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التعقيقمقدمة

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،للهلحمداإن

شهدو،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمناعمالنا،وسيئات

ورسوله.عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

ئسلمون!وإشمإلاتمولقولاتقائه-حقالئهائقو(ءامنوالذين>جمايها

.[201ن/عمرال1

لارجامئههائهازوجهاولثوا!ؤوظقنفممىظقكلمنلذيارئبهماتقولئاسا>يايها

.[1]النساء/<رديباعلييهماللهكانإنملأزطوالونبه-دشائذيااللهوائقووفسابركتيرا

أغمن!لكتميضلح!سديداقولاوقولوااللهالقواءامنوأالذينيائها>

.7[1-07/لاحزاب1<عظيمافاز!وزافقدورشوله-اللهيطعومنذلؤلبهتمويغفرلكتم

بعد:أما

المعطلةحربعلىالاسلاميةلجيوشااجتماع"كتابفهذا

بيننضعه،لىتعااللهرحمهالجوزيةفيمابنالعلامةللامام"لجهميةوا

التي،التامةوطبعتهلجديد،اثوبهفيوغيرهمالعلمطلبةمنالقراءأيدي

عرشه،علىواستوائه،اللهعلو:مسألةفيمؤلفهصنفه،مرةلاولتطبع

ترتيبه،فيبديعا،بابهفيفريدامؤلفهفجاءتقنه،ووجملهورتبهفنسقه

وموضوعه.لادلتهشاملا



واستوائه،خلقهعلىاللهعلوعلىوالفطرةوالعقلالسمعدلوقد

السنة.أهلمؤلفاتتتابعتذلكوعلى،عرشهعلى

نأاحب،واحتواهتضمنهوما،الكتابدراسةعنلحديثاوقبل

المسألة.هذهفيالمؤلفةالكتبعنيسيرةنبذةأذكر

قسمين:إلىالعلومسالةعنتحدثتالتيالكتبتنقسم

العلو.مسالةفيمفردةكتب:الاولالقسم

المسالة.تضمنتعامةكتب:نيالثاالقسم

العلو4مسأللأفيمفردةكتب:الأولالقس!

شيبةأبيبنعثمانبنمحمدللحافظ)1(فيه"رويوماالعرش"-1

هـ.792سنةالمتوفى،العبسي

عليهوعلقأحاديمهوخرجحققه،بالقاهرةالسنةبمكتبةطبعوقد

الحمود.حمودبنمحمداللهعبدأبو

سنةالمتوفى،القاسمبنالحسينبنليحيى"والكرسيالعرش"-2

.(141)8/للزركليالاعلامانظر:هـ.892

للتلازمالعلو؟مسالةعنلف1مما"،"العرشعنثفماجعلتأننييلاحظ(1)

العرشوجودنفوا؟لفوقية1والعلونفيمذهبهممنكانلماالجهميةولانبينهما،

والعلوالعرشلاثماتالعرشعن!يلفمافصار،ذلكإثباتمنهرباوحرفوه

تهما.نفاعلىوالردمعا،



سنةالمتوفىالنجاد،سليمانبنأحمدللحافطالعرلش""-

هـ.348

.(1172/)شيوخهمعجمفيالذهبيذكره

المتوفى،الهرويمحمدبنأحمدعبيدلابيالعرلش""-

هـ.104سنة

،(1771)رقم(004)ص/حجرلابنالمفهرسالمعجمانظر:

3(.40)ص/نيللروداالسلفبموصوللخلفاوصلة

القيرواني.الحضرميبكرلابيالاستواء"مسالةلىاالايماء"-

.(123)2/الاسنىفيالقرطبيذكره

بناللهعبدمحمدأبيالدينموفقللحافظالعلو"صفةإثبات"-

هـ.062سنةالمتوفى،المقدسيقدامةبنأحمد

حققه،القرانعلومومؤسسةوالحكمالعلوممكتبةعنطبعوقد

.الغامديعطيةبنأحمدد.عليهوعلق

بنمحمدبناللهعبدمنصورأبيللحافطالعلو"صفةإثبات"-

هـ.436سنةلمتوفىاالوليد،

278(.)ص/هذاكتابهفيالمولفذكره

هـ.728سنةالمتوفى،تيميةابنالإسلاملشيخالعرشية"الرسالة"-



545-583(.)6/الفتاوىمجموعةضمنطبعتوقد

سقيمها"منالاخبارصحيحوايضاجالغفار،للعليالعلو"-9

سنةالمتوفى،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدللحافظ

هـ.748

صالحبناللهعبدوتحقيقدراسةللنشر،الوطنبدارطبعوقد

.البراك

بنلاسامة")1(لهامانفرعونقولمنالرحمنعلوإثبات"-01

هـ.8041سنةالمتوفى،القصاصتوفيق

البحثلجنة،الاسلاميالتراثإحياءجمعيةعنطبعوقد

هـ.9041لىالاوالطبعة،جزئينفي،العلمي

معيةأنزعممنعلىوالرد،لخلقهومباينتهاللهعلوإثبات"-11

المتوفى،يجريالتواللهعبدبنحمودللشيخ"ذاتيةللخلقالله

هـ.1341سنة

الدويش.سليمانبنلموسى"خلقهعلىالله"علو-12

الطبعة،بالمدينةوالحكمالعلوممكتبةنشرتهوقد

علىوالردخلقهعلىاللهعلو"إثباتلىإالعنوانذلكيحولأنطابعوهرأىوقد(1)

يحمد!لاماالمولفعنوانمنيفهملاكي"؛مخالفيه



هـ.7041لىلاوا

للدكتور("والتشويهالتنزيهبين،استوىالعرشعلىالرحمن"-13

منصور.عوض

السبت.اللهعبدللشيخ("استوىالعرشعلىالرحمن"-41

المسألة4تفممنتعامةكتب4ثانيا

:نوعانوهي

التوحيد.كتب-1

لجامعة.االحديثكتب2-

التوحيد:كتبأولا:

مسالةوذكرتإلاالكتبتلكمنكتابيخلويكادفلا،كثيرةوهي

.المثالسبيلعلىومنهاالعلو،

هـ(.273)تالاثرمهانئبنمحمدبناحمدبكرلابي("السنة"-1

هـ(.287)تعاصمابيلابن("السنة"-2

هـ(.292)تحنبلبنأحمدبناللهلعبد("السنة"3-

هـ(.131)تالخلالبكرلابي("السنة"-4

الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمبيأللحافظ("السنة"-5

هـ(.036)ت



هـ(.031)تالطبريجريربنلمحمد"السنةصريح)-6

هـ(.131)تخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرلابيالتوحيد""-7

مندةبنإسحاقبنمحمداللهعبدلابي"التوحيد"-8

هـ(.593)ت

هـ(.036)تالاجريالحسينبنلمحمد"الشريعة)-9

الجامعة:الحديثكتبثانيا:

منها:بعضاالمولفذكر،عديدةوهي

فيالمسألةهذهذكر256(.)تللبخاريالصحيحلجامعا-1

.التوحيد")كتاب

367(.355-)ص/عنهالمولفكتبهماانظر

الدالةالاحاديثذكر261(.)تالحجاجبنلمسلمالصحيح-2

.وغيره"الايمان)كتابفيالعلوعلى

936(.367-)ص/المؤلفعنهكتبهماانظر

الاحاديثضمنالمسألةذكر927(.)تللترمذيلجامعا-3

فيها.العلمأهلكلامونقلالعلو،فيالواردة

372(.936-)ص/عنهالمؤلفكتبهماانظر
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كتابفيالمسالةذكر275(.)تالسجستانيداودلابيالسنن-4

".السنة"

372(.)ص/عنهالمؤلفقالهماوانظر

فيالعلومسالةذكر273(.)تالقزوينيماجهلابنالسنن-5

العلو.فيهوذكرالجهميةانكرتفيماباباوذكر"،سننه"مقدمة

372-373(.)ص/عنهالمؤلفقالهماوانظر

!!!
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بكتابالتصريف

!اوالجهميةالممطلةحربعلىالإسلاميةالجيوشاجتمالح"

الجوزيةقي!لابق

يلي:ماوشضمن

.الكتاباسم-1

مؤلفه.لىإالكتابنسبةإثبات-2

.الكتابتاليفتاريخ-3

.الكتابمنالعلماءنقول-4

.محتواهوالكتابموضوع-5

.الكتابموارد-6

وكتاب،الذهبيللحافطالغفار"للعليالعلو"كتابيبينمقارنة-7

القيم.لابن"الاسلاميةلجيوتلااجتماع"

.الكتابطبعات-8

التحقيق.فيالمعتمدةالخطيةالنسخوصف-9

.الكتابتحقيقفيالمنهح-01

التحقيق.فيالمعتمدةالخطيةالنسخمننماذج-11
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:بلكتاااس!+1

وهي،عناوينسبعةعلىالكتابلهذاالواردةالاسماءتعددت

لي:كالتا

".والجهميةالمعطلةحربعلىالاسلاميةالجيوشاجتماع"

سنةالمكتوبة،ظ""الظاهريةالنسخةاخرفيجاءالعنوانوهذا

هـ.076

سنةالمكتوبة،"ب"الالمانيةبرليننسخةاخرفيأيضاوجاء

هـ.009سنةالمتوفى،الحنبليزريقابنبخطهـ،983

".والجهميةالمعطلةكزوعلىالاسلاميةالجيوشاجتماع"

5(.-4)ص/الفوائد(""كتابهفيالمؤلفذكرهالعنوانوهذا

المطبوعة،الكتابلهذاالأولىالحجريةالطبعةعلىأيصباوجاء

هـ.4131سنةالهندفي

".الجهميةالفرقةغزوعلىالاسلاميةالجيوشاجتماع"

طبقاتذيل"فيالحنبليرجبابنالحافطذكرهالعنوانوهذا

الذهب"شذرات"فيالعمادوابن(،054)2/"الحنابلة

،(581)2/"العارفينهدية"فيباشاوإسماعيل(،017)6/

وأحمد428(،)ص/("المكللالتاج"فيخانحسنوصديق

الاخيرينلكن8(،/1)النونية"شرج"فيعيسىبنإبراهيمابن

13



أعلم.واللهيظهر،فيمارجبابنعننقلاه

".الجهميةغزوعلىالإسلاميةالجيوشاجتماع".4

المفسرين"طبقات"كتابفيالداووديأوردهالعنوانوهذا

(/2.)69

".الإسلاميةالجيوش"اجتماع+5

أ"."الايرلنديةتشسشربيتينسخةآخرعلىجاءالعنوانوهذا

كذلك.آخرهاوفي"،ت"التركيةالنسخةغلافعلىأيضاوجاء

".الاسلاميةالجيوش"+6

الالمانيةالنسخة:الآتيةالنسخغلافعلىجاءالعنوانوهذا

دارونسخة،أ""الإيرلنديةتشستربيتيونسخة"،ب"()برلين

السعودية.الرياضمكتبةونسخة،المصريةالكتب

وابن(،1/091،691)الأنوارلوامعفيالسفارينيوذكره

)1/478(.النونيةشرحفيعيسى

".والجهميةالمعطلةعلىالردفيالإسلاميةالجيوشغزو"+7

".)عالعراقيةالنسخةغلافعلىجاءالعنوانوهذا

أن-أعلموالله-ويظهر،الكتابلهذاعناوينمنعليهوقفتماهذا

الاخيرةالنسخةفيلوروده؛الاولالعنوانهوصحهاوالعناوينأرجح
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زريقابننسخةوفي،النسخبقيةعنبهاانفردتزياداتفيهاالتي

.الزياداتمنالخالية

المؤلفأنولولا،المؤلفعنلصدوره؛الثانيالقوةفييليهثم

بالترجبح.الأحقهولكان؛مختلفةبصيغكتبهفيالعنوانيذكرأحيانا

المؤلف.تلميذمنلصدوره؛القوةفيالثالثيليهثم

حذفرجبابنعننقلهلماالداووديفلعل؛الرابعالعنوانوأما

سهوا.منهسقظتأواختصارا"فرقة"كلمة

جدا.ظاهرفيهمافالاختصار:والسادسالخامسوأما

جدا.ظاهرفيهفالتحريف:السابعماو

مؤلفه4ادالكتابنسبةاثبات+2

بصحةتقطعالتيوالبراهينالدلائلعامةالكتابهذافياجتمعت

بيانها:واليك،مؤلفهلىإالكتابهذانسبة

أحدفي..."لجيوشااجتماع"الكتاباسمعلىالمؤلفنص-1

.(5-4)صفيالفوائد""كتابوهو،كتبه

مؤلفباسم028()ص/فيالكتابهذافيالمؤلفتصريح-2

."...الكافيةالشافية"كتابوهو،مؤلفاتهمنمشهور

هذاكتابنالىإ،"الارواححادي"كتابفيالمؤلفإشارة-3

جمعنا"وقد843(:)2/"الأرواححادي"فيفقال،وموضوعه

15



عرشهعلىواستوائه،خلقهعلىلىتعاالربعلومسالةفيمنه

متوسطا".سفراوحدها

بالاحاديثيتعلقفيماالكتابهذافيالعلميةالمادةتشابه-4

للمؤلفآخركتابمعوضعفاصحةعليهاوالكلاموالاثار،

جاءكما"،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق"وهو

الرابعالوجهلىإالعاشرالوجهمنللموصليمختصرهفيذلك

".الفوقية":مجازهالمعطلةادعىمما":السابع"المثالمنعشر

376(.371-)ص/انظر

فيتيميةابنالاسلامشيخشيخهعنبالنقلالمولفتصريح-5

منشيخهعننقلهماوأصرجهاهذا،كتابهمنمواضععدة

287(.)ص/انظر".المصريةالاجوبة"كتاب

النسخجميعفي"القيمابن"مؤلفهلىإالكتابهذانسبةمجيء-6

الطبعةكناشرغيرناعليهااعتمدوالتياعتمدناها،التيالخطية

.الفهارسفيوصفتوالتيوغيرها،الهندية

بنحمدوأ،كالسفارينيالكتابهذامنالعلمأهلبعضنقل-7

تي.سيأكماعيسى

ضمنالكتابهذاذكرواللمؤلفترجمواالذيناكثران-8

ذيل"فيالحنبليرجبابنالحافطتلميذهوأولهم،مؤلفاته

طبقات"فيالداووديثم45(،0)2/"الحنابلةطبقات
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"شذراتفيالحنبليالعمادابنثم69(،)2/"المفسرين

العارفين""هديةقيباشاواسماعيل(،017)6/"الذهب

المكلل""التاجفيخانحسنصديقثم(،158)2/

وغيرهم.(284)ص/

4الكتاب+،-تا!تأليف2

يظهروالذي،الكتابهذاتاليفتاريخعلىنصمنعلىاقفعلم

إليهاضافثمقبلها،هـأو574سنةفيأصلهألفالقيمابنأنلتي

جمه؟.سيأن!لاناسدكم!ا

"الارواح"حاديفيالكتابهذاموضوعورودخلالقمن

منهجمعناوقد":فيهيقولحيث)1(هـ(74)5سنةألفهالذمح!ا843()2/

سفراوحدهاعرشهعلىواستوائهخلقهعلىلىتعاالربعلومسالةفي

نجليالنايتضحقطعا=..."الجيولشاجتماع"ومراده،متوسطا/"

الكتابفانتشرقبلها،أواالسنةتلكفيالاولىالنسخةكتبقدالمؤلف

أنهوعادتهالمولفشأنمنكانولما.العلموطلبة)2(4النساخبين

يخصعليهيمرشيئايدعلاكانوالتاليف؛القراءهكثير،البحثدائب

فأضاف:بها،اللائقمكانهافيويضعهاإلاالمسالةتلك

.(1/51)"الارواح"حاديتحقيقمقدمةانظر(1)

عنليالخاالاولالتاليفهيالكتابلهذاالمخطوطةالنسخعامةكانولهذا)2(

.والاضافاتالزيادات
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العلو.علىالدالةالاياتبعض-1

ويوسف،،وإبراهيموداود،،كادم...اللهرسلأقوارهضافو-2

.السلامعليهموموسى

)1(.الكتابأثناءفيوالاثارالاحاديثمنكثيراضافو-3

ولم،سنينبتسعالقيمابنوفاةبعدالاخيرةالنسخةتلكفنسخت

لغيرأوعليهاالوقوفأوبهاالعلملعدموالشهرةالانتشارلهايكتب

أعلم.والله،ذلك

:الكتابمقالعلماءنقول+!ا

هـ(.1881)تالسفارينيسالمبنأحمدبنمحمد-1

شرحالاثريةالاسراروسواطعالبهيةالانوارلوامع"كتابهفينقل

نقلاالكتابهذاعن"المرضيةالفرقةعقيدةفيالمضيةالدرة

-1/091)فيالعلوفيالواردةوالاحاديثالاياتفيطويلا

-001)هر/.".هلجيوشااجتماع"فيمايوافتهوهو(،291

951).

هـ(.9132)تعيسىبنابراهيمبنأحمد-2

انظر)ص/69-39(،)115-112،114-501،111-001،101،401-89،)1(

134014،147-148،155،158-017(،)915-.)172-
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شرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصدتوضيح"كتابهفينقل

فيما478(1/)فيالكتابهذامن"القيمابنالامامقصيدة

اجتماع"قيمايوافقوهو،السنةفيالخيرأبيبمؤلفيتعلق

278(.)ص/."..لجيوشا

4ومعتواهالكتابمو!+5

موضوعه:أما

عنأفصحكما،عرشهعلىواستوائه،خلقهعلىاللهعلوفيفهو

843(،2/)"الافراحبلادلىإالأرواححادي"كتابفيالمؤلفذلك

خلقه،علىلىتعاالربعلومسألةفيمنهجمعنا"وقد:فيهفقال

هذاكتابهبذلكويعني.متوسطا"سفراوحدهاعرشهعلىواستوائه

".الاسلاميةلجيوشا"اجتماع

:محتواهوأما

قسمين:لىاتقسيمهفيمكن

قسامو،اللهنعمةعنفيهاتحدث:الكتابلهذاكالمقدمة:الاول

،الناسباقساميختصمماالقرآنفيالمضروبةوالامثال،الناس

وأنواعه.والتوحيد

العلو.مسالةوهو:الكتابصلب:الثاني
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الأولى:القسمفاما

والسنة،،بالاسلاماللهيمتعناأنفيهادعابمقدمةالمؤلففابتدأه

علىمبنيوفوزهماونعيمهماوالاخرةالدنياسعادةأنمبيناً،والعافية

الثلاثة.الاركانهذه

،ومقيدةمطلقة،قسمانوأنها،النعمةأقساماللهرحمهذكرثم

.بإسهابعنهماوتحدث

منالدلالةبيانمع،إضافاتهنواعولما،الدين"لفظعنتحدثثم

7(.3-)ص/المطلقةالنعمةهذهعلىالاية

علىتحصللمنيكونالحقيقيالفرجأنفيهأوضحفصلاعقدثم

وصاحبها.السنةمنزلةالفصلهذافيبينثم،المطلقةالنعمة

والانعامالشورىسورةفيالواردالنور""معنىشرجثم

.(81-61لحديد)ص/وا

الهدىأهل:قسمانأنهمفبين،الناساقسامعنتحدثثم

والظلم.لجهلاوأهلوالبصائر،

لبنيحرفى>اوكبهمئ:لىتعابقولهالمرادبيانفياسهبثم

ص.ٌجم!ءص.2ص.ِ
93(.-28)ص/[،04]النررلم<موج-فويهمنموجيغشته

02



القرانفيالمضروبينوالناريالمائيالمثلينعنتحدثثم

(9305-)ص/وشرجهماه،للمنافقين

.وبين!محرسولهبهاللهبعسثالذياله!ىفيالناسأقسامبينثم

.(16-05)ص.أقسامأربعةأنهم

منالمثلانعليهاشتملمابيانفياللهرحمهالمولفأسهبثم

75(.-62)ص/وغيرها.،النفيسةوالفوائدالعظيمةلحكما

لفظةفيهاالتيالواردةالاياتعنالتفصيلمنبشيءتحدثثم

77(.-75)ص/.منهالمرادواالنور""

كانتالذين،الاعمالأربابحالعنالموعظةيشبهبماتحدثثم

العلومأربابوحالع!ي!ر،رسولهسنةغيرعلىأواللهلغيرأعمالهم

يومحالهميكونوكيف،النبوةمشكاةمنيتلقوهالمالذينلانظارو

82(.-76)ص/.لحقامولاهماللهلىإردواإذاالقيامة

تحقيقوالنجاةالسعادةملاكأنفيهأوضحعظيماًفصلاعقدثم

ب!قوله:بينهماثم،اللهكتبمدارعليهمااللذينالتوحيدين

.الاعتقاديالخبريالعلميالتوحيدأحدهما:

له،والاخلاص،محبتهتجريدو،لهشريكلاوحدهعبادته:نيالثا

87(.-84.)ص/وولياوالهاربابهوالرضى،عليهوالتوكلورجاوه،وخوفه

مستولىتعاأنهبيانفيتيميةابنالاسلاملشيخبكلامأعقبهثم
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الصحابةكلاموعامةمج!ي!رسولهوسنةاللهكتابفيعرشهعلى

19(.-)87العلموأهلالائمةسائروكلاموالتابعين

الكتابمنالثانيالقسمفيوالدخولللتخلصمناسباهذاوكان

عرشه.علىلىتعااللهواستواءالعلوموضوعوهو

ني:الثاالقسم

وعرضالكتابصلبفيالدخولفياللهرحمهالمؤلفشرعثم

بأعلاهاالادلةمنفبدأهفريدا،تنسيقاونسقهبديعا،ترتيبافرتبه،مادته

.والاستدلالالبيانفيقوةأقلهوبماوختمهاوبيانا،قوة

التالي:النحوعلىفجاء

عرشه،علىواستوائهلىتعااللهعلوعلىالدالةالاياتذكر-1

29(.-98)ص/

،آدمقولفذكر:خلقهوبينبينهوالسفراءاللهرسلأقوالذكرثم-2

وسلامهاللهصلوات،وموسى،ويوسف،وإبراهيموداود،

سئينمنأكثرع!يمنبيناعنسردثم69(.-39)ص/،عليهم

.(161-79)ص/حديثا،

.(018-162)ص/ع!يو،اللهرسولأصحابعنحفظماذكرثم-3

.(091-018)ص/،التابعينأقوالذكرثم-4

.(591-191)ص/،التابعينتابعيأقوالثم-5
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323(.-591)ص/،تباعهموالاربعةالائمةاقوالثم-6

378(.-323)ص/،لحديثاأهلأئمةأقوالذكرثم-7

.(704-937)ص/التفسير،أهلأئمةأقوالثم-8

بقولهم،يحتجالذينالعربيةاللغةأهلأئمةأقوالثم-9

.(114-704)ص/

وسلفهم،الاتباعأهلوالصوفيةالزهادأقوالذكرثم-01

.(043-214)ص/

-043)ص/،الحسنىاللهلاسماءالشارحينأقوالذكرثم-11

431).

المخالفينالاثباتأهلمنالكلامأهلأئمةأقوالذكرثم-21

.(472-432)ص/،والمعطلةوالمعتزلةللجهمية

-472)ص/،الصحابةمنالاسلامشعراءأقوالذكرثم-13

476).

الصلت،أبيبنأميةشعر!ممنللنبيأنشدماذكرثم-41

947(.-477)ص/

أحمدالامامالترمذيإسماعيلأنشدهاالتيالقصيدةذكرثم-51

048(.-)ص/947،حنبلابن
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السنة،فيالصرصرييوسفبنليحيىقصائدعدةذكرثم-61

5(.50-475)ص/

5(.50)ص/،الجاهليةشعراءمنالعبسيعنترةشعرذكرثم-17

الأولين،لحكماءوا،المتقدمينالفلاسفةأقوالذكرثم-18

.(015-505)ص/

5(.13-115)ص/،المؤمنينلجناقولذكرثم-91

يعقل:لاماأقوالذكرثم-02

-517(.514)ص/العلو،فيالنملقولفذكر-1

5(.518-91)ص/،الوحشحمرقصةذكرثم-2

فيه،الواردالحديثعلىوتكلمالبقر،في!م!مقولهذكرثم3-

5(.91)ص/،وضعفه

عنالمقامهذافيالايرادعنطويلجوابفيهبفصلالكتابختمثم

.(523-52.)ص/،الوحشوحمرلجنواالشعراءبقولالاحتجاج
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4الكتابموارد.6

وتأليفا،وبحثااطلاعابه،شغوفا،للعلممحبااللهرحمهالمؤلفكان

بها،للظفرلنفيس1وليالغاوبذلواقتنائهاوتحصيلهاالكتببجمعمغرما

.والمصنفاتالكتبونوادربنفائسزاخرةعامرةمكتبةفجمع

الحنبلي:رجبابنالحافظتلميذهقولمنذلكعلىدلولا

واقتناء،وتصنيفه،ومطالعته،وكتابته،للعلمالمحبةشديدوكان"

")1(.لغيرهيحصللمماالكتبمنواقتنى،الكتب

كثير:ابنالحافظصاحبهقالبل

كتبمنمعشارهعشرتحصيللغيرهيتهيألاماالكتبمنواقتنى"

")2(.والخلفالسلف

حجر:ابنالحافظويقول

كانحتىيحم!،لامامنهافحصل،الكتببجمعمغرىوكان"

منهااصطفوهماسوىطويلا،دهراموتهبعدمنهايبيعونأولاده

")3(.لانفسهم

.(054)2/الحنابلةطبقاتذيلانظر:(1)

له،الناسأصحبمن"وكنت:كثيرابنوقال2(،41/64)والنهايةالبداية:انظر2()

".إليهالناسحبو

37(.00)رقم(442)3/الكامنةالدرر:انظر)3(
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عماد:القيمابنأخيابنترجمةفيالحنبليالعمادابنويقول

بكر:أبيبنالرحمنعبدبنإسماعيلالدين

شمسالشيخعمهكتبوهي،نفيسةكتباواقتنىالافاضلمن"كان

بإعارتها")1(.يبخللاوكان،القيمابنالدين

بنأحمدالامامعنكلامهصددفي-نفسهعنيقولالمؤلفوهذا

نيتهحسناللهفعلم":قال-كلامهوكتابةللتصنيفوكراهيتهحنبل

علينااللهمنسفرا،ثلاثينمنأكثروفتواهكلامهمنفكتبوقصده

)2(."القليلإلامنهايفتنافلمبأكثرها

اجتماع"هذاكتابناالمؤلفصنفهمماذلكعلىشاهدوخير

واحدبابفيواحدةمسالةعنفيهيتحدثالذي"الاسلاميةلجيوشا

.كتابمائةمنأكثرعننقولافيهحشدالاعتقاد،أبوابمن

لجيوشااجتماع"هذاكتابهفيالمؤلفمواردتقسيمويمكن

قسمين:لىإ"الإسلامية

بأسمائها.صرحمصادر:الاول

مؤلفيها.بأسماءصرحمصادر:نيالثا

358(.)6/الذهبشذرات:انظر(1)

.(1/28)لموقعيناإعلامانظر:2()
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باسمائها:صرحمصادر:الأولالقسم

،438)ص/،الاشعريلحسنابيلا،الديانةأصولعنالابانة-1

664).

693(.2،34)ص/،العكبريبطةلابن،الابانة-2

318(.،692)ص/،يعلىبيأللقاضي،التاويلاتابطال-3

.(454)ص/،الاشعريالحسنلابي،الصفاتإثبات-4

الوليد،بنمحمدبناللهعبدمنصورأبيللحافظالعلو،إثبات-5

278(.)ص/

793(.287،)ص/،المقدسيللحافظالعلو،صفةإثبات-6

92(.0)ص/،تيميةابنالاسلاملشيخ،المصريةالاجوبة-7

عمرولابيالعباد،لاحوالوالتعرفالمريدينآداب-8

.(024)ص/،الطلمنكي

2(.13)ص/البر،عبدلابنالاستذكار،-9

.(681)ص/البر،عبدلابن،الاستيعاب-01

و581)ص/،للبيهقي(،الصفات)=والصفاتلاسماءا-11

861،4،32804).

الحسنى،الاسماءشرح=الحسنىالاسماءشرحالاسنى-21
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13

15

16

17

18

91

02

21

22

23

)ص/024(.

.(302/ص)،للطلمنكي،لاصولا

238(.)ص/،زمنينأبيلابن،السنةأصول

.(273)ص/،للشهرزوري،الدينأصول

92(.0)ص/،الاسفرايينيحامدلابي،الفقهأصول

بناللهعبدلابي،والصفاتالأسماءباثباتالتوحيداعتقاد

.(624)ص/،الشيرازيخفيف

حاتم،بيألابنالرازيين،زرعةبيوحاتملابيالاعتقاد

35(.0)ص/

للطحاوي،الطحاوية(،)العقيدةوصاحبيهحنيفةابياعتقاد

377(.337،)ص/

.(468)ص/،الرازيالدينلفخر،اللذاتاقسام

.(454)ص/،الاشعريالحسنلابي،ليالاما

الحضرمي،بكرلابيالاستواء،مسالةلىإالايماء

286(.)ص/

عبداللهبنخلفالقاسملابيوالاقتداء،الحقلأهلالاهتداء

227(.)ص/،المالكيالمقري
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6

7

8

9

3

7

8

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

حيرب،بنزهيربنلاحمد،خيثمةأبيابنتاريخ

.(183)ص/

2(.29)ص/،للحاكمنيسابور،تاريخ

5(.11)ص/،البغداديللخطيببغداد،تاريخ

.(918)ص/عساكر،لابن،دمشقتاريخ

.(631)ص/،للبخاريالكبير،التاريخ

.(438)ص/عساكر،لابن،المفتريكذبتبيين

592(.)ص/،الطبريجريرلابن،الدينمعالمفيالتبصير

الجيلاني،القادرلعبد،العارفينوسبيلالمتقينتحفة

.(442)ص/

393(.)ص/،الدوريخلفبنللهيثم،اللواطتحريم

.(383504،،16،392)ص/،الطبريتفسير

.(10،3804،954)ص/،التنزيلمعالم=البغويتفسير

337(.)ص/،"والبيانالكشف"الثعلبيتفسير

384(.)ص/،للسديالتفسير،

384(.)ص/،للضحاكالتفسير،

993(.493،)ص/،حاتمبيألابنالتفسير،

92



93

42

43

45

46

47

48

94

05

51

52

.(804)ص/،القرآنلاحكاملجامعا-القرطبيتفسير

.(187،10،240،2114)ص/البر،عبدلابنالتمهيد،

46(.0)ص/،الباقلانيبكرلابي،الدينأصولفيالتمهيد

.(214)ص/،للأزهري،اللغةتهذيب

2(.19)ص/،خزيمةلابنالتوحيد،

.(156)ص/،الثقفيالفضلبنللقاسمالثقفيات،

،011،121،131)ص/،الترمذيعيسىلابي،لجامعا

471،151،531،.)936

31(.9)ص/،للخلال،لجامعا

467(.)ص/،الاشعريأحمدبنللحسينالصغير،لجامعا

.(253462،)ص/،للزنجاني،المسائلجوابات

.(012)ص/الاشبيلي،الحقلعبد،الصحيحينبينلجمعا

الاشعري،الحسنلابي،المقالات=المقالاتجمل

4(.55)ص/

الفضلبنإسماعيلالقاسملابي،المحجةبيانفيلحجةا

268(.)ص/،الاصبهانيالتيمي

4(.004،41)ص/،الاصبهانينعيملأبيالاولياء،حلية

03



6

7

8

9

2

3

5

6

7

9،32،353،385)ص/،للبخاريالعباد،أفعالخلق-

414،614).

.(505-048)ص/،الصرصريديوان-

.(473)ص/،ثابتبنحسانديوان-

.(505)ص/،عنترةديوان-

.(476)ص/لبيد،ديوان-

03(.5)ص/،حنبلبنأحمدللامام،الجهميةعلىالرد-

9،32)ص/،الرازيحاتمأبيلابنلجهمية،اعلىالرد-

،332،334،335،337.)933

331(.)ص،الكنانيالعزيزلعبد،الجهميةعلىالرد-

22(.)ص/،للدارمي،الجهميةعلىالرد-

.(804،014)ص/دا،نفطويه"عرفةلابن،الجهميةعلىالرد-

2(.42)ص/،الشافعيللامام،الرسالة-

2(.13)ص/،نيالقيروازيدبيألابن،الرسالة-

424(.)ص/الاصبهاني،أحمدبنلمعمر،السنةفيرسالة-

043(.)ص/،السجزيعماربنليحيى،السنةفيرسالة-

.(462)ص/،للباقلانيبغداد،أهلمسائلجواباتفيرسالة-

31



68

96

07

71

72

73

74

75

76

77

78

.(467)ص/الاشعري،الحسنلابي،الحرةرسالة

932،)ص/،للذهبيالعلو،=السنة=الفوقيةفيرسالة

،934،38212.)4

.(214)ص/،حنبلبناحمدللامامالزهد،

.(02)ص/،نيللطبرا،السنة

325،،136،173)ص/،حنبلبناحمدبناللهلعبد،السنة

،338،934،99315.)4

34(.203،6030..127)ص/للخلال،،السنة

.(131)ص/،النسائيأصرمبنلخشيش،السنة

خزيمة.لابنالنوحيد،=السنة

للالكائي.الاعتقاد،اصولشرح=السنة

.(642)ص/،للمزني،السنة

326(.)ص/،حاتمأبيلابن،السنة

للصابوثي،،الحديثصحابوالسلفعقيدة=السنة

376(.)ص/

.(514)ص/،الاثرمبكرلابي،السنة

الذهبي.للحافظ،الفوقيةفيرسالةالعلو==السنة

32



.(501،601،801)ص/داود،بيلا،السنن-97

.(161)ص/،ماجهلابن،السنن-08

.(715)ص/،للدارقطني،السنن-18

الاشرار،والقدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار-السنة-82

281(.)ص/،نيللعمرا

2(.41)ص/،نيالقيروازيدبيألابن،لجامعا=السنة-83

2(.20)ص/،الطليطليابراهيمبنليحيىالفقهاء،سير-84

للطبريالاعتقاد،أصولشرح=السنة=السنةشرح-85

.(471،00،330،319،3214)ص/،اللالكائي

لحسنى.االاسماءشرحالاسنى=الحسنىالاسماءشرح

موهب،بنلمحمد،القيروانيزيدأبيابنرسالةشرح-86

281(.4،22)ص/

892(.)ص/للزنجاني،،السنةفيالقصيدةشرح-87

373(.)ص/الاجري،لحسينالابي،الشريعة-88

(.اللفظيةالفهارسوراجع-79)ص/،للبخاري،الصحيح-98

الفهارسوراجع-12)ص/،لحجاجابنلمسلم،الصحيح-09

(.اللفظية
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.(171)ص/،حبانلابن،الصحيح-19

2(.39)ص/،الطبريجريرلابن،السنةصريح-29

375(.392،)ص/،للشيرازيالفقهاء،طبقات-39

،374،384004،)ص/،الاصبهانيالشيخلأبي،العظمة-49

404،604،184).

المقدسي،قدامةبنالدينلموفقالاعتقاد،لمعة=العقيدة-59

288(.)ص/

.(428)ص/الاصبهاني،نعيملأبي،العقيدة-69

.(121،504)ص/،شيبةبيألابن،العرش-79

2(.29)ص/،للحاكم،الحديثعلوم-89

الذهبي.للحافطالسنةالعلو-

.(445)ص/،الاشعريالحسنلأبي،الرويةفيالعمد-99

.(642)ص/،الجيلانيالقادرلعبد،الغنية-001

5(.13)ص/،الشافعيبكرلابي،الغيلانيات-101

372(.،991)ص/،الهرويإسماعيللابي،الفاروق-201

بنأحمدالعباسلابي،الصفاتنفاةتقريعفيالصفاةقرع-301

.(147)ص/،الرازيمحمد
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048(.-947)ص/،الترمذيلاسماعيل،السنةفيقصيدة

2(.43)ص/،البغداديللخطيب،الكفاية

.(433)ص/،فوركبنبكرلابيالمجرد،

2(.42)ص/،نيالقيروازيدبيألابن،المدونةمختصر

.(901،271،041،141)ص/حمد،أللاماملمسند،ا

.(89،531)ص/،اسامةبيأبنللحارثالمسند،

،87(.511،136)ص/،الشافعيللامامالمسند،

.(174)ص/،سفيانبنللحسنالمسند،

.(134)ص/،سفيانبنليعقوبالمسند،

293(.352،)ص/،الكرمانيلحرب،المسائل

للبغوي.التفسير=التنزيلمعالم

.(387515،،02)ص/،نيللطبرا)الكبير(،لمعجما

386،،121،177)ص/،العسالاحمدلأبي،المعرفة

،693504).

.(301)ص/،إسحاقبنلمحمد،المغازي

.(012،917)ص/،الامويسعيدبنليحيى،المغازي
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الاشعري،الحسنلابي،المقالاتجمل=المقالات

.(554و438)ص/

.(605)ص/رشد،لابن،الادلةمناهج-181

.(438)ص/الاشعري،لحسنالابيالموجز،-911

2(.41)ص/،نيالقيروازيدبيألابنالنوادر،-021

.(421/)ص،ارقطنيللد،النزول-121

،02)ص/للدارمي،المريسيبشرعلىالرد=النقض-122

174،،323،343.)493

مؤلفيها:باسماءصرحمصادر:نيالتاالقسم

(،وغيرهالجهميةعلىالرد)فيمندهبناللهعبدأبو-1

893(.،131،913)ص/

.(051-941)ص/(،والكفارات)المرضالدنيابيأابن-2

،551،651)ص/(،وغيره)الحليةنيالأصبهانعيمأبو-3

174).

.(571،162،165)ص/(،)المصنفشيبةأبيبنبكرأبو-4

428(.378،)ص/،الهرويالاسلامشيخ-5

.(175،204،404)ص/)المسند(،راهويهببنإسحاق-6
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348(.188،1،34)ص/،السراجالعباسأبو

.(491/)ص،لاثرما

423(.)ص/،طاهرالمقدسيبنمحمدالفضلأبو

(،الحنابلة)طبقاتيعلىأبيالقاضيابنالحسينأبوالقاضي-

32(.0)ص/

318(.)ص/،عقيلابن-

34(.0)ص/)مسائله(،الكرمانيحرب-

938(.)ص/،الرهاويالقادرعبدلحافظا-

.(904)ص/،لدارقطنيا-

.(174)ص/(،الصفوة)صفةلجوزياابن-

5(.17)ص/(،والتهذيبالاثارمشكل)شرحالطحاوي-

.(59)ص/،لماورديا-

49(.)ص/،منيعابن-

69(.49،59،)ص/)الزهد(،حنبلبنأحمد-

.(132)ص/،الذهبيلحافظا-

.(391)ص/،الحاكماللهعبدأبو-

37



.(491،433)ص/،تيميةابنالاسلامشيخ-22

2(.10،204)ص/(،وغيرهالجهميةعلى)الردحاتمبيأابن-23

932(.)ص/،البغداديالخطيب-42

93(.0)ص/داود،بنسنيد-52

.(814)ص/،القشيري-62

وكماب،الذهبيللعافظالغفاىللعلبمالعلو"كتاببينمقارنة+7

للهؤلف4"الإسلاميةالجيوشاجممالح"

مصلى

الربعلو"مسالةفيألفماجمعأمنالكتابينمنكلكانلما

الكتابين،مادتيبينمختصر-ةمقارنةكتابةرأيت"خلقهعلىلىتعا

:تساؤلاتمنالقارئذهنلىإيتبادرعماالاجابةمتضمنة

يردصوهو،"الاسلاميةلجيوشااجتماع"القيمابنألفلماذا-

فيعليهويعتمدبل"العلو"،الذهبيلحافصلاقرينهكتاب

مواطن؟

الاخر؟عنمنهماكلبهاينفردالتيالمميزاتأهمهيما-

لجيوشا"اجتماعكتابعنللذهبيالعلو""كتابيغنيهل-

العكس.أو"؟الاسلامية

لسبقهالذهبيكتاببذكربتدئو،الكتابينبينالمقارنةهذهوإليك

الاتفاقبيانثم،القيمابنكتابعنلحديثباأعقبهثم،بالتأليف

38



بينهما.والنقصانوالزيادةوالاختلاف

المقدمة44اولا

لىإفيهاأشارجدا،مختصرةبمقدمةالعلو""كتابهالذهبيافتتح

علىيتكلملمأنهوذكرهـ،896سنةفيجمعهالذيلهذاالاولالتأليف

فارتبوالان":قالئمذلك،فيوردمايستوعبولمالاحاديثبعض

.الكتابمادةذكرئم،هنا"وأوضحه،المجموع

فيللدخولكالتوطئةهيرائعةبمقدمةكتابهافتتحفقدالقيمابنأما

منفيهاماوذكرقسامها،والنعمةعنتحدثفقد،الموضوعصلب

فييتقلبونوأنهمالرسولطاعةعنالخارجينعنوتحدث،المباحث

أنوار.عشرةفييتقلبونللرسلالمتابعينوكذلك،ظلماتعشر

المثلعنتحدبئمقسم،كلوشرح،الناسأقسامعنتحدثثم

مفصلاشرحاوشرحه،البقرةسورةفيالمذكورالمائيوالمثلالناري

والحكم.الفوائدمنتضمنهماذكرمع

التوحيدين،بتحقيقوالنجاةالسعادةملاكأنفيهبينفصلاعقدئم

1(.عليهما)ودللفذكرهما

2(.21-0)ص/"ومحتواهالكتاب"موضوعفيبيانهتقدمفيما:انظر(1)

93



للكتابين4الملميةالمادة4ثانيا

:ياتلاا+أ

فذكرالعلو،مسألةفيالواردةالاياتأكثرذكرعلىالكتاباناتفق

القراننصوصمنذلكغيرلى"إ2(:1/46)قالثماية،(1)4الذهبي

."...العظيم

تيمية،ابنالاسلاملشيخكلامضمناية()18فذكرالقيمابنوأما

الايات.بعضعليهزادولعله

العلو:مسألةفيعليهماللهصلواتاللهرسلعنجاءما+ب

فيهوذكرعنوانالهفأفردالقيمابنأماعنوانا)1(،الذهبيلهيفردلم

)2(.منهمخمسة

!يم:النبيعنالمرفوعةالأحاديث-ج

فيالواردةالمتوافرةالاحاديثفمن"2(:1/94)الذهبيقال

(271-521)رقموالسلامالصلاةعليهموابراهيمويونسداودقولذكرلكته(1)

نأكما،كتابهفيالقيمابنيوردهلميونسوقول،المرفوعةالاحاديثضمن

.لسلاموالصلاةعليهيوسفقوليوردلمالذهبي

ضمنالذهبيأوردهوقد،المتنفياختلفالكندم،وموسىذكرعلىاتفقاوقد

3(.10و2)79رقم883(و2877/)التابعينأقو[ل

.(59-29)ص/انظر2()

04



.(682)رقم8(1/26)لى!(2)رقم(1/942)منفسردها"...:لعلوا

حديثا.سبعينمننحوافسردالقيمابنأما

يلي:ماالكتابينأحاديثعرضخلالمنويتضح

علىكثرتهافيتفوقالذهبيذكرهاالتيالمرفوعةالاحاديثأن-1

الاسانيد.واهيةأوضعيفةغالبهاكانوان،القيمابنذكرهما

أنواعبينومزجحلطالاحاديثسردأثناءفيللذهبيوقع-2

)3(،لمقطوعوا2(،)لمرسلوا(،1)لموقوفافذكر،لمروياتا

الرفعفيواختلافطرق)5(،وسردتكرار)4(،لهيقعحياناو

)6(.والارسالوالوقف

وحديثونحوهما،حديثينتكرارالالهيقعفلمالقيمابنوأما

بيانه.سيأتي(1)

(و)186(21و)9و)85(و)73(7(0)لىإو)68((01)رقم:"العلو"انظر2()

.(و)927

(و)133(131و)(013)رقم"العلو":انظر.التابعينعنجلهاالمقاطيعوهذه)3(

.(1و)94(041و)(و)134

(042)مع(و)239()28مع(و)257(16)مع(19)رقموقارن:"العلو"انظر(4)

موقوفة.الأخيرينلكن2(52)مع(و)178

.(421-001و)(301و201و)(89-69و)(05-44)رقم:العلو""انظر(5)

.3(00و923مع402و)(524)مع(02و)3(61)رقم:"العلو"انظر(6)
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.وموفوفومقطوعمعضل

انظر.المعراجليلةربهجم!ي!النبيرؤيةفيفصلاالذهبيعقد3-

)227(.لىا22()5رقممن78(1/517-0)

سواء:الضعفأنواعفيبين،الاحاديثعللعلىالذهبييتكلم-4

المتن.أو،الارسالأوالوففأوالرواةجهةمن

فيالواردةالصحيحةالاحاديثأكثرعلىالقيمابناعتمد-5

علته.يبينفلمضعففيهماأماالعلو،

عنهم:اللهرضيالصحابةعلىالموقوفةالاثار+د

عنوردفيماالعلو""كتابفيعنواناأوفصلاالذهبييفردلم

)1(،المرفوعةالاحاديثضمنذلكأوردوانما،ذلكفيالصحابة

وأالرفعحكملهالبابهذافيالصحابةعنوردماأنيرىكانولعله

ولا،مجالفيهللرأيليسلانهحكما؛المرفوعةبالاحاديثيلحق

مدخل.فيهللعقل

لمجي!.اللهرسولأصحابعنحفطفيمافصلاكتابهفيأفردفقدالقيمابنأما

،1،81،53،4،709،19،29،401،601،911)7رقمالعلو""فيانظر(1)

231،381،341،541-841،251-271،571،491،302،532،042-

442،642-532،552،752-632،662-072،732،472،082-862)

المسالة.هذهفيالصحابةعنأثرا)57(قهذه
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عنعديدةباثارعنهينفردالذهبيلكنأورداه،ماأكثرفياتفقاوقد

بقولعنهالقيمابنوانفرد،كتابهفيالقيمابنيذكرهالم)1(الصحابة

عنها)2(.اللهرضيالمؤمنينأمجحشبنتزينب

التابعين:عنجاءما+هـ

فيالتابعينعنجاءمافيفصلإيرادعلىالقيموابنالذهبياتفق

يلي:مايتضحالكتابينفيذلكمنجاءماعرضخلالومنالعلو،مسألة

هذافيوالموقوفاتالمرفوعاتلبعضذكرالذهبيعندوقح-1

)3(.الفصل

)4(.القيمابنذكرهممنيفوقالذهبيذكرهممنعددأن-2

يذكرهملمالتابعينمنجماعةبذكرالقيمابنعنالذهبيينفرد3-

برقمعمروبناللهوعبد(،61)5برقمسلمةوأم2(،)63برقمهريرةأبيعنكالوارد(1)

2(،)30برقمسلامبناللهوعبد(،61)9برقمعمربناللهوعبد27(،205،20،)47

.(51)6برقمعوفبنالرحمنوعبد(،017،117)برقمعميسبنتوأسماء

.(771)ص/انظر(2)

أثرينوردو3(،0)5برقممرفوعاعنهاللهرضيالغفاريذربيأحديثاوردققد)3(

قيوهومحيصنلابنقراءةوأورد32(،9و3)70برقمعباسابنعنموفوفين

32(.)5برقمالتابعينأتباعطبقة

إبعادمع33(0)لىإ)287(رقممن،التابعينعنأثرا)93(الذهبيذكرفقد(4)

(50،370،35،329.)32
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)1(.القيمابن

اللهوعبد)2(،العاليةأبيقوليبذكرالذهبيعنالقيمابن-ينفرد4

الكواء)3(.ابن

العلو:مسألةفيوكيرهمالعلموأهلالأئمةعنجاءما+و

،الطبقاتعلىذلكفيوالائمةالعلمأهلعنجاءماالذهبيرتب

واكبتالتيالزمنيةالفترةمنابتدأهحيث؛طبقاتثمانعلىفقسمه

هـ(.671)سنةزمنهمنقريبلىإومقالتهصفوانبنالجهمظهور

ونسقهبديعا،ترتيبافرتبه،وتنظيمهتقسيمهفيتفننفقدالقيمابنأما

ثم،التابعينأتباعبطبقةأعقبه،التابعينطبقةذكرأنفبعدعجيباهتنسيقا

العلماهلعنجاءمابتقسيمأعقبهثم،وأتباعهمالاربعةالائمةاقوالذكر

لحديثاهلوالتفسيرأهلكلامفأورد،والفنونالعلومعلىذلكفي

ثم،الاتباعأهللصوفيةوالزهادبأقوالأعقبهثم،والعربيةاللغةوأهل

،2)49القيمابنيذكرهالملمجاهدقوالو)392(،رقمعبيدبنشريج:كقول(1)

،(2)79برقمقلابةبيوأ(،2)59برقميساربنوعطاء32(،992،00،3،3130

الجعدابيبنلموسا)303(،برقمجابربنوحكيم)892(،ميمونبنوعمرو

بنوحسان31(،)5برقمعطافبيوأ31(،)4برقمشرحبيلبنوهزيل03(،)9

33(.0)برقمالقسريوخالد32(،4)برقمنيالسختياوايوب2(،)23برقمعطية

393(.)ص/فيالتفسيرأئمةاقوالفيذكرهلكن)2(

.(091)ص/انظر)3(
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،الكلامأهللائمةعنواناأفردثم،الحسنىاللهلأسماءالشارحينأقوال

أفردئم،لجناأقوالثم،الفلاسفةأقوالثم،وغيرهمالاسلاملشعراءثم

.(1والبقر)الوحشوحمرالنملفذكرالعقلاء،لغيرعنوانا

كتابانفردوقد،القسمهذامادةمنكثيرفيالكتاباناتفقوقد

العلمأهلعنعديدةونقولاتبتراجمالقيمابنكتابعنالذهبي

)2(.ترجمة)67(مننحوابلغت

يلي:بماالذهبيكتابعنالقيمابنكتابوانفرد

والشافعي.مالكالإمامأصحابعنالنقول-إكتاره1

عنه.اللهرضيثابتبنحسانقولعداالإسلامشعراءعنوردهبما-2

الاولين.لحكماءواالمتقدمينالفلاسفةأقوالعنأورده-بما3

لجن.امؤمنيعنأورده-بما4

والبقر.الوحشوحمركالنمل:العقلاءغيرعنأورده-بما5

كتابلكن،المادةحيثمنالاخر،عنأحدهمايغنيفلاوعليه

وتقسيما.وعرضاوتنظيماترتيباأحسنالقيمابن

2(.-224)ص/"ومحتواهالكتابموضوع"فيتقدمماراجع(1)

علىلأتيناشئنا"ولو:فقالالاختصار،أرادأنهكتابهاخرفيالقيمابنأشاروقد)2(

لهيقاللاكثير،منقليلوجزء،يسيرةنبذةهذهولكن،دليلبألفالمسألةهذه

".قليل

45



4بالكظطبعاق+8

الحجريةالطبعةعنطبعوأكثرها،عديدةطبعاتالكتابطبع

:الطبعاتتلكوإليك،الاولى

هـ()1(.131)4عامالهندفيطبع:الحجريةالاولىالطبعة-1

اللهعبدونشر:تصحيح،القاهرة:المنيريةالطباعةإدارةطبعة-2

في،م3291هـ/1135،الشوريوابراهيمالشيخالحسنابن

صفحة.421

في،تاريخبدون،يوسفعليزكريا:بعناية،القاهرةفيطبعة-3

صفحة.917

صفحة.141في،تاريخبدون،بيروت:المعرفةدارطبعة-4

صفحة.422فيهـ،4041عام،والتوزيعللنشرالبازدارطبعة-5

اللهعبدعوادد.:وتحقيقدراسة،الرياضالرشد:مكتبةطبعة-6

رسالةوهي-م8891هـ/8041،لىالاوالطبعة،المعتق

منهاستفدتوقد.صفحة045فيهـ،7041سنةدكتوراه

لنقص(الإمامجامعةمخطوطة-الصرصري)ديوانلىإالعزو

.عنديالتيالازهريةالنسخة

الخطية.النسخوصففيقريباوصفهاوسياتي(1)
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الأولى،الطبعة،بيروت:العربيالكتابدارطبعة-7

صفحة.093في،ليزمرحمدأفواز:تحقيق،م8891هـ/8041

بنإبراهيمبنسيدحقصبيأ:تحقيق،القاهرة:لحديثادارطبعة-8

صفحة.181في،م1991هـ/1141،عمرانبنصادق

أحاديثهوخرجحققه،البيانمكتبية:دمشقالمؤيد،مكتبةطبعة-9

256فيم،3991هـ/4141،عيونمحمدبشير:عليهوعلق

صفحة.

التعقيق:ف!المعتمدةالخطيةالنسخوصف+9

خطية،منهاخمس،نسخلستعلىالكتابهذامقابلةفياعتمدت

الاولى.الحجريةالطبعةوالسادسة

لي:كالتاوهي

4لا!مر"الظاهريلأالنسغة10

في،بدمشقالظاهريةالكتبدارفيمحفوظةالنسخةوهذه

ورقة.(102)أوراقهوعدد،(م92)43برقممجموع

القيم:لابننفيسينكتابينعلىالمجموعهذاويحتوي

المعطلةحربعلىالاسلاميةلجيودشااجتماع":الاول

97(.-1)الورقةمنويبدأ".لجهميةو

منويبدأ.لماالناجيةللفرقةالانتصارفيالكافيةالشافية":والثاني
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.(1)(102-18)قةلورا

وقعلكن،واضحنسخيوخطها،وجهينعلىتحتويورقةوكل

،(01-1)الاولالورقاتالعشرفيخاصة،العلويةللأسطرخرمفيها

(11)الورقةمنالخرمذلكويقل،أربعةلىإأسطرثلاثةبمقداروذلك

يقلئم،ينقصأواحيانايزيد،كلماتبضعيتعدىفلا(1)6الورقةلىإ

اسمالنسخةعلىيردولم،يتلاشىحتىفشيئاشيئاالخرمذلك

يطهر.هـفيما076سنةفيالنسختاريخاخرهافيجاءوانماناسخها)2(،

الزياداتنفسفيهااخرىخطيةبنسخةعارضهاقدناسخهانويبدو

ماالمثالسبيلعلىفانظر،النسخبقيةعنالنسخةهذهبهاانفردتالتي

لمعادارط2(60-1/991)الشافيةالكافيةمقدمةفيالنسخةهذهوصفراجع(1)

القيم.ابنمؤلفاتمنالسلسلةهذهمطبوعاتضمنالفوالد.

أحمدبنالرحمنعبدهوالمجموعناسخأنالظاهريةالمكتبةفهرسفيجاء2()

سنةالاولالكتابنسخوأنه[،لحنبليارجبابنلحافظا:]يعنيلحنبليا

هـ.176سنة(الشافية)الكافيةوالنونيةهـ،076

عبدبنأحمداسم""النونيةآخرفيرأىلماالفهرسواضعأنليويطهر:قلت

يعرفلاالمجموعهذاأنوالصواب،لمجموعالهذاالناسخهوظنهالرحمن

-."..لجيوشااجتماع"الكتابهذاايضاويحتمل-"النونية"وأما.ناسخهاسم

قبلالقيمابنعلىقرئتالتيالحنبليرجبابنالحاقطنسخةعنمنسوخةفهي

أشهر.بستةموته

2(.30-1202/)الشافيةالكافيةمقدمةفيذلكتفصيلانظر
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"خ".بالنسخةلتلكرمزحيث1(ق/)17الورقةحاشيةعلىجاء

عشركلفبعد،كراساتثمانيفييقعالكتابأصلانيضاويبدو

كلبدايةاليسرىلجهةامنالورقةأعلىفيالناسخيكتبورقات

"،لجيوشامنكراسرابع"اعلاها:فيب(0/3)قفيفقال،كراس

".الجيوشثامن"ب(:07/)قفيوقال

حديث:بخطالعنوانصفحةعلىوجاء

ماولعل،"لجهميةواالمعطلةحربعلىالاسلاميةلجيوشااجتماع"

وأالارضةبسببالتلفمن-تقدمكما-الاعلىمنالنسخةاصاب

لمؤلف.ااسممنوشيءكاملا،العنوانذهابلىإأدت،الرطوبة

أيضا:العنوانورقةعلىوجاء

.[)2(.]..مدرسة:المحل)1(،النجدييحيىبناحمدوقف

الصالحية.فيالعمرية

رحلثمنشا،وفيهاالعيينةفيولد،النجديالتميميعطوةبنيحتىبنأحمدهو(1)

على:وقرأ،تخرجوعليهالعسكرياللهعبدبنأحمدبالشيخفانتفعدمشقلىإ

بلدهلىارجعثم"،"الانصافصاحبالمرداويوالعلاء،لهادي1عبدبنيوسف

منلهنجد،قطرفيحنبلبنأحمدالاماممذهبفيالمرجعإليهوصار

هـ.489سنةتوفي"،التحفةو"""الروضة:المولفات

275(.-1/274)"الحنابلةضرائحعلىالوابلة"السحبانظر:

مقروء.غيرأومطموسأوبياضفهومعكوفتينبيقجاءماكل)2(
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نصه:ماالنسحةنهايةفيوجاء

المعطلةحربعلىالاسلاميةلجيوشااجتماع"كتاباخرهذا"

".وسبعمائةستينسنةرجبشهرفيالخميسليلة"،والجهمية

:مميزاتبعدةالنسحةهذهانفردتوقد

هـ،076سنة-تقدمكما-نسختحيث؛بالمؤلفعهدهاقرب-1

سنين.بتسعاللهرحمهالمؤلفوفاةبعدأي

أصلتأليفبعدالمؤلفأضافها،كثيرةبزياداتانفرادها-2

فانظر،والمطبوعةالخطيةالنسخجميععنهاخلت،الكتاب

الله،رسلأقوال"ب(:-أق/)17فيالمثالسبيلعلى

له،تنزيهاعظمهموبهالخلقوأعرف،خلقهوبينبينهوالسفراء

فوقاللهأنعلىاخرهملىإأولهممنكلمتهماتفقتوقد

عرشه.علىبذاتهمستوخلقهعلىعالسماواته

لجيلي:االقادرعبدمحمدأبوالشيخقال

كلعلى،أنزلكتابكلفيسماواتهفوقحلقهعلىاللهوعلو"

لما.أرسلنبي

عليهداودقولوذكر.السلامعليهالبشرأبيادم:قولذكرئم

عليهيوسفقولثم.السلامعليهإبراهيمقولثم.السلام

سيدمحمدنبيناقولثم.السلامعليهموسىقولثم.السلام

05



لمجي!.والآخرينالاولين

.(69-39)ص/الكتابهذاانظر

راجع.النسخةهذهبهاانفردتالتيالاحاديثمنذلكغيرلىإ

.الكتابتأليفهتاريخ

فيالاشارةالنسخةهذهبهانفردتماتوضيحفيوطريقتي

وأ)ظ(،منكذالىإكذامنأو،فقط()ظمن:ليبقوالحاشية

)ظ(.منبعدهوالذيالحديثهذا

انفردتالتيالزياداتفيتوافقهاأخرىنسخةعلىمقابلةأنها-

في"خ"بحرف-تقدم-كمالهاالناسخويرمز،النسخةهذهبها

الحاشية.

نادر.بلجدا،قليلسقطهاأن-

الحاشية.فيالناسخجلهاصوبوقد،قليلةيضاأخطاءهاأن-

الحنبلي؛رجبابنالحافطنسخةمنمنسوخةأنهايحتملأنه-

الحنبليرجبابنفلعل،المجموعفيالكتابينخطلتقارب

لجيوشااجتماع"ومعها"النونية"المؤلفعلىسمع

الحنابلةطبقاتعلىالذيلفيقالفقدوغيرها،"الاسلامية

مجالسهولازست"-:القيمابنشيخهترجمةفي-2(48)2/

فيالطويلةالنونيةقصيدتهعليهوسمعتسنة،منأزيدموتهقبل
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ا.هـ)1(.وغيرها"تصانيفهمنشياءو،السنة

:"ب!الألمانيلأالنسخلأ20

وعنها2(،090)برقمبرلين""مدينةمكتبةفيمحفوظةوهي

سعودبنمحمدالامامجامعةمكتبةفيميكروفلمعلىمصورة

ورقةكل،ورقة)98(فيالنسخةهذهوتقع7(،810)برقمالإسلامية

فالكتابوعليهواحد،وجهففيها(4)6ورقةإلاوجهينعلىتحتوي

صفحة.()178فييقع

بنبكرأبيبنمحمدهووكاتبهاجيد،نسخيخطهوالكتاب

هـ(.009)سنةالمتوفى)2(المقدسيلحنبليازريقبنعبدالله

يومتعليقهمنالفراغوافق":نصهماآخرهافيناسخهاوكتب

وسعىخيرا،اللهجزاهمبدبيالماجدجمعةمركزمنالنسخةهذهصورناوقد(1)

)عليخيرا.اللهجزاهضميريةجمعةعثمانالدكتورفضيلةمشكوراتصويرها

(.العمران

لحديثاوطلب،الفقهوأخذالقرآنفحفظهـ،281سنةولد،لحيالصاالدمشقي(2)

بيتمنمتواضعا،،الاخلاقحسن،القراءةسريعوكانوالاجزاءالطباقوكتب

فيو"السولالموطا""رجالكتابوله،مجلدينفيثبتا""لنفسهوضعكبير.

هـ009سنةتوفي"،الاصولالستةرواة

"."عبداللهبدل""عبدالرحمن:والسحبالضوءفيترجمتهفيجاء:تنبيه

حميدلابن"الوابلةو"السحب(171-961)7/للسخاوي"اللامعالضوء"انظر

.(6/85)للزركلي"الاعلامو"(157)رقم8(2/098-79)
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اللهعبادأفقريدعلىهـ،983سنةالاخرةجمادىعشرثامن،الاثنين

زريقبناللهعبدبنبكرأبيبنمحمداللهرضوانلىإحوجهمو

والمنة.الحمدوللهالمقدسيالحنبلي

نصه:ماالعنوانصفحةفيوجاء

شيخالعاملالعالمالإمامالشيختأليفالإسلاميةلجيوشاكتاب"

الشهير،أيوببنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالاسلام

قدير،شيءكلعلىإنه،وكرمهبمنهلجنةااللهأثابه،الجوزيةقيمبابن

".وحدهللهوالحمد،وكفىحسبناوهو

نصه:ماالعنوانصفحةأعلىفيوورد

الحنبلي..[)1(.].والتقصيربذنبهالمقرالحقيرالفقيرلىإانتقل

هـ.0181سنةطريقةوالقادريمذهبا،

نصه:مااليمينجهةمنالصفحةأعلىفيأيضاوجاء

وزاعالضلالة[.............]ويداحدقائقالكتابإن

قواطعفيهللحقبدلائلالهدىلمتبعبهالسبيلبان

هامعإلاودقالفضائلحازالذيصاحبهضمضريخافسقى

عمدا.المالكاسمعلىطمس(1)
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:العنوانصفحةعلىأيضاوجاء

منية"سميتهالتوحيد("،ذكرفيالفريدالعقد"كتاببعضهموسماه

والصلال".الهدىبيانفيالامال

ملحونة،ركيكةابياتثلانةاخربخطالصفحةتلكوسطفيوجاء

يلي:ماموزونةوكير

جامعالسعادةمعالكمالحاويقامعللضلالةكتابهذا

سامعهومنلكلالغليلمشفيجيقدظنيصاجيامثلهما

شاسععزاوتعطالضلالتكفوانتبهفاسمعالامالمنيةسميته

يلي:مااخربخطتلاهثم

طحاللاالفرسقالا:أنهمازيدوأبيعبيدةأبيعنالرياشيقال

له.مخلاوالظليمله،مرارةلاوالبعير،له

.النعام:الظليم:المجالسةصاحبقال

ولالهاألسنةلاالبحروحيتانالماءطيروكذلكزيد:أبووقال

منيتنفسرئةذيوكلبها،تتنفسلاولذلك،لهرئةلاوالسمك،أدمغة

المجالسة.منالعاشر

أذناهيغيبشيءليس:قالأنهعنهاللهرضيعليعنوبلغني:قال

يلد.وهوإلاأذناهظهرشيءوليس،يبيضوهوإلا
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سنةفيمؤرختملك:الوسطمنالصفحةأسفلفيوجاء

كاملا.الاسمعلىبعضهمشطبوقدهـ،5511

تعدادجاءكماأجزاء،تسعةفييقعكانالكتابأصلأنويظهر

اليسار.منالعاشرةالصفحةأعلىفيذلك

يلي:بماالنسحةهذهوتمتاز

سنة.88بمؤلفهاموتبعدكتبت-انها1

الحنابلة.عندمعروفعالمناسخها-أن2

لحاشية.افيالناسخمنتهاتصحيحاوكئرةسقطها،وقلة-بجودتها3

لحاشيةافيالناسخلهايرمز،أخرىنسخةعلىمقابلة-أنها4

أيضا.،نسخة:أي()خبحرفحيائاو،نسخة:أي()نبحرف

الاحاديث،علىالكلامفيالناسخمنعديدةتعليقات-عليها5

الذهبي.الحافظعننقلها

!ه4!االاءلرلنديةالنسخة.3

برقملإيرلندا"دبلن"مدينةفيبيتيتشسشرمكتبةفيمحفوظةوهي

وجهين.علىتحتويلوحةكل،لوحة()183فيالنسخةوتقع033(،)5

تاريخولا(،1ناسخها)اسمعليهايردولم،واضحنسخيوخطها

عليه.أقفلملكن-سياتي-كمابكرالحنبليأبوأنهويحتمل(1)
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تقدير.كئرعلىالعاشرالتاسعأوالقرنلىإترجعأنهايظهرلكننسخها،

جزءا.عشرينفييقعالكتابأصلكانوقد

نصه:ماالعنوانورقةعلىوجاء

العلامةالعالمالامامالشيختأليف،الاسلاميةلجيوشاكتاب"

بكرأبيبنمحمداللهعبدابي:الامةحافظالسنةناصرالاسلامشيخ

اللهرحمهالجوزيةقيمبابنالشهيرالحنبليالزرعيسعدبنأيوبابن

".الوكيلونعماللهوحسبناامين.المسلمينبعلمهونفععنهورضي

نصه:ماالصفحةيمينعنوجاء

بنمحمدالشيخبنمحمدبن]...[الغفارمولاهببابالفقير]...[

معلميه.وجميعولمشايخهولوالديهله[الله]غفرالقظانعليالحاج

هـ.1231سنة

نصه:ماالصفحةيسارعنوجاء

]الظوفي[.أحمدبنمحمدالفقيرنوبةفي]دخل[لىتعاللهالحمد

مصورمنسهواوقعولعلهب(،/01)فيسقطوقعوقد

.لمخطوطا

:فقال،الناسخمنولعلهتعليقالحاشيةفيب(ق/)165فيوجاء

تصدقمن":!ي!اللهرسولقال،قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن"

تبقىحتىيربيهاثم،بيمينه]...[اللهتقبلها؛حلالكسبمنتمرةبشق
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".العظيمكالجبل

[.عنهالله]عفاالنكريبن[]الحنبليبكرأبووكتبها::قالثم

اخر:تعليقب(ق/017)فيوجاء

.شعرهفي.[..].الحنبليالنحاسبنبكرأبوقال

إثباتها.فتركنا،سليمةبصورةتهاقراءتتضحلمأبياتاوذكر

عشر-كلففي،الاصلعلىمقابلتهابدقةالنسخةهذهوتمتاز

،.مقابلةبلغ"أوبأصله"مقابلةبلغ":العبارةهذهالناسخيكتبلوحات

!ا4تلاالتركيةالنسخلأ.!ا

الثالث-أحمدمكتبة-طوبقبوسرايمتحففيمحفوظةوهي

قيمصورةنسخةوعنها،تصوف(11)495رقمتحتبإستانبول

بالمدينة.الاسلاميةلجامعةا

وجهين،علىتحتويلوحةكل،لوحة(1)91فيالنسخةوتقع

ناسخها،اسمعليهاوليس،جميلنسخيوخطها،صفحة)238(فهي

أوالعاشرالقرنحدودفيكتبتأنهايطهرلكننسخهاتاريخولا

تقدير.أكثرعلىعشرلحاديا

نصه:ماالعنو[نصفحةعلىجاءوقد

العلامةالعالمالامامالشيختأليف،الاسلاميةلجيوشااجتماعكتاب"

بنمحمداللهعبدأبيالأمةحافط،السنةناصر،الإسلامشيخلحافظا
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الجوزيةقيمبابنالشهيرلحنبلياالزرعيسعدبنأيوببنبكرأبيالإمام

امين.،وكرمهبمنهلجنةاوأثابه،عنهورضيلىتعااللهرحمه

تملكاليسر-ىلجهةامنالصفحةأسفلأخرىورقةفيوجاء

لحنابلة:الاحد

الراجي،لىتعااللهعفوفقيروكرمهاللهفصلمنملكهالحمد،لله"

لى.تعااللهعافاهالحنبليسلامة..[.].علي،سبحانهالقادر،ربهرحمة

نصه:ماالنسحةاخرفيوجاء

لجيوشااجتماع"وهي،توفيقهوحسناللهبحمدالرسالةتمت"

سيدناعلىاللهوصلى،عنهاللهرضيالجوزيةقيملابن"الاسلامية

علىاللهوصلى،الوكيلونعماللهحسبنا.وسلموصحبهوالهمحمد

تسليماً".وسلموصحبهاالهوعلىمحمدسيدنا

علىمقابلةغيرووضوحهخطهاجودةمنالرغمعلىالنسخةوهذه

،عديدةمواضعفيالسقطفيهاكثرثمومن،أخرىنسخةعلىأوأصلها

المواضععنللكشفمساعدةالنسخةهذهجعلتثمومنالنظر،وانتقال

النسخ.فروقفيهاالتيالألفاظأوالمشكلة

:،لحلاالعراقيةالنسخة50

6685)4/رقمتحتببغدادالعامةالاوقافبمكتبةمحفوظةوهي

(.مجاميع-
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فهي،وجهينعلىتحتويلوحةكل،لوحة)99(فيالنسخةوتقع

فارسبناللهعبدهووناسخها،بهبأسلاعاديوخطها،صفحة(1)89

سنةرمضانمن26فينسخهامنفرغوقد1(،)سميحالناصرابن

كراسة.ونصفكراسة(1)2فييقعالكتابأصلكانوقدهـ،0281

نصه:ماالعنوانورقةعلىوحاء

"،لجهميةواالمعطلةعلىالردفيالاسلاميةلجيوشاغزوكتاب"

الشيخوالمسلمينالاسلامشيخالهماموالحبرالامامالشيختأليف

وصلى،ذنوبهاللهغفر،لجوزيةاقيمبن)كذا(بكرأبوالشيخبنمحمد

محمد.علىالله

نصه:ماالصفحةيسارعنوحاء

:عبدهوابنعبده،بادلهالواثقالفقيرالعبدحئزفيالكتابهذادخل

ولوالديهلهاللهغفر.[]..الشافعينعيمبنالرحمنعبدبنأحمد)2(

.رمضانهـمن8013سنةفيوالمسلمينالدينفيولمشايخه

)3(.المغبونهو[]البائعلكانفضةو[]ذهبابوزنهالكتابهذابيعلو

ترجمته.علىأقفلم(1)

الاسم.هذاعلىاحدهمضربوقد)2(

المشهور:البيتلىإيشيرولعله)3(

بوزنهيباعلوكتاب)هذا

95
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نصه:ماذلاشتحتجاءثم

لجراحالةفييكتب)عمرو(أنعلىاتفقوا:النوويقال:فائدة

النصب.حالقيالواووحذفت"عمر"،وبينبينهفرفابالواو""والرفع

اليسار:منالصفحةأعلىفيوجاء

)كذا(.ونصفكراسةعشراثناالنسخةهذهجملة.الأولالكراس

يلي:ماالنسحةهذه7خرفيوجاء

وقوتي،بحوليلاوقوتهبحولهوتوفيقهاللهبعونالرسالةهذهتمت

بناللهعبدالقدير/ربهعفوالراجيوالتقصيربالذنبالمقرالفقيريدعلى

المسلمين.ولجميعولوالديهلهاللهغفر،سميحالناصربنفارس

بقيالاحديوماخر،مقابلةغيرنسخةعلىنسخهامنالفراغوافق

هـ.0281سنةأيامأربعةرمضانمن

ولامقابلغيرالنسخةهذهمنهالمنسوخالاصللانونظرا:قلت

عماعدةومخالفات،كثيرةغلاطوعديدةأخطاءفيهاوقعفقدمصحح

لعنوانوقعالذيالتحريفمنذلكعلىدلولا،الاخرىالنسخفي

النسخ،بينالفروققيإلاغالباالنسخةهذهعلىأعتمدلملذا،الكتاب

.ونحوهالخطألبيانأذكرهاوأحيانا
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4"ولءالعجربةالطبملأ6+

)1(،المطبعةدخولبعدالكتابلهذاالصادرةالاولىالطبعةوهي

مطبعةفيالحجر،علىم-7918هـ1314عامالهندفيطبعوقد

الليثأبيالسيدمنبأمرأمرتسرإ(،"بلدةفيالواقعةوالسنةالقران

.الغزنوياللهعبدمحمدأبيبنعبدالقدوس

وهو،الغزنويانالاولوعبدالغفورعبدالاخوانبطبعهاهتموقد

الوجود.نادرالان

يذكرلم،جميلنسخيوخطه،صفحة()134فييقعوالكتاب

نسخةعلىمقابلةنهاويبدواعتمدوا،الخطيةالنسخأيعلىطابعوه

نسخة.أين""بالحاشيةفيطابعوهلهارمزأخرى

.عديدةوتحريفاتكثيرةخطاءفيهاوالطبعة

والمجاز"الحقيقةتحقيقفيالمدنية"الرسالةاخرهفيطبعوقد

.(441-134ص/)تيميةابنالاسلاملشيخ

التردد.حديثعنالاسلامشيخجوابثم

لحاضر.االعصرلىإالطمعةهذهعنالطبعاتتوالتثم

دخولمنذالباكستانية[لهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعاتمعجمانظر(1)

.خانأحمدللدكتور354()ص/م0891عامحتىاليهاالمطبعة

61



:الكتابتعقيقف!المنهح+01

ومنهاالجيدةمنهاالكتابهذامقابلةفيالمعتمدةالنسخكانتلما

أصلا)ب(الالمانيةوالنسخة)ظ(،الظاهريةالنسخةاتخذت،الرديئة

وأثبت-وصفهافيتقدمكما-مميزاتبعدةالنسخباقيعنلتميزهما

نسخة:كللىإتشيررموزاووضعت،النسخبينالفروق

الايرلندية.بيتيتشسشرمكتبة=أ""-

الالمانية.برلينمكتبة="ب"-

التركية.سرايطوبقبومتحف-"ت"-

بسوريا.الظاهريةالكتبدارمكتبة-"ظ"-

.العراقببغداد:العامةالاوقافمكتبة=""ع-

الاولى.الحجريةالطبعة="مط"-

داخل"ب،ظ"نسخةمنكلصفحاتارقامبإنزالقمتوقد

معقوفتين.بينووضعه،النص

النصضبط:منكتابماغيرفيذكرهتقدممالىإبالاضافةهذا

النصوصوتوثيقعليها،لحكمواوالاثارالاحاديثوتخريج،وتقسيمه

)1(.مكنونهعنالكاشفةوالعلميةاللفظيةالفهارسوصنع،فيهالواردة

سعود:والدكتور،الاصلاحيجملأمحمدالدكتور:الشيخينأشكرلختاماوفي(1)

مقدمةتقويمفيمهمةوتصحيحات،قيمةملحوظاتمنأبدياهماعلىالعريفي

ومادته.الكتاب
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التعقيقه!المعتمدةالخطيةالنسخمقنماذج+11
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!-في!:رر-لامحط"ف!؟!س!!مابجح!:اط3حا*!اخ!ض!؟يم*!غ.-ط!ءفي"-!

مبما1بنهحح-بم..ختي.-ثةضئ!!ي!حه!*فئ!.!بمايتي!بما-محهتجا.مآ-غحث

!؟ت!"،ش!!يحجغب-ح!.:خ!غح...*قي!!بما.ل!!!خى؟-جه
4!ا-07قي!تككنعئه!.-ث!ء!صم!بمت،خلا!ا!!:6-!اس.ح!!أ+--بمج*8

!!ة-(!ث!*حاخبه!-02ثلحا-ئحهص!31*م!!ا3-لأ:3"00حمعص!.-عا!اح!3
-؟:.--نا،ت.تح!.!ثا

تمت!ال!ك!؟!تياخةرءظبم"!!.-خابخ:!ة..!حمخ!بم،ث!م*حرر.** ح!
-ما.-.بء-.ضأ.،

،!!ل!يهي.ىثبم،-مم!!*حما!!!+ث!:ع!-3.-!ءقيع!5-؟.-.؟،
.!مأ!جم!--ببمص!ام!...مح!صمابص!.ث-:--صط*.-محائ!.ح.
!-!اء.خ!.3ص!ي!!ن!أ.!!ا!ع-ء.-، صه-!.حلا-،،3رر-!غ:!ا!ابم:حي!

ثظ!خمج!طيما!ث!!جغ!*جم!!حت!هله.5حإخيم!عحنن!-حصى*ثاأ!ص.سما

سلأ:.ت!.طبه!./صبصي-إ-01ج.لاص.ة!بمث4..-"-ت-

11-.-،كا

...،!2كل!بهن!..:8جع-(-قىثخبئفىثر.+خن!3-.جم!ص!..،

6مم!"ب،محلأأءتأ!خح!مبهبمثص،32!ع--/..!فيخلاط!.بخ!2
:36-الم!ء!.../!.؟...+-ص!-مط.ح!،.

عحملم5:!ا-هرحى:-نخ!صهصا.لأ-بم.ء

ل!*!سابخ1!لم4،:-!--!ة-!رو!ات!حمطصبما!*محاحم!نجغ*-ثات.حمماخفي-ظ

-؟..شييما0ع!حامحإ.خع.!بماح!!؟-البمابمحآ!إ:مح!يم3!!6طا

"-+-ير.!0ا!عغح!مبم؟خإلمح!!!ا-ط.!ا..يم،:-.-

"!؟.*!في:-صمض!ت!ثابعب!ما*ث!بمخلإ-يخىعبمبخ!حمر!..خا؟كل!يم*ضط

!ا!؟شخلاخغص!!همحاا!ع!!رحبعبشج-سدفيبمجغ!ات!كليماتم!

/.0تة-!"أ!-!لالا-لم!لأ!+"*!سا:م!*"3-
-صط.!::.ءخ!حم!مما

."!2،ي!نلآ؟-!حا-جميما!سااأ-عإ.يمب!ط!ه!؟.:!بمثا!حميماصأ*لأكا!ىخلأ

برإخنلإ!.،.+ها!يمصهبح.صاخه.؟؟-جص،/ض!لأا*صع!.ء!ا .-..-.مه

لا"!ح،جم!؟نن!لمول.."61!بمنم!بختيرز؟أ،،/ثح؟!لم!ر-جلإغبيمستخأ8-!.!غع!حم!-لم!إمثي-جممث!

ا؟لإ--+"أيم!اض.اضنم!،اا6*ا.ا"أ-!-1طا2"ااء/"*عء

)ب(الألمانية"برلين"نسخةمنالأولىالورقة-2
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ييصا
ب!2!إ،لابم!أائ!لمم!-لحأ!!*خإ"-!كلا--اانجاثطخضع!ثد:بم!نج!ة!!أ*ح!-ج!!م!حبم!ا!مخأ.،

ل!(سصحسص1*أسص"\،،سص6لم\سص!!لم!،حسصح!3سلإ؟رص!سصرصرصسصيهبئ!تسص.عص.-سص!.-سص*سصصصا-،؟.-؟.سصا

!لا:ا1*،ج!.حلأخ!آ،،-!5.-؟.-"

.ط\خ!ص!"!لا!!ررتب!خآ
!!ماعلم!حم!.2!-؟حىة--(!ا،03؟يه!،ح!سطبم،--!ميمسىك!*-كانم--!ور

،إ3*،سص.:6رص،!!ا!فاصرص...رس"رصيرثاسص--*زرإح،،حممءثسصسص،:.،،ول.عص.زرجمأصطديسص،اسصا ح--.--"،*-؟-سطط.-".بمعا،

لأإا*لمح!20؟إ*لالمم!الما.كل!نخما؟إ/سا!.ص!-!!.-%ميما.تم!س!إتي-تما*تح!:رزحح!فيصته

للأ.محا*ا+ض!.:؟د-،.-+ب(،:ت!،1.ت!:يممهضإ-ج!؟مج!يمئمه-لإم!خا*-ن!

تم!سماثصخع-!خ!كل!،!أ-!!بما.لم1الا.بطأيم-بم.كا.حررهبص..!حةتعح!-.خ!حيمتيما
.!!،"هـحه*ط!ا،!حطجح!ة

!حلا-!يئ؟حمامح!حةه-*1-!.حغا-برنم!بما+ااجغ:*3-حخا،ك!-ح*-"مأ.!خعح.ح!،يم
-.-(1سصه3صسص.1اجصص3-رصلم!بمشسصجا..--03عصأح!عص -ص-ح-صسصأ*

!.،ال!ة--أ"رز%أ-ءأ؟!!ج!غ!حب-3حبما*حثع9،ثرملإس6*إ-رت!بم+-(-.ت!

-لأ.؟م!.-؟31ط*-صض،مط-!،لحةبر-ح!

سصآ*؟إسص؟،(!-ثأءنمسصمسرصسصم..رصاحما-..صسصسص.مسصسص!سص؟"سرص-حسص"ثسصأثتنسصحف\.صصح
11ةهسصا،كلسص.زر*رص-سصبما.خ.خ-سصأ:-رصأ-سصهور5-0

!ءرصصصطغسصهـ،*-؟.-سص(؟سص!سصصصسص-صصولصصه*؟؟سصفيصسص؟:
!كبم"ورح6!لأث!ح-ص!6شاك!-ت!!ا-*""-/إ\1ج!ا-.!ا.!ئطيم-6"شنا-ت-.كا.

ئخإ.!!!!احم!!.!به!كم!ا!5ثجبرخ!003ا؟*6علمك!،!اب!خأه!م!...!بما
!،،..م!صم:ظض!...ص!بمإح!نجيمح!ءءما-مط--محهب!-ي!

-صم!جم!جم!:؟ثم،!!!الأ1!-حم!خ!ثلاا،-خبما-ث!؟جم!ول!ج!.!خآت!!!!بمايم

أنمر2ثافي:3!مبما.ص!كل!ءح!يخا!"جمبئبخح*!ص!خ!ك!حع!لم!
-.!،،ء!،صسصإ؟خسصبم-.حسص،.-مسص:بمسرصما-قي

-يم.6!3!**،ا*ة-لث!.-ء،!0!.ص!+-هـ-!م!

صسص!:"صصجرصحرص.صصغسصاسصحسصاتج!صصسص.سصرصصصسعصاسصح!!سصحصصسصرصصصسص.صصير-سص/.. "!ءا"أ،0،5-.:.؟*-سصأ-في-صص!!!.

7+ثهعحا،.-مط؟!ث!6حهخ!تم!!،،حثطكل!-*ح!ئتن.!*ةفي*-!ما6

!)!ابم-!هد7ح-!!!؟،!-ث!هـم؟ك!كلمكل!"ص!لد!حتيمح!مماتج!

ءاسصرصرص!حرصئعصسرص*سصعصلمةحرص!-عص؟صسصيإحسصرصاجما.سصاال!يعبماترص:سصسصرص.صصتش

،؟إ.!مبم-تم!!!!بما!إ؟ص!!حء!بم!!.ي!لحءبمحأ.تجم!!*،ص!خمأ.3م!،-ض!الهحم-ص!ج!!اصأ!!
-!طكا:+.!.،اا+---".!م؟!ي!ا-ء

ثر!لاليث!%لأجمح-3ال!!تما؟-ا!-!!؟!ث!فيب!خغ؟بخ!حم!ال!!-!*-

،ش-دا؟!33!!/ااءأ1،،101ا
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------ت--
."---!)..-،/-مد:----.-.---ء-ير----ك!

!---؟--.-..+..ت.!كبئ-ل!

"ب!عمحالا!.تخ8فيل!صا.نمألأ.،!دعإخ!ما.الا\،ط!لأ. ء:م...::.،.-غ!؟-!ا--بمث!؟ ثأ-3!.\إ:ط-بم-
أ..ءجمأ!بهىهلأ!ع!الأع!ئم.!طبم+ض!.-!لأغأ!لآخ-

-----!--!إهض!فخا!يماقي!ما؟!!رخ!لأ"تغثاصه!ث!غخ!.يميمصما!

!....خ1صبمعلأ!طصلإصآلأ!الا!أح:

4-!دص!يخ!خ!:!أ!.ئاكأبم3-ط بما!::...ط+

لأ!ا!بماص!ع1إ!ا3"9!!.9!-!أ1.-7!41!ا،+-!؟-جمبما
ا---..ططأف!بم،:8*+بم

!هء

ج!.،ـ----.-----،1-تخه----!-آء-/!ءش!ثبم!حم!مقضإ-ث-حا؟-.-*!

---ء..!!أصخ!-!طاي!خيماجيمثا.!5!-.

2.مئماثحثبم.ثاظإإ.بملأ:كأصا*ع*.!لادأ؟3ثلإها-!ىحملأ

---ع!ئأثما،+ض!تثب!9!ص!+نرم!كا.ثاإت!ك!صحآط6!ما!!؟،!.ة--
----لمحيع:-ح

لأ..ع

.!!صل!!مظ!طث!!كاء!!عل!!لأث!*عهما.كا.ه!1

بر.-ن!!تبمصماخثا1نج!!عتمعتج!(؟!ث!3!؟3!-حم!/،ء-لا! --ثظ:1محماعصمالأ؟.1ع:ال!بم..!1..ها-طلابو

ط:-ط

ح!...-.،ث-
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إجما!!!!إكا*!يمالحث*!،بم؟،.ش-،.ضا*ئيغ.ب!!!ص8بم

"!ما-3!ظ!إءش!،ء+ظأغ!لأ%؟!*ظيمخ!.ء،.*0.ء ---.8.؟:..-...---.ب!!ت-!5تا!

صهط"83-حمهء!!*؟!م-"يخ*حم!هنجأبم8ص!في*حه :..سىبم

!5"م*ءس!-ىسنأ!ح!!ةكى-بم.!ج*!

كبم!3!إ.؟نمإت؟3*تأنجيم-!!ت!!هجم!3جمهجم!افيب!جمهثمض
.ت*تب8خح!يمغ.؟8محك!ول.5!!ح

ه-.*-صه*خىم-ت:كا.*

إئما"ص!*3.ئا.،جهبماء+لج!ة!حم!!أ-!ط!!!!!!!!!جمأ

*!ريمئ!ك!*!كهع:ئج.يمعجمق-عغ8!بمبامحق؟ء

ب!*ص!**!3جم!38!عفى-3!ظ،ج.!!يةج"علةبمثبم..+؟-محا --*3-----"صىمء--

3:83.

6ب!يئ\!سعى،ت،ئغ!*غغعاءبماىىميمىمء"يميميمتع

*.*!.--.ب--*.!-.2ىس؟

*؟-!ى+خط!يمححبمبم!ا"كلط؟محينمص!!بم!إ؟،0ء:ح

03--كأ(بم*ءسى:.ثأبجر.-مع.؟يو"-"*بم
1ءخ!تحمأ!عجحئي،ط*عل!!إ+3ح!*كل!ء0بم!؟ء،ك!في

حسىمء-ءةصمايعس!!ا*ء!-.صىسثبهسعغيم*،ىسج!-ثهفي

0(في*ء!يم!بم!!!6*خ!!ب.ئم-!،!*.!ء.
ا!03!سع،.!ىاء-ير.

ص!يم.ص!إ!!*!"ص!خهثا*ءء.:!5ء-..عغنآصا ىم..ء-.

؟!*--3*بم3!بمايخى!3بم!6*صيم6ث!!ثيم4نخي!!!.*؟!ء..8
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!!!أم".!خ،/

رزحملآلح!ث!ج*!!صع!ي!إ(

يح--،آخأ318يم"لأع

ط!ح!-*امأظ!ى.ظ؟كل!!م)**،؟ .حأ*ي!.-ا
،!بمء؟"3

لأ--صا*!،

ثح!مخ!ءضاحسه!-.!أ--أ -.حابا

01.حع؟ج!-!أ1خسه.--،
---8ثم*!حيماخ!.

*3ء"!ص!ث!ص!بعأ،*؟7؟ا

"63حا-"!ه:*!؟!!ح!؟!

صلإايمجم!*جم!مح!.!

!صح!كاء!.بيما،جمائمااممام!ه؟ثتأ!لأك!ب!-ج!ثطحما!طكا*!يمنأ!؟خ

:.ه!تها-!ى عه4عص!!*صما:!ا؟لأ---بم- -بر؟5.-.!!
!هنمهيم-!ح*م!3!.خ!3ن!خيما!أمح!،.ي!*3،--؟: 8.أ؟.ت-3*!بمكا03؟

ج"*!ث!حمايحبم!بماجم!!يمفيكلماعظ-!م!!ما"ء3-ثص!3

.ع5ظ!40،!حته!ححهـصم:ض!

+كلابمطص!".*،.غا"!،-.بخاعحا!صا!!ني!9ب! :ء*ما8!. تجز!اثكاع+ط،*9.ثةظأ"ح

*-!ع.5أ!!ما!*إطبماثخط"،"!!ما:ثماة.ج!ل!

*نمإث!ضط8هيب!غ!ة!ر!يم!أسآ3؟!جما-،-.-.حا.

6كا!ىبمكاجمض3-!!*ط!خماغ-لح!؟!كابريمبمحا06أ،8عبم .-*:"..-*-!"-حط.ط3

ظت!حمأخ!بمتنج!حه-،!
---.صهجما-صا

*ثأ!-*

)ت(التركيةالنسخةمنالأخيرةالورقة-4
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ب!ة!،ي!4ش!3"!!103حم!إ؟.برإ"ب!هأب!طي!غ،ح!ل!43ج!!نأأ!ا."!ئ!

"!!0.4م-:--ع50
ن!33(إ!ااإ"!!م!هـص!غجيملمن!يني3%.!إمإ3!ا0(.!اا،! -0011كا-طبم ءا.6.-!!كا!را

ما3خ-!ب!3صأبم

!ا؟،خأ3--جأ!أأ،.علآ!-شآا؟؟ل!33ط"!%مإ؟أ!!

-ءج!ب!ط!:!-!يإطاآ،أ!326ظ!(3.!أ،5نن"!اما*ئحبن،خما"حما-
04يإإ3*ساثبما.كا-!!اع0جما؟تأ!ما،!-ص!!حما-ئا1بخا،اما5

نجبما\ثهماب!كابم-امعا.بخ-أصه!ئا".خآإ!خأنم6!ب!حم!.عدا،إبم؟ع

-7ثنيثجاص!ش!حبم،!مائححلآش!لم9-اص!يئ.صبمائ!!ش!إ-!خ!!ي!نجما(60!إ-لحتمبم4ب!
6!.صمول،-!

-!بمااأ!ما!ي!.فيح!جع!-في!!ا!-ب!؟مإبااأ1تأ!اصبح!م!،؟أما3ط.بم.ال!جما

ح!!ا-ط،"سا-

،"---ب.حر-.--لا-/!.لم!.حصيبح!-ص؟4؟5-س،دفية

حح"طخاط!،

ة!خماماا/!!ييماصأاتبن*!1ئ!-؟ظمالمي!آ؟،.!ط،ئ!سأ.مأ!؟ثإال!.يأ!أ9ا

!؟!لض-ف!5بربم!أخ!خأ!،!(-؟.ضأل!آ!*نج+-!أ!ان!6ب!ئن!؟ص!ث!ت!!ا.لا

+نما91؟(!*!م!63!-طكاي!ك!،كا!6؟!!ة!أ!5!ا!

ص!3م!؟ا.خ!صاصثن!بم؟!تأفيظ!بمظالماثاحم!أ.تما!!اداإأ!ا(أ!ض؟طئ!.

:3كع!؟صا-!عمن!01ف!يايخ!-حمثن!شأ؟اص!حثم!ا(،0!2(!1بمغ- !.*8لم!ا00---03كا

.لابم-!؟ث!ط!-حيم6.!اأك3،،طمأانجممآنج!جاث!هإح!؟3!م!ط،.يمث!،6-خناباء%
.!3؟-أ،ثاماحغطح!بمب!2.شاطبماح!أ-؟%د.،!3!7

!اج!ح!!-لحييم-؟ح!مإبم-إ!!ييمخ!ي!ا!إ؟!ا(ا!11؟.به!الس!0+راجم!أحالأ".ث!
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جةلأيحبببما!تلأ

3حعحصي*ك!!حآحم!ميمار!م!مملأ

*!حى*..حم!،ص-
لأ!ه.-ص!"ح!!!!!.صىص!.ىعط،لأ

-م!نىح!صىح-
،حيىص!ىمطصلأكلببما*صىحيىبء.

خنصى!رحم!"مإمح!!!جم!هـ
+ي،جصرخم!3ى..
،!3حءر!ملاا

كه"عصئصىحمى*م!كلا!ىحي

أعغى!ىيمن!ءجم!*

كهص!!كيماكل!!ع-3!ل!بع

ءب-ىح
!ط!*لأءر!ا.ث!،*م!خص

(ول!*نلاعفحىحه
ضه!صي!ررجمنج!ص،

صى.---------..

ض!!.برلحل-ثاول0بم33؟-!/ا-ات!8!اا!ا!ماصبما"ح!
.."أ"،ا3!!.ا!صب!ه5خأج!

!م!4!اي!!يخ!!!م)ل!ثر-4بم-؟ كأجميم-أياعمىاآبمبى،صح
بمصر!ما!،م!:!.ج!ص!:!ا!صصاثإض!.!غع-لآ.بم،\ئالم"0

خما.فماثج3ثاحغ"عما7ح!بر+/ئما!.جم!؟لأ!ي!.!1!ا"!!اظا،+ممح
.ا-+يما01،)0ب!!ابم*

!!بم0:؟ط6:يما؟"تعيخ!!ث!تلأ-.4عثإم:0!ضآ.7!!ث!0نخ!!أ!ج0

ا--خا5".!!؟ب!.!ع
حر!!--..3-بمص!3--ت-صأثان!،!

ع:!3!ا،0!ع؟!حب
ث!!.6ي!ني*فىهبما...ض-ك!.!ض!لابي!ط

-،---------ء+--------------------؟لم3

خ33*أي

كصء+ء-!م3لا-.ح،لم،!.
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!أ!بم-ح!!طلمج!لحنج!ح!أ:نح!!حبم!م!عحااكع!بمضا5ط

!جهـأ!اأ.-!بماا-جصيجيعخ!.نح!-كاطعع!احغ.بم؟يخ!0!بمات!3.لم.نم

0+..؟.....!اجع؟!ا،صه!ط.برهح.-

!-نج!نجعاخ!الجبمعأفيفاتجع:عف!ختأ!جشبجم!!اجمعبمبم.ججنج!!*ثماج!جم!

ع-؟ص!.7!!ح!-مخ!-5جي*ب!+؟!بم.خ!!!غثخ!سم!!ب!خال!!ا%!بم
؟ع!أكبما+جغحعنج!؟حأح!بخ!يمط-*حبما*مماعهبم.جعح!ص!"..-تآ

ع!!!!سا!ا-ثماجم!تجإبمص!ص!ح!ماءص!جمبم!ء.بمنئمءممطئم!"!با!خل!،ظعنجط

+...+-ت:..ت.بمثقي.طعطبم.!طيم!اححبميمخ!-ح!غطض

بملح-ج!؟!تع!عبم!-عغزز؟حع!ا.صم!بم!%!لانجمخ!ء.بح!
.!.0.!-؟.".ض!أ.ح!!-في

؟!بم.-؟:!ماكل!!حمع؟-نج!!إ!ما؟!جم!!ا!في-0!!مابم!ء!ا-بم%.غ!إيمة

أ!يلأ!ا.كل!ع.ع.!3ي!6!!!ءشبيمحأ5%-غحج!!5مم!افي:ث!ا*!
..-!ا،...."...0ع!0ط:ع..فين!!مصا!إثقح .بم!بمااث!بط!.،ء!جخا.!ج!.خ!.!أجك!ط

.كل*!!!نم!يمكاص!خ!!طي.قي-

خ!!سحطا.ثى.ئمإ-،.-..حابم!+،.حاع.ءج!. ..عحح،.،.بمثعاح
،!!ا-+بم،رو

حم!ب!نع!غ-ط!كلاتهررجع.بم.%طيا-!؟فاع*كا

حمح.ض!.5

مح!!كاخ!تجمنم!نم!جحكابعع!-ما

بماحم!بم+خغ؟حغنجثاج!أنجعةخ!ط!!(فيخ!صا!.جمعبه!أ!ما-ث!ول

ج!،.ح!بمطبحعا-حمعص!ج!ء.!3جصييخا*-كابمبمحاحعيج!-بم\6حيماكل!
!نه!ب!بمغ.لمبغعثج.خ!،ح!طح!!.عأ*/.صاءير-

-!+حولج!--خ!؟خ!ط"،!ا.ء!.ا!-(إعخ. ،!ص!.!عا!عا.!ط.
نجنطد.ط!ح!!6كاحم!في،-.،..!ة

.ئبم:ح!ج:جه!ا-سا!،!!ب!*،!بم!حط0فاخض.طع.بممع..ع

!حل!!يما!محأ!حج!3بمظاجماظ6:ص!ك!!.جم!خغبم!ا

بم!+محب!نخ!صنمخ!!بمكاي!خأظما!!"ك!.خ!.ح!
-02؟..-..ت.-:-.ط:،ءخ:

)مط(لحجرية1الطبتةمنالأولىالورقة-6
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-كا%ع-!--ر--------ة-
افي!9ى!ا!ابخج!يخ!بم!بمكغ(،!ا،!بما.مةكل!!ن!!ص!لح
23:بم!يخ!كبمع!-جمآح!!.!طلا.حا(0."نآ*ح!كل5نجما-!إبم".إ+-؟ع

طا؟محصكأ!0ح!.!*جماكائم!عاغء!جنحابمحاأبر!!:غع!،ثأ!بمعا 0ة-.!..،؟إ7!آطا!مائج

ثعظيم!!ما؟حىنجيم!يمح.!ع.صبمتجط(ئم!-!؟يعبم
ح!!نج!ع.بم.،!!!!ضب!!!خح!اع،+يبمة،--كز-.ح.4!

-حانج!ئحىجب!!!ه.نج،،!5جا!!جثا.بخ*ح!-ء.ه!؟بم.!6

+-.006-خاح!0بما!ص..ثاي!-خ!+طف!.!ااحح0،3كاح!-!! حرر؟!ا""ء

ضأ!+ئيبم.!!د!!ص!ص!!-ب،غ!مح!كلع-ع!بم؟بم7بهطعبم
.-،..!-0005:بمج!.

بمثبم!03؟%تج!تم!ء!بخبمجماجم!نمك!لمجح"-يمبخزرغثنمبم!ط؟نخا
..-يخ!..80صعح!اص!

!ى؟نمرثعاخمابمجماحع.عف!عإبجيم3ء-بخلم!ما!نح!؟ثهخج!ع.! .طبرج،%ث!ب!،!بم.!ع.ئا:ج

بخ!!!ططه!خ!!؟.-%أأح!!بم!رىسع

!اع،:خا.جعهـغصإ..خبمحنم.!غط.اص!ع.ع!بص!عاضابم!حح!خأ.ئا،..شاثأيماحم

كابماكلربمص!م1غحبم-!غجمغ!اكا+بخ!ئج!"!بمجم!نم!جمبمحبم.مح!جم!!إك!بما.سعمح!.
ح!!كل!%عليصهالمجاحع

ثهمعخماكامحاطج!9!!أ.،!ا،طححبم-.جبم.ئ!،!كائم.!ثطث!خم!3

.ط.!ابع-خا

با!عط!خ!ث!!خث!نم!.!ابمحم!!ك!حغظ!.غ.بععاجم!ئآخ!ث!ش

خعغحيخعح!،خخ!!.بممخ!نج!خأ،!عما1عطك!خحط!!؟!(ع!!افي.،كل!!جمعنمض ح!.!؟4؟ج!؟.أءفا.!عكأ!-ث!..!\جيمكأبهعجع.!احح

خ!"!حغةطيخ!خ!ع!ل!!!.6؟!عإضأ"مح!به!بمءص؟.ء5-
--.هـخطيمخ!0،ئ!ع!ب!.:!ك!يمءحغظ!ثطحع4!

أغ!يع3بهل!لىماسم...:بمكا
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