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  (األوىل اهلجرية الجالثة القرون من) وصابية علمية شخصيات

 واحلضارية العلمية وإسهاماتهم 

7 

 املًدل
اغتٗسف ٖصا ايبشح نٛنب١ عًُا٤ أع٬ّ; أقًِٗ ب٬ز ٚقاب; 

ًَُِص  غهٔ أغًبِٗ زَؿل ٚمحل يف ب٬ز ايؿاّ، )يف غٛضٜا سايّٝا(، َتَت

بعهِٗ ع٢ً عسز َٔ ايكشاب١ ايهطاّ، ٚتتًُص اٯخطٕٚ ع٢ً فكٗا٤ َٔ 

ضن١ يف ايفك٘، ٚيف ضٚا١ٜ اؿسٜح ٚاٯثاض، ايتابعني، ٚتابعِٝٗ. هلِ َؿا

 ٚا٭خباض، ؾػٌ عسز َِٓٗ أعُاٍ إزاض١ٜ يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬. 

َُٚقاب بٔ غٌٗ، ٚث١ًٕ أخط٣ ْػبتِٗ إىل  ْٔػَب١ُ ث١ًٕ َِٓٗ إىل 

َُٚقاب(، ٚٚقاب بٔ غٌٗ، ٚدب٬ٕ بٔ  ُدِب٬َٕ بٔ غٌٗ )ٜٚػ٢ُ ُدِب٬َٕ 

ٚاؾب٬ْٕٝٛ، ُٖٚا قبًٝتإ َٔ  غٌٗ أخٜٛٔ; إيُٝٗا ٜٓتػب ايٛقابٕٝٛ،

َُٔ. ٜٚبسٚ إٔ أفطازّا َٔ ٚقاب، ٚدب٬ٕ  َٝ َٝط; غهٓتا ب٬ز ٚقاب باي ُِ ٔس

ٚقاب; ٖادطٚا إىل ايؿاّ، أٚ أِْٗ ناْٛا نُٔ دٝٛف ايفتض اإلغ٬َٞ، 

ٚاغتكط أنجطِٖ يف َسٜٓيت زَؿل ٚمحل; ٭ٕ نجريّا َٔ ايُٝٓٝني 

اَٛا يف ب٬ز ايؿاّ، ٚايعطام، ايصٜٔ ؾاضنٛا يف ايفتٛسات اإلغ١َٝ٬ أق

ٚغريٖا; ٚتعٚدٛا يف تًو املٓاطل ٚنْٛٛا ُأَغطّا ٚعا٬٥ت. ٚمل تصنط 

املعادِ اؾػطاف١ٝ إٔ ٖٓاى َٛنع يف ب٬ز ايؿاّ ٜػ٢ُ ٚقاب، أٚ دب٬ٕ، 

َٝط قب١ًٝ مي١ٝٓ َؿٗٛض٠ ع٢ً َط ايتاضٜذ; مما ٜطدض  ُِ ثِ إٕ قب١ًٝ ٔس

 فك٘، ٚاؿسٜح، ٚاٯثاض، ٚا٭خباض. اْتكاهلِ إيٝٗا، ْٚبػٛا يف عًّٛ اي

 

 ز.عًٞ عبساهلل قاحل عبساهلل

 قػِ ايتاضٜذ –َٞ املػاعس أغتاش ايتاضٜذ اإلغ٬

 داَع١ سذ١–ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ٖٓاى نجري َٔ اإلؾاضات ٚايس٥٫ٌ ع٢ً َؿاضن١ عس٠ عًُا٤ أع٬ّ ــ يف فا٫ت ع١ًُٝ ؾت٢ ـــ َٔ َٓاطل 

ٚمل تكتكط تًو املؿاضنات ع٢ً  ،َتعسز٠ َٔ ب٬ز ايُٝٔ، ٚيف أظ١َٓ كتًف١ َٔ عكٛض ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ

شات طبٝع١ دب١ًٝ متجٌ ْػب١  عسٜس٠ َٓاطل ضٜف١ٝ بٌ مشًتٓعا٤، ٚعسٕ، ٚشَاض..; ق املسٕ ايهبري٠ َجٌ: غهإ

يف  ٫ تعاٍايع١ًُٝ ٚاؿهاض١ٜ; ِ إغٗاَاتٗ ِغري ق١ًًٝ َٔ َػاس١ ايُٝٔ ايػعٝس; تعخط بطدا٫ت ٚأع٬ّ; هل

ايبشح املتٛانع  اْتعاض دٗٛز ايباسجني، َٚبازضات املٗتُني بايرتاخ ٚايفعٌ اؿهاضٟ ٭بٓا٤ ايُٝٔ; ٚيعٌ ٖصا

تًو املٓاطل ايطٜف١ٝ اييت  َٔ ٚب٬ز ٚقاب ــ اييت ٖٞ َٛنٛع ايسضاغ١ ــ ٜكب يف تًو اؾٗٛز ٚاملبازضات.

 .َٔ ٚقت َبهط َٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ٭بٓا٥ٗا َؿاضنات ٚإغٗاَات ع١ًُٝ

نػريِٖ َٔ  ِ;( غابك١ يف ا٫ٖتُاّ بايع1ًايباسح َٔ إٜطاز ٖصٙ ايؿدكٝات; بٝإ إٔ ٭ٌٖ ٚقاب)ٖسف 

ٚاغتكطٚا ِٖ ُٚأَغُطِٖ يف  ملػا١ُٖ يف ايفتٛسات اإلغ١َٝ٬،ا ْسا٤ ٛايبتطنٛا َٛطِٓٗ، ٚ ايصٜٔ ايُٝٓٝني;

، ضا٭خبااؿسٜح ٚٚ نايفك٘،ايعًّٛ ايؿطع١ٝ  ٚيف ايٛقت ْفػ٘ اٖتبًٛا ايفطق١ يتًكٞا٭َكاض املفتٛس١، 

 هٔمتفكس  ض١ٜ يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬. ٚيف ٖصا اجملاٍنُا إٔ عسزا َِٓٗ ؾػٌ َٓاقب إزا .ٚتسضٜػٗا يت٬َصتِٗ

 ايكطٕٚ ايج٬ث١ اهلذط١ٜ ا٭ٚىل;إىل عكط ٗا ٚث٬ثني ؾدك١ٝ ع١ًُٝ ٜطدع ظَٓمثإ ايٛقٛف ع٢ً  ايباسح َٔ

ايٛقاب١ٝ  ذب٬ٕ ايعطنب١; فٚقاب بٔ غٌٗ أخٛ ٬َِٕبُد بٔ غٌٗ; اييت َٓٗا ب٬ز تٓتػب إىل ب٬ز ٚقاب

ناْت قا١ُ٥ ست٢ أٚاخط ايكطٕ ايجاايح  هِ فٝٗا املًٛى ايؿطاسٝني ٚاَتس سهُِٗ إىل تٗا١َ ــ اييت س ايتاضخي١ٝ

 (. 2ٖـ)279اهلذطٟ; ظَٔ اـًٝف١ املعتُس ايعباغٞ املتٛف٢ غ١ٓ 

ٚقس عطض  ـ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ـ شنط أعساز نبري٠ َٔ ا٭ع٬ّ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني ٚتابعِٝٗ، ٚغريِٖ، ٫ 

طٜف بِٗ مجٝعا، ٚنصيو أمسا٤ ا٭َانٔ، ٚا٭يفاظ، ٭ٕ شيو غٝذعٌ ايبشح َجك٬ ٜتػع اجملاٍ يًتع

باؿٛاؾٞ،; فكس قُت بايتعطٜف بعسز قًٌٝ َٔ ا٭َانٔ، ٚا٭يفاظ، ٚايؿدكٝات اييت ٜػًب ع٢ً ظين أْٗا 

 ، ٚإبطاِٖٝ بٔ َتٜٛ٘.   (3)ؼتاز إىل تعطٜف نابٔ املٛام َج٬

                                                           
ضاٙ غري َٓؿٛض٠، َٛغ١َٛ بـ: ك٬ف ٚقاب )َٔ َٓتكف ايكطٕ ايػازؽ ست٢ َٓتكف ايكطٕ ايتاغـع اهلذـطٜني( زضاغـ١    (  يًباسح أططٚس١ زنت1ٛ)

ّ، ٚقـس اؾـتًُت ـ خـ٬ٍ َـس٠ ايسضاغـ١ املـصنٛض٠ ـ عًـ٢ دٗـٛز أبٓـا٤ ٚقـاب يف غـا٥ط اجملـا٫ت                 2010تاضخيٝـ١ ٚسهـاض١ٜ. نًٝـ١ اٯزاب ـ داَعـ١ قٓعا٤ــ        

تهطاض، ضنعت ا٭ططٚس١ عًـ٢ بٝـإ اؾٗـٛز ايعًُٝـ١ َـٔ سٝـح: سكـط ايفكٗـا٤ ٚايعًُـا٤ يف اؾٛاْـب ايعًُٝـ١ املدتًفـ١             اؿهاض١ٜ، َا ٜػين ٖٓا عٔ اي

 َٚكٓفاتِٗ، ٚأَانٔ ايتسضٜؼ، ٚاإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ، ٚايطس١ً ايع١ًُٝ، باإلناف١ إىل اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ.  

ـُـ ( اهلُــساْٞ، 2) قــف١ دعٜــط٠ ايعــطب، ؼكٝــل: قُــس بــٔ عًــٞ ا٭نــٛع    ٖـــ(:360س اؿػــٔ بــٔ أمحــس بــٔ ٜعكــٛب )ت يف ســسٚز: يػــإ ايــُٝٔ أبــٞ ق

 .205، 204، 1990ّٖـ ـ 1410، 1اؿٛايٞ، َهتب١ اإلضؾاز، قٓعا٤، ط

كٝكٞ، أٚ سكـٌ يـبؼ ٖٚٚـِ    (  ادتٗست يف ايبشح عٔ تطمج١ ي٘ يف املكازض; غري إْٞ مل أقف ع٢ً تطمج١ ي٘; ضمبا ٭ٕ املكازض اختًفت يف امس٘ اؿ3)

مجـ١  َع اغِ آخط حيٌُ يكب ابٔ املٛام... يصا اعتُست تطمج١ ايباسـح خايـس ايـسضٜؼ، ٚأثبتٗـا عٓـس ٚضٚز اغـِ ابـٔ املـٛام يف ايبشـح; نْٛـ٘ ْكـٌ ايرت           

ٖــ(، ٚعـٔ   703انؿـٞ )ت:  عٔ كطٛط ْازض، ٖٛ" ايػـفط ايجـأَ َـٔ نتـاب ايـصٌٜ ٚايتهًُـ١ يهتـابٞ املٛقـٍٛ ٚايكـ١ً" دُـس بـٔ قُـس ا٭ٚغـٞ املط             
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 .ٚقٝاغتٗا با٭غًٛب ايعًُٞ املتبع مجع املعًَٛات َٔ َكازضٖا ا٥ِ ع٢ًاعتُست ايسضاغ١ املٓٗر ايعًُٞ ايك ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 َبشجني نُا ًٜٞ:ٚ : َكس١َ ٚتعطٜف كتكط بب٬ز ٚقاب،ٚاؾتًُت ايسضاغ١ ع٢ً

 تعريف تثالد وصاب

 * ْػب ٚقاب:

ا١ٜٚ ٚقاب بٔ غٌٗ بٔ اؾُٗٛض بٔ ظٜس بٔ عُطٚ بٔ قٝؼ بٔ َع إىل:" )ٜٚكاٍ أٜهّا: أقاب( تٓتػب ب٬ز ٚقاب

بٔ دؿِ ايععُٞ ٜٓتُٞ إىل محري ا٭نرب َٔ غبأ ا٭نرب، ٚي٘ إخ٠ٛ; َِٓٗ: شٚ ضعني بٔ غٌٗ، ٚنعب بٔ 

، َٚٔ ٚقاب أٜهّا; ُدِب٬َٕ بٔ غٌٗ. فُٔ شض١ٜ ٚقاب: غطاق١، ٚايهاي١، ٚاَؾباي١، َٚٔ شض١ٜ دب٬ٕ بٔ غٌٗ

َُإ بًس، ٚغانٔ ايعطنب١ ايؿطاسٕٝٛ غٌٗ: ٚثٔ، َٚظَفط، ٚغفٔ، ٚايبهٌٝ..، "ُٚدِب٬ٕ ايَعِطَنَب١ بًس ٚ َِْع اغع، ٚ

 .(1)ٖـ("279َِٓٗ آٍ ٜٛغف ًَٛى تٗا١َ َٔ عٗس املعتكِ إىل أٜاّ املعتُس ايعباغٞ )ت:

 * املٛقع:

ٖٚٞ سايٝا: َسٜطٜتإ: َسٜط١ٜ بًس ٚاغع )ٚقاب بٔ غٌٗ، اييت تهِ ب٬ز ُدب٬ٕ بٔ غٌٗ(،  َٓطك١ ٚقاب

نِ، ٚنصيو  90دٓٛب غطب َس١ٜٓ شَاض، تبعس عٓٗا عٛايٞ  . تكعٌٚقاب ا٭ع٢ً، َٚسٜط١ٜ ٚقاب ا٭غف

نِ، ٚٚقاب بًس ٚاغع; ٜتبع  50ـ ـ 40 تكع ؾطم َس١ٜٓ ظبٝس; اييت ناْت ٚقاب َٔ أعُاهلا، ٚتبعس عٓٗا مٛ

نِ، ٚغهاْٗا ايّٝٛ ٜعٜس عٔ 1453ايّٝٛ ــ إزاضّٜاــ قافع١ شَاض. ٚتبًؼ املػاس١ ايه١ًٝ ملٓطك١ ٚقاب مٛ 

 (. 2( ْػ١ُ)350.000)

ٚأَا سسٚز ٚقاب; فُٔ ايؿُاٍ ٚازٟ ضَاع ايصٟ ٜفكٌ بني ٚقاب ٚقافع١ ضمي٘، َٚٔ اؾٓٛب ٚازٟ ظبٝس 

ايصٟ ٜفكٌ بني ٚقاب ٚبني ب٬ز سبٝـ ٚايعسٜٔ ايتابعتني دافع١ إب، َٚٔ ايؿطم َسٜط١ٜ عتُ٘ ٚقفط 

(. ٖٚصٙ اؿسٚز 3ٔ قافع١ اؿسٜس٠)ساؾس َٔ قافع١ شَاض، َٚٔ ايػطب َسٜطٜيت بٝت ايفكٝ٘ ٚظبٝس َ

 .١املػُٝات اإلزاضٜبعض  عسانُا ٖٞ ايّٝٛ; ٖٞ يف ايػابل أٜهّا 

                                                                                                                                                               
نتاب ْازض أٜها ٖـٛ: "اإلعـ٬ّ مبـٔ سـٌ َـطانـ ٚأغُـات َـٔ ا٭عـ٬ّ". مل٪يفـ٘: عبـاؽ بـٔ قُـس بـٔ قُـس بـٔ إبـطاِٖٝ ايػـ٬ُيٞ املطانؿـٞ )ت:                   

 .266، 3/265ّ(. اْعط تطمجت٘: ايعضنًٞ يف ا٭ع٬ّ 1958ٖـ ـ 1378

هلل قـاحل: كـ٬ف ٚقـاب )َـٔ َٓتكـف ايكـطٕ ايػـازؽ ستـ٢ َٓتكـف ايكـطٕ ايتاغـع            ا\ٚعًـٞ عبـس   205، 204( اهلُساْٞ، قـف١ دعٜـط٠ ايعـطب، م   1)

 . 2، 1ّ م2010اهلذطٜني( زضاغ١ تاضخي١ٝ ٚسهاض١ٜ، ضغاي١ زنتٛضا٠ غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اٯزاب، داَع١ قٓعا٤، 

 ّ.2004، ٚايتعساز ايػهاْٞ 3160، 4/3159 2003ّ، 2املٛغٛع١ اي١ُٝٓٝ، َ٪غػ١ ايعفٝف ايجكاف١ٝ، قٓعا٤، ط أمحس دابط عفٝف ٚآخطٕٚ:(  2)

فُــٛع بًــسإ ايــُٝٔ ٚقبا٥ًــٗا، ؼكٝــل: إمساعٝــٌ بــٔ عًــٞ ا٭نــٛع، َهتبــ١ اإلضؾــاز،   ّ(:1960ٖـــ/1380قُــس بــٔ أمحــس )ت: ايكانــٞ( اؿذــطٟ، 3)

ٛدٞ تاضخيٞ(، َطبعـ١ ايٓٗهـ١   ٙ(: ايُٝٔ ايهرب٣:)نتاب دػطايف دٝٛي1383سػني بٔ عًٞ )ت:، ٚايٜٛػٞ، 768، 2/767، 2004ّٖـ/1425، 3قٓعا٤، ط

 .  4/3159، ٚاملٛغٛع١ اي١ُٝٓٝ، 57، م1962ّايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 



 

222 
 

 2015يونيو  –يناير  – الثانيالعذد الخامس المجلذ  جامعة الناصرمجلة 

  ز.عًٞ عبساهلل قاحل عبساهلل (األوىل اهلجرية الجالثة القرون من) وصابية علمية شخصيات

 سهطَٛت داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 المثحث األول ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 :الشخصيات التي تنسة إلى وصاب 

ٖصا اـرب: " سسثٓا خايس بٔ ٜعٜس بٔ قاحل بٔ ُقَبٝض، سسثٓا سٔبٝب  ضٟٚ ي٘ :ٖـ(50)ت:بعسـ سبٝب ايٛقاب1ٞ

َُرُي بٔ ُٛقابٞ، ُٚع ُِٜبَعُح َٓٗا غبعٕٛ أيف  اي ضبٝع١، إٔ نعب ا٭سباض نإ ٜكٍٛ يف َكرب٠ باب ايَفَطأزٜؼ: 

 (.1ؾٗٝس ٜؿفعٕٛ يف غبعني، نٌ إْػإ يف غبعني")

ايعبٝسٟ  َطته٢ ْػب٘ٚ (،2بٔ أبٞ سامت)ا: شنطٙ ٖـ (60)ت:بعس ـ ثٜٛب أبٛ ايطؾٝس أٚ )ايطؾس( ايٛقابٞ-2

3ٌّإىل بهاٍ فكاٍ) ١ََُ"، ٚيف َٛنع (: "ثٜٛب )ٔبَهاي ًَ ٌّ، ٜه٢ٓ َأبا َضؾٝس، ض٣ٚ عٔ ظٜٔس بٔ ثابٕت، ٚعٓ٘ َأبٛ َغ ُِٔك ( ٔس

." ٓٞ ِْٜب َأبٛ ايٓطؾس أؿُك َٛ  آخط قاٍ: "ُث

ْٜذُع سسٜج٘،  :ٖـ(81)ت:بعس أّ ايسضزا٤ ايٛقاب١ٝـ -3 َعسٚز٠ يف ايطبك١ ايجا١ْٝ َٔ تابعٞ ايؿاّ، ناْت ممٔ 

ٞٓ ،(4)فكس ضٟٚ عٓٗا اؿسٜح ايهجري َٝ ١ُُِٝ بٓت ُس َُٖذ ١ُٖٝ،  تطمجت هلا املكازض باغِ:  َِٚقأب ايَٛقاب١ٝ أٚ اَ٭

١َُُ، ٚبعهِٗ مساٖا خري٠، ٚايكٛاب ا٭ٍٚ فُٝا  ِٝ َٗ ١ٓٝ، ٖٚٞ أّ ايٖسِضزا٤ ايكػط٣. ٚقٌٝ: ُد ََِؿٔك ١ُٖٜ، ايسِّ َٝٔط ُِ أؿ

ٜٞٓبسٚ ٭ٕ أغًب املكازضــ اييت تطمجت هلاــ ضدشت ا٫غِ ا٭ٍٚ ٖٚٛ: "  َٝ ١ُُِٝ بٓت ُس  ايٛقاب١ٝ أٚ ا٭ٚقاب١ٝ; َُٖذ

 ٔٔ ُّٓا عٔ ظٚدٗا; َأٔبٞ ايسضزا٤. ٚعٔ: غًُإ ايفأضٔغٞ، ٚنعٔب ب ًُِا َد َِٚت ٔع ايػٝس٠، ايَعامل١، ايفك١ُٗٝ ادسث١، َض

ِٖس. َسٖسَخ ُُطٖا، اؾتٗطت بايعًِ ٚايعٌُ ٚايع ِّ، ٚعا٥ؿ١، َٚأبٞ ٖطٜط٠، ٚغريِٖ. ٚطاٍ ُع ِٕ اَ٭ؾعط عٓٗا:  عاق

٠ََٛ، ْٜٚٛؼ بٔ َٝػط٠، َٚهشٍٛ) ِٝ ٞٗ، ٚغامل بٔ َأبٞ اؾعس، َٚضدا٤ بٔ َس َٔ َُْفرٕي، ٚأبٛ ٔق٬ََب١َ اَؾِط (، 5ُدَبري بٔ 

ّٕ غ١ًُ بٔ زٜٓاض ا٭ِعَطُز،  ْٔٞ، ٚإمساعٌٝ بٔ ُعَبٝٔس اهلٔل بٔ َأبٞ املٗأدط، ٚظٜس بٔ غامل، ٚأبٛ َسأظ َِٝداَضا ٚعطا٤ ايَه

١ًَ، ٚعجُإ بٔ سٝإ امُلطِّٟ، ٚعط١ٝ بٔ قٝؼ ٚإبطاِٖٝ بٔ أبٞ . ٚنإ اـًٝف١ عبس املًو بٔ َطٚإ نجريا عِب

                                                           
. 1ٙ(: ْػـد١ أبـٞ َػـٗط، ؼكٝـل: فـسٟ فتشـٞ ايػـٝس، زاض ايكـشاب١، طٓطـا، َكـط، ط          218عبس ا٭ع٢ً بٔ َػٗط بٔ عبس ا٭ع٢ً)ت: ( أبٛ َػٗط، 1)

 زَؿل. . َٚكرب٠ باب ايفطازٜؼ ناْت تكع خاضز1/30،  1410ٙ

ٖــ ـ   1371، 1ٖـ(: اؾطح ٚايتعسٌٜ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبـٞ، بـريٚت، ط  327أبٛ قُس عبس ايطمحٔ بٔ أب٢ سامت ايتُُٝٞ ايطاظٟ )ت( ابٔ أبٞ سامت، 2)

َطادعـ١: قُـس    ؼكٝـل: عًـٞ بـٔ قُـس ايبذـاٟٚ،      تبكري املٓتب٘ بتشطٜط املؿتب٘، ٖـ(:852أمحس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ)ت: ، ٚابٔ سذط،3/336، 1952ّ

 . 4/1484، 1964ّٖـ/1383بٔ عًٞ ايٓذاض، زاض ايهاتب ايعطبٞ، ايساض املكط١ٜ يًتأيٝف ٚايرتمج١، 

ُٓس بٔ عبس ايطٓظام اؿػٝين )ت:( َطته٢ ايعبٝسٟ، 3) ُٓس بٔ ق ٖـ(: تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ، فُٛع١ َٔ ادككني، زاض اهلساٜـ١،  1205ق

 ّ.2004.، ٚبهاٍ: َٛنع نبري َأٍٖٛ يف قافع١ ضمي١. ايتعساز ايػهاْٞ 4/346، 2/114 )ز. ط، ز. ت(

، 1ٖـــ(: تٗــصٜب ايهُــاٍ، ؼكٝــل: ز. بؿــاض عــٛاز َعــطٚف، َ٪غػــ١ ايطغــاي١، بــريٚت، ط   742ٜٛغــف بــٔ ايعنــٞ عبــسايطمحٔ أبــٛ اؿذــاز )ت:  ( املــعٟ، 4)

 . 35/353  ٖـ1400

بٔ غٓسٍ بٔ غطٚإ بٔ بطزاى بٔ ٜػٛخ بٔ نػـط٣، َـٔ غـا نابـٌ، َـٛىل ٫َـطأ٠ َـٔ ٖـصٌٜ،         ( ٖٛ: َهشٍٛ بٔ زبط ٜٚكاٍ بٔ أبٞ َػًِ بٔ ؾاشٍ 5)

ٚعـٔ عـسز َـٔ ايكـشاب١ مل      ٚقٌٝ َٔ قطٜـ، أبٛ عبساهلل ايسَؿكٞ، أقً٘ َٔ ب٬ز فـاضؽ، عـامل أٖـٌ ايؿـاّ ٚإَـاَِٗ، يـ٘ أسازٜـح َطغـ١ً عـٔ ايـٓا          

ٖــ(:  571أبـٞ ايكاغـِ عًـٞ بـٔ اؿػـٔ ابـٔ ٖبـ١ اهلل )ت:        ٖـ. ابٔ عػـانط، 116إىل  110بني ٜسضنِٗ، أخص عٔ قسَا٤ ايتابعني، اختًف يف غ١ٓ ٚفات٘ َا 

مشـؼ ايـسٜٔ قُـس بـٔ      ، ٚ ايـصٖا، 60/197، 1995ّتاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ؼكٝل: قب ايسٜٔ أبٞ غعٝس عُط بٔ غطاَـ١ ايعُـطٟ، زاض ايفهـط، بـريٚت،     

 .185:  9/180، 1985ّٖـ /  1405، 3ٔ ادككني، َ٪غػ١ ايطغاي١، طفُٛع١ َ : : غري أع٬ّ ايٓب٤٬،ٙ(748أمحس بٔ عجُإ)ت:
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َٚٔ ن٬َٗا: أفهٌ ايعًِ املعطف١. ٚض٣ هلا َػًِ، ٚأبٛ زاٚز،  َا جيًؼ إيٝٗا ٜػُع َٓٗا يف َػذس زَؿل. ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ٝٝعّا هلا عٔ أّ ايسضزا٤ ٚايرتَصٟ، ٚابٔ َاد١. "، ٚته٢ٓ بأّ ايسضزا٤ ايكػط٣; ايتابع١ٝ; يٝؼ هلا قشب١، مت

 (.1ايهرب٣; اييت امسٗا خري٠ بٓت أبٞ سسضز; ايكشاب١ٝ، ٚنًتاُٖا ظٚدتا أبٞ ايسضزا٤)

 ناْت اَطأ٠ فان١ً، عامل١، ظاٖس٠، نبري٠ ايكسض، فك١ٗٝ، فان١ً، َٛقٛف١ بايعكٌ ايٛافط، ٚايفهٌ ايباٖط،

يسضزا٤ إٔ تًشل بكفٛف ايٓػا٤، ٚناْت تهتب ناْت ػًؼ يف سًل ايكطا٠٤ تعًِ ايكطإٓ; فأَطٖا ظٚدٗا أبٛ ا

يط٬ب ايعًِ َا تعًُِٗ َٔ املعاضف، فكس نتبت يعُري بٔ ظٜتٕٛ يف يٛس٘ " تعًُٛا اؿه١ُ قػاضا تعًُٛا بٗا 

. َٚٔ ايس٫ي١ ع٢ً غع١ عًُٗا َٚعطفتٗا ْٛضز ْبصا َٔ (2)نباضا" ٚناْت تكٍٛ: "أفهٌ ايعًِ املعطف١"،

أنرب، ٚإٕ قًٝت فٗٛ َٔ شنط اهلل، ٚإٕ قُت فٗٛ َٔ شنط اهلل، ٚنٌ خري تعًُٛٙ  : " ٚيصنط اهلل(3)أقٛاهلا

فٗٛ َٔ شنط اهلل، ٚنٌ ؾ٤ٞ ػتٓب٘ فٗٛ َٔ شنط اهلل، ٚأفهٌ شيو تػبٝض اهلل عع ٚدٌ". ٚقاٍ عٕٛ بٔ 

س أًًَٓأى ٜا أّ عبساهلل: "نٓا ْأتٞ أّ ايسضزا٤ فٓصنط اهلل عٓسٖا، قاٍ: فاتهَأِت شات ّٜٛ فكٌٝ هلا: يعًٓا ْهٕٛ ق

ايسضزا٤! فذًػِت; فكايت: أظعُتِ أْهِ قس أًًَتُْٛٞ ٚقس طًبت ايعباز٠ بهٌ ؾ٤ٞ فُا ٚدست أقف٢ يكسضٟ 

٫ٚ أسط٣ إٔ أزضى َا أضٜس َٔ فايػ١ أٌٖ ايصنط". ٚقشبٗا ضدٌ يف غفط فكاٍ: ٜا أّ ايسضزا٤ إْٞ نٓت أزعٛ 

َٔ ٫ ٜطدٛ ضمحتو ٫ٚ خياف عصابو، ٚأغأيو  " ايًِٗ ادعًين أضدٛ ضمحتو ٚأخاف عصابو إِش ٜأَٓو

ُ٘; فهتبت٘".       ا٭َٔ ّٜٛ خيافٕٛ; فكايت يٞ أّ ايسضزا٤: انتِب

َُٜكاٍ: أبٛ بهري ايتُٝٞ، ٚمسع َٓٗا أبٛ اؿػني خايس بٔ شنٛإ املسْٞ، ٚقٌٝ  أٜهّا: ض٣ٚ عٓٗاٚ َٚ أبٛ بهط َطظٚم، 

ٚناْت  تكِٝ غت١ أؾٗط ببٝت املكسؽ، ٚغت١ أؾٗط بسَؿل، (: أْٗا ناْت5(. شنط أبٛ سامت بٔ سبإ)4املسٜين)

إْو خطبتين إىل أبٟٛ يف  "ٚناْت َٔ ايعابسات ض٣ٚ عٓٗا أٌٖ ايؿاّ. ضٟٚ أْٗا قايت ٭بٞ ايسضزا٤ عٓس املٛت:

                                                           
ؼكٝـل: ز.عبـس اؿُٝـس ٖٓـساٟٚ، املهتبـ١ ايعكـط١ٜ، قـٝسا،        قـف١ ايكـف٠ٛ،    ٖــ(: 579أبٛ ايفـطز عبـس ايـطمحٔ بـٔ عًـٞ بـٔ قُـس )ت:       ( ابٔ اؾٛظٟ، 1)

ٚٚفٝات املؿـاٖري ٚا٭عـ٬ّ، ؼكٝـل: ز.عُـط      : تاضٜذ اإلغ٬ّٙ(748:مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ)ت ، ٚايصٖا،2/374 2005ّٖـ/1426بريٚت، 

ق٬ح ايسٜٔ خًٝـٌ  ، ٚايكفسٟ، 4/277، ٚايصٖا، غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 234، 6/233، 1987ّٖـ/1407، 1عبس ايػ٬ّ تسَط٣، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ط

، 27/196، 13/280، 2000ّ -ٖــ 1420ٞ َكـطف٢، زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ، بـريٚت،     ٖــ(: ايـٛايف بايٛفٝـات، ؼكٝـل: أمحـس ا٭ضْـا٩ٚط ٚتطنـ       764بٔ أٜبـو)ت: 

ٖــــ(: ا٭شنـــاض املٓتدـــب َـــٔ نــ٬ّ غـــٝس ا٭بـــطاض، ؼكٝل:عُـــاز ظنـــٞ ايبـــاضٚزٟ، املهتبـــ١   676أبـــٛ ظنطٜـــا قـــٞ ايـــسٜٔ حيـــٞ بــٔ ؾـــطف)ت: ٚايٓــٟٛٚ،  

ٖـــ(: ا٭عــ٬ّ، زاض ايعًــِ  1396ٜٔ بــٔ قُــٛز بــٔ قُــس )ت:  خــري ايــسايعضنًــٞ، ٚ 325، م2001ّٖـــ/1422ايتٛفٝكٝــ١، غــٝسْا اؿػــني، َكــط، طبعــ١ =

 . 1/25،  2002ّ، َاٜٛ 5ي٬ًُٜني، ط

 . 158، 70/151( ابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل 2)

 . 161، 160، 70/157( ابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل 3)

ٖــ(: ا٭غـاَٞ   378قُـس بـٔ قُـس ايٓٝػـابٛضٟ ايَهَطأبٝػـٞ )ت:     نِ، ، ٚأبـٛ أمحـس اؿـا   325، ٚايٟٓٛٚ، ا٭شناض 4/277( ايصٖا، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ 4)

 . 3/385، 2/167، 1994ّ، 1ٚايه٢ٓ، ؼكٝل: ٜٛغف بٔ قُس ايسخٌٝ، زاض ايػطبا٤ ا٭ثط١ٜ ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط

، 1975ّٖــ/ 1395، 1س، زاض ايفهـط، ط ؼكٝـل: ايػـٝس ؾـطف ايـسٜٔ أمحـ      ايجكـات،  ٖــ(: 354ابٔ سبإ، قُس بٔ سبإ بٔ أمحـس ايتُُٝـٞ ايبػـيت )ت:   ( 5)

ٖـــ(: ا٭ْػــاب، تكــسِٜ ٚتعًٝــل: عبــس اهلل عُــط ايبــاضٚزٟ، َطنــع     562أبــٛ غــعس عبــس ايهــطِٜ بــٔ قُــس بــٔ َٓكــٛض ايتُُٝــٞ )ت:     ، ٚايػــُعاْٞ، 5/517

 . 4/346، ٚايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ 1/229، اـسَات ٚا٭عاخ ايجكاف١ٝ، زاض اؾٓإ، بريٚت، )ز.ط، ز. ت(
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ايسْٝا; فأْهشٛى، ٚأْا أخطبو إىل ْفػو يف اٯخط٠، قاٍ: ف٬ تٓهشني بعسٟ! فدطبٗا َعا١ٜٚ; فأخربت٘  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

. ضٚاٙ فطز بٔ فهاي١ عٔ يكُإ "ؿٛاض ايصٟ زاض بٝٓٗا ٚبني ظٚدٗا ـــ; فكاٍ: عًٝٔو بايكٝاّبايصٟ نإ ـــ أٟ ا

. ٚقاٍ َهشٍٛ: ناْت أّ ايسضزا٤ فك١ٗٝ. "ٚنإ هلا مجاٍ ُٚسِػٔ"بٔ عاَط ايٛقابٞ عٔ أّ ايسضزا٤، ٚظاز فٝ٘: 

َٕ عٓٗا، قايت: قاٍ يٞ أبٛ ايسِضزا٤ٔ:  َِٗطا َٔ ٕٔ اِسَتِذُت؟ قاٍ: َتَتٖبٔعٞ ٫ تػأيٞ أس"ٚض٣ٚ َُٕٝٛ بٔ  ًُِت: إ سّا ؾ٦ّٝا. فك

ٔ٘ ِٝ َُٚنًٔ  ،ٔ٘ ِٝ ٔٓ ٘ٔ، ثِ اِطَش ِٝ َٔ، فاُْعطٟ َا ٜػكُط َِٓٗ، َفُدٔصٜ٘، فاِخُبٔط ِٜ ٔٔ عبس اهلٔل، قاٍ: "اَؿٖكأز ٕٔ ب ِٛ . ٚعٔ ع

َِّػا٤ُ ٖٔ اي َِٝػَط٠َ: ُن ََ َٕ َع أّ ايسضزا٤، فإشا  نٓا ْأتٞ ُأّ ايسضزا٤، فٓصنَط اهلَل ٔعٓسٖا. ٚقاٍ ْٜٛؼ بٔ  ََٜتَعٖبِس

َٔ عٔ ائكٝاّ، َتَعًكٔ باؿباٍ. ٚقاٍ ٕٖ أسسِٖ ٜكٍٛ: ايًِٗ  تكٍٛ: عجُإ بٔ سٝإ: مسعت أّ ايسضزا٤ َنُعِف إ

َِٝك ًِ َٞ ؾ٦ّٝا، ف َٜطُظُم بعَهِٗ َٔ بعض، فُٔ ُأِعٔط ُِٔطُط عًٝ٘ شٖبا ٫ٚ زضاِٖ، ٚإمنا  ُٜ ٕٖ اهلَل ٫ َِ أ ًٔ ٌِ، اضظقين، ٚقس َع َب

ّٝٓا ٔٓ ٘ٔ. قاٍ إمساعٌٝ بٔ ;فإٕ نإ َغ ِٔ ب َِٝػَتٔع ًِ ََٝهع٘ يف شٟ اؿاد١ٔ، ٚإٕ نإ فكريّا، ف ًِ ِٝٔساهلٔل: نإ عبس  َف ُعَب

ٚقاَِت  املًو بٔ َطٚإ دايػا يف قِدَط٠ٔ بٝت املكسؽ، ٚأّ ايسضزا٤ َع٘ دايػ١، ست٢ إشا ْٛزٟ يًُػٔطٔب، قاّ،

ٌ بٗا املػذس، فتذًؼ َع ايٓػا٤، ٚميهٞ عبس املًو إىل املكاّ ٜكًٞ َتتٖٛنُأ ع٢ً عبس املًو ست٢ ٜسخ

 (.1ٚناْت ٚفاتٗا بعس ٖصا ايتاضٜذ بعَٔ ٜػري) بايٓاؽ. سٖذِت ُأّ ايسضزا٤ يف غ١ٓ إِسس٣ ٚمثاْني.

َٔ املطدض أْ٘  : )ٜٚكاٍ ا٭ًَٛنٞ( ا٭ع٢ُ، ؾاَٞ، تابعٞ، ثك١،ٖـ(82)ت:بعس أبٛ املج٢ٓ نُهِ ايٛقابٞـ 4

 (.2سسخ عٔ عتب١ بٔ عبس ايػًُٞ، ٚنعب ا٫سباض) ي٘ سًك١ ع١ًُٝ; فكسنإ 

 : أبٛ عاَط اؿُكٞ، ٜٚكاٍ فٝ٘ ا٭ٚقابٞ، قسٚم، َٔ ايطبك١ٖـ (100)ت:قبٌ  يكُإ بٔ عاَط ايٛقابٞ-5

ُٜهَتُب سسٜج٘)5قاٍ عٓ٘ ايصٖا) (4(، ٚثك٘ ابٔ سبإ، ٚايعذًٞ)3ايجايج١) ٢ تًك (،6(: )قسٚم(. قاٍ أبٛ سامت: 

َعٔ: أٚغط ايبذًٞ، ٚدبري بٔ ْفري اؿهطَٞ، ٚاؿاضخ بٔ َعا١ٜٚ ايهٓسٟ، ٚغٜٛس بٔ دب١ً  ٢ اؿسٜحتًك

                                                           
، 196/ 27، ٚايكــفسٟ، ايــٛايف بايٛفٝــات   310: 7/308، ٚغــري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬   235، 234، ٚايــصٖا، تــاضٜذ اإلغــ٬ّ   227بــٔ اؾــٛظٟ، قــف١ ايكــف٠ٛ/   ( ا1)

  ٔ ــازض، دـــاَع مشـــٌ أعـــ٬ّ املٗـــادطٜ ــ١ ايـــُٝٔ     ٚقُـــس عبـــس ايكـ املٓتػـــبني إىل ايـــُٝٔ ٚقبا٥ًـــِٗ، قـــسض بإؾـــطاف ٚظاض٠ ايجكافـــ١ ٚايػـــٝاس١ يف مجٗٛضٜـ

 .4/591 1980ّٖـ/1400ّ، زاض اؿط١ٜ يًطباع١، بػساز، 1977ٖـ/1397طاط١ٝ ايؿعب١ٝ بايتعإٚ َع سه١َٛ ايعطام، زاض ايطؾٝس، ايسميك

أبـٛ اؿػـٔ    ، ٚايعذًـٞ، 4/406، )ز.ت(، 1ط، 1984 - 1404 -بـريٚت   -زاض ايفهـط  ، ٚابٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب،    7/308( ابٔ َان٫ٛ، اإلنُا2ٍ)

 –ٖــ  1405، 1ٖـ(: َعطف١ ايجكـات، ؼكٝـل: عبـس ايعًـِٝ عبـس ايععـِٝ ايبػـتٟٛ، َهتبـ١ ايـساض، املسٜٓـ١ املٓـٛض٠، ط           261)ت: حل ايهٛيفأمحس بٔ عبساهلل قا

1985ّ 2/424 . 

، 2/464، 1/161، 1986ّٖـ/1406، 1ؼكٝل: قُس عٛا١َ، زاض ايطؾٝس، غٛضٜا، ط تكطٜب ايتٗصٜب، ٖـ(:852أمحس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ)ت:( ابٔ سذط، 3)

 . 4/1484ٚتبكري املٓتب٘، 

 . 2/230، ٚايعذًٞ، َعطف١ ايجكات، 5/129( ايجكات 4)

يف ْكس ايطداٍ، ؼكٝل: ايؿـٝذ عًـٞ قُـس َعـٛض  ٚايؿـٝذ عـازٍ       : َٝعإ ا٫عتساٍ ٙ(748مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ)ت: ( ايصٖا،5)

 . 4/1484، ٚابٔ سذط، تبكري املٓتب٘ 7/457، ٚتاضٜذ اإلغ٬ّ 5/507 ، 1995ّ، 1أمحس عبس املٛدٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

. ٚعــاَط بــٔ دؿــٝب املــصنٛض ٖــٛ: أبــٛ خايــس اؿُكــٞ ايؿــاَٞ ٜــطٟٚ عٓــ٘ أٖــٌ ايؿــاّ. ابــٔ سبــإ، ايجكــات     7/182،اؾطح ٚايتعــسٌٜســامت أبــ٢بــٔ ( ا6)

7/248 . 
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ايػًُٞ، ٚعاَط بٔ دؿٝب، ٚعبس اهلل بٔ بؿط ايػًُٞ، ٚعبس ا٫ع٢ً بٔ عسٟ ايبٗطاْٞ، ٚعتب١ بٔ عبس ايػًُٞ،  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ؾس اؿرباْٞ، ٚأبٞ عٓب١ اـ٫ْٛٞ، ٚأبٞ ٚنجري بٔ َط٠ اؿهطَٞ، ٚأبٞ أَا١َ ايباًٖٞ، َٚأبٞ ايٖسِضَزا٤، ٚأبٞ ضا

ِٜط٠. 1َػًِ اؾًًٝٞ) َُٖط َعٓ٘: أبٛ ضب٠ٛ أْٝؼ بٔ ايهشاى، ٚغ١َ٬ بٔ عُري٠، ٚؾطقٞ بٔ قطاَٞ،  أخص(، ٚأبٞ 

بٔ فهاي١، ٚقُس بٔ ايٛيٝس ايعبٝسٟ، ٜٚعٜس  زٚعكٌٝ بٔ َسضى ايػًُٞ، ٚعٝػ٢ بٔ َأبٞ ضظٜٔ ايجُايٞ، ٚايفط

َٖٓػا٥ٞ، ٚابٔ َاد١ يف ايتفػريبٔ أِٜٗ، ْٜٚٛؼ بٔ عج ٬َُِإ، ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز، ٚاي أسازٜح يف نتاب٘  بٔ عسٟا ، َأ

 (.2عٔ يكُإ بٔ عاَط َعٔ أبٞ أَا١َ غري قفٛظ١) َط١ٜٚ

( سسٜح )عٔ غٜٛس بٔ دب١ً عٔ عُطٚ بٔ 3شنطٙ عسز َٔ ا٭ع٬ّ ضا١ٜٚ يٮسازٜح; فكس أٚضز ي٘ ايطرباْٞ)

: ٌٖ هلل تعاىل َٔ غاع١ ٜبتػٞ شنطٖا؟ قاٍ: " ْعِ; دٛف ٘ أْ٘ قاٍ يطغٍٛ اهللعبػ١ ايػًُٞ ضنٞ اهلل عٓ

ايًٌٝ اٯخط، ٜسْٛ ضبٓا عع ٚدٌ إىل ايػُا٤ ايسْٝا، ٚايك٠٬ قعٛض٠ َؿٗٛز٠ ست٢ تطًع ايؿُؼ"ٚيف نتاب 

ٓ٘ يف (: سسثٓا ٚنٝع عٔ فطز بٔ فهاي١ عٔ يكُإ بٔ عاَط عٔ أبٞ أَا١َ ضنٞ اهلل ع4ايعٖس ٫بٔ ايػطٟ)

(: أخربْا إمساعٌٝ بٔ 5قٛي٘ تعاىل " دٓات ايفطزٚؽ ْع٫" قاٍ: "ايفطزٚؽ ُغٖط٠ُ اؾ١ٓ" ٚيف ايعٖس ٫بٔ املباضى)

بٔ عٝاف قاٍ أخربْٞ عكٌٝ بٔ َسضى عٔ يكُإ إٔ أبا ايسضزا٤ قاٍ: )أٌٖ ا٭َٛاٍ ٜأنًٕٛ ْٚأنٌ، ٜٚؿطبٕٛ 

; ٜٓعطٕٚ إيٝٗا; ْٚٓعط إيٝٗا َعِٗ، عًِٝٗ ْٚؿطب، ًٜٚبػٕٛ ًْٚبؼ، ٜٚطنبٕٛ ْٚطنب، هلِ فهٍٛ أَٛاٍ

(. ٚعٔ فطز بٔ فهاي١ عٔ يكُإ بٔ عاَط عٔ أبٞ ايسضزا٤ قاٍ: )اتكٛا زَع١ ايٝتِٝ 6سػابٗا ٚمٔ َٓٗا بطا٤()

٬ْٚسغ إٔ يكُإ بٔ عاَط أنجط َا ٜطٟٚ عٔ  (.7ايٝتِٝ ٚزع٠ٛ املعًّٛ فإُْٗا ٜػريإ بايًٌٝ ٚايٓاؽ ْٝاّ()

 ١َ، ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠; غري َا قس َط; ٫ ٜتػع اجملاٍ يصنطٖا. أبٞ ايسضزا٤، ٚعٔ أبٞ أَا

                                                           
ٚمل ٜـطٙ، ٚقـ٢ً ايكبًـتني، ؾـٗس ايريَـٛى، ٚخطبـ١ عُـط         ٠، أغـًِ عًـ٢ عٗـس ايـٓا    ( أبٛ عٓب١ اـ٫ْٛٞ: قٌٝ إٕ امس٘ عبساهلل بٔ عٓب١، ٚقٌٝ عُاض1)

، أزضى ضٖـ. أَا أبٛ َػًِ اؾًًٝٞ فٗٛ: َٔ دبٌ اؾًٌٝ، َـٔ أٖـٌ ايهتـاب، تـابعٞ ثكـ١، نـإ َعًـِ نعـب ا٭سبـا         18باؾاب١ٝ، غهٔ محل. َات غ١ٓ 

 . 219ـ  217، 123ـ  67/120فات٘. ابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل ايٓا ٚمل ٜػًِ. أغًِ يف عٗس َعا١ٜٚ ٚض٣ٚ عٓ٘، ٫ ٜعطف تاضر ٚ

ٖـ(: طبكات ا٭مسا٤ املفطز٠ َٔ ايكشاب١ ٚايتـابعني ٚأقـشاب   301أبٛ بهط أمحس بٔ ٖاضٕٚ )ت:. ٚايربزجيٞ، 247، 24/246، 23/160( تٗصٜب ايهُاٍ 2)

، ٚابــٔ عــسٟ، أبــٛ أمحــس عبــساهلل بــٔ عــسٟ بــٔ عبــساهلل بــٔ قُــس   1/112 ٖـــ1410عبــسٙ عًــٞ نٛؾــو، زاض املــإَٔٛ يًــرتاخ، زَؿــل،   اؿــسٜح، ؼكٝــل:

 .6/29ّ، 1988ٖـ ـ1409، 3(: ايهاٌَ يف نعفا٤ ايطداٍ، ؼكٝل: حيٞ كتاض غعاٟٚ، زاض ايفهط، بريٚت، طٖـ365 اؾطداْٞ )ت:

، 1كــازض عطــا، زاض ايهتــب ايعًُٝــ١، بــريٚت، ط   يًطرباْــٞ، ؼكٝــل: َكــطف٢ عبــس اي  ايــسعا٤  ٙ(:360أبــٛ ايكاغــِ غــًُٝإ بــٔ أمحــس)ت:    ( ايطرباْــٞ،3)

 ،. 1/59، ٖـ1413

، ٖــ 1406، 1ٙ(: ايعٖس، ؼكٝل: عبس ايطمحٔ بٔ عبس اؾباض ايفطٜٛا٥ٞ، زاض اـًفـا٤ يًهتـاب اإلغـ٬َٞ، ايهٜٛـت، ط    243ٖٓاز ايهٛيف)ت:( ابٔ ايػطٟ، 4)

 . 27م

 . 210، مٝب ايطمحٔ ا٭ععُٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، )ز.ط، ز.ت(ٙ(: ايعٖس، ؼكٝل: سب181عبساهلل املطظٟٚ )ت:( ابٔ املباضى، 5)

 . 24/247( تٗصٜب ايهُاٍ، 6)

 . 2/814( ابٔ أبٞ ايسْٝا، ايعٝاٍ، 7)
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ٚض٣ٚ ي٘ ٖصا ا٭ثط"قاٍ اؿافغ  (،1: ٚأبٛٙ; شنطُٖا ابٔ نجري)ٖـ(100)ت:بعس  ايٛقابٞ غعٝس بٔ عبٝساهلل ـ6 ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ٕ سسثٓا أبٛ َٛغ٢ عُطا أبٛ بهط قُس بٔ دعفط بٔ غٌٗ اـطا٥طٞ يف نتاب٘ ايصٟ مجع٘ يف ٖٛاتف اؾإ:

 بٔ َٛغ٢ امل٪زب سسثٓا قُس بٔ عُطإ بٔ قُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ ي٢ًٝ سسثٓا غعٝس بٔ عبٝساهلل

ايٛقابٞ، عٔ أبٝ٘، عٔ أبٞ دعفط قُس بٔ عًٞ; قاٍ: زخٌ غٛاز بٔ قاضب ايػسٚغٞ ع٢ً عُط بٔ اـطاب 

ؾ٦ٝا؟ فكاٍ: غبشإ اهلل  ضنٞ اهلل عٓ٘ فكاٍ: ْؿستو باهلل ٜا غٛاز بٔ قاضب، ٌٖ ؼػٔ ايّٝٛ َٔ نٗاْتو

ٜا أَري امل٪َٓني، َا اغتكبًت أسسا َٔ دًػا٥و مبجٌ َا اغتكبًتين ب٘! قاٍ غبشإ اهلل ٜا غٛاز! َا نٓا 

عًٝ٘ َٔ ؾطنٓا أععِ مما نٓت عًٝ٘ َٔ نٗاْتو، ٚاهلل ٜا غٛاز يكس بًػين عٓو سسٜح إْ٘ يعذٝب َٔ 

قاٍ فشسثٓٝ٘ قاٍ: نٓت نآٖا يف اؾا١ًٖٝ،  َٔ ايعذب.ايعذب، قاٍ إٟ ٚاهلل ٜا أَري امل٪َٓني إْ٘ يعذب 

ِّ فهطبين بطدً٘.ثِ قاٍ ٜا غٛاز امسع أقٌ يو، قًت ٖات. قاٍ: عذبت  َْٔذٝ فبٝٓا أْا شات ي١ًٝ ْا٥ِ إِش أتاْٞ 

( تٟٗٛ إىل َه١ تبػٞ اهلس٣، َا َ٪َٖٓٛا َجٌ أضداغٗا فاضسٌ إىل 2يًذٔ ٚألاغٗا ٚضسًٗا ايعٝؼ بأس٬غٗا)

َٔ ٖاؾِ، ٚاغِ بعٝٓٝو إىل ضأغٗا قاٍ فُٓت ٚمل أسفٌ بكٛي٘ ؾ٦ٝا، فًُا ناْت اي١ًًٝ ايجا١ْٝ  إىل ايكف٠ٛ

عذبت يًذٔ ٚتط٬بٗا،  أتاْٞ فهطبين بطدً٘ ثِ قاٍ يٞ قِ ٜا غٛاز بٔ قاضب امسع أقٌ يو، قًت: ٖات; قاٍ:

إىل ايكف٠ٛ َٔ ٖاؾِ ٚؾسٖا ايعٝؼ بأقتابٗا تٟٗٛ إىل َه١ تبػٞ اهلس٣ َا قازم اؾٔ نهصابٗا، فاضسٌ 

يٝؼ املكازِٜ نأشْابٗا، قاٍ فشطى قٛي٘ َين ؾ٦ٝا ٚمنت; فًُا ناْت اي١ًًٝ ايجايج١ أتاْٞ فهطبين بطدً٘ ثِ 

قاٍ: ٜا غٛاز بٔ قاضب أتعكٌ أّ ٫ تعكٌ؟ قًت َٚا شاى؟ قاٍ ظٗط مبه١ ْا ٜسعٛ إىل عباز٠ ضب٘ فاؿل ب٘، امسع 

( تٟٗٛ إىل َه١ تبػٞ اهلس٣ َا 3اضٖا ٚضسًٗا ايعٝؼ بأنٛاضٖا)أقٌ يو; قًت ٖات قاٍ: عذبت يًذٔ ٚتٓف

اؾٔ نهفاضٖا فاضسٌ إىل ايكف٠ٛ َٔ ٖاؾِ بني ضٚابٝٗا ٚأسذاضٖا، قاٍ فعًُت إٔ اهلل قس أضاز بٞ  اَ٪َٓٛ

ٚأقبًت ست٢ اْتٗٝت إىل ايٓا  فكُت إىل بطز٠ يٞ ففتكتٗا ٚيبػتٗا ٚٚنعت ضدًٞ يف غطظ ضناب ايٓاق١. .اخري

هلل عًٝ٘ ٚغًِ فعطض عًٞ اإلغ٬ّ فأغًُُت، ٚأخربت٘ اـرب فكاٍ " إشا ادتُع املػًُٕٛ فأخربِٖ " ق٢ً ا

 فًُا ادتُع املػًُٕٛ قُت فكًت:

 

 

 

                                                           
، 1ؼكٝــل: عًــٞ ؾــريٟ، زاض إسٝــا٤ ايــرتاخ ايعطبــٞ، ط   ايبساٜــ١ ٚايٓٗاٜــ١،ٙ(:747ابــٔ نــجري، أبــٛ ايفــسا٤ إمساعٝــٌ بــٔ عُــط ايكطؾــٞ ايسَؿــكٞ )ت:  ( 1)

 1976ّٖــ/ 1396ؼكٝل: َكطف٢ عبس ايٛاسس، زاض املعطف١ يًطباعـ١ ٚايٓؿـط ٚايتٛظٜـع، بـريٚت،      ، ٚايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نجري،2/349، 1988ّ -ٖـ1408

 . 207:  1/202، ٚايصٖا، تاضٜذ اإلغ٬ّ 1/346،

َٝاَنٗا ؾ٤ْٞ َٔ( ايعٝؼ: 2) َُٜدأيُط َب ٌُ ائبُٝض  / 15. ايعبٝـسٟ، تـاز ايعـطٚؽ    قْٝل ع٢ً ظٗـط ايـبعري، ٜهـٕٛ ؼـت ايَبِطشَعـ١ٔ     ٔنػا٤ْ َض. ٚاؿًؼ: ُؾِكط٠ٕ اإٔلب

546 ،16 /297 . 

 . 14/73ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ  .َضِسٌ ايَبعري بأَزأت٘، نايٖػِطز ٚآئت٘ يًَفَطؽ ٖٛ( 3)
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َِٖس٤ٕ ٚضقس٠ٕ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ٞٔ بعس  ٓٔٝ َْٔذ  أتاْٞ 

 

 ٚمل ٜو فُٝا قس بًٛت بهاشٔب 

 

 ث٬خ يٝاٍ قٛي٘ نٌ ي١ًٝ

 

 أتاى ضغٍٛ َٔ ي٪ٟ بٔ غائب 

 

 ٖٚٚغَطِت اإلظاضفؿُطت عٔ شًٜٞ                

 

 (1ايٛدٓا٤ غرب ايػباغٔب) بٞ ايصعًب 

 

 ٚأعًِ إٔ اهلل ٫ ضب غريٙ                 

 

 ٚأْو َإَٔٛ ع٢ً نٌ غا٥ٔب 

 

 ٚأْو أز٢ْ املطغًني ٚغ١ًٝ               

 

 إىل اهلل ٜابٔ ا٭نطَني ا٭طأٜب 

 

 فُطْا مبا ٜأتٝو ٜا خري َطغٌ            

 

 ٚإٕ نإ فُٝا دا٤ ؾٝب ايصٚا٥ٔب 

 

؟ )ٜعين ايهٗا١ْ( قاٍ أَا إِش عًُين اهلل ايكطإٓ اؾ٦ٝايّٝٛ َٓٗا  ٔقاٍ فػط املػًُٕٛ بصيو، فكاٍ عُط ٌٖ ؼػ

ف٬، ٚقس ضٚاٙ قُس بٔ ايػا٥ب ايهًا عٔ أبٝ٘ عٔ عُط بٔ سفل; قاٍ ملا ٚضز غٛاز بٔ قاضب ع٢ً عُط قاٍ: ٜا 

ٔ نٗاْتو؟ فػهب ٚقاٍ: َا أظٓو ٜا أَري امل٪َٓني اغتكبًت أسسا َٔ ايعطب مبجٌ غٛاز بٔ قاضب َا بكٞ َ

ٖصا، فًُا ضأ٣ َا يف ٚدٗ٘ َٔ ايػهب، قاٍ: أْعط غٛاز يًصٟ نٓا عًٝ٘ قبٌ ايّٝٛ َٔ ايؿطى أععِ.ثِ قاٍ ٜا 

٥ِ ٚنإ يٞ غٛاز سسثين سسٜجا نٓت أؾتٗٞ أمسع٘ َٓو، قاٍ ْعِ، بني أْا يف إبٌ يٞ بايػطا٠ ي٬ٝ ٚأْا ْا

لٞ َٔ اؾٔ أتاْٞ فهطبين بطدً٘ فكاٍ يٞ قِ ٜا غٛاز بٔ قاضب فكس ظٗط بتٗا١َ ْا ٜسعٛ إىل اؿل ٚإىل 

ايكك١ نُا تكسّ ٚظاز يف آخط ايؿعط: ٚنٔ يٞ ؾفٝعا ّٜٛ ٫ شٚ قطاب١ غٛاى مبػٔ عٔ  ططٜل َػتكِٝ، فصنط

 عط فِٝٗ ".: " غط يف قَٛو ٚقٌ ٖصا ايؿغٛاز بٔ قاضب فكاٍ ضغٍٛ اهلل 

 (.2: ض٣ٚ عٔ أبٞ عُطٚ، ٚض٣ٚ عٓ٘ َايو بٔ عبساهلل ايٛساظٞ)ٖـ(150)ت: مٛ  ـ خايس بٔ ايٛقاب7ٞ

(; ٚض٣ٚ ي٘ سسٜح "إشا ناْت فت١ٓ املػطب فؿسٚا 3: شنطٙ ابٔ محاز)ٖـ(150)ت:مٛـ غعٝس بٔ َٗادط ايٛقاب8ٞ

ٌَ ْعايهِ إىل ايُٝٔ; فإْ٘ ٫ حيطظنِ َٓٗا أضض غريٖا ".  ٔقَب

                                                           
ًَٔب١ ٖٚٞ( 1) َِٗت بايصِِّع ٖٓاق١ُ ايػطٜع١ُ ُؾبِّ ٖٓعا١َُ يُػـِطَعٔتٗا  اي ٛ ، ٚايٛدٓـا٤:أ اي َِٚط٦ٔٗـا عًـ٢ اَ٭ضض  ٟ قـ ٚأسـُسٖا َغِبَػـْب    ائكفـاضُ  :ٚايَبػـأبؼُ . ٚايػباغـب:  َت 

 .3/442، 460، 1/388،)ز. ت( 1ٙ(: يػإ ايعطب، زاض قازض، بريٚت، ط711قُس بٔ َهطّ)ت:، ابٔ َٓعٛض، َٚبِػَبْؼ

ٔ     475عًٞ بٔ ٖب١ اهلل بٔ أبٞ ْكط )ت:( ابٔ َان٫ٛ، 2) امل٪تًـف ٚاملدتًـف يف ا٭مسـا٤ ٚايهٓـ٢، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١،        ٖــ(: اإلنُـاٍ يف ضفـع ا٫ضتٝـاب عـ

 . .3/406ٙ. ابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 101ٖـ، ٚقٌٝ غ١ٓ 98. ٚأبٛ عُطٚ; يعً٘ غعس بٔ إٜاؽ  ايؿٝباْٞ ايهٛيف ت: غ١ٓ 7/308، ٖـ1411، 1بريٚت،ط

. ٚمل أدس 268، 265، 1/246، ٖـ1412، 1ريٟ، َهتب١ ايتٛسٝس، ايكاٖط٠، طٙ(: نتاب ايفنت، ؼكٝل: مسري أَني ايع228ُْٖعِٝ بٔ محاز )ت:( املطٚظٟ، 3)

 ٖصا اؿسٜح يف نتب اؿسٜح املعترب٠.  
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قاٍ أبٛ ْعِٝ: سسثٓا قُس  :ٖصٙ ايكك١ (1ابٔ نجري) ي٘ : أٚضزٖـ(150)ت:بعس ـ ايعطاف بٔ خايس ايٛقاب9ٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

بٔ دعفط، سسثٓا إبطاِٖٝ بٔ عًٞ، سسثٓا ايٓهط بٔ غ١ًُ، سسثٓا أبٛ غع١ٜ قُس بٔ َٛغ٢; عٔ ايعطاف بٔ 

نٓت بايؿاّ سني بعح ايٓا  خايس ايٛقابٞ; عٔ خايس بٔ غعٝس عٔ أبٝ٘، قاٍ: مسعت متُٝا ايساضٟ ٜكٍٛ:

 قاٍ فًُا أخصت  أْا يف دٛاض ععِٝ ٖصا ايٛازٟ اي١ًًٝ، ايًٌٝ. فكًت، فدطدت يبعض ساديت فأزضنين

ُعِص باهلل; فإٕ اؾٔ ٫ ػري أسسا ع٢ً اهلل، فكًت: أِٜ اهلل تكٍٛ؟ -٫ أضاٙ -َهذعٞ إشا أْا مبٓاز ٜٓازٟ 

فأغًُٓا ٚاتبعٓاٙ ٚشٖب  )دبٌ بأع٢ً َه١( ٝٓا خًف٘ باؿذٕٛفكاٍ: قس خطز ضغٍٛ ا٭َٝني ضغٍٛ اهلل ٚقً

نٝس اؾٔ ٚضَٝت بايؿٗب، فاْطًل إىل قُس ضغٍٛ ضب ايعاملني فأغًِ; قاٍ متِٝ فًُا أقبشت شٖبت إىل 

زٜط أٜٛب فػأيت ضاٖبا ٚأخربت٘ اـرب; فكاٍ ايطاٖب: قس قسقٛى; خيطز َٔ اؿطّ، َٗادطٙ اؿطّ، ٖٚٛ خري 

فأغًُت، ٚقاٍ سامت بٔ  ُتػبل إيٝ٘، قاٍ متِٝ فتهًفت ايؿدٛم ست٢ د٦ت ضغٍٛ اهلل  ; ف٬ا٭ْبٝا٤

إمساعٌٝ عٔ عبس اهلل بٔ ٜعٜس اهلصيٞ عٔ عبس اهلل بٔ غاعس٠ اهلصيٞ، عٔ أبٝ٘ قاٍ: نٓا عٓس قُٓٓا غٛاع، 

ٓازٜا َٔ دٛف ٚقس دًبٓا إيٝ٘ غُٓا يٓا َا٥يت ؾا٠ قس أقابٗا دطب، فأزْٝٓاٖا َٓ٘ يٓطًب بطنت٘ فػُعت َ

َٔٝٓا بايؿٗب يٓا امس٘ أمحس، قاٍ: فكًت: غٜٛت ٚاهلل، فكطفت ٚد٘  ايكِٓ ٜٓازٟ قس شٖب نٝس اؾٔ، ُٚض

 ."غُٓٞ َٓذسا إىل أًٖٞ فطأٜت ضد٬، فدربْٞ بعٗٛض ايٓا

شنطٙ نُٔ غٓس  سسٜح " هلل أفطح بتٛب١ ايتا٥ب َٔ ايعُإٓ  ٚضز :ٖـ(150)ت:بعسـ عبس ايععٜع ايٛقاب10ٞ

ٛاضز، َٚٔ ايعكِٝ ايٛايس، َٚٔ ايهاٍ ايٛادس، فُٔ تاب إىل اهلل تٛب١ ْكٛسا أْػ٢ اهلل سافعٝ٘ ٚدٛاضس٘ اي

يف نتاب  ٖـ(402)ت:ٚبكاع ا٭ضض نًٗا خطاٜاٙ ٚشْٛب٘". أٚضزٙ أبٛ ايعباؽ أمحس ابٔ إبطاِٖٝ تطنإ اهلُصاْٞ

 اـعاعٞ أبٞ اؾٕٛ أنجِ بٔ بٞ عٔعٔ عبس ايععٜع ايٛقا بٔ ايٛيبس ايتا٥بني عٔ ايصْٛب َٔ ططٜل بك١ٝ

 (.2َطغ٬)

                                                           
ٖـــ(: عٝــٕٛ ا٭ثــط يف فٓــٕٛ املػــاظٟ ٚايػــري،  734قُــس بــٔ عبــس اهلل)ت: ، ٚاْعــط: ابــٔ غــٝس ايٓــاؽ،  1/373، ٚايػــري٠ ايٓبٜٛــ2/426١( ايبساٜــ١ ٚايٓٗاٜــ1١)

ٖـــ(: ز٥٫ــٌ 535 -457٭قــبٗاْٞ )ا ، إمساعٝــٌ بــٔ قُــس ايتُٝــٞ، ٚأبــٛ ْعــ1/95ِٝ، 1986ّ -ٖـــ 1406اعــ١ ٚايٓؿــط، بــريٚت، َ٪غػــ١ عــع ايــسٜٔ يًطب

ٖــ(: إَتـاع ا٭مسـاع مبــا    845أمحـس بـٔ عًـ٢ املكطٜـع٣ )ت:    ، ٚاملكطٜـعٟ،  155م 1409ٙ، 1ايٓبـ٠ٛ، ؼكٝـل: قُـس قُـس اؿـساز، زاض طٝبـ١، ايطٜـاض، ط       

 .4/14 ،1420ٙ/1999ّ ،، بريٚت1زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، ط، قُس عبس اؿُٝس ايُٓٝػ٢ اٍ ٚاؿفس٠ ٚاملتاع، ؼكٝل:يًٓب٢ َٔ ا٭سٛاٍ ٚا٭َٛ

، 1987ّٖــ(: ايتـسٜٚٔ يف أخبـاض قـعٜٚٔ، ؼكٝـل: ععٜـع اهلل ايعطـاضٟ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، بـريٚت،           623عبس ايهطِٜ بـٔ قُـس ايطافعـٞ)ت:   ( ايكعٜٚين، 2)

ٖـ(: نٓع ايعُاٍ يف غٓٔ ا٭قـٛاٍ ٚا٭فعـاٍ، ؼكٝـل: قُـٛز عُـط ايـسَٝاطٞ، زاض ايهتـب        975ع٤٬ ايسٜٔ عًٞ املتكٞ)ت: ٓسٟ، ، ٚابٔ سػاّ اهل1/226

ٙ(: داَع ا٭سازٜح، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقـساض  911د٬ٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ أبٞ بهط )ت:، ٚايػٝٛطٞ، 4/94 1998ّٖـ/1419، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

ضقـِ   املٛغـٛع١ ايؿـا١ًَ، اإلقـساض ايجايـح     ٖٚٛ سسٜح نـعٝف، اْعـط: ا٭يبـاْٞ، قُـس ْاقـط ايـسٜٔ: قـشٝض ٚنـعٝف اؾـاَع ايكـػري،          . 18/7 ايجايح

 .33/106(. اْعط تطمج١ ابٔ تطنإ املصنٛض; ايصٖا، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ 10103)
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َػطٚم("ض٣ٚ  )َطٜض بٔ ( يف تطمج1١: ضا١ٜٚ يًشسٜح، قاٍ ابٔ أبٞ سامت)ٖـ(160)ت:بعسـ أبٛ َهطّ ايٛقاب11ٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

عٔ عُط، َطغٌ، ض٣ٚ عٓ٘ َعا١ٜٚ بٔ قاحل ٚثٛض بٔ ٜعٜس ٚاملج٢ٓ بٔ ٜعٜس ٚأبٛ َهطّ ايٛقاب٢ مسعت أب٢ ٜكٍٛ 

 شيو".

خايس بٔ  : شنطٙ ابٔ سػاّ اهلٓسٟ، ٚابٔ سذط عٓس تطمجت٘ دُس بٖٔـ(160)ت:بعسبٔ ايٛقابٞـ عبٝساهلل 12

قاٍ: " ض٣ٚ عٔ عبٝساهلل بٔ ايٛقابٞ" ٚشنطٙ يف يػإ املٝعإ; باغِ عبٝساهلل بٔ  ;قُس ايٖٛا اؿُكٞ

 (.2ايٛيٝس ايٛقابٞ)

عٔ أب٢ عبس اهلل ايسَؿكٞ عٔ  أخص ٜح،: ضا١ٜٚ يٮسازٖـ(200)ت:مٛ أبٛ عبٝس سٝٞ بٔ كُط ايٛقابٞ ـ13

قاٍ ابٔ . ( 3أنجِ بٔ اؾٕٛ، ض٣ٚ سسٜج٘ أبٛ ٜع٢ً املٛقًٞ عٔ ايٛيٝس بٔ ؾذاع عٔ غعٝس ايعبٝس٣ عٓ٘)

ٖٖاٙ ابٔ أبٞ سامت.4سذط) ٚ :)  

ِٝػاُبٛضٟ، سسثٓا اؿػ5َٔٔ َطٜٚات٘: قاٍ أبٛ ْعِٝ) ٖٓ ُِطٚ اي بٔ  (: "سٖسَثٓا قُس بٔ أمحس بٔ محسإ أبٛ ع

ّٕ غعٝس بٔ أبٞ غعٝس ايعبٝسٟ،  ُٖا َٖ غفٝإ، ٚسسَثٓا قُس بٔ محٝس، سسثٓا ساَس بٔ ؾعٝب، قا٫: سسثٓا أبٛ 

ـُعاعٞ  ٞٗ بٔ عبس اهلٔل ايٛقابٞ، سسثين أبٛ عبس اهلٔل ايسَؿكٞ، قاٍ: مسعت أنجِ بٔ اؾٕٛ ا َٝ ٓٔٞ ُس قاٍ: سسَث

٢ًَ  :" ٜا أِنَجِ بٔضغٍٛ اهلل  ايَهِعٔبٞ، ٜكٍٛ: قاٍ ُّ َع ََٚتِهُط ًُُكَو،  ِٔ ُخ َِٜشُػ ََٔو  ِٕٛ، اِغُع َع قٛ اَؾ

  (".6ُضَفَكا٥َٔو)

ُِطإ املعاف٢ بٔ عُطإ ايعٗطٟ اؿُريٟ اؿُكٞ  ٞض٣ٚ عٔ أب :ٖـ(200)ت:بعسقُس بٔ عبٝس ايٛقابٞـ 14 ٔع

(7.) 

                                                           
ٙ(: َـٔ يـ٘ ضٚاٜـ١ يف َػـٓس أمحـس، ؼكٝـل: ز.عبـس املعـاطٞ أَـني          765قُس بٔ عًـٞ اؿػـٝين ايؿـافعٞ )ت:   ، ٚابٔ محع٠، 8/440( اؾطح ٚايتعسٌٜ، 1)

 . 1/402، قًعذٞ، غًػ١ َٓؿٛضات داَع١ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬، نطاتؿٞ، بانػتإ، )ز. ط، ز. ت(

عبـس ايفتـاح أبـٛ    ؼكٝـل:   يػإ املٝـعإ،  ٖـ(:852أمحس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ)ت:، ٚابٔ سذط، 9/125، ٚابٔ سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 9/78( نٓع ايعُاٍ 2)

 . 6/360 غس٠، َهتب املطبٛعات اإلغ١َٝ٬، )ز. ط، ز. ت(

 . 2/582( ابٔ َان٫ٛ، اإلنُاٍ 3)

ايبٝٗكــٞ، أمحــس بــٔ اؿػــني بــٔ    : سٝــٞ بــٔ عبــس اهلل ايٛقــابٞ، ٚاْعــط:    9/78، )حيــٞ بــٔ كُــط(. ٚابــٔ سػــاّ اهلٓــسٟ،     4/1484( تبكــري املٓتبــ٘  4)

أبـٛ اؿػـٔ   ، ٚابـٔ قـاْع،   9/157 1994ّٖــ/ 1414ايكازض عطـا، َهتبـ١ زاض ايبـاظ، َهـ١ املهطَـ١،       ؼكٝل: قُس عبس غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣،ٖـ(:458عًٞ)ت:

، )سٝـٞ بـٔ عُـطٚ    1/61، ٖـ1418، 1ٙ(: َعذِ ايكشاب١، ؼكٝل: ق٬ح بٔ غامل املكطاتٞ، َهتب١ ايػطبا٤ ا٭ثط١ٜ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط351عبس ايباقٞ)ت:

 . 32/485َع ا٭سازٜح، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح، ايٛقابٞ(، ٚايػٝٛطٞ، دا

ؼكٝـل: عـازٍ بـٔ ٜٛغـف ايعـعاظٟ، زاض ايـٛطٔ يًٓؿـط،         ،ٖــ(:َعطف١ ايكـشاب١  430أبٛ ْعِٝ، أمحس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ إغـشام ا٭قـبٗاْٞ )ت:  ( 5)

 . 1/340، 1998ّ -ٖـ  1419، 1ايطٜاض، ط

 (. 6180بطقِ ) ايػًػ١ً ايهعٝف١ ٚاملٛنٛع١، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح(، ٚنعف٘ ا٭يباْٞ. 18949طقِ )( ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣ ب6)

 . 28/156( املعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 7)
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( يف قػاض 1ذط)شنطٙ ابٔ س :ٖـ(246)ت : ـ عُط بٔ سفل بٔ غعس بٔ َايو اؿُريٟ ايٛقابٞ اؿُك15ٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

عٔ بك١ٝ بٔ ايٛيٝس، ٚايُٝإ بٔ عسٟ، ٚغعٝس بٔ َٛغ٢ ا٫ظزٟ، ٚعباؽ بٔ غ١ًُ  أخص . ايطبك١ ايعاؾط٠

 ،عبس اهلل بٔ أمحس بٔ سٓبٌ :عٓ٘ أخص ،شٝٞ، ٚايُٝإ بٔ عسٟ اؿهطَٞٝاـبا٥ط٣، ٚقُس بٔ محري ايػً

ُِطٚ بٔأبٛ زاٚز، ٚأبٛ سامت قُس بٔ إزضٜؼ ايطاظٟ، ٚأبٛ بهط أمحس ٚ أبٞ عاقِ، ٚأبٛ َعُطَٚب١ اؿػني بٔ  بٔ َع

قُس اؿطاْٞ، ٚأبٛ بهط َعبس اهلل بٔ َأبٞ زاٚز، ٚعُطٚ بٔ إغشام بٔ ابطاِٖٝ بٔ ايع٤٬ ايعبٝسٟ، ٚقُس بٔ 

بٔ ايفهٌٝ ايه٬ع٢، ٚقُس بٔ عبساهلل بٔ عبس ايػ٬ّ  ْكط ايكطإ اهلُساْٞ، ٚقُس بٔ عبٝساهلل

 ت ٚأضبعني َٚا٥تني.َات غ١ٓ غ ايبريٚتٞ.

ٖٛام)ا قاٍ ابٔ َٓا بك١ٝ، عٔ َٔ َطٜٚات٘:  (3(: ٫ ٜعطف ساي٘." )2مَل َُط بٔ سفل ايٛقابٞ، قاٍ: َسٖسَث َٓا ُع َسٖسَث

أنطَٛا "ؿاضخ بٔ ايٓعُإ، عٔ أْؼ قاٍ: مسعت ايٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: اعٔ َغٔعٝس بٔ عُاض٠، عٔ 

(.4)"أ٫ٚزنِ ٚأسػٓٛا آزابِٗ  

عٔ  أخص ،، شنطٙ ابٔ سبإ يف ايجكاتنعف٘ اهلٝجُٞ: ٖـ(246)ت: بعس  قُس بٔ سفل; أبٛ عبٝس ايٛقابٞ ـ16

ز قكسٙ ٚايػُاع اٚأض أبٔ أبٞ سامت قُس بٔ محري عٔ إبطاِٖٝ بٔ أبٞ عب١ً ٚأب٢ س٠ٛٝ ؾطٜض بٔ ٜعٜس; أزضن٘

ععف ابٔ أبٞ سامت عٔ  يصاٜسضى قُس بٔ محري;  فٗٛ ملبعض أٌٖ محل يٝؼ بكسٚم،  يَ٘ٓ٘; فكاٍ 

نتب عٓ٘ غعٝس بٔ عُطٚ ايربشع٢، نُا أْ٘ ٜطٟٚ عٔ قُس بٔ سػني، ٚقفٛإ بٔ عُطٚ، ض٣ٚ  ا٭خص عٓ٘.

َٔ ا٭سازٜح   (.5ٚأبٛ بهط قُس بٔ غعٝس بٔ قُس ايرتمخٞ اؿُكٞ) عٓ٘ عبساهلل بٔ أمحس بٔ سٓبٌ،

فل ايٛقابٞ عُل، قاٍ: َسٖسثٓا أبٞ، أمحس بٔ قُس بٔ س اييت ضٚاٖا قُس بٔ سفل: ض٣ٚ أبٛ سفل

ثٓا َايو بٔ أْؼ، َسٖسثٓا غعٝس بٔ أبٞ غعٝس املكربٟ عٔ أبٞ سسَسٖسثٓا عبس ايععِٝ بٔ سبٝب أبٛ بهط 

                                                           
 . 18/369، ٚايصٖا، تاضٜذ اإلغ٬ّ 322، ٚايطرباْٞ، ايسعا٤ م7/381، ٚ تٗصٜب ايتٗصٜب 1/411، ٚتكطٜب ايتٗصٜب4/1484(  تبكري املٓتب٘ 1)

بٔ قـاف ا٭ْكـاضٟ، املطانؿـٞ، قـططا ا٭قــٌ قـسميّا، فاغـٞ سـسٜجّا، أبــٛ عبـس اهلل بـٔ املـٛام نــإ           بـٔ فطدــس  قُـس بـٔ أبـٞ بهــط بـٔ خًـف     (  ٖـٛ:  2)

نتابـ٘   ت عًـ٢ شانطّا أمسـا٤ ايطدـاٍ ٚتـٛاضخيِٗ ٚأسـٛاهلِ. ٫ظّ أبـٛ اؿػـٔ ابـٔ ايكطـإ ايفاغـٞ، ٚيـ٘ تعكبـا            ،قككّا ،ْاقسّا ،قسثّا ،سافعّا ّ،فكٝٗا

شيـو،  "بٝإ ايِٖٛ ٚاإلبٗاّ" مساٖا "املآخص اؿفاٍ ايػا١َٝ" َٚٔ َكٓفات٘ "بػ١ٝ ايٓكاز" ٚ"ؾٝٛر ايساض قطين" ٚ"ؾـطح َكسَـ١ قـشٝض َػـًِ" ٚغـري      

َُاع ، ايسضٜؼ. ٖـ642ٖـ، ٚتٛيف مبطانـ583ٚيس غ١ٓ  ٝٓا ٚايٓػ َُػًِ َٔ اؾرتاط ايًٓك  .  ص4، ساؾ١ٝط43م َٛقف اإلَاَني ايبداضٟ ٚ

ايهاؾــف يف َعطفــ١ َــٔ يــ٘ ضٚاٜــ١ يف ايهتــب   ٙ(:748مشــؼ ايــسٜٔ قُــس بــٔ أمحــس بــٔ عجُــإ)ت: ، ٚايــصٖا، 400، 7/308: اإلنُــاٍ ابــٔ َــان٫ٛ( 3)

. ٚابـٔ سذـط، تٗـصٜب ايتٗـصٜب     2/52 1992ٖــ ـ   1413، 1ايػـت١، ؼكٝـل: قُـس عٛاَـ١، زاض ايكبًـ١ يًجكافـ١ اإلغـ١َٝ٬، َ٪غػـ١ عًـّٛ ايكـطإٓ، دـس٠، ط           

 .  304، 21/303، ٚ املعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 7/381

 (.3058، سسٜح ضقِ )8/5. نعف٘ ا٭يباْٞ:. اْعط: قشٝض ٚنعٝف اؾاَع ايكػري ٚظٜازت٘ 7/237( اؾطح ٚايتعسٌٜ 4)

، 5/109، 2/169، ٖـ٠1407، بريٚت،ٙ(: فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايفٛا٥س، زاض ايطٜإ يًرتاخ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، ايكاٖط807عًٞ بٔ أبٞ بهط)ت:(  اهلٝجُٞ، 5)

ٍ   144، 9/127، ٚابٔ سبـإ، ايجكـات،  6/254، 171، 5/109 ، ٚ أبـٛ أمحـس اؿـانِ،    883، 2/545، ٚايـس٫ٚبٞ، ايهٓـ٢ ٚا٭مسـا٤    11/14، ٚاملـعٟ، تٗـصٜب ايهُـا

 .224/ 2ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ
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: َٔ تٛنأ ٚأسػٔ ايٛن٤ٛ ثِ أت٢ َػذسا َٔ َػادس اهلل ٫ ٜعًُ٘ إ٫ ايك٠٬ ٖطٜط٠، قاٍ: )قاٍ ضغٍٛ اهلل ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 (.1ـ أسسنِ بايػا٥ب عٓ٘ إشا قسّ عًٝ٘()فٝ٘ تبؿبـ اهلل ب٘ نُا ٜتبؿب

ُِكٞ ـ17  نإ ٜعكس سًك١ ع١ًُٝ عُل ككك١ يًشسٜح، :ٖـ(300)ت:قبٌعُط بٔ عبس املًو ايٛقابٞ أؿ

 :َٔ َطٜٚات٘ .   ( يف املعذُني ا٭ٚغط، ٚايهبري2شنطٙ ايطرباْٞ)

ٞٗ، قاسسث قاٍ: سٖسَثٓا إبطاِٖٝ،أـ  َِٚقأب ٟٓ، قاٍ:سسث ٍ:ٓا عُط بٔ عبس املًو اَ٭ َٚٔظ ٓا سسثٓا قُس بٔ ُعَبٝس٠ املِط

١ََٜ، عٔ غ٬ٕٝ بٔ داَع َُا ًٔٝض، عٔ إبطاِٖٝ بٔ عبس اؿُٝس بٔ شٟ ٔس ََ عٔ أبٞ إغشام، عٔ حي٢ٝ  اَؾٖطاح بٔ 

 .(3)"ٖٚٛ ٜأَُطْا بايػػٌ ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً املٓرب مسعت ضغٍٛ ايًٖ٘  "بٔ ٖٚثإب، عٔ ابٔ عُط، قاٍ:

ِٜ٘)"سسثٓا إب ـ َٛ ََٗت ( ا٭قبٗاْٞ قاٍ سسثٓا عُط بٔ عبس املًو ايٛقابٞ اؿُكٞ، قاٍ سسثٓا 4بطاِٖٝ بٔ 

قُس بٔ عبٝس٠، قاٍ سسثٓا اؾطاح بٔ ًَٝض عٔ إبطاِٖٝ بٔ عبس اؿُٝس بٔ شٟ محا١ٜ، عٔ أٜٛب عٔ غامل 

تفتض ايك٠٬ ٚسني ٜهرب إشا ق٢ً ضفع ٜسٜ٘ سني ٜػ بٔ عبس اهلل عٔ عبس اهلل بٔ عُط قاٍ )نإ ضغٍٛ اهلل 

 (.5يًطنٛع ٚسني ٜطفع ضأغ٘ َٔ ايطنٛع( )

(: سسثٓا 6قاٍ اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ)سٖسخ عُل َس٠;  :ٖـ(320)ت:مٛـ بهط بٔ أمحس بٔ سفل ايٛقاب18ٞ

سسثٓا أبٛ بهط أمحس بٔ  سسثٓا بهط بٔ أمحس بٔ سفل ايٛقابٞ عُل، (،7قُس بٔ املعفط اؿافغ)

                                                           
عـٔ أبـٞ ٖطٜـط٠ ضنـٞ اهلل     ٖٓاى ضٚا١ٜ قشٝش١ ؿسٜح آخط  . مل أقف عًٝ٘ يف نتب اؿسٜح; غري أ2/169ٕ(  أبٛ أمحس اؿانِ، ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ 1)

ِ        ) قاٍ: عٓ٘ عٔ ايٓا  ضٚاٙ  (َا تٛطٔ ضدٌ املػادس يًك٠٬ ٚايصنط إ٫ تبؿبـ اهلل تعاىل إيٝـ٘ نُـا ٜتبؿـبـ أٖـٌ ايػا٥ـب بػـا٥بِٗ إشا قـسّ عًـٝٗ

َـا َـٔ   )ٚيف ضٚاٜـ١ ٫بـٔ خعميـ١ قـاٍ:     .ًـ٢ ؾـطط ايؿـٝدني   ابٔ أبٞ ؾٝب١ ٚابٔ َاد٘ ٚابٔ خعمي١ ٚابٔ سبإ يف قشٝشُٝٗا ٚاؿانِ ٚقـاٍ قـشٝض ع  

 ّ ا٭يبـاْٞ، قُـس    .(ضدٌ نإ تٛطٔ املػادس فؿػً٘ أَط أٚ ع١ً ثِ عاز إىل َا نإ إ٫ ٜتبؿبـ اهلل إيٝ٘ نُا ٜتبؿبـ أٌٖ ايػا٥ب بػا٥بِٗ إشا قـس

 . 1/78، 5َهتب١ املعاضف، ايطٜاض، طْاقط ايسٜٔ: قشٝض ايرتغٝب ٚايرتٖٝب، 

ؼكٝل: طاضم بٔ عٛض اهلل  ٚعبس ادػـٔ اؿػـٝين، زاض اؿـطَني، ايكـاٖط٠،      املعذِ ا٭ٚغط، ٙ(:360أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس)ت:رباْٞ، ( ايط2)

 ،1/354،  1983ّٖــ/ 1404، 3ؼكٝـل: محـسٟ ايػـًفٞ، َهتبـ١ ايعٖـطا٤، املٛقـٌ، ايعـطام، ط        ، ٚاملعذِ ايهبري )يًطرباْٞ(،210، 3/22، ٖـ1415طبع١ عاّ 

12 ،358 . 

 . 7/308( ابٔ َان٫ٛ، اإلنُا3ٍ)

١،.مسع بايؿـاّ، ٚايعـطام، ٚاؿـطّ،    ذَٓـ أبٛ إغشام، إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ اؿػٔ بٔ َتٜٛ٘ ا٫قبٗاْٞ، إَاّ داَع أقبٗإ، َٔ ايعبـاز،  سافعـا، سُ  ( 4)

ٙ. ايـصٖا،  302بـاز ايفهـ٤٬، َـات يف مجـاز٣ اٯخـط٠ غـ١ٓ       ٚقـاٍ أبـٛ ْعـِٝ: نـإ َـٔ ايع      َٚكط:سسخ عٓ٘: أبٛ ايكاغِ ايطرباْٞ، ٚأبٛ بهط بٔ املكـط٨. 

 . 14/143غري أع٬ّ ايٓب٤٬، 

قـط  ( تفطز ايطرباْٞ بٗصٙ ايطٚا١ٜ، ٚهلصا اؿسٜح ؾـٛاٖس قـشٝش١ عسٜـس٠ أٚضزٖـا ا٭يبـاْٞ يف نتبـ٘، اْعـط عًـ٢ غـبٌٝ املجـاٍ: ا٭يبـاْٞ، قُـس ْا            5)

                  .3/305،  2002ّ -ٖـ  1423، 1، ايهٜٛت، طقشٝض أبٞ زاٚز، َ٪غػ١ غطاؽ يًٓؿط ٚايتٛظٜعايسٜٔ: 

ٙ(: املػــتسضى عًــ٢ ايكــشٝشني، ؼكٝــل: َكــطف٢ عبــس ايكــازض عطــا، زاض ايهتــب     405أبــٛ عبــساهلل قُــس بــٔ عبــساهلل ايٓٝػــابٛضٟ )ت:   ( اؿــانِ، 6)

 . 584، 3/547، 1990ّٖـ/ 1411، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

: 31/494(. ايصٖا، غري أع٬ّ ايٓـب٤٬  379ٖـ ــ 286بٔ َٛغ٢ بٔ عٝػ٢ ايبػسازٟ اؿافغ، اجملٛز، قسخ ايعطام )  ( أبٛ اؿػني قُس بٔ املعفط7)

31/494 :496 . 
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 سهطَٛت داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ

( : قاٍ: ٚمما اْت٢ٗ إيٝٓا َٔ خرب محل َٚٔ ْعهلا َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل 1ايتاضٜذ) قُس بٔ عٝػ٢ قاسب ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

(ٕأقاب٘ ايٖػ2، َٚٔ َٛايٞ قطٜـ ثٛبإ بٔ ظسز ٜه٢ٓ أبا عبس اهلل ضدٌ َٔ ا٭هلا )فأعتك٘ ضغٍٛ اهلل  ُِٞب; 

َٓا أٌٖ ايبٝت ع٢ً ٤٫ٚ ٚقاٍ ي٘ ثٛبإ إٕ ؾ٦ت إٔ تًشل مبٔ أْت َِٓٗ; فأْت َِٓٗ; ٚإٕ ؾ٦ت إٔ تجبت; ٚأْت 

فُات عُل يف إَاض٠ عبس اهلل بٔ ُقِطٕط عًٝٗا غ١ٓ أضبع  ضغٍٛ اهلل قاٍ: بٌ أثبت ع٢ً ٤٫ٚ ضغٍٛ اهلل 

 ٚمخػني.

ٚنإ َٔ ؾٝٛر قعٜٚٔ ٚمسع َٓ٘ أبٓ٘  ٤مسع أباٙ ضدا: ايكعٜٚين ايٛقابٞ أمحس بٔ ضدا٤ بٔ دطٜط ايُٝاْٞ ـ19

 .(3ضدا٤ بٔ أمحس)

غهٔ آبا٩ٙ قعٜٚٔ، ٚفِٝٗ عًُا٤ ٚقسثٕٛ، ٚمسع ضدا٤  ٞ ايٛقابٞ:محس بٔ ضدا٤ بٔ دطٜط ايُٝاْـ ضدا٤ بٔ أ20

 ، ٫ٚ ٜعطف ي٘ ٚيٛايسٙ تاضٜذ ٬َٝز أٚ ٚفا٠.(4.)َٚات ن٬ٗ أباٙ،

                                                           
 . 3/334ٖـ. ايػُعاْٞ، ا٭ْػاب 322( أٟ تاضٜذ اؿُكٝني، تٛيف ابٔ عٝػ٢ املصنٛض غ١ٓ 1)

ْٔـؼ مبشافعـ١ شَـاض، اهلُـساْٞ، قـف١ دعٜـط٠ ايعـطب           (  ك٬ف ٚاغع ٜٓػب إيٝ٘ غطبٞ سكٌ دٗطإ...، ٖٚٛ بًس ٚاغع، ٜػـ٢ُ 2) ، 208ايٝـّٛ كـ٬ف آ

209 . 

 . 339، 1/225( ايكعٜٚين، ايتسٜٚٔ يف أخباض قعٜٚٔ، 3)

 . 1/339( ايكعٜٚين، ايتسٜٚٔ يف أخباض قعٜٚٔ، 4)
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 املبشح ايجاْٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 ايؿدكٝات اييت تٓػب إىل دب٬ٕ

ايٛقاب١ٝ ايتاضخي١ٝ; اييت ناْت  ٗا إىل َس١ٜٓ دب٬ٕ ايعطنب١تطدع ْػبتايكب١ًٝ اييت غهٓت محل بايؿاّ; 

 (.1ٖـ)279قا١ُ٥ ست٢ أٚاخط ايكطٕ ايجاايح اهلذطٟ; ظَٔ اـًٝف١ املعتُس ايعباغٞ املتٛف٢ غ١ٓ 

 ٖٚصٙ ايؿدكٝات ٖٞ:

مبايو ايساض املسْٞ َٛىل عُط بٔ اـطاب، ٜٚكاٍ:  املعطٚفٖـ(: 35)ت: بعس  ـ َايو بٔ عٝاض اؾب1ْٞ٬

قُس بٔ َعبس اهلل، ٚحي٢ٝ بٔ عبس اهلل ٚعٝػ٢ بٔ عبس اهلل بٔ َايو،  َٔ شضٜت٘: .أقً٘ َٔ دب٬ٕ اؾب٬ْٞ.

ََٚقاٍ عبس ايطمحٔ  بٔ َايو.: " َقاٍ أبٛ ُعَبٝس اٯدطٟ: قًُت ٭بٞ زاٚز : َايو ايساض؟ قاٍ : َايو بٔ عٝاض. 

َُط بٔ اـطاب. ض٣ٚ َعٔ أبٞ بهط، ُٚع َُط. ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ قاحل بٔ َأبٞ سامت، َعٔ أبٝ٘: َايو بٔ عٝاض َٛىل ُع

َٖٓػا٥ٞ يف "ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ"، ٚابٔ َاد١")   (.2ايػُإ، ض٣ٚ ي٘ أبٛ زاٚز، ٚاي

َٝ نإ َايو ٖصا خاظْا ٭َري امل٪َٓني عُط بٔ اـطاب ع٢ً ايطعاّ، أٟ َػ٪ٍ زاض ، ٚملا ٚيٞ عجُإ عُط ٌِن

عٌُ َػ٦ٍٛ املداظٕ يف ظَآْا. َٔ  ، ضمبا مياثٌ عًُ٘(3)اـ٬ف١ ٫ٚٙ زاض ايكػِ; ٜكػِ بني ايٓاؽ ؾ٦ٝا

 َطٜٚات٘، ٚشضٜت٘:

عبس اهلل بٔ عٕٛ بٔ َايو ايساض، عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙ قاٍ: قاح عًٞ عُط َٜٛا ٚع٬ْٞ بايسض٠ ، فكًت : أ ـ "عٔ 

  أشنطى باهلل، قاٍ: فططسٗا، ٚقاٍ: يكس شنطتين ععُٝا.

قاٍ: ملا نتب عُط إىل عُطٚ بٔ ايعام ٜبعح  عٔ عٝػ٢ بٔ عبس اهلل بٔ َايو ايساض، عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙب ـ "

َٛ ، ٚبعح إيٝ٘ يف ايرب )ايعٜت( ىَزبايطعاّ يف ايرب ٚايبشط، بعح إيٝ٘ يف ايبشط بعؿطٜٔ غف١ٓٝ ؼٌُ ايسقٝل ٚاي

بأيف بعري ؼٌُ ايسقٝل، ٚبعح إيٝ٘ َعا١ٜٚ بج٬ث١ آ٫ف بعري ؼٌُ ايسقٝل، ٚبعح إيٝ٘ بج٬ث١ آ٫ف عبا٠٤، 

 .(4)."ٚ بٔ ايعام غُػ١ آ٫ف نػا٤، ٚبعح إيٝ٘ ٚايٞ ايهٛف١ بأيفٞ بعري ؼٌُ ايسقٝلٚبعح إيٝ٘ عُط

                                                           
 . 205، 204( اهلُساْٞ، قف١ دعٜط٠ ايعطب 1)

، ٚاملـعٟ،   5/12 1968ّ ،1، طبـريٚت  ،زاض قـازض ، إسػـإ عبـاؽ  ، ؼكٝـل:  ايطبكات ايهرب٣(: ٖـ 230): أبٛ عبس اهلل ايبكطٟ قُس بٔ غعس( ابٔ غعس، 2)

 .8/213، ٚابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 5/384، ٚابٔ سبإ، ايجكات 22/624تٗصٜب ايهُاٍ 

 . 6/274ٝع ايكشاب١ ، ٚ ابٔ سذط، اإلقاب١ يف مت56/491ٝ، ٚابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل 4/80( تاضٜذ ابٔ خٝج١ُ، 3)

 . 315، 3/309( ابٔ غعس ايطبكات ايهرب٣ 4)
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 سهطَٛت داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ

( يف ايتاضٜذ َٔ ططٜل أبٞ قاحل شنٛإ عٔ َايو ايساض إٔ عُط قاٍ يف قشٛط املطط:" ٜا 1أخطز ايبداضٟ)ز ـ  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

َٕعٔ َايو ايساض ـ ٚ أخطز بٔ أبٞ خٝج١ُ"  ٚضب ٫ آيٛ إ٫ َا عذعت عٓ٘". َٕ َخأظ ّٔ َنا ٢ًَ ايٖطَعا ََُط َع أقاب ـ   ُع

يف  ٭َتو فأتاٙ ايٓا  فكاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل اغتػل اهلل  ايٓاؽ قشط يف ظَٔ عُط فذا٤ ضدٌ إىل قرب ايٓا 

املٓاّ فكاٍ ي٘ ا٥ت عُط فكٌ ي٘ إْهِ َػتػكٕٛ فعًٝو ايهفني قاٍ فبه٢ عُط ٚقاٍ ٜا ضب َا آيٛا إ٫ َا عذعت 

 اض، إٔ عُط بٔ اـطاب، أخص أضبع َا١٥ زٜٓاض، فذعًٗا يف قط٠، فكاٍ يًػ٬ّ:"اشٖب بٗعٔ َايو ايسا. زـ (2)"عٓ٘

غاع١ يف ايبٝت، غاع١ ست٢ تٓعط َا ٜكٓع، فصٖب بٗا ايػ٬ّ إيٝ٘"،  )تؿاغٌ( ًَٖ٘إىل أبٞ عبٝس٠ بٔ اؾطاح، ثِ َت

مح٘، ثِ قاٍ: تعايٞ ٜا َٚض اهلُل ًَُ٘فكاٍ: ٜكٍٛ يو أَري امل٪َٓني: ادعٌ ٖصٙ يف بعض سادتو، فكاٍ: َٚق

داض١ٜ، اشٖا بٗصٙ ايػبع١ إىل ف٬ٕ، ٚبٗصٙ اـُػ١ إىل ف٬ٕ، ست٢ أْفصٖا، فطدع ايػ٬ّ ٚأخربٙ، فٛدسٙ قس 

ٖ٘ أعٖس يف ايبٝت ست٢ تٓعط َا ٜكٓع"، فصٖب  َجًٗا إىل َعاش بٔ دبٌ، فكاٍ:"اشٖب بٗصا إىل َعاش بٔ دبٌ ٚتً

٪َٓني: ادعٌ ٖصا يف بعض سادتو، فكاٍ: ضمح٘ اهلل ٚٚقً٘، تعايٞ ٜا بٗا إيٝ٘، فكاٍ: ٜكٍٛ يو أَري امل

داض١ٜ، اشٖا إىل بٝت ف٬ٕ بهصا، ٚاشٖا إىل بٝت ف٬ٕ بهصا، فاطًعت اَطأ٠ َعاش، فكايت: مٔ ٚاهلل َػانني، 

و، فأعطٓا، ٚمل ٜبل يف اـطق١ إ٫ زٜٓاضإ، فسسا بُٗا إيٝٗا، ٚضدع ايػ٬ّ إىل عُط، فأخربٙ ٚغط بصي

 (3ٚقاٍ:"إِْٗ إخ٠ٛ بعهِٗ َٔ بعض")

عٝػ٢ بٔ عبس اهلل بٔ َايو ايساض عٔ قُس بٔ عُطٚ بٔ عطا٤ عٔ عطا٤ بٔ ٜػاض، عٔ أبٞ غعٝس ٖـ ـ عٔ 

ايًِٗ إْٞ أغتدريى  ;إشا أضاز أسسنِ أَطا فًٝكٌ" :ٜكٍٛ اـسضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: مسعت ضغٍٛ اهلل 

 ،ٚأْت ع٬ّ ايػٝٛب ،ٚتعًِ ٫ٚ أعًِ ،فإْو تكسض ٫ٚ أقسض ;فهًو ٚأغأيو َٔ ،ٚأغتكسضى بكسضتو ،بعًُو

فاقسضٙ يٞ ٜٚػطٙ يٞ  ;َٚعٝؿيت ٚعاقب١ أَطٟ ،خريا يٞ يف زٜين ،يٮَط ايصٟ تطٜس ;ايًِٗ إٕ نإ نصا ٚنصا

فاقطف٘ عين ٚاقسض يٞ  ;ؾطا يٞ يف زٜين َٚعٝؿيت ٚعاقب١ أَطٟ ،يًصٟ ٜطٜس ;ٚإٕ نإ نصا ٚنصا ،ٚأعين عًٝ٘

 .(4)"ـري أُٜٓا نإ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهللا

سٞ بٔ  ، ض٣ٚ عٓ٘: أبٛ قبٌَٝٛىل ضغٍٛ اهلل : ض٣ٚ عٔ ثٛبإٖـ(100)ت: قبٌ  ـ أبٛ عبس ايطمحٔ اؾب2ْٞ٬

قُس بٔ عبس ايطمحٔ َ٪شٕ َػذس َكط. قاٍ بٔ ْٜٛؼ:  ;،  ٚأبٛ عبس ايطمحٔ املطاز٣ٖا٧ْ بٔ ْانط املعافطٟ

                                                           
 ، ٚ ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١،   7/304 ايتاضٜذ ايهبري، ؼكٝل: ايػـٝس ٖاؾـِ ايٓـسٟٚ، زاض ايفهـط، )ز. ط، ز. ت(.     ٙ(:256قُس بٔ إبطاِٖٝ اؾعفٞ)ت: ( ايبداضٟ،1)

َُكٓف ابٔ أب235أبٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس ايعبػٞ ايهٛيف )ت: ، ٞ ؾٝب١، ؼكٝـل: قُـس عٛاَـ١، ايـساض ايػـًف١ٝ اهلٓسٜـ١ ايكسميـ١، )ز. ط، ز. ت(       ٖـ(: 

12/32. 

 . 6/274، ٚ ابٔ سذط، اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١ 23/ 12( َكٓف أبٞ ؾٝب١، 2)

 . 424/ 14( املعذِ ايهبري يًطرباْٞ 3)

 ري عٝػ٢ بٔ َايو ايساض.. ٚاؿسٜح يف ايكشٝشني ٚغريُٖا، بطٚاٜات َٔ غ389/ 1( ايسعا٤ يًطرباْٞ 4)
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 سهطَٛت داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ

 ضٟٚ ي٘ سسٜح: "عٔ أبٞ عبس ايطمحٔ (.1ضعني شنطٙ يف ايه٢ٓ ٚمل ٜػُ٘)ٖٛ َٓػٛب إىل دب٬ٕ، أخٛٙ  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

َٞ ايسْٝا َٚا فٝٗا  ٜكٍٛ: مسعت ضغٍٛ اهلل  اُؾِب٬ْٞ، أْ٘ مسع ثٛبإ َٛىل ضغٍٛ اهلل  ٜكٍٛ: "َا ُأٔسب إٔ ٔي

ِٔ }بٗصٙ اٯ١ٜ: َٔ َُٓطٛا  ِِ ٫َ َتِك ٔٗ ُِْفٔػ ٢ًَ َأ َٔ َأِغَطُفٛا َع َٟ اٖئصٜ َٛ َٜا ٔعَبأز ُٖ  ُ٘ ْٖ ُّٔٝعا ٔإ َُْٛب َد َِٜػٔفُط ايٗص  َ٘ ٕٖ ايًٖ ١َُٔ اهلٔل ٔإ َضِس

ُِ ٌْ: ٜا ضغٍٛ اهلل، فُٔ َأِؾَطَى؟ فػهت ايٓٗا (، 53)غٛض٠ ايعَط/ {اِيَػُفُٛض ايٖطٔسٝ ثِ قاٍ: إ٫ َٔ َأِؾَطَى  فكاٍ ضد

ِٔ َأؾَطى  إ٫  (.2ث٬خ َطات") -ََ

َٔ أٌٖ ايؿاّ ٜط٣ٚ عٔ ْٛف ايبهايٞ ض٣ٚ عٓ٘  ٜٚكاٍ ابٔ قبض، :ٖـ(100)ت: بعس  ـ خايس بٔ قبٝض اؾب3ْٞ٬

ُٔ قبٝض، 3قفٛإ بٔ عُطٚ ايػهػهٞ) (، ضٟٚ ي٘ ٖصا ا٭ثط: )سسثٓا ظٜس بٔ حي٢ٝ ايسَؿكٞ، سسثٓا خايُس ب

اٍ، سسثٓا ْٜٛؼ بٔ سًبؼ قاٍ: قاٍ أبٛ َػًِ اـ٫ْٛٞ: يٝؼ ايعٖاز٠ُ يف ايٗسْٝا بتشطِٜ اؿ٬ٍ، ٫ٚ إناع١ امل

َٕ مبا يف ٜس اهلل أٚثل مما يف ٜسٜو، ٚإشا ُأٔقِبَت مبكٝب١ٕ، نٓت أؾٖس ضدا٤ّ ٭دطٖا  ِٕ تهٛ ُْٖا ايعٖاز٠ يف ايٗسْٝا أ إ

ٜٖاٖا يٛ بكٝت يو"() َٔٔ إ  (.4ُٚشخطٖا 

قاٍ  عٓ٘ سطٜع بٔ عجُإ، أخص: مسع َٔ أب٢ أَا١َ. ٖـ(120)ت:  ـ غًُٝإ بٔ ؾطسبٌٝ، أبٛ ايكاغِ اؾب4ْٞ٬

أبٛ ُعَبٝس اٯدطٟ، َعٔ أبٞ زاٚز: ؾٝٛر سطٜع نًِٗ ثكات; فؿطسبٌٝ املصنٛض; زخٌ نُٔ تٛثٝل أبٞ زاٚٚز 

(، قاٍ 5)، ٫ٚٙ عُط بٔ عبس ايععٜع ايكها٤ بسَؿل، فهإ ع٢ً قها٤ ايؿاّ ث٬ثني غ١ٓ يؿٝٛر سطٜع بٔ عجُإ

 ا٤ ٚاجملٗٛيني، ٚنإ عٓسٟ يف سسِّ(: " قسٚم َػتكِٝ اؿسٜح ٚيهٓ٘ أض٣ٚ ايٓاؽ عٔ ايهعف6ابٔ أبٞ سامت)

َٓا سذاز، أْبأْا دطٜط عٔ  يٛ إٔ ضد٬ ٚنع ي٘ سسٜجا مل ٜفِٗ ٚنإ ٫ ميٝع".َٚٔ اٯثاض اييت ضٚاٖا: "َسٖسَث

غًُٝإ بٔ ؾطسبٌٝ، عٔ أبٞ أَا١َ أْ٘ قاٍ: "اقط٤ٚا ايكطإٓ ٫ٚ ٜػطْهِ املكاسف املعًك١ فإٕ اهلل عع ٚدٌ ٫َ 

 ("7إٓ)ٜعصب قًبا ٚعا٤ يًكط

                                                           
، ٚابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح  9/403، ٚايتــاضٜذ ايهــبري1/51، زاض ايفهــط، بــريٚت ، )ز. ط، ز. ت( ايهٓــ٢، ٙ(:256قُــس بــٔ إبــطاِٖٝ اؾعفــٞ)ت:  ( ايبدــاضٟ،1)

اؿـل، زاض ايهتـاب ايعطبـٞ، بـريٚت،      ؼكٝـل: ز.إنـطاّ اهلل إَـساز    تعذٝـٌ املٓفعـ١،   ٖــ(: 852أمحـس بـٔ عًـٞ ايعػـك٬ْٞ)ت:    ، ٚابٔ سذط،  7/323ٚايتعسٌٜ 

 . 2/494 ، )ز.ت(1ط

 .  5/275 َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ(  2)

ًٔــف، ايــساضقطين، 6/257ٚ، ٚابــٔ سبــإ، ايجكــات  3/336، 2/473، ٚابــٔ أبــٞ ســامت، اؾــطح ٚايتعــسٌٜ  3/155( ايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ ايهــبري 3) ًٔــف ٚاملدَت ، امل٪َت

1/239. 

ٙ(: دـاَع ايعًـّٛ ٚاؿهـِ يف ؾـطح     795ؿـافغ أبـٞ ايفـطز عبـس ايـطمحٔ بـٔ ؾـٗاب ايـسٜٔ ايبػـسازٟ ثـِ ايسَؿـكٞ )ت:           اإلَـاّ ا ( ابٔ ضدب اؿٓبًـٞ،  4)

 .288، م1993ّٖـ ـ 1414، 6مخػني سسٜجّا َٔ دٛاَع ايهًِ ، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاف١ٝ، بريٚت، ط

بــٔ اؿذــاز بــٔ َػــًِ ايكؿــريٟ     ، اإلَــاّ َػــًِ،  4/20ايهــبري  ، ٚايبدــاضٟ، ايتــاضٜذ  4/313، ٚابــٔ سبــإ، ايجكــات   15/418( املــعٟ، تٗــصٜب ايهُــاٍ   5)

 .2/688 ٖـ 1404، 1ٖـ(: ايه٢ٓ ٚا٭مسا٤، ؼكٝل: عبس ايطسِٝ قُس أمحس ايكؿكطٟ، اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ، ط261)ت:

 . 4/122( اؾطح ٚايتعسٌٜ 6)

 .1/204( ابٔ سٓبٌ، ايعٖس، 7)
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َٝػط٠ بٔ سًبؼ اؾب٬ْٞ: َٔ امل٪غف أْين مل أعجط ع٢ً تطمج١ ملٝػط٠ ٖصا، ٚقس ٜتعذب بعض املطًعني  ـ5 ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

َُشسِّثني )ْٜٛؼ، أٜٛب، ٜعٜس، ٚسفٝسٙ قُس بٔ أٜٛب(، ٚخاق١ ْٜٛؼ  ع٢ً أغط٠ َٝػط٠، ٚإٔ ث٬ث١ َٔ أ٫ٚزٙ 

ٌ، يهٔ يٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ا٭ب بٔ َٝػط٠; سٝح ؾٗطت٘ ٚاغع١ يف نتب ايتدطٜر، ٚاؾطح ٚايتعسٜ

. أَا ٚايسٙ َٝػط٠; فًِ (1)فكّٝٗا يٝهٕٛ أ٫ٚزٙ فكٗا٤. نُا أْ٘ عٓس شنط ب٬ز دب٬ٕ ٜصنط ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠

خربْا أبٛ قُس عبس اهلل بٔ ٜٛغف ا٭قبٗاْٞ، أخربْا أبٛ قاٍ: أ (2)أعجط إ٫ ع٢ً خرب ٚاسس ي٘ أٚضزٙ ايبٝٗكٞ

سثٓا ٜٛغف بٔ عط ظب١ً، سسثٓا قُس بٔ غعٝس بٔ غابل، عٔ َطٚإ بٔ دٓاح أْ٘ ضدا٤ ايبػسازٟ مبه١، س

سسث٘، عٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ، إٔ أبا ايسضزا٤، قاٍ: " تعًُٛا ايعًِ قبٌ إٔ ٜفتكط إيٝهِ، فإٕ أعبس ايٓاؽ ضدٌ 

عًُا٥هِ  ٞ أض٣ُايفعامل، إٕ استٝر إيٝ٘ ْفع بعًُ٘، ٚإٕ اغتػين عٓ٘ ْفع ْفػ٘ بايعًِ ايصٟ دعً٘ اهلل عٓسٙ، 

ٜصٖبٕٛ، ٚدٗايهِ ٫ ٜتعًُٕٛ؟ فًٛ إٔ ايعامل أضاز إٔ ٜعزاز عًُا ٫ظزاز َٚا ْكل ايعًِ ؾ٦ٝا، ٚيٛ أضاز اؾاٌٖ 

 ِ"إٔ ٜتعًِ يٛدس ايعً

عسٙ اؿافغ أبٛ ظضع١ ايسَؿكٞ يف ايطبك١  :ٖـ(132ٖـ، ٚقٌٝ:131)ت: ـ أٜٛب بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ اؾب6ْٞ٬

 ،َٚات قبً٘ بكًٌٝ ،ٜفت٢ يف اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ َٓ٘; أفك٘ٚنإ أنرب َٔ أخٝ٘ ْٜٛؼ . ايجايج١ َٔ ادسثني

: "أخٛ سٝح قاٍ فٝ٘ (4ابٔ سبإ) . ٚثك٘(3)باؾعٜط٠ ايفطات١ٝ نإ عاٌَ عُط بٔ عبس ايععٜع ع٢ً زٜٛاْ٘ٚ

از ابٔ أفط٠. ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠، ٜطٟٚ عٔ بػط بٔ أضطأ٠، ٚخطِٜ بٔ فاتو، ض٣ٚ عٓ٘ ابٓ٘ قُس بٔ أٜٛب بٔ َٝػ

ٚٔمل أْ٘  (:5سذط) ( أٜهّا: " ضأٜت ي٘ َا ٜٓهط، ٚقس ٫ٚ6بٔ سذط) ،عٓ٘ إ٫ ابٓ٘ قُسا ٚاهلٝجِ بٔ عُطإ ٜط

شنطٙ بٔ سبإ يف ايجكات، ٚض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ أٜٛب، ٚ٭ٜٛب ضٚا١ٜ عٔ خطِٜ بٔ فاتو ٚغريٙ ٚمل ٜصنط فٝ٘ 

 بٔ أبٞ سامت دطسا"

ِٜٚٔت ي٘ عس٠ أسازٜح; َٓٗا:  ُض

٘ٔ بٔ ايَع٤٬  أ ًٖ َٛإ بٔ قاحل، سٓسثٓا ايٛيٝس بٔ َػًِٔ، سسثٓا عبس اي َٓا قف ََٚضٗز بٔ أمحس بٔ يبٝس، َسٖسَث َٓا  ـ )َسٖسَث

ٕٓ ايكِّٝاّ ٌٕ اٖئصٟ ع٢ً باب محل، فكاٍ: أ٫ إ َِٔػَش ِٜٔط  َُعا١ٜٚ ٔبَس َٖٔط، ٜكٍٛ: قاّ  ّٜٛ  بٔ َظِبٕط، قاٍ: مسعت أبا اَ٭ِظ

                                                           
ابٔ ا٭ثري، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أبـٞ ايهـطّ قُـس    ، 170ٚ، 2/22، ٚ ايػُعاْٞ، ا٭ْػاب 1/513اضقطين، امل٪تًف ٚاملدتًف ( اْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ايس1)

 .338، 1/258 1980ّ -ٖـ 1400ٖـ(: ايًباب يف تٗصٜب ا٭ْػاب، زاض قازض، بريٚت، 630ايؿٝباْٞ اؾعضٟ)ت:

، 1ؼكٝل: ز. عبس ايعًـٞ عبـس اؿُٝـس، َهتبـ١ ايطؾـس يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع، ايطٜـاض، ط         إ،ؾعب اإلمي ٖـ(:458ايبٝٗكٞ، أمحس بٔ اؿػني بٔ عًٞ)ت:(2)

، ٖٚٞ ضٚا١ٜ ٚسٝس٠ فٝٗا َٝػط٠ بٔ سًبؼ، ٖٚٓاى ضٚا١ٜ يف عس٠ َكازض َؿـاب١ٗ هلـا  بـسٕٚ شنـط َٝػـط٠. اْعـط عًـ٢ غـبٌٝ         3/235 ّ.2003 -ٖـ 1423

  .13/313، َٚكٓف أبٞ ؾٝب١ 1/144املجاٍ: ايعٖس ٭محس سٓبٌ 

 .10/133( ابٔ عػانط، تاضٜذ َسٜت١ زَؿل 3)

ٙ(: ايتـاضٜذ ا٭ٚغـط،ؼكٝل: تٝػـري بـٔ غـعس، زاض      256قُـس بـٔ إبـطاِٖٝ اؾعفـٞ)ت:     ، ٚايبدـاضٟ، 1/421، ٚايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبري،  4/27( ايجكات4)

 . 422، 2/257، ٚابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 1/281 2005ّ -ٙ 1426، 1ايطؾس،ط

 .1/47، املٓفع١ تعذٌٝ( 5)

 .2/255( يػإ املٝعإ 6)
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ْٓا ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ُ٘، أّ ؾ٦ٝا مسعت٘ َٔ نصا ٚنصا، ٚإ َِٜت ْٟ َضَأ َِٝط٠َ، فكاٍ: ٜا َعا١ٜٚ، أَضِأ َُٖب َّ إيٝ٘ َايو بٔ  َٕ غسا، فكا َُٛ  ََُتَكسِّ

 ًٖ٘ ًٖ٘ ضغٍٛ اي ٍَ اي ُٙ"؟، فكاٍ: مسعُت ضغٛ َٚٔغٖط َِٗط  َُٛا ايٖؿ ٍُ:"ُقٛ َُٜكٛ  ،  ِٔ ًَِبَؼ، َع َِٝػَط٠َ بٔ َس ََ ُٜٗٛب بٔ  .ضٚاٙ َأ

()١ََٜ ٔٚ   .(1ََُعا

ٟٗ، َسٖسَثٓا خايس بٔ ٜعٜس  ب ـ ُٓس بٔ املباضى ايٗكٛٔض َٓا ق ٞٓ، َسٖسَث ُِٕطٚ ايسَؿك )َسٖسَثٓا أبٛ ُظِضَع١َ عبس ايٓطمحٔ بٔ ع

ََٝػَط٠، عٔ َعا١ٜٚ، أْ٘ نإ ِٜبعُح سَطّغا َٔ سَطٔغ٘ ََٚقُطٚا،  بٔ ُقَبٝض، عٔ أٜٛب بٔ  َٕ ُنٖب١ٕ،  َٓأنُطٚ ٖٞ َن إي

ٕٖ ٖصا ّٜٛ َعا ٜكٍٛ: َٝكُ٘(") ُؾَٛضا٤، ٚنإ ايٓا "إ ُ٘ فً ََ  (.  2َٜكَٛ٘، ٚمٔ قا٥ُٕٔٛ، فُٔ أسب إٔ ٜكٛ

اؿأفغ، أخربْا أبٛ ايعباؽ اَ٭َقِ، أخربْا ايعباؽ بٔ قُس ايٗسٚٔضٟ، أخربْا حي٢ٝ  ز ـ )أخَبَطْا أبٛ عبس اهلل

َََٝػ3بٔ َٔعني، أخربْا محاز بٔ أغا١َ ) ٠َٚ، عٔ أٜٛب بٔ  قاٍ: "ُعِس َٔ ٫  ط٠، إٔ ايٓا (، عٔ ٖؿاّ بٔ عط

 ٌْ َُِطَغ ِٔ ٫ ٜٗٔسٟ يو" قاٍ حي٢ٝ بٔ َٔعني: أٜٛب بٔ َٝػط٠ ٖصا َسْٞ، قاٍ أمحس: " ٚاَؿٔسٜح  ِٖٔس ٔيُ َُٜعُٛزى، ٚا

ِّْس"()  (.4َد

َِٝػط٠، قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  ََ َُٔ ٫ ز ـ )سٖسَثٓا ٚٔنٝع، قاٍ: سٖسَثٓا ٖؿاّ، عٔ أٜٛب بٔ  ِٖٔس ٔي َُٚعِس : ا ِٗٔسٟ َيَو،  ُٜ

َُٜعُٛزى()  ٫ َٔ5.) 

ٖـ(: تابعٞ ثك١، شنطٙ ابٔ غعس 132)ت: ـ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ ا٭ع٢ُ، أبٛ سًبؼ اؾب٬ْٞ اؿُك7ٞ

يف ايطبك١ اـاَػ١ َٔ ادسثني، ٚعسٙ اإلَاّ أبٛ ظضع١ ايسَؿكٞ يف ايطبك١ ايجايج١، ٚقٌٝ يف ايطبك١ ايطابع١، 

ُٜكّٛ بايتسضٜؼ  َُٜكاٍ: أبٛ عبٝس٠ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ اؾب٬ْٞ ا٭ع٢ُ  (6)مبػذس زَؿلنإ  َٚ

ٟٓ، ٚظٜاز بٔ داض١ٜ): عٔ ايؿاَٞ، ض٣ٚ ِْكأض (، ٚأبٞ َغٔعٝس عاَط بٔ َػعٛز ايعضقٞ، َٚعبس 7بؿري بٔ َأبٞ َػعٛز اَ٭

ُِطٚ بٔ  َُط بٔ اـطاب، َٚعبس اهلل بٔ َع ايعام، ٚعبس ايطمحٔ بٔ َأبٞ َٚعبس اهلل بٔ بػط املاظْٞ، َٚعبس اهلل بٔ ُع

ًٔو بٔ َطٚإ بٔ اؿهِ، ٚقُس بٔ املٓهسض، َٚعا١ٜٚ بٔ َأبٞ غفٝإ، ٚقٌٝ: عٔ َٔ مسع  ض٣ٚ عُري٠، َٚعبس امَل

 َعا١ٜٚ، ٚعٔ ٚاث١ً بٔ ا٭غكع ايًٝجٞ، ٚايٛيٝس بٔ عبس ايطمحٔ اؾطؾٞ، ٚأبٞ إزضٜؼ اـ٫ْٛٞ، ٚأبٞ َعبس اهلل

                                                           
ايؿـــٗط، آخــطٙ ملـــا ٜػـــترت اهلــ٬ٍ بٓـــٛض ايؿـــُؼ، يػـــإ    غـــطٙ .4/210، ٚغـــٓٔ ايبٝٗكــٞ  2/270، ٚغــٓٔ أبـــٞ زاٚز  14/310( ايطرباْــٞ، املعذـــِ ايهـــبري  1)

 .4/356ايعطب

ٍٔ: ايًفـ١ َـٔ اـٝـٛط.   14/311( ايطرباْٞ، املعذِ ايهبري 2) ِٛٔقط: اؿُـٌ ايجكٝـٌ. ابـٔ َٓعـٛض، يػـإ           . ايهب١: ُنب١َُٓ ايَػِع َِٛقط: شٖـاب مسـع ا٭شٕ، ٚايـ ٚايـ

 .5/289ايعطب 

ِ  (  ابٔ ظٜس ايكطؾٞ، أبٛ أغا١َ ايهٛيف،3) َُـطٟ،    مسـع عبٝـس اهلل بـٔ عُـط     ،َٛىل ب٢ٓ ٖاؾـ ٖــ. ايبدـاضٟ،   201ٖٚؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ، َـات غـ١ٓ       بـٔ سفـل ايُع

  .287ـ  285/ ٤17 ، ٚايصٖا، غري أع٬ّ ايٓب3/28٬ايتاضٜذ ايهبري 

 . 10/416( ايبٝٗكٞ، ؾعب اإلميإ، 4)

 .6/551، َُكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١( ابٔ أبٞ ؾٝب١، 5)

 .10/133، ٚ ابٔ عػانط، تاضٜذ َسٜت١ زَؿل 546: 32/544ـ ٚاملعٟ، تٗصٜب ايهُا7/465ٍ( طبكات ابٔ غعس6)

َٔ ايٛيٝس بٔ عبساملًو ملا أْهط تـأخري قـ٠٬ اؾُعـ١. ايـصٖا، تـاضٜذ اإلغـ٬ّ       ٖـ ظ90( ايتُُٝٞ ايسَؿكٞ، َٔ قسَا٤ ايتابعني، قتٌ يف سسٚز غ١ٓ 7)

6/69 . 
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 َػًِ اؾًًٝٞ، ٚأبٞ َػًِ اـ٫ْٛٞ، ٚابٔ يعبس اهلل بٔ َػعٛز، ٚأّ ايسضزا٤ايكٓاعٞ، ٚأبٞ  عبس ايطمحٔ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ايؿاَٞ، ٚخايس بٔ  ايٓكٝا ، ٚأبٛ ايٓهط إغشام بٔ غٝاضٕ ايعٓػٞإبطاِٖٝ بٔ َأبٞ ؾٝبا: . َض٣ٚ عٓ٘ايٛقاب١ٝ

ُِٝإ بٔ عتب١ أ ًَ بٛ ايطبٝع، ٚأبٛ ايع٤٬ ٜعٜس بٔ قاحل بٔ قبٝض املطٟ، ٚضٚح بٔ دٓاح، َٚغٔعٝس بٔ عبس ايععٜع، ُٚغ

ُِطٚ ا٭ؾعطٟقدط بٔ دٓسٍ ايبريٚتٞ، َٚعبس اهلل بٔ ايع٤٬ بٔ ظبط، ٚعبس ضب٘ بٔ َُٕٝٛ  ، ٚعبس ايطمحٔ بٔ َع

ُِطٚ بٔ ٚاقس، ٚعٝػ٢ بٔ َٛغ٢ ايكطؾٞ، ٚقُس بٔ اؿذاز ايكطؾٞ، ٚقُس بٔ َعبس اهلل بٔ  ٞٓ، َٚع اَ٭ٚظأع

ِْ ٟٓ، َٚسضى بٔ َأبٞ غعس ايفعاضٟ، َٚطٚإ بٔ دٓاح، َٚعا١ٜٚ بٔ َٗادط ايؿعٝجٞ، ٚقُس بٔ َٗادط اَ٭ كأض

ُِطإ ايعٓػٞ، ٚ  ايٛظٜط بٔ قبٝضأبٛ ضٚح  قاحل اؿهطَٞ، َٚعا١ٜٚ بٔ حي٢ٝ ايكسيف، ٚاهلٝجِ بٔ ٔع

( ـ بعس إٔ شنط ْػب اؾب٬ْٝني: ْػب١ إىل دب٬ٕ; ٖٚٛ بطٔ َٔ محري، ٜٓػب 2(. قاٍ ابٔ ا٭ثري)1)ايجكفٞ

بٛ سًبؼ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ اؾب٬ْٞ ا٭ع٢ُ، ض٣ٚ عٔ َعا١ٜٚ ضنٞ اهلل عٓ٘; ٚض٣ٚ عٓ٘ أٌٖ إيِٝٗ أ

 َٔ عٌُ ع٢ً غري ٜكني فباطٌ ٜتع٢ٓ: " (3)، ع٢ً ٜس دٓس خطاغإ ايعباغٝني. َٔ أقٛايٖ٘ـ132غ١ٓ  قتٌايؿاّ، 

غٛا٤، ٚإٔ ٜهٕٛ َازسو كب ايعٖس إٔ ٜهٕٛ سايو يف املكٝب١ ٚسايو إشا مل ُت )أٟ جيتٗس("، ٚقاٍ: " ٜتع٢ٓ

َٗ بخيش ما تعهم  تكٍٛ اؿه١ُ: ٜبتػٝين ابٔ آزّ ٖٚٛ ٚادسٟ يف سطفني: تعٌُ"، ٚقاٍ: " و يف اؿل غٛا٤ٚشا

إرا تكهفت ماال يعىيك نقيت ما يعىيك، وكزنك مثم مه انتمس انصيذ نقي انشقىة ،  م". وقال: "وتزس شش ما تعه

انههم إوي أسأنك حزما في نيه، وقىة " وكان يذعى " ما ال يحب وكزنك مثم مه انتمس ما ال يصم إنيه نقي

 ."في ديه، وإيماوا في يقيه، ووشاطا في هذي، وبشا في استقامت، وكسبا مه حالل

 ضٚت ي٘ نتب اؿسٜح عؿطات ا٭سازٜح; َٓٗا:    

 ايٛيٝس بٔ َػًِ، سسثٓا سسثٓا ٖؿاّ بٔ عُاض، )أخربْٞ أبٛ عًٞ اؿافغ أْبأ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغف ايطاظٟ، أــ

 سسثٓا غعٝس بٔ عبس ايععٜع عٔ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ أبٝ٘ قاٍ: خطدت َع غعس ايعضقٞ

سٞ; فأؾاض إىل نبـ أزغِ ايطأؽ يٝؼ بأضفع ايهباف انإىل ؾطا٤ ا٭ -ٚناْت ي٘ قشب١ -ا٭ْكاضٟ

طداٙ. تعًٝل ايصٖا ". ٖصا سسٜح قشٝض اإلغٓاز ٚ مل خيفكاٍ: "نأْ٘ ايهبـ ايصٟ نش٢ ب٘ ضغٍٛ اهلل 

 (.4قٞ ايتًدٝل: قشٝض()

 سسثٓا عُطٚ بٔ أبٞ غ١ًُ، سسثٓا أمحس بٔ عٝػ٢ ايًدُٞ بتٓٝؼ، ب ـ )سسثٓا أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜعكٛب،

سسثٓا غعٝس بٔ عبس ايععٜع عٔ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام ضنٞ اهلل عُٓٗا 

                                                           
. ٚأبٛ ضٚح املصنٛض امس٘ ٖهصا ايٛظٜط ٚيٝؼ يكبا ي٘. اْعط: ثكات ابـٔ  32/545، ٚاملعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 4/148( ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ ٭بٞ امحس اؿانِ 1)

 .  9/320سبإ

، ايتـاضٜذ ايكـػري،   ٙ(:256قُس بٔ إبطاِٖٝ اؾعفٞ)ت:، ٚايبداضٟ، 577، 8/576، ٚاْعط: ايصٖا، تاضٜذ اإلغ٬ّ 1/258( ايًباب يف تٗصٜب ا٭ْػاب 2)

، 8/402، ٚايتـاضٜذ ايهـبري  1/280، 3/164، 2/1017، ٚايتـاضٜذ ا٭ٚغـط   1/221، 1986ّ -ٙ  1406، 1ؼكٝل: قُٛز إبـطاِٖٝ ظاٜـس، زاض املعطفـ١ بـريٚت، ط    

 . 143، 1/119يفنت، ٚابٔ محاز، نتاب ا

 . 32/547( املعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 3)

 .4/254، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني( اؿانِ، 4)
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ضأٜت نإٔ عُٛز ايهتاب اْتعع َٔ ؼت ٚغازتٞ فأتبعت٘ بكطٟ فإشا ٖٛ ْٛض غاطع : إْٞ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

بايؿاّ"(  ٖصا سسٜح قشٝض ع٢ً ؾطط ايؿٝدني ٚمل  ;عُس ب٘ إىل ايؿاّ أ٫ ٚ إٕ اإلميإ إشا ٚقعت ايفنت

 (.1خيطداٙ تعًٝل ايصٖا قٞ ايتًدٝل: ع٢ً ؾطط ايبداضٟ َٚػًِ)

ـ  قاٍ سسثٓا َسضى بٔ غعس ;سثٓا عبس ايطظام بٔ َػًِ ايسَؿك٢ز ـ )سسثٓا ٜعٜس بٔ قُس ايسَؿك٢ س

عٔ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ أّ ايسضزا٤ عٔ أب٢ ايسضزا٤ ضن٢ اهلل ٚنإ َٔ ثكات املػًُني املتعبسٜٔ ـ 

اهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ عًٝ٘ تٛنًت ٖٚٛ ضب ايعطف ايععِٝ غبع َطات  سػاعٓ٘ قاٍ:"َٔ قاٍ إشا أقبض ٚإشا أَػ٢ 

 (.2ٙ اهلل َا أُٖ٘ قازقا نإ بٗا أٚ ناشبا"()نفا

ز ـ )سسثٓا عبس ايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ سسثٓا قُس بٔ ؾعٝب أخربْٞ غعٝس بٔ عبس ايععٜع سسثٓا ْٜٛؼ بٔ 

قاٍ ْٜٛؼ فأؾاض  ،سٞانإىل ؾطا٤ ا٭ َٝػط٠ بٔ سًبؼ قاٍ خطدت َع أبٞ غعٝس ايعضقٞ قاسب ضغٍٛ اهلل 

ملطتفع ٫ٚ املتهع يف دػُ٘ فكاٍ يٞ اِؾَتٔط يٞ ٖصا نأْ٘ ؾبٗ٘ بهبـ ضغٍٛ أبٛ غعٝس إىل نبـ أزغِ يٝؼ با

 (.()3اهلل 

ٖـ ـ )سسثٓا ٖؿاّ بٔ عُاض سسثٓا غًُٝإ بٔ عتب١ سسثين ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ أبٞ إزضٜؼ عٔ أبٞ 

 (.4ايسضزا٤ عٔ ايٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ قاٍ:"٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ َسَٔ مخط"()

ثٓا ايٛظٜط بٔ قبٝض سسثٓا ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ أّ ايسضزا٤ عٔ أبٞ سسٖؿاّ بٔ عُاض  ٚ ـ )سسثٓا

يف قٛي٘ تعاىل:)نٌ ّٜٛ ٖٛ يف ؾإ( قاٍ: يف ؾأْ٘ إٔ ٜػفط شْبا ٜٚهؿف نطبا ٚجيٝب  ايسضزا٤ قاٍ: قاٍ 

 (.5زاعٝا ٜٚطفع قَٛا ٜٚهع آخطٜٔ"()

ب١، قاٍ: مسعت ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ حيسخ عٔ أبٞ سسثٓا غًُٝإ بٔ عت ظ ـ )سسثٓا ٖؿاّ بٔ عُاض،

 (.6قاٍ: "٫ ٜسخٌ اؾ١ٓ عام ٫ٚ َهصب بكسض ٫ٚ َسَٔ مخط"() إزضٜؼ عٔ أبٞ ايسضزا٤ عٔ ايٓا 

ح ـ )سسثٓا عبس ايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ ايسَؿكٞ سسثٓا ايٛيٝس بٔ َػًِ سسثٓا َطٚإ ابٔ دٓاح سسثين ْٜٛؼ 

ع٢ً ضدٌ َٔ املػًُني فأمسع٘ ٜكٍٛ: "ايًِٗ  بٔ ا٭غكع قاٍ ق٢ً ضغٍٛ اهلل  بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ عٔ ٚاث١ً

                                                           
 .38/375. ٚتٓٝؼ دعٜط٠ قػري٠ قطب زَٝاط مبكط. ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ 4/555، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني( اؿانِ، 1)

 .4/482، غٓٔ أبٞ زاٚز ،أبٛ زاٚز( 2)

 (.3129، سسٜح ضقِ )2/200ط ايسٜٔ:قشٝض ابٔ َاد٘، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح ( ا٭يباْٞ،  قُس ْاق3)

 . 28/131، قشٝض ٚنعٝف اؾاَع ايكػري( ا٭يباْٞ، 4)

 .1/113، 1993-1413،  1ظ٬ٍ اؾ١ٓ يف ؽطٜر ايػ١ٓ ٫بٔ أبٞ عاقِ، املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ط( ا٭يباْٞ، قُس ْاقط ايسٜٔ: 5)

 .1/130باْٞ، ظ٬ٍ اؾ١ٓ، ( ا٭ي6)
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فك٘ َٔ فت١ٓ ايكرب ٚعصاب ايٓاض ٚأْت أٌٖ ايٛفا٤ ٚاؿل فاغفط ي٘ ; إٕ ف٬ٕ بٔ ف٬ٕ يف شَتو ٚسبٌ دٛاضى ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 (.1ٚاضمح٘ إْو أْت ايػفٛض ايطسِٝ"()

عٔ أبٞ ايسضزا٤، ٚأّ ايسضزا٤، ٚأبٞ إزضٜؼ  : ض٣ٖٚـ(132)ت: بعس  ٜعٜس بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ اؾب٬ْٞ ـ8

أخٛٙ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠، ٚعبسايطمحٔ بٔ عسٟ ايبٗطاْٞ  ض٣ٚ عٓ٘: (.2اـطاغاْٞ) اـ٫ْٛٞ، ٚعٔ عطا٤

( 4قاٍ ايصٖا) (.3اؿُكٞ، َٚعا١ٜٚ بٔ قاحل، ٚقفٛإ بٔ عُطٚ، ٚعُطإ بٔ غًِٝ ايه٬عٞ قانٞ محل)

ّا. َٔ ن٬َ٘ قاٍ: إٕ ظًًت تسعٛ ع٢ً َٔ ظًُو فإٕ اهلل ٜكٍٛ: إٕ :" غهٔ محل، ٚنإ ٚاععّا ظاٖسّا عاضف

آخط ٜسعٛ عًٝو إٕ ؾ٦ت يو ٚي٘، ٚإٕ ؾ٦ت أخطتهُا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚٚغعهُا عفٟٛ. ٚض٣ٚ ايٛيٝس بٔ َػًِ 

فٓعٍ ع٢ً َهشٍٛ فكاٍ ي٘: ٖا  اؿُكٞ عٔ ا٭ٚظاعٞ قاٍ: قسّ عطا٤ اـطاغاْٞ ع٢ً ٖؿاّ بٔ عبس املًو

حيطنٓا! قاٍ: ْعِ ٜعٜس بٔ َٝػط٠، فأتٛٙ فكاٍ عطا٤: سطنٓا ضمحو اهلل، قاٍ: نإ ايعًُا٤ إشا ٖٓا أسس 

عًُٛا عًُٛا، فإشا عًُٛا ؾػًٛا، فإشا ؾػًٛا فكسٚا، فإشا فكسٚا طًبٛا، فإشا طًبٛا ٖطبٛا، ثِ اغتعازٙ فأعاز عًٝ٘، 

ُٜكاٍ: يْٝٛؼ فطدع عطا٤ ٚمل ًٜل ٖؿاَّا ٚتطن٘"، ٣َٚ 6قاٍ اؿانِ) (.5اؾب٬ْٞ)أبٛ سًبؼ  ٖصا; ٚ (: " َض

َعٓ٘ : أبٛ حيُس بك١ٝ بٔ ايٛيٝس ايه٬عٞ، سسٜج٘ يف ايؿاَٝني; أخربْا أبٛ بهط قُس بٔ قُس بٔ ُغًُٝإ 

َٜعين ٖؿاّ بٔ عبس املًو اؿُكٞ، َسٖسثٓا بك١ٝ بٔ ايٛيٝس سسثين أبٛ إغشام بٔ  ايٛاغطٞ، َسٖسثٓا أبٛ تكٞ; 

 ٭سازٜح اييت ضٚاٖا:َٔ ا  عسٟ ايبٗطاْٞ".

ُُٔط بٔ غًُٝإ قاٍ َُِعَت ُٓاز، َسٖسثٓا  َٓا عبس ا٭ع٢ً بٔ َس مسعُت ظٜازا أبا اؿػٔ، َسٖسَثين دعفط بٔ  أ ــ )َسٖسَث

ـُطاغاْٞ عٔ َهشٍٛ، عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  : "إٕ يهٌ اؿاضخ عٔ ٜعٜس بٔ َٝػط٠ عٔ عطا٤ ا

ََُذَٛؽ ََُذّٛغا ٚإٕ   ١َٖ ١ٖٜ ف٬ َتُعٛزِٖٚ إشا َطنٛا، ٫ٚ ُتَكًٛا ع٢ً دٓا٥عِٖ إشا َاتٛا"() ُأ ١َٖ اِيَكَسٔض  (.7ٖصٙ اُ٭

، أخربْا ٜعٜس بٔ ظضٜع، سسثٓا سػني املعًِ ايها أخربْا أبٛ بهط، سسثٓا أمحس بٔ عبس٠ ب ــ أخربْا أبٛ طاٖط،

 ٞ اؾٛظا٤ عٔ عا٥ؿ١: "إٔ ضغٍٛ اهلل عٔ )ٜعٜس بٔ َٝػط٠ عٔ أب -عبس اهلل اؿػني بٔ شنٛإ ايبكطٟ  -

                                                           
 1405، 3ٖـ(: َؿها٠ املكابٝض، ؼكٝل: قُس ْاقـط ايـسٜٔ ا٭يبـاْٞ، املهتـب اإلغـ٬َٞ، بـريٚت، ط      741قُس بٔ عبس اهلل اـطٝب )ت:، ايتربٜعٟ( 1)

 . ٚاؿسٜح قشٝض.1/378، 1985 –

، ٚثكـ٘ ابـٔ َعـني ٚأمحـس     ادسخ، ايٛاعغ، ْعٌٜ زَؿل ٚايكـسؽ ; بأؽ ، بًدٞ، غهٔ ايؿاّ، يٝؼ ب٘اـطاغاْٞ ٖٛ ٖٛ أبٛ أٜٛب، عطا٤ بٔ عبس اهلل( 2)

 . 179ـ  11/177ٖـ. ايصٖا، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ 135بٔ سٓبٌ ٚغريُٖا. تٛيف غ١ٓ 

سٟ، ايهاَـٌ يف  ، ٚابـٔ عـ  9/288، 6/299، ٚابـٔ أبـٞ سـامت، اؾـطح ٚايتعـسٌٜ      637، 7/88، ٚابٔ سبإ، ايجكات 1/272( اإلَاّ َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭مسا٤، 3)   

 .7/505، ٚايصٖا، تاضٜذ اإلغ٬ّ 2/137نعفا٤ ايطداٍ، 

 . 7/505( تاضٜذ اإلغ٬ّ 4)

 .8/355، ٚايتاضٜذ ايهبري315، ٚايتاضٜذ ايكػري3/164( ايبداضٟ، ايتاضٜذ ا٭ٚغط، 5)

 .1/199( ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ 6)

١ٓ ٫بٔ أبٞ عاقِ، ؼكٝل : قُـس ْاقـط ايـسٜٔ ا٭يبـاْٞ، املهتـب اإلغـ٬َٞ،       ٖـ(: ايػ287)ت: ايؿٝباْٞ عُطٚ بٔ أبٞ عاقِ ايهشاى( أبٛ عاقِ، 7)

 .1/147. ٚاؿسٜح قشٝض، اْعط: ا٭يباْٞ، يف ظ٬ٍ اؾ١ٓ، 1/151، ٙ.1400، 1بريٚت، ط
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نإ ٜكٍٛ يف ايطنعتني: ايتش١ٝ، ٚنإ ٜفطف ضدً٘ ايٝػط٣ ؼت اي٢ُٓٝ"  قاٍ ا٭ععُٞ: أخطد٘ َػًِ  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 ((.1ٚقس أعٌ با٫ْكطاع بني عا٥ؿ١ ٚأبٞ اؾٛظا٤ يهٔ اؿسٜح قشٝض مبا ي٘ َٔ ايؿٛاٖس)

(، مسع َٔ أبٝ٘، 2: ٚثك٘ ابٔ سبإ)ٖـ(150)ت: مٛ  ُس بٔ أٜٛب بٔ َٝػط٠ بٔ سًبؼ، أبٛ بهط اؾب٬ْٞقـ 9

ٚمسع َٓ٘: ٖؿاّ بٔ عُاض، ٚايٛيٝس بٔ َػًِ ايسَؿكٞ، ٚاهلٝجِ بٔ خاضد١، ٚقُس بٔ املباضى ايكٛضٟ. قاٍ 

( قكس ابٔ أبٞ 4(: " غأيت أب٢ عٓ٘ فكاٍ ٖٛ قاحل ٫ بأؽ ب٘ يٝؼ مبؿٗٛض" ٚأٚنض ابٔ سذط)3ابٔ أبٞ سامت)

( يف ايهعفا٤ يف شٌٜ ايهاٌَ. قاٍ 5 ٫ بأؽ ب٘; يٝؼ مبؿٗٛض. قًت أٚضزٙ ايٓباتٞ)أبٞ سامت بكٛي٘: " قاحل

"َٚا فٝ٘ َػُع" ٚيعٌ َػتٓس ايٓباتٞ قٍٛ أبٞ سامت يٝؼ مبؿٗٛض ففِٗ َٔ شيو أْ٘ عٓس أبٞ  (:6ايصٖا)

   سامت فٍٗٛ ٚيٝؼ نصيو بٌ َطاز أبٞ سامت أْ٘ مل ٜؿتٗط يف ايعًِ اؾتٗاض غريٙ َٔ أقطاْ٘".

 ٜٚت ي٘ عس٠ أسازٜح، َٓٗا:ض

سسثٓا قُس بٔ أٜٛب بٔ َٝػط٠  سسثٓا ٖٝجِ بٔ خاضد١، سسثين أبٞ، ـ بٔ أمحس بٔ سٓبٌ ـ أـ )سسثٓا عبس اهلل 

ٜسعٛ: "ايًِٗ أسػٔ  بٔ سًبؼ قاٍ: مسعت أبٞ حيسخ عٔ بػط بٔ أضطا٠ ايكطؾٞ ٜكٍٛ: مسعت ضغٍٛ اهلل 

 (.7ْٝا ٚعصاب اٯخط٠" قاٍ عبس اهلل ٚمسعت٘ أْا َٔ ٖٝجِ)عاقبتٓا يف ا٭َٛض نًٗا ٚأدطْا َٔ خعٟ ايس

 ِِٜ ًَِبؼ، قاٍ: مٔسعُت َأٔبٞ، مسع ُخَط َِٝػَط٠ بٔ َس ََ ب ـ )َسٖسَثٓا ٖٝجِ بٔ خأضد١، قاٍ: َسٖسَثٓا قُس بٔ أٜٛب بٔ 

ُِ بِٗ ممٔ ٜؿا٤، نٝف  َِٓتٔك َٜ ُِٛط اهلل يف ا٭ضض،  ٌُ ايؿاّ َغ ّْ ع٢ً بٔ فأتو اَ٭َغسٟ، ٜكٍٛ: أٖ ٜؿا٤، َٚسطا

ُٓا أٚ َغٝعا أٚ ُسِعْا) َٖ َُٜٛتٛا إ٫  ِٓٔٝٗ، ٚئ  َٔ ٪َُِ َٗطٚا ع٢ً  َِٜع  ((.8َُٓأفٔكِٝٗ إٔ 

 

                                                           
 .1/346، قشٝض ابٔ خعمي١( ابٔ خعمي١، 1)

، ٚايتـاضٜذ  3/166، ٚايتـاضٜذ ا٭ٚغـط   1/30، ايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهـبري  2/127، ٚاْعط: اإلَاّ َػًِ، ايه٢ٓ ٚا٭مسا٤ 432، 386، 7/385، 4/28( ايجكات 2)

 .2/147، ٚاؿانِ، ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ 1/316ايكػري

 .7/197( اؾطح ٚايتعسٌٜ 3)

 .6/583، ٚيػإ املٝعإ 1/359( تعذٌٝ املٓفع١ 4)

ٞ    أ(5) َ    محس بٔ قُس بٔ َفطز ا٭َـٟٛ بـاي٤٫ٛ ا٫ؾـبًٝ ِٝٔ; اؿـسٜح ٚأنجـط يف ضٚاٜتـ٘، ٚعًـِ ايٓبـات. ت:        ٝـ١ ايعؿـاب، ٜٚعـطف بـابٔ ايطٚ َُـ ًِ  اْفـطز بٔع

 .1/218.ايعضنًٞ، ا٭ع٬ّ ٖـ  637

 .6/75( َٝعإ ا٫عتساٍ 6)

: ضدايـ٘ َٛثكـٕٛ غـري أٜـٛب بـٔ َٝػـط٠ فكـس ض٣ٚ عٓـ٘ اثٓـإ ٚشنـطٙ ابـٔ             )ادكـل( ؾـعٝب ا٭ضْ٪ٚط  قاٍ .4/181( ابٔ سٓبٌ، َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ، 7)

 كات ٚبػط بٔ أضطا٠ كتًف يف قشبت٘سبإ يف ايج

ٞ  . 2/33ٚ. ٚايطرباْـٞ، املعذـِ ايهـبري،    3/499( َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ، 8)  ٖــ(: 458أمحـس بـٔ اؿػـني بـٔ عًـٞ)ت:      . ٚايبٝٗكـٞ، 424م ايـسعا٤ يًطرباْـ

 ،بٔ سبإ. ٚا1/173 1993ّ -ٖـ1414ٜت، ؼكٝل: بسض بٔ عبس اهلل ايبسض، َٓؿٛضات َطنع املدطٛطات ٚايرتاخ ٚايٛثا٥ل، ايهٛ ،نتاب ايسعٛات ايهبري

، 1ٖـ(: قشٝض ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ، ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط، َ٪غػ١ ايطغاي١، بـريٚت، ط 354قُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايتُُٝٞ ايبػيت )ت:

 . 1/84ـ، َعذِ ايكشاب١. ٚابٔ قاْع، 3/229،  1993ّ – 1414
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ُِطٚ بٔ قتٝب١، عٔ ايٛيٝس بٔ َػًِ: سسثين قُس بٔ أٜٛب بٔ 1ـ ٚضٟٚ ي٘ ٖصا اـرب: قاٍ املعٟ) ز ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ (: "َقاٍ َع

ػًٛيٞ; إش أتاْا َٔ خيربْا إٔ زَؿل ُزٔخًِت ّٜٛ عبس َٝػط٠ بٔ سًبؼ، قاٍ: إْٞ ؾايؼ عٓس عطا٤ بٔ قط٠ اي

اهلل بٔ عًٞ )ايعباغٞ( َفُكٔتٌ فٝٗا مٛ َٔ أضبع١ آ٫ف. فكاٍ ي٘ عطا٤ بٔ قط٠: َا تكٍٛ ٜا عبس اهلل؟ قاٍ: ْعِ. 

قاٍ: فٛنع عطا٤ بٔ قط٠ ٜسٙ ع٢ً قسضٙ ٚدعٌ ٜكٍٛ: ٚاف٪ازاٙ: ٚاف٪ازاٙ! ست٢ َات يف فًػ٘، َٚاي٘ يف زَؿل 

 ٜب ٫ٚ محِٝ. قاٍ أبٛ ايكاغِ: قٛي٘ أضبع١ آ٫ف ٜعين َٔ ا٭ظز، ٚقس ضٟٚ أْ٘ قتٌ فٝٗا مخػني أيفا".قط

(: " سسٜح ايػاظ َٓهط يف ط٬م 2: قاٍ ايعكًٝٞ)ٖـ(150)ت: يف سسٚز  ـ ايػاظ )أٚ ايػاظٟ( بٔ دب١ً اؾب10ْٞ٬

َٓا أبٛ عبٝس ايكاغ َٓا إمساعٌٝ بٔ عٝاف عٔ ايػاظ بٔ املهطٙ، ٫ ٜتابع عًٝ٘. ٚاؿسٜح ٖٛ: "َسٖسَث ِ بٔ غ٬ّ ، َسٖسَث

دب١ً اؾب٬ْٞ عٔ قفٛإ بٔ غعٚإ ايطا٥ٞ إٔ ضد٬ نإ ْا٥ُا َع اَطأت٘; فكاَت فأخصت غهٝٓا ع٢ً قسضٙ 

طًك٢ٓ ٚإ٫ شعتو; فٓاؾسٖا اهلل فأبت; فطًكٗا; فصنط شيو  ٚٚنعت ايػهني ع٢ً سًك٘، ٚقايت ي٘:

َٓا َعبس اهلل بٔ ٜٛغف،  ، فكاٍ ايٓا عً٘ٝيًٓا َٓا بهط بٔ غٌٗ، َسٖسَث ايػ٬ّ:)٫ قًٝٛي١ يف ايط٬م("، َسٖسَث

َٓا قفٛإ ا٭قِ أْ٘ أت٢ ضغٍٛ اهلل  َٓا ايػاظ بٔ دب١ً، َسٖسَث َٓا قُس بٔ محري ، َسٖسَث "إٕ اَطأتٞ  فكاٍ: َسٖسَث

 ٚنعت ايػهني ع٢ً بطين فصنط مٛٙ "

ا٭ظزٟ;  (: "ض٣ٚ عٔ أب٢ قازم3: قاٍ ابٔ أبٞ سامت)ٖـ(150)ت: مٛ اؾب٬ْٞـ أبٛ ٚاقٌ، عُط بٔ ٚاقٌ 11

ٚض٣ٚ عٔ أبٝ٘ عٔ عا٥ؿ١; ض٣ٚ عٓ٘ َطٚإ ايفعاض٣، ٚٚنٝع، ٚعبٝس اهلل بٔ َٛغ٢، ٚأبٛ  ٚامس٘: عبساهلل بٔ ْادص،

 ْعِٝ. غأيت أب٢ عٓ٘ فكاٍ: ٖٛ نعٝف اؿسٜح ".

; ض٣ٚ عٓ٘ ايعاَطٟ املسْٞ : ض٣ٚ عٔ قُس بٔ عُطٚ بٔ عطا٤(ٖـ150)ت:مٛ  ـ قُس بٔ عبساهلل اؾب12ْٞ٬

 (.4إمساعٌٝ بٔ عٝاف، ُغ٦ٌ أبٛ ظضع١ عٓ٘؟ فكاٍ: ٫ أعطف٘ )

ٚمحٝس بٔ ضبٝع١ اؿرباْٞ،  : ض٣ٚ عٔ أبٝ٘، ٚعاَط بٔ دؿٝب،ٖـ(150)ت:بعس ـ ايػطٟ بٔ ٜٓعِ اؾب13ْٞ٬

إمساعٌٝ بٔ عٝاف، ٚ، َٚطٜض بٔ َػطٚم اهلٛظْٞ، ٚض٣ٚ: عٓ٘ أبٛ املػري٠ عبس ايكسٚؽ بٔ اؿذاز اـ٫ْٛٞ

(.َٚٔ 5ٚعبس ايطمحٔ بٔ ايهشاى ايبكطٟ، ٚايؿاَٝني; ض٣ٚ عٓ٘ قُس بٔ سطب ا٭بطف، ٚبك١ٝ بٔ ايٛيٝس)

 ا٭سازٜح اييت ضٚاٖا:

                                                           
 .40/415اضٜذ َس١ٜٓ زَؿل ، ٚابٔ عػانط، ت20/102 تٗصٜب ايهُاٍ( 1)

نتاب ايهعفا٤ ايهبري، ؼكٝل: عبس املعطٞ أَني قًعذٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،  ٖـ(:322أبٛ دعفط قُس بٔ عُطٚ بٔ َٛغ٢ )ت:( ايعكًٝٞ، 2)

 .7/58، 4/422، ٚابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 3/441، 211/ 2، 1984ّٖـ/1414، 1بريٚت، ط

ؼكٝـل: عبـس اهلل ايكانـٞ،     ،ايهـعفا٤ ٚاملرتٚنـني   ٖــ(: 579أبٛ ايفطز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بـٔ قُـس )ت:  ، بٔ اؾٛظٟٚا ،6/140( اؾطح ٚايتعسٌٜ 3)

 .2/218، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، )ز. ط، ز. ت(

 . 7/309( ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعسٌٜ 4)

 .3/401ذط، تٗصٜب ايتٗصٜب ، ٚابٔ س10/235، ٚاملعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 6/427( ابٔ سبإ، ايجكات 5)
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َِ اُؾِب ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ُِٓع َٜ ٟٗ بٔ  ْٔٞ قاٍ: َسٖسثين عاَط أــ )أخربْا أمحس بٔ ٜٛغف، قاٍ: سٖسَثٓا أبٛ امُلٔػري٠، قاٍ: َسٖسَثٓا ايٖػٔط ٬َ

إشا ؾبع َٔ ايٓطعاّ قاٍ: "اؿُس هلل محسا  ََِعَسإ، عٔ أبٞ أَا١َ، قاٍ: نإ ايٓا  خايس بٔ َدٔؿٝب، عٔ بٔ

َُػَتِػ٢ٓ عٓ٘ "() ََِهفٍّٞٔ، ٫ٚ  َُباضنا فٝ٘، غرَي   (.1نجريا طٝبا 

ُُِطٚ بٔ عجُإ ب َِٓعِ ــ)َسٖسَثٓا قُس بٔ عًٞ بٔ َخًَف، َسٖسثٓا َع َٜ ٟٓ بٔ  ١ٖٝ بٔ ايٛيٝس، َسٖسثٓا ايٖػٔط ، َسٖسثٓا َبٔك

ٞٗ قاٍ آخط ؾ٤ٞ َأٚق٢ ب٘ ْٔ َِٛظ ََػطٚم اهَل َُٔطُٜض بٔ  ْٔٞ سٖسَثين  َعاش بٔ دبٌ سني َبعج٘ إىل  ضغٍٛ اهلٔل  اِيُذِب٬

ُٔنَي() َٓعِّ ٖٔ فإٕ عباز اهلل َيٝػٛا بامُلَت َُ َٖٓع َُٔ إٔ قاٍ ي٘ ٫ َتَت َٝ  (.2اي

َِٓعِ سٖسَثين ُبِػُط بٔ  ز َٜ ١ٖٝ عٔ ايٖػٔطٟ بٔ  ُِطٚ بٔ عجُإ، َسٖسَثٓا َبٔك ًَف، َسٖسثٓا َع ــ )َسٖسَثٓا قُس بٔ عًٞ بٔ َخ

ِٖسٟ يطغٍٛ اهلل  :ُنَطٜب َسٖسثين ضاؾس بٔ غعس قاٍ طبْل فٝ٘ فان١ْٗ َفأنٌ َٓ٘ ؾ٦ٝا، ثِ زفع٘ إىل عا٥ؿ١  ُأ

: " ُنًٔٞ! ٫; فإٕ طعاَٗا فكاٍ ضغٍٛ اهلل  ٞ ُتِكٔػِ عًٝٗا ٚعا٥ؿ١ ٫ َتأنٌضنٞ اهلل عٓٗا ٚعٓسٙ اَطأ٠ْ فٗ

()" َْ٘ َْ٘ ٫ٚ زخٌ ايَبَصا٤ُ يف ؾ٤ٞ إ٫ َؾا َٝا٤َ َا زخٌ يف ؾ٤ٞ إ٫ َظا  (.3اَؿ

: َٔ ٖـ(202ـ  112) ـ غعٝس بٔ حيٞ ٜٔ َٗسٟ بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عبس ن٬ٍ، أبٛ غفٝإ اؿُريٟ، اؾب14ْٞ٬

ط; مسع سكني بٔ عبس ايطمحٔ، ٚغفٝإ بٔ سػني ٚعٛفا ا٭عطابٞ، َٚعُط بٔ ضاؾس ٚايعٛاّ بٔ أٌٖ ٚاغ

ٚظٜاز بٔ أٜٛب، ٜٚعكٛب  ،سٛؾب، ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ بهط بٔ أبٞ ؾٝب١ ٚإغشام بٔ ضاٖٜٛ٘، ٚغًُٝإ بٔ أبٞ ؾٝذ،

َخ بٗا ٚشنط اؿانِ ايسٚضقٞ، ٚعبس اهلل بٔ قُس بٔ أٜٛب املدطَٞ; ٚغريِٖ. ٚنإ قسٚقا. قسّ بػساز ٚسٖس

، ٚي٘ ٖصا أْ٘ غأٍ ايساضقطين عٓ٘؟ فكاٍ: َتٛغط اؿاٍ; يٝؼ بايكٟٛ ايٓٝػابٛضٟ أبٛ عبس اهلل بٔ ايبٝع

سسثٓا عبس اهلل بٔ أٜٛب املدطَٞ سسثٓا أبٛ غفٝإ اؿُريٟ عٔ غفٝإ بٔ سػني عٔ ايعٖطٟ عٔ  اؿسٜح "

ٜعٛز فكطا٤ أٌٖ املس١ٜٓ ٜٚؿٗس دٓا٥عِٖ فأٚشٕ   نإ ايٓا :قاٍ ،َا١َ بٔ غٌٗ بٔ سٓٝف عٔ أبٝ٘أأبٞ 

خفٓا عًٝو ظ١ًُ  إْاباَطأ٠ َٔ أٌٖ ايعٛايٞ فكاٍ إشا استهطت فآش٢ْْٛ بٗا فسفٓت ي٬ٝ فكايٛا ٜا ضغٍٛ اهلل 

 (.4)"فُه٢ فك٢ً ع٢ً قربٖا ;ايًٌٝ ٖٚٛاّ ا٭ضض فسفٓاٖا

                                                           
ايػٓٔ ايهرب٣، ؼكٝل: ز.عبس ايػفاض غًُٝإ ايبٓساضٟ  ٚغٝس نػطٟٚ سػٔ، زاض ايهتـب   ٖـ(:303أبٛ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب )ت:( ايٓػا٥ٞ، 1)

 . 4/174، ٚايبداضٟ، ايتاضٜذ ايهبري 4/284، ٚابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس4/201ٌٜ، 1991ّٖـ/1411، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

، 1ؼكٝــل: محــسٟ بــٔ عبــس اجملٝــس ايػــًفٞ، َ٪غػــ١ ايطغــاي١، بــريٚت، ط   ،َػــٓس ايؿــاَٝني ٙ(:360أبــٛ ايكاغــِ غــًُٝإ بــٔ أمحــس)ت: ( ايطرباْــٞ، 2)

 .2/307، 1984ّ –ٖـ 1405

، ٚقــشٝض ايرتغٝــب  2/407، يًشــسٜح ؾــٛاٖس قــشٝش١ بأيفــاظ أخــط٣. اْعــط: ا٭يبــاتٞ، قــشٝض ابــٔ َادــ١       2/307 َػــٓس ايؿــاَٝني ( ايطرباْــٞ، 3)

 .3/11ٚايرتٖٝب 

. ٚاؿـسٜح قـشش٘ ا٭يبـاْٞ يف قـشٝض ٚنـعٝف ايٓػـا٥ٞ، املٛغـٛع١ ايؿـا١ًَ، اإلقـساض          2/23، ٚايػُعاْٞ، ا٭ْػـاب  9/75( اـطٝب، تاضٜذ بػساز، 4)

 .5/125ايجايح 
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ػني ايتُٝٞ، ض٣ٚ عٓ٘ عبس اهلل بٔ قاحل : ض٣ٚ عٔ أمحس بٔ اؿٖـ(200)ت:مٛ ـ قُس بٔ دعفط اؾب15ْٞ٬ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 (.1)بٔ غعس ناتب ايًٝح

 : ض٣ٚ عٔ كًس بٔ سػني، ض٣ٚ عٓ٘ عبساهلل بٔ غًُٝإ.ٖـ(200)ت: بعس ـ عًٞ بٔ قسق١ اؾب16ْٞ٬

َُط بٔ َأمحس بٔ ؾاٖني قاٍ: َسٖسَثٓا2ضٟٚ ي٘ َٔ اٯثاض: قاٍ أبٛ ْعِٝ) اٍ َعِبس اهلل بٔ غًُٝإ; ق (:" َسٖسَثٓا ُع

َسٖسَثٓا عًٞ ابٔ قسق١ اؾب٬ْٞ قاٍ: مسعت كًس بٔ سػني عٔ ٖؿاّ بٔ سػإ قاٍ نٓت أَؿٞ خًف 

ايع٤٬ بٔ ظٜاز ايعسٟٚ فهٓت أتٛق٢ ايطني قاٍ فسفع٘ إْػإ; فٛقعت ضدً٘ يف ايطني; فدان٘ فًُا ٚقٌ إىل 

 ايصْٛب; فإشا ٚقع فٝٗا خانٗا". ايباب; ٚقف! فكاٍ: ضأٜت ٜا ٖؿاّ! قًت ْعِ! قاٍ: نصيو املط٤ املػًِ ٜتٛق٢

(: "ضبٝع١ بٔ اؿاضخ بٔ عبٝس، ٜٚكاٍ ابٔ 3: قاٍ ابٔ عػانط)ٖـ(250)ت: مٛ  ـ ضبٝع١ بٔ اؿاضخ اؾب17ْٞ٬

، ٚسسخ عُل عٔ دعفط بٔ عبساهلل بٔ اؿاضخ، أبٛ ظٜاز اؾب٬ْٞ اؿُكٞ، ايكانٞ، قسّ زَؿل ٚسسخ بٗا

قُس بٔ ظٜاز، ٚأمحس بٔ ايفطز، ٚغًُٝإ بٔ غ١ًُ، ٚأمحس بٔ سٓبٌ، عبساهلل ايػاملٞ ٚعتب١ بٔ ايػهٔ، ٚ

أمحس بٔ عُطإ بٔ ٚاؾباض اـباٜطٟ، ٚمسع َٓ٘ ضابع بٔ عبس اهلل املكسغٞ،  َٛغ٢ بٔ أٜٛب، ٚعبساهلل بٔ عبسٚ

، َٔ (4)، ٚإبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عبٝس بٔ د١ٓٝٗ أبٛ إغشام ايؿٗطٚظٟدابط، ٚقُس بٔ إبطاِٖٝ ايؿافعٞ

َطٜٚات٘:" سسثٓا ضبٝع بٔ اؿاضخ بسَؿل سسثٓا دعفط بٔ عبساهلل ايػاملٞ سسثٓا إمساعٌٝ بٔ عٝاف عٔ 

ْاقٝت٘  عبساهلل بٔ زٜٓاض عٔ ايعٖطٟ، عٔ عبٝساهلل بٔ عبساهلل بٔ عتب١ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ: " غسٍ ضغٍٛ اهلل

 .(5)َا ؾا٤ اهلل ثِ فطم فطم أٌٖ ايهتاب"

(: " اؾب٬ْٞ: َٓ٘ قُس بٔ قسق١ 6قاٍ ابٔ ْاقط ايسٜٔ) :ٖـ(250)ت:بعس ب٬ْٞـ قُس بٔ قسق١ اؾ18

اؾب٬ْٞ أبٛ عبساهلل اؿُكٞ." ض٣ٚ عٔ ايٓػا٥ٞ، ٚقاٍ ٫ بأؽ ب٘، ٚقاٍ أبٛ سامت: قسٚم، ْٚػبت٘ إىل دب٬ٕ; 

ع، ٚعُط بٔ بطٔ َٔ ايُٝٔ، ٖٚٛ دب٬ٕ بٔ غٌٗ..." ض٣ٚ عٔ أبٞ نُط٠ أْؼ بٔ عٝاض ، ٚغٜٛس بٔ عبس ايععٜ

قاحل ا٭ظزٟ ا٭ٚقل، ٚقُس بٔ سطب، ٚقُس بٔ ؾعٝب، ٚايُٝإ بٔ عس٣، ٚقُس بٔ سطب، ٚعُط بٔ 

                                                           
 . 3/138( اـطابٞ، غطٜب اؿسٜح، 1)

، 4ٚطبكــات ا٭قــفٝا٤، زاض ايهتــاب ايعطبــٞ، بــريٚت، ط سًٝــ١ ا٭ٚيٝــا٤ ٖـــ(:430٭قــبٗاْٞ )ت:أمحــس بــٔ عبــس اهلل بــٔ أمحــس بــٔ إغــشام ا  ( اأبــٛ ْعــِٝ،2)

 . 22/501، ٚاملعٟ، تٗصٜب ايهُاٍ 2/244 ٖـ1405

 . 7/34، ٚاْعط: ابٔ سبإ، ايجكات18/59( ابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، 3)

هًُـ١ اإلنُـاٍ، ؼكٝـل: ز. عبـس ايكٝـّٛ عبـس ضب ايٓبـ٢، داَعـ١ أّ ايكـط٣، َهـ١           ٖــ(: ت 629أبٛ بهط قُـس بـٔ عبـس ايػـين ايبػـسازٟ )ت:     ( ابٔ ْكط١، 4)

اجملـطٚسني َـٔ ادـسثني ٚايهـعفا٤ ٚاملرتٚنـني،       ٖــ(: 354قُس بـٔ سبـإ بـٔ أمحـس ايتُُٝـٞ ايبػـيت )ت:       ، ٚابٔ سبإ،2/674، ٖـ1410، 1املهط١َ، ط

 .2/225، 1/269، ٖـ1396، 1ؼكٝل: قُٛز إبطاِٖٝ ظاٜس، زاض ايٛعٞ، سًب، ط

: ضدايـ٘ ثكـات ضدـاٍ ايؿـٝدني غـري محـاز بـٔ خايـس فُـٔ          يف تعًٝكـ٘ عًـ٢ اؿـسٜح    ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط قاٍ .18/60( ابٔ عػانط، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل 5)

 .3/215. َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ ضداٍ َػًِ ٚايكٛاب يف ٖصا اؿسٜح اإلضغاٍ نُا دا٤ يف املٛطأ

ٖــ(: تٛنـٝض املؿـتب٘ يف نـبط ايـطٚا٠ ٚأْػـابِٗ ٚأيكـابِٗ        842عبساهلل بـٔ قُـس ايكٝػـٞ ايسَؿـكٞ)ت:     مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ( ابٔ ْاقط ايسٜٔ، 6)

 .2/192، 1993ّ، 1ٚنٓاِٖ، ؼكٝل: قُس ْعِٝ ايعطقػٛغٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط
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ٚايٛيٝس بٔ َػًِ، ٚبك١ٝ  ٚقُس بٔ إمساعٌٝ بٔ أب٢ فسٜو، ٚأب٢ س٠ٛٝ ؾطٜض بٔ ٜعٜس املكط٨، قاحل ا٭ظزٟ، ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ٚقاٍ ٫ بأؽ  ;اظٟ; ٚقاٍ قسٚم، ٚايٓػا٥ٞبٔ ايٛيٝس ٚطبكت٘. ٚض٣ٚ عٓ٘ أبٛ سامت قُس بٔ إزضٜؼ املٓصضٟ ايط

ب٘، ٚقُس بٔ سطب اـ٫ْٛٞ، ٚقُس بٔ محري ايػًٝشٞ، ٚقُس بٔ خايس ايٖٛا، ٚقُس بٔ ؾعٝب بٔ 

ايكٝساٟٚ، ٚأبٛ بهط َعبس اهلل  ٚقُس بٔ املعايف بٔ أبٞ سٓع١ً ٚإبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عطم اؿُكٞ، ؾابٛض،

َُط بٔ قُس بٔ ظري)ٚقاٍ نإ َعًُا، ٚ  ،بٔ أبٞ زاٚز  (.1ُٚع

٠اـــــامتــــــ  

يف ايكطٕٚ  ْػتدًل مما غبل; إٔ ايؿدكٝات ايٛقاب١ٝ املصنٛض٠ ٖٞ َٔ عكط ايتابعني ٚتابعِٝٗ            

ٚقسثني ـ نأّ ايسضزا٤ ايٛقاب١ٝ ـ اييت ناْت تعكس سًكات  فكٗا٤ بعهِٗ ، نإاهلذط١ٜ ايج٬ث١ ا٭ٚىل

َصتٗا ايصٜٔ نإ َِٓٗ َٔ ٜهتب عٓٗا ايعًِ ٚاملعاضف. نُا إٔ ْٜٛؼ بٔ َٝػط٠ ع١ًُٝ يف زَؿل، هلا ت٬

اؾب٬ْٞ; ناْت ي٘ سًك١ ع١ًُٝ يًشسٜح يف َػذسٖا، ٚنصا أبٛ ظٜاز ضبٝع١ اؾب٬ْٞ سٖسخ يف زَؿل. ٚسسخ 

 بعهِٗ يف محل َجٌ: قُس بٔ سفل ايٛقابٞ ٚعُط بٔ عبس املًو ايٛقابٞ، ٚضبٝع١ اؾب٬ْٞ. ٚسسخ يف

َا ٜ٪ثط عٔ ايكشاب١ ـ أٟ ٭خباض، ٚاٯثاضٚا ضٚا٠ يًشسٜحدًِٗ ٚبػساز; غعٝس بٔ حي٢ٝ بٔ َٗادط اؾب٬ْٞ، 

 . ، ٚقس ٜطاز ب٘ َا أثط عٔ ايٓاضمحِٗ اهلل تعاىل ٚايتابعني

أعُاٍ إزاض١ٜ يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ يف عكط اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ; َجٌ: َايو بٔ عٝاض يف عسز َِٓٗ  ؾاضى

٬ْٞ )َايو ايساض( فكس عٌُ خاظْا يعُط، ٚيعجُإ، ٚبعهِٗ ؾػٌ أعُاٍ يف عكط بين أ١َٝ; فكس نإ اؾب

أٜٛب بٔ َٝػط٠ اؾب٬ْٞ عاٌَ اـًٝف١ عُط بٔ عبسايععٜع ع٢ً اؾعٜط٠ ايفطات١ٝ، ٚعٌُ هلِ أٜهّا; أخٛٙ ٜعٜس 

نُا إٔ  ،نْٛ٘ قػٛب ع٢ً بين أ١َٝ ٖـ أثٓا٤ ايجٛض٠ ايعباغ132١ٝبٔ َٝػط٠، ٚهلصا قتً٘ دٓس ايعباغٝني غ١ٓ 

غ١ٓ(. ٚتٛىل  30غًُٝإ بٔ ؾطسبٌٝ اؾب٬ْٞ تٛىل قها٤ ايؿاّ يعُط بٔ عبس ايععٜع، ٚاغتُط ع٢ً ايكها٤ )

 أبٛ ظٜاز ضبٝع١ بٔ اؿاضخ اؾب٬ْٞ ايكها٤ يبين ايعباؽ. 

ا٤ قعٜٚٔ، ٚغهٔ ، بُٝٓا غهٔ َايو بٔ عٝاض اؾب٬ْٞ املس١ٜٓ، ٚغهٔ بٓٛ ضدمحلٚ دًِٗ زَؿل غهٔ

; غري إٔ املكازض مل تػفٌ ْػبتِٗ إىل ٚقاب، غعٝس بٔ حي٢ٝ بٔ َٗادط اؾب٬ْٞ ٚاغط، ٚسسخ ببػساز

 ٚدب٬ٕ ٚقاب.

 

 

 

                                                           
، ٚابـٔ  25/392، ٚاملـعٟ، تٗـصٜب ايهُـاٍ    2/180، ايهاؾـف يف َعطفـ١ َـٔ يـ٘ ضٚاٜـ١ يف ايهتـب ايػـت١       ، ايـصٖا ، 7/288ٚ( ابٔ أبٞ سامت، اؾطح ٚايتعس1ٌٜ)

 . 9/205سذط، تٗصٜب ايتٗصٜب 
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 قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع: ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

ٖـ(: ايًباب يف تٗصٜب ا٭ْػاب، زاض 630* ابٔ ا٭ثري، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أبٞ ايهطّ قُس ايؿٝباْٞ اؾعضٟ)ت:

 ّ.1980-ٖـ 1400ت، قازض، بريٚ

ٖـ(: ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ، ؼكٝل: قُس قُس اؿساز، زاض 535 -457* ا٭قبٗاْٞ، إمساعٌٝ بٔ قُس ايتُٝٞ )

 .ـ1409ٖ، 1طٝب١، ايطٜاض، ط

 ّ.2003، 2املٛغٛع١ اي١ُٝٓٝ، َ٪غػ١ ايعفٝف ايجكاف١ٝ، قٓعا٤، ط * أمحس دابط عفٝف ٚآخطٕٚ:

 ٖـ(: 1420* ا٭يباْٞ، قُس ْاقط ايسٜٔ )ت:

 أ ـ ايػًػ١ً ايهعٝف١ ٚاملٛنٛع١، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح

 ّ.2002 -ٖـ  1423، 1ب ـ قشٝض أبٞ زاٚز، َ٪غػ١ غطاؽ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايهٜٛت، ط

 ز ـ  قشٝض ابٔ َاد٘، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح.

 .5ز ـ قشٝض ايرتغٝب ٚايرتٖٝب، َهتب١ املعاضف، ايطٜاض، ط

 ـ  قشٝض ٚنعٝف اؾاَع ايكػري، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح. ـٖ

 ٚـ قشٝض ٚنعٝف ايٓػا٥ٞ، املٛغٛع١ ايؿا١ًَ، اإلقساض ايجايح.

 .1993-1413،  1ـ ظ٬ٍ اؾ١ٓ يف ؽطٜر ايػ١ٓ ٫بٔ أبٞ عاقِ، املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ط ظ

 (: ـ256ٖ* ايبداضٟ، قُس بٔ إبطاِٖٝ اؾعفٞ)ت:

 ّ.2005 - ـ1426ٖ، 1تاضٜذ ا٭ٚغط،ؼكٝل: تٝػري بٔ غعس، زاض ايطؾس،طأ ـ اي

 1986ّ - ـٖ 1406، 1ب ـ  ايتاضٜذ ايكػري، ؼكٝل: قُٛز إبطاِٖٝ ظاٜس، زاض املعطف١ بريٚت، ط

 ز ـ ايتاضٜذ ايهبري، ؼكٝل: ايػٝس ٖاؾِ ايٓسٟٚ، زاض ايفهط، )ز. ط، ز. ت(.

 ط، ز. ت(.ز ـ ايه٢ٓ، زاض ايفهط، بريٚت ، )ز. 

ٖـ(: طبكات ا٭مسا٤ املفطز٠ َٔ ايكشاب١ ٚايتابعني ٚأقشاب 301*ايربزجيٞ، أبٛ بهط أمحس بٔ ٖاضٕٚ )ت:

 ٖـ.1410اؿسٜح، ؼكٝل : عبسٙ عًٞ نٛؾو، زاض املإَٔٛ يًرتاخ، زَؿل، 

 ٖـ(: 458* ايبٝٗكٞ، أمحس بٔ اؿػني بٔ عًٞ)ت:

 ّ.1994ٖـ/1414زض عطا، َهتب١ زاض ايباظ، َه١ املهط١َ، أ ـ غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣، ؼكٝل: قُس عبسايكا

 -ٖـ 1423، 1ب ـ ؾعب اإلميإ، ؼكٝل: ز. عبس ايعًٞ عبس اؿُٝس، َهتب١ ايطؾس يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطٜاض، ط

2003.ّ 

ز ـ نتاب ايسعٛات ايهبري، ؼكٝل: بسض بٔ عبس اهلل ايبسض، َٓؿٛضات َطنع املدطٛطات ٚايرتاخ ٚايٛثا٥ل، 

 ّ.1993 -ٖـ1414ٜٛت، ايه
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ٖـ(: َؿها٠ املكابٝض، ؼكٝل: قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، 741* ايتربٜعٟ، قُس بٔ عبس اهلل اـطٝب )ت: ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 .1985 – 1405، 3املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ط

 ّ.2004* ايتعساز ايػهاْٞ، اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤، ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايسٚيٞ، قٓعا٤ ايُٝٔ، يًعاّ 

 ٖـ(: 579* ابٔ اؾٛظٟ، أبٛ ايفطز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُس )ت:

 ّ.2005ٖـ/1426أ ـ قف١ ايكف٠ٛ، ؼكٝل: ز.عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ، املهتب١ ايعكط١ٜ، قٝسا، بريٚت، 

 ب ـ ايهعفا٤ ٚاملرتٚنني، ؼكٝل: عبس اهلل ايكانٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، )ز. ط، ز. ت(.

ٖـ(: اؾطح ٚايتعسٌٜ، زاض إسٝا٤ 327بٛ قُس عبس ايطمحٔ بٔ أب٢ سامت ايتُُٝٞ ايطاظٟ )ت* ابٔ أب٢ سامت، أ

 ّ.1952ٖـ ـ 1371، 1ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ط

ٖـ(: ا٭غاَٞ ٚايه٢ٓ، ؼكٝل: ٜٛغف 378*أبٛ أمحس اؿانِ، قُس بٔ قُس ايٓٝػابٛضٟ ايَهَطأبٝػٞ )ت:

 ّ.1994، 1املس١ٜٓ املٓٛض٠، طبٔ قُس ايسخٌٝ، زاض ايػطبا٤ ا٭ثط١ٜ ، 

(: املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني، ؼكٝل: ـ405ٖ* اؿانِ، أبٛ عبساهلل قُس بٔ عبساهلل ايٓٝػابٛضٟ )ت:

 ّ.1990ٖـ/ 1411، 1َكطف٢ عبس ايكازض عطا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

 ٖـ(: 354* ابٔ سبإ، قُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايتُُٝٞ ايبػيت )ت:

 ّ.1975ٖـ/1395، 1ؼكٝل: ايػٝس ؾطف ايسٜٔ أمحس، زاض ايفهط، ط أ ـ ايجكات،

 – 1414، 1ب ـ قشٝض ابٔ سبإ برتتٝب ابٔ بًبإ، ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط

1993.ّ 

، 1ز ـ اجملطٚسني َٔ ادسثني ٚايهعفا٤ ٚاملرتٚنني، ؼكٝل: قُٛز إبطاِٖٝ ظاٜس، زاض ايٛعٞ، سًب، ط

 ـ.1396ٖ

 ٖـ(: 852* ابٔ سذط، أمحس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ)ت:

أ ـ تبكري املٓتب٘ بتشطٜط املؿتب٘، ؼكٝل: عًٞ بٔ قُس ايبذاٟٚ، َطادع١: قُس بٔ عًٞ ايٓذاض، زاض ايهاتب 

 ّ.1964ٖـ/1383ايعطبٞ، ايساض املكط١ٜ يًتأيٝف ٚايرتمج١، 

 ، )ز.ت(.1ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ط ب ـ تعذٌٝ املٓفع١، ؼكٝل: ز.إنطاّ اهلل إَساز اؿل، زاض

 ّ.1986ٖـ/1406، 1ز ـ تكطٜب ايتٗصٜب، ؼكٝل: قُس عٛا١َ، زاض ايطؾٝس، غٛضٜا، ط

 ز ـ يػإ املٝعإ، ؼكٝل: عبس ايفتاح أبٛ غس٠، َهتب املطبٛعات اإلغ١َٝ٬، )ز. ط، ز. ت(.

ُٝٔ ٚقبا٥ًٗا، ؼكٝل: إمساعٌٝ فُٛع بًسإ اي ّ(:1960ٖـ/1380* اؿذطٟ، ايكانٞ قُس بٔ أمحس )ت:

 ّ.2004ٖـ/1425، 3بٔ عًٞ ا٭نٛع، َهتب١ اإلضؾاز، قٓعا٤، ط

ٖـ(: نٓع ايعُاٍ يف غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ، ؼكٝل: 975* ابٔ سػاّ اهلٓسٟ، ع٤٬ ايسٜٔ عًٞ املتكٞ)ت: 

 ّ.1998ٖـ/1419، 1قُٛز عُط ايسَٝاطٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
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(: َٔ ي٘ ضٚا١ٜ يف َػٓس أمحس، ؼكٝل: ز.عبس ـ765ُٖس بٔ عًٞ اؿػٝين ايؿافعٞ )ت:* ابٔ محع٠، ق ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 املعاطٞ أَني قًعذٞ، غًػ١ َٓؿٛضات داَع١ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬، نطاتؿٞ، بانػتإ، )ز. ط، ز. ت(.

 ٖـ(: 241* ابٔ سٓبٌ، أبٛ عبس اهلل أمحس بٔ قُس ايؿٝباْٞ )ت:

 بريٚت، )ز. ط، ز. ت(.أ ـ ايعٖس، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 

 ب ـ َػٓس أمحس بٔ سٓبٌ، َ٪غػ١ قططب١، ايكاٖط٠، )ز. ط، ز. ت(.

ٖـ(: قشٝض ابٔ خعمي١، ؼكٝل: ز. 311* ابٔ خعمي١، أبٛ بهط قُس بٔ إغشام ايػًُٞ ايٓٝػابٛضٟ )ت:

 ّ.1970 -ٖـ 1390قُس َكطف٢ ا٭ععُٞ، املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت ، 

ٖـ(: غطٜب اؿسٜح، ؼكٝل: عبس ايهطِٜ إبطاِٖٝ ايععباٟٚ، 388ٔ إبطاِٖٝ)ت:* اـطابٞ، أمحس بٔ قُس ب

 ٖـ.1402داَع١ أّ ايكط٣، َه١، 

 .ٖـ(: تاضٜذ بػساز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، )ز. ط، ز. ت(463* اـطٝب، أبٛ بهط أمحس بٔ عًٞ ايبػسازٟ )ت:

َُط)ت: ًٔف385* ايساضقطين، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ ُع ًٔف، ؼكٝل: َٛفل بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايكازض،  ٖـ(: امل٪َت ٚاملدَت

 ّ.1986 -ٖـ  1406زاض ايػطب اإلغ٬َٞ، بريٚت، 

 ٖـ(: غٓٔ أبٞ زاٚز،  زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت،  )ز. ط، ز. ت(.275*  أبٛ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح)ت:

َُػًِ  ََُٓكٛض َعبساهلل: َٛقف اإلَاَني ايبداضٟ ٚ َُاع يف ايٓػٓس * ايسضٜؼ، َخأيس  ٝٓا ٚايٓػ َٔ اؾرتاط ايًٓك

 ٖـ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو غعٛز، ايػعٛز1414.١ٜاملعٓعٔ َبني املتَعأقطٜٔ، ضغاي١ َادػتري 

(: ايعٝاٍ، ؼكٝل: ز. لِ ـ281ٖ* ابٔ أبٞ ايسْٝا، أبٛ بهط عبساهلل بٔ قُس بٔ عبٝس ايكطؾٞ ايبػسازٟ )ت:

 ّ.1990ٖـ/1410، 1ِٝ، ايسَاّ، ايػعٛز١ٜ، طعبس ايطمحٔ خًف، زاض ابٔ ايك

ٖـ(: ايه٢ٓ ٚا٭مسا٤، ؼكٝل: أبٛ قتٝب١ ْعط قُس 310* ايس٫ٚبٞ، أبٛ بؿط قُس بٔ أمحس بٔ محاز)ت: 

 ّ.2000 -ٖـ  1421، 1ايفاضٜابٞ، زاض ابٔ سعّ، بريٚت، ط

 (: ـ748ٖ* ايصٖا، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ)ت:

، 1ٚٚفٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ، ؼكٝل: ز.عُط عبس ايػ٬ّ تسَط٣، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ط أ ـ تاضٜذ اإلغ٬ّ

 ّ.1987ٖـ/1407

 ّ.1985ٖـ /  1405، 3ب ـ غري أع٬ّ ايٓب٤٬، فُٛع١ َٔ ادككني، َ٪غػ١ ايطغاي١، ط

١ً يًجكاف١ اإلغ١َٝ٬، ز ـ ايهاؾف يف َعطف١ َٔ ي٘ ضٚا١ٜ يف ايهتب ايػت١، ؼكٝل: قُس عٛا١َ، زاض ايكب

 .1992ٖـ ـ 1413، 1َ٪غػ١ عًّٛ ايكطإٓ، دس٠، ط

ز ـ َٝعإ ا٫عتساٍ يف ْكس ايطداٍ، ؼكٝل: ايؿٝذ عًٞ قُس َعٛض  ٚايؿٝذ عازٍ أمحس عبس املٛدٛز، زاض 

 ّ.1995، 1ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
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ايسٜٔ ايبػسازٟ ثِ ايسَؿكٞ * ابٔ ضدب اؿٓبًٞ، اإلَاّ اؿافغ أبٞ ايفطز عبس ايطمحٔ بٔ ؾٗاب  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

(: داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ يف ؾطح مخػني سسٜجّا َٔ دٛاَع ايهًِ ، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاف١ٝ، بريٚت، ـ795ٖ)ت:

 ّ.1993ٖـ ـ 1414، 6ط

ُٓس بٔ عبس ايطٓظام اؿػٝين )ت: ُٓس بٔ ق ٖـ(: تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ، 1205* َطته٢ ايعبٝسٟ، ق

 ، زاض اهلسا١ٜ، )ز. ط، ز. ت(.فُٛع١ َٔ ادككني

 ّ.2002، َاٜٛ 5ٖـ(: ا٭ع٬ّ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، ط1396* ايعضنًٞ، خري ايسٜٔ بٔ قُٛز بٔ قُس )ت: 

(: ايعٖس، ؼكٝل: عبس ايطمحٔ بٔ عبس اؾباض ايفطٜٛا٥ٞ، زاض اـًفا٤ ـ243ٖ*ابٔ ايػطٟ، ٖٓاز ايهٛيف)ت:

 .ٖـ1406، 1يًهتاب اإلغ٬َٞ، ايهٜٛت، ط

زاض ، إسػإ عباؽ، ؼكٝل: ايطبكات ايهرب٣(: ٖـ 230): أبٛ عبس اهلل ايبكطٟ قُس بٔ غعس* ابٔ غعس، 

 .1968ّ ،1، طبريٚت ،قازض

ٖـ(: ا٭ْػاب، تكسِٜ ٚتعًٝل: عبس اهلل 562أبٛ غعس عبس ايهطِٜ بٔ قُس بٔ َٓكٛض ايتُُٝٞ )ت: *ايػُعاْٞ،

 كاف١ٝ، زاض اؾٓإ، بريٚت، )ز.ط، ز. ت(.عُط ايباضٚزٟ، َطنع اـسَات ٚا٭عاخ ايج

ٖـ(: عٕٝٛ ا٭ثط يف فٕٓٛ املػاظٟ ٚايػري، َ٪غػ١ عع ايسٜٔ 734* ابٔ غٝس ايٓاؽ، قُس بٔ عبس اهلل)ت: 

 ّ.1986 -ٖـ 1406يًطباع١ ٚايٓؿط، بريٚت، 

١ً، اإلقساض (: داَع ا٭سازٜح، املٛغٛع١ ايؿاَـ911ٖ* ايػٝٛطٞ، د٬ٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ أبٞ بهط )ت:

 ايجايح.

َُكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١، ؼكٝل: قُس 235* ابٔ أبٞ ؾٝب١، أبٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس ايعبػٞ ايهٛيف )ت: ٖـ(: 

 عٛا١َ، ايساض ايػًف١ٝ اهلٓس١ٜ ايكسمي١، )ز. ط، ز. ت(.

ٞ ٖـ(: ايٛايف بايٛفٝات، ؼكٝل: أمحس ا٭ضْا٩ٚط ٚتطن764*ايكفسٟ، ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ أٜبو)ت:

 ّ.2000 -ٖـ1420َكطف٢، زاض إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت، 

 (: ـ360ٖ* ايطرباْٞ، أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس)ت:

 ٖـ.1413، 1أ ـ ايسعا٤ يًطرباْٞ، ؼكٝل: َكطف٢ عبس ايكازض عطا، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

 ّ.1984 –ٖـ 1405، 1ٚت، طب ـ َػٓس ايؿاَٝني، ؼكٝل: محسٟ بٔ عبس اجملٝس ايػًفٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بري

ز ـاملعذِ ا٭ٚغط، ؼكٝل: طاضم بٔ عٛض اهلل  ٚعبس ادػٔ اؿػٝين، زاض اؿطَني، ايكاٖط٠، طبع١ عاّ 

 ٖـ.1415

 ّ.1983ٖـ/1404، 3ز ـ املعذِ ايهبري، ؼكٝل: محسٟ ايػًفٞ، َهتب١ ايعٖطا٤، املٛقٌ، ايعطام، ط

ٖـ(: ايػ١ٓ ٫بٔ أبٞ عاقِ، ؼكٝل : قُس 287)ت: ايؿٝباْٞ عُطٚ بٔ أبٞ عاقِ ايهشاى ،ابٔ أبٞ عاقِ* 

 ـ.1400ٖ، 1ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، املهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ط
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ٖـ(: َعطف١ ايجكات، ؼكٝل: عبس ايعًِٝ عبس 261)ت: * ايعذًٞ، أبٛ اؿػٔ أمحس بٔ عبساهلل قاحل ايهٛيف ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 ّ.1985 –ٖـ 1405، 1ايععِٝ ايبػتٟٛ، َهتب١ ايساض، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط

(: ايهاٌَ يف نعفا٤ ٖـ365 * ابٔ عسٟ، أبٛ أمحس عبساهلل بٔ عسٟ بٔ عبساهلل بٔ قُس اؾطداْٞ )ت:

 ّ.1988ٖـ ـ1409، 3ايطداٍ، ؼكٝل: حيٞ كتاض غعاٟٚ، زاض ايفهط، بريٚت، ط

كٝل: قب ايسٜٔ ٖـ(: تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ؼ571* ابٔ عػانط، أبٞ ايكاغِ عًٞ بٔ اؿػٔ ابٔ ٖب١ اهلل )ت:

 ّ.1995أبٞ غعٝس عُط بٔ غطا١َ ايعُطٟ، زاض ايفهط، بريٚت، 

نتاب ايهعفا٤ ايهبري، ؼكٝل: عبس املعطٞ  ٖـ(:322* ايعكًٝٞ، أبٛ دعفط قُس بٔ عُطٚ بٔ َٛغ٢ )ت:

 ّ.1984ٖـ/1414، 1أَني قًعذٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

(: َعذِ ايكشاب١، ؼكٝل: ق٬ح بٔ غامل املكطاتٞ، َهتب١ ـ351ٖ* ابٔ قاْع، أبٛ اؿػٔ عبس ايباقٞ)ت:

 ٖـ.1418، 1ايػطبا٤ ا٭ثط١ٜ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ط

ٖـ(: إَتاع ا٭مساع مبا يًٓب٢ َٔ ا٭سٛاٍ ٚا٭َٛاٍ ٚاؿفس٠ ٚاملتاع، 845* املكطٜعٟ، أمحس بٔ ع٢ً املكطٜع٣ )ت:

 ّ.1999/ٖـ1420 ،، بريٚت1، طزاض ايهتب ايع١ًُٝ ، قُس عبس اؿُٝس ايُٓٝػ٢ ؼكٝل:

* عًٞ عبساهلل قاحل )ايسنتٛض(: ك٬ف ٚقاب )َٔ َٓتكف ايكطٕ ايػازؽ ست٢ َٓتكف ايكطٕ ايتاغع 

 ّ.2010اهلذطٜني( زضاغ١ تاضخي١ٝ ٚسهاض١ٜ، ضغاي١ زنتٛضا٠ غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ اٯزاب، داَع١ قٓعا٤، 

يتسٜٚٔ يف أخباض قعٜٚٔ، ؼكٝل: ععٜع اهلل ايعطاضٟ، ٖـ(: ا623* ايكعٜٚين، عبس ايهطِٜ بٔ قُس ايطافعٞ)ت:

 ّ.1987زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 

 (: ـ747ٖ* ابٔ نجري، أبٛ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط ايكطؾٞ ايسَؿكٞ )ت:

 ّ.1988 -ٖـ1408، 1أ ـ ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ؼكٝل: عًٞ ؾريٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، ط

ري، ؼكٝل: َكطف٢ عبس ايٛاسس، زاض املعطف١ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، بريٚت، ب ـ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ نج

 ّ.1976ٖـ/1396

ٖـ(: اإلنُاٍ يف ضفع ا٫ضتٝاب عٔ امل٪تًف ٚاملدتًف يف 475* ابٔ َان٫ٛ، عًٞ بٔ ٖب١ اهلل بٔ أبٞ ْكط )ت:

 ٖـ.1411، 1ا٭مسا٤ ٚايه٢ٓ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،ط

(: ايعٖس، ؼكٝل: سبٝب ايطمحٔ ا٭ععُٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ـ181ٖساهلل املطظٟٚ )ت:* ابٔ املباضى، عب

 )ز.ط، ز.ت(.

* قُس عبس ايكازض: داَع مشٌ أع٬ّ املٗادطٜٔ املٓتػبني إىل ايُٝٔ ٚقبا٥ًِٗ، قسض بإؾطاف ٚظاض٠ ايجكاف١ 

ّ، 1977ٖـ/1397ه١َٛ ايعطام، زاض ايطؾٝس، ٚايػٝاس١ يف مجٗٛض١ٜ ايُٝٔ ايسميكطاط١ٝ ايؿعب١ٝ بايتعإٚ َع س

 ّ.1980ٖـ/1400زاض اؿط١ٜ يًطباع١، بػساز، 
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ُْعِٝ بٔ محاز )ت: ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ٙ(: نتاب ايفنت، ؼكٝل: مسري أَني ايعٖريٟ، َهتب١ ايتٛسٝس، ايكاٖط٠، 228* املطٚظٟ، 

 ٖـ.1412، 1ط

، ؼكٝل: ز. بؿاض عٛاز َعطٚف، ٖـ(: تٗصٜب ايهُا742ٍ* املعٟ، ٜٛغف بٔ ايعنٞ عبسايطمحٔ أبٛ اؿذاز )ت:

 ٖـ.1400، 1َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط

ٖـ(: ايه٢ٓ ٚا٭مسا٤، ؼكٝل: عبس ايطسِٝ قُس أمحس 261* َػًِ، بٔ اؿذاز بٔ َػًِ ايكؿريٟ )ت:

 ٖـ. 1404، 1ايكؿكطٟ، اؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ، ط

(: ْػد١ أبٞ َػٗط، ؼكٝل: فسٟ فتشٞ ـ218ٖ: * أبٛ َػٗط، عبس ا٭ع٢ً بٔ َػٗط بٔ عبس ا٭ع٢ً)ت

 ٙ.1410. 1ايػٝس، زاض ايكشاب١، طٓطا، َكط، ط

 )ز. ت(. 1(: يػإ ايعطب، زاض قازض، بريٚت، طـ711ٖ* ابٔ َٓعٛض، قُس بٔ َهطّ)ت:

ٖـ(: تٛنٝض املؿتب٘ يف 842*ابٔ ْاقط ايسٜٔ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ قُس ايكٝػٞ ايسَؿكٞ)ت:

، 1ايطٚا٠ ٚأْػابِٗ ٚأيكابِٗ ٚنٓاِٖ، ؼكٝل: قُس ْعِٝ ايعطقػٛغٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط نبط

1993.ّ 

ايػٓٔ ايهرب٣، ؼكٝل: ز.عبس ايػفاض غًُٝإ  ٖـ(:303* ايٓػا٥ٞ، أبٛ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب )ت:

 ّ.1991ٖـ/1411، 1ايبٓساضٟ  ٚغٝس نػطٟٚ سػٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

 ٖـ(:430* أبٛ ْعِٝ، أمحس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ إغشام ا٭قبٗاْٞ )ت:

 ٖـ. 1405، 4أ ـ س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ٚطبكات ا٭قفٝا٤، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ط

 ّ.1998 -ٖـ  1419، 1ب ـ َعطف١ ايكشاب١، ؼكٝل: عازٍ بٔ ٜٛغف ايععاظٟ، زاض ايٛطٔ يًٓؿط، ايطٜاض، ط

ٖـ(: ته١ًُ اإلنُاٍ، ؼكٝل: ز. عبس ايكّٝٛ عبس 629ُس بٔ عبس ايػين ايبػسازٟ )ت:* ابٔ ْكط١، أبٛ بهط ق

 ٖـ.1410، 1ضب ايٓب٢، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ املهط١َ، ط

 ٖـ(: ا٭شناض املٓتدب َٔ ن٬ّ غٝس ا٭بطاض،676* ايٟٓٛٚ، أبٛ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ حيٞ بٔ ؾطف)ت:

 ّ.2001ٖـ/١ٝ1422، غٝسْا اؿػني، َكط، طبع١ظنٞ ايباضٚزٟ، املهتب١ ايتٛفٝك ؼكٝل:عُاز

(: ايُٝٔ ايهرب٣:)نتاب دػطايف دٝٛيٛدٞ تاضخيٞ(، َطبع١ ايٓٗه١ ـ1383ٖ* ايٜٛػٞ، سػني بٔ عًٞ )ت:

 ّ.1962ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

قف١ دعٜط٠ ايعطب،  ٖـ(:360* اهلُساْٞ، يػإ ايُٝٔ أبٞ قُس اؿػٔ بٔ أمحس بٔ ٜعكٛب )ت يف سسٚز:

 ّ.1990ٖـ ـ 1410، 1ُس بٔ عًٞ ا٭نٛع اؿٛايٞ، َهتب١ اإلضؾاز، قٓعا٤، طؼكٝل: ق

(: فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايفٛا٥س، زاض ايطٜإ يًرتاخ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، ـ807ٖ* اهلٝجُٞ، عًٞ بٔ أبٞ بهط)ت:

 ٖـ.1407ايكاٖط٠، بريٚت،
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  ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


