلل اـًٛتٞ املضضٟ:12

ايعابز ايظاٖز بٌ ايؾٝخ ايعاصف  ؽاٖني بٔ عبز اهلل، اؾضنغٞ ٖٛ:

باهلل تعاىل، ايزاٍ عًٝ٘، ٚاملضؽز إيٝ٘، نإ َٔ ممايٝو ايغًطإ قاٜتباٟ، 

ؾؿعٌ، ٚعاح  كضّبا عٓزٙ، ؾغأٍ ايغًطإ إٔ ٜعتك٘ ٚخيًٝ٘ يعبار٠ صب٘;ٚنإ َُ

إىل بالر ايعذِ ٚغرلٖا، ٚأخش ايطضٜل عٔ عٝزٟ أمحز بٔ عكب١ ايُٝين، 

بضقٛم ؾًُا َات صشب مٛ عتني ؽّٝدا، ٚملا  املزؾٕٛ عٛش ايغًطإ

رخٌ ايعذِ أخش عٔ عٝزٟ عُض صٚؽين بتدلٜظ، ثِ صدع إىل َضض، ٚأقاّ 

باحملٌ ايشٟ رؾٔ ؾٝ٘ َٔ دبٌ املكطِ، ٚب٢ٓ ي٘ ؾٝ٘ َعبّزا، ٚنإ ال ٜٓظٍ إىل 

َضض إال يغضٚص٠ ؽزٜز٠، ٚتٛيف يف ؽٛاٍ، ٚرؾٔ بظاٜٚت٘ يف اؾبٌ، ٚب٢ٓ 

 . (50)، ٚٚقـ ع٢ً َهاْ٘ أٚقاًؾاايغًطإ عًٝ٘ قب١

 

 

                                                           

ّ، 1986، طبع١ أٚىل ع١ٓ ايغ٤ٛ ايالَع( ايغداٟٚ، قُز بٔ عبز ايضمحٔ ايغداٟٚ، 50)

(، 6/80برلٚت، ) -ؼكٝل: ؾضاْظ يٛطْجاٍ، تضمج١: ر/ صاحل أمحز ايعًٞ، ايضعاي١ 

 (.147، )ظٚاإلعالٕ بايتٛبٝخ ملٔ سّ أٌٖ ايتاصٜخ
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 ايكاعٞ أبٛ سؿط عُض بٔ سغٔ بٔ عُض ايٟٓٛٚ: -13

ايكاعٞ أبٛ سؿط عُض بٔ سغٔ بٔ عُض ايٟٓٛٚ، َٔ عًُا٤  ٖٛ:

، ٚمل ٜشنض ع١ٓ ٚؾات٘، (51)ايكضٕ ايتاعع، سنضٙ ايغداٟٚ يف ايغ٤ٛ ايالَع

 ٚسنض أْ٘ ٚيز ع١ٓ عؾضٜٔ ٚمثامنا١٥.

 ؽذاع ايزٜٔ عُض بٔ عبز اهلل اـًٛتٞ: -14

، ٚمل (52)ؽذاع ايزٜٔ عُض بٔ عبز اهلل اـًٛتٞ املكِٝ بكضاؾ١ َضض ٖٛ:

 أقـ ع٢ً تضمج١ ي٘ يف نتب ايذلادِ املتاس١ يزٟ.

 ايؾٗاب أمحز بٔ قُز ايكغطالْٞ: -15

اؿاؾغ ؽٗاب ايزٜٔ أبٛ ايعباؼ أمحز بٔ قُز بٔ أبٞ بهض بٔ  ٖٛ:

ٔ أمحز بٔ قُز بٔ سغني بٔ عًٞ، ايكغطالْٞ املضضٟ عبز املًو ب

ايؾاؾعٞ، اإلَاّ ايعال١َ اؿذ١، ايضس١ً ايؿكٝ٘ املكضئ املغٓز، قاٍ 

ايغداٟٚ: "َٛيزٙ ثاْٞ عؾض سٟ ايكعز٠ ع١ٓ إسز٣ ٚمخغني ٚمثامنا١٥ 

مبضض، ْٚؾأ بٗا، ٚسؿغ ايكضإٓ، ٚتال ايغبع، ٚسؿغ ايؾاطب١ٝ ٚاؾظص١ٜ 
                                                           

 (. 2/1063: )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ ٚاألثبات( 51)

 (. 2/1063: )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ(، 8/121: )ؽشصات ايشٖب( 52)
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ٚسنض ي٘ عز٠ َؾاٜخ َِٓٗ ايؾٝخ خايز األطٖضٟ  ٚايٛصر١ٜ ٚغرل سيو"،

ايٓشٟٛ، ٚايؿدض املكغُٞ، ٚاؾالٍ ايبطضٟ، ٚغرلِٖ، ٚأْ٘ قضأ صشٝح 

ايبداصٟ يف مخغ١ فايػ، تٛيف ي١ًٝ اؾُع١، عابع احملضّ بايكاٖض٠، ٚرؾٔ 

 .(53)باملزصع١ ايع١ٝٓٝ دٛاص َٓظي٘

ض ناْت سض١ًٝ نباص أؽٝاخ٘ بًػٛا َٔ ايعزر مخغ١ عؾٖٚشا، 

َِٓٗ َٔ ُعضف باإلدتٗار، َِٚٓٗ َٔ بٌ َِٚٓٗ أ١ُ٥ َٚؾاٜخ يإلعالّ ، ؽّٝدا

ضف بايزع٠ٛ; ؾهإ خًًٝطا رزّلا َٔ ضف باملٛعٛع١ٝ، َِٚٓٗ َٔ ُعُع

ٚدبات ايعًِ ايضاعد١ خضز َٔ صسِ ٖشا نً٘ اإلَاّ قُز بٔ ٜٛعـ 

ٚصداس١ عكً٘  ايضاؿٞ ايؾاَٞ ؾأص٣ أْ٘ ال عذب يف عبكضٜت٘

 املتأخضٜٔ. ٜز نباصطِ ع٢ً َٚٛعٛعٝت٘ سٝح إْ٘ ؽضب ايعًِ ٚصعع٘ ُٚؾ

 

 

 

 
                                                           

  (.8/121: )ؽشصات ايشٖب( 53)
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بي وُمرّيديي)
ا

 (ُطال

مل ٜبشح أصشاب ايهتب املؤيؿ١ يف أعٝإ ايكضٕ ايعاؽض ٚاؿارٟ 

عؾض عٔ تالَٝش اؿاؾغ ايضاؿٞ، إال َُشب ايطدلٟ يف "ُخالص١ األثض"، 

تاْٞ يف "ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ" ثالث١ َِٓٗ، ؾإْ٘ قز سنض اثٓني َِٓٗ، ٚسنض ايه

ٚٚدزت ثالث١ َِٓٗ يف آخض "عكٛر اؾُإ" يف إثبات ايغُاع ٚايكضا٠٤ ع٢ً 

املؤيـ، ٚيف آخضٙ إداط٠ غط املؤيـ يهاتب "عكٛر اؾُإ" ٚقاص٥٘ ع٢ً 

املؤيـ ٚاؾُاع١، إٔ ٜضٟٚ عٓ٘ َا ػٛط عٓ٘ صٚاٜت٘، ٚع٢ً ايضغِ َٔ ؽٗض٠ 

ٕ َٔ تًك٢ ايعًِ عٓ٘ عزر قًٌٝ دّزا، مل أقـ إال ع٢ً اإلَاّ ايضاؿٞ، إال أ

 يف َا ًٜٞ: تضامجَِٗا سنضت، ٚعأؾضر 

 قُز بٔ قُز بٔ أمحز ايؿٝؾٞ املايهٞ: -1

أبٛ عبز اهلل، قُز بٔ ايؾٝخ قُز قب ايزٜٔ بٔ أمحز بٔ  ٖٛ:

، اإلَاّ، عًِ احملزثني، صاسب ايغٓز املتني، َع ايؿغٌ ايؾٝخ قُز ايؿٝؾٞ

ٚاـرل ٚايضالح ٚايزٜٔ، أخش عٔ ايؾُػ ٚايٓاصض ايًكاْٝني ٚعٔ مجاع١، 

ٖٚٛ َٔ أقضب ايتالَٝش يإلَاّ ايضاؿٞ، ؾكٝ٘ َايهٞ، َؤيـ "املٓح اإلشل١ٝ 

يف ؽضح املكز١َ ايعؾُا١ٜٚ"، ٚ"املٓح ايٛؾ١ٝ يف ؽضح املكز١َ ايعظ١ٜ"، ٖٚٛ 
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ؽٝخ بزص ايكضايف، ٖٚٛ ايشٟ قضأ "عكٛر اؾُإ" ع٢ً املؤيـ يف ع١ٓ 

ٖـ، ٚصتب "عبٌ اشلز٣" َٔ َغٛر٠ ايضاؿٞ ايؾاَٞ، ٚغرلٖا ع٢ً 941

ٖـ، ٚٚيز يف صدب 971سشٚ املؤيـ أثٓا٤ باب ايغضاٜا، ٚؾضؽ َٓٗا يف ع١ٓ 

 .(54)ٖـ، ٚمل أقـ ع٢ً ع١ٓ ٚؾات911٘

 ِٝ صعٛإ ايعتيب:قُز بٔ قُز بٔ قُز بٔ أبٞ ايٓع -2

قُز بٔ قُز بٔ قُز بٔ أبٞ ايٓعِٝ صعٛإ ايعتيب، ايشٟ ْغخ  ٖٛ:

 .(55)"عكٛر اؾُإ" َٔ َغٛر٠ املؤيـ

 

 

 

                                                           

"عكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ: ( َٛيٟٛ قُز َال عٝز ايكارص األؾػاْٞ، 54)

، صعاي١ َادغترل إؽضاف ر/ أمحز ؾُٗٞ أبٛ ع١ٓ، داَع١ املًو ؼكٝل ٚرصاع١"

 -قغِ ايزصاعات ايعًٝا ايؾضع١ٝ -١ ايؾضٜع١ ٚايزصاعات اإلعال١َٝنًٝ -عبز ايعظٜظ

 (.15، )ظ1319ؾضع ايهتاب ٚايغ١ٓ، ع١ٓ 

 ( املضدع ايغابل.55)
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 ايؾٝخ ؽٗاب ايزٜٔ بٔ أمحز بٔ ايؾٝخ إبضاِٖٝ ايبتْٓٛٞ ايؾاؾعٞ: -3

ايؾاؾعٞ، ٚسنض  ؽٗاب ايزٜٔ بٔ أمحز بٔ ايؾٝخ إبضاِٖٝ ايبتْٓٛٞ ٖٛ:

ٖؤال٤ ايجالث١ يف آخض "عكٛر اؾُإ" َٔ ايٓغد١ اييت عًٝٗا خط 

 .(56)املؤيـ

 قُز ايهًيب: -4

ُسنض ٖهشا، ٚمل أقـ ع٢ً تضمج١ ي٘ يف نتب ( 57)قُز ايهًيب ٖٛ:

 ايذلادِ ٚايطبكات املتاس١ يزٟ.

 ايؾٝخ عبز ايضمحٔ بٔ ٜٛعـ ايبٗٛتٞ اؿٓبًٞ: -5

ايبٗٛتٞ اؿٓبًٞ، أسز املعُضٜٔ، ٚنإ يف  عبز ايضمحٔ بٔ ٜٛعـ ٖٛ:

أخش عٔ املؤيـ عًِ اؿزٜح ٚايؿك٘ املايهٞ عٔ  ٖـ يف األسٝا1040،٤ع١ٓ 

 .(58)ايؿٝؾٞ

                                                           

 (.2/1063، )ؾٗضؼ ايؿٗاصؼ ٚاألثبات( ايهتاْٞ، 56)

خالص١ األثض يف أعٝإ ايكضٕ ( قُز أَني بٔ ؾغٌ اهلل بٔ قب ايزٜٔ بٔ قُز احمليب، 57)

 (.2/405ٖـ، )1284يٓاؽض: املطبع١ ايٖٛٝب١، ع١ٓ ايٓؾض: ، ااؿارٟ عؾض

 (.4/76: )ُخالص١ األثض يف أعٝإ ايكضٕ اؿارٟ عؾض( 58)
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 ايؾٝخ قُز بٔ عُض املًكب سلػ ايزٜٔ بٔ عضاز ايزٜٔ اـًٛتٞ:  -6

قُز بٔ عُض، املًكب سلػ ايزٜٔ بٔ عضاز ايزٜٔ اـًٛتٞ،  ٖٛ:

صأؼ املشٖب يف عضضٙ يف ايكاٖض٠، ٜضدع إيٝ٘ أَض ايؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ اؿٓؿٞ، نإ 

عًٞ بٔ غامن املكزعٞ، ٚنإ ؾكّٝٗا ٚاعع  ٚايضٜار٠ بعز ايؾٝخ يف املشٖب:

، َضغٛب١ ٜعتُزٖا ٠نبرل ٠اؿؿغ، ي٘ ايؿتا٣ٚ املؾٗٛص٠، ٖٚٞ فًز

 .(59)ايؿكٗا٤

ؾهإ  تالَش٠ شلشا اؾٗبش ايعضٜٔايَٚٔ عذٝب َاٚقؿت عًٝ٘ ْزص٠ 

ـٓ َٔ سٛي٘ مجْع غؿرل َٔ  ٜهؿٝ٘ ٚناؾٝ٘ نتاب٘ "عبٌ اشلز٣ ٚايضؽار" يًٝت

ايتالَش٠ َٔ ايؾاّ إىل َضض يٝكضأٚٙ عًٝ٘ ٜٚتعًُٛٙ َٓ٘، يهٔ األَض عاص ع٢ً 

صدع أعباب سيو ٚيعًٞ ُأ ؾًِ أدز ع٣ٛ َاسنضت، سٝح غرل َا ٖٛ َتٛقع

ٔ سنض إىل ق١ً نتب ايذلادِ املٛعٛع١ٝ اييت دا٤ت َٔ بعزٙ، أٚ أْ٘ غؿٌ ع

، ٚإٕ عًًؿاتالَشت٘ بؾهٌ َتعُز ؾٝ٘، أٚ أْ٘ بايؿعٌ مل ٜهٔ ي٘ إال َا سنضْاٙ 

ّضا َٔ اإلَاّ ؾهِ َٔ أ١ُ٥ َتكزَني يٝػ شلِ ُٓكتنإ األخرل ؾٗشا الُٜعين 

                                                           

 (.355:  354/ 10: )ؽشصات ايشٖب( 59)
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َضٜزٜٔ ٚالطًب١ صغِ أِْٗ ناْٛا َٔ ايعًِ َا ٜػط٢ ب٘ ع٢ً َٔ اؽتٗض غرلِٖ 

املػُٛص٠ ٚغرلِٖ ٚاهلل تعاىل  يف طَاِْٗ ٚيغٓا ببعٝز عٔ أصشاب املشاٖب

 أع٢ً ٚأعًِ.
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 (وفاتي)

سنض ابٔ ايعُار يف نتاب١ "ؽشصات ايشٖب"، ٚايهتاْٞ يف "ؾٗضؼ 

ايؿٗاصؼ" إٔ ايضاؿٞ ناْت ٚؾات٘ ّٜٛ االثٓني ايضابع عؾض َٔ ؽٗض ؽعبإ 

 .(60)ٖـ، يف َهإ عهٓ٘ مبضض بايدلقٛق١ٝ بضشضا٤ ايكاٖض942٠عاّ 

تًُٝشٙ ايشٟ ْغخ "عكٛر اؾُإ" َٔ َغٛر٠ املؤيـ يف آخض ٚقز سنض 

"اؿُز هلل صب ايعاملني، تٛيف إىل صمح١  "عكٛر اؾُإ" بكًُ٘، ٖٚشا ْض٘:

اهلل تعاىل ايؾٝخ قُز ايضاؿٞ تػُزٙ اهلل بضمحت٘ ٚصعٛاْ٘، ٚرؾٔ باؿٛش 

 ّٜٛ خًـ ايكب١ اييت غاْكاٙ ايعاٖض١ٜ ٚايٓاصض١ٜ، اييت بضشضا٤ ايكاٖض٠، يف

ٖـ، سغبٓا اهلل ْٚعِ 942االثٓني املباصى، صابع عؾض ؽعبإ املهضّ، ع١ٓ 

ايٛنٌٝ، ْعِ املٛىل ْٚعِ ايٓضرل، ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايععِٝ، َا 

 (61)ؽا٤ اهلل نإ، َٚا مل ٜؾأ مل ٜهٔ، ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايععِٝ"

 

                                                           

"عكٛر اؾُإ يف َٓاقب أبٞ سٓٝؿ١ ( رصاع١ َٛيٟٛ قُز َال عٝز ايكارص األؾػاْٞ، 60)

 (.29، )ظايٓعُإ: ؼكٝل ٚرصاع١"

 (. 30( املضدع ايغابل: )ظ61)
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َا ْض٘: "اؿُز هلل، تٛيف َؤيؿ٘ ٚنتب يف آخض ٚصق١ اإلداط٠ أّٜغا 

يف ّٜٛ اإلثٓني املباصى صابع عؾض ؽعبإ املهضّ، ع١ٓ  ايؾٝخ: قُز ايؾاَٞ

قُز أبٛ ايعظ -ٖـ، تػُزٙ اهلل بضمحت٘ ٚصعٛاْ٘، ٚأعهٓ٘ ؾغٝح اؾٓإ 942

 ".-يطـ اهلل ب٘
 

 

 

 

 

 نتب٘ ايؿكرل إىل  صب٘ ٚصادٞ عؿٛٙ َِّٚٓ٘ َٚنضَ٘

 َُعتظ أمحز صؾاعٞ طاصع                          

 َعتظ ايغٖٝضٟ ايؾاؾعْٞٚغبت٘ 

ُّا    )ايغرلٟ( امُلٓتٔغب ألٌٖ ايغٝٓض ٔعً

 )ايؾاؾعٞ( امُلٓتٔغب يًؾاؾع١ٝ َشّٖبا أصاًل ٚؾضّعا 

 مجٛص١ٜ َضض ايعضب١ٝ –مبز١ٜٓ بٛصععٝز                                                 

 dmoataaze@gmail.comيهذلْٚٞ: ز األايدلٜ
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