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هؤلفات ًسثث لغري أصحاهبا
عثد اآلخز محاد

ال شه أْ األِبٔخ اٌؼٍُّخ رمزعٍ أْ رٕغت اٌىزبثبد واأللىاي ئىل أصؾبهبب ،ولذديبً لًُ
ئْ ِٓ ثشوخ اٌؼٍُ أْ َعبف اٌمىي ئىل لبئٍٗ ،وّب روش اإلِبَ اٌمشؼيب يف ِمذِخ رفغًنٖ،
وِغ رٌه جيذ اٌجبؽش ادلذلك وضًناً ِٓ األلىاي ثً ادلإٌفبد اٌىبٍِخ لذ ٔغجذ ئىل غًن
أصؾبهبب ،ئِب خؽأ وئِب ػّذاً ،ولذ أؽججذ أْ أشًن يف ٘زٖ اٌؼغبٌخ ئىل شٍء ِٓ رٌه
فألىي ئْ شلب ٔغت ئىل غًن أصؾبثٗ ِب ٍٍَ:
 -1كحاب الفوائد املشوق إىل علوم القزآى وعلن الثياى:
ؼجغ ٘زا اٌىزبة ػذح ِشاد ِٕغىثبً ئىل اإلِبَ اثٓ اٌمُُ سمحٗ اهللٌ ،ىٓ ادلالؽظ أْ
أعٍىة رٌه اٌىزبة خيبٌف أعٍىة اإلِبَ اثٓ اٌمُُ ،ووزٌه ختبٌف اِساء اٌىاسدح يف
رٌه اٌىزبة ِب ٘ى ِؼهىد ِٓ اخزُبسد اثٓ اٌمُُ سمحٗ اهلل ،وَىفٍ يف رٌه اإلشبسح ئىل
ِىلف اإلِبَ اثٓ اٌمُُ ِٓ لعُخ اجملبص فهى سمحٗ اهلل وشُخٗ اثٓ رُُّخ َٕىش رمغُُ اٌىالَ
ئىل ؽمُمخ ورلبص ئٔىبساً شذَذاً ،ثً َؼزرب اٌمىي ثبجملبص ؼبغىربً جيت وغشٖ ،ولذ ػمذ فصالً
يف وزبثٗ( :اٌصىاػك ادلشعٍخ ػًٍ اجلهُّخ وادلؼؽٍخ) ثؼٕىاْ( :وغش اٌؽبغىد اٌضبٌش اٌزٌ
وظؼزٗ اجلهُّخ؛ ٌزؼؽًُ ؽمبئك األمسبء واٌصفبد و٘ى ؼبغىد اجملبص) [سلزصش اٌصىاػك
ادلشعٍخ.]4:6 :
أِب اٌىزبة ادلؼٕىْ ثبٌفىائذ ادلشىق فاْ صبؽجٗ َمىي ثزمغُُ اٌىالَ ئىل ؽمُمخ ورلبص،
وَمىي ثىعىد اجملبص يف اٌمشآْ اٌىشمي ،وَىسد ِٓ اَِبد اٌمشآُٔخ شىا٘ذ وضًنح ػًٍ ِب
َزوشٖ ِٓ أٔىاع اجملبص.
وِٓ أعً رٌه وغًنٖ شىه اٌشُخ ثىش ثٓ ػجذ اهلل أثىصَذ سمحٗ اهلل يف وزبثٗ( :اثٓ لُُ
اجلىصَخ ؽُبرٗ وأصبسٖ وِىاسدٖ ص )292-292 :يف ٔغجخ ٘زا اٌىزبة ئىل اثٓ اٌمُُ
سمحٗ اهلل ،وروش أٔٗ مل َش ِٓ ٔغجٗ ئي اثٓ اٌمُُ لجً ؼجؼٗ.

ووبْ اٌشُخ أمحذ شبوش سمحٗ اهلل لذ عجك ئىل رٌه يف ِمبي ٔشش ثبجملٍذ اٌزبعغ ػشش ِٓ
رلٍخ ادلٕبس اٌيت وبْ َصذس٘ب اٌشُخ سشُذ سظب ،ثً عضَ اٌشُخ شبوش ثؼذَ صؾخ ٔغجخ
رٌه اٌىزبة ئىل اثٓ اٌمُُ ،وّب روش سمحٗ اهلل أْ إٌغخخ ادلخؽىؼخ اٌيت ؼُجِغ ػٕهب ٘زا
اٌىزبة وبٔذ ٔغجزٗ فُهب ئىل اثٓ اٌمُُ ِىزىثخ ػٍُهب خبػ عذَذ غًن خػ األصً ،فمًُ
ٌؽبثؼٗ :ال رٕغجٗ الثٓ اٌمُُ فٍؼً وبرت ٘زٖ مل َزؾشَّ إٌغجخ ،وخصىصبً أْ اٌىزبة غًن
ِؼشوف يف وزت اثٓ اٌمُُ فأىب ؤغجٗ ئٌُٗ.
مث وعذد ٘زا اٌىزبة لذ ؼجغ ِإخشاً ثزؾمُك اٌذوزىس صوشَب عؼُذ ػٍٍ ِ،غ رصؾُؼ
ٔغجزٗ ؛ؽُش ثَُّٓ احملمك -عضاٖ اهلل خًناً -ػذَ صؾخ ٔغجخ اٌىزبة ئىل اثٓ اٌمُُ سمحٗ اهلل
،وأٔٗ دلإٌِّف آخش ٘ى زلّذ ثٓ عٍُّبْ اٌجٍخٍ ادلمذعٍ احلٕفٍ اٌشهًن ثبثٓ إٌمُت ،ادلزىىف
عٕخ ٘ 8;:ـ ،وأْ ػٕىاْ اٌىزبة ٌُظ (اٌفىائذ ادلشىق) ،وئمنب ٘ى ِمذِخ يف ػٍىَ
اٌجالغخ وظؼهب اثٓ إٌمُت يف أوي رفغًنٖ ٌٍمشآْ اٌىشمي.
 -2اجلزء األول هي كحاب الفقه على املذاهة األرتعة:

ؼجغ ٘زا اٌىزبة ػذح ؼجؼبد ِٕغىثبً ئىل اٌشُخ ػجذ اٌشمحٓ اجلضَشٌ ،واحلمُمخ أْ
اجلضَشٌ سمحٗ اهلل سغُ أْ ٌٗ اجلهذ األورب يف ئخشاط رٌه اٌىزبة -وّب عُأيت -ئال أٔٗ
مل َٕفشد ثٗ ثً شبسوٗ فُٗ رلّىػخ ِٓ اٌؼٍّبء ،وثٌن َذٌَّ اِْ اٌؽجؼخ اٌضبٌضخ ِٓ رٌه
اٌىزبة اٌصبدسح يف ػبَ ٘5577ـ ،ولذ وعذهتب يف ِىزجخ واٌذٌ سمحخ اهلل ػٍُٗ ،وِٓ
لشاءح ِمذِبد اٌؽجؼبد اٌضالس َزجٌن أْ فىشح ٘زا اٌىزبة لذ ٔشأد يف وصاسح األولبف
ادلصشَخ عٕخ  ،َ5;44ووبْ اٌغشض ِٕهب ئخشاط وزبة عبِغ ألؽىبَ اٌؼجبداد ػًٍ
ادلزا٘ت األسثؼخ ٌزىصَؼٗ ػًٍ أئّخ ادلغبعذ يف ِصش.
ولذ صذسد اٌؽجؼخ األوىل ٌزٌه اٌىزبة عٕخ٘5569ـِ َ5;4:-صذسح دبمذِخ وزجهب
اٌشُخ ػجذ اٌى٘بة خالف سمحٗ اهلل ،ولذ عبء يف رٍه ادلمذِخ أٔٗ لذ شىٍذ جلٕخ ِٓ
ػٍّبء ادلزا٘ت األسثؼخ ٌىظغ رٌه اٌىزبة ،ووبٔذ رٍه اٌٍغٕخ ِىىٔخ ِٓ:
اٌشُخ زلّذ اٌغّبٌىؼٍ واٌشُخ زلّذ ػجذ اٌفزبػ اٌؼٕبين ِٓ ػٍّبء ادلبٌىُخ ،واٌشُخ
ػجذ اٌشمحٓ اجلضَشٌ واٌشُخ زلّىد اٌججالوٌ ِٓ ػٍّبء احلٕفُخ ،واٌشُخ زلّذ عجُغ
واٌشُخ أثى ؼبٌت ؽغٌٕن ِٓ ػٍّبء احلٕبثٍخ ،واٌشُخ زلّذ اٌجبٍ٘ ِٓ ػٍّبء اٌشبفؼُخ.

مث ػهذ ئىل اٌشُخ ػجذاٌشمحٓ اجلضَشٌ (ادلفزش األوي ثبدلغبعذ آٔزان) ًٌنرت وظؼهب
وٍ َىىْ اٌىزبة ػًٍ ٔغك واؽذ ،وَصىؽ اٌؼجبساد ؽىت ال َغزغٍك ػًٍ إٌبط فهُ
ؽىُ ِٓ األؽىبَ ،ولذ لبَ دبب ػهذ ئٌُٗ ِغزؼُٕب ثجؼط أػعبء اٌٍغٕخ.
مث ؼجغ اٌىزبة ؼجؼخ صبُٔخ يف ػبَ ;٘556ـ ِ َ5;51صذسحًًً ثزمذمي ٌٍشُخ ػجذ
اٌشمحٓ ؽغٓ ِذَش لغُ ادلغبعذ ثىصاسح األولبف يف رٌه اٌىلذ ،روش فُهب أْ ثؼط
اٌؼٍّبء أثذوا ِالؽظبد ػًٍ ثؼط ِب رعّٕٗ اٌىزبة ،وذلزا أٌفذ جلٕخ ٌذساعخ رٍه
ادلالؽظبد ورٕمُؼ اٌىزبة لجً ؼجؼٗ ،ووبٔذ رٍه اٌٍغٕخ ِىىٔخ ِٓ اٌشُخ ػجذ
اٌشمحٓ اجلضَشٌ ِٓ ػٍّبء احلٕفُخ ،واٌشُخ زلّذ عجُغ اٌز٘يب ِٓ ػٍّبء احلٕبثٍخ،
واٌشُخ ػجذ اجلًٍُ ػُغً ِٓ ػٍّبء ادلبٌىُخ واٌشُخ زلّذ اٌجبٍ٘ واٌشُخ زلّذ ئثشاُُ٘
شىسٌ ِٓ ػٍّبء اٌشبفؼُخ.
ؤبؼذ ثبٌشُخ اجلضَشٌ حتشَش ػجبساد اٌىزبة ػًٍ اٌىعٗ اٌزٌ َزفك ِغ ِب سأرٗ
اٌٍغٕخ ِٓ اٌزٕمُؼ وأْ َُششف ػًٍ ؼجؼٗ وحتشَشٖ ِٓ اخلؽأ فمبِذ اٌٍغٕخ دبب ػُهذ ئٌُهب
ؽىت أدتزٗ.
مث سُؤٌ أْ ٍَُؾك ثبٌىزبة ثؼط أثىاة اٌفمٗ اٌيت ال غىن ٌٍغّهىس ػٓ رؼٍّهب وٍ٘
أثىاة األظؾُخ واٌزثبئؼ وِب حيً وِب ال حيً ِٓ اٌؽؼبَ واٌششاة واٌٍجبط.
فمبَ ثىظغ ٘زٖ األثىاة ػًٍ ادلزا٘ت األسثؼخ اٌشُخ اجلضَشٌ وػشض ِب وزجٗ ػًٍ
ثبلٍ أػعبء اٌٍغٕخ ،وثؼذ أْ ارفمىا ػًٍ صؾخ ِب يف ٘زٖ األثىاة ؼُجؼذ وعُؼٍذ
ٍِؾمب ثبٌىزبة.
مث ؼجغ اٌىزبة ؼجؼخ صبٌضخ ػبَ ٘5577ـ ،َ5;58 -ولذ عبء يف ِمذِزهب أٔٗ لذ
رىٌذ اإلششاف ػًٍ ؼجؼٗ جلٕخ ِىىٔخ ِٓ اٌشُخ ئثشاُُ٘ اجلجبيل وؽبِذ عبد
اٌشبفؼٌُن ،وزلّىد أثى دلُك وػجذ اٌشمحٓ اجلضَشٌ احلٕفٌُن ،وزلّذ ؽجُت اهلل
اٌشٕمُؽٍ وزلّذ عالِخ ادلبٌىٌُن ،مث أػبدد وصاسح األولبف ؼجؼٗ ػذح ِشاد.
مث أخشط اٌشُخ ػجذ اٌشمحٓ اجلضَشٌ ثؼذ رٌه ؼجؼخ خبصخ ِٓ ٔفظ اٌىزبة ظّٕهب
ثؼط اٌضَبداد واٌزصىَجبد ،ووزت ػٍُهب أٔٗ ِإٌف اٌىزبة دوْ روش ٌٍؼٍّبء اٌزَٓ
شبسوىا يف رأٌُف اٌىزبة ،ولذ روش يف ِمذِخ رٍه اٌؽجؼخ أْ احلبًِ ٌٗ ػًٍ رٌه

اٌؼًّ أٔٗ لذ عبءرٗ سعبئً وضًنح رشًن ثاػبدح إٌظش يف اجلضء األوي ِٓ وزبة اٌفمٗ
ألٔٗ َشزًّ ػًٍ أغالغ فمهُخ وئجيبص يف ِىاؼٓ وضًنح ،وأٔٗ دلب رصفؼ اٌىزبة ثاِؼبْ
وعذ أْ رٍه ادلالؽظبد ذلب زلً ِٓ االػزجبس.
مث أخشط ثؼذ رٌه صالصخ أعضاء أخشي ٌٍىزبة رزعّٓ ثمُخ أثىاة اٌفمٗ اٌيت مل رشد يف
اجلضء اٌزٌ أصذسرٗ وصاسح األولبف.
وال ئشىبي يف ٔغجخ األعضاء اٌضالصخ األخًنح ئىل اجلضَشٌ سمحٗ اهلل فهى صبؽجهب ،وٌىٓ
والِٕب َٕصت ػًٍ اجلضء األوي احملزىٌ ػًٍ لغُ اٌؼجبداد ،و٘ى لغُ ٌُظ ثبذلٌن ئر
٘ى رلٍذ ظخُ حيىٌ أؽىبَ اٌصالح واٌضوبح واٌصُبَ واحلظ ،ولذ لذِٕب أْ اٌشُخ
اجلضَشٌ وبْ ٌٗ إٌصُت األوىف يف حتشَش رٌه اٌمغُ أَعبًٌ ،ىٓ ِب وبْ َٕجغٍ ئغفبي
اٌؼٍّبء اِخشَٓ اٌزَٓ شبسوىا يف مجغ ِبدرٗ وِشاعؼزهب ،ولذ وصً ػذدُ٘ ئىل صالصخ
ػشش ػبدلبً ،فىبْ اإلٔصبف َمزعٍ أْ رزوش أمسبؤُ٘ يف ؼجؼبد رٌه اجلضء ،أو ػًٍ
األلً أْ َشبس ئىل أْ أصً رٌه اجلضء لذ شبسن فُٗ رلّىػخ ِٓ اٌؼٍّبء.
 -5رسالة القحال املٌسوتة لشي اسإسمام اتي جيوية:

وٍ٘ سعبٌخ ِؽجىػخ َٕىش وبرجهب عهبد اٌؽٍت ،وَشي أْ اجلهـبد مل َشـشع يف
اإلعالَ ئال دفؼبً ،ولذ اغزش ثٕغجخ رٍه اٌشعبٌخ ئىل اإلِبَ اثٓ رُُّخ وضًن ِٓ ادلؼبصشَٓ فؼضا
ِب عبء فُهب ئٌُٗ سمحٗ اهلل ،وِٓ ٘إالء اٌشُخ زلّذ أثى ص٘شح سمحٗ اهلل يف وزبثٗ ػٓ اإلِبَ
اثٓ رُُّخ ،واٌذوزىس و٘جخ اٌضؽٍٍُ يف وزبثٗ( :آصبس احلشة يف اٌفمٗ اإلعالٍِ) ،واٌذوزىس
زلّذ خًن ُ٘ىً يف وزبثٗ( :اجلهبد واٌمزبي يف اٌغُبعخ اٌششػُخ) وغًنُ٘.
ٌىٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ ال رصؼ ٔغجزهب ٌشُخ اإلعالَ اثٓ رُُّخ ،فٍُ َزوش٘ب ظّٓ
ِإٌفبرٗ رالُِزُٖ اٌزَٓ اػزٕىا ثبٌىزبثخ ػٕٗ وػٓ ِإٌفبرٗ وبثٓ اٌمُُ واثٓ ػجذ اذلبدٌ
وغًنمهب.
وّب أْ ِب عبء فُهب خيبٌف ِب ٘ى ِؼٍىَ ِٓ ألىاي شُؼ اإلعالَ اثٓ رُُّخ سمحٗ
اهلل ،فهى وغًنٖ ِٓ اٌؼٍّبء اٌغبثمٌن َشي أْ اجلهبد يف اإلعالَ َىىْ ٌٍذفبع وَىىْ
ٌٍؽٍت أَعبً ،وٌىً ِٕهّب أؽىبِٗ وششوؼٗ وظىاثؽٗ اٌيت ال رلبي ٌٍخىض يف رفبصٍُهب

اِْ ،ورٌه صبثذ يف وزبثٗ اٌصبسَ ادلغٍىي ،واجملٍذ اٌضبِٓ واٌؼششَٓ ِٓ رلّىع اٌفزبوي،
وغًن رٌه ِٓ ِإٌفبرٗ سمحٗ اهلل.
وٌزا أٔىش احملممىْ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٔغجخ ٘زٖ اٌشعبٌخ ٌشُخ اإلعالَ اثٓ رُُّخ؛ لبي
اٌشُخ ػجذ اٌشمحٓ ثٓ لبعُ إٌغذٌ عبِغ فزبوي شُخ اإلعالَ يف رٕجُٗ وظـؼٗ يف أوي
اجملٍذ اٌضبِٓ ِٓ رلّىع اٌفزبوي(( :ومل أظغ يف ٘زا اجملّىع ئال ِب أػشفٗ ٌشُخ اإلعالَ،
ولذ أػشظذ ػٓ ٔضس لًٍُ ٔغت ئٌُٗ وّٕظىِخ يف ػمبئذ ،ؤمً زلشف ٌزشن اٌجذاءح ثمزبي
اٌىفبس ،ولذ سد ػٍُٗ اٌشُخ عٍُّبْ ثٓ عؾّبْ ،وأوظؼ حتشَفبرٗ يف ػذح وشاسَظ)).
ولبي اٌشُخ زلّذ ثٓ ئثشاُُ٘ عىاثبً ػًٍ عإاي ؽىي ٔغجخ ٘زٖ اٌشعـبٌخ ٌشـُخ
اإلعالَ اثٓ رُُّخ٘(( :زٖ عشي فُهب حبش يف ِصش ،وثَُّٕب ذلُ ثُبٔبً ربِبً يف ادلىظىع ،وأهنب
ػشظذ ػًٍ ِشبَخ اٌشَبض وأٔىشو٘ب ،و٘زٖ اٌشعبٌخ ؽمُمزهب أْ ثؼعهب ِٓ والِـٗ،
وزلزوف ِٕهب شٍء ،وِذخً فُهب شٍء آخش ،ووالِٗ يف اٌصبسَ ادلغـٍىي واجلـىاة
اٌصؾُؼ وغًنمهب خيبٌف ٘زا)) [ .رلّىع فزبوي اٌشُخ زلّذ ثٓ ئثشاُُ٘ .]565 /8 :
ولبي اٌذوزىس ػٍٍ ثٓ ٔفُغ اٌؼٍُبين يف وزبثٗ( :أمهُخ اجلهـبد يف ٔشـش اٌـذػىح
اإلعالُِخ ص  (( :)564 :وسعبٌخ اٌمزبي ادلٕغىثخ ئىل اثٓ رُُّخ مل رصؼ ٔغجزهب ئٌُٗ فٍُ
َزوش٘ب أػشف إٌبط ثىزت اثٓ رُُّخ و٘ى رٍُّزٖ احملمك اثٓ اٌمُُ ظّٓ ِإٌفـبد اثـٓ
رُُّخ ،ولذ أفشد دلإٌفبد اثٓ رُُّخ سعبٌخ خبصخ ،ػذد فُهب أوضش ِب أٌفٗ اثٓ رُُّـخ ِـٓ
وزت وسعبئً وفزبوي فزوش ِب َمشة ِٓ ادلئزٌن ،ومل َىٓ ِٓ ثُٕهب سعبٌخ اٌمزبي)).
جٌثيهِ :ب روشٖ اٌذوزىس اٌؼٍُبين ِٓ أْ اثٓ اٌمُُ ٘ى ِإٌـف سعـبٌخ (أمسـبء

ِإٌفبد اثٓ رُُّخ) ٘ى ادلؼشوف ادلشهىس ،وٌىين لشأد ِإخشاً أْ رٍه اٌشعـبٌخ ٌُغـذ
الثٓ اٌمُُ ،وئمنب ٍ٘ ٌزٍُّز آخش ِٓ رالُِز شُخ اإلعالَ و٘ى اثٓ سشـُك ادلغـش  ،ومل
أحتمك ِٓ صؾخ رٌه ئىل اِْ ،وٌؼٍٕب ٔؼىد ئىل ِٕبلشخ رٍه اجلضئُخ فُّب ثؼذ دبشـُئخ اهلل
رؼبىل.
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