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الرفجمصالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

وعلىمحمدخلقهخيرعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبها-له

ابنالاماممولفاتأعظممنالقراءلىإنقدمهالذيالكتابفهذاوبعد،

الشيطانمصايدالمولففيهاستقصى،بابهفىنادركتابوهووأجلها،القيم

المولفكانوقدوعلاجها.القلوبأمراضفيبأبوابلهاومهدومكايده،

بأسلوبهكتبهمنعددفيالموضوعهذاتناول،البارعينالقلوبأطباءمن

ويمزجها،السلفوآثاروالسنةالكتابنصوصعلىفيهايعتمد،الخاص

عقيدتهمإصلاحلىإالناسويرشد،والادابالمواعظفيالشعرمنبشيء

المستقيم.الصراطلىإيهمويهد،نفوسهموتزكيةوسلوكهم

تيسرالتيالقديمةمخطوطاتهعلىبالاعتمادالكتاببتحقيققمتوقد

سنةالمولفحياةفيكتبتالتيالنسخةتلكوأقدمهاعليها،الحصول

المولف،تركهكماضوئهافيسليمانصاأستخلصأنوحاولت738،

المتداولةالطبعاتفيالموجودةوالتحريفاتالأخطاءمنكثيراوصححت

وإن،اللهرحمهالفقيحامدمحمدالشيخطبعةعلىبالاعتمادصدرتالتي

الخطية.النسخبعضعلىاعتمدواأنهمأصحابهاادعى

لىإونسبتهعنوانهتحقيقعلىتحتويالكتابعندراسةيليوفيما

وبيان،فيهالمولفومنهج،ومباحثهوموضوعاته،تألمفهوتاريخ،المولف

وطبعاته،،مخطوطاتهووصف،اللاحقةالكتبفيوأثره،وموارده،أهميته

التوفيق.وبادثه،الطبعةهذهفيومنهجي



:الكتابعنوان*

هوكما"الشيطانمصايدفياللهفان"إغاثةمقدمتهفيالمؤلفسماه

بعضفيكذلكوهيغلافها،صفحةوعلىالنسخجميعبداخلمثبت

أجدولم،الكتابطبعاتمعظمفي""منب"في"وتصتحفتالمصادر)1(.

الإغاثةصلةأنظنواالناشرينوكأنوالمصادر.المخطوطاتفيمستندها

.الشيطانمصايدمنوإخراجهإغاثته:العنوانمعنىويكون،أولى"ب"من

إذابالباءوصلتنهاإما)2(الاغاثةبعنوانألفتالتيالكتبجميعولكن

الامة"إغاثة:مثل،الوسيلةذكربعدهاتأتيالتيبالكلمةالمقصودكان

وصلتبأو("،المنهاجبفرائضاللهاجو"إغائة،للمقريزي"الغمةبكشف

مشكلة،أوموضوعأوبابفيوعونهالقارئإمدادالغرضكانإذا"في"

سورةتفسيرفياللهفو"إغاثة"،البردةقصيدةشرحفياللهفان"إغاثة:مثل

الملائكةتسخيرفياللهفانو"إغاثة،الحنفييونسبنلعمر("الكهف

عملفيالملهوفو"إغاثة،البعلبكيالدينتاجمعتوقليوسف"لجانوا

فيالمجدينو"إغاثةالابشادي،شاهينبنلموسىلكسوف("والخسوف

صلةجعليمكنالاخير)هذاللقيرواني"البراهينأمبشرحالدينتصحيح

"إغاثةلجادةاهذهوعلى(.المعنىاختلافعلىالباءأو"في"فيهالإغائة

".الشيطانمصايدفياللهفانإغاثةو"("الغضبانطلاقحكمفياللهفان

.الكتابهذاعنوانفيالشائعالخطأتصحيحفينبغي

.(25/)نيالاماوغاية(2581/)العارفينوهدية(1/921)الظنونكشف(1)

.(1/501،601)الظنونكشفوذيل(1/281،921)الظنونكشفانظر:)2(
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مكايدمناللهفان"إغاثة:بعنوان(1المصادر)بعضفيذكرهوورد

بمقابل"مكايد"كلمةذكرمناكثرالمؤلفبأنتوجيههويمكن،"الشيطان

.العنوانبهذانسخهابعضكانتوربما.متقاربهماوكلا"المصايد"،

علىبالاقتصار")2(الشيطان"مصايدبعنوانالمصادرأغلبوذكرته

الظنونكشففي"السلطان"مصائدلىإذلكوتحرف،منهالثانيلجزءا

على""الشيطانبلفظالكاملبعنوانهالتصريحهناكأنمع(4017)2/

"إغاثةالعنوانمنالاوللجزءاعلىالمصادر)3(بعضواقتصرت.الصواب

مخالفايعتبرولا،الكتبفيومعروفشائعالاختصارهذاومثل."اللهفان

التيالمصادرأغلبفيذكرالمختصرالعنوانوهذا.الكاملللعنوان

سيأتي.كما،الكتابمناقتبست

عنلهتمييزا"الكبرى"الاغاثةباسمالعلمأهلبينمشهوروهو

.الغضبانطلاقحكمفي"الصغرى"الاغاثة

ابنترجمةفيذكرهفكرر(017)6/الذهبشذراتصاحبغربو

وهو،"الشيطانمكايدمناللهفانو"إغاثة"الشيطان"مصايدبعنوانالقيم

منه.وهم

مكتوبوهو.(1/642)الالبابوغذاء(5،933/6017/)الذهبشذرات(1)

بداخلها.ماخلافعلى،الظاهريةنسخةمنالغلافصفحةعلىكذلك

45(،0)2/الحنابلةطبقاتذيل(،101)صرجبابنشيوخمعجممنالمنتقى)2(

522(،)2/المنضدالدر59(،)5/الاحمدالمنهج(،204)3/الكامنةالدرر

.(441)2/الطالعالبدر(،017)6/الذهبشذرات

5(.18)7/الميزانلسان)ر(



المولف:الىنسبتهتحقيق*

ذكرهوقدوأجلها،وأعظمهاالقيمابنمؤلفاتأشهرمنالكتابهذا

ففي،إليهنسبتهصحةتؤكدلهالمتأنيةوالدراسة.سبقكمالهالمترجمون

بيانها:يليوفيما،القيملابنأنهعلىتدلمتعددةشواهدالكتاب

ثابتةوهيلهأخرىمؤلفابلىإمنهمواضعفيالمؤلفإشارةأولا:

المثلينهذينأسرارعلىالكلامذكرنا"وقد:قولهمثل،القيمابنلىإالنسبة

وكتاب32(،)ص"وغيرهالمعالمكتابفيالحكممنتضمناهماوبعض

إليهالمشاروالموضوع،"الموقعين"إعلامبعنوانالمعروفهو""المعالم

.(251-1/051)فيهموجود

فيذكرناهقدجداكثيرذلكمثلفي[الرازي]أيأمثاله"كلام:وقال

المعنىهذابسطناوقد"اخر:موضعوفي72(.)ص"وغيرهالصواعقكتاب

المرسلةالصواعق"كتابفيعليهالكلامواستوفيناالمجاز[مبحث]أي

وفيه،القيمابنكتبأشهرمنوهذا826(.)ص"والمعطلةالجهميةعلى

المتكلمين.منوغيرهالرازيعلىوالردالمجاز،علىالمفصلالكلام

84(:2)صفقال،"السعادةدار"مفتاجكتابلى!منهموضعينفيوأشار

لمسمىاالكبيركتابنافي[النجومأصحاب]أيهؤلاءعلىالردأشبعنا"وقد

صفاتاستحسان]أيذلكإن:قال"ومن86(:1)صوقال.لمفتاج"با

مجرداعرفوإنما،بالفطرةولالعقلبىيعلاملاأضدادها[واستقباحالكمال

هناكوبيناوجها،ستينمنالمفتاجكتابفيبطلانهبيناقد،باطلفقولهالسمع

المشاروالمبحثان."القولهذافسادعلىوالفطروالعقولوالسنةالقراندلالة

.(181-22/بعدها،وما521)2/السعادةدارمفتاجقيإليهما
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أشبعنا"وقد:قالثموالشرعيةالكونيةالارادةعنموضعفيوتحدث

كتاببهوالمقصود49(.)صالقدر"فيالكبيركتابنافيذلكفيالكلام

المذكوروالموضوع،"والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءفيالعليل"شفاء

منه.والعشرينالتاستعالبابفي

المغنيينشبهذكرنا"وقد:آخرهفيوقالالسماعموضوعفيوتكلم

فياهـكبيركتابنافيوإبطالانقضاونقضناها،الشيطانيبالسماعوالمفتونين

الايات،سماعيحركهوماالابياتسماعيحركهمابينالفرقوذكرنا،السماع

منعدوهحتىحضورهفيالعبادمنكثيرعلىدحلتالتيالشبهوذكرنا

وإنما،الكتابذلكفيمستوفىفهوذلكعلىالوقوفأحبفمن.القرب

.(472)ص"الشيطانمكايدمنكونهفييسيرةنبذةلىإههناأشرنا

فيهأشبعفقد،"السماعمسألةعلى"الكلامكتابهالكبيربالكتابوالمقصود

النواحي.جميعمنالسماععلىالكلام

الكلامأشبعنا"وقد:قالالحدودفيالظاهرباللوثالاخذذكرولما

ابنتوستعوقد833()ص"الاحكامطرقباتساعالاعلامكتابفيذلكفي

"الطرقالمعروفكتابهاولفيالموضوعهذاعنالبحثفيالقيم

وأ،الكتابهذابهالمقصوديكوننفاما،"الشرعيةالسياسةفيالحكمية

بذكرهوانفردله،المترجمونيذكرهلمالمذكوربالعنوانمستقلاخركتاب

المؤلف.

منهوسماعه،"شيخنا":بقولهتيميةابنالاسلامشيخلشيخهذكرهثانيا:

هذهجميعمعرفةويمكن،الكتابمنكثيرةمواضعفيعنهونقلهلهوسؤاله

فيتوجدلاوالتحقيقاتالفوائدهذهمنوكثير.الاعلامبفهرسالمواضع



كما.الكتابهذافيالمؤلفبذكرهاوانفرد،المطبوعةالاسلامشيخكتب

"وقد:قولهمثلشاهدها،التيوالامورعاصرهاالتيالاحداثبعضذكر

شيخيدعلىكسرهاسبحانهاللهفيسر،الانصابهذهمنكثيربدمشقكان

كانالذيوالنصب،المخلقكالعمود،الموحديناللهوحزبالإسلام

تحتكانالذيوالنصب،الجهاليعبدهالمصلىعندالنارنجبمسجد

صنمصورةوكان،بهللتبركالناسينتابه،النصارىمقابرعندالذيالطاحون

كانالذيالنصبسبحانهاللهوقطع،بهويتبركونلهينذرونالقلوطنهرفي

رأسهعلىطويلاعموداوكان،المشركونبهويتبركعندهيسرج،الرحبةعند

صغير،مسجدعليهبنيقدنصبالحجردربمسجدوعند،كالكرةحجر

383(.382،)ص"كسرهاللهيسر،المشركونيعبده

ومسجدالاقصدالمسجدفيزمنهفيالسماعأهلبهيقومكانماوذكر

منتمكينهمالمنكراتأعطم"ومن:فقال،الحراموالمسجدبمنىالخيف

عشيةالاقمىالمسجدفيوأهله[السماع]أيهوالملعونالشعارهذاإقامة

منهأخرجناهموقد،منىأيامالخيفمسجدفيأيضاويقيمونه،عرفة

فيوالناسنفسهالحرامبالمسجديقيمونهورأيتهممرارا.والنفيبالضرب

،بعرفاتيقيمونهورأيتهم.شملهموفرقنااللهحزبفاستدعيت،الطواف

هذافيوهم،اللهلىإوالضجيجوالابتهالوالتضرعالدعاءفيوالناس

.(114،214)صوالغناء"والدفباليراعالملعونالسماع

"واخر:فقالكتابينالمنطقردفيتيميةابنالاسلامشيختصنيفوذكر

كبيرا:كتابينوإبطالهردهفيألف،تيميةابنالاسلامشيخذلكفيصنفمن

.(2201)ص"أوضاعهمنكثيروفسادوتهافتهتناقضهفيهبينوصغيرا،
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775(،947)ص"التحليل"إبطال:شيخهمؤلفاتمنأيضاوذكر

كتبهمنستفادو(.9131)ص("المسيحدينبدللمنالصحيحلجوابو"ا

.الكتابهوامشفيذلكعلىنبهناكماتسميتها،دونالأخرى

نصوصامنهقتبسوعنهنقلمنهناكالداخليةالشواهدهذهلىإإضافة

أثربيانفيمنهابعضذكروسيأتيأيديناهبينالذيالكتابفيتوجد

اللاحقة.المؤلفاتفيالكتاب

تاليفه:تاريخ*

حياةفي738سنةكتبتالكتابمنإليناوصلتالتيالنسخأقدمإن

تأليفهفيكون728،سنةشيخهوفاةبعدألفهاكتبهأغلبأنوبما،المؤلف

التيكتبهبعضالفترةهذهفيألفوقد.السنتينهاتينبينالكتابلهذا

و"الصواعق"العليلو"شفاء"السعادةدار"مفتاج:مثلهنا،إليهاأشار

ويشكل".الأحكامطرقباتساعو"الاعلام"الموقعينو"إعلام"المرسلة

سؤالعلىردا074سنةلفهالذيالسماعفيالكبيركتابهفيهذكرأنهعليه

سنةقبلألفهاخركتاباهنايقصدنهفاماالعلماء)1(.منغيرهوإلىإليهوجه

يكملهولممادتهجمعالذيالسماعفيالمعروفكتابهلىإيشيرنهأو738

0.74سنةالموضوعهذافياستفتائهبمناسبةاخرجهولكنه،السنةهذهقبل

الكبيرلكتابه(""الاغاثةفيالمذكورفالوصف،الراجحهوالاحتمالوهذا

منوغيرهالقيمابنيشيرماوكثيراالموجودهالكتابعلىينطبقالسماعفي

ولم،والتأليفالاعدادطورفيتكونالتيمؤلفاتهملىإكتبهمفيالمؤلفين

.مدةبعدإلاللناسواخراجهاضشرهاءنيتمكنوا

22(.)ص"السماعمسألةعلى"الكلاممقدمةانظر(1)

11



ومباحثه:موضوعاته*

بابا:عشرثلاثةعلىكتابهالمؤلفرتب

وممت.وسقممصحمحلىإالملوبانقسامفي-1

القلب*مرضحقحمهذكرفي2-

وشرعية.طبيعيهلىإالقلبأمراضويهادانقسامفي3-

مادةوظلمتهوموته،فيهخمركلمادةواشراقهالقلبحياةأنفي-4

فيه.وفمتةشركل

للحقمدركايكونبأنإلاتحصللاوصحتهالقلبحياةأنفي5-

.غيرهعلىلهموثرالهمريدا

يكونبانإلاصلاحولانعيمولالذةولاللملبسعادةلاأنهفي6-

.سواهماكلمنإليهوأحبمعبودههوإلهه

جميعمنوعلاجهالقلبلأدويةمتضمنالكريمالقرانأنفي7-

أمراضه.

القلب.زكاةفي8-

وأنجاسه.رانهادمنالقلبطهارةفى-9

وصحط.القلبمرضعلاماتفي-01

عليه.التفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجفي-11

.بالشيطانالقلبمرضعلاجفي-12

ادم.ابنبهايكيدالتىالشيطانمكايدفي-13
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لأجله،الكتابوضعالذيهوالاخيرالبابهذاأنالمؤلفذكروقد

الشيطانبهايكيدالتيالمكايدجميعواستقمىكثيرا،توشعفيهولذلك

وتمهيدامدخلاتعتبرالسابقةوالابواببها.يصيدهالتيوالمصايد،الانسان

الثالثالبابتفصيلفيوالبقية،الكتابثمنعلىتزيدلاوكلها،البابلهذا

النبيالموضوعاتاستعرضناواذا.الشيطانمصايدلذكرالمعقودعشر

منأنواعافيهاذكرمختصرةفصولعلىأو،تشتملأنهانجدفيهتناولها

وهي:،مكايده

ثم،منفعتهفيهاأنإليهويخيلالموارديوردهأنهللانسانكيده-

ويقف،ويسلمهعنهويتخلى،عطبهفيهاالتيالمصادريصدره

منه.ويضحاشبهيشمت

يجاهدونهمفلاوليائه،وجنودهمنالمؤمنينيخوفأنه:كيدهمن-

المنكر.عنينهونهمولابالمعروفيامرونهمولا

شاءمنإلاسحرهمنيسلمولادائماً،العقليسحرأنه:مكايدهمن-

أنفعمنأنهإليهيخيلحتىيضرهالذيالفعللهفيزين،الله

.يضرهأنهإليهيخيلحتىينفعهالذيالفعلمنوينفرالاشياء،

لجنة.امناخرجهماحتىوحواءلادممكايدهأول

وعلوالاقدامقوةالانساننفسعلىالغالبرأىإذاأنه:كيدهمن

رأىواذا،يكفيلاأنهويوهمهبهالمأمورعندهيقللأخذالهمة

همته،واضعافتثبيطهفيأخذوالانكفافالإحجامعليهالغالب

تركه.عليهفهونعليهوثقله
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لخيالاتواالمتهافتةوالاراءالباطلالكلام:ومكايدهحيلهمن

المتناقضة.

ورسولهاللهكلامأنالمتكلمينألسنةعلىألقىأنه:كيدهمن

اليقين.تفيدلالفظيةظواهر

والطامات،الشطحمنالمتصوفةجهاللىإألقاهما:كيدهمن

طريقاالعلموراءأنإليهموحىو،الكشفقالبفيلهموأبرزه

بالسنةالتقيدعنغناهمو،العيانكشفلىإبهمأفضىسلكوهإن

.والقران

منأنواعلىإوطلاقتهخلقهبحسنالعبديدعوأن:مكايدهمن

والفجور.الاثام

فياللهرضايكونحيثوصونهاالنفسبإعزازيأمرأنه:مكايدهمن

لها.وابتذاإذلالها

وأزاويةأورباطأومسجدفيبانقطاعهالرجليأمرأن:كيدهمن

أعينهممنوسقطت،للناستبذلتخرجتمتى:لهويقول،تربة

قلوبهم.منهيبتكوذهبت

ضىعليهوالثناءبهوالتمسحيدهبتقبيلالناسيغريأنه:كيدهمن

شأنها.ويعجبهنفسهيرى

العملوالرياضةوالزهدالتخليأربابلىإيحسنأنه:كيدهمن

.الشارعأمرتحكيمدونبهاجسهم

ومشيةوهيئة،واحدةولبسةواحد،زيبلزومأمرهم:كيدهمن

مخترعة.وطريقة،معينوشيخ،معينة
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تفصيللىإانتقلالمختصرةالفصولهذهمنالمؤلفانتهىماوبعد

منوالطوائفالفرقبعضلشيطانبهاكادالتيالمكايدبعضحولالكلام

دروقد.مكانكلفيموجودةومطاهرهاعظيما،ضررهاكانوالتي،الناس

الصراطلهموبينلجماعاتوالفرقتلكبهاتعلقالتيالشبهجميععلى

فيها.وقعواالتيوالصلالاتالانحرافاتبمقابلالمستقيم

مختلفة.جوانبمنحولهاالكلاماطالالتيالمكايدهذهذكريليوفيما

فيالقاهمحتى،والصلاةالطهارةأمرفيبالوسواسللجهالكيده-

علىالمؤلفورد.السنةاتباععنخرجهمووالاغلال،الاصار

الموسوسون.بهاحتحماجميع

وتعظيمهابالقبورالفتنة:الناسأكثربهاكادالتيمكايدهأعظممن-

السرجوإيقادوالقبابالمساجدوبناءاهلها،وفيفيهالغلوو

ذلك.فيأوفعتهمالتيالاموروذكرعليها،

اسمائهوبيانالمحرمةبالآلاتوالغناءالسماع:مكايدهمن

تحريمه.فيالواردةالاحاديثوذكر،وانواعه

وشبهه،فاعله!ي!اللهرسوللعنالذيالتحليلمكيدة:مكايدهمن-

التحليلمصيبةفيالناسوقعماوبيانالمستعار.بالتيس

؟واحدةمثلاثاتقعهلالثلاثالطلاقومبحث،الملعون

ماوإسقاط،اللهحرمماتحليلتتضمنالتيالحيل:مكايدهمن-

يتخلصالتيالحيلمنمثلةو.ونهيهامرهفيومضادته،فرضه

ويسرهشرعهبمااغنانااللهانوبيان.بهوالغدرالغيرمكرمنبها

وذكص.والاحتيالوالخداعالمكرطرقارتكابعنالدينمن

.الشرعفيوحكمهاالحيلأنواع
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عذابمنبسببهيلقونوماالصور،عشاقبهفتنما:مكايدهمن-

والاخرة.الدنيافيوشقاء

.آدملبنيكيدهثمللأبوينكيدهثملنفسهالشيطانكيد-

والشمسالاصنامعبادةونشأة.البعثومنكريالاصناملعبادكيده-

عبادتها.وسببوالقمر،

والملائكة.لحيوانواوالماءالنارلعبادكيده-

وإلهالنور(،)وهوالخيرإله:اثنانالصانعبأنالقائلينللثنويةكيده-

(.الظلمة)وهوالشر

وفرقهم.دينهمأصلوبيان،للصابئةكيده-

صانعها.عنالمصنوعاتعطلواالذينبالدهريةالشيطانتلاعب-

.النبواتوجحدوالشركالتعطيلبسببالفلاسفةضلال-

وعبادةالفلسفةبإدخالالسلامعليهعيسىلدينالنصارىإفساد-

منشيءوذكر.القدسوروحوالابنالابتحادباوالقولالصور

بهم.الشيطانوتلاعب،وضلالاتهمتاريخهم

منشيءوذكر)اليهود(،الغضبيةبالامةالشيطانتلاعب-

ضلالاتهم.

فيمختصرةفصول"فهذه:اخرهفيوقال،الكتابالمؤلفختموبهذا

]لحنيفالمسلمبهايعرفاليهود(،)أيالامةبهذهوتلاعبهالشيطانكيد

منبهاويهتدي،والايمانالعلمنعمةمنعليهبهمنوما،عليهاللهنعمةقدر

.("الطريقسواءلىإلارشادوالتوفيقاللهومن،هدايتهاللهأراد
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فيه:المؤلفمنهج؟

بنصوصالاحتجاجحيثمنكتبهسائرمعالكتابهذافيمنهجهيتفق

الترتيبوحسن،لائمةووالتابعينالصحابةمنالسلفوآثارو]لسنةالكتاب

والايضاجوالتفصيل،اللفظوعذوبةلبيانوقوة،العلميةللمادةوالتنظيم

لتأييدالمتعددةوالوجوهالكثيرةالامثلةوذكر،يتناولهالذيللموضوع

بهاينفردالتيلجليلةاالابحاثببعضوالتنويهرفضها،أوالفكرة

والاهتمام،مؤلفاتهمنعددفيالموضوعاتبعضوتكرار(،1)الكتاب

وعقيدته.وسلوكهاخلاقهفيالمجتمعأمراضبعلاج

فيالقارئيلاحظهاالقيمابنكتببهاتميزتالتيالعامةالسماتهذه

فيذكرهاوأعادكررهاالتيالمباحثبعضوفيه.يديهبينالذيالكتاب

كمامستقلاكتابافيهلففقد،السماعمبحثأمثلتها؟ومن،كتابمنأكثر

،505-1/481)"السالكين"مدارحفيعليهوتكلمهنا،إليهأشار

وكان(.473-004)صأيدينابينالذيالكتابوفي(2704-614/

)2(.جديدةبفوائدموضعكلفيويأتي،كتابكلفييختلفقصده

وذاكرت":قالثم،والقلبلبدنمرضومشخصاتاسبابفيفصلاالمؤلفذكر(1)

معرفةفيالمغربلىإسافرتلووالله:فقالبهذا،بمصرالطبرؤساءبعضمرة

23(.)ص"قالكمااوقليلا،سفرالكانالفائدةهذه

منالماب"هذا:بالشيطانالقلبمرضعلاجفيعشرالثانيالبابتمهيدفيوقال

بهيعتنوالمالسلوكاربابمنوالمتاخروننفعا،واعظمهاالكتابابواباهم

هذافيوقصروذلكفيتوشعوافإنهمتها،وافاوعيوبهاالنفسبذكراعتناءهم

.(51)صه"...الماب

32(.-42)ص"السماعمسالةعلى"الكلاممقدمةانظر)2(
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581-)صهناعليهتكلمفقدوأحكامها،لحيلاموضوعوكذلك

-514،4/1-171)3/("الموقعين"إعلامفيكثيرافيهوتوسع836(،

منالمتأخرينلدىوجدلانهوالتكرار،البسطهذافيمعذوروهو(.171

محارمه،واستحلال،وشرعهاللهدينعلىالحيلأبوابفتحالمذاهبأهل

بالدينوالتبصيرالبلاغواجبمنفكان،نواهيهوارتكاب،حرماتهوانتهاك

أخرجهاالتيالمخادعاتوتلك،الفتاكالمرضهذاالمؤلفيعالجأن

.(براء)1منهاوالشرع،وشرعهاللهدينباسمأناس

عذره836(835-)صهناالمبحثهذانهايةفيالمؤلفذكروقد

كانوقدجداالفصلهذافيالكلامأطلتقد:تقول"لعلك:فقال،ذلكفي

أجدر،بالاطالةوهوذكرنا،مماأعظمالامربل:فيقال.إليهالاشارةيكفي

والمخادعةالمكراهل:الفرقتينهاتينمنعظمتومحنتهالاسلامبلاءفان

فيوالقرمطةوالسفسطةالتحريفوأهل،العملياتفيوالاحتيال

الطائفتين.هاتينمنفمنشؤه-والدنيابل-الدينفيفسادوكل،العلميات

وكفردمائها،فيالامةوعاثت،عنهاللهرضيعثمانقتلالباطلفبالتأويل

منالاسلامعلىفجرى،فرقةوسبعينبضععلىوتفرقتبعضا،بعضها

."....جرىماومكرهمهؤلاءوخداعهؤلاءتاويل

وفي581(،-994)صهناالثلاثالطلاقمسألةأيضاالمؤلفوبحث

(62-14)3/"الموقعينإعلامو"27(1-142)5/المعاد""زاد

.(912-421)3/"السننتهذيبو"628(-916)2/"المرسلةو"الصواعق

.(261)صزيدابوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن(1)
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الفتوىفانذلك،فيوذيووامتحنلاجلهاحيسأنهذلك)1(فيوعذره

جمهورلدىمستتكرأمرواحدةطلقةيقعواحدبلفطالثلاثالطلاقبجعل

علىيطبقونيكادونهمإذ،الناسوعامةالعلمطلابعنفصلاالعلماء،

هذاعنالحديثيكررالمؤلفرايناإذاعجبفلا،واحدةلاثلاثاتقعأنها

لهمؤيداوشرعا،دينايعتقدهماليظهروالبيانالبسطفيويزيده،الموضوع

كلاممنمستفيدا،واللغةوالمعنىوالسنةالكتابمنالادلةوجوهبشتى

مختلفة.مواضعفيشيخه

وشفائها،القلوبوأمراضالصورعشقمثلأخرىموضوعاتوهناك

وهذهالاخر،فيليسمامنهاكلوفي،مؤلفاتهمنغيرهوفيهناعليهاتكلم

عنها.بالحديثنتوسعفلا،كتبهجميعفيطريقته

أهميته:حغ

ومكايده،الشيطانمصايدمنللتحذيرالكتابهذاالمؤلفخصص

الفرقوضلالاتالفاسدةوالاعتقاداتالقلبيةالامراضمنكثيراوتناول

بهايتعلقالتيالشبهوردلجتهامعافيوتوسع،والدراسةبالبحثوالطوائف

!

فيألفتالتيالكتبأفضلمنالكتابهذاويعتبر.لصلالوالبدعرؤوس

وتداولوهالعلماءعليهأثنىوقد،اللهرحمهالقيمابنمؤلفاتأهمومن،بابه

هذافيالكتبمنغيرهعلىوفضلوهشعرامدحهفيونظموا،بينهمفيما

وصففيذكرهتيسيأكما،واقتنائهقراءتهعلىالعلمطالبوحثوا،الباب

كتاب"هو:بهالتعريففيالالوسيشكريمحمودالعلامةقالوقد.النسخ

.(128)صالسابقالمصدرمنالاتيلكلام(1)
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بهبطلو،المطالبمهماتاللهرحمهمؤلفهأودعه،السنةكتبمنمشهور

،جنودهمنهنفرتأنبدعفلا،ومكايدهودسائسه،ومصايدهالشيطانحبائل

.(")1المفسدينعمليصلحلاواللهولياؤه،وأعوانهمنهواضطربت

لجوزياابنالعلامةالبابهذافيالتأليفلىإالمؤلفسبقوقد

"،"الاغاثةمنهجعنيختلفمنهجهولكن،"إبليس"تلبيسالمشهوربكتابه

كتابهلجوزياابنقسمفقد.والمباحثالموضوعاتبعضفياشتركاوإن

البدعوذم،لجماعةابلزومالامرفيمنهاالاولىالاربعةبابا:عشرثلاثةلىإ

التلبيسمعنىوبيان،ومكايدهإبليسفتنمنوالتحذير،لمبتدعين1و

وعلى،والدياناتالعقائدفيإبليستلبيسذكرفيالابوابوبقيةوالغرور.

والزهادالعبادوعلى،والسلاطينالولاةوعلى،العلمفنونفيالعلماء

الكلعلىتلبيسهبذكروختمه.العواموعلى،المتدينينوعلى،والصوفية

الامل.بتطويل

بحيثفيهطالوالصوفيةعلىتلبيسهلذكرالعاشرالبابخصوقد

الطبعةمن378-161)صعليهمالردفيالكتابنصفمنأكثرأصيح

المنيرية(.

وأدوائهاالقلوبأمراضبذكرالمؤلفبدأهفقد"اللهفان"إغاثةأما

البابوخصعشر،ثلاثةأصلمنباباعشراثنيفيعليهاوتكلموعلاجها،

الذي-البابوهذا.آدمبنيبهايكيدالتيالمثميطانمكايدلذكرالاخير

فيهاتناول،كثيرةفصوللىإقسمه-المؤلفذكركماالكتابوضعلاجله

5(.)2/النبهانيعلىالردفيالامانيغاية(1)
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تفصيللىإانتقلثمأولا،لدراسةوبالبحثالعامةالمكايدمنأنواعا

فتكلم،والفرقالطوائفببعضتختصالتيالمكايدبعضحولالكلام

والغناءوالسماعوتعظيمها،بالقبوروالفتنة،والموسوسينالوسوسةعلى

لحيلوا،الثلاثالطلاقومبحث،التحليلومكيدة،المحرمةبالالات

والملائكة،والنارلكواكبوالاصناموعبادةالصور،وعشقنواعها،و

تلاعببذكرالكتابوختم،والفلاسفةلدهريةووالصابئةالثنويةوضلال

ليهود.وبالنصارىالشيطان

)انظرمعدودةمواضعفيإلالجوزبداابنكتابمنالقيمابنينقلولم

اهتموقدبه،يتميزسلوبوخاصمنهجلهمنهماوكل792(،233،ص

الصوفيةعلىوردبالاسانيد،لاثاروالاحاديثمنكثيربذكرلجوزياابن

الفتنةذكرفييتوسعولموالغناء،السماعفيمذهبهمومنهامشبعا،ردا

يكونوهكذا.القيمابنفيهاتوسعكماواليهودالنصارىعلىوالردبالقبور

.المعروفبأسلوبهالاخرعندليسماتناولقدمنهماكل

وهو،وشفاءهاالقلوبأمراضتناولبأنه""الاغاثةكتابويتميز

وتوسع.مؤلفاتهمنعددفيإليهتطرق،القيمابنلدىمحببموضوع

والحيل،والمحللينوالتحليلوالموسوسينالوسوسةموضوعفيكذلك

لدراسةمهمامرجعاكتابهأصبحبحيثذلكوغيرالصوروعشقصحابها،و

فقراتعنهونقلوابعد،فيماالمؤلفونعليهواعتمد،الموضوعاتهذه

الله.شاءإنذكرهتيسيأكما،وتقريبهوتهذيبهباختصارهوقاموا،كثيرة

21



:هردموا*

والفقهالحديثفيمتنوعةمصادرمنالكتابفيالمؤلفنقل

هناأقصدولموغيرها،والتصوفوالتاريخوالادبللغةو(1والتفسير)

النصفيالواردةالكتبفهرسفإنمنها،النقلمواضعوبيانسردها

بيانهناريدو.المواضعجميععنيكشفانالاعلاممنالمؤلفينوفهرس

علىالقارئليكون،الكتابترتيبحسبوالابوابالفصولبعضمراجع

لافانه،فيهالمؤلفمصدرويعرف،موضوعفييقرأعندماالامرمنبينة

متتالية.صفحاتعنهوينقل،المؤلفأوالكتابباسمأحيانايصرح

الكتابمنالاولىالابوابفيوعلاجهاالقلوببأمراضيتعلقماأما

كتبمناستفادبل،معينمصدرعلىفيهايعتمدفلم(174-1)ص

كتابعنالنقلمنوأكثرعموما،واللغةوالزهدوالفقهوالتفسيرلحديثا

الدنيا.بيألابن"النفسمحاسبةو"الدنيا"و"ذمحمد،أللامامالزهد""

مجموع)فيالإسلامشيخشيخهكلاممنمنهالسادسالبابفيواستفاد

كتبه.فيالمعروفمنهجهعلى،بذلكيصرحأندون33(-1/12الفتاوى

"ذمكتابعلىاعتمدالموسوسينوذمالوسواسمبحثوفي

مباحثهمعظمعنهونقل231()صباسمهوصرح،قدامةلابن"الوسواس

كلامه.علىزادهاوفوائدتعليقاتمع،خطبتهمنابتداء

شيخكلامعلىوعبادتهاوتعظيمهابالقبورالفتنةمبحثفيواعتمد

اكثرمنهنقلفقد468(،)تللواحدي""البسيطعلىالتفسيرفياعتمادهجلكان()1

جملامحمدلدكتورالمحققاخيبذلكافادني.الاياتتفسيرفيالمفسريناقوال

.خيزاللهفجزاه،عليهالكتابنصوصوقابل،الاصلاحي



،وفتاواهكتبهمنوغيره"المستقيمالصراط"اقتضاءفيتيميةابنالاسلام

93(.334،3480،351،)صالمواضعبعضفيشيخهباسموصزح

"تلبيسفيبنصهموجودوهو352(،)صعقيلابنالوفاءلابيفصلأونقل

قدامة-ابنوهو-المقدسيمحمدأبيعنونقل(.204)ص"إبليس

"."المغنيفيوكلامه356(،)ص

بيوأالظرطوشيبكربيابيكتاعننقلوالازلامالانصابمبحثوفي

381(.)صالبدعفيشامة

فيالطرطوشيبكربيأكتابعنوالغناءالسماعموضوعفيونقل

ابنوفتاوىللنووي"الطالبين"روضةوعن(،304،114)صالسماعتحريم

أثنائهافيوأوردوالغناء،السماعأسماءوشرح.وغيرها(704)صالصلاح

"الشيطانو"مكايد"الملاهي"ذمكتابعننقلاالغناءذمفيكثيرةأحاديث

نقلكما(،471-434،435،437،438،434،954)صالدنياأبيلابن

ابنعلىورد(،438)صالمناديابنالحسينلابي"الملاهيأحكام"عن

.(954-564)صوجوهمنالمعازفلحديثتضعيفهفيحزم

"بيانالاسلامشيخكتابعلىالتحليلمبحثفياعتمادهجلوكان

مواضعفيمنهبالاستفادةصرحوقد"،التحليلإبطالعلىالدليل

الثلاثالطلاقمبحثفيوكذلك(.947،483،094،294)ص

المعروفة،وفتاواهكتبهفيشيخهكلاممناستفاد(581-994)ص

"الاغاثة"فيالقيمابنذكرهمااصيحبحيث،تلخيصأحسنولخصها

المسألة.هذهفيوبحثبعدهجاءلمنعمدة

إبطالفيشيخهكتابعلىاعتمادهأكثركانأيضالحيلاموضوعوفي
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فيبطةابنكتابمنأيضاستفادوكثيرا،عنهبالنقلصرحوقد،التحليل

6(.587،695،20)صالحيلإبطال

شيخهكلامعلىاعتمدالمحبةعلىوالكلامالصورعشقمبحثوفي

فيالموضوعهذاعلىالكلامفصلوقد888(،872،874،)صأحيانا

منفيهالبحثفاستقمى،""الاغاثةبعدألفهالذي"المحبين"روضةكتابه

جوانبه.جميع

عندللمؤلفالرئيسيالمصدرهوالكلبيلابن""الاصنامكتابوكان

وما579)صعليهوأحالكثيراعنهنقلفقد،الاصنامعبادةعنالحديث

فاقتبس،الموضوعهذافيأيضاإسحاقابنسيرةمناستفادكمابعدها(،

.(079-629،689)صمهمةنصوصامنها

علىاعتمدلفلاسفةووالدهريةوالصابئةالثنويةعنلحديثاوعند

والنحل"و"المللحزملابن""الفصلكتابعنفنقل،والنحلالمللكتب

عيسىبيوكالاشعريالمقالاتأربابوذكر(،5101)صنيللشهرستا

كتابعلىاعتمادهجلوكان(،1201،2701)صوالنوبختيالوراق

رائهموالفلاسفةأقوالذكرعندنيللشهرستا"لنحلو"الملل

كتابذكرأنهإلا،بذلكيصرحلمولكنه(،3301-2701)ص

إنهوقال،الطوسيللنصير"المصارعةو"مصارعةنيللشهرستا""المصارعة

.(1321)صعليهماوقف

وفرقهم:ومجامعهمالنصارىتاريخبيانفيالرئيسيمصدرهوكان

كتابهمنذلككلنقلبأنهصرحوقد،النصرانيالبطريقبنسعيد""تاريخ

علىكبيرااعتمادااعتمدباليهودالشيطانتلاعبذكروفي(.9601)ص



المغربييحيىبنللسموالاليهود"إفحامفيالمجهود"بذلكتاب

كانكتبهممنوغيرهالتوراةمنالمقتبسةالنصوصجميعو(،057)ت

بذلك.المؤلفيصرحولم،الكتابهذابواسطة

في"المسيحدينبدللمنالصحيح"الجوابمنشيخهكلامونقل

نو(9131-1361)صوالانجيلالتوراةفيوالتحريفالتبديلموضوع

.(2411-9131)صإسماعيلالذبيح

المولفامامكانتالتيالرئيسيةالمصادرلبعضسريعاستعراضهذا

النقلعلىيقتصرلمولكنه،مختلفةفنونفيالاخرىالمصادرجانبلىإ

يوجدلاماوتحقيقاتهارائهمنإليهاضافوكثيرا،عليهااستدركبلمنها،

وحقق،والاحاديثالاياتمندقيقةاستنباطاتواستنبطآخر،مصدرفي

.غيرهعندنجدهلابمافيهاوتوسعالموضوعاتبعضفيالقول

اللاحقة:الكتبفيأثره*

عدداختصرهحيث،اللاحقةالكتبفيملموسأثرالكتابلهذاكان

بها،اشتهرالتيالمباحثفيعنهونقلوااخرونعليهواعتمدالمولفين،من

فيه.الواردةالمعلوماتبعضفصححوابعضهمعليهواستدرك

في8(30)تمفلحابن:الكتابلىإالاشارةدونعنهنقلمنقدمو

يطهركما25()1(،-91)ص"الشيطانمكايدمنالانسانمصائب"كتابه

.(681-161)صالقيمابنكتابمعبمقارنته

سليمانالمحققالشيخفضيلة:الاخرىالمصادروببعضالمصدربهذاافادني(1)

خيرا.اللهجزاهالعمير،
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"تنبيهكتابهفي81(4)تالدمشقيالنحاسابن:عنهنقلوممن

مواضعفيعنهنقلكما52(،5،036،03،7030)ص("الغافلين

يسمه.ولم522(،234،803،)ص

"لسانفي852()تحجرابنالحافطعليهوعقبعنهنقلوممن

المؤلفوهمبينفقد،الرازيمقاتلبنمحمدترجمةفي5(18)7/"الميزان

(094)6/("الباري"فتحفيأيضاعنهونقل563(،)ص(""الاغاثةفيذلكفي

وتعقبه.("،عينيوكذبتبالله"آمنت:السلامعليهعيسىقولمعنىفي

،(121)ص("الحاث"سيرفي9(90)تالهاديعبدبنيوسفوذكره

عنكتبهأحدفينقلأنه897()تالامامالدينجماللامهجدهعنونقل

فيالنقلوهذا،"الشيطانمصايد"ذموسماه("اللهفان"إغاثةفيالقيمابن

("لحابا"سيرانظر،الثلاثإمضاءعلىعنهاللهرضيعمرندممسألة

.(521)ص

في368(367،/1)"الافناع"في(689)تلحجاوياعنهونقل

بنمرعيأيضا:النصهذاونقلالقبور،علىالتيالقبابهدمموضوع

البهوتيومنصور25(1/1)"المنتهى"غايةفي(3301)تالكرمييوسف

(4312)تالرحيبانيومصطفى(913)2/("القناع"كشاففي(1501)ت

9(.1/21)"النهىليأومطالب"في

حيث274()5/القدير""فيضفي(3101)تالمناويمنهستفادو

34(.2)ص"الاغاثة"فيوهوالمصدر،يسميأندونالقيمابنكلامنقل

الذهب"شذرات"في(9801)تالحنبليالعمادابنمنهواقتيس

.(3201)صهناالطوميالنصيرفيالقيمابنكلام34(933-0)5/
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مسالة2(54)ص("الايمانحنثمنالامان"معطيةفيايضامنهواقتيس

بوقت.الطلاقتعليق

العديدة"الفواكهكتابهفيعديدةنصوصا(5211)تالمنقورعنهونقل

75(.-57،2،693/274-93256،/1)"المفيدةالمسائلفي

الأفكار""توضيحفي(1821)تالصنعانيالاميرعنهونقل

كتابهتمةخافيعنهنقلكما،المعازفحديثتصحيح(1451/)

-131)ص"والالطافالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفي"الانصاف

.الاصنامعبادمنمأخوذوأنهالقبورتعظيمموضوعفي(611

وظهر،الكتابمننسخةعندهكان(1881)تالسفارينيأنوسيأتي

كتابهفيالسماعمبحثفيكثيرةنصوصاعنهنقلفقد،مؤلفاتهفيذلكأثر

-631،671،681،961-1/481،531،061)"الالباب"غذاء

أيضاعنهونقل(.1/11)مقدمتهفيالرئيسيةالمصادرمنوذكره(،017

351(،-346)5/"الاحكامعمدةبشرحاللثام"كشففيالتحليلمكيدة

منوغيره""الاغاثةفيواحدةالثلاثالطلاقلوقوعالقيمابنانتصاروذكر

.(5/454)مؤلفاته

كتابهفيلخصفقد(7013)تالقنوجيخانحسنصديقالنوابأما

تلاعبلىإالصورعشقمبحثمن(487-2304/)"لخالصا"الدين

فيوقال(.8361511-)ص""الاغاثةفيالكتابنهايةفيباليهودالشيطان

ملخصا".،لىتعااللهرحمهالقيمابنللحافطاللهفانإغاثةمن"انتهى:اخره

بننعمان:7912سنةقبلالكتابمننقلعليهاطلعتمنواخر

محاكمةفيالعينين"جلاءكتابهفي(1317)تالالوسيمحمود
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الاجتهاد.مبحثفي(391)ص"الاحمدين

التلخيص!نبشيءمنهفصلااستلواأوباختصارهقامواالذينأما

مععليهاوقفتالتيالمختصراتهذهذكريليوقيماكثير،فهموالتهذيب

وطبعاتها:مخطوطاتهابيان

بزيارةيتعلقما819()تالبركويعليبيربنمحمدمنهاختصر-1

الاتية:المكتباتفيمختلفةبعناويننسخمنهوتوجدالقبور،

.[9]2657/برلين-

عشر(؛الثانيالقرنمنأ،1-55ب28)ق[14]13برنستون-

نسبة.بلا

كتبت،191-941)ق[مجاميعم]13المصريةالكتبدار-

الفهرس(،915)7/الخديويةفهرسانظر(12110سنة

3(.1/00)الثاني

فهرسانظر[.مجاميع174/6]الكتببدارالتيمورية

.(4/45)التيمورية

التيموريةفهرسانظرعقائد[.]53الكتببدارالتيمورية

(4/231).

81[.]8بحلبالعثمانية

فيهاونسب(1331سنةأ،34-ب02)ق3[290]برنستون

الاماسي.يوسفالدينسنانلىإ

تاري!،دون،4-16)ق[ب2]5765المصريةالكتبدار

.(131)3/الثالثلفهرسانظرا(.المؤلفلىإنسبةوبلا
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بهامشأولاها،عديدةطبعاتالقبور""زيارةبعنوانوطبع

:إستانبول.ط036(392-)ص"الاسلامشرعة"شرح

.1326،الاقداممطبعة

الشامييحيىبنلهاشم("اللهفانإغاثةبتقريبالشيطان"تبعيد

وفي5611[،بالهندالعلماءندوةفيمخطوط(،5811)ت

"صيانةصاحبعنهنقل(.ورقة02)6بالرباطالعامةالخزانة

وذيل5(40)2/العارفينهديةفيوعنوانه925.ص":الانسان

إغاثةمنالمختصرالظمان"موارد(:895)2/الظنونكشف

".اللهفان

أباالرحمنعبدبناللهعبد:اختصره،."..اللهفانإغاثة"مختصر

،م2913/7291،اليمامةدار:الرياض10ط(،2821)تبطين

،م9041/9891،الدرعيةمطابع:الرياض20ط،ص444

.ص244

علىالمبنيالمفيد"الجامعضمن،"الاغاثةمنمباركة"جذوة

:بريدة،الصقعبيالفهداللهعبدعلي:تأليفالتوحيد"تحقيقبيان

.م9691/العليا،9138دار

بنحسنبنعلي:بقلم"اللهفانإغاثةمنالمنتقىالأمان"موارد

ابندار:الرياض،الدمام50ط،الاثريالحميدعبدبنعلي

.ص205،م5141/5991،لجوزيا

سعودالملكجامعةفيمخطوط،ومراتبها"لحيلا"أقساممنه

.بالرياض
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-01

-11

-12

-13

-14

-15

:بيروت.ط،اللهفانإغاثةكتابمناستل"الخناس"الوسواس

تاريخ.بدون،القلمدار

وعنيراجعه،"الشيطانومكايدالوسوسةمنتتخلص"كيف

/1514،طويقدار:الرياض،بادويلانسالمبنأحمد:بنشره

.ص59م،4991

دار:دمشق.ط،"القلوب"طبالشاميأحمدصالحمنهاستخرج

.ص472م،4221/1002،القلم

مكايدعنالستور"كشفالعمرهليلسعيدمنهاستخرج

.ص47،القبور"لاهلالشيطان

.ط،الفقيحامدمحمد:تحقيق،الغناء"أحكامفي"رسالة

"حكمبعنوانأيضاوطبعت.ص3041،48،طيبةدار:الرياض

القيم.لابنالغناء("فيالاسلام

نشر.كجكمروانلهقدم"الجوزيةقيملابنالابتلاء"حكمة

كتابمنأنهعلىالنصجاءهـ.6041سنةالكويت،الارقمدار

5(.4)صالكتابآخرفياللهفانإغاثة

("الجوزيةقيملابنوالابتلاء،البلاءفينافعةجامعة"اصول

المقصود.عبدبنأشرفاستله

قيمابنهههالحافظالامامتأليف،القلوبأمراضفي"رسالة

هـ.3041سنةطيبةدار:نشر،"الجورهية

القيم"لابنالموسوسينوذمالوسوسةفيالشيطان"مكايد

هـ.1041سنةالقاهرة،تيميةابنمكتبةنشر:
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نشر:"الجوزيةقيمابن...الامامتاليف،الخناس"الوسواوس-61

انتقائهعلىنصوام،8491سنةمصر،الاسلاميالتراثمكتبة

.(561)صالكتابآخرفياللهفانإغائةمن

عندالفقهيةالفروق:كتابمقدمةمنمستفادة61-21الارقام

طبعة،الافغانيحبيبسيدللدكتور،الجوزيةقيمابنالامام

هـ.9241الرشد،مكتبة

هـ(4001)تالمقدسيغانملابن"اللهفانإغاثة"مختصر-17

وهذا.لجملامحمدإبراهيمبتحقيق،القرآنمكتبةفيمطبوع

"إغاثةكتابعلى9()صالاثريحسنعليمقدمةمنمستفاد

".اللهفان

.(1401)تالروميالقادرعبدبنلاحمد"اللهفانإغاثةمختصر"-18

.(1)بروكلمانعننقلا(1/531)""الاعلامفيذكره

الخطية:النسخوصف*

كاملةبعصها،العالممكتباتفيكثيرةنسخالكتابهذامنتوجد

علىحصلتوقد.الكتابمنفصلاوقطعةهيماومنها،ناقصةخرىو

وصفها:يليوفيمامنها،نسخسبعمصورات

الأصل()-الميمنيالعزيزعبدالعلامةنسحة(1

آلتوالتي،اللهرحمهالميمنيللعلامةالخاصةالمكتبةمنالنسخةهذه

فيالسندآبادبحيدرشورو()جامالسندجامعةمكتبةلىإمخطوطاتها

الله.حفظهالعميرسليمانالشيخفضيلةإفاداتمن(18-21)الأرقام(1)
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738سنةكتبتحيث،الكتابنسخاقدموهي]36335[.برقمباكستان

نسخهمنالفراغاتفق"وقد:الناسخبخطاخرهافيوجاء،المؤلفحياةفي

ثمانسنةالمرجبرجبالحراماللهشهرمنالاولالعشرالاربعاءيومفي

وصلاتهوباطنا،ظاهراواخراأولاللهوالحمد.الهجريةمئةوسبعوثلاثين

محمدالعالمينربورسولالمتقينوامامالمرسلينسيدعلىتترى

الهوعلى،والنبيينالرسلمنإخوانهجميعوعلى،الامينالمصطفى

المحتاجالضعيفالعبديدعلى.الوكيلونعماللهوحسبنا،جمعينأوصحبه

الدينمحييبنمحمدبنسليمانحاجيبنإبراهيمتعالىاللهرحمةإلى

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالناسخترجمةأجدولم."ولوالديهلهغفر

المنقوطةالدوائرعليهتدلكماالاصلعلىومقابلةمصححةوالنسخة

نادر.فيهاوالخطا،جميلنسخيبخطوهيهوامشها،علىوالتصحيحات

وعلى.سطرا03أو92منهاصفحةكلوفي،ورقة177أوراقهاوعدد

".اللهفان"إغاثة:حديثبخطكتبفوقالايسرالركنفيالغلافصفحة

:الكتابهذامدحفي"ولبعضهماخر:بخطالصفحةوسطفيوكتب

"اللهفان"إغاثةكتابفالزمالشيطانمنتنجوأنشئتإن

الرحمنرضالىإالطريقوهوأمراضهمنالقلبشفاءفيه

جمانفريدمنفيهضمكمعقدهناظمبناندرلله

أذنانلهمنويسمععينترىلوالمصفىالدرهيحكم

معانولطفلفظفيألباباذوتسلبالقلوبتسبيومواعظ

إحسانوفيفضلفيارين)م(الدسعادةأردتإذاعليهفاعكف
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خوانعلىتاسفولافيهبالذيوعمروزيدعنواستغن

"بالغفرانعليكيحودفعسىضارعاالمهيمناللهلىإوافزع

الفقيرنظرتحتموقوفالكتاب"هذااخر:بخطالابياتهذهوتحت

المذكور،عثمانأعرفولم(".جمعينأعليهماللهتابالسنديعثمان

اعلم.واللهعشر،لثالثاوعشرالثانيالقرنمنكانانهعلىيدلوالخط

منأسقطفقد،فاعلبفعلوذلك،موضعينفيخرمالنسخةوفي

من578-005ص97=الورقة)بعدالثلاثالطلاقمبحثعمداالكتاب

وكأن63(.0-584ص8=0الورقة)بعدلحيلاومبحث(،المطبوع

منفأسقطه،الموضعينفيالمؤلفكلاميعجبهلمالمذكورالشخص

وقيمتها؛أهميتهاالنسخةتفقدفلمفيهاالحاصلالنقصهذاومع.النسخة

فيالاولىبالدرجةعليهاالاعتمادفكانفيها،الاخطاءوندرةلصحتهانظرا

منها.النقصواستكمال،الاخرىبالنسخالاستعانةثم،النصإثبات

(م)=31[كا!جاريتمجموعة]برنستونجامعةنسحة2(

يومفيمنهالفراغ"وافقاخرها:فيوجاء0،97سنةكتبتالنسخةهذه

بمدينةوذلك،مئةوسبعتسعينسنةشعبانشهرفييومثالثلجمعةا

الراجيبالتقصيرالمعترفلىتعااللهلىإالفقيريدعلىالمحروسةدمشق

منولإخوانهلهاللهغفر،الحنبلياللهعبدبنريحانالقديرربهعفو

أجمعين،المسلمينولجميعبالمغفرةلهودعافيهنظرولمن،المسلمين

"،العالمينربياامين
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منأنهويبدووغيرها،الحنابلةتراجمكتبفيالناسخترجمةأجدولم

فياللهفانإغاثة"كتابالعنوانصفحةعلىكتبفقد،المؤلفتلاميذ

ناصرالحافطالعلامةالعاملالعالمالامامشيخناتأليف،الشيطانمصايد

بنأيوببنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالبدعةقامعالسنة

بمنهعنهورضيلىتعااللهرحمه،الجوزيةإماملحنبلياالزرعيسعيد

".رحيمرؤوفكريمجوادإنه،وكرمه

علىأسماءهمأثبتواكماالاشخاصمنعددبحوزةالنسخةهذهوكانت

أحدهؤلاءقدمو،الطمسبسببتطهرلمبعضهاولكن،العنوانصفحة

وهناك،اسمهيظهرولم4،81سنةالاولربيعشهرفيالشافعيةالعلماء

مصطفىبنمنيرمحمدالفقيرلىإالتقديرساقهمما":فيهكتباخرتملك

ربيعلشهررمزال(ولعل(".901سنةل22فيكتبهبكتخدارا،المعروف

.9011أيالالفبعد901وسنة،الاول

انسلكقدالقديرالملك"بتقدير:فيهجاءتاريخبدوناخرتملكوهناك

".عنهعفيالحقيرالدينتاجملكسلكفي

العلماءأحدوكتب.القليلإلاكتابتهمنيظهرلمرابعتملكوهناك

اسمه.يطهرولم،.".."طالعه:عليه

أشيركما،الاصلعلىومقابلةمصححةوهيجيد،نسخيبخطوالنسخة

التعليقاتبعضهوامشهاوعلى"،"خبرمزالكتابمناخرىنسخةفيمالىإ

بعضفيالمؤلفكلامعلىالاشاعرةأحدوردالقراء،بعضبخطوالفوائد

يعجبهولم.المخلوقاتعنبائناوكونهاللهعلوموضوعفيوخاصة،المواضع

فائدته.يبينبماعليهفعلق،المنطقعلىالردفيالمؤلفكلامأيضا
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وهيسطرا،12منهاصفحةكلوفي،ورقة342فيتامةالنسخةوهذه

الفراغوتسدالنقصوتكملقليلا،إلاعنهتختلفولا،الاصلمنقريبة

فيالأصلمستوىلىإترقىلاولكنهاالاخطاء،بعضوتصحح،فيهالذي

والضبط.الصحة

()=ك7[40]كوبريللينسحة3(

هذا"انتهى:اخرهفيكتبوقدالبشتكي،إبراهيمبنمحمدبخطهي

محمدبنإبراهيمبنمحمدربهعفولىإالفقيرلنفسهوعلقه،الكتاب

وظاهرا،وباطناوآخراأولاددهلحمدوا،لهاللهغفربالبشتكيالشهير

سنةتوفيالناسخأنوبما،النسختاريخيثبتولم".الوكيلونعماللهحسبنا

وائلأوالثامنالقرنأواخرفيالنسخةهذهكتبأنهفالاغلب0،83

0،75سنةكتبتأنهاالمكتبةفهرسفيذكرمايصحفلاهذاوعلى.التاس

ببدرالمعروفوهو(.)1جمتهترمصادرفيكما748،سنةولدالناسخفان

والسرعةالاتقانمعالكتببنسخمشهوراشاعراأديباكان،البشتكيالدين

يتعبوربمافأكثر،كراريسخمس!اليومفييكتبكانبحيث،الزائدة

والمختصراتالمطولاتمنبخطهوكتب،ويكتبجنبهعلىفيضطجع

لغلبةفيهمرغوباخطهوكان،كثرةلحصراتحتيدخللاماولغيرهلنفسه

الكلماتبعضفتفوته،بسرعةالتعليقبخطيكتبولكنه.عليهالصحة

.الاخرىالنسخعلىالنسخةهذهبمقابلةيظهركما،لجملوا

(591)7/الذهبوشذرات277()6/اللامعوالضوء8(270/)المنتبهتبصير(1)

(.)بشتكالعروسوتاح
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سطرا،23منهاصفحةكلفي،ورقة412النسخةهذهأوراقوعدد

أستفدفلم،الكتابتحقيقمنالانتهاءبعدالنسخةهذهمصورةوصلتنيوقد

كثيرا.اختلافاالنسخفيهااختلفتالتيالمواضعبعضمراجعةفيإلامنها

تركيامنالنسخةهذهبتصويرقيامهعلىالبراكاللهعبدالدكتورأخيوأشكر

خيرا.اللهفجزاه،ليإوإرسالها

()=ظ[585]الظاهريةفي("الدراريالكواكب"نسخة(4

عروةالابن"الدراري"الكواكبالموسوعيالكتابمنمجلديحتوي

مختلفة،بخطوطورقة237في،"اللهفان"إغاثةمننسخةعلى(الحنبلي

منها،بقسماختصمنهمواحدكلالنساخمنمجموعةنسخهاتولىحيث

تاريخآخرهافييثبتولم.صفحاتهافيالاسطرعدديختلفولذلك

أغلبنسختففيها0،83-826السنواتبينكتبتولعلها،النسخ

النسخةوهذه،بدمشقالظاهريةالكتبدارفيالموجودةالكتابمجلدات

وتحريفسقطوفيها،النساخلاختلافنظرالجودةواالصحةفيتتفاوت

علىوكتب.النسخبقيةعلىبمقابلتهايطهركمامنها،كثيرةمواضعفي

الشيطانمكايدمناللهفانإغاثة"كتاب:حديثبخطمنهاالغلافصفحة

عنه".ورضيلىتعااللهرحمهالحنبليالقيمبنمحمدالمحققالإمامتأليف

الظاهرية.الكتبدارختموعليها

(ش)=]3276[تثمسشربيتينسحة(ه

صفحةكلوفي)1(،ورقة237فيجميلنسخيبخطالنسخةهذه

)كذا(وثلاثونوتسعا)كذا(مئتينالكتابهذاورقعدة":العسخةاخرفيكتب(1)

."ورقة
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منالفراغ"وكان:آخرهافيجاءكما،849سنةكتبتسطرا،23منها

أربعسنةشهورمنالمباركشعبان)كذا(عشرينثالثالسبتيومنسخه

بنبكرأبيبنعلي:لىتعااللهلىإالفقيرالعبدبخطمئة،وتسعوثمانين

ياامين،المسلمينولجميعولوالديهلهوغفرعنهاللهعفا،المقدسيعمر

".العالمينرب

قيدوبجواره،المؤلفسموالكتابعنوانالغلافصفحةوعلى

التفالمصطفىالشيخبنالقادرعبد...ربهفضلمن"ملكه:تملك

العبدنوبةفيلىتعا"بحمدهاخر:بخطوتحته".بمنهعنهعفي،الحنبلي

منالعطار،عليالخيرأبيمحمدبنمحمدالغفارمولاهبابلىإالفقير

."1321سنةالاخرربيعفي(الدكدكجي)1محمدالشيخالمرحومتركة

،والكتاببالمؤلفتعريفالناسخبخطيوجدالكتابعنوانوتحت

نفيسة،مصنفاتلهعنهاللهرضيالكتابهذامصنف،لله"الحمد:ونصه

النشأتينتحصيل:ومنها،السعادةدارمفتاحومنها:،تحةالفاتفسيرمنها:

،الكتابهذامصنفاتهوانفس.الطيبالكلمومنها:)2(،السعادتينوتكميل

مرتبتهبعلويعلممماوهووأنفعها،رفعهاووأفضلهامصنفاتهأشرفوهو

الوطر،منهلنيلهاالطلبجوفيالهممبزاةحلقكتابوهو،منزلتهورفع

وحسرتوأربها،البزاةبينفحيلالنظر،ميدانفيالعقولجيادوجالت

سلكفيترجمتهانظر،1311سنةتوفيالعابلسي،الغنيعبدالشيختلاميذمن(1)

.(72-4/52)الدرر

وتحصيلالنشاتينتفصيل"اما."السعادتينوبابالهجرتين"طريق:الكاتبيقصد)2(

ني.الاصفهاللراغبفهو"السعادتين
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الرياضاتبنيرانأنفسهمأذابوا،القوممنهاجفهوطلبها،بدايةفيالخيول

قصير.مدحهطويلفيالتقصير..و.،الشهواتوهجرالصلواتوصكك

".رسمهالزماندرسقديمخطمننقلت

"ثم:السفارينيمحمدالمشهورالحنبليالعالمبخطتملكقيدوتحته

بثمنن،الحنبليالسفارينيمحمدالمليالذليلعبدهلنوبةالعليالمنانساقه

وفيها.وأربعينوثمانومئةألفسنةفيوذلك،ونصفقرولشأربعةقدره

الصلاةعليهمحمدالانامخيرقبروزيارةالحرامبيتهلىإبالحجعلينااللهمن

الجسامالاياديذويوأصحابه،الاعلاموخلفائهالكرامالهوعلى،والسلام

".العظاموالايام

ونعمة،حمدكللولي"الحمد:نصههذاتملكقيدالنسخةآخروفي

لجامعاإمامالعمريخليلالشيخشأنهعزإليهالفقيرمالكهمطالعةأتمها

بإغاثةلهالراسم،لحنبلياالقيمابنولمؤلفهلهغفر،الامويالشريف

شعبان...وكرمهبمنهمنهتعالىاللهأفادنا،الشيطانمصايدفياللهفان

والسنة.الشهرتاريخيطهرلم."..المبارك

الكتابفضلبيانفيشعرالعنوانصفحةقبلالتيالورقهوفي

نصه:وهذا،بخطهالتافلاتيمحمدبنلمحمد

ارتجا،:التافلاتي)1(محمدبنمحمد"لكاتبه

الايمانخلاصةسبلويرومالشيطانمكايديخافمنيا

سنةتوفي.ممتعةترجمة(1-20180)4/الدررسلكفيالمحبيلهترجم1()

1911.

38



"اللهفان"إغاثةزبرطيفيالهدىسننترىكيذيولكشمر

الشانالعليقيمابننجلالحنبليالامامالعلمللعالم

"والاعيانالاعلامومراقدقبرهملحدوالروحالرضاجاد

:لغيرهأخرىأبياتوتحته

"اللهفان"إغاثةكتابيلزمالشيطانوساوسكشفراممن

الايمانشرعةقصدتكوالزموالبهتانالزورقولعنكدع

العرفانذروةفيقرضتهالذيالعلمالعالمبأنواعلم

بهتانوذيضغنيذيقولعنوبجدهبفضلهالغنيوهو

العرفانذوويعرفهوالفضلشنعةوالتحذلق.....و.

البرهانظاهرقولاقالقدالهدىكنزالمصطفىبأنواعلم

النيرانفيصاحيافمقامهالورىكلمنوجهينذاكانمن

والمرجانبالياقوتمشحونزاخربحر"اللهفانو"إغاثة

الشيطانحشىعنثقبكالشهبلالئو........................

للأذهانالبرهانوخلاصةالذكاأربابعندالنهايةفهو

فيوثالثة،الطبفيوأخرى،السبعالمنجياتفيمقطوعةوتحته

لىإهناحاجةولا،الصداعفيورابعة،النحويينعندعمرازيدضربتعليم

إثباتها.

)ظ(.نسخةتشبهوهي،مواضعفيسقطالنسخةهذهوفي

)-ت([]1336ليلالهنسحة6(

52منهاصفحةكلفي،أوراقهترقملمضخممجلدفيالنسخةهذه
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آخرها:فيجاءكما،1901سنةكتبتجيد،نسخيبخطوهيسطرا،

سنةشعبانشهر...فيالضحىفيالسبتيومكتابتهمنالفراغ"وكان

فقرهموالعبادأضعفيدعلى،النبويةالهجرةمنوألفوتسعينإحدى

محمدبنسليمانبنالحافطمحمدبنأحمدالجواد:رئهرحمةإلى

امين.،ولمشايخهولوالديهلهاللهغفر،المصري

"والختاموالاوسطالبدءفيالتمامعلىللهلحمدوا

بنخانسليمالسلطانالغازيوقفختمواخرهاالنسخةاولوفي

الغلافصفحةعلىويوجد.العثمانيةالدولةسلاطينمنخانمصطفى

.الكتابعنواندونالمؤلفاسموذكربتركيا،ليلالهمكتبةختم

فيخطاءوتحريفاتوفيهامجملها،في)ظ(نسخةتشبهالنسخةوهذه

استقصاء.دونالهوامشفيبعضهالىإأشرنامواضع

()=ح[2961]المحموديةنسخة7(

ضمنالمنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةفيالنسخةهذهتوجد

صفحةكلوفي،ورقة176أوراقهاوعدد،المحموديةالمكتبةمجموعة

الناسخبخطاخرهافيوجاء.دقيقنسخيبخطكتبتوقدسطرا،33منها

أمتعالاسلامعمادالعلامةلجليلاالسيدسيدي"بعناية:اسمهيذكرلمالذي

،وحماهلىتعااللهحفظهالشاميالحسينبناحمدبنيحيى:بحياتهالله

اللهوصلى.مجيبقريبسميعإنهفيه،بماوالعملبمعانيهالمأمولوبلغه

ليلةلجمعةايومضحىتمامهمنالفراغوافق.وسلموالهخلقهخيرعلى

وألفومئةوخمسينسبعةعامشهورأحدالاولىجمادىشهرثاني

5711".
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وتحته::المؤلفواسمالكتابعنوانذكرغلافهاصفحةوعلى

عافاه،الصنعانييوسفمحمدسبحانهاللهلىإالفقيرملكفي،لله"الحمد

لىإالفقيرملكلىإانتقل"ثمعليها:مشطوبعبارةوتحته"امين،لىتعاالله

اسمه.طمسالذيالمالكاسمالنقطومكان،."..لىتعاالله

العبادأفقرلنفسهستكتبهمما.لله"الحمد:عليهشطباخرخطوعليها

الحسينبنأحمدبنيحيىالمعاديومفيمحةالمسالىإوأحوجهم

اخرفيالناسخذكرهمايوكدوهذا."يرضيهلمالىتعااللهوفقهم،الشامي

."...اللهلىإالفقيرملكصارثم،دله"الحمد:وتحته.سبقكما،النسخة

.مطموسالمالكواسم

شهرأواخرفيالكتابهذامقابلةفي"شرعنا:تحتهأحدهموكتب

طمس.النقطمكانفي،..."محرم

بنرزقالحاجاللهلىإالفقيرملك"صار:ونصهاخر،تملكوتحته

."1731ربيعشهربتاريخالبابليأحمد

عافاهالبابليحمدأبنرزقالوالدمنعاريةليإصار"ثم:تحتهوكتب

الكاتب.اسموطمس.."..الله

عبدهعلىسبحانهالمنذوبهمن،العالمينربلله"الحمد:وتحته

الكاتباسمسودأيضاوهنا."امينبهماللهلطف....رحمتهلىإالفقير

بالحبر.

،الكتابمدحفيالثمانيةالابياتتلككتبتالغلافصفحةوسطوفي

مضى.فيماذكرهاوسبق،الاصلنسخةعلىأثبتتالتي

فيوتحريفاتخطاءوقيها)ظ(،نسخةتشبهأيضاالنسخةوهذه

النسخة.هوامشفيبعضهاصححوقد،كثيرةمواضع
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النسخ:بقية

منأخرىخطيةنسختوجدسابقاالمذكورةالنسخلىإبالاضافة

عتها:بيانيليوفيمابعضها،علىاطلعتالعالممكتباتفيالكتاب

كتبت،ورقة091)[04]30)الهند(بباتنهخانخدابخشمكتبة-

.(6311سنة

كتبتورقة1)79[بريدة-]2بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبة-

.(9021سنة

كتبت)نسخة[014]بالرياضللافتاءالتابعةالسعوديةالمكتبة-

.(4821سنة

.(4013سنةكتبت،ورقة191)[41]39ببغدادالقادريةالمكتبة-

5031سنةكتبت،ورقة154)7[10]6ببغدادالاوقافمكتبة-

(.القصيمفيجاراللهبندخيلبنصالحبخط

كتبت)نسخة]377[بالرياضللافتاءالتابعةالسعوديةالمكتبة-

مرشد(.العزيزعبدبنصالحبخط4131سنة

274فيوالاخر،الاولناقصة)نسخة[]فيصلالملكمركز-

(.حديثنجديبخط،صفحة

84[.]بالرباطالعامةالخزانة-

372[.0](السليمانية)ضمنبتركياأفنديإبراهيممكتبة-

(.ناقصة)نسخة[شرقيات129]9بلندنالبريطانيالمتحف-

(.صفحة758في)نسخةبحائليعقوببنعليالشيخمكتبة-

(.ورقة4)42[1]655بدلهيهمدردجامعةمكتبة-
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الاتية:المكتباتفيالكتابمنقطعوهناك

(.ورقة)91ي[]182/مرعشفيجلبيمحرممكتبة-

بخط،صفحات)8]869[بالهندلكنوفيالعلماءندوةمكتبة-

(.حديثفارسي

(.ورقة12)70[س!طس!+1أ]139انتاليافياوغلوتكلي

وقد،العالممكتباتفيالكتابمخطوطاتمنعليهوقفتماهذا

قدمهاوالنسخأفضللانها؛النصتحقيقعندمنهانسخبسبعاكتفيت

غيرها.عنوتغنيوأجودها،

طبعاته:في

بالهندبريليمدينةفيالصديقيالمطبعفيمرةلاولالكتابطبع-

اللهعبدالشيخوجدتولكن،الطبعةهذهعلىأطلعولم،4013سنةقبل

"إبراءكتابهفيتهاصفحاعلىبالاحالةعنهانقل(1337)تالغازيفوري

)المطبوع"والبهتانالتهمةمنالشواهدجامعفيمماوالقرآنالحديثأهل

.(4013سنةبالهندبنارسمدينةفي

سنةشعبانفيبالقاهرةالميمنيةالمطبعةفيطبعثم-

صفحاتهاوعدد،الغمراويالزهريمحمدبتصحيحم،0/1322091

.نشرهعندعليهاالاعتمادكانالتيالنسخةعنشيئاندريولا،صفحة423

صفحتين.أوصفحةأحيانابلغمواضعفيسقطالطبعةهذهوفي

الحلبيالبابيمصطفىبمطبعةالفقيحامدمحمدالشيخنشرهثم-

الشيخنسخةعلىفيهاعتمدوقد،جزئينفيم13579391/سنةبالقاهرة

مقروءةمصححةخطيةنسخةبأنهاووصفهابليهد،بنسليمانبناللهعبد
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ومقابلتهاوبقراءتها.لتصحيحووالدقةالضبطغايةفي،محققينعلماءعلى

كانالنقصمنكثيزاووجدجدا،عظيمةفروقاوجدالمطبوعةالنسخةعلى

الكتاببتصحيحالفقيالشيخعنيوقد.بالصفحتينالمواضعبعضفي

الاحاديثومراجعة،الكاملبالشكلوضبطهاوترقيمهاالاياتومراجعة

فيمشكوراجهدابذلوقد.الطاقةقدريجهاوتخرألفاظهاوتصحيح

والمثقفين،القراءلعامةمنهالاستفادةويسر،وخدمتهبتحقيقهالاعتناء

لجزاء.اأحسناللهفجزاه

شكإذاالاصلفيمايغيركاناللهرحمهالشيخأنطبعتهعلىويؤخذ

دونواستحسانهاجتهادهإليهيؤديمالهابدويقترح،عبارةأوكلمةفي

أحياناعلقإنهثم،العلميالتحقيقيتطلبهلمامخالفوهذا،ذلكلىإإشارة

المقامويكونشديد،بأسلوبعليهوتردالمؤلفمقصودتناقضتعليقات

علىعثورهعدمبسببوتحريفاتأخطاءالنصفيوبقيعنها.غنىفي

الله.شاءإناجتهادهعلىوماجورذلكفيمعذوروهو،موثقةقديمةنسخ

مصطفىمطبعةفي،كيلانيسيدمحمد:بتحقيقطبعةلهصدرتثم-

طبعةإعادةوهو،جزئينفيم1381/1691سنةبالقاهرةالحلبيالبابي

.المخطوطلىإالرجوعدون،التعليقاتفيالتحويرمنبشيءالفقي

البلتاجي،أحمدالانورمحمد:وتعليقبمراجعةطبعةصدرتثم-

مجلدين.في3041سنةالقاهرة،العربيالتراثداربمطابع

بالرياضالخانيمكتبةمنعفيفيمحمد:وتعليقبتصحيحوطبع-

لىإرجعأنهذكروقد.م7041/8791سنةببيروتالاسلاميوالمكتب

مواضعفيسقطالطبعةهذهففيذلكومعبينها.وقارنخطيةنسخاربع

44



وقعتالتيوالتحريفاتالاخطاءلىإبالاضافةكثر،أوسطراأحيانايبلغ

لتعليق.والتخريجفيوالاغلاطوالاوهامفيها،

بالرياضالمؤيدمكتبةمن،عيونمحمدبشير:بتحقيقايضاونشر-

ذكروقد.صفحة856في،م4141/3991سنةبدمشقالبياندارومكتبة

وطبعةالطبعةهذهبينفرقيوجدلاولكن،خطيةنسخةعلىاعتمدأنه

نادرا.إلاالفقي

وعصامالمنانعبدحسان:وتعليقوتخريجوضبطبتحقيقوطبع-

.م4141/4991سنةبيروت،الرسالةمؤلمسمةمنالحرستاني،فارس

ناصرمحمدللشيخالاحاديثتخريججهةمنمؤاخذاتالطبعةهذهوعلى

المنانعبدابنتخريبمنبالتحذير"النصيحةبعنواننشرهانيالالباالدين

".الصحيحةالاحاديثلمئاتوتضعيفه،الرجيحةالأئمةلكتب

.بيروتزيدونابندارمن،الجميليالسيد:بتحقيقأيضاوطبع-

دارمن،العلميالسبعاللطيفعبدخالد:بتحقيقأيضاونشر-

بل،خطيةنسخةأيلىإيرجعولم.مجلدينفي،بيروت،العربيالكتاب

ثبتو،الجميليلسيدوعيونوبشيروعفيفيالفقيطبعاتعلىاعتمد

الاوليين.الطبعتينبينالفروق

الحلبيالحميدعبدبنعليبنحسنبنعلي:بتحقيقوطبع-

لجوزياابندارمن،الالبانيالدينناصرمحمدالشيخوتخريج،الاثري

،برنستونجامعةنسخةعلىفيهاعتمدوقد.م142/11002سنةبالدمام

الفقي.طبعةعلىوقابلها
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عليها،عالةكانتالفقيطبعةبعدصدرتالتيالطبعاتهذهغلبو

بينهايذكرخلاففلا،الخطيةالنسخلىإرجعواأنهمأصحابهاادعىوان

لتعليق.والتخريجفيتتفاوتوانما،الفقيطبعةوبين

الطبعة:هذه!!

كما،منهالموجودةالخطيةالنسخأهمعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

وأثبت738،سنةالمؤلفحياةفيكتبتالتيتلكوأقدمهاوصفها،سبق

،ذكرهيحسنماالنسخبينالفروقمنوذكرتضوئها،فيالصحيحالنص

بضبطقمتثمنادرا.إلافيهاالواقعةوالتحريفاتالاخطاءلىإأشرولم

النقولوثقتثم.مناسبةفقراتفيووضعه،منهالضروريوشكلالنص

الأحاديثبتخريجقاموقدغيرها،ومنالمؤلفعنهانقلالتيالمصادرمن

خيرا.اللهفجزاهإيتيم،سعيدبنمصطفىالشيخ:الصحيحينغيرمنوالاثار

فقمت،مختلفةمناسباتفيالمؤلفذكرهشعرالكتابفيويوجد

فيفقومته،النسخفيكثيروخللتحريففيهوكان،منهوجدتمابتخريح

.الاخرىالمصادرلىإوبالرجوعضوئها

وشرحلكتبووالبلدانبالفرقوالتعريفالاعلامبترجمةأهتمولم

عامةلدىمعلومهوبماالكتابتثقلفانها،والمصطلحاتالكلمات

المشهورةوالمصادرالمعاجممراجعةويمكنالعلماء،عنفصلاالمثقفين

منها.شيءلمعرفة

وعلميةلفظيةفهارسصنعتيلزمبماالنصخدمةمنالانتهاءوبعد

بسهولة،بغيتهلىإالقارئليصل،وموضوعاتهالكتابمحتوياتعنتكشف

إليه.يحتاجعماالبحثفيوجهدهوقتهيضيعولا



بحيثوتقديمهالكتابهذاإخراجفيوفقتاننيارجوالختاموفي

فيهكثرتزمنفيونحن،اللهشاءإنبقراءتهالنفعويعم،منهالاستفادةيتيسر

والاساليبالوسائلشتىواتخذت،مكايدهوتنوعتالشيطانمصايد

المستعانوالله،والموبقاتالفواحشنشرلىإوالدعوة،والتضليلللخداع

العظيم.العليبادلهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه

شمسعزيرمحمد
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صسص-ص،ص-
كلتدوىلن!شبا!كفترنرحبئاومال!!كأالىءابرفةتجى

دث3صتفاهبهبهنتازقاوبهمساوا:خوتجال!دصر3ا*أير48لنه!فياامم!لمه

لواص9ااندلخوألدفضاهـامهئعابممفأ"!شاأائتئكل؟ج!)م،لم!فا،غ!

لطفعاوكلإنحفاتهـوكلالهبأبن!ا!3خرجمبنلدنم.تزببئصت!زااتجئع!قي!اللاحا-

واقللأ!ز"حاقيابزحلإاصرصبص!مف!؟شتما-،!ممم!فيرست2ا!اصؤ

نيئير!ولمجاق3%كرك!!باؤشادأهو؟!،حلببكلء!تئآا!ز"مم!!صفي

تجماافيفيللشفواهز!ااحمفطوالتزبرليهي!دةداجزأئمو)ط!ألينزيبلابلةنزبؤ:ا

إءاكإإفيتجزس!لخ!تمحونقتزوكلإمحثاندتجبئقيجمداطبىو!اشنباش"!ا

لم!رباإرابيزرو!كنحلرت!يرإ،!ناوراأ،اخفش3لصزا،ئمرالوأحزؤإج!ا

أبخخلأنجاتج!حالمحال!ابلجتعبىأخيل!ك!!!!بتااللأصئو+!ببن-لأ-!

إبرلهأاض!ا!لس!نبا!لالأصروكلأصنرئم3"!/أتجلط*الم!ا*!لم-3

*..0-.....-؟"!./صسميم

اشحبنحلا،)هـاقل!!ألليل!وعد!!لمأل!لمدا.-،إ.،م-تمارقيا-(!آصذئر،صزط!با

.فا!دء"با-صأ-!يىكلأب!جمهورربتررلكبه!بى!-8-+%أءلم.س-

.حإ-دلت!اصو-حبح!ك!ئما1ممصرهـإ،فبماؤءبهاله!إاس!هـع!ب!فا%ومأإر")لمج!نركةأهـ.!ر"فاإلز"--

ا+خصئمجم!صبىست-بمؤالد!ابرءلرهلو!هـالم!ص-،!*مله/سأ.نض؟فىبر!ا؟كبا-،-ا--،-لم!+ث+إ

!وممضطخنمايختعئبي1إ؟."ا!وا-له.!ا"/حأ!-،..لأ!رءآبرصحه!يؤشاائضفا(ث1ووذعث

افئئ-اص!صوحثأو3-بململموتغ!وإخم!أنجنيفزركأ؟،.-آ.لزاطللا!أسأيز!ببه)ئمار6ب

إ،زبالببةئيبأإ*ر:ثبج!جما--شتإرنربر1إ/،اروط-.برضحزصسلاضتاص!ماإلإعؤ،ت

ك!بئايئ/ةلى؟طجملكيخطش+ل!لم"إصخقأاورةدةدسحبمفطع!فاثو-د"ثر/-،؟ثهـثص!

-خ!ؤدكا!جمببم+-حسأللاالهااف!أ!أ:ذمشلحصاو[!15-.ء-
حاو3،أ!!ايىتهنصوسعهاإظ،بمكأ

الا!ر1يو.رمحضق!ص!ث1فرز-إ!فا9لممثئي.وأث!فئع!ب!!حروكزيص-ا-،9،.ويى)ف)أ

)م(برنستوننسحةمنالأولى[لصفحة
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انلرنضالفرءل!إونو:!المالمحاك؟!ااو/بجائهلمحزا0ج!إبح!ردا

اع!ة!م!ثنا!نرثولمثمو!لكفى،ا!ئر!انانع!إصبالاوشؤعضغفا

طلوها*سهولمالا!بئلام!ؤافز!لج!واكليماسمصبواتل!لمحؤاح!لم

لاشهدبر!مممالثمااأ!هفصؤل!رلم-برلمج!ا!ننطالىؤظاعمه

قو!لأبم!/بمالجبردرا/إعلب!مزامقولللهلجهوئاالىئنهةلمحنر!يئ[

ائؤيببزالمجؤيخ!الاههيرلا.دله!ااببةم!ا[هااللهادرهرا!ا

برويحامحمال!وااكلوبحل"،علص!لمسررالددربالعمالاوا9

ي!،ك!ا!كاخكلوبالجب!واسابيلبىأ-ااثئ!لمحإبها
ليصف!لمحة!ئهأفيسئيخماففيرث!"!ضنا31،،

،ص

انماللمضقالىثمبماب!يرشوالمرضعلي!اعق!إو،ا

الخصإلهأ!.ال!ميراوا.عؤليدهـالقالبرد!-----

لمؤ(لصد!لخمايقظرفيورئبزأدل!ولاضوألهغ!ا

لم!ث!رتج!إلاببنمماجمخبرافاببزإالمجيح

)م(برنستوننسحةمنالأخيرةالصفحة
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أث!

أ..%

جمر+ء.ال!ا:،.5.،!"..
،،.-6؟-

ب!-ء!ء؟ةا

...ت"لأطبرر!مغ-!بدكاص!عامكلالهفا!سطكق
لمجلأالتئمجطات.ثاليفالعاطلمجعى

.-،"ت!بيه!"إ.-لقه(.إلمحتب!!جما،..!:اورء

سص،.-كاج.إ"خإبر9!(بطءك!!-ك!،ك!بزئرلىمح!جم!غ02+.3أ؟م)::ء"2؟،"إ،"-.ا(؟لاء"،3*
بم+!-،.-،-؟ت.لهلحعصول..ر!ه

وهـصى

.،عه
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لمجرسرارس!لصحصحائر!طلم-لمحتأ.ء

جما3تادعر،لهطع!0صؤخحفابممةخ!ا7-اصلجر..!ا.لرح!ر-حز-!!)!ليض

.أ،*!هءالهفط1،صهلغأا-قلكل[سط ا)!ض،61لعرلاحداألولمحدا !عه)رله-حرل!لرهـلا

هرا!دجإي!احدححطضسابفهعأنرت،ش!طفلمكصكفلعالهط!ط!؟1راهـ!فمابم!ار

كلدهـيى،!لهإلرصا)ثرمما!ل!حمانشهجملىقما،هرث!اجم!عاكاليمنتا،خ!حط!ا؟/فلى،-أ9

و3!يخه.س3،2:..،-ض-قملإسيو"نخضسعره وكأحموفيف!،.عء."1/لم-االبياحد؟-!محرالوالحسومزح"ححسىلحسب،4

ففحسلمفيءجحس.-حس.-؟،..زحلاحتوااصحسجححححيالدبهبخء/والهاب!ز!بمهحس

بتبرهـ7ولاتغلاله[ثاهـوحع!هىنجخدءل!ك!حف

الظ!حتتض!كيبرإلهمفبمببماللحنهفطالجما/بصشائولاطاور*بببالدبهه.!-ب

فانالهاحولآخقوحهرنححححارهعحزعلححلحعلبنجححرود!مقرإدطحسلححبىحسأ1

ولملؤعربرهلى[ض!لم!طهاعرضأنرتبماله1عإصالعبلىاظانمانلفاهألبه)نجبن

ومصعالآهـضخأحهوحىفبهلونقهاالوالر..لولدهامى؟رحمابىجمملىله)همالى

،!إلطابولثرالهلهغامهعنحهأالقنر(ح!تهالغاكدمفننوشخهمهواسورلال!ت
.[(ازسحتحح

لم-حرعزوعرانججا!ر!ده!!ئ!حالماصمر-!ار!صن!إلتنفطالأداالرحط!بمب-

ظع!1شصياو!!مهر!ه.ال!رلطالشتفىالاالعهطو،صرا،!5اتنش
الاشت!،ضا01احرجمه!صمدكدال!ؤ.ا1للإله..وحوهلاالهالاالهلا/ت

لماالافحطىوالاماضنماالمت!و/،شن!وودلمللداد(!راعفوسرلى

ضنىيؤأساك!جمهسوآلقوللهاد[".[دو،مر4لهكلهو*!فبدرلابامغ
غرج!مينهو!دنحقهلهملألقأحميواحجرىمىاتص!1وخكفهوصبوف

ال!كشخااصامأوولكد!ججئررطالمعاترحجهاهـصملهمتحببرف
ثرفو-االمى"كأال!يدفيا-مىصرءبعته!ييبما!حمى!شالعيادء.ر!ه
.-".".؟.7ع!.كللىا!ا!ل!وانجشضصابضحوالطبرفت

لصئغأمىرلحرصطبمصخ!فلهبحر!ىحعلىضلم!افحع.له.ولىةءعنهووضعطص!

فىمحطلرلحهالالىمحمخكلاس!ض!!هآلميعىنو!جمننطعاالنهدخ!ألمخ!مح!أقأ
مز(

برا.فتجم!نرثغه.اهـات1رهـص!ذمجفلابصرالمهالرضطرادمشواح!
سرحملااصفدفلىاقاور.ج!،نن!و....برل!ايه

لهلمه..خهلاطاركغ/ابخخمىفىتبر

اثته!ليهقىلسهارااللعفىحابل!فاالفثوانهمحم!!فلهعوهلتمالييزلهبه/بمه

الصصما(الهعماالرضها.بدغالمجمألع!كألتابخهادحقكئأدمه!دجا/لامهولصع

.يا.هع!سالمهاليدغالببدوقاهـهرصلدالحيزالمينه
نتعىلواصيأؤ.منالملا...اقال!:ااااإصفممااور!ونجاتلا

افضلروخلتئخزحلبهولسح!االل!لعىسول!وروا.محز-بوحمهحدشوقي

لبمااثغلغ!لسىجيماولعلؤ()عالال!هصايع!رصفحيا!!ه!فر

ا!يى

)ظ(الظاهريةنسحةمنالاولىالصفحة
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اصدعدهرمووت!.بخربهبهبها!1و!مرنحمبلعرمزنسلبررلحأالالؤ

!مسمبزالركأفتلوا1سروا611وعبنخ!!لفمد5أ1خ!جممانرنإبمص!هدمحم-يمالاب!
اليملمور3أكاكرررول.1و!فى6كبااعبف9ها!1!إ!فوماجننوالرر*!

..ه،دسمم!.:.يرر لمب!ءأخمادهولبو

ذ1!16!1فا3بغمزثبا!هـ1+فاتكلىد؟!6نزنؤهران.أدفاخصشارعصأأ

.:0015106../0كر.لخف\،ممقمرءثنبنسحرااوثملبنصزلمج!برهلاخ!ناا

ثلملطسملالمهببرعاصعرع!!ه!اجم!7قعظنمبانلموفقثصسلإفىثشصاهنعو!مزمزالح!انو

"--الحاناكأالمحر+ح!.من!بنيأالصمهااسهنا!ىد!اصمنرطرك!لحر01لموخشعوإحيمم ث-...-عد-ياأق

لجك!بم!دثرو--اطرهـلىبلمرف،يام:لقطا1حموأ+دوشلساايدعب!!صيول!أ

برلحزاننجنبار!رمجصرمعهو!صصوح!ش!561!اءصلولممورال!سحزو!فى؟دصإأان

---!!لىمبم!اشكستدالمفرساأفحالتفأأحا!4لؤ.صدوهـحظنهطزالمجصرنجأءغث!

فيا!حمواقكلنلت!آلحرلمحو!أ!دمل!ث!وه!م!تدفبهمو-ننو،ناحمةحيااقل!دنتال!

المس!لئهكلنبغسنرفه-االوتالاأمهإث!نحهـتللمجبه-نم7صنكعا

إلت.سح!مذنمالمنرع!رمرار!مدبىء".ا-كهإا.أ..ج!خمتض!
/ر....لا./س.-مىبهبممريخيعلإدما

بىلىاجمي!ءأ-!كر%ومهك!قم!!.1/

يمش!دغ!خ!رحمبعالمههـصبئ

زطت!جهيهطح!2ى!ر!ئ!نم

لىئححيلتحلب!!
للههـوهـا

(حمخط

ك!رالى

ا-!نيلا

--3لهبملاابهاسز؟االصوخا،ا!لمارعذسالوامض،نالعلوازاارا-دزل!نما!ا/سهاقصاارتملو

)ظ(الظاهريةنسخةمنالاخيرةالصفحة
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أ--ل-.

لأسإاواسإرإطيبوإم1-رسإدوإإشعادلإ.!:سإاثارصاشعار.1نا

لمهـسجحنرصتجىي!ومر،اساخفمو!.نمواهـفص!"!صوهوصف%تااصذ

لمحقوهـثبب"!1وريخاشتاشننهأش."د!ملمخب9فى!ةإصة1.-صكا:حكصش-ت

11فرصي!المضءمض\،سىيئجود*اوحئو!::"ةاني..خضجم!ا:1

-!عر.لمحير1:!و1%د!رو!توصئ!و!/ضلن-نجر1لمج!ءير!اتنمم..بو

،تا--!3!!6!ثم-الضت. :..-بسض!سإو-.،،سإحسسسحم

،ر".62رر؟!"-ا\،-ثسإ:6!

!6حا.؟يةلم6بغلى6:*ر. ب!ص!6.-

أ-لمببن؟6ي6ر7/!م66إلريا6!ث!.-لألم
،...-بإنه!

-.3.+ر-،6-"!.هـ*!6يرجبر،

3نل!؟بره.ثصء.،:-..شإءا
01؟+-06.7،بر.0

-.:/خ!-1

.0011.!.!-!آ

!----"!صكبمجتا-ا.

،)سإ،
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!يمموحكمفىأ

ه"-الن"مز!!

الر!جمرال!لملوزص

.نم!حشمشص!
-":-ح!*اصة!".-/

ا-.في*ص!ي!!ب!أأ،ت.؟حأ

نخى3جم!---*

بخشح!-به!!الا

ا?.-*

إ،يم2!.اة011-اد--.ا

!مع---ا-حئطمصز

بز.،،،ش*م.+!ا-

-حثيئ--.ض:ك!فض

ر!س.

ضا/!ص/

6ول!بى---سلمثا

ح!رخحص

مح...!و

!-1711/11
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بز!هالوحمنىالرحغهـل!!ح

!دلمع!ولز!جصرلم!جمالجأضدبنبولسئجد!ال!مهملىنافم!اعلربر3نح!لرحمصتجى

جموعاصفلهنحأفههـ"-فشاف!لاافةصممبررررالتممهرالضراحثقا

تن!عهجمث!لمح!لالدهقلا،إثءكخأبخهلمحصحم!خففعاهـنرث!سهب

هـ+صسمهجممملف!ف!لهاادت!4ب!بخىممم-نعو!ات!جمد!!عىابآممركا

لمجرقر!لئر،هـلآممه!سىهـتهـالمئالصئىد!خضلؤمممغاشينئمص.صاك

،ح!ىفرت!اص!لتضلحمص،لض!،،!لاقبرلعيوعرلطحرالىلمبرب!صتوضى

لىلحاحإص!!شهئ!غاتهصإختدلاسزسصحعجمعئلى"!يعالثفطيهجيهما

لزمم!لقا-جمحم!!لهءممكصحعاصبرعرصكلملهـلآمماهـ+!عثضعئححيغدبهيفك

لهحىجاشهحم!ممصالظدلأجمفكافاقيالصرآا!رهـ(صددمضةد!كايبلمد

لمح!تجلانفألهظصالؤت*صرتهـصظقيمصرءدتضلبشعرحىنجهطفشره

و-!رمبعىفلعرمىيمعىضشىلمطى3دأ00إلثمئ)قبا!عصعلبلاقبانما"إ5!ا

لمحصهـ!اهـهـ!هفىحملغلهلرنختهاؤصالصةح!ينيفيابل!يونلهءصا

ك!يضدوضىلمافئوئئلهليقعي!لموملاص!اؤصدت-لتهلصاؤت!بت!شةخه!يربنطفا

هـلصتضمغصمصى!فألانالهءهـ)ع!)وصان!طاهـالرفهـقرتمياالىجوصاا"ملص

هـناطحىجمثشدهـله!عع!2،لهقباكتث؟شثا)تالكليهيلبر!جموإ-!حثايإبايت

صدلمه!اإفضا،لمح!ح!ث!يخطورمحمص!هالالم!كاح!ىحه!ج!سص!در!رلم!-دمه

لىشأشلا5ضبالااجربمئف!3حثغىحى3احصحمهـالمااش!يرلهلا!هصضرةلآ"به"إلانا

منحصطريمامماأ!طلئىنالامالقش!طلائثحىهـا!كاهـهـلمناضشو!طحم!اـلا

هـتش!صمبئهـما&مر!لنفدغوصرضر،ن!هـاا!اهـث!هـلاصسهـصمكلؤهـلا

هـخمرلصمىجمـ!مصجمىمصثهـا،مجصهلمإئملها،سلغنخمثعبضءصد"ل"إ!!صه

هـاجمعبئ!صهجميفىك!جمهحلشلمحبأص!!تقبئسصةتالئش!اللطهـض!رض!)

عنظ!طانشض!يبنالمئلشاهـفيا!!!وصزلال!مم!يىهبائرنلىضرمم!طدحعزنتتئمئا

فيتحىحدصفلحهجمئهـصكلهصمجغوقسوآ!باهـقوقبرهـضظيىرمحبى

!فىلايئ

)ت(ليلالهنسحةمنالاولىالصفحة
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!ر-قادألنى،،1مذيمصمبندينه!علىتالافالوالرلمذاثادفادا

لبرين!/.لمالغياومفوسنيخرمد!وو!ركيحركج!لنفو!غناات

ثحلاة.لمصلحوند1فامنمو!مذوكل!إلحافىالفرسممةاباضوو!نفان

لولالحزبلمااوع!بابمورمؤدعاطر1الطايفضمل!صلأ-5دبا
دعب1احرعوأالصل*ة.!منمهوشالؤسمنكنت.لمجرالا!م!فلا

صلوالفوع!اوقاتن!مونصاروا3الالمحا!اصاعوارن!لمحزاصا..سص

"دلمصر-1وفيبينط!ركتوالقإجمرلطلحظناسواوولقاتدىلجنط

رك؟نجويجرم!روحهـو.لمط*11لجعيلملو1!وبدلمجنلصد-ذ)قا

انلى!اذ1ا!ردسلتظلحان11افىلؤلز!لباولمجصلاطما!نغبردركصلي!ا

لىذكنركو!رونضنا11جاناون!و-ءشننايبيودا!رفاهـا-!

ل!لطلوطو!طزاتد!لسممص1قر!عمصلوا!واكلوسل*لاا!رظفلا

-ال!طاذئكب!جمنصة"فصول5كفة

ببردن)ر-!ه!دتلابو

قلردمم!لمحنيضالملمبط

ؤ!التبمشمحلت*مقما!صعلباقء!"

ال!صاقياكادتلطلصدلىوسص!اجماخطا/

ط6-لمحئل!نلا1شهـ/ثل!ل

دل!ع!كلداوواليعر1و!لىادنقفنىا!الم!ولحددلررب-!مم للر.لاه!ولىا!ل!

وشعيناحرىنجمتيووس!ؤ!حمضثب!سنضكئام!!)نو،

لمجوادرىا!رحمضواكعر!العباداعنيدعلىض!الذم!فى.والص

ط"ودوأددلىدصاللد!راطص!!ربقلدبمانلنلمحافظعدحدفيا

تجأ!ىلباكاالاوسطافىهـلهذلدعلى(!اصأم!لمايكل!يو

اجم!!ير-!اح!نهيمب!لما

لاا1!*/003ص.ففيت-ق-حه.!لمنئرك!(ظفي/

*؟!!.ة:بر+؟ء-:-.-*،-.ءة!و

)ت(ليلالهنسحةمنالأخيرةالصفحة
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3!-رر-.اىكى!ى5؟حلاص-ور*013.خ!3،!ر!ط
خطرص

ا--جمب!!أعإنجتن6ا!طبىء،م-،ء.

.-.-ا..!-(إ!ءصعنجصعإنجر.!!طلاش!!!-إ-.-

ص!3قي!ا.،6-+ء-إح!ر!!ور"،

!..-ز".؟.ا،.ط!اءبعخ-وءا-!يه!لحأ
/ةط!-!-+-.*--،3--ا-ر

-،.61-،،د.ء-*وهـ!كجي-ت-.*كأءلم،!--.

ا،،لما14-لأ،.!"،+!(.6ء.*تظغيظثأ--ء...!-ات-..-

-1-،.!،--:ا."،-ت!..ا

.،!.نر..:-لم..-ء.أء؟-..--ش*-*ةيم--3-ص-/---يم-
ب!بر-.في.!!ط!لأ!.0..:؟يخئققبر:.ب"-.ت"،،لأء--:!:*لإ.-.ا-.!.

!لأةلجم!!جمإفاكم.-.لأ-صبرآ!.ا-ةأ؟.*نر-،":-ة..!.-...ء.-لاا

.-::+2ء..-ء+---إ

كل!لاالال!3.في..لا،-لم؟فثي!لألمح!-،.!-ء

لم/فمج11لى..ا-ة.،،!تءا!فاط!اممنه!فاقن+كاب.شبلمنمطااضسناض!ت!ا

.ء.د!ه.!؟ب!ع!ل!

مجثفمج.بزلطر!لود!حادوهواءلجمإمرلههافير!فا*

بم!-منىلججانمه!فمكم؟ظنمجممت!نادضنجال!ل!ه.

،.ا-،خل!..اا!تسصلبم9خنإن-عهـا"قدالممب!ادمؤم!

"ا.\/أ*ه!رء.-!افووجم!و!ملس!ررب-!ب!لىاومؤتظ

!ل.*ثلأ"3!حلم1ر2لا.-عالمجثاديخببللامذشا!ه"ل!ىبراعطيهفا

ولاثلا3!!!ي/لمإغة-.ء!-معهح!ناشطبضاع.حر!ولج!)......دا
\!..-.-.!!صفئحيئبال!ب.لايملمه!فدت!ا

ثبماح!لمس!ح!2!ر1لأ--::س3!ء-..001لا.-3،م.//

ن!ةالا1،.بىيى201/ا؟ة..--أ.2-!32-.--.-ا-

.لم!رثكأ*-صلا.3ءيرلأد:ؤ-ء.س-.ا-.

9ر-غء؟-.ط-003

.!03"،.،،:.جريز:.-/بم-.جبنت،!.ء

برز.لما+لم00،+

لملر.!.بنىتهمثفم!!ؤفى.بز،،أ...-

بر!!ص:صس

!غمف
03إءييءالل

)ح(المحموديةنسحةمنالعنوانصفحة
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إئه*،-ء س).؟،311
!لل!عرت!ليماولوىالرللذلللاأك!لحم!!!ئماطهاثشسص

س!الة!ا!انعامهي!مساا15صدأ،نبماتعرنر،دءتلا!م!بمامشارتلر7نمدانا.

دبهمالنا-لاز[نهفىمناوسه1لهءدلزلاصيل!افيالمزبر[لاحل!الراحل!انرا

حدمتاعبالاجمم!1ل!ا.ل!ل!!أفىبه!جلإس!مالبملصئرماثوترو!ثءلمت!3

ثهلإصصلخك!ر!عر!لمجمق!!يبنارللاالةرشابااكر3نشلاملى!يعلىدت)،

ا!س!ادصتإعلر!بزبرلمبالمتمزبرالعزلاجلإااؤحل!القببماياله.ص؟

لابمللبرومماج!شلانجضمهتهركأس3للنلأعهىهرةفاياخلمزاتلاالىصىصجلزلخ!اا2

يعفئلرسل!لها[-رهـ[!كرالفزلنضابراالمديئبالحاحو7يبرميللماا"ننل!

مآ6لنئلتنجبعبماز-بسى)!فيلؤارجاامن!لمهلكلانجماتفيبلةالظ1

لاارعبماءلهلمعرعىهلةواتتت!لمب!ليهرماتجاادانائرمير.نيتاهن-ائالهنأحر3،خظ

فا.له.وفضالرنجنص!فيطمورتاعههإالدبولل!الى*لمهنالفيعد!فيا"!بلإتولمل!هفالى1نةفااكلا!برط

!اةاللكلا1بر-لل!لادظفياببمصا4لقلجا!اارتبزبتبما؟!نانيعلزبمرا.ءلمينعلقملأ

لا!ر!يالىفيالابايخرفلالامظ!رو!!وات)لةفاونظا13و2كةلى!!دقي.في.4

ا*ل!ل!مهسهافلىرإشترلملاكلفمإلىا،جدطحتاو5،ضاء-عبما.ودت!دادة،2)بأ.!!و

اخمراإضاح!ا.اص!ولاد!صلا0ربل!هالاافىنلاآاصمدفى[لهتجضااصةدك!لعنمنخئهالا

1ءظىفيلالاماىم!لواىر،ا-براندلوا1،لاضراكافىرتمدك:.ة.،:!...3أءء
!،سلااحل!

لم!دمالمهس،نلابملمرمليها-را11ز1و0لامز!عنفا،!لم،دا..-،لأ-3آفي
كانتر"كأغيلى"نجآتواجه!لهثمظ!دمابزدعاقيمالتغتابروحز:ئحلىا!-كة-اء?شعبر!!إ

!ل!ح!ييرحمصالسلاربموبيلحطمانزلماك!مم؟هـبرلصلم!يرراز!إنزممع!إيطين.--د!ن!!صذ..ا-لض-ع! و/ىأرمع!لرمرو!أرمزح!جمىلااصل!لب!ببعب!ىاا!ج!هبهنيبكس!رلبامرا---
قىناشرليىبكاتاذافن!فيشتكل!كالفالحما-افى0د

لثفياثته!نىبخرسالبمااناضتح!مض!بر،عنبخد،سه.1تعابمابرخر)راعه.!ؤ

لنبمط-ا،بز-زفظالىان!فيصرا!ؤ".!+شارجما!ئا،شحبرلاابرحلر.ا.في

در2"الىشابلغنلعإالمجعييء!اعكلساريبزلبرهـاسهئماش!از.لنهاوالليملفى32!فى

محىلماابممناكلاامتؤصولديئهماظوابحها،افيسىهدو!الأء-لتعائهللأ،9

نجااسدبااكلىجم!ا!م!ماإصدعقنجهرممرلجممشللرجلهلممماإليمرمة!تلإلا،ننجذي!لا!ا!وليأالأثظ!بما
!بم!!يل!الىتىتجد:تمضضلا-جمنيمامادنحرط3زدال!ل!اكأدار29أورلم..*؟!أ!كال!

ص!يمحمةافق)ل!بص-ذالن!را1!لتبش-1لمبماص)-بمعطادرلئ!!ئز،-)أ،لأ3؟"لا.-ء

تم!رابخإ.لبهراي!ئظضرلاجمبهرسددلستلاط!فيسلبل!نااطد--جمىت!يتاصدرفأسالوضمل..2أ.%*ء

جمف!ام!ثى!إطابدرحزنصنا!سلأ!اءل!صثلكلا،1فينجرالته!كاكلع-لمض،،/31ء
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11و)دجمطعلصالملمحس!-كرااد!.

)ضطلاكأص!ثماكلافصيهأمم!لمل!!وو)اعض!تالبمربرهسازهؤلامرراهثلىحه

"-!.-!اوافىراكل!لا-ا"،

لرص!علا!اعىااامثإلإلرلجرا!ا!اكىلضانجعالم)جملخآعاملاأحر1دطبهائاعبر.

لحرا!هاو301طدلا*ا!أهـهـهـالمعآماهـقا!ب3لاحدهـال!اإلاهـور

الا-توكل!ثلهولكرذلاكلاوعرما!و*الىانمدثأهـه!مز)لامررا5!عر

داذاسبرهـالعطهـ؟خياشفىلمناهـد!الالتافىراليرحلار)حلتملإلمما،

سل!،انهالاكالاحمتاامزمنحطالايمدكزاا"لاا،هـ!رورر!)سادماهـاشأ*صا

للأناواثوكاطنباهـ1امى1!صءبهأساصتىل!تلىممرالاا.ممشوا.لايم

،.)!زوطله!)!ل!ىذحزو(ؤالمارلى

اسضأثمحعأصملأ!ثلب1لاابيمإلاططلنالا-لادحم-قطعهـكمبمبريمللانأ!أحر

!.تهمهكد!لا:فس-ك!؟سئاليماهـدكلطت!ابهىى.كحالمابن!كث!رل!ياألطلعوا!!له!7!

.!هكلاصلاملافوصاهـ)سصا*خقحرحم!لحمفلمتلـضاهـكاسرا.
صا")ثاورصاوعاواطرسه،حركرلإصر

-تئضلامئا،لمحرنهآصطدتلشصه!مصعريىاساسربمهـؤ)وص!ضم!هافىص!رهـدك!

.-سصمائىصر!.ىهـ3دص!يرده!لمهصتماصل؟

)م!لئطعواح!3ثمبرلصبس!اسلرتلرا!كااليصصيسهالحتملا!م1

وجمبربن)لمحصاهح!سانىلمماسالصذسالا-.ملىثوابسهكد-ل!
سدلا،حشهـارمرلا!1-عصرأ!لعقاهـسامالاا!!عر&.ا!لئلاصلمتو!

هـكرال!هكاو،مخعؤاص!كحافىا!اللقولتعا1!التقود.لمحياىشوبهأفى!ح!تهاعل!

علىدلاثاهتكأالراافولذ!اعحم!اعصا!لؤهـسىا

رنصط!بهرشرانرلجان!بم-صرابهساحكاموحممكنغحغحروصجمبركلكمدال!م!ظاتشا

لفلالااهرو+هسر.ول!صنيلمرىثحسرهسى!صاهـلمحصر[لها!اصو3ط

9+.بلىممعغ.صلمركألبى-يهبمساتطاماهـ!لبر)هـرمحالطلمطعام!لإع!-

ك!كي63*كثى!ءاردا!يداوصارفاامحالىرصا!وانههـااصرهاوعب.)حرحرو)9لحرا
تمز"ثتر؟اظ!ىا!دهسارئمزت1ر!كر)ت!الماماعواركارلللاوصرعصخا-

إحطولرل!محر1كرطلى)0ر*عمطتالهروهوحمرممصعم.وحر0لحرثاصرهـالبطفى

صحاف!!ولالح!إحاط1لهـ،لاداععغث!كرتا!النركا)تم!لىتلاءا
-لم!11سلا،والااواا!ال!ذث!ير3-،

ض!صببر!لمما)بلأ-علصر"حميرشللماا!طد0ممبرعوحعزفىهرر

سنح2هل!سه!هـ،ااويرتنلاطاواعواق!!يرباوعلمسهالأ

المحالمفبمطهاممبررلمشثصت1سهيحا32تصصرو.هلىالجا
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لموضوعا
الصفحة

000000005+000000000000000000000.055500.00000005+..........التحقيقمقدمة*

5006..+.......000000000.00005....++........................الكتابعنوان-

00000000000000500000000000000000000005000000008المؤلفلىإنسبتهتحقيق-

.................++0000000000000000000000050005500000000000011تأليفهتاريخ-

5500000000000000000021+................................ومباحثهموضوعاته-

لأ1.......+..........0000000000000..00005555000000...0000.فيهالمؤلفمنهج-

00000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000091-أهمته

0000000000000000000000000000500000000000000050000000000500000000022ردهموا-

52.......................+0000000050000000000000اللاحقةالكتبفىأثره-

5000000500000013ه..+..........00000055.....المعتمدةالخطيةالنسخوصف-

؟0000000.0000000000.00000005000000000000.500000000.0000000000002النسخبقية-

............+000000000.000005000.00000000.000000000.000000.00.00003؟-طبعاته

؟0000000000000006...+............ه...+000000000.0000000505..000الطبعةهذه-
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