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ف!يضالرخفصالله

وبعد.،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

أبيللامام"الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية"كتابفهذا

محققا-تعالىاللهرحمه-الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدعبدالله

تحلوتعليقات،عنهوافيةدراسةمع.الخطيةنسخهأحسنعلى

تضمنه.لماكاشفةوفهارس،رموزهوتفك،مقفلهوتفتح،مغلقه

جامعةفي)ماجستير(علميةرسائلاربعالعملهذاأصلكانوقد

وهم:،الباحثينمنأربعةقدمها،الاسلاميةسعودبنمحمدالامام

بنوعبدالله،الحنينييحيىبنوناصر،العريفيعبدالرحمنبنمحمد

الشيخفضيلةبإشرافالمساعد،عليبنوفهد،الهذيلعبدالرحمن

الراجحي.عبداللهبنعبدالعزيز

شاءإن-المباركالمشروعهذافيالرسائلهذهطبعاقتضىوقد

،والفهارسوالتعليقاتالمقدمةفيبينهاتنسيقإجراء-تعالىالله

مامجملفكان،الاصلاحيايوبجملمحمدالشيخإلىذلكفاوكل

يلي:مابهقام

إعادةمع،الرسائلمنمستفادةللتحقيقموحدةمقدمةصنع-1

الخامسوالفصل(،بالكتاب)التعريفالأولالفصلوتحريرصياغة

.(التحقيقومنهجالكتاب)نسخ

مقدمةفمن(الكتابعلىوالتعليقات)الشروحالثانيالفصلأما

مقدمةفمن(الكتابمنالبدعأهل)موقفالثالثوالفصل،العريفي



مقدمةفمنوغيرها(النونيةبين)الموازنةالرابعوالفصل،الحنيني

وتهذيب.تصرفمع.الهذيل

أيديبينتكنلمإذصلا-تخاذهاوالعمريةالنسخةمقابلة-2

.(ظ،د،ب،)فالرموزذواتالنسخمقابلةإعادةمع-الباحثين

اعمالبينوالمواءمةالكتابعلىالتعليقاتتهذيب3-

بحرفمختومةالتعليقاتمنالنصيخدمماإضافةمع،الباحثين

)ص(.

الشيخنسخة:منكلفيالواردةالتعليقاتبعضإضافة-4

هـ،1367سنةعليهقرئتالتيالخاصةبازبنعبدالعزيزالعلامة

الخاصة.ونسختي

بعدالابياتارقامعلىفيهاوالاحالة،الفهارستوحيد-5

تسلسليا.ترقيمها

شاءإنبهاللائقوجههعلىالعملهذاإتماميسرالذيللهوالحمد

محمد.ورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلى،تعالىالله

العامالمشرف

زيدأبوعبداللهبنبكر



التحقيقمقدمة

05-9:بالكتابالتعريف:الأولالفصل

المؤلف.إلىنسبتهوتوثيقالكتابعنوان(1)

011تاليفهتاريخ)2(

مباحثهلبعضإجماليوعرضالكتاببناء)3(

021المهمة

واعتمادهممنهالعلماءونقولالكتاباهمية()4

042عليه

063كتابهفيالمؤلفمنهج)5(

054الكتابموارد()6

عرض:الكتابعلىوالتعليقاتالشروح:التانيالفصل

601-015(العريفي)وتقويم

015والمطبوعةالمخطوطةوالتعليقاتالشروح(1)

عبدالرحمنبنعبداللطيفالشيخشرح)2(

075وتقويمعرض-حسنابن

عيسى-بنإبراهيمبناحمدالشيخشرح)3(

026وتقويمعرض

عرض.هراسخليلمحمدالشيخشرح()4

048وتقويم



الثالث:الفصل

الرابع:الفصل

441-701()الحنينيالكتابمنالباعأهلموقف

801السبكيالدينتقي()1

901الكوثريزاهدبنمحمد)2(

111للمؤلفنسبتهوتوئيقالصقيلالسيفكتاب)3(

خلالمنوالكوثريالسبكيموقف()4

0113وتكملتهالصقيلالسيف

المنظوماتمنوكيرهاالنونيةبينالموازنة

002-0541(الهذيل)

منهجعلىعقديةلمنظوماتمجملعرض()1

145.السلف

مخالفةعقديةلمنظوماتمجملعرض)2(

161.السلفلمنهج

171المنظوماتمنوغيرهاالنونيةبينالموازنة)3(

922-991والتعليقالتحقيقومنهجالكتابنسخ:الخامسالفصل

والمطبوعةالخطيةالكتابنسخ(1)

0991(لاصلاحي)ا

222.والتعليقالتحقيقمنهج)2(

227الحواشيفيالمستعملةالرموز



الأولالفصل

بالكتابالتعريف

المولف:إلىنسبتهوتوثيقالكتابعنوان(1)

الانتصارفيالشافية"الكافية:الكتابلهذاالمشهورالعنوان

تغريوابن)1(،الصفديالعنوانبهذاذكرهوقد".الناجيةللفرقة

)2(
المطبوعةالنسخجميعفيالواردوهو)3(.والسيوطي،بردي

ابننسخةعنالمنقولةالظاهريةنسخةوهي،واحدةنسخةإلاوالخطية

فيفيهاجاءفقد.اشهربستةوفاتهقبلالمولفعلىالمقروءةرجب

الذيوهو.خاتمتهافيوكذا"...الكافية"الشافية:العنوانصفحة

)4(الحنابلةطبقاتعلىذيلهفيالقيمابنترجمةفيرجبابنذكره

"اجتماعكتابوفيوالالوسي)6(.(كالداوودي)عنهنقلومن

.")7(...والكافيةالشافية":وقعللمؤلف"الاسلاميةالجيونر

لسببين:الأولالعنوانرجحناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

4.936/العصرأعيان،7271/بالوفياتالوافي

.362/الصافيالمعهل

".الشافيةالكافية"علىواقتصر1/63،الوعاةبغية

.2045/الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.2/39المفسرينطبقات

31.صالعينينجلاء

.187صالاسلاميةالجيونراجتماع



إلىتنتميالتيالسعوديةالمكتبةنسخةخاتمةفيأنه:الاول

.العنوانبهذاالكتابسمي،خيراحررهاالتيالمؤلفنسخة

تحملالتيرجبابننسخةعنالمنقولةالنسخةأن:والثاني

العنوانأيضافيهاوردواخرها،أولهافي"الكافية"الشافيةعنوان

بخطالنصداخلفيأولهما.المؤلفمقدمةفيموضعينفيالمشهور

اعتقادفيالشافيةبالكافيةالمجلسهذاسميت"وقد:النسخةناسخ

علىالمقروءبالاصلالنسخةقوبلتلماثمأ(.5/)ق("الناجيةالفرقة

هذافيالاخرىالنسخفيتردلمالتيالعبارةهذهعلىضربالمؤلف

"وقد5/ب(:)قالحاشيةفيالثانيالموضعفيوكتب.الموضع

."الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةبالكافيةسميتها

")1(،الناجيةللفرقةالانتصارفي"الكافيةحجرابنالحافطوسماه

صاحبهولعل)2(،الظنونكشففيوكذا"الشافية"لفطيذكرفلم

الناجية"الفرقةلانتصار...":العصرأعيانوفي.الدررعلىاعتمد

إيرادفيالتسامحمنوذلك،"الناجيةللفرقةالانتصار"فيمنبدلا

العناوين.

ابنالحافطقالكما،النونيةبالقصيدةتسميتهعلىيقتصروقد

.")3(السنةفيالطويلةالنونيةقصيدتهعليهوسمعت":رجب

.3204/الكامنةالدرر(1)

.9136الظنونكشف)2(

.2/448الحنابلةطبقاتعلىالذيل)3(
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فيها.للشكمجالفلا،اللهرحمهالقيمابنإلىالكتابنسبةأما

الجيوشاجتماتعكتابهفيذكرهنفسهالقيمابننلتوثيقهاويكفي

هذهعلىالكلامأشبعنا"وقد:الاستواءعنبحثهفيفقال،الاسلامية

الشافيةكتابفيذلكمافيوبيانلهمالاحتجاجستيفاءوالمسألة

معظمانالىبالاضافةهذا")1(.الناجيةللفرقةالانتصارفيوالكافية

فيالمولفذكرثم.انفامركما،كتبهضمنذكرهالقيملابنترجممن

كما،المرسلةالصواعقوهو،كتبهمنمشهوراكتاباالكتابهذا

التالية.الفقرةفيسيأتي

تاليفه:تاريخ(2)

المصادروفي،اللهرحمهالقيمابنكتبفيالبحثفياجتهدنا

يدلشيءعلىنعثرفلم،الكتابهذاتأليفتاريتنعنلهترجصتالتي

وأالمرسلةالصواعقكتاببعدألفهبأنهالجزميمكننهإلا،ذلكعلى

فسرواالذينالجهميةعلىكلامهمعرضفيقاللانه،تأليفهأثناء

:بالاستيلاءالاستواء

بيانبحسنهذاأبطلتقدطريقةأربعينذكرناولقد

العميانعلىإلاتختفيلاتحقيقهاتردإنالصواعقفيهي

زائدتان)2(العرشربوحيفيهماجهميولاماليهودنون

.187صالاسلاميةالجيوشاجتماع)1(

032.366-2/فيهوالصواعقكتابفيإليهأشارالذيالموضع)2(
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المهمة:مباحثهلبعضاجماليوعرضالكتاببناء)3(

ماأعظممنالكاملالبحرلهاالمؤلفاختارالتيالمنظومةهذه

والاراءالمذاهبعلىوالردلهاوالاحتجاجالسلفعقيدةبيانفيلف

هذهتقارباوغيرهمالسنةلاهلمنظومةنعرفولا.عنهاالمنحرفة

وقد.بيتآلافستةزهاءأبياتهابلغتفقدحجمها،فيالمنظومة

وجوهفيهاالمؤلفواستوعبالعقائد،أبوابمعظمالمنظومةشملت

الادلةوحشد،والبيانوالردالعرضفيالنفسطالو،الكلام

الفصولهذه.الصريحوالعقلوالسنةالكتابمنالمستقاةوالبراهين

سهلةأخرىفصولوبجانبها.جفافغيرمن،بحتعلميبطابعتتسم

هنانعرضأنالصعبمنكانواذا.شعريةملحمةفصولتشبه،ممتعة

خاطفةنظرةنلقيأنمنأقلفلاومباحثها،المنظومةفصوللجميع

المهمة.المباحثلبعضموجزعرضمعللكتابالعامالبناءعلى

.الكتابخطبة*

أهميةعنفيهاكشفنثريةبخطبةكتابهاللهرحمهالمؤلفافتتح

لاوأنه،عندهالزلفىوطلبوذكرهومحبتهوتعالىسبحانهاللهمعرفة

فيالقلوبأنذكرثم.وصفاتهاللهأسماءبمعرفةإلاهذاإلىسبيل

قوتهذكرهاوفي،وصفاتهبأسمائهعالملربهمعظمقلب:نوعانذلك

ينكرلكونه،ربهمعرفةعنمصدودجاهلوقلب.عينهوقرةوحياته

وتأويلا.تعطيلاويسومهاوالصفاتالاسماء

اللهظهرو،لهاومعطلللصفاتمثبتبينوقعتمناظرةحكىثم

12



بينمنطومةمحاكمةعقدعلىالمؤلففعزم.المعطلعلىالمثبتفيها

المسلمونبهاوينتفعوالبعيد،القريبعليهايقف،والمثبتالمعطل

امثالعشرةضربالمنظومةفيالشروعوقبل.ومكانزمانكلفي

محكمة.موجزةعبارةفيوالموحدوالمشبهالمعطلحالتبين

المنظومة:مقدمة*

ومطلعها:،الظاهرفيغزليةبمقدمةقصيدتهالناظماستهل

يدانذاكبفسخللصدودماالاركانثابتالمحئةحكم

تزوللاالتيهيفانها،وجلعزاللهمحبةبالمحبةعنىولكنه

عادةبهجرتماعلى-تخيلثمبنيانها.يترعزعولاأركانها،

مارةالشامبلادمنطويلةمسافةقطعتحسناءزائرةأنالمثمعراء-

محئهاوطرقت،المكرمةمكةإلىوصلتحتى،لمج!الرسولبمدينة

حديثماإليهواشتياقهابلوعتهاوحدثته،الصفامنالقريبةدارهفيالعاني

:قال.فرحابهوفرح،صدقاظنهمعجبا

دهانيالمنامولكنطمعا،بهفرحيمنوقلتمنهفعجبت

الفتانالكاذبإثمفعليكحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

المنانالخالقصفاتجحدواالالىوشيعتهصفوانبنجهم

عقائدليبينبارعا،تخلصاالقصيدةموضوعإلىتخلصوهكذا

.187البيتإلى04البيتمنبالتفصيلالجهمية

13



المحاكمة:بداية*

والادابالاوصافذكريديهبينوقدم،التحكيممجلسعقدثم

026(.-)188المناظرةعندبهايتحلىأنالحقلطالبينبغيالتي

معالصريحالعقلثم،الصحيحالنقل:المجلسهذافيوالحكمان

عقائدهموبينطوائفخمسالمجلسفيأحضروقد.السليمةالفطرة

وهم:راءهمو

.31(2-)265الاتحادية-1

.32(1-)313الحلولية-2

الاشاعرةمتأخريوبعضوالمعتزلةالجهميةنظار-3

322(-.)035

.5(50-351)الزندقةإلىالجهممذهبجرهمنظار-4

.(695-05)6القرانوعسكرالايمانركب-5

اللهأسماءفي-الحقأهلوهم-الخامسةالطائفةمذهببينولما

وغيرهمالجهميةمنالمخالفينمذاهبعلىردوصفاتهوجلعز

وهما،بالتفصيلوجلعزاللهصفاتمنصفتينتناولثم.بالاجمال

المسألتين.لهاتينعرضيليوفيما،العلووصفة،الكلامصفة

تعالى:اللهكلاممسالة*

اراءفيهااشتجرتالتيالمسائلأعظممناللهكلاممسألةكانت

امتحنالتيالقرانحلقفتنةمنهانجمتالتيوهي.المتكلمينطوائف

-14



هذهاستغرقتوقد.اللهرحمهمالسلفعلماءمنوغيرهأحمدالامامبها

.(4501-)556النونيةالقصيدةهذهمنبيتخمسمائةنحوالمسالة

فيالإحسانغايةوأحسنورتبها،،الطوائفأقوالالناظمفيهاجمع

بعدماقالإنهحتى،غيرهعنديوجديكادلابماوتفصيلهاعرضها

وتحليلا:عرضااستوفاها

الأثمانرخيصةإليكحملتكلهاالطوائفمقالاتهذي

التبيانبذابداألفيتهاماالناسكتبفتشتلوظنو

والاحسانالحسنذاتأبصرتناظرلكيكنفانإليكزفت

منشابذكرتعالىاللهكلاممسالةبيانفياللهرحمهشرعوقد

وأذاتهفياللهكلامهلثملا؟أوبمشيئةاللهكلامأنوهوالخلاف

والاقترانية،،والكلابيةالاشاعرةمذاهبذكرثم؟.ذاتهخارج

والأدلةالحقأهلمذهبذكرثم.والكرامية،/والمعتزلةوالجهمية

المخالفين.علىالردإلىذلكخلالفيشارو.عليه

ماأولافذكر.الكلاملصفةالمنكرينعلىالمفصلالردفيبدأثم

فصلافعقد.الشريعةأصلفيتقدحلوازممنالصفةلهذهنفيهميلزمه

فيواخر،الكلامصفةانتفتإذاالرسالةبنفيالقولإلزامهمفي

بأنإلزامهمفيوفصلا،الناقصبالجمادسبحانهاللهتشبيهإلزامهم

سبحانه.اللهكلامعينوباطلهحقهالخلقكلام

يضافمابينالفرقاللهكلاممنكريعلىردهمعرضفيبينثم

والمقروءالقراءةبينوالفرق.لاعيانوالأوصافمنتعالىالربإلى
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والفخرحزمابنرأيأثنائهفيوأورد،القرانفيوالملفوظواللفظ

.الرازي

إلىوأشار،تعالىاللهكلامفيوالقرامطةالفلاسفةمقالةعرضثم

اللهكلامفيالاتحاديةطوائفمقالاتذكرثم.الرسالةفيمعتقدهم

قولهم.وحقيقةتعالى

فسادببيانفبدأ.عليهاوالردالطوائفهذهمناقشةفيشرعثم

خلالوأورد.واللغةوالفطرةوالعقلللنقلومخالفتهالجهميةقول

الاقترانيةمنغيرهممذاهبعلىالجهميةاعتراضعليهمتشنيعه

والكلابية.والأشاعرة

تعالى:اللهكلامفيالناسنزاععليهماقاماللذينالاصلينذكرثم

وذكر،مفعولهغيرأنهوالثاني،مفعولههوالربفعلأنأولهما

ورداللهكلامفيالكراميةقولفسادبينثم.القولينمنبكلالقائلين

إلىمجملةإشارةذلكخلالشارو.اللهأفعالفيغيرهموعلىعليهم

الفلاسفةمنالمعطلةخطرذكرثم.العالمبقدمالفلاسفةقولبطلان

بفعلمثالاوضرب،للمسلمينوكيدهموللدينللهوحربهم،وغيرهم

فيالمسلمينعلىأوقعهوما،الطوسيالديننصيروهومنهمواحد

.(469-289)الأبياتونهبوسلبوتشريدتقتيلمنبغدادسقوط

بقدمالفلاسفةقولعلىالمفصلالردفياللهرحمهالناظمبدأثم

المتكلميناعتراضابطلثم،قولهمبطلانعلىادلةاربعةفذكرالعالم

ذلكخلالوتوسع،وأبداأزلاوكلامهتعالىالربفعلبدوامالقولعلى

وغيروالنارالجنةبفناءكالقولالباطلمنكلامهملزموماشبهتهمببيان
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عقدثم.(1101-569)الابياتكثيرةوجوهمنعليهمردثم،ذلك

بدليلالصانعإثباتعلىاستدلالهمفيالكلامأهلعلىالردفيفصلا

الدليلهذابطلانوبين.عندهمبهالمقطوعوالاعراضالجواهر

فتحنهوعنه،والسنةالكتاببأدلةالمسلمينواستغناءوفساده

.للاسلامللكيدبابالهوالمحاربينالدينفيللطاعنين

خلقه:علىتعالىاللهعلؤمسالة*

تعالى،اللهكلاممسألةفيالحقإيضاحمنالناظمانتهىبعدما

مسألةبحثإلىاللهرحمهالتقل،والمبتدعينالمخالفينعلىوالرد

أفهام،فيهاوضلت،أقدامفيهازلت،العقيدةمسائلمنمهمةأخرى

وتمسكالوثيقبالحبلاعتصممنإلافيهاالانحرافمنينجولم

خلقه.علىتعالىاللهعلومسألةوهيألا،والسنةبالكتاب

متواترةالنصوصبهاجاءتالتيالصفاتأظهرمنالعلووصفة

الصحابةمنالامةسلفإثباتهاعلىجمعو،والسنةالكتابمن

السابقة.السماويةالرسالاتعليهاأجمعتبل،بعدهمومنوالتابعين

أفردوهاحتى،كبيرةعنايةالعلومسألةبتقريرالسلفعنيوقد

"اجتماعكتابهفيهالفوحذوهمالقيمابنوحذا،مستقلةبمصنفات

وزاد5أيضاالقصيدةهذهفيفيهاالقولفصلثم."الاسلاميةالجيوش

بيتسبعمائةعلىالمسألةهذهفيهاتناولالتيالابياتعدد

.)4601-1768(

الجهميةعلىالردفي"فصل:عنوانهبفصلفيهاالكلامبدأوقد

إلهالسمواتفوقولا،يعبدإلهالعرشعلىليسبانهالقائلينالمعطلة
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شرعثم."وفطرةولغةونقلاعقلاقولهمفسادوبيان،ويسجدلهيصلى

علىتعالىاللهبعلوبالقولفيهألزمهعقليانقاشاالعلومنكرمناقشةفي

ثم،لفطرةوواللغةوالنقلالعقلومخالفةالتناقضفيوقعوالاحلقه

بالعلوبالقولالمعطلوألزماخروجهعلىالعقليالدليلهذاساق

4601(-.)1112

علىاللهلعلوالمثبتةالنقليةالادلةبيانإلىاللهرحمهانتقلثم

باستواءالتصريح:أولهانوعا،وعنثرينواحدإلىوقسمها،حلقه

القضاءلفصلالربمجيء:واخرها.العرشفوقالرب

بقوله:الأدلةختموقد.(11-1768)13

والحسبانللعدفائت-كثبمنيسيرعلىاقتصرتوقد

الرحمنمنفاستحيواحريفبالفالتأويلقابلهذاكلما

التاويل:قضية*

وذكر،العلووصفةالكلامصفةإثباتفيطالقيمابنفاضبعدما

عليهيدلالذيالحقوبين،المسألتينفيالمختلفةالفرقمذاهب

درفيالبدعأهليستعملهالذيالسلاحأنورأى،والسنةالكتاب

"فيفصلافعقد)1(،عليهالكلامإلىتوجه=التأويلهوالنصوص

منهالمردودبينوالفرق،الرسولبهجاءماعلىالتأويلجناية

:وقال"والمقبول

المرسلة.الصواعقكتابهأولفيبالتفصيلالتاويلعنتكلموقد)1(
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والبطلانالتحريفذيتأويلمنالاسلامبليةصلوهذا،

ونشوب،الفرقنشأةمن،الاسلاميالتاريخفيجناياتهوعدد

وجماعتهالطوسيالديننصيرجاءأنإلىالمسلمينبينالحروب

.فعلواماوفعلواالاسلامديارغزوالذينبالتتار

الآنذاإلىفيناوخمارهامحنةاعظمالاسلامعلىفجرى

القرآنموجبتخالف!اثحىوبدعمنالكونمافيوجميع

والايمانالعلمأهلتاويللاالبطلانذوالتاويلفاساسها

إنهمنهمأحديقللمأنهوذكرالسلفعندالتأويلمعنىفسرثم

لالفظيةأدلةالنصوصإنأوالحقيقةنفيأوالراجحالمعنىعنصرف

تلزمالتيالامورذكرثم.الباطلالتأويلأهلقالكمااليقينتفيد

فيالملاحدةمنوغيرهسيناابنوطريقة،دعواهلصحةالتأويلمدعي

عليهاوالحكمالالفاظفيالتأويلأهلغلطسببوبين،التأويل

تناقضهمعنوكشف،بهاالاستدلالأسقطواحتىمعانعدةباحتمال

الذينهموانهم،يجبلاوماتاويلهيجبمابينالفرقعنوعجزهم

المثبتونالسنةاهللاوتحريفهاالنصوصتاويلفياليهوديشبهون

اتهمتتهمعدةعلىورداليهود.بمشابهةالمعطلةرماهمالذين

،فرعونمنالعلومقالةأخذواأنهمومنهاالاثباتاهلبهاالمعطلة

أهلرميهمومنها.أشباههوهمبفرعونأولىالمعطلةأنالناظمفأثبت

وجوهمنوالخوارجالمعطلةبينفقارن،الخوارجأشباهبأنهمالحق

منبريئونالسنةأهلوأن،محققبينهمالشبهأنإلىنتهىومختلفة
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القرانأهلتلقيبفيالمعطلةعدوانالناظمبينوهكذا.ذلككل

وحملةالحديثأهلتنزيهفيفصلاوعقد،بالمجسمةوالحديث

والشنيعة.القبيحةالالقابعنالشريعة

:3123(-)7592التركيبمنجنيق

منوغيرهالعلونفيإلىالمعطلةقادتالتيالشبهاتأهممن

اللهرحمهالقيمابنالاعتنى.والتجسيمالتركيب:سبحانهاللهصفات

علىفيهتكلمالذيالهفصلوسمى.وغيرهالكتابهذافيبإبطالهما

علىالتعطيلأهلنصبهالذيالمنجنيقكسرفي"فصل:التركيب

التعطيلأهلفيهاستفصل.جيل"بعدجيلاوحصونهالايمانمعاقل

ستةعلىيطلقالتركيبإذ،المحدثالاصطلاحبهذامرادهمعن

:معان

.الامنزاجتركيب-1

الجوار.تركيب-2

.الكلامأهلعندوهذا،المفردةالجواهرمنالتركيب-3

الفلاسفة.عندوهذا،والصورةالهيولىمنالتركيب-4

.والاوصافالذاتمنالتركيب-5

والماهية.الوجودمنالتركيب-6

حقيقةأنوأبان،الستةالتراكيبهذهأحكامفيفصلاعقدثم
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فليسالباقيةالاربعةأما.الاولينالمعنيينعلىاللغةفيتطلقالتركيب

أصحابهاجعلهاحادثةاصطلاحاتولكنها،لغةولاشرعمنمستندلها

وأبانأصحابهاعلىردئم،وجلعزالباريصفاتنفيإلىجسرا

الاصطلاحبهذاسبحانهاللهصفاتنفيأنأثبتئم.وتناقضهاضعفها

.البطلانأبطلالحادث

:3823(-)3773التحسيمطاغوت*

التعطيلبأهلخلتالتيالمصيبةأنبيانفيفصلاالناظمعقد

الكتابفيلهاأصللاومصطلحاتأسماءاستعمالهمبسببكانت

وإيمانهمعلمهموأفسدتأمرهمعليهمقلبتالتيفهي،والسنة

فصلاأفردثم.وغيرهاالحوادثوحلولوالتجسيموالجهةكالتحيز

تعالى،اللهصفاتالمعطلةبهنفىالذي"التجسيم"طاغوتلكسر

يلزمالصفاتاثباتإن:قالواإذ،والسنةالكتابعلىحاكماوجعلوه

نفييجبهذافعلى.تعالىاللهعنمنفيوالتجسيم،التجسيممنه

عنه.الصفات

أجوبة:بثلاثةهذاإلزامهمعنأجابوقد

.دعوىمجردوأنه،اللزومهذامنع:الاولالجواب

فإذا؟نفيهدليلأين:يقال،اللزومفرضعلى؟الثانيالجواب

قبوله.يجبحقفانهوالسنةالكتابنصملزومكان

كانفإن،بالتجسيممرادهمعنالاستفسارهو:الثالثالجواب

علىمستوياحلقهعلىعاليابنفسهقائماتعالىاللهيكونأنمعناه
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سبحانهاللهتشبيهمرادهمكانوإن.بهالقولويجبحقفهذا،عرشه

تعالى.اللهعننفيهيجبفهذابالمخلوقين

التجسيم:وطاغوتالتركيبمنجنيقفيالناظموقال

الاركانإلىدياركمهدماقدالطاغوتوذلكالمنجنيقذا

الاحسانذيسبحانذاوبقطعذابكسرأعانقدربيوالله

النفاةوتوحيدالمرسلينتوحيدبينوالفرقالتوحيداقسام*

)3124-3533(:المعطلير

لبيانعديدةفصولأالناظمعقدالتجسيموفصلالتركيبفصلبين

الفلاسفةعندالتوحيدمفهومبينالفرقعنوالكشفالتوحيدأقسام

خمسةذكروقد.وأنبياؤهاللهرسلبهجاءالذيوالتوحيدوغيرهم

فصلأ:قسملكلوعقد،للتوحيدأقسام

يثبتلاأنوحقيقته.سيناابنأتباعالفلاسفةتوحيد:الأولالقسم

ولا،بصرولا،لهسمعفلا.معنىكلالمسلوبالمطلقالوجودإلالله

دائم،أزلأقديمالعالموأن،بالجزئياتلهعلمولا.اختيارولا،قدرة

.الازلمنذموجودامازالالناسنوعوأن،أبدا

هذافيماكلأنوهوالوجود،وحدةأهلتوحيد:الثانيالقسم

وجل.عزالبارىءذاتعينالوجود

عنوجلعزالبارىءتعطيلوهو،الجهميةتوحيد:الثالثالقسم

وصفاته.أسمائه
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ولالهفعللاالعبدانوهو،الجبريةتوحيد:الرابعالقسم

وتعالى.سبحانهادنهفعلهوأفعالمنبهيقومماإنبل،اختيار

فيهالقولأفاضوقد.والمرسلينالانبياءتوحيد:الخامسالقسم

الوجه:هذاعلى

فعلي.-2قولي-1:نوعانتوحيدهم-

ثبوتي.-2سلبي-1:نوعانالقولي-

:نوعانالسلبي-

كسلبلمتصلسلبإماوهو،والعيوبالنقائصسلب-1

والولد.والزوجةالندكسلبلمنفصلسلبأو،والاعياءالموت

والتعطيل.التمثيلعنالكمالأوصافتنزيه-2

اللهأسماءمنكثيراوعدد.الثبوتيالنوعفيالقولفصلئم

.0347(-)3223معانيهاعلىوتكلم،وصفاته

التوحيدوهو،التوحيدأنواعمنالثانيالنوعبيانفيفصلاعقدثم

وأن،وحدهللهالعبادةتخلصأنوحقيقته.العبادةتوحيدوهو،الفعلي

.3533(-3471)!ررسولهباتباعوذلك،شرعبمالاإيعبدلا

:5625(-)6294الجنةوصف*

علىوالردالناجيةالفرقةعقيدةبيانمنالمؤلففرغمابعد

وقتفيسيمالاوالسنةبالكتابتمسكمنفضلبينأعدائها،

فيحافلكتابوله.النعيمجناتفيلهتعالىاللهعدوما،الغربة
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كثيرانظموقد،"الافراحبلادإلىالارواح"حادياسمهالجنةوصف

عددبلغفصلا18الوصفلهذاوخصص،القصيدةهذهفيمباحثهمن

بيت.663أبياتها

:ودعاءركبة:المنظومةخاتمةير

يقفمنإلىقائلهارغبةفي"فصلعنوانهبفصلكتابهالناظمختم

يوجببماعليهاويحكمللهيتجردان،والايمانالعلماهلمنعليها

باطلارأىوان،عليهاللهوحمدقبلهحقارأىفان،والبرهانالدليل

المنظومة.لهذهالنثريةالخطبةختمكانوبنحوه."إليهوأرشدعرفه

منأصنافربعةبعداوةممتحنأنهالفصلهذافيالناظموذكر

رذلورابعهملهما،ومقلدشانىء،وحاسد،متعالمجاهل:الناس

آخروفي.النفيرفيولاالعيرفيلاالناسفيفضلة،الطبعخسيس

المنطومة،هذهقدريقدرونالذينالعلماءذهابمنشكاالفصل

الصفرمنالذهبيميزخبيراتاجراهذهبضاعتهيرزقأنربهوسأل

الدر.منوالزجاج

الحسنىبأسمائهمتوسلاسبحانهاللهإلىتوجهالاخيرالفصلوفي

وختمه.المؤمنينوعبادهورسولهوكتابهدينهينصرأنالعلاوصفاته

رسولهعلىوالسلاموالصلاة،عليهوالثناءوجلعزاللهبحمد

.بإحسانلهموالتابعينوصحابته

عليه:واعتمادهممنهالعلماءونقولالكتابأهمية()4

نأنحب،العلميةومكانتهاالقصيدةهذهأهميةعننتكلمأنقبل
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ثناءعليهاالعلماءأثنىوقد،مهمةالقيمابنمصنفاتكلنأولانذكر

الحديث.وفي-مؤلفهاعهدفي-القديمفيالناسوتداولهاعطرا،

والمعلوماتالفوائدمنهائلوكمغزير،علممنتحويهلماوذلك

سائرة"ومصنفاته)1(:الحسينييقول.غيرهعندتوجدقلماالتي

."مشهورة

بينفيهامرغوبتصانيفه"وكلحجر)2(:ابنالحافطويقول

الله.رحمهالحافظالامامهذامنالشهادةبهذهوحسبك"الطوائف

العذوبةمعالتصرفحسنمنوله...")3(:الشوكانيويقول

تعشقبحيث،المصنفينغالبعليهيقدرلاماالسياقوحسنالزائدة

وإذا...،القلوبوتحبه،الاذهانإليهوتميل،كلامهالافهام

وساق،غيرهبهيأتلمبماأتىذيولهوطولبحثفيالكلاماستوعب

."...الدليلعنمذاهبهمأخذفيالراغبينصدورلهينشرحما

علىواضحةدلالةيدلالعلماءسطرهالذيوالمدحالثناءوهذا

)4(.العلميةالقيمابنمؤلفاتقيمة

.4155/العبرذيل)1(

.3204/الكامنةالدرر)2(

.451-2441/الطالعالبدر)3(

القيمابنالفوائد:منفيهاوماهميتهاوالقيمابنمؤلفاتحولانظر)4(

واثارهحياته،القيمابن165؛صالبقريلاحمدالعلميةاثارهمن

71.ص
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،كثيرةجوانبمنأهميتهافتطهرالمباركةالمنظومةهذهأما

ابرزها:

وأهمها،الموضوعاتأشرفمنالكتابموضوعأن1-

عزبادئهالعلموهو(الدين)أصولالاعتقادمسائلفيتبحثفالقصيدة

العلمهذاإلىالعبادوحاجة(.معلومهبشرفالعلم)وشرف،وجل

.)1(حاجةكلفوق

منوخاصة،العلملطلابمهمامرجعايعدالكتابهذاأن-2

مسائللجلوشاملكبير،كتابلانهالعقيدةعلمبمسائلعنايةلهم

كلها.عليهاأتىيكنلمإن،الاعتقاد

مطولاتاصيلاالاعتقادلمسائلبتاصيلهتميزالنظمهذاأن3-

الادلةوكذلك،الاجماعأوالسنةأوالكتابمنسواءالادلةمستوعبا

.تنوعها)2(علىالعقلية

مسائلشتىفيالفرقمقالاتمطالعةأرادلمنمهممرجعأنه-4

النونية.مقدمةوانطر15/الحنفيالعزابيلابنالطحاويةشرح)1(

الفقرةفيمركماالمثالسبيلعلىالناظمفيهااطالالتيالابوابمن)2(

السابقة:

نحوالقصيدةمناخذفقد،للهالكلامبصفةالخاصالمبحث-

بيت.ألف

يزيدماخذفقد،والنقليةالعقليةالعلوبادلةالخاصالمبحث-ب

بيت.007على
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الدافعةوالحججالقويةالادلةفيوالنظروأبوابها،العقيدة

لشبهاتهم)1(.

ابادي)2(:العظيمالحقشمسمحمدالطيبأبوالعلامةيقول

علىوالاطلاع،السلفمذهبدلائلعلىالوقوفشئتوإن..."

والصفاتالاسماءكتابتطالعأنفعليك،الباطلةالجهميةمقالاترد

للذهبي،العلووكتاب،للبخاريالعبادأفعالوكتاب،للبيهقي

رحمهم-القيملابنالاسلاميةوالجيوش،القيملابنالنونيةوالقصيدة

."..-.تعالىالله

فيعليهاأحالقدالناظمنومكانتهاهميتهاعلىيدلومما-5

والعلو.الاستواءكمسألةالمسائلبعضفيكتبهبعض

الكلامشبعناوقد...")3(:الجيوشاجتماعفياللهرحمهقال

فيذلكفيماوبيان،لهمالاحتجاجواستيفاء)4(،المسألةهذهعلى

."الناجيةللفرقةالانتصارفيوالكافيةالشافيةكتاب

لا،معانيهفيعميق،ألفاظهفيمتينالجليلالسفرهذاأن-6

قدملهمالذينالعلماءخواصمنالنادرإلاإشكالاتهحليستطيع

)1(

)2(

)3(

)4(

.114صالنبيجارلعبداللهالسلفعقيدةعنودفاعهالقيمابن:انظر

في:مقالتهونصالمعبود"،"عونبعنوانداودأبيسننشارحهو

.1301/العون

.187صالجيوشاجتماع

والاستواء.العلومسالةيعني
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.الاعتقادمسائلفيوخاصة،راسخة

إلىرسالتهفي)1(عتيقبنعليبنحمدالعلامةكلامنصوإليك

الرحيم،الرحمنالله"بسم:فيهاوجاء،خان)2(حسنصديق:العلامة

المسمى،المقدموالشريف،المعظمالامامإلىعتيقبنحمدمن

منمالهفيوأجاره،التحقيقمناللهزاده،صديقالملقبمحمد،

وبعد:وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام.الحريقعذاب

،الاطلاعوسعة،التحقيقمنعليكمبهاللهمنمارأيناولما

"الكافية:المسماةالقيمابننونيةوكانت،الالاتمنتمكنكموعرفنا

)1(

)2(

ولد،حميضةبنراشدبنعتيقبنمحمدبنعليبنحمدالعلامةهو

لآحسنبنعبدالرحمنالشيخلازمهـ،1227سنةالزلفيبلدةفي

عهدفيالقضاءتولى،الفنونشتىفيعليهوقرسنينتسعالشيخ

والحلوةالخرجفيسعودبنمحمدبنعبداللهبنتركيبنفيصلالامام

وكانت.سحمانبنسليمانالشيختلاميذهمن.الافلاجفياستقرثم

.الافلاجهـفي1013سنة-اللهرحمه-وفاته

مقدمة1/228،بساملابنقرونستةخلالنجدعلماءانظر:

.12-9صالتنديدإبطالكتاب

الحسينياللهلطفبنعليبنحسنبنصديقمحمدالعلامةهو

هـ7013سنةهـوتوفي1248سنةولد،الطيبأبو،القنوجيالبخاري

"بهوبال"،إلىتوجهثم،دهليفيودرس)الهند(قنوجفيونشأولد

،للقرانتفسيرهمنها:كثيرةمؤلفاتولهبملكتها.وتزوجفيها،قامو

الخالص.والدين،النديةوالروضة

.صهلهالكرامةإكليلكتابمقدمة:انظر
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ولكن،عنايةبهاولنا،أيدينابين"الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافية

مواضعوفيها،جملةالعلمأبوابمنمزجاةوبضاعتنا،قاصرةأفهامنا

علىغلبلشرجها،تصدىأحدانيبلغناولم،البيانإلىمحتاجة

وهي،الاجورمكاسبمنيكنذلكفافعل،ذلكعلىتقدرأنكالظن

معناها،وبيانشرجها،قراها)1(فاجعل-اللهشاءإن-إليكواصلة

إلاطائفةتبقلمفانهاالبدعأهللجميعحرباتكنذلكفيالنيةوأصلح

إليك:بعثهامنمقصدانفهذان،عليهاردت

أهلعلىالردعلىبهاالاستعانة:والثانيشرجها)2(،:أحدهما

وبلادالغربةزمانفيلكونكذلكإلىمحتاجمثلكلأنالبدع

هـمختصرا..")3(أ...الغربة

الامامهذامثلمن"البيانإلىمحتاجةمواضع"وفيها:فقوله

وأصالتهاعمقها،علىواضحةدلالةليدل،بالبنانإليهالمشار

وقوتها.

آنفاقررناهمايؤكد:عليها"ردتإلاطائفةتبقلم"فانها:وقوله

أحسنت:الضيفقريت:يقالاستقبالها،وحسنضيافتهايعميقراها:)1(

.2461صالصحاح.إليه

للشيخترجمممناحدعليهايتكلمولمشرحها.عنشيءييلغنالم)2(

صديق.

تفسيرهفيوقعتأخطاءبعضعلىلهتنبيه:خانحسنلصديقرسالة)3(

حمد-الشيخورسائلكتبمجموعةضمن)طبعت41-53،ص

(.عتيقبنسعدبنإسماعيل:وجمعبتحقيق



عليها.الردمعالفرقلاقوالواستيعابها،شمولهامن

لمنكافالقصيدةهذهأهميةبيانفيالإمامهذاكلامأنوأظن

.المستعانوالله،بصيرةلهكانت

لهاوتدريساشرحابهاالعلماءعناية:أهميتهاعلىيدلومما-6

فيعليهقرئتبهاعنايتهمن-اللهرحمه-الناظمإنحتىالمساجدفي

كاملة.حياته

في"الطويلةالنونيةقصيدته"عليه"وسمعترجب)1(:ابنيقول

.")3(تصانيفهمنشياءو)2(،السنة

عصرفيالطلبةويتداولهاتقرأكانتأنهاعلىرجبابنكلاميدل

ومكانتهاأهميتهاعلىيدلوهذا،معروفةمشهورةوكانت،الناظم

العصر)4(.ذلكفيالعلمية

.4/448الطبقاتذيل)1(

الاعتقادمسائلفيكتباألفواولذلك،العقيدةب"السنة"يعنونالسلف)2(

للخلال،والسنةاحمد،الامامبنلعمداللهكالسنة:بالسنةسموها

وغيرها.،عاصمابيلابنوالسنة

خصهالانهعندهكبيرةأهميةلهاانرجبابنكلاممنيطهروالذي)3(

شيخه.مصنفاتسائردونمنبالذكر

القيمابنعهدفيتذاعتكنلمانهامنالكوثريزعمهماخلافعلى)4(

سرا.إلا

واثارهحياتهالقيمابن:فيابوزيدبكرالعلامةسطرهماانظر

288.ص
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)1(وكتابةحفظاالقصيدةهذهعلىوالاقبالالقبولهذاواستمر

الحاضر.عصرناحتىلهاوشرحا

أبياتهامنالنقلمنأكثروومؤلفاتهمتصانيفهمفيالعلماءأن-7

لديهم-أهميتهاعلىيدلوهذا،مؤلفاتهمبهاوجملواكتبهمثنايافي

هذهأبياتبعضنقلممنالامثلةبعضإليكسوقو-اللهرحمهم

كتبه:فيبهاواستشهدالقصيدة

الخلفنجاةفي7901()تالنجديقائدبنعثمانالشيخ]*

.(،127128)صالسلفاعتقادفى

الانوارلوامعفي1188()تالسفارينيمحمدالعلامةالشيخ*

36([)2(.)1/البهية

عبدالوهاببنمحمدبنحسنبنعبدالرحمن:العلامةالشيخ*

.)3(كتبهثنايافيالنونيةمنالنقلأكثرممن-وهواللهرحمه-

)1(

)2(

)3(

كتبانه(السبيلمعار)صاحبالضويانإبراهيمالشيخترجمةفيذكر

مرارا.الجميلبخطهالنونية

السنينوحوادثنجدعلماءماثرعنالناظرينروضةانظر:

94.صالقاضيعثمانبنلمحمد

)ص(.شمسعزيرمحمدالشيخمنإضافة

،1/901،917،902،604التوحيد:كتابلشرحالمجيدفتح:انظر

/2،672.596،742

قاسم:بنمحمدبنعبدالرحمنالشيخجمعالسنيةالدرروانظر:

/2016،162،3/137146،.

التوحيد(:مجموعةضمن)مطبوعالموحدينعيونقرةوانظر:
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لاحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيف:الشيخابنهك!ث

)1(.الشيخ

.ابابطين)2(عبدالرحمنبنعبدالله:العلامةالشيخث!

)3(.عتيقبنعليبنحمد:العلامةالشيخ*

)4(.سحمانبنسليمان:العلامةالشيخ*

.()قاسمبنمحمدبنعبدالرحمن:العلامةالشيخ*

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

13ص

و

49ص

انظر:

انظر:

و

انظر:

الشيخ

و

و

12ص

انظر:

انظر:

112،164،185،.

(السعديعبداللهالشيخوترتيب)جمعالموحدينعقيدةانظر:

،1.022

3/183.السنيةالدرر

.091-2186،918/السنيةالدرر

.35صالموحدينعقيدة:انظر

ورسائلكتبمجموعةضمن.)ط:42صوالفكاكالنجاةسبيل

(.عتيقبنسعدبنإسماعيلوترتيبجمع-حمد

.01،91صدعيحابنعلىوالردالسنةاهلعنالدفاع:انظر

6-7،صسبعينوابنالسلفمذهببينالمبينالفرقانظر:

13.ص،

1/344.:السنيةالدرر

.601،125،235صالتوحيدكتابشرحباختصارالتنديدإبطال

.946-253،633-971،282،135ص:الشارقالضياء

.55صالرسولعابدعلىالمسلولالسيف

.12،02،12،604ص:التوحيدكتابحاشية:انظر
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.الآلوسي)1(شكريمحمود:العلامةالشيخ*

.)2(الالوسيالدينخيرنعمانالسيد:العلامةالشيخ*

.)3(الحمدانعبدالرحمنبنسليمان:العلامةالشيخ*

.)4(الحكميأحمدبنحافظ:العلامةالشيخ*

ولكنكثرالقصيدةهذهأبياتمنواستفادوانقلواالذينوالعلماء

للاطالة.يتسعلاوالمقامقررناهلماودليلإشارةهوذكرناهما

العلمأهلتسابقالكثيرةوفوائدهاالمنظومةهذهولاهمية8-

شروجها.ذكروسيأتي.غامضهاوتوضيحمشكلهاوبيانلشرجها

،الصلالأهلشبهاتمنكثيرردفيالبالغالاثرلهاكان-9

حفطهاعلىوحرصواوالحديثالقديمفيالعلمهلوتداولها

عليهابالردوقاموا،البدعأهلبهاشرقكلههذافلأجل.وتعليمها

تلكأشنيعمنوكان.اللهرحمهماوشيخهناظمهاعلىوالتشنيع

عليهما.الكلاموسيأتي،"وتكملتهالصقيل"السيف:الردود

الترجيحاتبعضالقيملابنأن:أهميتهاعلىيدلومما-01

1/377/2.22-937،النبهانيعلىالردفيالامانيغاية:انظر)1(

.343،351435-صالاحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء)2(

-8،9،02،3446،47،صالتوحيد:أبوابعلىالنضيدالدر:انظر)3(

61،145،171،212،225-،226،254292،392-.315

986.-2،106777،977/القبولمعارج:انظر)4(
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نصتجدهلاالمعلوماتببعضالتصريحاوالمسائللبعضوالبسط

الامثلة:بعضوإليك.الاخرىمؤلفاتهباقيفيعليها

.")1(...يعبدوثناقبريتجعللا"اللهم:لمجيمقال:الأولالمثال

قبريتجعللااللهم:"قوله:حسن)2(بنعبدالرحمنالشيخقال

القيم:ابنقالكمادعاءهاللهاستجابقديعبد"وثنا

الجدرانبثلاثةحاطهودعاءهالعالمينربفأجاب

قبريتجعللا"اللهمبلفط-عنهاللهرضي-هريرةابيعنالحديث)1(

)2/445المسندفيوالحميدي)2/246(.أحمدأخرجه.يعبد"وثنا

)2501((.برقم

وصححه.42(.)5/التمهيدفيعبدالبروابن

)6/283(فيبنحوهوأخرجه)7/317(.الحليةفيبونعيمو

وفيهيعلىأبو"رواه:وقال)4/2(الزوائدمجمعفيالهيثميوأورده

".ثقاترجالهوبقيةالقرانفيلوقفهكلاموفيهإسرائيلأبيابنإسحاق

عبدالبرابنأخرجه:مرفوعاالخدريسعيدأبيعنالحديثوجاء

)5/43(.التمهيدفي

يسار.بنعطاءعنمرسلاجاءوالحديث

.911ص)414(برقمالصلاةكتابفيالموطأفيمالكأخرجه

عطاء.يذكرولممرسلااسلمبنزيدعنعجلانابنعنوورد

فيشيبةأبيوابن)1/604(،المصنففيعبدالرزاقأخرجه

)3/345(.مصعفه

1/604.المجيدفتح)2(
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وصيانوحمايةعزةفيبدعائهأرجاؤهاغتدتحتى

النونية،فيإلاالمسألةهذهفيبترجيحهيصرحلمالقيمفابن

أعلم.والله،ذلك)1(غيرعنهأحدينقللمأنهبدليل

فيهتكلم،القصيدةهذهفيفصلاعقدالقيمابنأن:الثانيالمثال

فييوجدلاوهذا.ومعانيها)2(،الحسنىاللهأسماءمنكبيرعددعلى

مؤلفاته.منالقصيدةهذهغير

منهجمنعليهكانماإلىالقصيدةهذهفيأشارانه:الثالثالمثال

بشيخيلتقيأنقبلالاعتقادبابفيالسنةاهللمنهجمخالف

النونية،غيرفيعليهينصلممماوهذايديهعلىتابنهو،الاسلام

الله:رحمهقولهذلكومن

معوانلكمواخمشفقمننصيحةالعظيمواللهياقوم

طيرانذاوكنتالشباكتلكفيووقعتكلههذاجربت

ولسانييديتجزيهليسمنبلطفهالالهليأتاححتى

)3(حرانمنجاءقدبمنأهلافياحرانارضمنأتىحبر

الاسلوبوبينالعلميالتأصيلبينجمعبأنهالنطمهذاتميز-12

)1(

)2(

)3(

.601صالتنديدإبطال:انظر

-2/213.257عيسىلابنالمقاصدتوضيح:انظر

انظر.نونيتهفيهذاإلىخرىمرةوأشار0922،-2287أرقامها

.131صواثارهحياتهالقيمابن:وانظر،بعدهوما4222البيت
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منمافيهواستيعابفهمللقارىءيسهلوهذا،المشوقالرفيعالادبي

ءتها.فراأثناءومللتعبدونمسائل

هذاحواهاالتيوالمسائلللأبوابوالتقسيمالترتيبحسن-13

مشقة.أوعناءدونموضوعاتهإلىالرجوعللقارىءسهلمماالنطم

كلنغيرهمعندولاوالجماعةالسنةأهلعنديوجدلا-14

وموضوعاضخامةالكتابهذامثلكتابالمنحرفةالمذاهبأصحاب

.الاخرىالمنطوماتوبينبينهالموازنةعندسيتبينكما.وطريقة

:الكتابفيالبمنهج)5(

منها:كثيرةبميزاتالكتابهذافياللهرحمهالمؤلفمنهجتميز

والسنة.الكتابنصوصعلىالكليالاعتماد()1

هذهصارتحتى،كتبهجميعفياللهرحمهالمؤلفدأبوهذا

لأهلمعتقداعرضأومسألةقررإذافنجده.كلهامصنفاتهسمةالميزة

الكتابنصوصعنيخرجلاالمخالفينعلىردأووالجماعةالسنة

الدليلغيرعلىله"وليس:اللهرحمهالشوكانييقولهذاوفي.والسنة

ولكنه،عليهنشأالذيالمذهبإلىنادرايميلوقد.الغالبفيمعول

.")1(...غيرهيفعلهكما،الادلةوجوهفيالدفععلىيتجاسرلا

الله:رحمهيقولهذاوفي

.541-2441/الطالعالبدر(1)
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والبهتانالاراءمندانوابهبمانديننبيناإنا

القرانومحكمالرسوليكفيبهانعبأولمعزلناهاإنا

الازمانحوادثشرالله5كفافلاذانيكفيهيكنلممن

بدانولاقلبفيالله5شفافلاذانيشفيهيكنلممن

والحرمانبالإعدامالعرشربرماهذانيغنيهيكنلممن

لإيمانوالحقسبلالله5هدافلاذانيهديهيكنلممن

:والشمولالسعة()2

علىوالاستدلالالسنةأهلاعتقادعرضفي:أمرينفيوذلك

واستقصاءالمخالفعلىالردفيوكذلك،والعقلبالنقلرأيهم

أمثلتها:ومن.كلهاالقصيدةفيظاهرةالسمةوهذه.وتفنيدهاشبهاته

فيمذهبهمفذكر.جوانبهجميعمنالجهميةبمذهباللهرحمهإحاطته

العلوفي،ثمالايمانفيثم،لكلامووالمشيئةوالحكمةالصفات

وبئنهاعرضهاإلامذهبهممنواردةولاشاردةيتركفلموغيرها.

الابياتفيكما،مذهبهمعرضاتمبعدماعليهمردثم.اللهرحمه

عنتامةبمعلوماتالقارىءفيخرج.بعدهوما837ثم،-04187

عليه.والردمذهبكل

لتبويب.1والترتيبحسن)3(

القارئعلىيسهلترتيباوالمسائلالمعلومات-اللهرحمه-يرتب

يريدهاالتيالمسألةإلىالرجوعويسهل،واستيعابهالموضوعفهم

37



واحدإلىالنقليةالعلوأدلةرتبأنه:أمثلتهومن.الكتابمنالباحث

أبوابقسموكذلك.مستقلفصلفيدليلكلووضع،دليلاوعشرين

يفهمأنبعناوينهالقارىءيستطيعمتقنابديعاتقسيماالتأويلمبحث

أرادلماأنهالكتابأولفيأمثلتهومن.البابأوالمبحثذلكمحتوى

ثم،التحكيمفينافعةبمقدمةلهامهدومذاهبهاالطوائفعنيتكلمأن

مرتبة.المذاهباراءعرض

والمذاهب.الأقوالعرفزفيالنفسطول()4

مخلااختصارايختصرأويقتضبالمؤلفأنالقارىءيلحظلا

فيها،يسهبمسألةكلبل.الواحدالمذهبفيللمسائلعرضهأثناء

صبرهعلىيدلوهذامابعدها.إلىينتقلثمعليها،الكلامويوضح

النظمكتابةوبيننثرا،لانظمايكتبأنهسيماولا،اللهرحمهوجلده

يخفى.لافرقالصعوبةمنوالنثر

والمذاهب.الأقوالنسبةفيوالدقةالأمانة)5(

منجزئيةكلونسب،عليهالكلامفصلمذهباالمؤلفذكرإذا

سبيلعلى-الاتحاديةمذهبعلىتكلمفلماقائلها.إلىالمذهب

منجزئيةكلإلىأشارثم،عامبشكلالمذهبعرض-المثال

ابنمذهبأنهاإلىوأشارمنهمسألةفذكربها.قالومنالمذهب

ونسبهاثالثةذكرثم،سبعينلابنأنهاإلىوأشاراخرىذكرثم،عربي

مفصلارداالاقوالهذهعلىردبلبذلكيكتفولم،التلمسانيإلى

.288(-265)الابيات.بينهاوقارن
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منأصحابهاكانسواءوالمذاهبالاقوالنقلفيمنهجهوهذا

.والملاحدةالمبتدعةمنأوالسنةأهل

.والانصافالموضوعية()6

المخالفينلمذاهبعرضهعندأنهالمؤلفمنهجخصائصمن

مالميقولهأو،يحتملهمالاالخصمكلاميحمللاوالسنةللكتاب

القرانفياللهرحمهحزمابنمذهبعرضعندماأنهأمثلتهومنهيقله

:فقال

اثنانولاقرانللناسمافقالذاكبعدحزمابنوأتى

البطلانبينقولوذاكنبالقرايسمىكلأربعبل

العممانيالمصحفيدعىالرسمفيثابتواخريتلىالذيهذا

الرحمنخليقةالثلاثهذيصدورنابينالمحفوظوالثالث

بالقرآنعنهيعبركلكعلمهالقديمالمعنىوالرابع

قائلا:عنهالناظمفاعتذر

ببيانناطقعبارةعنهيجدلمشيئارامقدوأظنه

عنللتعبيريوفقلملكنهالحقمنوكذاكذاقصدحزمابنأنيعني

.756(-748)الابياتموهمةغيرواضحةبعبارةوبيانهالحقمراده

لمخالفين.1علىالردفيالحجةقوة)7(

الزائغينالمخالفينمذاهبعلىالردفياللهرحمهالناظميتفنن



ينفرماأقوالهملوازممنويذكر،حججهمجميعويسقط،الحقعن

إليهاالانتسابمنيستحونأنفسهمبهاالقائلينيجعلبل،عنهاالناس

فيالاتحاديةطوائفمذاهبعلىردهفينراهكما.اعتقادهاعنفضلا

نأوهو،منهيلزمماذكرثمبطلانهذكرفانه.جلالهجلالربكلام

وقذفوشتمسبمنبمافيهالخلقكلامكلهوتعالىاللهكلاميكون

823)الابياتتعالىاللهالىنسبتهيجوزلامماذلكوغيروسحرونوح

.(بعدهوما

جميععنويجيب،الخصمشبهبجميعيحيطاللهرحمهوهو

ومن،الحققبولعنعذرللخصمبعدهايبقىلابحيث،إيراداته

أمور:ثلاثةبأحدألزمهمللعلوالنافينالمعطلةعلىردهعندأنهأمثلته

ذاته؟خارجالخلقحلقالالههل-1

ذاته؟داخلأو-2

الله؟هولخلقأو-3

ئبتو،والثالثالثانيالامرينعلىمفحمامفصلارداردثم

)الابيات.التناقضفيوقعواغيرهأثبتواإنبأنهملزمهمو،الاول

.(بعدهوما4601

حججهمبقيةإيراديغفللمأقوالهمعلىوردهحجتهقوةمعإنهثم

)الابياتعدةوجوهمنردهاثملهمأخرىحجةفأورد،عليهاوالرد

.(بعدهوما6601

الأدبي.بالأسلوبالعناية)8(

حسنمن"وله:اللهرحمهالقيمابنأسلوبفيالشوكانييقول
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غالبعليهيقدرمالاالسياقوحسنالزائدةالعذوبةمعالتصرف

وتحبه،الاذهانإليهوتميل،كلامهالأفهامتعشقبحيث،المصنفين

.(")1القلوب

فيذلكويبرز.اللهرحمهالقيمابنكتبجميعفيظاهروذلك

العبارةوضوحبينجمعتالتيالنثريةخطبتهفيأولاالكتابهذا

فيأما.البلاغيةبالاساليبوالعنايةالاسلوبوجاذبيةالفكرةوعمق

التيهيالمعانيولكنمختلفةصورفيالعنايةهذهفتتجلىالقصيدة

البيانية.الصورعليهاتجورفلا،مقصودةدائماتظل

والقصصوالحوادثالأفكارتصويرفييتفنناللهرحمهونجده

وقناءوالنارالجنةفيالعلافمذهبعلىتكلمفلمايوردها،التي

الامريرىللأبياتالقارئكأنحتىالحالتصويرأجادأهلهماحركات

.87(-78)الابياتبالعيانويشاهده

سقوطفيبالمسلمينالطوسيالنصيرفعلذكرعندماوكذلك

والبكاءالتقتيلأحداثللقارىءفتبدو.والوصفالتصويرأحسنبغداد

الفنهذاأنولاشك(بعدهوما039)البيتتتحركأمامهماثلةوالعويل

به.ويقتنعالكلاميقبلويجعلهالقارىءعاطفةفييؤثرالتصويري

صفةفيفصلفصولهومن،للجنةطويلوصفالمنظومةآخرفي

فيهراسحليلالشيخيقول،...وجمالهنوحسنهنالجنةعرائس

.2441/الطالعالبدر(1)
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المؤلفعبقريةتظهربعدهوالذيالفصلهذا"في:الفصللهذاشرحه

الحسانوخرائدهاالجنةعرائسيصفوهو،شعرهحواشىوترق

هناكلامهفيويكثر.ونسيبغزلمنقيلمابكليزريوصفا

ظواهرتعطيهاالتيغيربعيدةمعانيرادوهو،التورية

.(")1...الالفاظ

.الأمثالضرسبمنالاكثار)9(

المعانيتقريبفيأسلوبهميزاتمنأيضاالميزةوهذه

وقد،الكريمالقرانأسلوبمنالطريقةهذهاستفادوقد.وتوضيحها

وقد.الكريمالقرانأمثالفيكتاباأفردأنهبالامثالاهتمامهمنبلغ

خطبةفيمنهاعشرة،بارعةأمثالاالكتابهذافيالمؤلفضرب

أمثال"وهذه:فيهاوقالوالموحد،والمشبهللمعطلضربهاالكتاب

فيالشروعقبلذكرتهاوالموحد،والمشبهللمعطلمضروبةحسان

منالمعقوللتقريبهاالعقلبهيأنسمماالامثالضربفانالمقصود،

الحججعطمعلىالمشتملوكلامه-تعالىقالوقدالمشهود.

إلايياهاوماللناس!نضرببهاالأمنلوتاد>-:البراهينوقواطع

ربعينوبضعةعلىمنهااشتملوقد43[]الععكبوت/!(العدون

مثلا".

شجرةالمعطل"شجرة:العشرةالأمثالهذهمنالثالثوالمثل

الحنظلشجرةالمشبهوشجرة.تبلعهالاالسليمةفالحلوق،الزقوم

2.386/النونيةشرح)1(
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فيالراكبيسيرطوبىالموحدوشجرةهتتبعهالاالمستقيمةفالنفوس

يقطعها".لاعاممائةظلها

32علىيشتملوالمعطلالمشركمثلفيفصلاالمؤلفعقدوقد

.(4867-5484)الابياتبيتا

)الابياتوالايمانالعلماهلعندللدنياامثالعشرةوضرب

.الشعراءماذكرهومنهاالحديثفيوردماومنها571(0057-4

ويقبلونوالسنةالكتابيتركونللذينضربهماالرائعةأمثالهومن

فشبههمالمتكلمينوأقوالالملحدينوآراءاليونانفلاسفةخزعبلات

ويرويالقلوطإلىيتجهبل،يردهفلاالصافيالعذبالمورديرىبمن

)البيتانالقاذوراتفيهيلقىالشامفينهروالقلوط،منهغليله

.)2334-2335

المواضع:بعضفيالاستطراد(01)

>تغرج:تعالىقولهبينالجمعمسألةفياستطراده:أمثلتهومن

/]المعارج*<سعؤالفخمسينمقدارهكانيؤمفإلئهوالروحالملبه!ة

ا!سنةلفمقدارهكانيومفيإلتهيعبئ>ثم:تعالىوقوله4[،

أدلةمنالرابعالدليلفيالمبحثوأصل5[.]السجدة/!<تعددن

.(بعدهوما9511)البيتبالعروحالتصريحوهو،العلو

الله.رحمهالمؤلفمصنفاتجلفيبارزةسمةالاستطرادوهذا

:منها)1(عديدةفوائدلهولكن

-واثارهحياتهالقيمابن:كتابهفيابوزيدبكرالشيخقررهماانظر)1(
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الاسلامية.العلومبينالارتباطمعرفةالقارىءيكسبأنه-أ

منكثيرفيعنهويكشفوضوحا،لذاتهالمبحوثيزيدأنه-ب

جوانبه.

البحثمتابعةإلىالقارىءويشدالملليذهبمماأنه-ج

.والقراءة

المسائل.لبعضتكراره(11)

الاسلوبمنأيضاالاسلوبهذااستفاداللهرحمهالمؤلفولعل

علىوالاقوالالادلةببعضياتيفهو.الآياتتصريففيالقراني

لبعضتكرارهفييكونوقد.القارىءذهنفيلترسيخهامختلفةوجوه

آخر.موضعفيتظهرولاموضعفيتظهرفائدةالمسائل

أهلعقيدةذكرأنهالنونيةفيالتكرارلهذاالظاهرةالامثلةومن

،عديدةمواضعفيالمعطلةعقيدةوكذلكوغيرهاالصفاتفيالسنة

مفصلة،والاستدلالوالاحتجاجوالردالاثباتمعرضفيذكرهافمرة

وغيرهم.العلماءوأقوالوالاحاديثالآياتذكرمعدقيقا،تفصيلا

وتعالىتباركالربجوابفي"فصلبعنوانعقدهفصلفيخرىومرة

عقيدةذكرمنهما"كلقولعنوالمشبهالمعطلسألإذاالقيامةيوم

الإثباتاهلتحميلفياخرفصلاعقدثم،لسانهمعلىالمعطلة

يشهدواأنللمعطلةفقال،العالمينربعندتؤدىشهادةللمعطلين

301.ص=
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الاثباتأهلعقيدةفذكر،الاثباتأهليعتقدهبماالعالمينربأمام

أهلأنوهواخربسياقالمعطلةعقيدةذكرثم.احتجاجغيرمنسردا

هذهبينوكذلك.ربهمأمامالتعطيلأهليقولبمايشهدونالاثبات

السياقاتتغيروبسبب.الحسنىللأسماءتفسيرهأثناءفيالعقائد

التكرار.هذامنالقارىءيمللاوالمشاهدوالمواقف

:الكتابموارد()6

بجمعمولعاكانإذ،حافلةمكتبةيملكاللهرحمهالقيمابنكان

"واقتنى:الحنبليرجبابنتلميذهقولبذلكيشهدءتها،وفراالكتب

الكتبمن"واقتنى:كثيرابنوقول")1(لغيرهيحصلمالمالكتبمن

ويقول")2(.والخلفالسلفكتبمنعشرهتحصيللغيرهيتهيأمالم

مالامنهافحصل،الكتببجمعمغرى"وكانحجر:ابنالحافظ

ماسوىطويلادهراموتهبعدمنهايبيعونأولادهكانحتىيحصر،

.")3(لانفسهممنهااصطفوه

فيوذلك،القيمابنمؤلفاتفيالغنيةالمكتبةهذهأثرظهروقد

البدعة.أهلأوالسنةأهلكتبكانتسواءالكتبمنونقلهعزوهكثرة

بعدالقيمابنعليهاأحالالتيالكتبزيدأبوبكرالشيخحصروقد

الصحاحكتبعدا،كتابا695فبلغت،فقطالمطبوعةمؤلفاتهاستقراء

.4/944الحنابلةطبقاتذيل)1(

.14246/والنهايةالبداية)2(

.3424/الكامنةالدرر)3(
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كتابفيماأنكذلكالشيخوذكر)1(5تيميةابنشيخهوكتبوالسنن

مائةمنأكثريبلغالكتبعلىالاحالةمنالاسلاميةالجيوشاجتماع

)2(.كتاب

كثيرةأيضاالنونيةالقصيدةهذهفياللهرحمهالقيمابنوموارد

الشعر.فيالعزوصعوبةمعمنهاكبيرعددعلىأحالوقد،ومتنوعة

:أقسامثلاثةعليهاالاحالةحيثمنالمواردوهذه

وقد،مؤلفهواسمالكتابعنوانعلىفيهنصما:الأولالقسم

شيخهلمؤلفاتعنوانا15نحوعداماكتابا55القسمهذامواردبلغت

أمراءبأسنةالمعطلينالنفاةمصارعفي"فصلفيذكرهاتيميةابن

الكبار""القواعدمنها3681(،-3653)الابيات"الموحدينالاثبات

بقوله:إليهاأشارالتي

الحسبانفيالمائتينمنأوفىوانهاالكبارقواعدهوكذا

لبيانإشارةبعضفأشرتفأسوقهالهانظمييتسعلم

لهاخاصفهرسفيستأتيفانها،هنانذكرهالاالقسمهذاموارد

نأإلىالاشارةتفوتنالاولكن.الكتاباخرفيالعامةالفهارسمن

فصلفيجاءتعناوينهاعلىالمؤلفنصالتيالمواردهذهمعظم

سبحانهاللهأنعلىالنقليةالادلةمنعشرالسادسالدليلفيهذكرواحد

.9ص،كتبهفيالقيمابنموارد)1(

61.صواثارهحياتهالقيمابنانظر)2(
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)الابياتللهالعلوإثباتعلىالسنةعلماءإجماعوهو،سماواتهفوق

علىالاحالةفيالمؤلفطريقةالقارئوليعرف-1463(.0134

.(2041-1041)قولهأبياتهمننذكربالنصمورده

بالتبيانجاءقدكتبهفيفإنهالاشعرفيعليئوكذا

بيانذاتللثغرورسائلومقالةوإبانةموجزمن

الموجز،:وهي،الاشعريالحسنلابيكتباربعةعلىفاحال

المصلين،واختلافالاسلاميينومقالات،الديانةأصولعنوالابانة

الثغر.أهلإلىورسالة

بلغتوقد.إليهشارأوالمؤلفباسمفيهصرحما:الثانيالقسم

المؤلفينأسماءعلىمرتبةهنانذكرها.كتائا03نحوالقسمهذاموارد

الاحالة:تضمنتالتيالابياتأرقامإلىالاشارةمع

الاستواءفيلهكتاب)1311(،الجهميةتلبيسبيان:تيميةابن)1(

.(11،2791)23العرشعلى

المللفيالفصل)748(اعتقادهيجبفيماالدرة:حزمابن)2(

اخركتابمنالنقليكونأن)ويجوز.)748(والنحل

.(له

.(0131)الادلةمناهج:رشدابن)3(

.62()4والصوتالحرففيرسالة:الزاغونيابن()4

،4018،5018،1852،)49المعادفيالاضحوية:سيناابن)5(
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.()1874النجاة0)786(النبواتفيرسالة(1855

.()9145السنةفيكتاب:العمرانيالخيرأبيابن)6(

.(41)56الديانةعقود:الدانيعمروأبو)7(

.()1736الاولياءخلية:نعيمابو)8(

.3(240)لافكاراابكار:الامدي()9

.881()987،الجهميةعلىالرد:حنبلبنأحمد(01)

،()7913الحديثعلوممعرفة،()1736المستدرك:الحاكم(11)

.()7913نيسابورتاريخ

.(041)9حربمسائل:الكرمانيحرب()12

.()1387السنة:الخلال()13

العلل،()1767النزول،الصفات،الرؤية:الدارقطني(41)

(5192).

.(17)48لاما،المسند:فعيالشا(51)

.4243(-0442)!يوالنبيمدحفينونيته:الصرصري()16

.(41)43السنةأهلاعتقادفيرسالته:الطحاوي()17

.(1)422الاصولمعرفةإلىالوصول:الطلمنكي()18

.(013)9الطالبينغنية:الجيلانيعبدالقادر()91
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.(بعدهوما177،6174-077)النونية:القحطاني(02)

.(41)13الاصولفيالفصول:الكرجي2(1)

فيه،الناظمإحالاتعلىووقفناإلينا،وصلماالكتبهذهمن

بعضفيمنهنقل(شيخه)أوالناظمولكنإلينايصلمالمومنها

مؤلفاته.

عنوانعلىفيهاالمؤلفينصمالمالمواردمن:الثالثالقسم

كما،عامةإحالةالمواردعلىأحالبل،المؤلفإلىشارولاالكتاب

:قال

بالكيمانواللهعندناهيلهمكتبعلىأحلناكمولقد

:وقال

الشانذاعنتنبيككتبهم!معلبحفنابأننايظنيامن

أيضا:وقال

البهتانذيفعلعليكمنكذبولمبكتبكمرأيناههذا

ايضا:وقال

الاذانإلىسمعاأفواههمومنبكتبهمرأيناههذا

وأالفلاسفةقوالفيهاالمؤلفيوردالتيهيالمواضعوهذه

منالنقولتتبعأفادناوقد.متأخريهمسيماولاالاشاعرةأوالمعتزلة

ومنها:الرازيالفخركتبالغالبفيمصدرهأنالأشاعرةكلام
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.22(12،0013،6602،44)47التقديسأساس(1)

.(8942-0821،2161،0942)ربعينالا(2)

.(7.0821)57المحصل)3(

.)757(العاليةالمطالب()4

.(191)9المشركينفرقاعتقادات()5

،1154،1247،1512،1612،)1128الغيبمفاتيح)6(

3591،،2245،22462586.)2588-

علىأحالوقد،سيناابنكتبعنفيهافينقلالفلاسفةمذاهبأما

الخمسةالاصولشرحإلىأشارالمعتزلةأقوالوفي.بالنصكتبه

الكتبهذهفيمواردهتنحصرلاولكن.()1328الهمذانيلعبدالجبار

."بالكيمان"عندهكانتبأنهانفسهصرحفقد،ذكرناهاالتيالمعدودة
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الثانيالفصل

وتقويمعرض-الكتابعلىوالتعليقاتالشروح

والمطبوعة:المخطوطةوالتعليقاتالشروح(1)

قد،بابهافيوتفردها،موضوعهاوجلالةالقصيدةهذهلاهميةنظرا

وتوضيح،كنوزهاواستخراج،مشكلهاوحل،لشرجهاالعلماءانبرى

معالمها.

قسمين:إلىتنقسموالتعليقاتالشروجوهذه

.المخطوط:لأولاالقسم

.المطبوع:الثانيالقسم

منه:عرفناماهنافنذكرالمخطوطالأولالقسماما

السفارينيسالمأحمدبنمحمدبنالعلامةالامامشرج-1

لحنبلي:1

اللهرحمهكانهـ.4111سنةولد،بفلسطينقريةسفارينإلىنسبة

تعبد،وكثرةحلقوحسنديانةذافقيهاواعتبار،وقارذامهيباجليلا

منظومةشرحالالبابغذاء:كتبهمن.للبدعةقامعاللسنةناصراوكان

منوغيرهاالسنيةالانوارولوائح،البهيةالانوارولوامع،الاداب

.(1هـ)1881تالمصنفات

-كماللمحمداحمدالاماملاصحاباكملالنعتفيترجمتهانطر)1(
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علىشرحاللسفارينيأنالشطيجميلمحمدالشيخذكروقد

الشيخذكرهاالقيمابننونيةمنأبياتعلىلهتعليقفيفقال،النونية

"قال:نصهما"السلفاعتقادفيالخلف"نجاةكتابهفيالنجديعثمان

"الكافيةسماهاالتيالقيمابنالامامنونيةمنالابياتوهذه:الشطي

مجلدفيالهندفيمطبوعةوهي"الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافية

مجلدينفيعليهاشرحمكتبتنافي"ويوجد:قائلاأضافثم،"لطيف

.(")1مطبوعغيروهو،السفارينيلعلامتناضخمين

مشايخيبعضليوذكر،الشرحهذاعنالبحثفياجتهدتوقد

فيوبحثت،هناكإلىفساقرت،دمشقفيالظاهريةالمكتبةفيأنه

وأصحابالاعيانبعضهناكوقابلت،عليهاعثرفلمالظاهريةالمكتبة

ثم.موضعهإلىيرشدنيأوعليهيدلنيأحداأجدفلموسألتهمالمكتبات

مخطوطةنسخةعندهالشاويشزهيرالاستاذأنالعلمطلبةبعضليذكر

حتىالشاويشزهيربالاستاذالاتصالفيفاجتهدت،الشرحهذامن

هذهعنفسألته،معهلجلوسومقابلتهوكرمهبمنهليتعالىاللهيسر

)1(

عشرالثانيالقرنأعيانفيالدررسلك603،-103صالعامريالدين

ضرائحعلىالوابلةالسحب31-4،32/المراديمحمدالفضللابي

الحنبليالنجديحميدبنعبداللهبنمحمدللشيخالحنابلة

الشطيجميلمحمدللشيخالحنابلةطبقاتمختصر034-344ص

127.ص

31،ص"الزاخرة"البحورلكتابالسمهريمحمدالدكتورمقدمةانطر

الامامبجامعةالديناصولبكليةالعقيدةلقسممقدمةدكتوراهرسالة

الاسلامية.سعودبنمحمد
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لا.اومكتبتهفيهووهلالكتابحولبشيءلييجزمفلم،النسخة

لغيرياوليييسرتعالىاللهولعل،عليهالوقوفمناتمكنلموبالتالي

.(به)1المسلمينونفعفوائدهعلىوالوقوفعليهالعثور

الله:رحمهالحنبليبدرانبنعبدالقادرالعلامةالشيخشرح-2

بنعبدالرحيمبنمصطفىبناحمدبنعبدالقادرالعلامةوهو

الاطلاعواسعوكان،دمشقبجانبدوماقريةفيولد.بدرانبنمحمد

والمدخل،قدامةلابنالناظرروضةشرح:مصنفاتهمن،التاليفكثير

.هـ)2(6134سنةتوفي5وغيرهاالنونيةوشرح،احمدالاماممذهبإلى

الشيخآلحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفالعلامةالشيخشرح-3

الله:رحمه

المؤلف.وترجمةمفصلاالشرحعلىالكلاموسياتي

عبدالرحمنبنإبراهيمبنحمدبنعثمانبنصالحالشيخحاشية-4

)1(

)2(

شرحهاالتيفالنونية،للسفارينيالقيمابننونيةشرحنسبةفيالشطيوهم

.()الظعن:مطلعهاقافيةوالتي،غ!يمالرسولمدحفيالصرصرينونيةهي

بأنهووصفه68(.)صثبتهفينفسهالسفارينيالشرحهذاذكروقد

سلكفيكماالمختار"النبيسيرةفيالانوار"معارجوسماه،مجلدان

القيم،ابنلنونيةشرحهإلىأعلمفيماحديشرولم.وغيره31()4/الدرر

منغيرهولا1181(سنةثبتهفيمؤلفاتهأغلبذكر)الذيالسفارينيلا

(.شمسعزير)محمد.لهالمترجمين

والمقدمة،بدرانلابنالمدخلكتابمقدمةمنترجمتهاستفدت

التركي.عبداللهد/الكتابلمحقق

53



القاضي:

الانتفاعكثيروكان،والفضلالعلماهلمن،تميموهبةمنوهو

مصنفاته:من،القيمابنوتلميذهتيميةابنالاسلامشيخبكتبوالنفع

ابننونيةعلىوحاشية،الحجفيومنسك،الدخانتحريمفيرسالة

هـ.1135سنةتوفي،القيم

بنعثمانبنمحمدذكرهاالقيملابنالشافيةالكافيةعلىوحاشيته

علماءماثرمنالناظرين"روضةكتابفيلهترجمتهفيالقاضيصالح

اولادهبعضعندموجودةالحاشيةهذهانوذكر،"السنينوحوادثنجد

.)1(القصيممنطقةفي

الحاشيةهذهعلىالحصولالعلمطلبةبعضبواسطةحاولتوقد

ولموفائدتها،نفعهامقدارومعرفةالحواشيهذهإلىالنظرمجرداو

تحقيقه.سبيلفيبذلممابالرغمذلكيتيسر

:العنقريمحمدبنعبدالرحمنبنعبدالعزيزبنعبداللهالشيخ-حاشية5

فيه.ونبغ،العلموطلبهـ،2881سنةولد.ثرمدااهاليمنوهو

زادشرحالمربعالروضعلىحاشية:مصنفاتهمنهـ.1373سنةتوفي

القيملابنالشافيةالكاقيةعلىحاشيةكذلكوله،مراراطبعبالمستقنع

.)2(مخطوطة

عثمانبنلمحمدالسنينوحوادثنجدعلماءمآثرفيالناظرين(روضة)1(

.1/166القاضي

.211/الناظرينروضة)2(
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مخطوطة.أومطبوعةالحاشيةعلىأقفولم

صالح:بنخليفبنمحمدبنصالحالشيخ-شرح6

،القرانوقرأهـ،3013سنةولد.عنيزةمدينةأهاليمنوهو

وتوفي،الخيرونشرتعالىاللهإلىالدعوةفييرحلوكان،العلموطلب

وشرح،الدليلوشرح،البرهانيةشرح:مصنفاتهمنهـ.0913سنة

.)1(الشافيةالكافية

:)2(اللهرحمهبازبنعبداللهبنعبدالعزيزالشيخ-تعليقات7

سنةولد.السعوديةالعربيةللمملكةالسابقالعامالمفتيوهو

الجليةالفوائد:منها،عدةمصنفاتله.فيهونبغالعلموطلبهـ،0133

.المصنفاتمنذلكوغير،الحجفيومنسك،الفرضيةالمباحثفي

الشيخحدثنيفقد،الشافيةالكافيةعلىتعليقاتهعنأما

علىالشافيةالكافيةقرأأنه-اللهرحمه-الفريانعبداللهبنعبدالرحمن

هـ-1385سنةالشميسيبحيالقديممنزلهفيبازبنعبدالعزيزالشيخ

الشيخوكان،والمستفيدينالعلمطلبةمننخبةبحضورتقريبا-

التعليقاتبعضعليهيمليثمالابياتفراءةأثناءيوقفهعبدالعزيز

والفوائد.

)1(

)2(

.1502/الناظرينروضة

متنوعة"ومقالاتفتاوى"مجموعكتابفي-اللهرحمه-ترجمتهانظر

نفسه.للشيخ
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المعلقنسختهرؤيةالفريانعبدالرحمنالشيخمنطلبتوقد

عليها.يعثرولممكتبتهفيكثيرابحثماعنهاوبحثبذلكفوعدني،عليها

علىالجبرينعبدالرحمنبنعبداللهالشيخفضيلةمنحصلتإننيثم

منبخطهنقلهاأنهالشيخذكرتعليقاتعليهاالشافيةالكافيةمننسخة

هذهعلىاطلاعيوبعد،بازبنعبدالعزيزالشيختعليقاتعليهانسخة

مختصرةتراجممعالنسخفروقاتبعضإلىإشاراتوجدتهاالتعليقات

المسائل.بعضحولقليلةوفوائد،الاعلاملبعض

المطبوعة:والتعليقاتالشروحومن

عليهالكلاموسيأتي.عيسىبنإبراهيمبنأحمدالشيخشرح-1

مفصلا.

مفصلا.عليهالكلاموسيأتي.هراسخليلمحمدالشيخ-شرح2

.سعديبنعبدالرحمنللشيخ-شرحان3

لآناصربنعبداللهبنناصربنعبدالرحمنعبداللهأبوالشيخوهو

منعشرالثانيفيبالقصيمعنيزةبلدةفيولد.تميمقبيلةمن،سعدي

عشرةإحدىوعمره،القرآنوحفظ،يتيماوتربىهـ.7013عاممحرم

جلسسنةوعشرينثلاثابلغولما،العلمطلبفيواجتهد،سنة

جاسربنحمدبنإبراهيمكالشيخعصرهمشايخعنالعلمأخذ.للتعليم

القاضيعثمانبنصالحوالشيخالشبلعبدالكريمبنمحمدلشيخو

الكريم،للقرآنتفسير:مؤلفاتهمنهـ.1376سنةتوفي.وغيرهم

القيمة.العصريةوالخطب،الحنبليالفقهعلىوحاشية

56



النونية:القصيدةهذهعلىشرحاناللهرحمهوله

المتوسطالحجممنكتابوهو،الشافيةالكافيةتوضيح:الاول

والتوزيعللنشرالجوزيابندارنشرتهوقد.صفحة176فيويقع

هـ.7014سنةبالاحساء

الانبياءتوحيدشرحفيالمبينالواضحالحق:الثانيوالشرح

الابياتشرحعلىالمؤلففيهاقتصر.الشافيةالكافيةمنوالمرسلين

بيتا.36نحووعددها،ودلالاتهاتعالىاللهأسماءالناظمفيهاذكرالتي

ضمنأيضامطبوعوهو،صفحة62فيمفرداالشرحهذاطبعوقد

.3502/جسعديبنعبدالرحمنالشيخلمؤلفاتالكاملةالمجموعة

هـ.2141سنةعنيزةفيالثقافيصالحبنصالحمركزونشره

النونية،شروحمنلثلاثةمفصلعرضالاتيةالصفحاتوفي

وبيان،الشرحفيمنهجهوذكر،للشارحموجزةترجمةعلىيشتمل

عليه.الماخذعلىالتنبيهثم،وحسناتهكتابهمميزات

عرض-حسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفالشيخشرح)2(

:-وتقويم

بالمؤلف:التعريف

بنمحمدبنحسنبنعبدالرحمنبنعبداللطيفالشيخهو

العلمطلبهـ،1225سنةبالدرعيةولد،تميمبنيمن،عبدالوهاب

مصرإلىوأقاربهأبيهمعباشاإبراهيمونفاه،صغيروهوالقرانوحفظ

النجديينمشايخهمن.فيهونبغمنهتضلعحتىهناكالعلمطلبفواصل



الجزائرمفتيالازهريينمشايخهومن،عبداللهوعمهعبدالرحمنابوه

الشيخأخوه:تلاميذهابرزومن.وغيرهمالجزائريمحمودبنمحمد

له،وغيرهمسحمانبنوسليمانعبداللطيفبنعبداللهوابنهإسحاق

منصوربنعثمانعلىبهرد،الظلاممصباح:تصانيفهمن،رائقشعر

وشرح،جرجيسبنداوودعلىالردفيالتقديسوتأسيس،العمري

.هـ)1(3912سنةاللهرحمهتوفي،يتمهلمالقيمابننونيةعلى

:بالكتابالتعريف

.("الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية"شرح:اسمه

32=ورقة12فيويقع،شديدةبصعوبةيقرأبخطمخطوط:وصفه

سطرا18صفحةكلفيسم،ك!1321-الصفحةمقاس،صفحة

الناظم:قولهوشرحماواخر،بيتا04لاإاللهرحمهيشرحولم،تقريبا

المنانالخالقصفاتجحدواالالىوشيعتهصفوانبنجهم

برقم-بالرياضسعودالملكجامعةمكتبةفيموجودوالمخطوط

.أخيراطبعثم.ميكروفيلم536

:الكتابفيالمولفطريقة

الناظممقدمةيوردولم،لكتابهمقدمةاللهرحمهالمؤلفيكتبلم

فييبدأثمالبيتيذكرأنهوطريقتهيشرجها،لمفانهوبالتاليالنثرية

فبدأ،إليهمشيراأولهيذكرأوكاملاالبيتيذكرقدوهو،عليهالكلام

1/338.الناظرينروضة)1(
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قوله:":بقولهالكلام

"يدانذاكبفسخماللصدودالاركانثابتالمحبةحكم

البيتلهذاشرحهاستهلوقد،بعدهماوشرحشرحهفيشرعثم

!يمالرسولأنجاءوماالنفوسفيوأثرهالشعرأهميةعلىبالكلام

أصحابه.بعضمنواستنشدهالشعرإلىاستمع

شرحهفتجدالبلاغيةالادبيةبالألفاظيهتماللهرحمهوالمؤلف

وقصائدهم.العرببأشعارالاستشهاديكثروهو،مسجوعامتناسقا

فيه:المؤلفمنهجوعرضالكتابمميزات

منها:ميزاتبعدة[لكتابتميز

نأدونمنهكلمةيتجاوزولايكاد،للبيتشرحهفياللهرحمهيفضل-1

مدلولهاهعلىويتكلممعناهايوضح

طلاوتهاعلىوالكلامالبلاغيةالمعانيببياناللهرحمهيهتم2-

الناظم.لقولشرحهثناءاقولهذلكومن،وجمالها

والسلوانالهجرحكمبفسادمحضراأثبتالحسنقاضيفلذاك

.8[رقم]البيت

"قاضيقولهفيتقدممامعوالسلوانالهجرذكر"وفي:قال

.7()ق("..تصريحيةاستعارة"الحسن

الناظمانتقل"ثم:"بليلزائرة"لله:الناظمقولعلىكلامهعندوقوله

.(31)قالخ"..لتوريةباالمسمىلبديعاانواعمنآخرنوعلىإذلكبعد



أثناءقولهذلكومن،وتفصيلهاالغريبةالالفاظببياناللهرحمهيهتم-3

"واها"::،البيت..طيرهيفارقلالقلبواها:الناظملقولشرحه

الشاعر:قال،باللامعديولذلك،وتحزنوتلهفتوجعكلمة

(11)قوفاهالناعيناهاياليتواهاواهاثملسلمىهاو

علىكلامهعندوذلك،كذالله:العربقولمعنىفيفصلوكذلك

بليل"زائرةلله"وقوله:الشارحفقالالبيت"..زائرة"لله:الناظمقول

صاحبقال،واستعظامهالشيءاستغرابعنتقالومدحتعجبكلمة

أتىحيثيعني،أبوكلله:يقاليحمدماالولدمنوجدإذاالتحرير

.("الخ..اللغةفيوالدردره،لله:المدحفييقالوكذا،بمثله

-15(.14)ق

عننقلحيثالسابقةالنقطةفيكما،الحاجةعندغيرهعنينقل-4

"السنةكتابعنأي!ضاونقلأسطر،عشرةقرابةالتحريركتاب

الكلامالبخاريشيخالبيكنديسلامبنمحمدعبداللهلأبي"والجماعة

.(17)ق.وضلالهمالجهميةعلى

ولاالأبياتلمواضيعشرحهأثناءبالتأصيلاللهرحمهالشارحيهتم-5

الناظمقولإلىأتىلماأنهذلكومن.وتوضيحهاالمعانيبتحليليكتفي

الجهميةعنيتكلملم93[رقم]البيت"الفتانالكاذبإثم"فعليك

منشأذكروانما.كلا.،بعدهماإلىيتجاوزثمفقطومعتقداتهم

أينومنرؤوسههمومنالتاريخيبالتسلسلملتزماالأمةفيالانحراف

الجعدبنعلىالكلامفيوفصل،وضلالهمبدعتهماستمدوا
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ذلكعلىوزاد،الجهميةمذهبواصل،)2(صفوانبنوجهم()1درهم

ثمانيمنهاستغرقحتىذلكفيوأطال،عنهمالسلفنصوصنقلأن

.صفحات

عندصفوانبنللجهمترجمكما،الاعلامبترجمةاللهرحمهيهتم-6

رقم]البيت"...الألىوشيعتهصفوانبن"جهم:بقولهلهالناظمذكر

.16-15ق.4[0

يعتمدالتيوالاصولالمسائلبعضبتوضيحاللهرحمهالشارحيهتم-7

فيحجةويجعلونهاوغيرهمالجهميةمنتبعهمومنالفلاسفةعليها

لمااللهرحمهفعلكما،عليهاورادالهامفنداالمؤلففيعرضها،دينهم

مفصلاعرضاعرضهحيث)3(،الصانعإثباتفيالفلاسفةلدليلتطرق

وقد،والكراميةوالهشاميةوالمعتزلةالجهميةمنفيهالفرقاراءذكرثم

.23(-02)قصفحات4منهاستغرقحتىفيهاللهرحمهاطال

:الكتابعلىالملحوظات

إعطاءيجعللهالمؤلفإكمالوعدمالكتابحجمصغرأنلاشك

وذلك.صعئاأمراًعليهوالملاحظاتالكتابهميزاتعنواضحتصور

إلىبحاجةانهيرىمافيهيعدلأوكتابتهبعديراجعهلمالمؤلفلأن

05.رقمالبيتعلىالتعليقفيترجمتهانظر)1(

.04رقمالبيتتحتترجمتهانظر)2(

،بعدهوما916الابياتفي،عليهوالردالدليلهذاشرحسيأتي)3(

.بعدهوما899والابيات
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بملاحظتينإلاأخرجأنالشرحلهذادراستيبعدأستطعلملذا،تعديل

أكمل:لكانالمؤلفتفاداهمالووإنماالكتابفيتقدحانلا

المعانيمنمافيهامعالنثريةالناظممقدمةالمؤلفيشرحلم-1

وغيرهاهالمعطلكأمئلة،الهامةوالدلائل

الأئمةمنرواهامنذكرغيرمنوالاثارالأحاديثالمؤلفأورد-2

نأأوردكماوضعفاصحةدرجاتهايبينأوعليهايحكمأنعنفضلا

.(1)قذلكروىمنيذكرولمشعرارواحةبنعبداللهاستنشدلمجي!النبي

بنلأميةابياتالمجي!النبينشدعنهمااللهرضيعباسابنأنوردو

المؤلفيذكرولم،لمج!النبيفتبسمالعرشحملةذكرفيهاالصلتأبي

.(2)قذلكروىمن

لاقدوالاثارالأحاديثهذهبأن-اللهرحمه-عنهيعتذركانوان

عليها.والحكمبتخريجهايهتململذا،شرعيوحكممعتقدبهايتعلق

:-وتقويمعرض-عيسىبنإبراهيمبنأحمدالنبيخشرح)3(

بالمؤلف:التعريف

)بوزنالمجمعةأهاليمنعيسىبنإبراهيمبنأحمدالشيخهو

مشايخأكابرعنالعلموتلقىشقراءفيولد،بنجدسدبلادمن(المنفعة

الشيخوابنه،الشيخالحسنبنعبدالرحمنالشيخكالعلامةعصره

إلىارتحلثم.أبابطينعبدالرحمنبنعبداللهوالشيخ،عبداللطيف

نونية"شرح:منهاالمؤلفاتمنعددوله.المكرمةمكةوسكنالحجاز

الكلامخلاصةتاريخهفيكتبهفيمادحلانزينيعلىوالرد،"القيمابن
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توفي،"اللهبغيرالمستعينينشبهاتعلىو"الرد،مخطوط،الوهابيةعن

.هـ)1(9132سنةالمجمعةفي

:بالكتابالتعريف

ابنالامامقصيدةشرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصدتوضيح:اسمه

الناجية.للفرقةالانتصارفيالشافيةبالكافيةالموسومةالقيم

فيوالاخرصفحة548فيالاولضخمينمجلدينفييقع:وصفه

صفحة.064

الله،رحمهمانعبنمحمدللشيخجداقليلةتعليقاتالحواشيوفي

الشاويش.زهيرالناشرصنعمنمعدودةلاحاديثوتخريجات

هـ6014الثالثةالطبعةاخرهامنطبعاتعدةالكتابطبع:النشردار

.-بيروتالاسلاميالمكتبطبعها

:الكتابفيالمولفطريقة

اهميةعنفيهاتكلمموجزةبمقدمةشرحهاللهرحمهالمؤلفقدم

،موجزةترجمةللناظمترجمثمالعلماهلكتببينومكانتهاالقصيدة

الشيخآلعبداللطيفبنلعبدالرحمننجدعلماءمشاهيرانظر)1(

بسامبنلعبداللهقرونستةخلالنجدعلماء-185،188ص

شرحلكتابمانعبنمحمدمقدمة1/98،الاعلام-1/155،162

.1/17عيسىلابنالنونيةالقصيدة
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.الأبياتشرحثمالنثريةالمقدمةشرحفيبداثم

علىتحتويالتيالأبياتيوردأنهالأبياتشرحفيوطريقته

علىالابياتتزيدحياناوعليها،الكلامفييبدأثمواحدموضوع

الخللبعضفييقعاللهرحمهجعلهمما،متتابعةبيتاوثلاثينعشرين

.الكتابتقويمعندعليهالتنبيهسيأتيالذي

فيطويلباعلهاللهرحمهالمؤلفنعلمالكتابفينظرومن

تيميةابنالاسلامشيخكتبوبالأخصوالمصنفاتالكتبمعرفة

وتوثيقه،وتنوعهامراجعهلكثرةوذلك،اللهرحمهماالقيمابنوتلميذه

.البدعأهلكتبمنحتىلنقولاته

فيه:المولفمنهجوعرضالكتابمميزات

الاتية:النقاطفيكتابهومميزاتالمؤلفمنهجتلخيصيمكن

علىونصوصهمالعلمأهلبأقوالوالاستشهادالنقولاتيكثر-1

بتوضيحيتفردالشارحتجدتكادفلا،الناظميذكرهاالتيالمسائل

بلمعانيها،ويجلييوضحهاماالعلمأهلأقوالمنيوردبل،مسألة

ويقصراحيانايطولالعلماهلكتبمننقلوفيهاإلاصفحةتمرلاتكاد

المصادربذكرغالبانقولاتهيوثق-اللهرحمه-وهو،الحاجةبحسب

ذلك:ومن،النصوصهذهمنهااستقىالتيالكتبوتسمية

عنالمنبي"القولكتابمننقلحيث416-1/481جفيوردما

ابنضلالعلىالكلامالسخاويالدينشمسللحافط"عربيابنترجمة

منه.والتحذيروكتبهعربي
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النسفية"العقائد"شرحكتابعننقل2/243-246جوفي

للتفتازاني.

الله،رحمهتيميةابنالاسلامشيخكتبمنهاينقلالتيالكتبوأكثر

أحيانا.النقلهذاويطول

الاسلاملشيخالتسعينيةعننقلحيث-1/392692جفيكما

لشيخالنزولحديثشرحمننقل2/313-318وج.تيميةابن

تيمية.ابنالاسلام

الذيالكتاباسميذكرالاتوتيقغيرمنالاسلامشيخعنينقلوقد

.(منهنقل

مسالةفيالاسلاملشيخكلامانقلحيث358-1355/جفيكما

عنه.نقلالذيالكتاباسميذكرولم،والحدوثالفعل

الكلامأهلدليلمسألةفيالاسلاملشيخكلامانقل284-2281/وج

منه.نقلالذيالكتاباسميذكرولمالصانعإثباتفي

نقولهتطولوقد،اللهرحمهالقيمابنعنأيضاالنقليكثروهو

"مختصرمنطويلاكلامانقلحيث224-1/902جفيكماأيضا،

.الاحادأخبارحجيةعنالقيملابن"المرسلةالصواعق

طويلاكلاما:السالكينمدارجمننقل271-2268/جفيوكما

..والشفاعةالشركعلى

نقلالذيالكتاباسمالايذكرتوثيقغيرمنالقيمابنعنينقلوقد

فلا>:تعالىقولهمعنىفيكلامانقل094-1948/جفيكمامنه(،
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ولم.65[]النساء/(!ضشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلاوربك

منه.نقلالذيالكتاباسميذكر

يذكرولم،التوحيدأنواعفيكلامانقل062-2952/جفيوكما

.منه)1(نقلالذيالكتاباسم

ولا،موضعهفيعليهردمآخذعليهكتابمنكلامااللهرحمهنقلإذا-2

فيللدوانيكلامانقلحيث282-1/927جفيكما،عنهيسكت

مفصلا.رداعليهفردماخذعليه"العضديةالعقائدد"شرحه

يدلمماالناظمعلىالمفيدةوالملاحظاتالاعتراضاتبعضيورد-3

مذهبمنشيئاالناظمذكرحيث1391/جفيكماوعدلهتجردهعلى

عليه.وعقبالشارحفلاحظهالجوينيالحرمينإمام

ذكرهاالتيالالفاظبعضعلىالشارحاعترض1/371وج

فتعقبهللجهميةقولاالناظمذكر2/033جفيوكذا)2(،الناظم

)1(

)2(

القيمابنوتلميذهتيميةابنالاسلامشيخعننقولاتهكثرةولولا

مسالةتخلوتكادلاوبالجملةفيها،نقلالتيالصفحاتارقاملاوردت

الله.رحمهمالاحدهمااولهماكلاممن

فيكمااعتراضهفيدائمايوافقلااللهرحمهالشارحكانوإن

مذهبعرضلمااللهرحمهالناظمعلىاعترضحيث1/937ج

،الاعيانتسلسلخوفاللهعنالحوادثينفونانهموذكرالمعطلة

ليستالاختياريةالربافعاللانتسامحفيه"هذاقائلا:الشارحفعقب

يوافقولا"وقدرتهبمشيئتهبهتقوماختياريةأفعالهيوإنمابحوادث

لكلامهم=حاكياالحادثلفظاطلقالناظمفانالتعقيبهذاعلىالشارح



.الشارح

لاإتوضيحإلىتحتاجكلمةتمرتكادفلا،الغريبةالالفاظبشرحيهتم-4

المحيطالقاموس-ماندرإلا-دائماذلكفيومرجعه،بينها

.للفيروزابادي

الوطيس.-اجن-قمشكلماتشرححيث1/36جفيكما

هالملاحاةكلمةشرححيث226/وج

ذكرعندعليهاالتنبيهسياتيالكلماتبعضتفوتهقدكانوإن

.الكتابعلىالملحوظات

بالاحالةببعضبعضهاالكتابأجزاءربطعلىالشارحيحرص-5

النظم:فيتكررتإذالةالمسأورودموضعإلىأحيانا

يعدفلم،الجهميةمذهبالناظمكررحيث2/802جفيكما

.تقدمماعلىأحالوإنماشرحهالشارح

يعدفلمالجبريةالجهميةمذهبالناظمكررحيث2/902وج

يكونأحياناإحالاتهكانتوان.تقدمماإلىأحالوانماشرحهالشارح

.الكتابعلىالملحوظاتذكرعندذلكسيتضحكما،ماخذعليها

.الخلاففيهايكثرالتيالمواضعبعضفيالشارحيفصل-6

أرواحمسألةفيطويلاتفصيلافصلحيث601-1/89جفيكما

لالفاظهم.مقرراوليس
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فيها.والخلافومستقرهاالشهداء

زيادةمسالةفيطويلاتفصيلافصلحيث-2/133146وج

ونقصانه.الايمان

فيها،التفصيلالاكملمنكانالتيالمواضعبعضترككانوإن

.الكتابعلىالملحوظاتفيذلكوسياتي

والعقدية.الفلسفيةالمصطلحاتبشرحيهتم-7

وفي.بنوعيهالتسلسلعرفحيث1936/جفيكما

.""الحشويةلفظعنبتوسعتكلم77-276/ج

إلاعلميمريكادولا،النظمفيالواردينالاعلامبترجمةيهتم-8

وقد،الترجمةمنهنقلالذيالمصدرأحياناويذكر،بتوسعلهويترجم

الترجمة.فياحيانايطيل

الطوسي،النصيرترجمةفيأطالحيث248-1/245جفيكما

.الأشعريالحسنأبيترجمةفي1/037جفيكمايختصروقد

ترجمة2/491وج،المأمونالخليفةترجمة2/09جوانظر

الامدي)1(.

لهم،يترجملمالاعلاممنبهبأسلاعددفاتهاللهرحمهكانوإن

،1/442،032،263،037،137،384،844،054،554جنطروا)1(

164،264،634،964،574،674،774،335.
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.الكتابعلىالملحوظاتفيذلكوسيأتي

الناظم.إليهايشيرالتيالآياتنصوصبإيراديهتم-9

الناظم:قالحيث703-1/603فيجكما

القرآنمنفراحهعهاوصفالهاياتتسعفيالنداوأتى

إليها.المشارالاياتالشارحفأورد

بهاهيستدلأوالناظمإليهايشيرالتيالاحاديثنصوصبإيراديهتم-01

.1/703،904فيجكما

.(1)277،501/ج

.ندرمالاإالعلماهلمناخرجهمنويذكرلاإالحديثيوردلا-11

.1/134،024جفيكما

.2434،684،477/ج

الحديث.علىالحكمفيويفصلأحيانايتكلم-وقد21

.1/264،924فيجكما

،1/234،424،524،924،815،915،125،225،425جوانظر)1(

625،275،925.

235،274،433،684،9،،2061،161،661،721،237،943/ج

64،474،724،473،184.
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.2/473،474948،39،4ج

الناظم.إليهايشيرالتيالعلماءأقوالبإيراديعتني-13

فوثقهالبغويللامامكلامإلىالناظمأشارحيث1/604جفيكما

كلامإلىالناظمأشارحيث2/417جوفي.بنصهوساقهالشارح

بنصه.وساقهالشارحفوثقه،اللهرحمهللأشعري

ينسبهالموإنأهلهاإلىالناظميوردهاالتيالأقوالبنسبةيهتم-14

الناظم.

الشارحفنسبهلأحدينسبهلمقولاالناظمذكرحيث1/86جفيكما

وسماهم.بهالقائلينإلى

الناظم.إليهايشيرالتيالتاريخيةالحوادثبإيراد-يعتني51

.لبغدادالمغولغزوحادثةفيفصلحيث1/362فيجكما

معركةعرض2/9وج،الحرةمعركةذكرحيث2/3جوفي

شقحب.

أصولها.منويوثقهالناظمإليهايشيرالتيالقصصبإيراديهتم-61

فيصفوانبنللجهمحادثةإلىالناظمأشارحيث288/جفيكما

أشار2951/جوفي.موثقةبتمامهاالشارحفساقها،بالقرآناستهزائه

الشارحفساقها،المنصورجعفرأبيمعمالكللامامحادثةإلىالناظم

بتمامها.

يسوقاوالأبياتشرحخلالمنإماوالمذاهببالفرقغالبايعرف-17
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موضعه.فيمجملاتعريفها

الحاكمأتباعوهمالحاكميةبمذهبعرفحيث1/705جفيكما

.العبيدي

يتكلف-ولاالابياتبعضفهمعنبعجزهأحياناالشارحيصرح-18

وأمانته.ورعهمنوهذا،علمبغيرعليهاالكلام-روحهاللهقدس

"البيت:الابياتساقبعدمااللهرحمهقالحيث1/574جفيكما

لله--والحمدبيانأتمذلكبينوقد"منهالمراديطهرولم،قلقفيهالثاني

.(1741البيت)رقم382صهذهطبعتنافي

الناظم،يوردهملموإنالسنةلاهلالمخالفينأقوالأحيانايورد-91

عليهم.يردثم

نزولينكرونالمعطلةأنإلىالناظمأشارحيث1/414جفيكما

ففصل،الحديثفيثبوتهمعالآخرالليلثلثفيجلالهجلالرب

مفصلةللحديثوتحريفاتهمالمخالفينتأويلاتوأوردقولهمالشارح

عليها.ردثم

والمراجع،بالكتبومعرفتهاطلاعهبسعةاللهرحمهالشارحيتميز-02

"الميزان"عنمرةينقلفنجده،الشرحفيمراجعهخلالمنواضحوهذا

للعيني"الكبرىالشواهد"شرحعنومرة،(145/جفي)كماللذهبي

وعن1/46(،جفي)كماالطبريتاريخوعن1/43(جفي)كما

.(1()2531/جفي)كمارجبلابن"الحنابلة"طبقات

-)منازل151/ج(،تيميةابنالإسلاملشيخ)الحموية1/94جوانطر)1(
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العباراتمنيوردأنهفتجدوالادببالشعرعنايةاللهرحمهللشارح-12

الناظم.أبياتتحاكيأبياتايوردحياناوكلامهبهيملحماالبلاغية

المعطلةمذهبعنتكلمعندمااللهرحمهقال2/92جفيكما

يعني-استعطم"فلقد:فرعونمذهبهوبالعلوالقولإنوقولهم

فيزادمنزمنإلىدفعفلو،فرعونإلىالعلومذهبنسبتهم-الناظم

."..فرعونيمانإفيمصنفاوصنفنغمةالطنبور

،لآدمالسجودفيإبليسعصيانالناظمذكرلما2/328جوفي

.نواسأبيقولمنتحاكيهاأبياتاالشارحساق

.2433/وانظرج،ظمالنامنهااقتبستابياأذكر2377/جوفي

:الكتابعلىالملحوظات

ويكفي،ونقصحللمنيخلولابشريعملكأيالكتابهذا

التيالعظيمةالقصيدةهذهشرحأتمحتىوصابرصبرأنهفخرامؤلفه

افعال)خلق1/57ج(،الانصاريإسماعيلأبيالاسلاملشيخالسائرين

)العلو1191/ج(،للمقريزي)الخطط1012/ج(،للبخاريالعباد

أبيلابن)السنة1/235ج(،للقرطبي1/091)التذكرةج(،للذهبي

،،1/347،351،361،388293،604413،جوانظر(،عاصم

)العقائد2/243ج،044،442،،427438،943،،416417،423

عبيد(،لابي2/141)الغريبجللخلال(،)السنة2/135جللنسفي(،

2/337ج(،للرازي)المعالم2/793ج(،للشافعي)الام2/913ج

وغيرها.2/385،793،وانطرج(،العربيلابنالوسطى)العقيدة
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معانيها.وبيانشرجهاعنالكثيرونأحجم

أبدايعنيلاالملحوظاتبعضعليهيلاحطللشرحالقارىءوكون

عيبه.أوالكتابقدرمنالحط

معايبهتعدأننبلاالمرءكفىكلهامزاياهتحصىالذيذافمن

الكتابأصليمسلاأكثرهالعلسأوردهاالتيالملحوظاتوهذه

ذلك:ومن.مصنفمنهايسلميكادلاأمورهيوإنما،وجوهره

يشرحولامعينةمسألةفيالعلماءكلامبنقلأحياناالشارحيكتفي-1

قال:يقولثمبيتاثلاثينأوعشرينيسردفتجده،معانيهايبينأوالابيات

تشرحواحدةكلمةعليهيزيدأندونكلامهويسوقالعلماء()منفلان

.الابيات

لشيخكلامانقلثمبيتا27ساقحيث-2/1215جفيكما

نأدونالشرحعنبهواكتفى""التدمريةكتابمنتيميةابنالاسلام

ويوضحها.الابياتمعانييحلل

"بدائعمنالقيملابنكلامانقلثمأبيات01ساق2045/حوفي

.الشرحعنبهواكتفىالفوائد"

فلابعضفيبعضهمكلامأحيانايدخلالعلماءنصوصنقلهعند-2

فهووبالجملة،الثانيكلاموبدايةالأولكلامانتهاءأينالقارىءيدري

منذلكيفهمولكنانتهائهعلىيدلماالكلامنهايةفييضعلاغالبا

يفهم.لاحياناو،السياق
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وقد:الذهبيالحاقظ"قال:اللهرحمهقالحيث1/134جفيكما

الحافظقال،بهأقطعمتواتروذلكجزءفيالنزولأحاديثألفت

قوله:هلالقارىءيدريفلا"..الموطاشرحفيعبدالبربنعمربو

؟الشارحمنجديدنقلأو،الذهبيكلاممنعمر"أبوالحاقظ"قال

لهكلاماساقثم،"القيمابن"قال:الشارحقال411-1041/وج

:قالثم13[)1(]النجم/!(أخرينزلةراهولد>:تعالىقولهحول

حجرابنالحافط"وقال:قالثمكثيرلابنكلاماوساقكثير"ابن"وجزم

انتهى.:وقالنقطةوضعثملهكلاماوساق"الباريفتحفي

التأملبعدولكن،القيملابنكلهالكلامأنيطنهناوالناظر

السالكينمدارجفيالقيملابنالكلاماولانوجدتوالبحث

حجرلابنولاكثيرلابنكلامايذكرولم،الاتصالمنزلة-3003/ج

هـ852سنةهـوتوفي773سنةولدحجرابنالحافطأنملاحظة)مع

الكلاموسياقهالشارحصنيعولكنقطعا(عنهينقللمالقيمفابن

النقولاتمعكلهالكلامبأنيوحيبعده""انتهىكلمةوضعهثممتواصلا

.)2(القيملابن

:يقولفتجدهالعلماءعننقولاتهيوثقلاالشرحمنكثيرةمواضعفي-3

منه.نقلالذيالكتاباسميذكرلاثم،فلانالعالمقال

اسميذكراندونالبيهقيالامامعننقلحيث1266/جفيكما

)1(

)2(

القيم.ابنكلاممنهنقلالذيالمرجعاسميذكرلمالشارحانملاحطةمع

وغيرها.091،535-2881/وج،1/434،705.235،532جوانطر
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بنعمرأبيالحافظعننقل1384/جوفي،منهنقلالذيالكتاب

المرجع.يذكرولمعبدالبر

نقله.يوثقولمالذهبيالحافطعننقل2188/جوفي

يوثقولمتيميةابنالدينمجدالامامعننقل2041/جوفي

)1(.نقله

في:كماتيميةابنالاسلامشيختوتيقغيرمنعنهينقلمنواكثر

ما)حول1/318ج(،تعالىاللهكلاممسالة)حول1/225ج

.(لاعيانوالاوصافمنتعالىاللهإلىيضاف

.(الجبريةقول)حول913-2136/ج

.()2(الاكواندليل)حول284-2281/ج

في:كماتوتيقغيرمنالقيمابنالامامعنايضاالنقلويكببر

<أخرينزلةراه>ولقد:تعالىقول)حول411-1041/ج

يؤمنوتلاورئ!فلا>:تعالىقوله)حول1948/ج13[(،]النجم/

.65[(]النساء/الاية(..يثكموكحتئ

)1(

)2(

،1/522،822،143،243،314،134،534،044،434جوانظر

.2481،881/ج،644،944،054،264،664،274،905،525

.1/902،537،434،294جوانظر

.2481،191،622،322،952،062،593،704،954/ج
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النبيمة)مقدار2048/ج،التوحيد(أنواع)في026-2952/ج

()1(.الجنةفي!شي!

لاحد.ينسبهاولاالاقوال-بعضأحيانا-ينقل-4

اللفطومسألة،القرانإنزالمسألةبحثحيث1276/جفيكما

لاهلها.ينسبهاولمأقوالانقلثموالمعنى

]غافر/<لأظنهلمجذمم!!ني>:تعالىلقولهتفسيراذكر1/485ج

لقائله.نسبتهدون37[

بعضهاعليهفيفوتشرجهافييبداثممتتابعةالكثيرةالابياتيسرد-5

مبهمة.فتبقى،توضيحأوشرحدون

بعضهاعليهففاتشرجهاثمبيتا43ساقحيث1232/جفيكما

.شرحدون

الابياتبعضعليهفوتبإيجازشرحثمبيتا16ساق2344/وج

.شرحدون

علىكلامهيكونماكثيراالشارحفإنالسابقةالنقطةإلىواضافة-6

،للأبياتالعامالمعنىالقارىءفيفهم،تحليلياليسمجملاعاماالابيات

مفهومة.غيرفتبقىالتفصيليةوعباراتهاالابياتمعانيأما

دونمجملاشرخاشرجهاثمأبيات8ساقحيث1/093جفيكما

.2/484،984جنظروا(1)
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.الابياتلمعانيتحليليتوضيح

وبقي،أسطرثلاثةفيشرجهاثمبيتا22ساق791-2591/وج

.شرح)1(غيرمنأكثرها

لاثمالكثيرةالأبياتأحيانايسردالشارحفان،سبقماإلىواضافة-7

ولمبيتا37ساقحيث54-252/جفيكما.واحدبحرفيشرجها

والعلوالرؤيةصفاتعلىكلامافيهاأنمعواحد،بحرفيشرجها

.والكلام

فيهاأنمعواحدبحرفيشرجهاولمبيتا13ساق2/278جوفي

وتوضيح.بيانإلىتحتاجغريبةألفاظا

ثلاثةفيغريبينلفظينمنهاشرحثمبيتا23ساق2931/جوفي

.)2(الابياتشرحوتركاسطر

التيالمنطقيةوالاجوبةالعقليةالنقاشاتمنكثيراالشارحيترك-8

.شرحدونالناظميعرضها

منإلزاماتفيهابيتا02ساقحيث1/368-372جفيكما

ثلاثةبترجمةالشارحفانشغل،التسلسلمسألةونقاشللمعطلةالناظم

المعانيهذهفيهيبينلمموجزاعاماشرحاالابياتوشرحالاعلاممن

العقلية.

.11رقمالنقطةفيسيأتيوما344،،343-2164/وانطرج)1(

.-29425،428-8619،-2/85نظرج1و)2(
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والالفاظالتركيبمسألةالناظمفيهاناقشبيتا26ساق243/وج

شرجهابل،الشارحيوضحهافلم،قاطعةعقليةإلزاماتالخصوموألزم

.الابياتمعنىمنهيفهملامبهماشرحا

ترجمة.دونالاعلامبعضعليهيفوت-9

عيينةبنسفيان،اسمهحتىيبينلمأسباط)ابن1462/جفيكما

.(لهيترجملم

.(الطحاوي)الامام1/946ج

1/456جفيكماترجمةغيرمنالاسمببيانيكتفيوقد

)الأثرم(.1/458)العبسي(،ج

ماإلىيحيلأنيمكنهكانأنهمعمرتينللعلميترجمقدحياناو

التكرار.عنويستغنيسبق

.1/942جفيلهترجمقدأنهمعللفارابيترجم2274/جفيكما

معتفصيلدونالمهمةالمسائلبعض-اللهرحمه-الشارحيهمل-01

همية.منهاقلهوفيمايفصلقدانه

بعضيكونهل:مسألةيوضحلمحيث463-2462/جفيكما

الصحابة؟بعضمنأفضلالزماناخرفيبالشريعةالمتمسكين

علىتوبتهعنالناظمكلامعند382-74381،-272/جوفي

بيانفيالشارحيتوسعأنالمناسبمنكانتيميةابنالاسلامشيخيد

يفعل.لملكنه،وبعدهالاسلامشيخقبلمنالناظمحال
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المسائل،هذهمنأهميةأقلوهيالتراجمبعضفييتوسعقدبينما

السابقة.النقطةفيتقدمكما

جزئيةمسالةتفصيلفييتوسعثمالابياتمنعددااحيانايسرد-11

.الابياتبقيةشرحعنويغفل

ولمعلمترجمةفيتوسعثمبيتا21سرد242-1/923جفيكما

واحد.بحرفالابياتيشرح

وشرحعلمترجمةفيتوسعثمبيتا11سرد432-1/913جوفي

شديد.بايجازالابيات

وهذا-الناظمإليهايشيرالتيوالاثارالاحاديثيوردلاأحيانا-12

قليل.

الطبراني،رواه:عنهقالأثراالناظمأوردحيث1/237جفيكما

.الشارحيذكرهولم

حفظه.منكتبهاوكانهتخريجدونالاحاديثبعضعليهتفوت-13

.1/013،641،102،192،373،387فيجكما

.2135،934،284،664/ج

الناظم.إليهايشيرالتيالاياتيوردلاأحيانا-41

واطلاعهتعالىاللهعلمسعةفيأبياتاالناظمذكر1/452جفيكما

.الشارحإليهايشرولمتعالىاللهكتابفيصريحةاياتعليهاويدل
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وردتالتيالكتبيسميوقدالعلماءأقوالبعضإلىالناظميشير-15

قليل.وهذا،الشارحيوردهاولاالاقوالهذهفيها

يسقهولمأحمدللامامقولإلىالناظمأشارحيث1/572جفيكا

يخرجه.أوالشارح

ولمالاثرمبكرلابيقولإلىالناظمأشارحيث1/458جوفي

يخرجه.أوالشارحيسقه

ولمالبخاريللامامقولإلىالناظماشارحيث1465/جوفي

يخرجه.أوالشارحيسقه

بها.يعرفأوالشارحعنهايتكلمولاالكتببعضالناظميورد-61

..ومصنفعمهلمسندواقرا:الناظمقالحيث1/584جفيكما

البيت.

الشارحيعرفولمالبيت..الاستقامةكتابواقرأ:وقال

بالكتابين.

يراعيولاشرجهافييبدأثمالابياتمنعدداالشارحيسرد-17

قليل.وهذا،الاولقبلالاخيرالبيتيشرحفتجدهالشرحفيالترتيب

..باريهاالقوسفأعطأولا:قولهبشرحبدأ1293/جفيكما

البيت.

فيقبلهأنهمع،البيت..حقيقةالالهينفيفكلاكما:قولهقبل

الترتيب.
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خمسةعلىوهي،شرحهأثناءالشارحإحالاتعلىملحوظات-18

:انواع

النظمفيسبقتقدأنهاإلىويشيرنظمهأثناءمسألةالناظميكررقد-أ

الذيالموضوعولاالفصلعنوانلامطلقاالموضعالشارحيبينولا

عنها.البحثفيمحتاراالقارىءفيبقى،ذلكغيرولافيهسبقت

الناظم:قالصث2591/فيجكما

بيانتموبيناخاهاحكبقدثلاثأقاويلولهم

.الاولكلامهم!-ضعالشارحيوضحولم

سبقتقدانهاإلىمطلقاالشارحيشيرولاالمسألةالناظميكرروقد-ب

موف!صعها.إلىيحيلأنعنفضلا

والكلابيةالاشاعرةقوليذكرالناظماعادحيث2144/جفيكما

ولم،سبقفيمابالتفصيلعرضهماقدأنهمع-مختصرا-اللهكلامفي

قدوهما،موضعهماإلىيحيلانعنفصلاعرضهماتمانهالشارحيبين

.1/462جظمالناكلامفيمرا

العلو،فيوالنجاريةالجهميةقوليذكرالناظمأعاد2474/جوفي

وهما،موضعهماإلىيحيلانعنفصلاسبقاانهماإلىالشارحيشرفلم

.1/185جفيبالتفصيلسبقاقد

سبقتقدانهاإلىالشارحفيشيرالمسألةالناظميكررقدحياناو-ج

فيهابيتاالشارحساقحيث2/446جفي3!ا.موضعهايبينلالكنه
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ثم8[]المجم/!(فندكدناصئم>..تعالىوقولهالمعراجعلىالكلام

سبق،أينيبينولم.ذلكفيالحديثتقدم:الابياتسياقهبعدقال

.(1/014جفيسبققد)وهو

فيالكلامتقدم:""الهيولىلفطفيهاأبياتبعدقالحيث219/وج

سبق.أينيبينولم،الهيولىتفسير

موضعفيمفصلةسيعيدهاوهومختصرةالمسألةالناظميذكروقد-د

الناظمكلامفيمفصلةستأتيالمسألةهذهأنإلىالشارحفيشير،قادم

فيه.ستأتيالذيالموضعيبينلالكنه

"ووردتمقوله:لابياتشرحهأثناءقالحيث208/جفيكما

يبينولم"لهالمعقودالفصلفيالقلوطبيانسيأتي:،البيت..القلوط

الفصل.عنوانيذكرولمبلسيأتيأينالشارح

شرجهاقدأنهالشارحيبينولاالشرحفيواردةالمسألةتكونأحيانا-هـ

موضعها.إلىيشيرانعنفصلاقبلمن

"جنكسخان"وهوالاعلامأحدالناظمذكرحيث2371/جفيكما

إلىيشرولم1024/جسبقفيماموسعةترجمةالشارحترجمهوقد

.القارىءعندمجهولاالعلمهذافيبقى،ذلك

يستفادفلا،واضحةغيرإحالةالسابقشرحهإلىالشارحيحيلوقد-و

منها.

فيالكلامبسطتقدم:قالثمبيتا12ساقحيث2453/جفيكما

الموضع.يبينولم،الاعادةعناغنىبماالابياتهذهمعاني
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أهلطولفيالاحاديثتقدمت:قالثمأبياتاساق2486/جوفي

تقدمت.أينيبينولم،الجنة

يشرحانهوذلكيفعللالكنهيحيلانالمفروضمنيكونواحيانا-ز

عنيستغنيأنيمكنهكانأنهمعتكررتإذاموضعينفيمرتينالمسألة

شرحه.منسبقماإلىبالاحالةالتكرار

فتكلمالعرشأطيطحديثالناظمذكرحيث1/523جفيكما

ذللتذكرقدأنهمععليهالحكمفيالذهبيكلامونقلالشارحعليه

.الاعادةعنلاستغنىأحالأنهفلو235-1/234فيجموسعا

يكونلا-أحيانا-الشرحعندللأبياتوتقسيمهالشارحتقطيع-91

ويربطمقطعينفيالمعانيالمرتبطةالابياتبينيفصلأنهفتجد،دقيقا

واحد.مقطعفيالمعانيمنفصلةابياتبين

يكوناأنالاولىكانبيتينالمقطعأولفيذكر1102/جفيكما

.لمعناهومكملةبهمرتبطةلانها1/491جقبلهالذيالمقطعفي

البيت،..الآناتوتعاقب:قولهوهوالاخيرالبيت1936/وج

مرتبطلانه1/372جبعدهالذيالمقطعبدايةفييجعلأنالاولىكان

المعنى.فيبه

نهايةفيالمقطعفيبيتينأوليجعلأنالاولىكان259/وج

المعنى.فيلارتباطهما249/حقبلهالذيالمقطع
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:-وتقويمعرض-هراسخليلمحمدالشيخشرح(4)

بالمؤلف:التعريف

الغربيةمحافظةمنهراسخليلمحمدالدكتورالشيخالعلامةهو

الازهر،فيوتخرح،م1691عامبطنطاولد،العربيةمصربجمهورية

المملكةإلىوأعير،الازهرجامعةفيالديناصولبكليةأستاذاوعمل

ثمالاسلاميةسعودبنمحمدلاماماجامعةفيودرس،السعوديةالعربية

السنةأنصارجماعةورأسمصرإلىعادثم.القرىأمجامعةفي

عبدالفتاحالدكتورمعاشتركم7391عاموفي.بالقاهرةالمحمدية

أولوكانالغربيةمحافظةفيالاسلاميةالدعوةجماعةتأسيسفيسلامة

عدةمؤلفاتله.الستينيناهزعمرعنم7591عامتوفي.لهارئيس

كتابعلىوتعليقوتحقيق،قدامةلابن""المغنيكتابتحقيق:منها

النبوية""السيرةكتابعلىوتعليقوتحقيق،خزيمةلابن"التوحيد"

العقيدةو"شرح"،القيملابنالنونيةالقصيدةو"شرح،هشاملابن

.(1وغيرها)"تيميةلابنالواسطية

:بالكتابالتعريف

الانتصارفيالشافيةبالكافيةالمسماةالنونيةالقصيدةشرح:اسمه

الناجية.للفرقة

العقيدة"شرحكتابمحققالسقافعلويمقدمةمنترجمتهنقلت)1(

عفيفيعبدالرزاقالشيخينمناستفادهاوقد-41،42ص"الواسطية

عنهما.اللهعفاسلامةوعبدالفتاج
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274فيوالثاني،صفحة435فيالاول،مجلدينفييقع:وصقه

صفحة.

الاولىالطبعة-لبنان-بيروت-العلميةالكتبدار:النشردار

هـ.6014

:الكتابفيالمؤلفطريقة

عنفيهاتكلمجداموجزةبمقدمةشرحه-اللهرحمه-المؤلفقدم

بابها.فيالقصيدةهمية

علىالمحتويةالابياتمجموعةيوردانهالابياتشرحفيوطريقته

كليزيدولا،معانيهاوتوضيحعليهاالكلامفييبدأثمواحدموضوع

الأغلب.علىأبياتعشرةعلىالابياتمنمقطع

فيه:المؤلفمنهجوعرضالكتابمميزات

الاتية:النقاطفيكتابهومميزاتالمؤلفمنهجتلخيصيمكن

،الأبياتيذكرفالمؤلف،لمادتهجيدبترتيبأولهفيالكتابتميز-1

تحليلياهشرحاالابياتيشرحثم،الغريبةوالألفاظالمفرداتيشرحثم

الكتابمنصفحاتخمسأولفيإلاالطريقةهذهعلىيستمرلملكنه

ويوضحمباشرةبالشرحويتبعهاالأبياتيسوقبدأثم02-116/ج

تقويمعندسيأتيكمايشرجهالاوقد،للأبياتشرحهأثناءالمفردات

.الكتاب

2/157،915،091،جفيالطريقةهذهالمؤلفعاودوقد
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191277،.

منبالنقل-قليلةأحيانا-للمسائلشرحهاللهرحمهالمؤلفيؤيد-2

.المعدودةالاسطريتجاوزلاجدامختصرنقلهولكن،العلمأهلكتب

للامامالعباد"أفعال"خلقكتابمننقلحيث122/جفيكما

مناهجعن"الكشفكتابمننقل1/226وج.اللهرحمهالبخاري

.(الحفيد)1رشدبنالوليدلابي"الأدلة

المنقولالنصتمييزعلىحرصالعلمأهلمنأحدعننقلإذا3-

ولا،نهايتها.هـفيرمزبوضعانتهائهإلىويشيرقوسينبينفيضعه

.غيرهكلامأوكلامهفييدخله

الذيالمرجعيذكرثمالمسألةإلى-قليلةأحيانا-الشارحيشير-4

.الاستزادةأرادمنمنهليستفيدالشرحمنهاستقى

التركيب،مسألةحولللناظمأبياتاشرححيث2/27جفيكما

"مقالاتكتابإلىللتوسعأحالثمفيهاالمذاهببعضونقل

الله.رحمهللأشعري"الاسلاميين

دونمنهاشيءعليهيفوتيكادولاالابياتجميعالشارحيستوعب-5

وانماالاجماليبالشرحيكتفيلا-اللهرحمه-وهو،وتوضيحشرح

عباراتها.علىالكلامويفصلالأبياتيحلل

.1/12،16،321،641،602جوانطر)1(

،2/96،17،57،19،29،201،301،401،901،731،191ج

052،533،943،537،234.
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بهامحتخاالناظميوردهاالتيالعقليةالادلةبتوضيحالشارحيهتم-6

منهاهشيئايغفليكادولا،وغيرهمالمتكلمينمنالخصومعلى

.1/261،175،091جفيكما

.252،62،917،183/ج

علىمنهاشيئايقدمفلا،للأبياتشرحهترتيبعلىالشارحيحرص-7

أكثرالكلامبهايكونمتتابعةنقاطإلىالشرحيقسموأحيانااخر،

وبيانا.وضوحا

.522-2052/فيجكما

منشيءبهمرإذاأنهيكتبفيماوأمانتهالشارحورععلىيدلمما-8

يصرحبلعلمغيرمنعليهالكلاميتكلفلم،يفهمهلمالناظمكلام

شرحه.عنبعجزه

شرحعنللقارئ"وأعتذرأبياتبعدقالحيث1252/جفيكما

."أعلمتعالىواللهأفهمهلمفاني..الاخيرالبيت

المسائلبعضعلىوالملحوظاتالاعتراضاتبعضالشارحيورد-9

التأملعلىحرصهعلىيدلمما،الناظمأبياتفيتردالتيالالفاظأو

فكرغيرمنوالتقليدالتبعيةوعدمصوابايراهماونصرةوالنظروالبحث

وتمحيص.

12-2/18جفيكما-اعتراضاتهبعضعلىيوافقلاقدكانوان-

وعلمالقبورفيالناسبعضحياةفيالآثاربعضالناظمأوردحيث

المؤلفأن"واعلم:الشارحفقالوغيرها..الحيعملببعضالميت

علىينبهأنبهالاولىوكان،الآثارلهذهقبولهفيتساهلقداللهرحمه
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فعلكماالبابيفتحلاحتى..حجةبهاتقومانيمكنلاوأنهاضعفها

.()1"..المقبورينمشايخهمإلىبالنسبةالمتصوفة

سلكممنبعدهمومنالصحابةعلىالناظمتكلم2145/جوفي

أبياته:ختامفيقالثم،والجهادوالعبادةالزهدفيطريقهم

هذيانولاشطحأوليليسوانبويةسنيةصوفية

"صوفية"،:الاخيرالبيتاولفيالمؤلفقول"وأما:الشارحفقال

لفطفانهوالجماعةالحقاهلعلىاللقبهذاإطلاقعلىنوافقهلافنحن

بمانسميهمبل،عنهالقومننزهماالخبيثةالمعانيمنويحملمبتدع

.")2()3(اللهعبادالمؤمنينالمسلمينبهاللهسماهم

هذهيخرجبلالاعتراضبهذايكتفيلاأناللهرحمهبالشارحالاجدركان)1(

نإبهاالأخذضوابطيذكرثم،عليهاويحكمعلمياتحقيقاويحققهاالاثار

مابكلنظمهخلاليجزمولمالائمةمنإمامالناظمانالعلممع،صحت

النظمسلوبمنواضحهوكمابعضهابتضعيفعرضبلاثارمنأورده

البيت.(00.بهالحديثصحفإنأثربهتى)و:مثلاكقوله

يبينلملويستقيموإنماأيضا--وجههغيرعلىهناالشارحانتقاد)2(

قيدهالكمهصوفيةأنهمعليهمأطلقفانه،إطلاقهويقيدمرادهالناظم

أهليخرجالضابطوهذا،هذيانولاشطجفيهاليسنبويةسنيةبأنها

ومراتب،أقسامالصوفيةفإن،وغيرهمالخرافيينمنالمبتدعالتصوف

استخداممنيمتالمتكلمولا،والبدعةالصلالعلىأكثرهمكانوان

اللهرحمهالناظمومرادمنها،مرادهوبينفصلهاإذاالمجملةالالفاظ

608.البيتعلىالتعليقفيالتصوفتعريفوانظرعباد،زهادأنهم

.2181،242/جوانظر)3(
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.جدااشليلةوهيالحواشيفيمفيدةتعليقات-للشارح01

.الاعلاممنلثلاثةترجمحيث2941/فيجكما

يزعمونالذيىإلىترالئمأ>:تعالىقولهنزولسببذكر2185/ج

لا-اللهرحمه--حواشيهكانتوان.06[]النساء/الايةءامنوأ<نهغ

.الكتابتقويمفيستأتيماخذمنتخلو

الغريبة.الالفاظأحيانايوضح-11

توضيحفييفصلكانحيث21-116/جالكتابأولفيكما

.المفردات

الناظمقولمعنىاشرحاأثناءوضححيث1/97جفيوكذلك

موثقا،علمياشرحاالألكاظيشرحلاكانوإن،وغيرها(بحران)اذنت

.الكتابتقويمعندسيأتيكما

.3الناظإليهايشيرالتيالايات-أحيانا-يورد-21

.1/37،43،84،85،86،87جفيكما

.28،41،172،387/ج

وأبنصهاويسوقها،اكإظمإليهايشيرالتيالاحاديثأحيانا-يورد-13

..،1/37،48،58،86،87،672،772،972جفيكما.هابمعنا

..،2/31،462ج

.اككتابتقويمعندستأتيماخذهناعليهكانوان
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الناظم.إليهايشيرالتيالاثار-أحيانا-يورد-41

اللهرضي-عباسلابنأثرإلىالناظمأشارحيث037-2936/ج

.2137/فيجونحوه.بنصهالشارحفساقه-عنهما

عليهفيحكم،عليهالحكمعنويسكتالحديثالناظميوردقد-15

.جداقليلوهذا،الشارح

علىالعبادأعمالعرضحديثالناظمذكرحيث291/جفيكما

.الشارحعليهفحكم،موتهبعدلمجوالنبي

فيكانإذاخاصة،الائمةمنرواهمنبذكرأحياناالحديثيخرج-16

الصحيحين.

..،1/71،178،902،012،912جفيكما

،27،18،95،72،19،136،172،791،102،612/ج

323،..

سيأتيكما،تخريجغيرمنجداكثيرةأحاديثعليهتفوتكانوإن

.الكتابتقويمعند

التظم.فيالواردينالاعلاملبعضالشارحيترجمقد-17

فيباختصارالاعلامببعضعرفحيث2/914جفيكما

الحواشي.

وقد.والنمرود،وجنكيزخانبأرسطو،بإجمالعرف139/ج

حزمابنذكرحيث1014/جفيكماالوفاةوسنةالاسمبذكريكتفي



ته.وفاوسنة

تقويمفيعليهاالكلامسيأتيالتراجمفيملحوظاتوعليه

.الكتاب

.جداقليلوهذا،الناظمإليهايشيرالتيوالقصصالحوادثيورد-18

بنواصلاعنزالحادثةإلىالناظمأشارحيث1121/جفيكما

واضحةكاملةالشارحفساقها،اللهرحمهالبصريالحسنمجلسعطاء

.الكتابتقويمفيذلكعلىالكلاموسيأتي،توثيقغيرمنولكن

:الكتابعلىالملحوظات

الشرحهذامثلكتابعلىوالماخذالملحوظاتإبداءأنتقدم

رحمهالمؤلفبل،واللهلا،مؤلفهصنيعنذمأونعيبهأننايعنيلاالمبارك

وكتبه،عنهاونافحواالسلفعقيدةخدمواالذينالعلماءمنعالمالله

أصلتمسلاسأوردهاالتيالملحوظاتوهذه،ذلكعلىشاهدخير

فمن،مصنفمنهايخلويكادلاأمورهيوانماوجوهرهالكتاب

:الكتابعلىالملحوظات

الكتابأولفيالنثريةالناظممقدمةاللهرحمهالشارحساق-1

واحد،بحرفيشرحهالمذلكومعصفحةعشرةإحدىمنهواستغرقت

إلىتحتاجالتيالغامضةوالالفاظوالامثلةالمسائلمنفيهاممابالرغم

.وبيانتوضيح

لبعضعرضهعندالعلماءبعضنصوصاللهرحمهالشارحينقل-2

نقله.يوثقلاولكنهالمسائل
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ابنللامامطويلاكلاماالحاشيةفينقلحيث1022/جفيكما

منه.نقلالذيمرجعهيسمولمالقيم

يذكرولمسعديبنعبدالرحمنالشيخعننقل2/63جوفي

)1(.مرجعه

يذكرلالكنهالكتاباسميذكرقدالعلماءمناحدعننقلهعند3-

.)2(والصفحةالجزءرقميوردانعنفصلاالمبحثاوالفصلعنوان

يفصلانينبغيالتيالهامةوالمواضعالمسائلببعضالشارحيمر-4

،الناسبعضعلىامرهاوالتباسلأهميتهاغيرهامناكثرفيهاالقول

بيانبزيادةيميزهااندونكغيرهامختصراشرحايشرجهالكنه

وتوضيح.

لابن"الحكمفصوص"كتابالناظمذكرحيث162/جفيكما

فيانتشارهمع،فيهوماالكتابهذاخطرعنالشارحيتكلمولم،عربي

الأبياتفيالناظمذكربل،بهالجهالمنكثيروتاثرالإسلاميالعالم

يبينولمالاتحاديةرؤوسمنوهماوالتلمسانيسبعينابننفسها

والزندقة.الصلالمنعليهماهمكافيابياناالشارح

الكلامإثباتعلىالأشاعرةاحتجاجالناظمذكر1121/جوفي

)1(

)2(

.267،07،77/ج،1/82،722جنطروا

.1/12،16،321،641،602جنطرا

،2/96/17،57،19،29،201،301،401،901،731ج

191،052،533،943،537،234.
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وساقهالبيت"..الفؤادلفيالكلام"إنالنصرانيالاخطلبقولالنفسي

لمالناظمأنخاصةذلكأهميةمنبالرغمعليهالرديفصلولم،الشارح

.الوجوهجميعمنعليهالرديفصل

بالشرحالأبياتمافيكلاستيعابعلىاللهرحمهالشارححرصمع-5

مهمة.مسائلأحياناعليهتفوتانهلاإ

الناظم:قالحيث1/88فيجكما

ويدانيربهيحاضركلمزيدهميومالناسانوزعمت

محفوظاناللفظذافيوجهانصادهامعوجاضادمعبالحاء

المعجمة()بالضاديحاضر)وهماالوجهانماالشارحيبينولم

.(1بينهما)الفرقأومعناهمايبينولم(المهملة)بالصادويحاصر

وفخرهمالملحدينكلاميحكيوهوالناظمقال149/جوفي

باصحابهم:

سنانالوالتسكين!طيلالفائمةالفحولالملاحدةولنا

.)2(التسكينأئمةبأنهمالناظممرادالشارحيبينولم

ولعل،للأبياتشرحهأثناءخاطئةمعلوماتأحياناالشارحيذكر-6

455.البيتعليالتعليقفيبيانهسياتي)1(

فيبيانهوسياتي،السكين:الاخرىالنسخمناعتمدتهالذيالصواب)2(

.094البيتعلىالتعليق
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مظانها.فيالمسائلأصولإلىرجوعهلعدمذلك

آل":الشارحفقالسنانآلالناظمذكرحيث59-1/49جفيكما

كنفهاوفيخراسانفيتحكمكانفارسأهلمنقويةأسرةوهيسنان

:ملحوظتانكلامهوعلى."..تخرجكتبهموعلىسيناابنتربى

فيوليسالشامفيتحكمكانتسنانآلأسرةأن:الاولى

)1(.خراسان

فإنللتاريخمغالطةفيه،كنفهمفيتربىسيناابنإنقوله:الثانية

ولدسنانآلمذهبمنشىسلمانبنهـوسنان428سنةتوفيسيناابن

كنفهم،فيتربىسيناابنيكونفكيفهـ،588سنةهـوتوفي528سنة

!بعدهإلاتواماوهمكتبهمعلىتخرجيكونكيفبل

إنهرجلعنفيقول،عباراتهفيدقيقغيرالشارحيكونأحيانا7-

.أشعريهووإنماجهمياليسوهوجهمي

المعاليلابيقولإلىالناظمأشارحيث71-107/جفيكما

يعني-الشيخ"أوردالشارحفقالالعلو،في)الاشعري(الجويني

إلىفانظر..الجهميذلكجهلعلىتدلالتيالحكايةهذه-الناظم

.")2(...حمقاءبسخافةالناسعلىيتجرأالذيالجاهلالجهميحال

المقصودمنيعلملمبأنهاللهرحمهالشارحعنيعتذرقدولكن

)1(

)2(

.094البيتعلىالتعليقفيترجمتهمانظر

.بعدهوما033رقمالبيتعلىالتعليقفيالجوينيقصةانطر



قولهلانجهميأنهعليهطلقأو،يسمهلمالناظملأنالناظمبكلام

المسألة.هذهفيالجهميةقولوافق

لهيصحولامثلهعلىتؤخذالتيالتشبيهاتبعضاللهرحمهله8-

إطلاقها.

لمبليلزائرة"لله:الناظمقاللما91-1/18جفيكما

..)1(.
أشبه"ما:الابياتعلىكلامهأثناءالشارحقال،البيت"..تح!

مصرفيهناالصحفيينبعضيسميهكانبماهذهالشيخزائرة

."..بالاسراروتوافيهبالاخبارتأتيهالتيالحسناء"بالجاسوسة"

في)تعملبغيامرأةهيالعصراصطلاحفيالحسناءلجاسوسةو

معهلتبيتورئاسةمنصبصاحبإلىترسلونحوها(الاستخبارات

.ومعلوماتأسرارمنعندهمامعرفةوتحاول

والعباراتالعقديةالمصطلحاتتوضيحغالباالشارحيهمل9-

الكلامية.

والتجسيم.التتزيهتعريفأهملحيث1/19جفيكما

والجوهروالصورةالهيولىتعريفأهمل2/28-92جوفي

الفرد.

02.رقمالبيتعلىالتعليقفيالمعنىعلىالكلامانظر)1(



شرحاأحيانايشرح-اللهرحمه-الشارحأنيجدالكتابفيالناظر-01

مبهما.

سمععنكلامهأثناءالناظمقولأوردحيث82-1/81جفيكما

الشارحفقالئمان(سبعفوقمن)ويراهم:لعبادهورؤيتهتعالىالله

علىيمتنعلابحيثثمانفوقمنبلسماواتسبعفوقمن"ويراهم

.(1)بالثمانالمراديبينولم"...ذرةأصغررويته

دليل.ذكرغيرمنالأقوالببعضأحياناالشارحيجزم-11

الثانيالنوعوذكرالوحيأنواععنتكلمحيث1132/جفيكما

لم"وهذا:قالثمالملكيةحالتهعلىالرسولإلىالملكيأتيأنوهو

"...مرتينلهوقع،لهوعليهوسلامهاللهصلواتمحمدلنبيناإلايقع

.يعضدهدليلإلىيحتاجالجزمهـوهذا.ا

عليها.لادلةايسوقأندونشرحهأثناءئلالمسايوردما-كثيرا21

لمجمحرصهعنيتكلموهواللهرحمهقالحيث2211/جفيكما

ونهيهمساجدالقبوراتخاذعنكنهيه"وذلك:التوحيدجنابحمايةعلى

ونهيهعيداقبرهاتخاذعنونهيهعليهاالسرجوايقادوتشييدهارفعهاعن

لامماذلكغيرإلى..غروبهاووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعن

."المطهرةالسنةصحيحمنكثرةيحصى

أكملكلامهلكانماذكرعلىالصحيحةالصريحةالادلةساقولو

.412رقمالبيتعلىالتعليقفيالمعنىعلىالكلامانطر)1(
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فضل.وا

الغريبة.الالفاظشرحالمواضعمنكثيرفيالشارحيهمل-13

فقال.قعقعا،قعفرا،جعاجعألفاظالناظمذكر1/421جفيكما

ولوبينهاوالفرقمعانيهايذكرولم"،أصواتأسماء"هذه:الشارح

.(1)محررةلوجدهااللغةكتبراجع

الشارحيوضحولم،"العنان"أمسكت:الناظمقال212/جوفي

بها.المراد

الناظم.إليهايشيرالتيالعلماءأقوال-غالبا-الشارحيوردلا-41

فيحزمابنالامامقولإلىالناظمأشارحيث1014/جفيكما

الله.رحمهحزمابنكتبمنيخرجهولمبنصهالشارحيوردهفلمالقران

الجيلانيعبدالقادرللشيخكلامإلىالناظمأشار1226/جوفي

.)2(الشارحيسقهولمرشدبنالوليدولابي

الكتاباجزاءلربطمهمةوهيالاحالاتاللهرحمهالشارحيهمل-15

:صورتانالاحالاتفيوله،ببعضبعضها

بلسبقماإلىالشارحيحيلفلاالمسالةاحياناالناظميكررقد:الأولى

نهاقدسبقت.إلىلايشير

)1(

)2(

648.رقمالبيتعلىالتعليقفيمعانيهاانطر

.1/74،602،272جوانطر
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فيالاتحاديةمذهبعلىالكلامالناظمأعاد1134/جفيكما

عنفضلاسبققدأنهيبينولم،عليهالكلامالشارحفأعاد،الكلامصفة

سبق.ماإلىيحيلأن

فيالاتحاديةمذهبعلىالكلامالناظمأعاد2/94جوفي

سبق.قدأنهيبينولم،عليهالكلامالشارحفأعاد،التوحيد

القدرفيالجهميةمذهبعلىالكلامالناظمأعاد2/53جوفي

سبق.قدأنهيبينولمعليهالكلامالشارحفأعاد،بالجبروقولهم

واضحة.غيرإحالةلكنهايحيلقدأحيانا:الثانية

الاتحاديةمذهبعلىالكلامالناظماعادحيث1151/جفيكما

أينيذكرولم"الاتحاديةمذاهبعلىالكلام"سبق:الشارحفقال

بالاحالةيستغنيأنيمكنهوكانسبققدأنهمعشرحهأعادثم-الموضع

.التكرارعن

"ولاحمد:الجنةنعيمعلىكلامهعندالشارحقال2371/جوفي

.(1)الموضعأينيذكرولم("..تقدموقدالبابهذافيأثران

فيها.ماعلىينبهأنبهالأولىكانأمورفيالناظمالشارحيوافق-61

الناظم:قالحيث1/74قيجكما

قوسانربهمنقربهمنفقدرتالرسولعرجقدوإليه

.491،138/ج،1/972جوانطر)1(
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في-لمجي!الرسولاي-"وتناهىوقالذلكعلىالشارحفوافقه

."دنىأوقوسينقابكانحتىمنهالقرب

الناظمكتبفيينظرأوعليهيعلقأوذلكالشارحيخالفولم

القربأنعلىالاخرىكتبهفيالجمهوروافقالناظمأنمع،الاخرى

.)1(وجلعزاللهمنوليسجبريلمنكان

تعليق.دون1/83جفينفسهاالعبارةالشارحأعادوقد

التيالمجملةالالفاظبعضشرحهفي-أحيانا-الشارحيستعمل-17

بهالاولىفكان،وباطلةصحيحةمعانيلاحتمالهاالسلفيذكرهالم

ثلثفيتعالىاللهنزولعنقالحيث1/87جفيكما.عنهاالعدول

كنزولليستعالىنزولهأناعتقادمعبهاالايمان"فيجب:الاخرالليل

كما،آخروخلومكانشغلولاانتقالاولاهبوطايقتضيفلاالمخلوقين

ولامحايثةولامماسةيقتضيفلا،المخلوقكاستواءليساستواءهأن

هـ.5ا"الخ..اتكاء

الربنزولفيالتفصيلهذايتجنبأناللهرحمهبهالاولىفكان

تنفيه.ولاتثبتهشرعيةأدلةبهتأتلملانهواستوائهتعالى

بصيركذلكنه"و:اللهصفاتعنيتكلموهوقال1101/جوفي

ماالذاتعلىزائدةالصفات"هلومسألة.("..ذاتهعلىزائدببصر

يستفصلحتىنفيولاباثباتفيهاالجوابيطلقلاعليها"زائدةليست

362.رقمالبيتعلىالتعليقفيالمسألةهذهتفصيلانطر)1(



لذا،وباطلةصحيحةمعانيتحتمللانهامرادهويعرفقائلهامن

.)1(المشتبهاللفظهذاعنالابتعادفالاولى

موثقة.غيرلكنهاالشرحعلىمفيدة-حواشالله-رحمه-للشارح18

إلىترألتم>:تعالىقولهنزولسببذكرحيث2185/جفيكما

فيمرجعهيذكرولم6[0]النساء/الاية(.0ءامنوأئهميزلمحمونالذيى

ذلك.

والمذاهب.بالفرقغالبايعرفلا-91

بهايعرفولم"الديصانية"فرقةالناظمذكر1/98جفيكما

.الشارح

أتباعهم":الشارجفقال""الماتريديةإلىالناظمأشار1/016ج

بهم.يعرفولم"الماتريديمنصورأبيالشيخ

الناظم،إليهايشيرالتيالاثارنصوصإيرادالشارحيغفلما-كثيرا02

بذلك.ويكتفينثرإلىنظممنيحولهابل

عباسلابناثارإلىالناظمأشارحيث162-1161/جفيكما

الله،رحمهموالدارميحنبلبنوأحمدالصادقوجعفرعنهمااللهرضي

النظم.منالمستقاةمعانيهاساقوإنما،لشارحيسقهاولم

فليراجعاللهرحمهتيميةابنالاسلاملشيخمفيدكلامالمسالةهذهفي)1(

417.البيتعلىالتعليقفي
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بنصوصها.الشارحيوردهاولاالاياتبعضإلىالناظميشير-12

السماتكونيؤم>تعالىقولهإلىالناظمأشارحيث1/38جفيكما

وزدصف!نتالسماءافشفتفإذا>:وقوله8[]المعارج/(!؟تمقل

أشار1/42وج.الشارحيوردهماولم.37[/]الرحمن!(كالدهان

ولم[2/]الزلزلة!<لهااثقالأرضاواخرجت>:تعالىقولهإلىظمالنا

.الشارحيوردها

ساقهاولو،الناظمإليهايشيرالتيالايةمعتىالشارحيذكروقد-22

أولى.لكانبنصها

الملحد:مقالةيحكيوهوالناظمقالحيث1/83فيجكما

كالكثبانعادحتىللطوربعضهأبدىاللهأنوزعمت

الرحمنمكلمالكليمموسىالرضاتكليميومتجلىلما

بالطورالمسمىللجبلتجلىسبحانهأنهوزعمت:الشارحفقال

إلىانظرولكنترانيلن:لهفقالالرويةالسلامعليهموسىسألهعندما

لهوظهرللجبلسبحانهتجلىفلماترانيفسوقمكانهاستقرفإنالجبل

ذلكالجبليطقلم،الحديثفيوردكماإصبعأنملةمقدارنورهمن

:قالفاقفلما،الموقفهولمنصعقاموسىوخر،مهيلاكثيباوصار

هـ..أ"...المؤمنينأولناوإليكتبتسبحانك

رب!وبامولميقمناموسىولماضآ>:تعالىقولهساقالشارحأنولو

سنقرفإناتجبلإلىانظارولبهنترلنيلنقالإليئثأنذزرقربقال
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صعقأمويمىوخردنباجعل!للجبلرل!تجلىفلماترلنيفسوفمانو

[431/]الاعراف(المؤمنتأولوأناإلعكدبتسئخنثقالأفاقفلما

بمعناها.يتكلمأنمنكملوأفضللكان

صحةعليهايحكمأنغيرمندائماالأحاديثالشارحيسوق-23

ندر.ماإلا،وضعفا

لاأنعليهالغالبولكنالحديثأخرجمنأحياناالشارحيذكر-24

أخرجه.منيذكر

وغيرها.،1/661،902،072،772جقيكما

وغيرها...،2/7،9،11،61،02،37ج

غيرمنبعدهمومنلتابعينوالصحابةعنالآثاريوردوكذلك-25

.جداندرماإلا،تخريج

رضيعباسبنوعليعنأثرينساقحيث38-1/37جفيكما

منه.نقلالذيمرجعهيذكرأويخرجهماولمعنهمالله

ولماللهرحمهماحمدومالكالامامعنأثرينساق1/211جوفي

فيهماهمرجعهيذكرويخرجهما

يخرجه.ولمعنهمااللهرضيعباسلابنأثراساق272/وج

.()1يخرجهولماللهرحمهللشافعيأثراساق2176/ج

.2/902،752ح،1/211،952جوانطر)1(
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وإنمابنصوصها،بهايستشهدالتيالاحاديثيسوقلاالشارح-26

،الكتابأحاديثتتبعلمنيطهروهذا،حفظهمنيكتبهاوكأنهبمعانيها

ماندرهإلا

وغيرها...،1/721،921،812،532جفيكما

وغيرها....،2/31،61،38،46،092،123،223،323ج

منبنصوصهاالشارحيسوقهالاالناظمإليهايشيرالتيالاحاديث-27

معناها.إلىيشيرقدوانمامظانها

نامنالحديثفيماوردإلىالناظمأشارحيث211/جفيكما

الشارحيوردولم،وفاتهبعدلمجم!الرسولعلىتعرضالعبادأعمال

ضعفا.أوصحةعليهيحكمأنعنفصلا،الناظمأرادهالذيالحديث

تعرضالحيأعمالأنمنوردماإلىالناظمأشار202/جوفي

أيضا.الحديثالشارحيوردولم،الميتعلى

الناظمإليهايشيرالتيالاحاديثيسوقلاقداللهرحمهالشارح-28

المسألة.فيحديثوردقدأنهإلىإشارةيشيروإنمابمعناهاولابنصها

:قالومماالعلوأدلةالناظمذكرحيث1/75جفيكما

بأمانفينثنيالمماتعندمصدقكلروحيصعدوإليه

بهاتعرجالمؤمنينأرواحبأنالحديثورد"وكذلك:الشارحفقال

منلهاأعدبمافيبشترهاوجلعزاللهيديبينتمثلحتىالرحمةملائكة

ولابنصهالحديثيذكرولم."مطمئنةآمنةفترجعنعيم
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بمعناه)1(.

تالسماويجعلالحشر"يوملهكلامأثناءالشارحقال184/وج

ورودإلىيشرلمبلالحديثيسقهـولم.أ"اليمينوهييديهإحدىفي

.)2(المسألةفيحديث

ببعضهمعرفوإن،لهميترجمولاالاعلاممنبكثيرالشارحيمر-92

منتوثيقغيرمنذاكرتهمنأملاهأنهمنهيستشفمجملعامتعريففهو

المراجع.

1/121جوفي."التلمسانيالعفيف"الناظمذكر1/62جفيكما

ابنذكر1/681جوفي،الرازيذكر1/041جوفي،اللالكائيذكر

وابنمجاهداذكر1/602جوفي،الطوسيذكر1/961جوفي،سينا

.الشارحلهميترجملمهؤلاءوكلالخ..إسحاق

عليهيصدقتعريفاالأعلاممنبأربعةعرف941-2481/جوفي

موثق.ولادقيقغيرأنه

نأعنفضلا،بهالمرادمنالشارحيبينولاالعلمالناظميذكرقد-03

هو.منيدريلاالقارىءعندمبهماالعلمفيبقى،لهيترجم

منالمولودوبراءة...:الناظمقالحيث1/48فيجكما

)1(

)2(

364.البيتعلىالتعليقفيبنصهالحديثانظر

.431البيتعلىالتعليقفيبعصهالحديثانظر



به.المرادمنالشارحيبينولم،()1عمران

طمطموهمأعاجمأعلامأسماءالناظمذكر2/145جوفي

وأحكماءأوملوكهموهلبهمالمرادالشارحيبينولموتنكلوشا

ذلك.غيرأوفلاسفة

الناظم.إليهايشيرالتيالقصصالشارحيذكرلا-31

فيومقالتهالجوينيمقامقصةإلىالناظمأشارحيث1/07جفيكا

.لابيات)2(باالمقصوديبينأوالشارحيسقهاولم،العلو

الامامينبينوقعالذيالخلافإلىالناظمأشار1/144وج

الشارحيذكرهولم،اللهرحمهماالذهلييحمىبنومحمدالبخاري

الله.رحمه

الناظم.يذكرهاالتيبالكتبيعرفلا-32

الابن"الحكمفصوص"كتابالناظمذكرحيث162/جفيكما

)وكلاهماوالاشاراتالشفاء:كتبالناظمذكر1/49جوفي(عربي

ومنهابشيءالشارحيعرفولمالصفا"إخوان"ورسائلسينا(لابن

.)3(الصلالمنمافيهايذكر

)1(

)2(

)3(

.186البيتانظر

.033البيتانظر

028.094،البيتينفيعليهاالكلامانظر
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علىوفاتالكتبمنكثيراالناظمذكربعدهاوما1237/جوفي

توضيح.أوتعريفغيرمنأكثرهاالشارح

601



الثالثالفصل

الكتابمنالبدعأهلموقف

معالسلفاعتقادفيهاقررالتيالكتبأبرزمنالقصيدةهذهكانت

أسسوهاالتيقواعدهمهدمتوالتي،والبدعالاهواءأهلعلىالرد

الشرعلنصوصوتدليسهموتلبيسهمتلاعبهموفضحت،باطلهملنشر

اهلالمبتدعةخلوقفيشجىكانتكلههذاولاجلالمطهر.

فحاولوابهاوشرقواالاهواء،

منقبيحبكلونبزه،قدرهمنوالحطناظمها،منالنيلأولا:

الله.شاءإنيضرهلنهذاولكن،القول

وكلما،الفرصةلهمحانتكلماالقصيدةهذهفيالقدح:وثانيا

واضحاالتكلفتجدالاحيانبعضوفيلذكرها،مناسبةجاءت

صاحبها.ومنمنهاوالنيللذكرها

رحمهناظمهامنوالنيلالقصيدةلهذهتصدىمنأبرزمنوكان

هما:الله

)756(.السبكيعبدالكافيبنعليالدين-تقي1

.(1371)الكوثريزاهدمحمد-2

النظمهذامنموقفهماعنالفصلهذافينتحدثوسوف

.المبارك

كتبهماوبين،القيمابنالعلامةكتبهمابينأنلكيتبينوسوف
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والتأصيليةالعلميةالناحيةمنسواء،والارضالسماءبينكماهذان

علىالردأثناءالالفاظفيوالأخلاقيةالادبيةالناحيةمنأوللمسائل

.الخصوم

لكلنذكرأنيحسنالقصيدةهذهمنموقفهمانذكرأنقبلولكن

بهما.للتعريفموجزةترجمةمنهما

:)1(السبكيالدينتقي-1

السبكي،أبوالحسن،تمامبنعليبنعبدالكافيبنعليهو

وستمائةوثمانينثلاثسنةمولدهكان،التصانيفصاحبالدينتقي

صفر.شهرفي

منهم:عصرهعلماءمنكثيرعنالعلمأخذ

التفسير،عنهوأخذالعراقيوالعلم،الفقهعنهوأخذالرفعةابن-

عنهوأخذالنحويحيانوأبو،الاصولعنهوأخذالباجيوالعلاء

ابنمنوسمع،الحديثعنهوأخذالدمياطيوالشرفالنحو،

والموازيني.،الصواف

ترجمة)وهي01/913لابنهالشافعيةطبقاتفي:ترجمتهانظر)1(

الوعاةبغية،2/467الطالعالبدر14،264/والنهايةالبداية(.مطولة

العبرذيل،3134/الكامنةالدرر،4/7015الحفاظتذكرة،2/176

المفسرينطبقات،6018/الذهبشذرات،4/168للحسيني

لحفاظتذكرةذيول،4/168للزبيديالعروستاج،1412/للداودي

93،352.ص
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والشاميةالاشرفيةالحديثدارمشيخةوولي،الشامقضاءولي

وغيرها.والمسروريةالبرانية

منهم:كثيرفهمتلاميذهوأما

وابن،جماعةوابن،رجبوابن،والذهبي،كثيروابن،المزي

وغيرهم.،العراقي

مؤلفاته:أهممن.الفنونشتىفيوالتصنيفالتأليفمنأكثر

الفقه.فيالمنهاجوشرح،للقرانتفسير-

إلىالرحلشدمسالةفيرد:منهاالاسلامشيخعلىردودوله

واحد.بلفطالثلاثالطلاقوقوعومسألة،النبويالمسجد

معادياالمعتقدشعريو،الفروعفيالشافعيمذهبعلىوكان

ذلكعلمالصقيلالسيفقرأومن،القيمابنوتلميذهالاسلاملشيخ

العلم.حق

ثلاث:العمرمنولهوسبعمائةوخمسينستسنةوفاتهكانت

سنة.وسبعون

:)1(الكوثريالحسنبنزاهدمحمد-2

أحدإلىنسبة،الكوئريعليبنالحسنبنزاهدمحمدهو

الكوثريمقالاتمقدمة،6/912للزركليالاعلام:فيترجمتهانظر)1(

-5.77ص
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القوقاز.ببلادشبز""نهربضفة"الكواثرة"قريةإلىأو،"كوثر"أجداده

فيوتفقه،الاستانةبشرق)دوزجة(أعمالمنقريةفيونشأولد

التدريس.مجلسرياسةوتولى،فيهودرس،بالاستانةالفاتحجامع

لمعارضتهالاولىالعالميةالحربخلال""الاتحاديونواضطهده

سنةالاسكندريةإلىالبواخرإحدىفركباعتقالهرادواو.لهم

فيموظفاالقاهرةفياستقرثموالشاممصربينزمناوتنقلهـ،1341

وكان"،العربيةإلىالتركيةالوئائقمنفيها"يترجم،المحفوظاتدار

والجركسية.والفارسيةوالعربيةالتركيةاللغةيجيد

مولفاته:من

منحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب*تأنيب

)1(.الاكاذيب

أبيعلىشيبةأبيابنردودعنالتحديثفيالطريفةالنكت*

هذاعلىبالردالمعلمييحىبنعبدالرحمنالمحدثالعلامةقاموقد)1(

فيبما"التنكيلكتابوهولا،مثلهيؤلفلمفريدبمؤلفالكتاب

الردلهذامقدمةاللهرحمهكتبوقدالاباطيل"،منالكوثريتانيب

بكتابعليهافردللكوثريووصلتحياتهفيطبعت"الطليعة"سماها

التانيب".بنقد"الترحيب

"التنكيل":كتابفيقيلماحسنوما

مقؤمللسفيهراعتنكيلتلاعباالحديثجعلمننكلت

ومعفمللهدىبداغاكرموتسنهللهدىتدعوودأبت
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والاختيار.الجبرعنالتحدثفيالاستبصار*

منها:الكتبمنكثيرعلىوالتعليقالتحقيقاتمنالكثيروله*

للبيهقيهوالصفاتالاسماءكتابعلىتعليقه-

للملطي.والردالتنبيهكتابعلىوتعليقهتحقيقه-

.الحفاظتذكرةذيولعلىتعليقه-

منالمخيمالظلام"تبديدالمسمىالصقيلالسيفعلى-تعليقه

.("القيمابننونية

.بالقاهرةوألفوثلاثمائةوسبعينإحدىسنةوفاتهوكانت

لذمولف:نسبهوتؤثيقالصقيلالسيف-3

.")1(زفيلابنعلىالردفيالصقيلالسيف":الكتابعنوان

للمؤلف:نسبتهتوثيق

الرد"باسمالقيمابننونيةعلىتعقيبالهأنالسبكيترجمةفيذكر

المكتبةفيمخطوطةنسخةمنهوالكتاب")2(القيمابننونيةعلى

.)358()3(برقمالتيمورية

،1356سنةالسعادة.ط،الكوثريوتعليقتكملتهمعمطبوعوالكتاب)1(

(.صفحة091في)يقع

32.-31عاثاره-حياتهالقيمابن،5116/الاعلام:انظر)2(

سنة=المصريةالكتبدار.ط4/47،التيموريةالخزانةفهرس:انظر)3(



الزبيديالصقيل"السيف":العنوانبهذاالكتابهذاعلىونص

الدينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحافكتابهفي

1/8(-.)1()11

زفيل"؟"ابنالقيمابنبتلقيبالسبكيمقصودما

كتبمنالكثيرتصفحت"ولقدزيد)2(:أبوبكرالشيخيقول

العلم،هلمنلغيرهولاالقيملابنالنبزهذاأرفلموالمعاجمالتراجم

منأرفلمالمذكورالنبزهذاعنالامصارعلماءمنكثيراسألتوقد

بنعبداللهبالشيخهـاجتمعت7913عامحجوفي.جواباعليهيعيرني

لمابأنهفأفاد،ذلكعنفسألته-طنجةصاحب-الغماريالصديق

العلمأهلعامةمناستغرابهصار،الاسمبهذاالكتابهذاخرج

القدسيالدينحسامالشيخمكتبةفييومذاتفكنت:وقالبمصر،

فسألهالكوثريإلينافجاء،الغماريأحمدالفيضأبووأخيأنابمصر

قبلمنالقيمابنلجداسم"زفيلا"إن:الكوثريفقالذلكعنأخي

التحقيريريدونحينماالعربعادةعلىبذلكنبزهوالمراد.أمه

حقفيالمشركينقول:ذلكومن،لامهجدهإلىينسبونهلشخص

وجدتاين:أحمدالشيخفساله"كبشةأبيابنأمرأمر"لقد:لمجيمالنبي

.هـبتصرف."أيجبفلم؟لامهالقيمابنلجدالاسمذلك

)1(

)2(

اثارهحياتهالقيمابن:فيزيدبوبكرالشيخكتبهعما)نقلاهـ9136

)2(.تعليق32ص

الفكر.دار.ط

32،33.صاثاره-حياتهالقيمابن
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الضقيل"السيف:خلالمنوالكوثريالسبكيموقف-4

":وتكملته

بالاتي:نخرجأنيمكنالكتابقراءةخلالومن

الرد:هذافيالعلميالضعف:اولا

الأدلةكثرةمنليعجبواستدلالهالقيمابنحججفيالناظرإن

العلمأهلوكلام،مسألةلايتقريرهعند-اللهرحمه-يوردهاالتي

فتجدرديهمافيوالكوثريالسبكيسطرهلماانظروبالمقابل،حولها

والشتمبالسبلاكتفاء1و،إلخ...ظنهووعسىلعلالرد:أكثر

الأمثلة:واليك،والسخرية

لمأنهوغيرهجهلأبيعنذكرهفمارابعاما"و:)1(السبكيقال*

يتخذهسمعهمنكلأنعليهالردفييكفي،للخالقمنكرفيهميكن

"ا.هـ.ضحكة

سبحانهاللهقولبلالقيملابنقولاليسهذاللسبكي-ونقول

.87[/]الزحر<أدلهليقولنخلقهتممنسألتهمرلبن>:لىوتعا

مثالهاوالايةهذهيذكرولمولبسوخلط)2(الكوثريتابعهوقد

الخلافوإنما،الربوبيةبتوحيدمقرينكانواالمشركينبأنالصريحة

.العبادةتوحيدفيكانالرسولوبينبينهم

)1(

)2(

.27صانظر:

.28-27صانظر:
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القيم:ابنقال3مملأ

فانعبدتكليفولاوحيولاأمرولاحلقلافهناك

توهمهماياخذوبلادةقحة)2(إلا"ماهذه:معقبا)1(السبكيقال-

."التجسيمإلزامالناسعلىوينكرفيستنتحلازما

بالحجة.الحجةومقابلة؟العلميالردأين:فانظر-

ذلكمع)4(وقولهمتكلفا،يزللمكونه"اما)3(:السبكيقال3-

."يقولمايدريلامنفكلاممخلوقغيروانهلفظإنه

الله.رحمهالناظمكلامبطلانعلىحجةأييذكرولم

رفيع"وثامنها:الناظمقولعلىمعقبا()السبكيوقال*-

سلماللهيجعلنإلاالنحسهذاتخلفمنبقي"ما-:الدرجات

."..يقولعمااللهتعالىدرجاتهفيوينزليصعد

.الاستدلالهذاعلىعلميردأييذكرولم

إلزاموفيهالعلوأدلةمنعشرالتاسعالدليلالقيمابنذكرلما*

31.صانظر:)1(

316.صالقاموس:انظرالحياء،قلةوهيالوقاحةمن:القحة)2(

61.ص)3(

القيم.ابنيعني)4(

19.ص)5(
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السفيههذااستمر"ثممعلقا)1(:السبكيقالكثيرةبإلزاماتللمعطل

".سفههفي

.الالزامهذاعلىردأييذكرولم

لهم:المعارضالدليلعنالجوابعنالحيدةفيالامثلةومن*

الله"إنحديثمنهاذكراللهعلوعلىالسنةأدلةالقيمابنذكرلما-

:)2(اللهرحمهفقال"العرشفوقعندهفهوبيدهكتاباكتب

البهتانذيتكذيبكلماتهتضمنتالصحيحفيحديثماواذكر

الاحسانذيكتابيداهكتبتربناالخليقةاللهقضىلما

الاركانالثابتالمجيد!رشادعلىوضععندههووكتابه

وحنانيلرأفتيوذاكغضبيرحمتيتسبقالرحمنأناإني

.؟"يداهكتبتلفط"أين:معلقا)3(السبكيقال

لامرين:الدليلعنالجوابعنحيدةواللهوهذه-

هذهبغيرفالدليل،تصحولمتثبتلماللفظةهذهأنهب:الأول

نأذكر!ي!الرسولانالاستدلالووجه:الصحيحينفيثابتاللفظة

يتعرضلمولهذابالعلوتصريحوهذاالعرشفوقاللهعندالكتاب

911.ص)1(

7916(.-)4916رقمالابيات:انظر)2(

.121ص)3(
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علمي.ردبأيالحديثلهذا)1(الكوثريولاالسبكي

وقد،وغيرهماجهابنعندهيالحديثفياللفطةهذهان:الثاني

فيعليهاالكلاموسيأتي.وغيرهكالبوصيريالعلمأهلصححها

موضعها)2(.

،ردهفيالعلميوالضعفالسبكييخصفيماذكرناالذيهذا-

الامثلة:بعضفاليكللكوثريبالنسبةأما

أين"فلفط..":)4(الجاريةحديثعلىمعلقا)3(الكوثريقالت!

فيشائعةبالمعنىوالرواية،فهمهحسبعلىالرواةبعضتغيير"الله

الطامةفهناكفقيهغيرمنبالمعنىالروايةوقعتوإذاكلها،الطبقات

لهولاالصحابةفقهاءمنيكنلم()القصةهذهوصاحب،الكبرى

."الصلاةفييتكلمأعرابياكانبلالتحقيقفيالحديثهذاسوى

يتعرضولم"يداه"كتبتزيادةثبوتحول122صالكوثريتكلم)1(

ذكرنا.كماالدليللاصل

ونذكرالعلماهلمنالزيادةهذهاخرجومنالحديبعلىنتكلمسوف)2(

لها.تصحيحهم

59.ص)3(

في:فقالت"الله"أينسألها:عشي!النبيانفيهالذيالحديثوهو)4(

مؤمنة.فانهاعتقها:فقالالسماء،

رقمالبيتعندإليهالناظميشيرعندماتخريجهياتيوسوف

.6912

السلمي.الحكمبنمعاوية:الجليلالصحابيهو)5(
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الرواةبعضأنللكوثريأينفمن.الردفيالضعفهذاإلىفانظر

فهمه؟حسبعلىغيرها

الطامةكانتفقيهغيرمنبالمعنىالروايةوقعت"وإذا:وقوله-

فيالحديثهذاأخرجالذيمسلمكالامامالسنةأئمةكلفهل"الكبرى

هذاروواعندمافقهاءغيرالحفاظجهابذةمنوغيرهصحيحه

؟الكوثريإلاالخطألهذايتنبهولم،الحديث

قدحبلالمتهافتالضعيفالردبهذاالكوثرييكتفلموأخيرا-

وسوف،الحديثهذاراويالجليلالصحابيهذافيالامةخيارفي

.لاحقا)1(الامرهذاعنالكلاميأتي

الدالةالصريحةالواضحةالادلةعلىالردفيالضعفأمثلةومن*

السماءفيالذي"كانحديثعند)2(الكوثريقالهمااللهعلوعلى

عليها")3(.ساخطا

اللفطهذافيوليس...الحديثذكرثم:مسلم"ولفظ:قال

الاحادأخبارمنالحديثهذاومثل،الناظمإليهيرميبماالتصريح

وحمله،سبحانهالربذكرالحديثفيوليسالمحكماتعلىيحمل

السنة.أئمةبعضفيالكوثريقدجإلىنشيرعندما)1(

.126ص)2(

البيتينعندعليهوالكلامتخريجهوسياتيمسلمفيالحديث)3(

1741(.)1742-
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."...تقولعليه

"كان:قولهمنأصرحيكونسوفالذياللفظما:أولافنقول

عليها"؟ساخطاالسماءفيالذي

يخافوالذيالعباد،عنويرضىيسخطالذيهوومن:ثانيا

الحديث.بنصالسماءفيوهوسبحانهاللهإنه؟سخطهمنالعباد

اعتمدالذيبالطاغوتالدليلإبطالعلىالكوثرياحتجثالثما:

حجتهموهذهالاحاد،حبرردوهوالا،البدعأهلمناسلافهعليه

)1(.السبلبهمتنقطيععندما

:والكوثريالسبكيمنالواضحالتناقض:ثانيا

الأمثلة:فالينبالسبكيفأما-أ

بللفظهيغيرولا،يغيرهلاللقران"والمتبع)2(:السبكيقال

الصحيحةالأحاديثوكذلك،نقصانولازيادةغيرمنبهيتمسك

.("ينقصولامعناهافييزيدولاالفاظهاعنديقف

المرسلةالصواعقمختصرالاحاد:خبرحجيةمعكريعلىالردفيانظر)1(

051.-438ص

السيففيالكوثريوالسبكيعليهايردلمالتيالمواضعوانظر

09،19،136،137،138،014،144،914،155،ص:الصقيل

،017.175

65.ص)2(
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الترامأينولكنبه!التزموليته،وصحيحجيدالكلام-وهذا

ويصرفهاالنصوصويحرفالصفاتيؤولوهو،الكلامبهذاالسبكي

فانظر:،منهاالمرادظاهرعن

:بالاستيلاء)1(للاستواءتأويله-1

ولا،محذورايرتكبلمالتأويلهذاعلى"فالمقدم:قال)2(حيث

."555عليهيجوزلابماتعالىاللهوصف

قالالقيمابنإليهاأشارالتيالعلونصوصنقلمنانتهىلما-2

منتأويلاتهاوذكرواالائمةذكرهاقدكلهاالاحاديث"هذه:معلقا)3(

."الانوإلىالزمانقديم

وأعليهاالزيادةوعدمالحديثألفاظعندالوقوف-فأين

؟النقصان

السبكي:تناقضيبيناخرمثال*

والعياذ-والالحادبالكفرالقيمابنووصمالسبكيتجاسرلقد-

سيأتي.كما)4(الكتابهذامنموضعماغيرفي-بادله

)1(

)2(

)3(

)4(

تاويلفيوافقهمومنالاشاعرةمذهبهووهذا86-87،ص

والاستواء.الصفات

87.ص

.128ص

.3755،،92صانطر:
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لمكنا"وان:القيمابنمخاطبا)1(فيقولنفسهيناقضتجدهثم-

عنضرركبهينكفالذيالقدرمنأقلفلا؛بالقتلولا،بالتكفيرنقل

."...المسلمين

ومرة،ولعنهبتكفيرهفيهايصرحمرةالتناقضهذاإلى-فانظر

.بتكفيرهيقللمانهويدعييكفرهولايتورع

بعضواليك،حرحولافحدث:الكوثريتناقضوأما-ب

الأمثلة:

وترى...":)2(فقالالمواضعأحدفيالذهبيالكوثريانتقد*

فضائلهفيمستدركهفيالحاكمخرجهماردفييقولماكثيراالذهبي

ياذكربدونباطلا""اظنه:"السلامعليهمبيتهواهل،ع!ي!

."...حجة

منمواضععدةفيهذامنأكثرقالأنهتناسىأوالكوثريونسي-

:المثالسبيلعلىمنها،كتابه

-)3(
من(الله)أينلفظفلعل..".:الجاريةحديثعلى-لمحوله

."...الرواةبعضتغيير

)1(

)2(

)3(

145.صانطر:

.181ص

إلىالروجصعودحديثعلىكلامهعند126صوانظر:59،ص

السماء.
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:الكوثريتناقضعلىالامثلةومن*

لعنهالملحد"فهوالقيمابنفيالسبكيكلامعلىمعقبا-قال)1(

المؤلفاستنزالواما،اللعنعنالاناللسانكف"فالاولى:"الله

عامله-واضلالهزيغهفييمضيوهوالناظمحياةفيفكانعليهاللعنة

."...بعدلهالله

قولعلىمعقبا)2(يقولحينماالباردالورعهذاإلى-وانظر

:"السيفإلاهذاالمسلمينفييعتقد"مالمن:السبكي

اعتقادعلىواصرارظاهرومروق،مكشوفةزندقةذلك"لان

قليلافكرإنإنه...،القارىءولينظر..-.اللهقبحه-كفراالايمان

السكوتيجوزلامبلغاكفرهفيبلغالناظمهذاانالقاطعالعلمعلم

(".فيهيتساهلنولاعنهيغضيانللمؤمنيحسنولا،عليه

يكتفلمتجدهثم،الأولالنصفييتورعكيفاللهفسبحان

التناقضهذابعدفهل-باللهوالعياذ-القيمابنبكفرصرحبلباللعن

.!تناقض

الامثلة:منخيراو*

لفظةإطلاقهالقيمابنعلى)3(الكوثريعاب-

.37ص(1)

.182ص)2(

147.ص)3(
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بهاينطقلاعاميةلفظةوإنهاالقبيحةالألفاظمنإنهاوقال")1("القلوط

.العوامإلا

("طارتوإن"عنزة:يقولانتعودمنما"و:)2(يقولتجدهثم-

."..معهخطابيفليس

ابنلفظةأنمعالقيمابنعلىتعيبفلماذا؟العامةكلامهذاأليس

.)3(العروستاجفيالزبيديذكرهاالقيم

فيالأمانةوعدم،والخداع،والغش،والتلبيس،التدليس:ثالثا

النقل:

رجوعغيرمنالردهذايتصفححينماللقارىءيطهرمماوهذه-

علىالامثلةواليان،المواضعبعضفيبحثغيرومنمراجعإلى

ذلك:

:الأولالمثال

رواحة:ابنبقولالناظماستدلالعلىمعقبا)4(الكوثريقال

العالميناربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشنو

المحاضراتكتبفيتذكرقصة"وهذه:الكوثري-قال

2334.رقمالبيتحاشيةفيتفسيرهاانظر)1(

.291ص)2(

2.86/عيسىابنشرح:وانظر،5211/،4/438العروستاج)3(

.25ص)4(
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أهلكتبفيتردولم،المعتمدةالحديثكتبدونوالمسامرات

الاستيعابفيوقعماوأماواحد،وجهفيولومتصلبسندالحديث

الناسخمنواضحفسهو(صحاحوجوهمن)رويناهعبدالبرابنقولمن

النسخفتتابعت)غير(لفطفسقط(صحاحغيروجوه)منالكلاموأصل

."...السهوعلى

أوجه:عدةمنالتلبيسويتبين-

.كذب:المعتمدةالحديثكتبفيتردلمإنهاقوله-1

فيوالمقدسي،الجهميةعلىالردفيالدارمي:أخرجها)1(فقد

له.السيروفيالعلوفيوالذهبي،العلوصفةإثبات

فيالسبكيوابن،تاريخهفيعساكرابنأخرجهاممنوكذلك

الشافعية.طبقات

ولعل،دقيقغيرالمعتمدةالحديثكتبفيتذكرلمإنهاقوله-2

"ولمقال)2(:حيثالكوثريقولمنأدقالطبقاتفيالسبكيكلام

."الستةالكتبمنشيءفيالاثرهذايخرج

.)3(ونقصفيهفزادالسبكيكلامنقلالكوثريفلعل

الابياتفيالناظمإليهايشيرعندماكاملاتخريجهاسيأتي)1(

1727(.)9172-

265(.)1/الشافعيةطبقات)2(

هذا.علىيدلماالامثلةمنتر!وسوفعليهبغريبليسوهذا)3(
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إنه"صحاحوجوهمن"رويناهعبدالبرابنقولعنقولهوأما-3

وأن"صحاحغيروجوه"منالكلاماصلوانالناسخمنواضحسهو

واضح.-كذبعليهتتابعتالنسخ

عندمناختلاقهوبل،قالهماعلىبدليليأتلمالكوثريلان

ومشربه.هواهيوافقلمالكلاملان،نفسه

اللفظ.بهذاعبدالبرابنعنالائمةنقلهالكلامهذاوكذلك

كتابفيعبدالبربنعمرأبو"وقال)1(:يقولقدامةفابن

."...صحاحوجوهمنرويناه:الاستيعاب

هذاعنغفلواقدالقرونهذهمرعلىالامةأنيدعيوالكوثري-

.الكوثريإلايعرفهولمالسقط

تدليس؟التدليسهذابعدفهل-

الثاني:المثال

الروحصعودبحديثالناظماستدلال"علىمعلقا)2(الكوثريقال

نصه:ما"للهالعلوإثباتعلىالسماءإلى

التيالسماءإلىتنتهي"حتىلفظوفيهخزيمةوابنأحمد"أخرجه

."الربفيها

)1(

)2(

99.صقدامةلابنالعلوصفةإثبات

.126ص
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عناعرضوقد،الستةالاصولإلىكالسندإليهماالسندوليس

منانهوالظاهرمنكر،اللفظوهذا،الستةالاصولاصحابتخريجه

."...الرواةبعضتغيير

اوجه:عدةمنالكوثريتلبيسويتبين-

وابناحمدأخرجهانهالكوثريزعمكماليسالحديثهذاان-1

كذبهوبليخرجوهلمالستةالكتباصحابنوفقطخزيمة

:)1(يقولفالناظم،واضح

الشيبانيمنهمالمساندحاباهـرواهللبراءحديثماواذكر

الربانيالحافطنعيمبووالرضاحاكمناثمعوانةبوو

اصحابمناخرجهوقدالبراء،حديثهوالناظمفمقصود

ماجه.وابن،والنسائي،داودابو:الستةالكتب

وسياتيالمعتمدةالحديثكتبمنكثيرفيمرويوالحديث

.صححوهالعلماءنوكاملاالحديثهذاتخريج

عرضوهريرةابيحديثللحديثبتخريجهأرادالكوثريان-2

انهمع-البراءحديثيريدلاالناظمنفرضوعلى،البراءحديثعن

منوهوماجهابنأخرجهقد)2(هريرةابيحديثفكذلك-بهصرح

)1(

)2(

.المباركالنظمهذامن0174(-)1735رقمالابياتانطر

رقمالبيتعندتخريجهوانطرالمراء،لحديثصحيحشاهدوهو

.)1012(
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الستة.الكتبأصحاب

:"الستةالاصولأصحابتخريجهعنأعرض"وقد:قوله-3

فيهيبلالستةالاصولفيكلهاالصحاحإنقالالذيومن

:ألفيته)1(فيالعراقييقولهذاوفيغيرها

النزر)4(إلا)3(الخمسةيفتلمالبز)2(يحيىقاللكنورد

ألفألفعشرمنهأحفظ()الجعفيلقولمافيهوفيه

."الرواةبعضتغييرمنأنه"والظاهر:قوله-4

مع،الفريةوهذهالقولهذافيمصدرهماالكوثريلنايذكرولم

تغييرافيهإنمنهمأحديقلولم،كتبهمفيروايتهعلىأطبقواالائمةأن

.الرواةأحدمن

الثالث:المثال

علىالمعراجبحديثالناظماستدلالعلىمعلقا)6(الكوثريقال

نايريدالذي-المعراجحديثفيالناظم"نحيل:نصهماالعلوإثبات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/27(.للسخاويالحديثالفيةشرحالمغيثفتح

.النووييعني

ماجه.ابنماعداالئلاثةوالسمنالصحيحينيعني

القليل.أي

.البخاريالاماميعني

.125ص
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الاوهامفيالمعاد)1(زادفينفسههوكتبهماعلىهنا-بهيستدل

أغلاطهالعلمأهلبسطوقدالمعراجفيشريكحديثفيالواقعة

فيها".

:الكوثريمنتلبيسوهذا-

فهوالحديثصلأما،الحديثألفاظبعضفيشريكأوهاملان

وهذاحدينكرهالمالعلوجهةإلىالسماءإلىعروجهفقصة.ثابت

.)2(معدودةمعلومةشريكوهامو،العلوعلىدليلذاتهبحد

الرابع:لمثال1

أنكر"من:قالأنهداودأبيعنيروىماوأما":)3(الكوثريقال

عندنافهو(العرشعلىالنبيإجلاسفيمجاهدخبر)يعنيهذا

أهلعندكذابوهو-الصدورشفاءصاحب-النقاشفبطريق،"متهم

."...النقد

:وجوهمنهناالتلبيسوبيان

صاحبهوالنقاشأنداودأبيكلامنقلممنأحدينصلم-1

.)4(الروايةفيالعلمأهلضعفهالذيالصدورشفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

.38()3/.المعادزاد:انظر

494(.-294)13/الباريفتح:انظر

.912ص

311(.)01/للقرطبيالقرانلأحكامالجامع435(،)11/الفتحانظر
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النقالش؟لهذاالكوثريترجيحفيالسببماهوولكن

بنعليبنمحمدسعيدأبو:اسمهاخر:نقاشاهناكأن2-

)1(.الحنبليالاصبهانيمهديبنعمرو

."الثبت،البارع،الحافظ"الامام:الذهبيعنهقال

الرواية.فيوثبتثقةفهوإذا

أمور:لثلاثةالاخيرأنهيترجحالذي-3

لخبرالانتصارعنهممشهوروالحنابلة،حنبليأنه:الاولير-

الاجلالس.مسألةإثباتفيمجاهد

حنبلي.لانهداودأبيكلامينقلأنالاقربهوأنه:الثاني*

عنهقالفقد،سليمةعقيدةصاحبكانالاخيرهذاأن:الثالث*

بأنأولىفهوحالههذهكانتومن.الأثر"أئمةمن"كان:)2(الذهبي

لله.العلويثبتالذيداودأبيوكلاممجاهدخبرينقل

فقدالعلمأهلضعفهالذيالنقالش)3(:أنهافتراضعلى-4

السنةفيالخلالعنهرواهاالنقالشطريقغيرمنداودأبيمقولةوردت

)1(

)2(

)3(

)2/028(،اصبهانوتاريخ)17/703(،السير:فيترجمتهانظر

.3/9501الحفاظتذكرة102(،)3/الذهبشذرات

)17/803(.السير

وفيات102(،)2/بغدادتاريخ)15/573(،السير:فيترجمتهانظر

)3/8(.الذهبشذرات(،132)5/الميزانلسان)4/892(،الاعيان
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)244()1(.برقم214ص

شفاءصاحبالنقاشعنقوله:كذلكالكوثريتلبيسمن-5

.النقد("أهلعند"كذاب:الصدور

فيه:العلمأهلكلامإلىوانظر،مبالغةفيههذافإن

بأسانيدمناكيرحديثه"في)2(:البغداديالخطيبقال-

."مشهورة

.منكر"النقاشحديث"كل:)3(البرقانيقال-

."عنهاللهعفا،متهمعندي"هو:)4(الذهبيقال-

ضعفعلىعصرهفيالمقرئينشيخ"وصار(:)الحافظقال-

فيه".

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."الشهادةمقبول"هو:)6(الدانيعمروأبووقال

؟كذابإنهعنهالنقدأهلقولفأين

صحيح.داودابيإلىإسنادهاإنالكتابمحقققال

202(.)2/د1بغدتاريخ

502(.)2/بغدادتاريخ

)15/576(.النبلاءأعلامسير

.(132)5/الميزانلسان

)15/575(.النبلاءأعلامسير

912



فييكذبالنقاش"كانالشاهد)1(:محمدبنطلحةقال-نعم

.("القصصعليهوالغالبالحديث

العبارةيعممحتىالنقدأهلكلكلامهوليسهذاطلحةوقول

منكرأوفقطالروايةفيضعيفأنهكلامهمعامةبل،الكوثري

أحطوهي،كذاب:عنهيقالأندرجةإلىيصلولا،الحديث

التجريح.درجات

الخامس:المثال

فيناديهمالعبادالله"يحشرجابرحديثعلىمعلقا)2(الكوثريقال

مانصه:")3(قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوت

دلالةجابر"عن"ويذكر:بقولهالبخاريعلقهضعيفحديثفهو

وهو"عقيلبنمحمدبن"عبداللهعلىومداره.شرطهمنليسأنهعلى

قالوا:وعنه،عبدالواحد"بن"القاسمعنهانفردوقد.باتفاقضعيف

به".يحتجلاممنإنه

يتبينوهذا،النقلفيالامانةوعدم،بعينهالتدليسهوواللهوهذا

:وجوهمن

صحيحه،فيعلقهالبخاريبأنالحديثبضعفاحتجاجه-1

502(.)2/بغدادتاريخ)1(

.63ص)2(

)442(.رقمالبيتفيالناظمإليهيشيرحينماتخريجهسياتي)3(
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بلالصحيحكليرولمالبخاريإنإذباطلةحجةهذهأنشكولا

ألهلاشرطهعلىليسأنهالحديثلهذاتخريجهعدموسبب،بعضه

:)1(العراقييقولهذاوفيضعيف

فاتهماقدمنهالاخرمابنعندقلماولكن،يعماهولم

النزرإلاالخمسةيفتلمالبريحيىقاللكنورد

:الابياتلهذهشرحهفي)2(السخاويقال

لوبلكتابيهما،فيالصحيحكليستوعبالمأييعماه(:")ولم

منهماكلصرحوقد،موجهالكانمشروطهمايستوعبالمإنهما:قيل

معقلبنإبراهيمطريقمنرويناهفيماالبخاريفقال،الاستيعاببعدم

الصحاحمنوتركت،صحماإلاالجامعكتابفيدحلت"ما:عنه

.(".."الكتابيطولأنخشية

":عقيلبنمحمابنعبداللهعلى"ومدارهقوله-2

بنعبداللهطريقغيرمنوردالحديثفإنتلبيسفيهوهذا

عقيل.بنمحمد

:الاولالطريق*

طريقمنفوائدهفيوتمام،الشاميينمسندفيالطبرانيأخرجه-

)1/27(.الحديثالفيةشرحالمغيثفتح)1(

)1/33(.المغيثفتح)2(
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عليهنص.بهجابرعنالمنكدربنمحمدعنديناربنالحجاج

."صالح"إسناده:وقال)1(الفتحفيالحافظ

الثاني:الطريقفي

الجارودأبيطريقمن)33(برقمالرخلة)2(فيالخطيبأخرجه-

به.جابرعن-الساكنةبالنون-العنسي

."ضعفإسناده"وفي:)3(الفتحفيالحافظقال

"إنه:عقيلبنمحمدبنعبداللهعنقوله:الأثافيثالثةوهي-3

وكأن،الأئمةمنأحديقلهلمصراحكذبفهذا"باتفاقضعيف

هذاوفيالمعتقد،فيأسلافهمنوتلقاهاالحجةهذهأخذالكوثري

)4(:القيمابنيقول

وهضمامنهظلماالجهميةبعضبهأعلهماإلىالتفات"ولا

عقيلمحمدبنبنلعبداللهالمضعفينكلامذكرحيث،للحق

أنهماالغرفيوهمعليهما،وأثنىوثقهمامندونعبداللهبنوالقاسم

0"..بحديثيهما.يحتجلاضعفهماعلىمجمع

يلي:ماالأئمةفيهقال،عقيلبنمحمدبنوعبدالله-

)1(

)2(

)3(

)4(

902(.)1/الباريفتح

.115ص

902(.)1/الباريفتح

.404صالصواعقمختصر
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تغيريقال،لينحديثهفي"صدوق:)1(التقريبفيالحافظقال-

."خرةبا

(البخاري)يعنيمحمداسمعشق،"صدوق:)2(الترمذيوقال-

."بحديثهيحتجونوالحميديوإسحاقاحمدكان:يقول

."الحديثبمإئزثقةتابعي"مدني:)3(العجليوقال-

وهوالثقاتالمعروفينمنجماعةعنه"روى:عدي)4(ابنوقال-

."حديثهيكتبسمعانابنمنخير

."فيهتكلممنكلمناوثق"هو:(عبدالبر)ابنوقال

غيربهاحتجوقد.الحديثحسن"صدوق)6(:القيمابنوقال-

."الأئمةمنواحد

ضعفه؟علىالاجماعفأينكلم

:قالواوعنه،عبدالواحدبقالقاسمعنهانفردوقد..."قوله-4

به".يحتجلاممنإنه

)2(

)3(

)5(

)6(

321.صالتقريب

6/502.النبلاءأعلامسير

)2/58(.للعجليالثقات

)4/912(.عديلابنالكامل

14(.)6/التهذيبتهذيب

.304صالصواعقمختصر
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العلم.أهلكلامنقلفيأمانةوعدم،وزوركذبايضافهذا

فيه:الائمةكلاموانظر

وأمتابعلهوجدإذاروايتهتقبليعني""مقبول:)1(الحافظقال-

شاهد.

.""وثق:)2(الذهبيوقال-

."حديثهيكتب":)3(حاتمأبووقال

.الثقاتفيحبانابنوذكره-

معالنسائيبهاحتجوقد.الحديث"حسن)4(:القيمابنوقال-

وحسن،مسلمشرطمنشدشرطافيهملهوأنالرجالفيتشدده

."الثقاتفيحبانابنوذكره،حديثهالترمذي

:السادسالمثال

:()اللهرحمهالقيمابنقال-

الإحسانذوالعرشإلهفحهيصاأولهمأنماجةابنوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.045صالتقريب

2.193/الكاشف

.7114/والتعديلالجرح

.404-304صالصواعقمختصر

9505(.-)5705برقمالأبيات
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الكفرانقامعذلك!ردوسالجنةدخولااولهمويكون

الايمانوشرائعورسولهقولهناصراللهدينفاروق

معقبا:)1(الكوثريقال

فيالخبرهذاوشأن،بهيستدلموضوعحديث،الله"قاتله

."0.05ضعيفرجالهبينيقالأنفوقالسقوط

الكذبعنتورعوعدمالكوثريمنجرأةسترىكماوهذا*-

بالاتي:يتضحوذلك،النقلفيوالتدليس

وعدمالحديثلهذابتضعيفهالابياتهذهعقبالناظمصرح-1

:)2(فقاللهقبوله

ببيانخالدايسمىروحم!فيهضعيفاثر"لكنه

نكرانذيغيرقطعا!ديقبالصالمخصوصعمومهكانصحلو

الكوثرييفتريفكيفالاثر،هذابتضعيفالناظممننصفهذا

به؟يستدلإنهويقولعليه

قبولهوعدموردهالحديثهذابتضعيفالناظمصرح2-

:قال)3(حيثالارواححاديفيبهوالاحتجاج

.183ص)1(

.2/394المقاصدتوضيح)2(

.148صالارواححادي)3(
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عن(سنده)وساقسننهفيماجهابنرواهالذيالحديثما"و

عمر،الحقيصافحهمن"أول:ع!يماللهرسولقال:قالكعببنأبي

حديثفهو"الجنةفيدخلهبيدهيأخذمنوأولعليهيسلممنولو

وقالبشيء،ليسعطاءبن"داودأحمد:الامامقالجدا،منكر

".الحديثمنكر:البخاري

؟الكوثرييزعمكمابالحديثواستدلالهالناظماحتجاجفأين

منأحدينصفلم.وتهويلمبالغةفيه"موضوع"حديثقوله-3

:الكوثريسوىوضعهعلىالائمة

وقدعطاء،بنداودفيهضعيفإسناد"هذا)1(:البوصيريقال-

."ثقاترجالهوباقي،ضعفهعلىاتفقوا

.جدا"منكرحديث"هذا:)2(الذهبيوقال-

.)3(الالبانيوضعفه-

ضعيفإنهفيهقالواماغاية:المدنيعطاءبنداودفإنوكذلك*

علىيحكمحتىالكذبأوبالوضعأحديصفهولم،الحديثمنكرأو

.الكوثريفعلكماموضوعبأنهحديثه

ليسرأيتهأحمد:قال،الحديث"منكر)4(:البخاري-قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)93(.برقم56()1/الزجاجةمصباج

202(.)2/الاعتدالميزان

)2148(.برقمالجامعضعيف

(.مجموعضمن)مطبوع)901(برقم431صالصغيرالضعفاء
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بشيء".

خطئهلكثرةبحالبهيحتجلاالوهم"كثير)1(:حبانابن-قال

لمذلكومعالجرحفيحبانابنتشدد)ومعلوم"صوابهعلىوغلبته

.(بالوضعيصفه

.""ضعيف:)2(الذهبيوقال-

."ضعيف":الحاقط)3(وقال-

الرد:هذاعلىملاحظتهيمكنمما:ر[بعا

قببحبكلفيهموالطعنالسنةأهلأئمةفيبالقدحالكتابامتلاء-

وإليك.ومشربهالكوثريهوىيخالفماقالواماإذاوهذا،القولمن

الامثلة:

عنهم:اللهورضيع!يماللهرسولصحابةفيقدحه-أ

حديثراوي(")السلميالحكمبن"معاويةعن*قال)4(

نصه:ماسبحانهللهالعلوإثباتفيهالذي)6(الجارية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/582)لمجروحينا

.(1/092)شفلكاا

.991صالتقريب

.59ص

.3432/الاصابة:فيترجمتهانظر

)6912(.رقمالبيتعندالقصيدةفيإليهالناظمإشارةستاتي
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هذاسوىلهولا،الصحابةفقهاءمنيكنلمالقصة"وصاحب

.")2(الصلاةفييتكلمأعرابياكانبل،)1(التحقيقفيالحديث

:(4)"عمرانوالدحصين"عنغقال)3(*

بالثقةووصفه(،فيه)مختلف-القصةصاحب-حصين"واسلام

حينرضاولاثقةيكنلمإنه:فيهيقالماوأقل،مجازفةمطلقاالرضا

."..الخبرثبوتتقديرعلىالمحادثة

الله:رحمهمالسنةأهلمنالحديثأئمةفيقدحه-ب

طافحةكتبهمممنوأمثالهالكوثريعلىبغريبليسالأمروهذا

أهلرأسهمعلىوكان،الإسلاموعلماءالدينأئمةفيبالطعن

)6(.السنةبهماللهحفظالذينالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

احاديثبضعةالإصابةفيالحافظلهاوردفقدالكوثريمنتلبيسوهذا

/3(.)432

وجاء)537(برقمالمساجدكتابفيمسلمفيالذيالحديثإلىيشير

فقلت:.القوممنرجلعطسإذلمجيداللهرسولمعاصلينا"بينا:فيه

شانكمماامياهواثكل:فقلتبابصارهمالقومفرماني"الله"يرحمك

(.الحديث...أفخاذهمعلىبايديهميضربونفجعلواإليتنظرون

.123ص

.225/الغابةاسد1/337،الإصابة:انظر

إسلاملقصةصحيحةباسانيدطرقا)1/337(الاصابةفيالحافظأورد

إليه.قليرجعلبعضهاتصحيحهالطبرانيعنونقلحصين

تراجم=فيالثاني"القسم)1/12(:التنكيلفيالمعلميالشيخقال
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المضمارهذافيالسبققصبحازقدالمتهافتالردهذاكانوقد

الامثلة:وإليك-والعافيةالسلامةاللهنسال-الدنس

في:)1(طعنه

الذهبي.-

.عديابن-

.داودابيابن-

بطة.ابن-

الدارمي.-

خزيمة.ابن-

حاتم.ابيابن-

احمد.الامامبنعبدالله-

يعلىهابي-

)1(

منهمثلاثمائةنحووهم(الكوثري)يعنيفيهمطعنالذينالائمة

الثلاثةوالأئمة،العوامبنالزبيربنعروةبنوهشام،مالكبنانس

."...الخطيبوفيهم

)59،176،178(،)79(،:المذكورةالتراجمترتيبحسبانظر:

،)801،901(،)123(،)151(،)184(،)011(،)011()912،013(

.)02(،)02(،)02(
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)1(

)2(

.السجزي-

الزنجاني.السعد-

.(الشريعة)صاحبالاجري-

:(1)وكذلك*

الكرجي.-

.(العرشكتاب)صاحبشيبةابيبنمحمد-

.الهروي-

الطبراني.-

الكوراني.البرهان-

الحنبلي.(الشدةبعدالفرج)صاحبالمنبجيمحمد-

.اصرمبنخشيش-

.(نيالقيروزيدابيابنرسالة)شارحالمالكيموهبابن-

)2(ص
!ثير.وعيرهم

*،)901(،)128(،)128(،)128(90(،)87(،)135(.)1

.(2422/)،(1/21)التنكيل:انظر

.59،85،591،161،181،802،263:التذكرةذيول:وانظر

267،926،:للبيهقيوالصفاتالاسماءعلىتعليقهوانظر:

،192،103.326،373
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منمؤلفيخلويكادفلا)1(،تيميةابنالاسلامشيخما*و

والله.والشتمالسبأقبحلهويكيلإلاتعليقاتهمنتعليقولا،مؤلفاته

.المستعان

،القولمنالقبيحعلىالمتهافتالردهذااحتواءخامسا:

:الألفاظمنوالفاحش

ذلك:أمثلةومن

السبكي:-أ

."...يعطلمبماالمتشبعالنحسهذا"وأما:قال)2(-

فساءسمعاساء،الفهمالبليدالفدمهذا"أبصر-قال)3(:

."...إجابة

."..وبلادةقحةإلاهذه"ما:)4(وقال-

."ولعنهماللهلعنهأقوالهمفيوأطال":()وقال-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.63012،913،167،168،صانظر:

.522،631،032،338،(188-ص)186:التذكرةذيول:وانطر

103.:للبيهقيوالصفاتالاسماءكتابعلىتعليقه:وانظر

.23ص

.26ص

31.ص

34.ص
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:(1)وقال-

."...صفته

هوبماوالسفاهةالاقذاعفيالخبيثهذا"وبالغ

:حرجولافحدث:الكوثريماو-ب

نأبينبينالزوماالكفريستلزمبماالقائلامرفيدور...":قال)2(-

.حمارا"أوكافرايكون

فيحتىالبلادةظاهر،الجهلبالغالناظملكن...")3(:وقال-

يقرعأنمثلهوحق،المتعلمينلصغارالظاهرةالمسائلهذهمثل

وأ"تيس:إنهعنهقالماإذامعذورفالمصنفحدهعندلهإيقافا

.".حمار".

قاتلشاء،كمافشنعالقومكلامالناظميفهم"لم)4(:-وقال

فتكها".ماالبلادةالله

فيتيميةلابنالناسأتبعمن"والناظم(:)وقال

دينه،أوعقلهفيمصابايكونأنبينمرهفيدور.....سخافاته

".قدوةمثلهيتخذلمنفتبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.19،29911،014،147،ص:كذلكنظر1و،116ص

28.ص

.95ص

62.ص

25.،65147،،91ص:كذلكوانظر.63ص
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بهتاناالقيمابنورمياوالكوثريالسبكيمنكلتجاسرلقدسادشا:

.والالحادوالزندقةبالكفروظلماوعدوانا

يقولا:مالمعليهمانتقوللاحتىكلامهمانصوإليلش-

السبكي:فاما-ا

.-.)1(

5تجروأكثروما،أوقحهوما،اللهلعنهالملحد"فهو:لمحيمولى-

."اللهأخزاه

دابراللهوقطع،لهتباالملحدهذاكلامانتهى...":)2(-و- يمول

."...كلامه

:الكوثريما-وب

.-.)3(

زندقةذلك"لان-:للسبكيكلامعلىمعلقا--لمحيمولى

كفرهفيبلغالناظمهذاأن....ظاهرومروق،مكشوفة

عنه،يغضيأنلمؤمنيحسنولاعليهالسكوتيجوزلامبلغا

".فيهيتساهلنولا

المعتقداتمنوكثير،البدعأصولعلىالردهذااحتواءسابعا:

مثل:الفاسدة

التجسيم:مثللصفاتوالعلونفيفيالأشاعرة*شبهات

.37ص(1)

55.ص)2(

.42،28،071ص:وانظر.821ص)3(
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.(2)لتركيبوا(1)لتشبيهوا

.العقائد)3(فيقبولهوعدمالواحدخبررد*

.)4(خارجهولاالعالمداخللااللهبأنالقول*

.()وفاتهمبعدوالصالحينبالانبياءالتوسلجواز*

.والقبور)6(بالأضرحةالتبركجواز*

ولكنالصلالاتهذهكلعلىللردهناالمقاميتسعولا

العلم.ميزانفيالردهذاقيمةللقارىءونبرزنشيرأنأحببنا

هلمنبغريبليسالكتابهذامنالموقفهذافانخيرا:و*

مؤلفاتتاثيربقوةشعروالانهم،منهمالمتاخرونسيمالاالبدع

تعالى.اللهرحمهماالقيمابنوتلميذهتيميةابنالاسلامشيخ

اللهولكن،مؤلفاتهمومنمنهمنالتالتيالكتبكثرتولذلك

.)7(العالمينربللهوالحمد،أمرهعلىغالب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

45.صانظر:

.164-163ص

.48122،126،128،133،،14صانظر:

35.صانظر:

.158-156(،)143،155صانظر:

.162صانظر:

شيخحياةمنمجموعة)أوراقفيالاسلامشيخأعداءباسماءثبتاانظر

مقدمةرسالةالامامبجامعةالعقيدةقسموفي.916صللشيباني(الاسلام

.([تيميةابنالاسلاملشيخالمناوئيندعاوى"بعنوانالدكتوراةدرجةلنيل

441



الرابعالفصل

المنظوماتمنوغيرهاالنونيةبينالموازنة

السلف:منهجعلىعقديةلمنطوماتمجملعرض()1

أثرمنلهلما،الناسحياةفيبالغةأهميةمنللشعرمايخفىلا

لايامهم.وحفط،نفوسهمفيووقع،واقعهمفي

وعظائم،أمورهممهماتيديبينيقدمونهالعربكانولذا

مجالسهم.منمجلسعنهينفكيكادلاديدناكانإنهبل،شؤونهم

بعيدا،أعلىومنازل،أكملغاياتإلىبهسماالإسلامجاءولما

،والهيامالعشقومرارات،التصابيونداءات،الهوىنزعاتعن

صاحبالاسلامفيالشاعرليكون،الممقوتةالجاهليةوعصبيات

،ورضواناللهمنتقوىعلىفيهابنيانهألسس،نقيةبيضاءرسالة

صدقه.وحسنهوكلامابلغمنمعانيهاواستقى

ترفعانبالشعرعليهماللهرضوانالامةسلفاهتمامكانهناومن

أهله.بهحوير،الباطلبهويحارب،أهلهابهوينصر،الحقكلمةبه

طريقفينوراللسالكتضيء،مباركةثروةذلكمنلنافتركوا

.زكاهوالحديثأطيبالمعانيمعينمنلهوتنبع،مسراه

ترىتكادلايمفينخوضفاناالثروةتلكنستعرضوحين

،العقيدةفينظموافقد،العلمفنونمنفنكلفيأيادفلهم،ساحله

صوله،والفقهوفي،وعلومهالحديثوفيوالتجويد،القراءاتوفي
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.والمعارفالعلومأنواعمنذلكغيرإلى،وقواعدهااللغةوفي

فقدرفعها،والعلومأشرفهووالاعتقادالتوحيدعلمكانولما

الابرارالامةلسلفوكان،العلميةالمنطومابفيمقدمةبمكانةحظي

التوحيد،حقيقةفيهابينوا،مباركةمنظوماتوالجماعةالسنةأهل

بحقفكانت.والصلالالزيغأهلعلىفيهاوردوا،مسائلهفيهاوقرروا

بهديالاستمساكثمرةإلاذاكوما،الحقمنهجفيثابتةأصولا

والسنة.الكتاب

الفنطوماتتلكمنلجملةعرضالقادمةالصفحاتوفي

بحوثايتطلبومما،المقامبهيطولمماأكثرهااستيعابإذ،العقدية

به.خاصة

:المنظوماتتلكفمن

الحسنبنمحفوظوهو:الكلوذانيالخطابأبيعقيدة-1

.هـ(015)تالبغداديالكلوذاني

.الخطابأبيترجمةعند)1(المنتظمفيالجوزيابنذكرهاوقد

مطلعها:

الخردالانساتنحووالسوقالمنجدالخليطتذكارعنكدع

بيتا.48:أبياتهاعدد

.17/153المنتظم)1(
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تها:عاضومو

باتباعوالنجاةالسعادةوأن،الامورمعاليإلىالهمةبصرفبدأها

اللهوحدانيةوهيالاعتقاد،فيمسائلبذكربدأثم.الحقالمنهج

وعظمته.بجلالهتليقالتيالعلىالصفاتلهوأنلهمثيللاوأنهتعالى

قررثم،وغيرهاوالكلاموالنزولوالاستواءكالعلولذلكمثلةوضرب

وتصديق،عملالايمانأنأبانثم،تعالىللهمخلوقةالعبادأفعالأن

فيترتيبهمالفضلفيترتيبهمنوالاربعةالخلفاءفضلذكرثم

الخلافة.

هـ(493)تالجزيريادريسبنعبدالملكمروانأبيقصيدة-2

:)1(والسنةالادبفي

بها.يوصيهملبنيهكتبهاقصيدةوهي

تذكريواعتيادالاحبهنأيوتصبريتجلديبعزمألوى

بيت.912أبياتهاعدد

موضوعاتها:

وقد-الفراقألموشكوى،وأحبتهأبنائهإلىالشوقبذكربدأها

واتباعوجلعزاللهبتقوىأمرهمثم-بيتاوسبعينتسعةذلكاستوعب

.بيروتفيالاسلاميالغربدارونشرتها،ناجيهلالبتحقيقمطبوعة)1(
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سبيلوسلوك،بالوحيوالائتمامبالطاعاتوالعملالمستقيمالصراط

،والمحدثاتالبدعوترك،بالسننوالاستنان،بالعلموالعمل،العلم

نإجورهمعلىوالصبر،الائمةمعوالجهادوالصلاة،الجماعةولزوم

الضراء،فيوالصبرالسراء،فيوالشكربالقضاء،والرضاجاروا،

.الأعمالجميعفيوتعالىسبحانهللهوالاخلاص

القرانأنأبانثم،والجماعةالسنةأهلعندالايمانحقيقةذكرثم

فيرونه،الجنةفيللمؤمنينيبدوتعالىاللهوأن،مخلوقغيراللهكلام

والميزانوالشفاعةالحوضأثبتثم،إدراكغيرمنالعيانرأي

تعالى،اللهمشيئةتحتالكبائرأهلأنأبانثم،القبروفتنة،والصراط

عمرثمبكرأبوأفضلهمنو،فضلهموذكر،الصحابةبموالاةأمرثم

أجمعين.عنهماللهرضيالعشرةبقيةثمعليثمعثمانثم

ثم،والادابالسننمنكثيراذلكبعدذكرثم،المراءبتركأمرثم

فيهابالزهدوأمرقرار،بدارليستوأنهابأهلهاالدنياتقلبذكر

.القصيدةهذهفيبهأوصىبمابالأخذأمرثم،الاخرةبالداروالتعلق

:داودابيابنحائية-3

الاشعثبنسليمانبنعبداللهبكرأبوالعلامةالحافطالاماموهو

.هـ(631-023)السجستاني

مطلعها:

تفلحلعلكبدعئاولاتكالهدىواتببعاللهبحبلتمسك

بيتا.33:أبياتهاعدد
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تها:عاضومو

كلامالقرآنأنقررثم،البدعةوهجربالسنةبالتمسكبالامربدأها

للخلقتعالىاللهتجلي:الاتيةالموضوعاتتناولثم،مخلوقغيرالله

الالهي،النزولإثبات،النقائصعنتعالىاللهتنزيه،القيامةيوم

واعطاؤهم،الصحابةوسائرالعشرةوباقيالراشدينالخلفاءتفضيل

،والميزانوالحوضونكيربمنكرالايمانبالقدر،الايمان،قدرهم

القبر،عذابإثبات،الشفاعةإثبات،النارمنالموحدينعصاةخروج

رأيمنالتحذير،الخوارجرايمنوالتحذيربالمعصيةالتكفيرعدم

النبيقولتقديم،وينقصيزيدوعملواعتقادقولالايمان،المرجئة

الحديث.اهلفيالطعنمنالتحذير،الرجالرأيعلىلمج!مم

الأندلسيمحمدالقحطانيبنعبداللهوهو:القحظاني)1(نونية-4

المالكي:

مطلعها:

القرانحرمةوبينكبينيوالفرقانالآياتمنزليا

بيت.686:ابياتهاعدد

موضوعاتها:

حدثثم،الحقلمعرفةيهديهانتعالىاللهإلىبالتوسلبدأها

عنهانقلوقد،متداولةمشهورةقصيدتهأنإلا،ترجمةعلىلهأعثرلم)1(

771.و077:البيتين.انظرنونيتهفيالقيمابنالامام
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ذكرثم،دينهونصرةرضاهاتباععلىاللهعاهدثم،عليهاللهالاءببعض

والاستواءوالعلمكالكلامإثباتهاووجوبتعالىاللهصفاتبعض

عبارةولامخلوقلاحقيقةاللهكلاموانهالقرانفيفصلثموغيرها،

تحدثثم،،بالوسطيةالسالكأمرثم.ذلكفيوقفولاحكايةأو

إثباتثم،ونعيمهالقبرعذابواثباتالبرزخعنثم،القدرإثباتعن

منفيهايكونوما،والميزانوالحوضكالصراطالقيامةفييكونما

برحمةالنارمنالموحدينوخروج،والنارالجنةدوامقررئم،أهوال

الشافعين.وبشفاعة،الله

صلاةعلىوتكلم،الإسلامأركانعلىالمحافظةعلىأكدثم

سائرعلىع!ي!نبيناافضليةقررثم،الروافضدينمنحذرثم.الجنائز

عائشةفضلوذكر،الاربعةالخلفاءبعدهالامةخيروأنالانبياء،

سائرثم،الرضوانبيعةوأهل،العشرةوفضل،وفاطمةوحفصة

الصحابة.بينجرىفيماالخوضبتركأمرثم،الصحابة

لاهليحفظبأنأمرثم،الثقاتأهلهعنالحديثبأخذأمرثم

باتباعأمرثم،الايمانفيالسنةأهلمذهبأبانثم،حقهمالبيت

والطبائعيين،الفلاسفةوطرقوأشباههالنجومعلممنحذرثم،العلم

الفرائضبعضعنتكلمثم،جميعهمالانبياءدينالتوحيدأنأبانثم

السحرأنوبيان،الساعةأشراطبيانذلكوتخلل،والسننوالاداب

حالةفيإلاالجدلعنوالنهي،الائمةعلىالخروجعنوالنهي،كفر

ذكرثم،الصلالفرقمنحذرثم،وادابهذلكطرقبيانمعالضرورة

إثباتهايجبوأنه،والنزولوالضحكواليدينكالوجهالصفاتبعض
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علىتكلمثم،القرآنفيفصلثم.تمثيلولاتشبيهغيرمنتعالىلله

القبولاللهبسؤالقصيدتهختمثم،قولهمبطلانوأبانالاشعرية

الله.رسولعلىوالسلاموالصلاة

بنعبدالواسعمحمدابيللشيخ:العقائد)1(وسراجالقصائدتاج-5

الحنبلي.الهرويالانصاريعبدالرشيد

مطلعها:

الآجالروعةعنوساهياالآمالبمتعةناعمايا

بيت.233تهابياأعدد

تها:عاضومو

فناءإلىالحياةهذهوأنالغفلةمنوالتحذيربالتذكيربدأها

منحذرثم،السنةباتباعإلايكونلاوانهالنجاةسبيلابانثم،وزوال

ولاتمثيلبلايكونوأنهالصفاتإثباتفيتكلمثم،وأهلهاالاهواء

الاسماءلبعضامثلةضربثم،تعطيلولاتاويلوبلا،تشبيه

كالميزانالقيامةفييكونماوبعضوالمعادالبعثذكرثم،والصفات

برقمالامامجامعةمكتبةفيميكروفيلمعلىمصورةمخطوطةوهي)1(

منطومتهفيذكرنهإلاترجمتهعلىاعثرفلمناظمهااما.5504/ف

المنظومةاخرفيوكتبهـ،481سنةمتوفىوهوالهرويإسماعيلابا

والله،الزمنيةالفترةهذههلمنفهوهـ،596وهونسخهاتاريخ

علم.
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المؤمنينرويةوإثبات،الشفاعةإثباتقررثم،ذلكونحووالصراط

لكلامه.وسماعهمالجنةفيلربهم

ناسخوشرعهالانبياء،خاتموانه،ع!يمالنبيفضلعنتكلمثم

ثمالصديقبكرأبونهوع!يمالنبيبعدالامةافضلعنثم،قبلهللشرائع

ثمالبيتوالبالجنةالمبشرينالعشرةذكرثم،عليثمعثمانثمعمر

أعلامبعضذكرثم،بإحسانلهمالتابعينثموالانصارالمهاجرينبقية

منوحذروالبدعالاهواءأهلرووسذكرثمبالثناء،السلف

الاماممذهبعلىللسنةهداهأنعليهاللهفصلأبانثم،طريقتهم

الله.رسولعلىوالسلاموالصلاةللهبالحمدأرجوزتهوختم،أحمد

:هـ()2(728)ت)1(تيميةابنالاسلامشيخلامية-6

مطلعها:

يسألللهدايةمنالهدىرزقوعقيدتيمذهبيعنياسائلي

بيتا.16:ابياتهاعدد

موضوعاتها:

أفضل،جميعهمالصحابةمحبةوجوب:كالاتيمرتبةهي

جاءتبماالقرانفيالقول-،عنهاللهرضي-الصديقأبوبكرالصحابة

وصيانتها،جاءتكماوإمرارهاالصفاتبنصوصالايمان،الاياتبه

)1(

)2(

الواردةالعباراتبعضلاجل،العلمأهلبعضإليهنسبتهافيشككوقد

فيها.

.الفوزانالشيخوتعليق،المرداويعمداللهبنأحمدبشرحمطبوعة



إثبات،الجنةفيلربهمالمؤمنينرويةإثبات،الكاذبةالاوهامعن

مثوىالنار،والصراطوالخوضبالميزانالاقرار،الالهيالنزول

القبر،فيلصاحبهالعملمقارنة،المؤمنينمثوىوالجنة،الكافرين

سنةلمتابعتهمالاربعةالائمةاعتقادصحةالقبر،فيالسؤالإثبات

ع!ي!.المصطفى

:هـ()1(728)تتيميةابنالاسلامشيختائية-7

ذميلسانعلىقيلتأبياتعلىالردفيكتبهاقصيدةوهي

فلماذاتعالىادنهبقضاءضلالهكانإذا:وقال،القدرعلىفيهااعترض

يعذبه؟

مطلعها:

البريةباريالعرشربمخاصممعاندسؤالهذاياسؤالك

بيت.124:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

عام،سابقاللهعلمنوالقدرإثباتعنفيهاالكلاممجمل

لاوأنهشيء،كلخالقنهو،نافذةوقدرته،شاملةتعالىومشيئته

فيخوضهمالخلقضلالأصلوأن،يسألونوهميفعلعمايسأل

أفعالهمفيواختيارقدرةلهمالعبادوأن.تعالىاللهأفعالتعليل

.8246/الفتاوىمجموعفيالقصيدةهذهانطر)1(
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قبيحها.علىويعاقبونويذمون،حسنهاعلىويثابونيمدحون

ابياتها:من

فرقةكلمنالخلقضلالصلو

لهحكمةيفهموالمفإنهم

فعلهاوجبالكونجميعفان

بعلةالالهفعلفيالخوضهو

الجاهليةمننوععلىفصارو

الخليقةباريالخلقربمشيئة

:القدر)1(في(بالجندي)المعروفالحنفيالدينعلاءتائية-8

برقمالإمامجامعةمكتبةفيميكروفيلمعلىمصورةمخطوطة)1(

تاريخيذكرولم،ثبتهماإلاالناظمعنفيهايذكرولم،8133/ف

متيقن.غيرالناظمعلىالتعرفجعلمما،النسخ

وأتيميةابنالاسلامشيخزمنفيكانأنهالجزميستطاعولكن

شيخعنهأجابالذيالسؤالنفسعنإجابةنظمهلأنهبيسير،بعده

)الجندي(:نسبتهممنالحنفيةتراجمفيرأيتولقد،الإسلام

فيالمضية)الجواهرفيذكره(،الجنديعمرمحمودبنحمدبن)

125،ص(التراجم)تاجفيقطلوبغاوابن1/932،(الحنفيةطبقات

2/301،(الحنفيةتراجمفيالسنية)الطبقاتفيالغزيالدينوتقي

كتابشارحأنهوذكروا.2/8017الظنونكشففيخليفةوحاجي

خليفةحاجيهـوذكر061سنةالمطرزيوتوفي،للمطرزيالمصباح

الدررفيحجرابنيذكرهولمهـ،751سنةكتبتالشرحنسخةأن

فيالبغداديذكروقد.السابعالقرنرجالمننهفالطاهر،الكامنة

سبعمائة.سنةحدودفيتوفيأنه201()صالعارفينهدية
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كليهما.والموضوعالغرضفيالاسلامشيختائيةمعتتفقوهي

مطلعها:

وحيلتيإليهحوليمنوأبرأبحكمةربيحكمبحمديقول

بيت.167أبياتهاعدد

بنحسينللشيخالحسنىالأسماءنظمفيالأسنىالقول9-

:عبدالوهاببنمحمدالاسلامشيخبنحسينبنعلي

مطلعها:

أجعلالثلاثةمجموعوللهأكملبالشكروالحمدالثناجميع

بيت.891:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

حالعنتكلمثم،تعالىللهاسماخمسينمنيقربمافيهانظم

دينهباعمنحالذكرثم،وجلعزربهمنخشيتهوشدةالتقيالمؤمن

القويمدينهواتباعوجلعزاللهبتقوىأوصىثمالدنيا،منبعرض

حوالوالبعثأحوالبعضعنتكلمثم،الخيراتفيوالمسارعة

فيالتقصيرمنتعالىاللهاستغفرثم،الجنةأهلوأحوالالنارأهل

!ك!يم.رسولهعلىوالسلاموالصلاةاللهبحمدقصيدتهوختم،حقه

ت)مشرفبنعليبنأحمدللشيخالتوحيد)1(جوهرة-01

هـ(:1285

.9صمطممثرفابنديوان)1(
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مطلعها:

والدعنشأنهالمتعاليالواحدالالهللهالحمد

بيت.238:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

الايمانعنتكلمثم،اللهرسولعلىوالصلاةللهبالحمدبدأها

الربوبيةبتوحيدفبدأالتوحيدانواععنتكلمثم،والاحسانوالاسلام

فضلذكرثمالعباد،القدروأفعالعنتكلمثم،والصفاتوالأسماء

ابانثملمجسو،محمدهووخاتمهمافضلهموانبينهموالتفاضلالرسل

الخلفاءأفضلهموأنبعامةالأولالقرنوفضللمجوالنبيأزواجفضل

أمرثم،السمرةأهلثمالأحديثمالبدريثمالعشرةبقيةثم،الاربعة

وأهوالوالبرزخالروحعنتكلمثم،الصحابةبينجرىعمابالكف

يخلدلاوأنه،آدمحلققبلأوجدتاوأنهماوالنارالجنةودوامالقيامة

توحيدعنتكلمثم،المكفراتبعضذكرثم،جهنمنارفيموحد

نصرةوجوبأبانثم،الايمانشروطذكرثم،الشركوأنواعالعبادة

بدأها.بماالارجوزةختمثم،الدين

:)1(مشرفلابنالقيروانيزيدأبيابنعقيدةنظم-11

مطلعها:

ظهراومايخفىمااياديهعلىمنحصراليسحمداللهالحمد

.9صمشرفابقديوان)1(
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بيتاه19:أبياتهاعدد

تها:موضوعا

أولأنذكرثم،رسولهعلىوالسلاموالصلاةاللهبحمدبدأها

عنتكلمثم،الصفاتبعضذكرثم،التوحيدهوالمكلفعلىواجب

والجزاءالبعثثم،ونعيمهالقبروعذابالموتثمبالقدر،الايمان

وبقاء،الجنةفيلربهمالمؤمنينورؤيةللقضاء،تعالىاللهومجيء

حقيقةبينثم،والصراط،والحوض،والشفاعةوالنار،الجنة

بعدالامةأفضلأنأبانثم،الامراوليطاعةوجوبذكرثم،الايمان

،بإحسانلهمالتابعونئمالاولالقرنوسائرالاربعةالخلفاءلمجيمالنبي

عنونهىبالاتباعأمرثم،الصحابةبينجرىعمابالكفأمرثم

بدأها.مابمثلالقصيدةختمثم،الابتداع

:)1(مشرفلابنوالجهميةالمعطلةعلىالمرمئةالشهب-12

مطلعها:

المعطليقولعماوسبحانهاكملفاللهاللهصفاتنفيتم

بيت.011:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

وجل،عزالبارئلصفابنفيهمفيالمعطلةعلىبالانكاربدأها

ثم،والنزولوالعلوكالاستواءالصفاتمننفوهماعلىبأدلةجاءثم

السلفاعتقادأبانثمورجالها،الاهواءوتركبالاتباعالمعطلأمر

.24صالسابقالمصدر)1(
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السابقين.نظميهفيسبقمابمنر

بنإسحاقللشيخالتوحيد)1(مسائلفيارجوزة-13

هـ()2(.9131)تعبدالوهاببنمحمدبنحسنبنعبدالرحمن

مطلعها:

الرشادمنهحسلوكإلىالهادياللطيفللهالحمد

بيت.325:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

وجوبثم،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهبالحمدبدأها

يدعومنضلالثم،العبادةتوحيدعنتكلمثم،الدينصولتعلم

بالاخذالامرثم،العبادأقعالثم،الشرعيالاولياءحقثم،الاموات

الأسماءعنتكلمئم،والايمانالاسلاممعنىبينثم،بالأسباب

تمثيل،ولاتكييفولاتاويلولاتعظيلبلاإثباتهاووجوبوالصفات

الدعوةأئمةبهارميالتيالشبهردثم،العبادةتوحيدبيانفيفصلثم

أبانثمالشفاعةئم،الشرعيةالزيارةعنتكلمثم،منهجهمسدادوأبان

ثم،ذلكونحوتوسلاشركهبتسميةوتلبيسهالامواتيدعومنضلال

كحياتهليستقبرهفيع!ي!لنبيحياةوأن،البرزخيةالحياةعنتكلم

حمدبنمحمد:جمع،الحسانالغررالقصائدمنالانسانكفايةانظر)1(

501.حمدصسيد

1/73.الناظرينروضة59،صنجدعلماءمشاهير:ترجمتهفيانظر)2(
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وفوعسببعنتكلمئم،بالشفاعةالناسأسعدمنأبانثم،الدنيافي

ذكرئم،الاولينشركمنأشدالمتأخرينشركنوالعالمفيالشرك

عنوالنهيبالمعروفالامرووجوب،بالطاغوتالكفروجوب

المنكر.

هـ()1(:9134)تسحمانبنسليمانالشيخ-قصائد14

والفرائضوالجماعةالسنةأهلاعتقادبيانعلىمنهاكثيرويشتمل

وقدأهلها،وذم،والبدعالاهواءمنوالتحذير،والسننوالاداب

.مجلدابلغديوانفيقصائدهأكثرجمعت

القصائد:تلكومن

:اعتقادهفيهايبينمنظومة-ا

مطلعها:

لمجتدمجيبمسؤولخيروياسيدخيريااللهمالحمدلك

بيت.174:أبياتهاعدد

موضوعاتها:

باتباعأمرثم،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهبالحمدبدأ

بأهليستغيثونالذينحالعنتكلمثم،والردىالشركوتجنبالهدى

الناظرينروضة002،صنجدعلماءمشاهير:ترجمتهفيانظر)1(

.1/125
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والاسماءالربوبيةوتوحيدالعبادةتوحيدبتحقيقأمرثمالمقابر،

لمجي!النبيفصلذكرثمالتوحيد،كلمةشروطذكرثموالصفات

أركانوتحقيقالاسلامأركانعلىبالمحافظةأمرثم،طاعتهووجوب

أهلوضلال،طريقهمعلىومنالقبورعبادتكفيرأبانثم،الايمان

نشرفيالجهودبذلوجوبذكرثم،منهمالبراءةأظهرثم،الابتداع

الشرعية.الحقوقجميعتأديةووجوب،بهاالتمسكووجوب،السنة

الأمالي:بدءمعارضة-ب

سراجنظمهاالتيالاماليبدءمنظومةبهاعارضقصيدةوهي

المبحثفيعنهاالكلام)ويأتيالماتريديالمذهبفيالأوشيالدين

فيأخطاءمنالقصيدةتلكمافيالمعارضةهذهفيبينوقد(.التالي

به،للأخذالحقوجهبانوففصلها،العباراتفيوإجمالالعقيدة

.لردهالباطلووجه

مطلعها:

الجلاللذيبالمديحونثنيالمقالفينبدأاللهبحمد

بيت.348:أبياتهاعدد

016



السلف:لمنهجمخالفةعقديةلمنظوماتمجملعرض)2(

التيوالقصائدالمنظوماتمنجملةإلىالمبحثهذافيأشير

الامة.سلفعقيدةمايخالفأصحابهافيهايقرر

أصحابها،باختلافالمخالفةشدةفيمتفاوتةمنظوماتوهي

ومنهم،الرافضيومنهم،الفلسفيومنهم،الاتحاديفمنهم

.وهكذاالاشعريومنهم،المعتزلي

بالكفرنطقمنومنهم،بعضمنللحقأقرببعضهمأنولاشك

الغرضوإنمامقامههذاليسذلكوتفصيل،فيهلامريةالذيالصريح

الشرمعرفةبابمنالمخالفةالمنظوماتلتلكأمثلةإلىالإشارةهو

ومطلعهاناظمهاوذكربذكرهااليهاالاشارةوستكون.اتقائهبغية

ستعرضولنمنها،شيءوذكرأبياتهاوعددتقررهاالتيوالعقيدة

السابق.المبحثفيفعلتكمامباحثها

:المنظوماتتلكفمن

:)2(هـ(632)تالفارضلابن)1(السلوكنظم1-

.الوجودوحدةعقيدةتقريرفيطويلةقصيدةوهي

بيت.176:تهابياأعدد

86.صالفارضابنديوان)1(

22/368.النبلاءاعلامسير:ترجمتهفيانطر)2(
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مطلعها:

مقلتيراحةالحبحمياسقتني

ابياتها:من

توجهتنحويالستالجهاتوكل

اقيمهابالمقامصلواتيلها

إلىساجدواحدمصلكلانا

تكنولمسوايصلىليكانوما

ومنها:

مسجدمحراببالتنزيلناروان

لقومهالكليمتوراةوأسفار

عاكفالبدفيللأحجارخروان

:قالأنالى

ملةكلمنالابصارومازاغت

صباغرةعنللشمسمناختاروما

انطفتوماالمجوسالنارعبدوإن

قصدهمكانوانغيريقصدوافما

جلتالحسنعنمنمحياوكأسي

وعمرةوحجنسكمنتمبما

صلتلينهافيهاوأشهد

سجدةكلفيبالجمعحقيقته

ركعةكلأدافيلغيريصلاتي

بيعةهيكلبالانجيلبارفما

ليلةكلفيالاحباربهايناجي

بالعصبيةللانكاروجهفلا

نحلةكلفيالافكارراغتوما

غرتيإسفارنورمنواشراقها

حجةألففيالاخبارفيجاءكما

نيةعقديظهروالموإنسواي
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:)1(الانسانيةالنفسفيسيناابنقصيدة-2

النفس.فيالفلاسفةمذهبفيهايقرربيتاعشرونوهي

مطلعها:

وتمنعتعززذاتورقاءالارفعالمحلمنإليكهبطت

:العراقمنالازريلكاظمالأزريةالقصيدة-3

والامامة.النبوةفيالاماميةرأيتمثلقصيدةوهي

الازرية()2(،القصيدةفيفي)الرزيةالملاحمحمودعليهاردوقد

فأكلت،بيتألفتبلغأنهامقدمتهافيذكرطبعهاالذيأنوذكر

بيت.587التحقيقعلىمنهابقيالذيوأن،منهاجملةالارضة

محمودردعلىوقفتولكني،القصيدةنصعلىأقفولم

عليها.ويردأبياتهابعضيذكروهو،السابقالملاح

أبياتها:من

عنه:اللهرضيطالبأبيبنعليوصففييقول

تراهاشيءكلعينففينالكوفيالمحيطةالايةوهو

حواهاماغيرهالفردصاحدالعلممفاتيحالذيالفريد

)1(

)2(

نصريالبير:تاليف(،البشريةلنفس1وسينا)ابنكتاباخرفيانظرها

.901صنارد

بغداد.هـفي0137سنةمطبوعة
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يرعاهاالذيالأكبرموسهانابلالمللبروضةطاووسوهو

عنهما:اللهرضيوعمربكرأبيفي-اللهقبحه-ويقول

عقلاهاكاهنمنلامورإلااحمدنداءيجيبالم

ولياهاأحمدماتواذاسيليهاأحمداأنعلما

بنإسماعيلالقاسمأبووهوعباد)1(:بنالصاحبقصائد-4

هـ()2(:385)تإدريسبنأحمدبنالعباسبنعباد

قصيدتهأشهرهاومن.والاعتزالالرفضمذهبفيهايقرروأكثرها

فيجيبها،الغزلمنهتريدامرأةوبينبينهمحاورةجعلهاوقد،اللامية

الرشادسبيلعنتسألهجعلهاثم،ولاشغلههمهمنذلكليسبان

بيتا.64وهي.والاعتزالالرفضمذهببتقريرفيجيبها

مطلعها:

ولاشغليهميمنماذاكفقلتبالغزلاستخففتالقاسمأباقالت

أبياتها:ومن

ومعتزليشيعيإنيفقلتبهتفوزدينمناخترتفماقالت

للقاضيالدينأصولفيعبادبنالصاحبقصيدةشرح-1انطر:)1(

لاحسنمحمدبتحقيق،المعتزلياليماني،البهلوليأحمدبنجعفر

ياسين.

ياسين.الحسنمحمدبتحقيقعباد،بنالصاحبديوان-2

.16511/العبلاءاعلامسير:ترجمتهفيانظر)2(

164



الجدلواحدفانيكلافقلتنظرعندنتقداماقلدتقالت

والعللالاقوالفيبالفكرفقلتبههاتالحقعرفتفكيفقالت

ومطلعها:،)1(الاعتزالمذهبفيهايقرربيتا07تبلغارجوزةوله

العبيدقبائحعنوجلنديدعنجللربيحمدا

الوعيدوفيالوعدفيوالصدقوالتوحيدبالعدلادينه

ذلكوفي،السابقينالمذهبينفيهايقررقصائدهفاكثركلوعلى

يقول:

وسطهيرىقلبيعنلوشق

جانبفيوالتوحيدالعدل

كاتببلاخطاقدسطران

)2(جانبفيالبيتاهلوحمث

الدينصدربنالدينجلالبنبيكلخضرالنونية)3(القصيدة-5

.هـ)4(863تالحنفيالرومي

04منيقربابياتهاعدد،الماتريديالمذهبعلىمنظومةوهي

بيتا.

.05صالديوانانظر)1(

.184صالسابقالمصدر)2(

1115/خ.برقمالامامجامعةمكتبةفيمخطوطة)3(

.2/178التالمعللسخاويالقرنلاهلاللاميعالضوء:فيترجمتهانظر)4(
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مطلعها:

بطلاناثارعنالحكممنزهوالشانالوصفعاليللهالحمد

ابياتها:ومن

بامكانحفتسلسلةاحادانقطعتمالولاهواجبإلهنا

بانيصانعقديموجودعلىشاهدةوالاركانالحوادثكذا

بالثانيالقولينفيتواردلاإذمخالفةعنخلواالخلائقخلق

سيانالإمكانمعالوجوبحكمافماالممكناتمثلليسوذاته

كوانولاعراضمحلاولاعرضاولاخبراولاكلاوليس

الدين:علوممنالضروريعلىالمعينالمرشدمنظومة6-

ت:الفاسيالاندلسيعاشربنعليأحمدبنلعبدالواحدبن

هـ)1(.2301

والطريقة،المالكيوالمذهب،الاشعريةالعقيدةفيمنظومةوهي

الجنيدية.

ب)ميارة(.الشهيرالمالكيمحمدبنأحمدبنمحمدشرحهاوقد

المرشدشرحفيالمعينوالموردالثمين)الدر:شرحهسمىو

للمحبيعشر،الحاديالقرناعيانفيالاثرخلاصة:فيترجمتهانظر)1(

.3/69
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(.المعين

.(...الثمينالدر)مختصر:وسماه،الشارحنفساختصرهثم

بيت.032المنظومةأبياتبلغتوقد

المنظومة:مطلع

القادرالالهباسممبتدئاعاشربنعبدالواحديقول

:قالثم

تفيدللاميأبياتنظمفيالمجيداللهمنفالعونوبعد

السالكالجنيدطريقةوفيمالكوفقهالاشعريعقدفي

أبياتها:ومن

عمالمطلقوالغنىالبقاءكذاوالقدمالوجودللهيجب

والفعالووصفالذاتووحدةمثالبلالخلقهوحلقه

واجباتذيبصركلامسمعحياةعلمإرادةوقدرة

ت)اللقانيحسنبنإبراهيمبنلابراهيمالتوحيد،جوهرة-7

هـ()1(:0401

الاشعري،المذهبتقريرفيمنظومةوهي

.هـ(1277)تالباجوريمحمدبنإبراهيم

1/6.للمحبيالاثرحه:فيترجمتهانطر)1(
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مطلعها:

صلاتهمعاللهسلامثمصلاتهعلىللهالحمد

التوحيدعنالدينخلاوقدبالتوحيدجاءنبيعلى

ابياتها:ومن

دلاقدالذياللفظعلىإحملدلاللحدوثنصوكل

الجهاتفيكالكونحقهفيالصفاتذيضدويستحيل

ومنها:

فلتعرفامؤثرايكنولمكلفاكسبللعبدوعندنا

اختيارايفعلكلاوليس!اختياراولامجبوراوليس

احمدالعباسلابي)1(،السنةأهلاعتقادفيالدجنةإضاءة-8

:هـ()2(1401)تالمالكيالمقري

005منابياتهاتقرب،الاشعريالمذهبتقريرفيمنظومةوهي

سما.

كطبعةسعودالملكجامعةمكتبةفيوموجودة،مغربيبخطمطبوعة)1(

0أعم142التصنيفرقم،نادرة

1/1237الاعلام1/203،للمحبيالاثرخلاصة:فيترجمتهانظر)2(

للزركلي.

168



الاشعريالمالكيالمغربيالمقريالفقيرأحمديقول

عبيدهبهاعتنىماأجلتوحيدهالذيللهالحمد

أبياتها:من

المؤلفللنظر6إعمالهالمكلفعلىواجبأول

الجليلالمصورمعرفةالدليلهذامنيستفيدكي

بنعليالدينسراجالحسنلابيالتوحيد،فيالأماليبدء-9

.هـ()1(956بعد)تالاوشيعثمان

.الماتريديالمذهبتقريرفيمنظومةوهي

)ضوءباسمالقاريعليشرحهاوقدبيتا،67أبياتهاوتبلغ

.الامالي(بدءشرحالمعالي

سحمانابنالشيخأنإلىالاولالمبحثفيالاشارةسبقتوقد

مافيها.بعضعلىرداعارضهاقد

مطلعها:

كاللاليبنظملتوحيدالأماليبدءفيالعبديقول

أبياتها:من

انفصالذاسواهغيراولاذاتعينليستاللهصفات

40.31/الاعلام:ترجمتهفيانظر)1(
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الزوالمصوناتقديماتطراوالافعالالذاتصفات

ومنها:

المقالجنسعنالربكلامتعالىمخلوقاالقرانوما

واتصالالتمكنوصفبلالكنالعرشفوقالعرشورب

الاهاليأصنافذاكعنفصنوجهاللرحمنالتشبيهوما

بحالحوالووأزمانوقتالديانعلىيمضيولا

العدويالدرديرلاحمد،السنيةالعقائدفىهالبهيةالخريدة-01

.هـ()1(1012)تالخلوتيالمالكي

وهناك،نفسهالناظمشرجهاوقد،الاشعريالمذهبفيوهي

السباعي.صالحالسعودأبولمحمدعليهاحاشية

بيتاه71أبياتهاوتبلغ

مطلعها:

بالدرديرالمعروفاحمدأيالقديررحمةراجييقول

الماجدالغنيالفردالعالمالواحدالعليللهالحمد

ابياتها:من

العليوالربالقدوسوالطاهروالوليوالجميلالجليلفهو

.1244/الاعلام:فيزحمانظر)1(
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والسفهالانفصالوالاتصالوالجههالحلولعنمنزه

بالاشياءالمحيطعلمهأيللرائيسبعةالمعانيثم

أرادهكائنشيءوكلإرادهوقدرةحياته

المرافاطرحالامرغيرفالقصدأمراقدبضدهيكنوإن

المقامافاحفظالكائناتفيأقساماأربعاعلمتفقد

المختارالفاعلالالهفهووالابصاروالسمعكلامه

:المنظوماتمنوغيرهاالنونيةبينالموازنبن)3(

عالية،ومكانة،عظيمقدرمنالنونيةبهتحظىماتقريرسبققد

أبوابفيمهفامرجعاتجعلهاواسعةعلميةمادةمنتشملهوما

ومشوقللنفوسمحبببنظم،والصلالالزيغأهلعلىوالردالاعتقاد

منغيرهاعلىظاهرسبقلها،البابهذافيفريدةفكانت،للأذهان

.والبيانالتفصيلسعةفيالمنظومات

فانالمنظوماتمنوغيرهاالقيمابنالامامنونيةبيننوازنوحين

منها:أمورفييظهرتميزها

تجدتكادولا،بيتالافستةمنتقربحيث،الابياتكثرة-1

تساويه.أنعنفصلا،العددهذامنتقربموضوعهافيمنظومة

والتفصيلتبحثها،التيالاعتقاديةالمسائلتقريرفيالتوسع-2

يتعلقفيماوخاصةلها،والعقليةالشرعيةالادلةوجمعبيانها،في

وأفعاله.وصفاتهتعالىاللهبأسماء
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الائمة.عنوالنقولالمصادر-كثرة3

وتفنيدها.حججهموايراد،المخالفيناقوالعرض-4

تقريرها.فيزيادةالمباحثبعضفيالتكرار-5

ويقارنها،المنظومةهذهيقرأمنلكلتتجلىظاهرةملامحفهذه

.الموجودةالمنظوماتمنبغيرها

منظومتينالمبحثهذافينستعرضذلكفيالمثالولضرب

نتائحنذكرثممباحثهما،ونجملبناظميهما،ونعرفمشهورتين

وهما:،النونيةوبينبينهماالموازنة

السفاريني.محمدللشيخالمضيةالدرة-1

الحكمي.حافطللشيخالوصول-سلم2

الشيخللعلامة،الموضيةالفرقةعقيدةفيالمضيةالدرة:أولا

[لسفاريني:محمد

:بالناظم)1(التعريف

الشهرةالسفارينيسليمانبنسالماحمدبنمحمدبنهو

الفضللأبيعشرالثانيالقرناعيانفيالدررسلك:فيترجمتهانظر)1(

بنلمحمدالحنابلةضرائحعلىالوابلةالسحب4،31/المراديمحمد

العميمينعبدالرحمنود.زيدأبوبكرد.،تحقيقحميد،بنعبدالله

.2/983
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هـ1114سنةولد،الدينشمسالعونأبوالحنبليالنابلسيوالمولد

رحلثم،العظيمالقرانوتلابهاونشانابلسقرىمنسفارينبقرية

إسماعيلبنعبدالغنيالشيخعنبهافاخذالعلملطلبدمشقإلى

الفرجوأبيالغزيعبدالرحمنبنمحمدوالشيخالنابلسي

وغيرهم.المجلدالدينمحييبنعبدالرحمن

الزمنفيلغيرهيحصلمالماليسيرالزمنفيالعلممنلهوحصل

والذكاء،بالفضلواشتهرنابلستوطنثمبلدهإلىورجعالكثير،

مسندثلاثياتشرحمنها:العديدةالتصانيفوصنفوأفتىودرس

سيرةفيالانوار)معارجسماهاالصرصرينونيةوشرح،أحمدالامام

لابنالادابمنظومةشرحفيالالبابوغذاءالمختار(،النبي

)الدرةالمنظومةوهذه،الاخرةامورفىالزاخرةوالبحور،عبدالقوي

البهيةالانوارالوامع:سماهمطولاشرحاشرجهاوقدالمضية(

مناللهرحمهوله.(،.المضيةالدرةبشرحالاثريةالاثاروسواطع

هـبنابلس1188سنةشوالفيوفاتهوكانتالكثير،الشيءالاشعار

تعالى.اللهرحمه

مطلعها:

والارزاقالأسبابمسببالباقيالقديمللهالحمد

بيت.403:أبياتهاعدد
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مباحثها:

:)1(كالتاليمرتبةوهي

والهالرسولعلىوالسلاموالصلاة،وتمجيدهتعالىاللهحمد-

وصحبه.

التوحيد.علمأهمية-

بنأحمدالاماماعتقادعلىنظمهالعقدهذاأنإلىالإشارة-

الله.رحمهحنبل

ع!يدالنبيباتباعالنجاةوأن،الافتراقحديثإلى-الاشارة

الاثر.أهلمنهجهووهذا،وصحبه

ردهاوعدم،جاءتكماوإمرارهاالصفاتنصوص-إثبات

.والاراءبالعقول

.الصفاتفيالتاويلذم-

مغبته.منالاثرهلونجاة،التاويلفيالنظراهلاختلاف-

تعالى.اللهمعرفةالعبيدعلىواجبأول-

تعالى.اللهوحدانية-

كذاته.قديمةتعالىاللهصفات-

فيهاقررالتيالمباحثبعضعلىالموازنةنتائجفيالتعليقياتي)1(

السنة.أهلمعهجيخالفما-اللهرحمه-العاظم
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توقيفية.الحسنىالاسماء-

.الاشاعرةيثبتهاالتيالعقليةالسبعالصفاتذكر-

قديم.نهوتعالىاللهكلامذكر-

تعالى.اللهعنوالجسميةوالعرضيةالجوهريةنفي-

.الاستواءاثبات-

تعالى.اللهعنالحدنفي-

بذاته.علماالاحاطةوعدم،تعالىللهالصفاتلزوم-

تمثيل.غيرمنالدليلفيجاءماكلثبوت-

النقائص.عنتعالىاللهتنزيه-

.الاصولمسائلفيالتقليدعنالنهي-

بالتقليد.الناسعواممنالجزمجواز-

خلقهتعالىاللهوأن،مخلوقتعالىاللهسوىشيءكلانإثبات-

لحكمة.

.العبادأفعالخلق-

الكسب.إثبات-

.جرمولاذنبغيرمنللورىتعالىاللهتعذيبجواز-

.الحيوانإلىتعالىاللهيسوقهماكلوأنه،الرزقعلىالكلام-
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له.المقدربأجلهميتالمقتول-

وطاعته.تعالىاللهعبادةوجوب-

.مقدركلوقوع-

المقضي.دون،بالقضاءالرضاوجوب-

عليه.التوبةووجوب،تكفيرهوعدم،الكبيرةصاحبتفسيق-

المشيئة.تحتفهوالكفردونخطاياعلىماتمن-

للدين.نصحهيستبنمالمونحوهالزنديقإسلامقبولعدم-

بالمعصية.وينقصبالطاعةيزيد،وعملواعتقادقولالايمان-

شك.غيرمنالايمانفيالاستثناء-

الاثر.أهلمتابعة-

.مخلوقغيرولامخلوقللايمانيقاللا-

الكاتبين.بالكرامالايمان-

القبر.وفتنةبالبرزخالايمان-

.تعدملاوأنها،مخلوقةالعبادأرواح-

منها:وذكرها،الساعةبأشراطالايمان-

.المهدي-1

.السلامعليهعيسىنزول-2
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له.السلامعليهعيسىوقتل،الدجالخروج-3

.وماجوجياجوجخروج-4

الكعبة.هدم-5

.الدخان-6

.القرانذهاب-7

مغربها.منالشمس-طلوع8

الدابة.-9

المحشر.ارضإلىالناستسوقالتيالنار-01

والنشور.والبعث،الصورفيبالنفخالايمان-

والحوضوالصراطوالميزانوالصحفبالحساب-الايمان

والكوثر.

الشفاعة.إثبات-

والنار.بالجنةالايمان-

فيها.الكبائراهلمنالناريدخلمنخلودعدم-

فنائهما.وعدم،والنارالجنةوجود-

الجنة.فيلربهمالمؤمنينرويةإثبات-

بهم.ورحمتهعبادهعلىاللهنعماعظممنالرسلإرسال-

177



.لنبوةاشروط-

.واختياراصطفاءالنبوة-

ع!ي!.بمحمدالنبوةختم-

انشقاق،المعراج،القران:ع!ممومعجزاتهخصائصه-بعض

القمر.

ثمالرسلسائرثمالعزمأولووبعده،العالمينسائرعلىفضله-

هالانبياء

.الانبياءعصمة-

ونحوهما.والشرابللطعاموحاجتهمبشريتهم-

عثمانثمعمرثمبكرأبوأفضلهمنو،وفضلهمالصحابةذكر-

.الشجرةأهلثم،بدرأهلثمالعشرةباقيثمعليثم

عنهما.اللهرضيوعائشةخديجةفضل-

عموما.الصحابةفضل-

فضائلهم.بعضذكر-

ذلك.فيمجتهدوننهمو،بينهمجرىعماالسكوت-

الصحابة.بعدالامةأفضلالتابعون-

.الاولياءكراماتإثبات-
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الملائكة.علىالبشرصالحيتفضيل-

عليه.وماوماللامام،وشروطهاالامامةعلىالكلام-

معصية.غيرفيالامامطاعةوجوب-

وفرضيتهماودرجاتهما،المنكرعنلنهيوبالمعروف-الامر

كفاية.فرض

والنهي.الامرفيبالنفسالبدء-

.العلوممداركعلىالكلامتتضمنخاتمة-

رسوله.علىوالسلاموالصلاةللهالحمد-

وغيرهم.الاربعةكالائمةالدينأئمةعلىالثناء-

الموازنة:نتائح-

.الابياتعددفيالفارق-1

نأحينفيمباحثها،جميعفيالسلفلمنهجالنونيةالنزام-2

السلف،لمنهجالمخالفةالمسائلبعضتقريرفيهاوقعالمضيةالدرة

علىمبنيوذلك،الاشاعرةمنهجعلىالناظمكلامجرىأكثرهافي

فيقررهكما،والجماعةالسنةأهلفيوالماتريديةللأشاعرةإدخاله

.)1(للمنظومةشرحه

1/73.الانوارلوامع)1(
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مخالفةمسائلمنالمنظومةهذهفيماوقعيليفيماوسأستعرض

الكافيةمنفيهاالحقوجهويبينيردهاماذكرمع،السلفلمنهح

الشافية:

:الصفاتنصوصفيقوله-أ

ثقاتعنالاخبار2فياوصحالاياتمنجاءمافكل

واعلما)1(نظاميمنفاسمعجاءقدكمانمرهالاحاديثمن

ذإ،ظاهرةفيهماالمخالفةنلحظفلاالبيتينهذيننتأملوحين

الامة.سلفعنمعهودهذامثلإطلاق

حيث،البيتينلهذيننفسهالناظمشرحعنديتضحالمأخذولكن

فيتعالىاللهعنماجاء"فكل:فقال،التفويضأهلإليهيذهبماقرر

الثابتةبالاسانيد،الاخبارفيمجيئهأوصح،القرانيةالآياتمنالقران

المرضيونالضابطونالعدولوهم،النقلفيثقاترواةعنالمرضية

الصحيحةالاحاديثمن،والتعديلبالجرحالعارفينالفنأهلعند

لاالذيالمتشابهمنفهوتمثيلاأوتشبيهايوهممماالصريحةوالاثار

نأإلى-...جاءكماتعالىاللهعندمنوبأنهبهنؤمن،اللهإلايعلمه

فانه،حقيقةعنهمنزهتعالىفاللهحدوثاونقصاأوجبماوكل:قال

عدمالسلفومذهب،فوقهغايةلاالذيالكمالمستحقتعالى

إلىعلمهوتفويض،عنهوالسكوتهذا،مثلفيالخوض

.139/الانوارلوامع)1(
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ث)1(
".لله

منماجاءكليثبتونفإنهم،السلفلمنهجمخالفتفويضوهذا

ربهمإلىبالكيفالعلمويكلونبمعانيهاالعلممعوأفعالهتعالىصفاته

وتعالى.تبارك

)2757،ذلكتقريرفي-تعالىاللهرحمه-القيمابنالامامقال

:)2758

للديانوالاوصافأسماءادأثبتواقدأنهمعليهمواشهد

للايمانالاركانوهذهتالصفاأحكامالاحكاموكذلك

أيضا:الصفاتفيقوله-ب

)2(عظيمةثابتةأسماؤهقديمةكذاتهصفاته

الذاتصفاتبينليفرقفيهالتفصيلمنلابدمجملالكلاموهذا

.الافعالوصفات

انواعمننوعايبينالتفريقعدمالبيتهذافيالناظمومراد

والفعليةالذاتيةوتعالىسبحانه"صفاته:الشرحفيقالفقد،الصفات

حادثةكانتلوإذ،لوجودهاابتداءلاقديمة،شأنهعزكذاتهوالخبرية

.79-159/الانوارلوامع)1(

022(.)1/قولهبهويلحق،1112/الأنوارلوامع)2(

الجلالذيللهقديمةوالافعالالصفاتفسائر
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عنالمعظمةوصفاتهالمقدسةذاتهتعالت،محدثإلىلاحتاجت

.")1(الحقائقلسائرمخالفةذاتهحقيقةفإن،ذلك

تعالىاللهصفاتالكلامأهلبهنفى،مجمللفط()قديمة:فقوله

حادثاخلفايجعلهاوالمشيئةبالارادةتعلقهاأنظنواحيث،الفعلية

نفيإلىالكاذبالظنهذافقادهموتعالىتباركاللهذاتفييحل

.الذاتكقدمقديمةوجعلهاآحادها

فالذاتية،الفعليةوالصفاتالذاتيةالصفاتبينالتفريقهووالحق

أنهابمعنىالآحاد،حادثةالنوعأزليةفهيالفعليةأمامطلفا،أزلية

ومشيئته.تعالىاللهبإرادةتتعلق

:8933(-)6933التفريقهذاتقريرفيالقيمابنالاماميقول

التبيانقسمةفهذي!الوأفأوصافنوعانإذافهما

بالبرهانبالموصوفالفعلمقيايستدعيبالأفعالفالوصف

فرقانمنقطذينكبينإنماالافعالسوىبالمعنىكالوصف

الاشاعرةيثبتهاالتيالسبعللصفاتالنظمبدايةفيتقريره-ج

فيشأنالهاأنأوعليها،الاقتصاريوهمالصفاتمنغيرهادون

غيرها.دونالاثبات

بهذهلابتدائهالدافعأن-تعالىاللهرحمه-الناظمذكروقد

.1116/الانوارلوامع)1(
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مامنهاتعالىصفاتهكانت"ولما:فقال.عليهاالاتفاقهوالصفات

تعالىفعلهكصفاتفيهاختلفماومنها،السبعكالصفاتعليهاتفق

صفاتالسبيعوهيفيها،عليهاتفقبمابدأونحوها،وغضبهورحمته

.()1"..الثبوتية

جعلأنهالمأحذولكن،غيرهايثبتلاالناظمأنهذامنيفهمولا

.معتبرةالصفاتمنيثبتونهفيماالسنةلاهلالكلاماهلمخالفة

فيالكلاملاهلمخالفةلاياعتبارفلاالقيمابننونيةفيأما

هوكمامفصلافيهاالصفاتذكرونرى،وتعالىتباركالبارئصفات

تقريرها.فيالكريمالقرانمنهج

منكثيرافيهذكركاملافصلاالنونيةفيالقيمابنالامامعقدوقد

.معانيها)2(عنوتكلم،وصفاتهتعالىاللهأسماء

تعالى:اللهكلامفيقوله-د

والتنزيلالقرانمحكممنجبريلمعجاءماوأن

)3(عليميابالنصالورىأعياقديمسبحانهكلامه

نوعها:الافعالصفاتأزليةاعتقادعلىمبني"قديم"فقوله

.1013/الانوارلوامع)1(

.بعدهوما3223رقمالبيت)2(

)1/943(:قولهبهويلحق.1013/الانوارلوامع)3(

فابحثواقديمقرانوكلمحدثالركوعنحوففعلنا
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.الاحاددونالنوعأزليةبأنهاذلكفيالحقبيانسبقوقد.واحادها

فيهيلحظالكلامصفةفي-اللهرحمه-الناظمكلامتأملومن

.والاختلافالترددبعض

ورد)1(.القرانبخلققولهمفيالمعتزلةعلىالشرحفيردفقد

إبطالفينصوصاونقل،النفسيبالكلامقولهمفيالاشاعرةعلى

سبحانهكلامهأنمنالسلفمذهبتقريرفينقولاوأوردذلك)2(.

إرادةتحتداخلنهو،وصوتبحرفنهو،يعودواليهبدأمنهوتعالى

.شاء)3(متىشاءإذايتكلمتعالىفادلهومشيئتهتعالىالله

مذهب"وتحرير:ذلكفيالسلفمذهبتحريرفيقالإنهثم

كلامالقراننو،قديمكلامهوأن،مركمامتكلمتعالىاللهأنالسلف

.")4(ومعانيهحروفهقديموأنه،الله

فيمثبتوهو،اللهكلامهوالقرانهذا"بلأيضا:وقال

هوليسالقراءمنمسموعاعنهمبلغااللهكلاموهو،المصاحف

.(")مخلوقالعبدوصوت،قديمفكلامه،تعالىمنهمسموعا

أنهإلا،النفسيبالكلامالقائلينموافقةالنظمفيكلامهفظاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.1133/الانوارلوامع

.1165/الانوارلوامع

.1134/الانوارلوامع

.1/137الانوارلوامع

.1/138الانوارلوامع
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وأصواتاحروفاتعالىاللهكلاميكونأنواختار،الشرحفيذلكخالف

ومعانيه.حروفهأيضاقديموأنه،مسموعة

المسألةهذهفان-تعالىاللهرحمه-القيمابنالامامنونيةفيأما

وأجلىبيانبأوضحعليهماللهرضوانالسلفمنهجعلىقررتقد

حججهم.ودحضت،فيهاالمخالفينأقوالوردت،حجة

المسألةهذهفيالسلفمنهجتقريرفيالقيمابنالاماميقول

9273(-:)2741

والقرآنبالوحيمتكلمسبحانهأنهعليهمواشهد

بالفرقانالمبعوثإلى51وأدمنهكلامهالامينسمح

يفترقانليسومعنىلفظاحقيقةالعالمينربقولهو

:يقولذلكوفي،الصفاتفيالمحدثةالالفاظلبعضذكرههـ-

العلاذوتعالىجسمولاعرضولابجوهرربناوليس

يحد)1(أنتعالىقدكيفغيرمنوردكمااستوىقدسبحانه

والسنة،الكتابفيبماعنهاالاستغناءالالفاظهذهفيوالاصل

لذلك-تقوملضرورة-تذكروحين،إثباتاولانفيالافيهايتكلملاوأن

فيها.التفصيلمنلابدفانه

فيفصلاالنونيةفي-تعالىاللهرحمه-القيمابنالامامعقدوقد

.1181/الانوارلوامع)1(
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حقعلىالمشتملةالمحدثةالالفاظهوالتعطيلأهلبلاءأصلأن

.)1(بيانولاتفصيلبلالهاوقبولهم،وباطل

قوله:فيللكسبلهإثت-و

لاهييالناكسبلكنهاللهمخلوقةأفعالنا

مرادأوضدهاطاعةمنالعباديفعلهماوكل

تمارولافافهملنامنهاضطرارماغيرمنلرئنا

فيالاشاعرةمذهبتقرير-تعالىاللهرحمه-الناظمكلاموظاهر

اصطلاحفي"والكسب:الكسبتعريففيقالحيثالعباد،أفعال

هو:وقيل،واختيارمحدثةلقدرةمقارناالفاعلمنوقعماالمتكلمين

تعريفه.فينقولانقلثم")2(،المكتسبفيمحدثةقدرةفيماوجد

"فلقدرة:فقالمنهالفعلإيجادفيتأثيراالعبدلقدرةأنقررإنهثم

بالاعانةبلوالاستبداد،بالاستقلاللافعلهإيجادفيتاثيرالعبد

.الجواد")3(المختارالفاعلمنوالتمكينوالاذن

عندالمقررالكسبلمعنىمخالفالعبدلقدرةالتأثيرهذاوإثبات

لذلك؛الاختلافبعضتعالىاللهرحمهكلامهفيفحصلالأشاعرة

الجبريةأنهمذكرعليهموردالبابهذافيالمخالفينقولحكىحين

.بعدهوما)4936(رقمالبيتانطر)1(

.1192/الانوارلوامع)2(

.1692/الانوارلوامع)3(
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السنةهلأما،أخرىجهةمن)المعتزلة(والقدرية،جهةمنالغلاة

احدالاشاعرةقولوجعل،قولينلهموحكىذلكفيالوسطفهم

فلم،والجماعةالسنةأهلفهمالمتوسطون"وأما:فقال،القولين

المحتجينالجبريةإفراطيفرطواولم،النفاةالقدريةتفريطيفرطوا

ومنالاشعريمذهب،مذهبينعلىوهؤلاء،اللهمعاصيعلىبالقدر

نأإلى-.".السنةوأئمة،الامةسلفومذهب،الخلفمنوافقه

قادرأنهومعناهكسباللعبدأثبتمنهموافقهومنالاشعريإن"ثم:قال

.")1(ذلكفيلهاتاثيرلاقدرتهكانتوانفعلهعلى

السنةلاهلواحداقولاالقيمابنالإمامحكىفقدالنونيةفياما

تعالىاللهإرادةتحتداحلةالعبادأفعالأنوهو،المسألةهذهفي

حقيقة.فاعلوهاأنهمعلىإليهممنسوبةوأنها،ومشيئته

السنةأهلعن-تعالىاللهرحمه-يقولذلكوفي

2787(:)2788-

والعصيانالطاعاتحقيقةنفاعلوهمأنهمعليهمواشهد

الرأيانفبئستالقضاءنفيهكذامحالعندهموالجبر

تعالى:اللهأفعالتعليلنفيفيقوله-ز

جرىجرمولاذنبماغيرمنالورىيعذبللمولىوجاز

11.31/الأنوارلوامع)1(
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)1(يسأللافعلهعنلانهيجملتعالىمنهمافكل

تعالى،اللهأفعالفيوالتعليلالحكمةنفيعلىمبنيالكلاموهذا

نأو،إحسانهملهمويضاعفالمطيعينيثيبأنفعلهفيفرقفلا

حقيقةلهليسمنهفالظلم.الإحسانوذلكالطاعاتتلكعلىيعذبهم

يكونأنيجوزفلا،لذاتهاالممتنعةالامورمنهوبل،وجودهايمكن

.)2(ومشيئتهباختيارهلهتاركإنهيقالنولا،لهمقدورا

إذامتصوراليسإنهإذ،فائدةعنهالظلملنفييكونفلاهذاوعلى

.سواءجرمبغيرأوبجرمالعبادتعذيبهكان

علىوحرم،الرحمةنفسهعلىكتبوتعالىسبحانهأنهوالحق

شيئا،عليهيوجبأحدفلا،نفسهعلىسبحانهمنهوهذا،الظلمنفسه

نفاهظلمللعذاباستحقاقولاجرمغيرمنالعبادوتعذيب.يحرمأو

46[فصلت/1لئعبيد!<بظتمومارفي>:قالكماوجلعزنفسهعن

]الدت/أحدا(رفييظلوولاحاضرا!لواما>ووجدوا:سبحانهوقال

.)3(]94

إثباتهذهقبلأبياتفيقررقد-تعالىاللهرحمه-والناظم

:قالحيثتعالىاللهأفعالفيالحكمة

1.032/الأنوارلوامع)1(

بعدها.وما18/138الاسلامشيخفتاوىمجموع:انظر)2(

حاشيةفيالمسالةهذهعلىبطيناباعمداللهللشيخمنسوباتعليقاانظر)3(

1.032/الأنوارلوامع
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اضطرارولاحاجةغيرمنباختياريخلقوربنا

)1(الهدىفاتبعالنصفيأتىكماسدىالخلقيخلقلالكنه

تعالىاللهأفعالفيالعلةبنفييقولمنقولالشرحفيحكىثم

شيخعنونقل،الحكمةأثبتمنقولورجح،مرجوحقولأنهوأبان

ذلك.فينقولاالقيمابنوتلميذهالاسلام

الاسلامشيخأن"والحاصلهذا:فيالناظمقالهمماوكان

وعلا،جلالباريأفعالفيوالعلةالحكمةأثبتواتلامذتهمنوجمعا

السالمالفطينمخيلةفييبقيلالعلهماالبراهينمنذلكعلىوأقاموا

.")2(تخمينوأقلاختلاجادنىالاساطينتقليدربقةمن

اللهعلىوالاصلحالصلاحإيجابفيالمعتزلةقولحكىوحين

وعدله،تعالىاللهحكمةينافيماتجويزفيالاشاعرةوقول،تعالى

الثالثة:"الفرقة:فقالالسنةأهلوهمذلكبينالوسطالفرقةعلىأثنى

اللهعلىأوجبتالاولىالفرقةفإن،الفرقتينهاتينبينالوسطهم

ولمنفسهعلىيحرمهمالموأوجبتعليهوحرمتبعقولهاشريعة

عنهويتنزهيتعالىماعليهجوزتالثانيةوالفرقة.نفسهعلىيوجبه

منلنفسهثبتهمالهأثبتتالوسطوالفرقة.وكمالهحكمتهلمنافاته

بهيليقلاالذيوصفاتهأسمائهمقتضىهوالذيوالتحريمالايجاب

تحتتدحلهولم،وعدلهوحكمتهكمالهموجبلانه،ضدهإلىنسبته

15276/الانوارلوامع)1(

.1286/الانوارلوامع)2(
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نزهماعليهتجوزولم،الاولىالفرقةفعلتكمابعقولهاوضعتهاشريعة

")1(.الثانيةالفرقةفعلتكماعنهنفسه

يلحظالموضعينفي-تعالىاللهرحمه-كلامهتاملفمن

فيه.الذيالاختلاف

ينفيلامنقول-اللهرحمه-القيمابنالامامردفقدالنونيةفيأما

فقال،النقيضينبينكالجمععندههوإذأصلالامتناعهاللهعنالظلم

58(:-)57الجهميةلمذهبحكايتهمعرضفي

السلطانذوعنهينزهأنىلذاتهالمحالعندهموالظلم

الاذهانلدىبمعقولهذاماالتنزيهذلكمدحاويكون

عنهاوتميزها،المضيةالدرةمباحثأكثرعلىالنونيةاشتمال-3

وهي:معدودةمسائلفيإلاالدرةتنفردولم،والبيانالتفصيلبزيادة

.الكبرىالساعةأشراطذكر-أ

.الأنبياءعصمةفيالكلام-ب

.الاولياءكراماتعلىالكلام-!

البشر.وصالحيالملائكةبينالتفضيل-مسألةد

عليه.وماوماللامام،الامامةهـ-

الخاتمة.تضمنتهاالتيالمنطقيةالمسائل-و

.1288/الأنوارلوامع)1(
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الحكمي:أحمدبنحافظللشيخالأصولعلمإلىالوصولسلم:ثانيا

بالناظم:التعريف

أعلاممن،الحكميعليبنأحمدبنحافطالعلامةالشيخهو

كنففيونشأهـ،1342سنةرمضانفيولد(،)تهامةالجنوبمنطقة

والفهم.الحفظوسرعةالذكاءفيايةوكان،طيبةصالحةنشأةوالديه

،القرعاويعبداللهالشيخعلىوتتلمذ،مبكرةسنفيبالطلببدأوقد

عليهحريصاالقرعاويعبداللهالشيخوكان،أقرانهعلىتفوقحتى

منطقةفيوالتنقل،الدروسببعضيكلفهوكان،الاهتمامكبيرويوليه

والتعليم.للدعوةالجنوب

التوحيد،فيصنففقد،بالتصنيفاهتمامحافطللشيخوكان

والفرائض،،والسيرةصوله،والفقهوفي،الحديثومصطلح

.ونثرانظفاذلكوغير،والادابوالوصايا

سامطةلمدرسةمديراالقرعاويعبداللهالشيخعينهأنأعمالهومن

ثم،جازانفيتفتحثانويةلأولمديراهـعين1373عاموفي،السلفية

وافتهحتىللمعهدمديرايزلولمالعلميسامطةلمعهدمديراعين

عامالحجةذيشهرمنعشرالثامنفيالحجلمناسكدائهبعدالمنية

هـ)1(.1377

.القبولمعارجمقدمةفياحمدابنهمنمستفادةالترجمة)1(
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بالمنظومة:التعريف

الشيخشيخهلطلبتلبيةالشيخنطمهاالتوحيد،فيأرجوزةهي

وقد،العلمطلاببينمتداولةمطبوعةوهي)1(،القرعاويعبدالله

سلمبشرحالقبول)معارج:أسماهوافياشرخانفسهلشيخشرجها

.(الاصولعلمإلىالوصول

مطلعها:

معينامدئرابهراضمستعينااللهباسمأبدأ

بيتا.092:أبياتهاعدد

كالتالي:مرتبةوهيمباحثها

الله.رسولعلىوالصلاةللهالحمد-

ورسوله.عبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنالحقشهادة-

تعالى.اللهعبادةوهيالخلقخلقمنالحكمة-

الذر.أمثالابائهمظهورفيوهمادمبنيعلىالعهدأخذ-

ومنذرين.مبشرينالرسلإرسال-

التوحيد.:العبيدعلىواجبأول-

التوحيد:نوعا-

.114/السابقالمصدرفيلهابنهترجمةانظر)1(
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والمعرفة.الاثبات:الاولالنوع

:والصفاتالاسماءبعضذكر-

المصور.البارئالخالقالرب-1

والآخر.الاول-2

العلي.المهيمنالبرالصمدالازليالقديرالفردالاحد-3

بأنواعه.العلوإثبات-4

العلو.تنافيانلانهماو،والقربالمعيةإثبات-5

.القيومالحي-6

.يشاءمنويضليشاءمنيهدي-7

الحكمة.إثبات-8

.شيءلكلتعالىرويته-9

.شيءبكلتعالى-علمه01

.الاصواتتعالىسمعهوسع-11

الغني.-21

.الرزاق-13

إليه.كلهمالعبيدافتقار-41

.الكلامصفة-15
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.النزولصفة-16

.القضاءلفصلالقياميوممجيئه-17

الجنة.فيلربهمالمؤمنينرؤية-18

.الصفاتمنالنصفيثبتمالكللقبولوالتسليم-

لمقتضاها.الاعتقادمعجاءتكماالصفاتنصوصإمرار-

تمثيل.ولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنإثباتها-

الالوهية.توحيد:التوحيدأنواعمنالثانيالنوع-

الرسل.دعوةأصلوأنهالتوحيدهذاحقيقة-

.الشهادةمعنى-

شروطها.-

.لدعاءمخهانوالعبادةتعريف-

والأصغر.الأكبر:ونوعاهالشرك-

ونحوهما.والودعالتمائمعلىالكلام-

والحمة.العينمنالرقيةشرعية-

المعاني.المجهولةالرقىعنالنهي-

.القرآنمنالمعلقةالتمائمفيالاختلاف-

.الشركأهلاعمالبعض-
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القبور:زيارةأقسام-

1-شرعية.

2-بدعية.

3-شركية.

مساجد.واتخاذها،المقابرعلىالسرجإيقادعنالنهي-

.مشرفقبركلبتسويةالامر-

إطرائه.منأمتهع!يمالنبيتحذير-

.الشركإلىأفضىوكيف،ذلكمخالفةعاقبة-

حقيقة.لهوأن،السحر-

القتل.حدهنو،الساحرتكفير-

والمنجم.الكاهنتصديقعنالنهي-

وعمل.وقولنيةنهوالايمانحقيقة-

فيه.الايمانأهلتفاضل-

ثلاثة:الدينمراتب-

ركانه.والإسلام-1

ركانه.والايمان-2

وتعريفه.الاحسان-3
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ونقصانه.الايمانزيادة-

.الكبيرةصاحبتكفيرعدم-

مغربها.منالشمسوطلوعالغرغرةقبلالتوبةقبول-

حقاللهفيوجاهدالامانةوأدىالرسالةبلغوأنهع!يمالنبيذكر-

.جهاده

العالمين.سائرعلىوفضله،بهالنبوةختم-

فيترتيبهموأن،الامةسائرعلىالراشدينالخلفاء-تفضيل

الخلافة.فيترتيبهمالفضل

لمجم.النبيبيتوأهلالصحابةسائرثم،العشرةبقيةبعدهمثم-

والسنة.بالكتاببالتمسكالامرفيخاتمة-

والمتابعة.الاخلاص:القبولشرطا-

رسوله.علىوالسلاموالصلاةللهالحمد-

الموازنة:نتائج

المسائل.عرضفيوالاختصار،الأبياتعددفيالفارق-1

سلمفيفتقريرهاالعلو،مسألةذلكتوضحالتيالأمثلةومن

ابنالامامعليهاتكلمقدالنونيةفيبينما،ابياتعشرةيبلغلمالوصول

يذكرهماإلىإضافة،بيتستمائةعلىيزيدبماواحدموضعفيالقيم

.القصيدةفصولثنايافي
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الناظمفيهانهحفالنونية،المنظومتينطبيعةإلىهذاومرجع

الناظمبناهافقدالوصولسلمأما،المباحثوالتوسفيالتفصيل

مباحثها.جميعواستيعابلحفظهاتسهيلاالاختصارعلى

توحيدهوأبياتهاعددإلىبالنسبةعرضاالنونيةمباحثأكثر-2

بالنسبةعرضاالمباحثفأكثرالوصولسلمفيأما،والمعرفةالاثبات

توحيدعلىالكلامعلىذلكزادفقد،الالوهيةهوتوحيدالابياتلعدد

المباحث.منوغيرهوالمعرفةالاثبات

تفصيلاتمنكثيرعلى(الوصول)سلممنظومةتاتلم3-

مباحثأكثرالنونيةشملتبينما،النونيةلهاتعرضتالتيالمباحث

وهي:المسائلببعضإلاعنهاينفردولم،السلم

ابائهم.ظهورفيوهمادمبنيعلىالعهدأخذ-أ

ونحوهما.حوالوالتمائمعلىالكلام-ب

والكهانة.السحرعلىالكلام-ج

إلاإلهالاالتوحيدلشهادةالسبعةالشروطعلىالتنصيصد-

عليها.ينصلموانمعنىقررهاقدالقيمابنالامامكانوان،(الله
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الخامسالفصل

والتعليقالتحقيقومنهجالكتابنسخ

والمطبوعة:الخطيةالكتابنسخ()1

الخطيه:النسخ:أو

وفيما،منهخطيةنسخسبععلىالكتابهذاإخراجفياعتمدناقد

وصفها:يلي

:()الأصلالأولى[لنسحة

مجموعفيبدمشقالظاهريةالكتبدارفيمحفوظةالنسخةهذه

الجيوش"اجتماعوكتابالكتابهذايضم،عام4392برقم

فهرسإلىفنرجع،أيدينابينليسالمجموع.القيملابن"الاسلامية

أوراقعددأنفيهجاءالذيالظاهريةمخطوطاتمنالمجاميع

97في"الاسلاميةالجيودش"اجتماعوكتاب.ورقة191المجموع

لاكناواذا.(191-81)ورقة111في"النونية"وتليه97(-1)ورقة

نأنستطيعفاننا،الاولالكتابأوراقعنذكرمماالتثبتنملك

ورقة.111لا،ورقة122فيفهي،النونيةأوراقعنقيلمانصحح

فيفكتب174قإلىوصلحينماالمجموعأوراقرقممنأخطأوقد

المذكوروالترقيم.العددفنقص،175منبدلا،165:التاليةالورقة

كراريس،إلىمقسمةأصلهافي"النونية"ونسخة.حديثترقيم

.سطرا25صفحةكلفيالاسطروعدد،كراسا12فيوجاءت
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المجموعمنالأولىالعلويةالاوراقأطرافأنالفهرسفيوذكر

فيوهي5أطرافهايعني،منهالاخيرةالأوراقبعضوكذلك،مخرومة

أسطرهامنأجزاءفذهبت(،122-012)قالنونيةمنورقاتثلاث

إلافيها،نقصلاكاملةفالنسخةذلكبعدأما.الاولىالخمسة

خطأوضعتقد16الورقةلكؤن18-15الاوراقترتيبفياضطرابا

مصورتنا.فيمكانهاإلىفرددناها،13قبعد

يحيىبنأحمدوقفالمجموععلىأنأيضاالفهرسفيوذكر

فهوالواقفأما.الصالحيةفيالعمريةالمدرسةومكانه،النجدي

سنةالمتوفىالنجديالتميميزيدبنعطوةبنيحيىأحمدبن

فيولدانهفذكر.الوابلة""السحبصاحبلهترجموقدهـ.489

العلم،لطلبدمشقإلىرحلثم،فقهائهاعلىفقرأبهاونشأ،العيينة

شهابالشيخالعلامةمنهم.مشايخهااجلاءعلىوقرأ،مدةفيهافاقام

،الحجاويموسىالشيخشيخالعسكريعبداللهأحمدبنالدين

،عبدالهاديبنيوسفكالجمالغيرهعلىوقرأ،وانتفعبهوتخرج

عليه،ثنواومشايخهفأجازهالفقهفيومهروتفقه،المرداويوالعلاء

فيإليهوالمشارنجد،قطرفيإليهالمرجوعفصاربلدهإلىفرجع

تحقيقاتوله."التحفةو""الروضة"مؤلفاتهمن.احمدالاماممذهب

.)1(لطيفةوتدقيقاتنفيسة

المشهورةالحنبليةالمدارسمنفكانتالعمريةالمدرسةأما

275.-1274/الحنابلةضرائحعليالوابلةالسحب)1(
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بنأحمدبنمحمدالكبيرعمرأبوالشيخووقفهابناها.بالصالحية

كتبخزانةبهاوكانهـ()1(.-706)528المقدسيقدامةبنمحمد

خزانةإلىبقيماونقل،المختلسينأيديبهافلعبتلها،نظيرلا

سنةذلكوكان)2(.مدرستهفيالظاهرالملكقبةفيالكتب

)3(.
دارإلىالتالتيالكتبمنايضاالنسخةهذهدكانت.هـ5912

035منأكثرالعمريةالمدرسةفياستقرتمابعدالظاهريةالكتب

سنة.

الكتابعنوانالنونيةنسخةمنالاولىالورقةوجهعلىكتب

الوجه:هذاعلىالمؤلفواسم

الشيخنظمالناجيةللفرقةالانتصارفيالكافيةالشافية"كتاب

الدينشمسالمحققالزاهدالورعالاكملالعاملالعلامةالعالمالامام

الزرعيالسلميأيوببنبكرأبيالصالحالشيخبنمحمدعبداللهأبي

."وللمسلمينلهوغفراللهرحمهالجوزيةقيمابنالشهيرالحنبلي

النسخة.اخرفيالالقابفيالزيادةمعالعبارةهذهمثلوردوقد

سبقتوقد،الكتابعنوانفيإشكالا:إشكالينتثيرانوالعبارتان

نسبةفيالاخروالاشكال.بالكتابالتعريففصلفيمناقشته

أحدالنسبةهذهيذكرفلم،النسخةهذهبهاانفردتالتي"السلمي"

.201-2001/للنعيميالمدارستاريخفيالدارسانظر)1(

244.صالاطلالمنادمة)2(

.012صالسابقالمرجع)3(
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القيم.لابنترجمممن

يذكرلمالناسخولكن،واضعنسخيبخطالنسخةهذهكتبت

خاتمتها:فيقالأنهغير.)1(النسخةكتابةتاريخولااسمه

سمعتها:صورتهاطبقةعليهانسخةمنالنسخةهذهغالبنقلت"

بأصلهمعنامقابلوهو،عدةمجالسفي)2(والديبقراءةناظمهاعلى

سنةمحرمعشرينثالبالاربعاءيومالمجالسواخر.عنهاللهرضي

بنعبدالرحمنكتب.بدمشقبالجوزيةوسبعمائةوخمسينإحدى

الشيخمات.عنهاللهعفاالحنبليمحمدبنالحسنبنرجببنأحمد

وخمسينإحدىسنةرجبشهرفيناظمهاالقيمابنالدينشمس

-)3(ا
."وسبعمائه

شيخهترجمةفيذكروقد،القيمابنتلامذةمنرجبابنالحافظ

فيالنونيةقصيدتهعليهوسمع،سنةمنأزيدموتهقبلمجالسهلازمنه

سنةبغدادفيرجبابنولدوغيرها)4(.تصانيفهمنشياءوالسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

أحمدبنعبدالرحمنالمجموعناسخأنالظاهريةالكتبدارفهرسفي

الاسلامية-الجيوشاجتماعوهو-الاولالكتابنسخنهو،الحنبلي

مصورةفيهذامنشيئااجدلمهـ.761سنةوالنونيةهـ،076سنة

وليس،رجبابنالحافظهوالحنبليأحمدبنوعبدالرحمن.النونية

.سترىكماالنسخةكاتبهو

خطا.وهو"ولدي":المخطوطةفي

.الصورةفيو"سبعمائة""سنة"الكلمتانتتضحلم

.2/448الحنابلةطبقاتعلىالذيل
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فحينماهـ،751سنةمنرجبشهرفيالقيمابنوتوفيهـ،736

سنة.15عمرهكانعليهالنونيةرجبابنسمع

عنهنقلتالذيالاصلأنعلىالنسخةهذهخاتمةدلتوقد

ممسكوالناظم)1(،والدهبقراءةالناظمعلىرجبابنالحافطسمعه

بستةالناظموفاةقبلأيمحرم23فيالقراءةوتمت،يقابلبأصله

نفيسة.عاليةنسخةأيدينابينالتيفالنسخة.أشهر

النسخة"هذه"غالبنقلبأنهالناسختصريحقيمتهامنينقصوقد

الغالب.هذايحددلمثم،كاملةمنهينقلهافلم.الاصلذلكمن

بذلكيشهد،الاصلعلىقوبلتأنهاالنقصهذاتداركالذيولكن

ومنها:،النسخةطررفيدوفتوتصحيحاتكثيرةبلاغات

."الشيخبأصلمقابلةهناإلى"بلغ:أ41/ق-

:أ91/وفي-

الاذهانفيالمعقولكلامهكفذابهالكلامقاملمنإلا

"نسخة:وفوقه،""صح:وتحته،"للانسان":الحاشيةفيوكتب

سبقتلأنهاالبيتهذافيالقافيةغيرالناظمأنعلىيدلوذلك"الشيخ

.أ30/1قفيومثله.واحدبيتقبل

قرئتالتيالنسخة:نسختهأوالشيخبأصلالمقصودأنوالظاهر

الاتية:المواضعفيكما،الشيخعلى

.1013/الكامنةالدررفيترجمتهانظر)1(
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المقروءةالشيخنسخة]على[مقابلةهناإلى"بلغ74/3:-ق

".عليه

وقرئتسماعطبقةعليهانسخةعلىمقابلة"بلغ:99/ب-ق

".الشيخعلى

".الشيخعلىقرئتنسخةفيمقابلةهناإلى"بلغ:أ00/1ق-

الناظمزياداتنعرفأنيمكنالمقابلةهذهعباراتخلالومن

:ا(83/)قالاتيالبيتأنذلكأمثلةومن.الاخيرةنسختهفي

بالانسانقاموصفاليسةالنبوإنقولهمهذاوتمام

فيقثم"الشيخنسخةمنزائدهنا"من:الحاشيةفيبإزائهكتب

البيت:بإزاءوذلكزائد"الشيخنسخةمنهناإلى":كتبأ84/

والخسرانبالجهلارتضىفقديستامهافمنبضاعتكمهذي

فيوكذلك.أخيراالناظمزادهابيتا41أنعلىالحاشيتانودلت

منزيادةهنا"من:الزائدةالابياتعددفيهاحددحاشية86/بق

.أ86/،ب85/،أ85/،أ84/وانظر.بيتا"14الشيخنسخة

ولكنهاأيضا،الاخرىالنسخفيموجودةالزائدةالابياتهذه

النسخةهذهعنهاخلتالتيالمنسوخةالابياتعلىأيضاتشتمل

الاتية.والنسخة

أيضا،الاصلغيرأخرىنسخةعلىقوبلتالنسخةأنويظهر

هكذا:أ81/قفيبيتفورد
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حظانفاتكمحتىإيماندوالصدقأجرأجرانوعداكم

".والايمانالصدقحطحظينوعدمتم:"نسخة:حاشيتهوفي

.ا/911،ب/171،أ99/،ب98/،أ86/،ا5/5،ب2/قوانظر

فقلما،القراءةبلاغاتالنسخةفيتوجدالمقابلةبلاغاتوبجانب

.هنا"لىقراءةبلغ"أو"قراءةبلغ"منورقةتخلو

أبياتها)1("وعدة:طولاالخاتمةبجانبالاخيرةالصفحةفيوكتب

."وسبعونوثمانمائةالافخمسة0587-أعلموالله-حسبتهماعلى

الابياتشملتالتيهدةنشرتنافيأبياتهافانالعد،فيأخطأولعله

بيتا.5843عددهايتجاوزلمأيضاالاخرىالنسخفيالواردةالمنسوخة

أحياناالناسخواهتم.واضحنسخيبخطكتبتالنسخةأنسبققد

ومنتحتها،نقطثلاثبوضعالمهملةالسينويضبط.النصبضبط

استواء،جسر،جسما،"تجسيما،:الكلماتفيالسينضبطأمثلته

ق)واحدةصفحةفيوكلها"التجسيم،الجسم،السجان،محبوسون

عموما.ينقطهالاالتأنيثوتاء،المضارعحرفنقطيهملوقد.أ(08/

كتابتها،فييخطىءأو،الكلمةرسميتضحفلا،أحياناقلمهويضطرب

بصورةالحاشيةفيفيكتبها،الحروففتختلطتصحيحها،فيحاول

فيكلمةكتبأنهأمثلتهومن.بهامسبوقةأو"بيان"كلمةتحتواضحة

الضدين"":الحاشيةفيبإزائهفكتب،كذا"بالضليين":أ()22/المتن

المفتوحةهبالتاء""عدت:المخطوطةفي)1(
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24/أ،،5/بقفيأخرىبياناتوانظر.صح""بيانوفوقها:

.401/ب،29/ب29/أ،،82/ب07/أ،،58/ب،54/ب

كثرواحداخطأإلا،قليلةالنسخةهذهفيوالتصحيفاتوالاخطاء

ومنبالياء،كتبتفيهاياءلاالتيالكلماتأنوهو.القوافيفي

أ(،)42/برهانيذي،محذوراني-جداكثيرةوهي-ذلكعلىالامثلة

يا)43/أ(،الاكواني،الميزاني،الخلجانيهذهمن،الاعيانيفي

نجدوأحيانا)43/ب(.عدوانيبلا،الديدانيمن،النقصانيأولي

الوسطاني.:وصوابهأ()66/"الوسطانالحاجز":نحو،العكس

التحتان"مععاليه"وكذلك.يلحانيوصوابهأ()68/"يلحانو"فمن

.أ(1/)30"الشيبانأحمد"أ()73/"الطبرانالحافط"ب(،07/)

سهلا،كانأمرهالانوالتصحيحالمقابلةفيالاخطاءهذهتصححولم

فيالشائعةالاخطاءومن.قليلاإلاالقارىءعلىفيهاالغلطيخفىفلا

.ظاءأحياناالضادويكتب.""لذيصورةفي"لدى"كتابةالنسخة

منإليهاانتقلتالنسخةفيوقعتالتيالاخطاءبعضأنويطهر

وغيرهاالآتيةفنسخةفيموجودةأنهاذلكعلىوالدليل،الأصل

أيضا.

:()فالببانيةالنسحة

الإفتاءبدارالسعوديةالرياضمكتبةمخطوطاتمنالنسخةهذه

بتاريخفيهاسجلتوقد347/86.فيهاورقمها.بالرياض

آخرختموعليها.عليهاالمكتبةختممنيطهركماهـ،14/42913/

هـ.1913سنةوتاريخه"إبراهيمبنمحمدالشيخ"وقف:فيهكتب
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وهو".فيصلبنعبداللهالامام"وقف:العنوانصفحةأعلىوفي

السعوديةالدولةأئمةمنسعودالتركيبنفيصلبنعبداللهالامام

بنمحمدوالشيخهـ)1(.7013سنةبالرياضتوفيوقد،الثانية

العربيةللبلادالاولالمفتيهوالشيخالعبداللطيفبنإبراهيم

هـ،9138سنةفيهاوتوفي،الرياضهـفي1131سنةولد،السعودية

النسخةهذهفكانتهـ)2(1373سنةالسعوديةالمكتبةأنشأالذيوهو

إبراهيم،بنمحمدالشيخإلىانتقلتثم،فيصلبنعبداللهالامامعند

ومخطوطات.السعوديةالمكتبةفيسنواتبثلاثوفاتهبعدودخلت

.بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةفيالانتوجدالمكتبةهذه

سطزا،25صفحةكلوفي،ورقة125النسخةهذهاوراقعدد

الذيوالناسخ،متأخربخطالخرموسد،ورقتانقدرهخرمأولهاوفي

الكتابعنوانثبتوهمنهانقلالتيالنسخةإلىيشرلمالورقتينكتب

كذا،"الناجيةللفرقةالشافيةالكافيةكتاب"هذا:الاولىالصفحةعلى

اخرخرمالنسخةوفي.النسخةخاتمةفيثابتالصحيحالعنوانأنمع

منها.911الورقةسقوطوهو

في8نسخهاأنجزأنهذكرولكنه،اسمهالنسخةكاتبيذكرلم

خاتمتها:فيفجاء،هـبالقاهرة782سنةالاخرربيع

شيخنظممنالناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية"نجزت

)1(

)2(

.4/113للزركليالاعلامفيترجمتهانطر

603-5.703/السابقالمرجع
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فيالجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمدعبداللهابيالاسلام

المعزية.بالقاهرةوسبعمائةوثمانين)كذا(اثنينسنةالاخرربييعثامن

بنإبراهيمبنأحمدبنعمرالعالمالامامبخطنسخةمنعلقتها

وكتب،الحنبليالحلبيالدولةامين)1(بنعبدالمنعمبنعبدالله

بنسخةمقابلةبنسخةثانيةمقابلة)انتهت:صورتهماالهامشفيباخرها

صورتهخمااوالنسخةعليهترىماوكلخيرا،حررهاالتيالمؤلف

فيوضبطهرسمهفتبعت(الاخيرةالنسخةهذهبهفالمرادالاخيرةأو

."...واخراأولاالحمدولله،النسخةهذه

مننقلتالنسخةهذهأن:أولهاأمور،علىالخاتمةهذهدلت

الحنبليالحلبيالدولةأمينابنحفصأبيالدينزينبخطنسخة

الكامنة،الدررفيحجرابنالحافظلهترجموقدهـ(،71-771)0

حبيب:ابنوقال.عنهاعرضثم،مدةالانشاءديوان"باشر:فقال

والادببالكتابةواشتغل،التواضعولازمأحمد،بمذهبتعلق

.بها(")2(فماتحلبإلىورجع،ومصردمشقوقدموالحديث

وحملها،دمشقفيالنونيةمننسختهنسخالدولةأمينابنولعل

حتىالقاهرةفيبقيتنسختهولكنحلبإلىرجعثم.مصرإلىمعه

منسنواتخمسبعدهـأي782سنةهناكالنسخةهذهمنهانقلت

حلب.فيالدولةأمينابنوفاة

مكان"عبدالمومن":3/148الكامنةالدررفيترجمتهفي)1(

.""عبدالمنعم

.3148/:الكامنةالدرر)2(
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علىمرتينقوبلتقدالدولةأمينابننسخةأنالثانيوالامر

.الاخيرةالمؤلفبنسخةمقابلةنسخة

وضبطهاالكلماترسمفيتبعنسختناكاتبأنالثالثوالامر

الدولة.أمينابنبخطالمكتوبأصله

هذهدرجةرفعتقد-الاولالامرسيماولا-الثلاثةالامورهذه

السابقة.النسخةبجانبلوضعهاورشحتها،النسخة

:الأخيرةالمؤلفنسخةإلىتنتميانكلتاهماالنسختانكانتولما

منأشهرستةقبلالمولفعلىقرئتنسخةمننقلتلكونهاالاولى

مقابلةبنسخةمرتينقوبلتنسخةمنمنقولةلكونهاوالثانية،وفاته

الابياتعددفيالنسختانتشابهت-أخيراحررهالذيالمؤلفبأصل

أيضا.الاخطاءوبعض،وضبطهاالكلماتورسم،وترتيبها

علىوقوبلت.جميلمتقننسخيبخطالنسخةهذهكتبتوقد

منهامختلفةمواضيعفيالموجودةالبلاغابذلكعلىتدلأصلها،

وكذلك.أ29/،أ62/،ب34/،ب0/2،ب91/،ب9/قنحو

فيقكما،المقابلةإليهاأدتالتيوالاستدراكاتالتصحيحات

.58/ب05/ا،،47/ب21/ا،

هنا"إلى:ومنها.أصلهامنمنقولةتعليقاتالنسخةفيوتوجد

بأنالناسخيصرحولم)19/ب(."الجديدةالنسخةحكمعلىحرر

"إلى:أ89/قفيبذلكصرحوقد،الاصلحواشيمنالحاشيةهذه

."الاصلفيكتبكذا،الاخيرةالنسخةعلىحررهنا



النسخة:هذهبهانفردتبيتب11/1قفيوجاء

ضانأوماعزأوناقةأوباقرمنمحلوبةأتظنها

."الاخيرةالنسخةمنأسقطالبيت"هذا:حاشيةوعليه

الاتية:الأبياتعلىبهعلقماومنها

زمانمنذالمشتاققالهمامتذكرانفسههنافهناك

النسيانمنلذكراكمحاشايزللمالمحبةعلىوالمستهام

الاجفانعلىزيارتكمأهوىمبادرالقالتهوىماقيللو

الدانيبالمحلمنكموحللتبقربكمالزمانسمحإنتالله

أجفانيبتربكمولاكحلنالثرىفيشكراالخدلاعفرن

البيت"هذا.(:..تهوىماقيلالوالثالثالبيتعلىالتعليق

ق)بعدهما"البيتينعنبدلوكأنهما،الاخيرةالنسخةمنقبلهوالذي

أ(.29/

بلفظةالناظمإليهأشارالذيللصرصريالاخيرةالأربعةالابيات

البيتفيتصرفمعأبياتهوضفن،الاولالبيتفي"المشتاق"

ضمنالناظمبأنالاصلمنالمنقولةالحاشيةهذهفادتناو)1(.الرابع

آخرينبيتينإليهماأضافثم،والرابعالمالثوهمافقطبيتينأولا

الناظم:تصرفقبلالرابعالصرصريبيتوكان.أيضا

403.503-4/الوفياتفواتانظر)1(
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بالصوانالخدينعفروالثرىذاكلاجلكملاقبلن

فلما،""أجفاني:التغييربعدقافيتهفأصبحت،رأيناكماغيرهوقد

قافيةالثانيالبيتفيوجاءت،الاولينالبيتينالاخيرةالنسخةفيزاد

فذهب،التكرارهذاالاصلكاتبولاحظ،القافيةتكررت"الاجفان"

الاخيرين.البيتينمنبدلكأنهماالاولينالبيتينأنإلىتعليقهفي

تشيروكلهاكأ-رمزهاالتيالأخرىوالحواشيالحواشيهذه

المنقولةالاولىالنسخةفيوردماتصدق-الاخيرةالمؤلفنسخةإلى

علىتدلأخرىحوالشالنسخةوفي.رجبابنالحافظنسخةمن

أيضاخحرفعليهاالناسخوكتب،أخرىنسخأوبنسخةمقابلتها

الاوراقمثلاانظر.الاخيرةالنسخةرمزصورةغيربصورةولكن

05/أ.94/ا،44/أ،،43/ب،34/ب،21/ب

غامضةفصارتكلمةكتابةفيأخطأإذاأيضاالنسخةهذهوناسخ

هذهفيالبياناتوكثرت.""بيانكلمةتحتالحاشيةفيكتابتهاأعاد

مقدمةفي""نمقوهكلمةوردتإذ،ب4/قفيبيانوأعجبها،النسخة

فيكانتوكذا،""تمموهإلىالاخرىالنسخفيوتصحفت،المؤلف

ناسخففضبط.الاصلعلىالمقابلةفيفصححت،الاولىالنسخة

وانطر.هوقمنو:"بيان"لفظتحتالحاشيةفيكتبثمالكلمة

،15/ب،13/ب12/ا،،9/با،8/قفيالاخرىالبيانات

كلمةيكتبلم1/ب70قوفي.وغيرها26/ب،91/ب،17/ب

.""ببحرفاكتفىبلكاملة""بيان

جدا،متأخربخطكثيرةوتعليقاتتصحيحاتالنسخةوفيهذا،
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فيقالكما،نسخةمنبأكثربلبنسخةوفابلهاقرأهامنبعضكتبها

وعلق.عدا":نسخعدد"في03/أ:قفي"غدا"كلمةعلىتعليقه

علىوعلق.روس"عدد:"خ:63/بقفيالملأ""رأسعلى

."نسخجملةفي"أمان:أ09/قفي("ثاني"غرور

بعضإليهاأساءولكنه،النسخةأخطاءالقارىءهذاصححوقد

فيالخطأتصحيحعلىيقتصرلمحينما،بالغةإساءةالأحيان

وشوههالنصعلىفتعدى،،المتنفيإصلاحهحاولبل،الحاشية

فيالواردهوومحضاصوابايكونقدخطأمازعمهثمتشويها.

الاتي:البيتفي""البهتانكلمةأنذلكأمثلةومن.الاصل

البهتانمنضرباراؤهممناراءلأجلهاوالتاركين

الحاشية:فيكتبثم،مراتعدةالمصححهذاعليهاضرب

نسخةفيالواردةهيالبهتانكلمةانمع56/ا(،)قصح""الهذيان

النسختانعليهافاتفقتأيضا.رجبابننسخةعنالمنقولةالظاهرية

.العاليتان

ق)الاتيالبيتفي"بالقانون"كلمةعلىضربأنهذلكومن

76/ا(:

البرهانذيبالقانونللمنقولوالالغاءللمعقولالإعمالفتعين

يحذفأنالمصححفأراد،وزنهبهااختلزيادةفيهالبيتهذا

وردكذاالبيتانمع،مراتعدةفشطبه،الوزنليستقيم""بالقانون

لمعنىمفسدالمذكورةالكلمةوحذفوغيرها،الأولىالنسخةفي
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هذهفيمتعددةنظائرفلهاالوزنفيالنقصانأوالزيادةأما،البيت

.أ/161،أ20/1،أ88/قأيضاوانظر.المنظومة

جمييعالنسخةحاشيةفيعلقالتصحيحاتهذهإلىبالاضافة

النسخة،هذهمنهاوخلتالاخرىالنسخفيوجدهاالتيالابيات

وهي،النسخةهذهمنساقطةكانها،صحعلامةآخرهافيوكتب

.الاخيرةالنسخةمنأسقطهاالناظمأنالظاهربل،ساقطةليست

:()بالثالثةالنسحة

فليمولهابألمانيا.برلينمكتبةفيمحفوظةالنسخةهذه

سعودمحمدبنالامامبجامعةالمركزيةبالمكتبة)ميكروفيلم(

ورقة.166وكراسا17فيوهي8707.برقمبالرياضالاسلامية

012الورقةومن.سطرا02و17بينصفحةكلفيالاسطرتتراوح

فيصفحةكلمنأيضااليسرىالحاشيةفيالأبياتيكتبالناسخبدأ

منشافعيفقيهوهو،حاجيبنإسماعيلناسخها:اسمطولها.

العينيةالمدرسةفيودرسالسبعينحدودفيدمشققدم،بغدادعلماء

.(هـ)2971سنةوتوفي.وغيرها

فيجاءتهـكما077سنةمنالقعدةذيمستهل:نسخهاوتاريخ

خاتمتها:

لنفسهعلقها.الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية"نجزت

مستهلفيالفراغوكان.وكرمهبمنهعنهاللهعفاحاجيبنإسماعيل

3.323:الذهبوشذرات365،:1الكامنةالدررفيترجمتهانظر)1(
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علىوصلواتهوحدهللهوالحمد.وسبعمائةسبعينسنةمنالقعدةذي

.كثيرا"تسليماوسلموالهمحمد

أنهاغير،نسختهمنهنقلالذيالاصلعنشيئاالناسخيذكرلم

منيعرفكماأصلهاعلىوقوبلت.واضعنسخيبخطكاملةنسخة

،أ12/أ،7/11/أ،قفيالموجودةوالتصحيحاتالبلاغات

علىتدرهقليلةإشاراتوفيهاهوغيرهاأ51/،أ44/،18/،16/ب

أيضاهأخرىبنسخةقوبلتأنها

:)د(الرابعةالنسحة

المصريةالكتبدارفي،التيموريةالخزانةمخطوطاتمن

وعدد،ورقة157فيوهي،تيمورعقائد017برقمالقوميةوالوثائق

الحسينبنأحمدبنمحمدكتبهاسطرا.02صفحةكلفيالاسطر

هـ.768سنةبدمشقالجوزيابنبمدرسةالشافعي

الفصورهوعناوينأصلها،علىومقابلة،النسخبخطالنسخة

الورقةضاعتوقد.التصويرفيتتضحلمولذلكبالحمرةمكتوبة

فيالبللآثارالنسخةوعلىمتأخر.بخطفاستهكملتمنهاالاولى

الآتية.بالعبارةالنسخةوختمت.مختلفةمواضع

اللهبحمدالناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية"نجزت

ثمانسنةالمعظمرمضانعشرينرابعالاثنينيومتوفيقهوحسن

بناحمدبنمحمدربهرحمةإلىالفقيرالعبديدعلىوسبعمائةوستين

."المحروسةبدمشقالجوزيابنبمدرسةبدمشقالشافعيالحسين
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مقاديرساقته.العالمينربللهالحمد:نصهاتملكعبارةوعليها

سنةالجراعيعبدالكريمبنالعابدينزينالفقيرملكإلىالملك

فيابياتستةالعبارةهذهوتحت)كذا("اولجمادىغرةفي1158

.الكتابتقريط

عاما،عشربسبعةفيهاالناظموفاةبعدبدمشقكتبتالنسخةهذه

الناسخيشرلمبل،المؤلفنسخةمنقريباصلعنتنقللمولكنها

منها.نقلالتيالنسخةإلىالبتة

:()ظالخامسةالنسحة

ورقمهابدمشقالظاهريةالكتبدارفيمحفوظةالنسخةهذه

الامامبجامعةالمركزيةبالمكتبةمصورةلهاويوجد.7392/ن

منجزءالاصلفيوهي.3992/فبرقمالاسلاميةسعودبنمحمد

"البخاريابوابعلىاحمدالاماممسندترتيبفيالدراري"الكواكب

)قبلزكنونبابنالمعروفعروةبنحسينبنعليالحسنلابي

النسخة:هذهمنالعنوانصفحةفيوردوقدهـ()1(.076-838

الخمسونالمجلد"آخر:آخرهافيجاءكما،"زكنونابنعلي"وقف

شاءإنيتلوه...العالمينربللهوالحمدالدراريالكواكبمن)كذا(

المرسلةالصواعقكتابفيايضاالدينشمسالشيخقولتعالىالله

."...والمعطلةالجهميةعلى

العمريةالمدرسةعلىموتهبعدمكتبتهزكنونابنوقفوقد

5.214/اللامعالضوءفيترجمتهانطر)1(
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سنةالشامإلىرخلتهفيأنهالوابلةالسحبصاحبوذكر.الشيخية

كتابومنها،عمرأبيالشيخمدرسةفيمنهاكثيرةكتباهـرأى1281

مدرسةفيالمؤلفشيخنا"وقف:عليهمكتوبالدراريالكواكب

كتبمنمابقيأنسبقوقد(")1(.اللهرحمهعمرابيالإسلامشيخ

الملكقبةفيالكتبخزانةهـإلى5912سنةنقلتالعمريةالمدرسة

الظاهر.

نعرفلاناسخبخطورقة013منهاورقة142فيالنسخةهذه

بنإبراهيموهواخرناسخفأتمها،النسخةكتابةيتملمأنهغير،اسمه

فيجاءهـ.828سنةصفرشهرفيالحنبليبدربنمحمودبنمحمد

النسخة:خاتمة

ثمانستةصفرشهرمستهلالخميسيومتتمتهمنالفراغ"وكان

رحمتهإلىاللهعبادأفقريدعلىالنبويةالهجرةمنمائةوثمانوعشرين

غفرلحنبليبدربنمحمودبنمحمدبنإبراهيمورضوانهومغفرته

وجعلهالمسلمينولجميعفيهنظرولمنولقارئهولكاتبهلمؤلفهالله

."...الكريملوجههخالصا

سنةولد.)2(اللامعالضوءفيالسخاويلهترجمالمذكورالناسخ

توفيوقد.سنة18النسخةهذهتتمةكتابةحينعمرهفكانهـ،081

عليهوقرأ،زكنونابنبالعلاء"واختص:السخاويقالهـ.009سنة

عليهوالثناء..شافعياوتحولفارقهثم،ابنتهوتزوج،وغيرهالقران

2.735/الوابلةالسحب)1(

.1/166اللامعالضوء)2(
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محررمحدثفاضلعالمشيخبأنهالخيضريووصفه،مستفيض

منجانبابخطهرأىأنهالوابلةالسحبصاحبوذكر.."..متقن

.")1(حسنخطوهو،982سنةمؤرخاالدراريالكواكب

فيأوراقهاالحنبليمحمدبنإبراهيمكتبهاالتيالتتمةهذه2

كبيرخرموالتتمةالاصلوبين.ورقة12الراهنوضعهافيالنسخة

نحوفقدتأنهيعنيوهذا،الفصولعناوينمعبيتا729بنحوذهب

التتمةأوالاصلمنعددهامعرفةإلىسبيلولا،النسخةمنورقة25

وفيسطرا،91الاصلمنصفحةكلفيالاسطروعدد.بالتحديد

.سطرا23التتمة

خطمنأحسنالتكملةوخط،النسخبخطمكتوبةوالنسخة

تصحيحاتوعليها.منها8-2الاوراقترتيباضطربوقد.الاصل

بالذكروالجدير.جداقليلةولكنهاأخرىنسخإلىوإشاراتوبيانات

مشابهةبنسخةقوبلتأنهاعلىتدلالتكملةفيالموجودةالاشاراتأن

نأسبقوقد.رجبابننسخةمنالمنقولةالاولىالظاهريةلنسخة

العمرية.المدرسةفيكانتأيضامستقرها

:()2()سالسادسةالنسحة

المركزيةالمكتبةفيمصورةلهاوتوجد،برلينمكتبةمخطوطاتمن

1.66/الوابلةالسحب)1(

وصفهمافيواعتمدتعليهما،اطلعلمالتاليةوالنسخةالنسخةهذه)2(

)ص(.الباحثونكتبهماعلى
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.1071/فبرقمبالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعة

.سطرا23صفحةكلفيالاسطروعدد،ورقة137فيوهي

سالمبنأحمدبنمحمدالدينشمسبنعبدالقادرناسخها:

منخلتلستالخميسيومنسخهامنفرغوقد.الحنبليالسفاريني

.هـ)1(7012سنةالاولربيع

وعليهامقروء،نسخيوخطها،جيدةحالةفيلنسخةو

.ودعاء)2(تضرعفيهاشعاروباخرها،تصحيحات

)1(

)2(

السفارينيالدينشمسالكبيرالحافطالشاممسندأبوه

الشيخترجمةفيالوابلةالسحبصاحبذكرهوقدهـ(.11-9118)14

عبدالقادرالشيخ)؟(ابنته"وتزوج:فقالالنابلسيالكفيريموسى

فيالنصالوابلةالسحبمحققنقلهكذاالمشهور"العلامةابنالسفاريني

."حفيدهأنه"والصحيح:عليهوعلق084صفيحاشيته

لهترجموقدمحمد،بنمصطفىبنعبدالقادرفالحفيدخطأ،وهذا

سنةهـومات0012بعدولدأنهوذكر585صفيالوابلةالسحبصاحب

النونيةمنالنسخةهذهكتابةمنفرغالذيالابنعبدالقادرأماهـ.1257

ولدالذيالحفيدذلكيكوننيمكنفلاخاتمتها،فيهـكما7012سنة

فيالاصليموضعهفيالنصاثبتالمحققأنالغريبومنهـ.0012بعد

العلامةحفيدالسفارينيعبدالقادرالشيخ)؟(ابنة"وتزوج:هكذا4311ص

ولولا.الاصلفيجاءماإلىيشرلمثمظئا،النصفيفغيرالمشهور([

(.)صحقيقتهعلىالوابلةالسحبنصعرفنالماالسابقةحاشيته

دونها=التيالنسخفروقمنليتبينكماوالاخطاء،السقطكثيرةوهي
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:)ح(السابعةالنسحة

سعودبنمحمدالامامبجامعةالمركزيةالمكتبةفيمنهاصورة

سحمانبنسليمانالشيخبخطوهي0658/نبرقمالاسلامية

حلتلستالخميسيومنسخهاوتم.اللهرحمههـ(9134-)1266

02صفحةكلفيالاسطروعدد،ورقة153فيوهي.المحرممن

بعضوعليهامقروء.وخطها،جيدةحالةفيأيضاوهيسطرا.

.التصحيحات

المطبوعة:النسخ:ثانيا

يلي:فيمانذكرهاعليهاالاطلاعلناتيسرالتيالنونيةطبعات

:()طتالتقدمطبعة(1)

وكانهـ،-13441345سنةالقاهرةفيصدرتالطبعةهذه

عبدالواحدمحمدالسيدومديرهالصاحبهاالعلميةالتقدمبمطبعةطبعها

الشيختصحيحهاوتولى.الشريفالازهربجوارالطوبيبك

ولم.الطبعخاتمةفيكما،الحنفيالازهرييوسفبنعبدالرحيم

صفحة.256فيوهي.عليهااعتمدالتيالنسخةإلىالمصححيشر

:)طع(عيسىابنشرحمعالنونية)2(

ت)عيسىبنإبراهيمبنأحمدالشيخشرحمعالنونيةصدرت

هـ،1382سنةبيروتفيالاسلاميالمكتبعناللهرحمههـ(9132

ذكروقدهـ.6014سنةصدرتالتيمنهاالثالثةالطبعةأيديناوبين

)ص(.المراجعةقياكثرهاحذفتوقدتعليقاتهمفيالباحثون
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بعضالنظمفيكان"قدأنهالناشرمقدمةفيالشاويشزهيرالأستاذ

الشيخأستاذنالناقدمهاثانيةخطيةنسخةمناستدركناهاالاخطاء

.خيرا")1(اللهجزاهمانعبنمحمد

الاصلنسخةآخرذكرالكتابخاتمةفيولكن،محمودأمروهذا

بلغهنا"إلىهامشها:فيوجاءالشرحعنهاطبعالتيالمخطوطة

المؤلف،خطعليهانسخةعلىوالامكانالطاقةحسبالتصحيح

الشيخشيخنايدعلى،التدريسخلقةفيالمذكوروالتصحيح

بصالحلهوختم،أجلهفياللهنسأ،العنقريعبدالعزيزبنعبدالله

،الإعرابجهةمنالتحريفمنفيهلمانتعرضلماناغير،عمله

الاصل"مافيعلىابقيناهبل،الأوزانوتكسر

فيهلماالتعرضعدمعلىالنصوهو،آخرهالهامشهذامنيهمنا

مافيعلىوابقائه،النظموتكسرالإعرابجهةمنالتحرلفمن

،والشرحالمتنفيهيشتركفقدالإعرابجهةمنالتحرلفأما.الأصل

منهحلهوالهامشفيذكرماوإن.بالمتنخاصالنظمتكسرولكن

الناشرولكنوجهها،علىالامانةاداءومقتضى،الاثباتالعلماء

بقوله:ذلكعلىعلق-الله-سامحه

الشيخوعذر.والجهدالطاقةحسبذلكبتصحيحقمناوقد،هذا

إلا-غالباتقعلاالخطيةالنسخةإنحيث،واضحاللهرحمهالعنقري

فيتقعالمطبوعةالنسخةانوعذرنا.خطأمنفيهابماعارفعالمبيد

.15/عيسىابنشرح)1(
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فيالكثيرةالتصحيحاتبإجراءقمناوقد.التصحيحمنفلابديد،كل

الثالثةالطبعةهذهوفي،1383الثانيةطبعتهوفي1382الاولىطبعته

")1(....6014سنةمطلع

علىنبهإذاقبولهيمكن-كثيرةكانتمهما-التصحيحاتإجراء

فيالواردالخطاعلىفيهاالناشرنبهالتيالمواضعلكن،الاصلمافي

علىالاعتماديصعبثمومن.)2(قليلةمواضعإصلاحهوعلىالنسخة

الشارحيديبينكانتوقدهذا.الشرحلهذاالمصاحبالنونيةمتن

شرحه.فيذكركماالنونيةمننسخعدةعيسىابنالشيخ

:)طه(هراسخليلمحمدشرحمعالنونية)3(

فيالشارحيشرلم.بيروتفيالعلميةالكتبدارمطبوعاتمن

متنإثباتفيعليهااعتمدالتيالمطبوعةاوالخطيةالنسخةإلىمقدمته

ولكنه،التقدمطبعةعلىيعتمدانهالمقابلةاثناءفياتضحوقد.النونية

فيالامثلةوستأتيخطا.يراهمالاصلاحالمتنفيايضايتصرف

.التعليقات

خزيمة:ابندارطبعة()4

دارعنالعميرمحمدبنعبداللهالاستاذبعنايةالطبعةهذهصدرت

نشرالذيالمتنعلىاعتمدوقدهـ.1416سنةبالرياضخزيمةابن

2.621/عيسىابنشرح)1(

1/232،313،324،334،343،038،493،السابقالمرجع)2(

،893.2/06
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نسختيعلىمقابلتهمع،الاسلاميالمكتبطبعةعيسىابنشرحمع

والنسخة.كاملاضبطاضبطتللنونيةطبعةأولأنهاوميزتها.ف،ب

حفظهزيدأبوبكرالشيخفضيلةنسخةهيالطبعةهذهمنيديبينالتي

تصحيحاتحواشيهافينقلثم،مواضعفيعليهاعلقوقد.الله

مننسختهمناللهرحمهبازبنعبداللهبنعبدالعزيزالشيخسماحة

وله،شعيلانبنسعدالاستاذالنسخةهذهقرأوقد.الهنديةالطبعة

عليها.كثيرةتصحيحات

علىالمدونةالتعليقاتلاجلهناالطبعةهذهذكرناوقد

.هذهنشرتنافيبعضهانقلنافقد،هوامشها

والتعليق:التحقيقمنهج)2(

الاتي:المنهجوضبطهالنصتحقيقفياتبعناقد

المنقولةالاولىالظاهريةنسخةعلىالنصإثباتفياعتمدنا-1

المكتبةنسخةعلىثم)1(،الناظمعلىالمقروءةرجبابننسخةعن

إلىشرناو.أخيراحررهاالتيالناظمنسخةعنالمنحدرةالسعودية

فيالكتابحققواعندماالباحبرايذبدبينهذهالاصلنسخةتكنلم)1(

بالنسخالنصوقابلوا)ب(،نسخةعلىفاعتمدوا.العلميةرسائلهم

مرةقابلتهالنصراجعتولقا.وهراسعيسىابنشرحيمعالاخرى

فلمسحمانوابنالسفارينينسختاأماظ(د،،ب،)فبالعسخأخرى

فيالباحثونقيدهمماالمهمةالفروقبذكرواكتفيتإليهما.أرجع

)ص(.تعليقاتهم
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.""الاصلينأحياناوسميناهما.()فبالرمزوالثانية،بالاصلالاولى

بينوضعناهاالاصلغيرفيوردتالتيالابياتأووالكلمات

.[]حاصرتين

فيمضبوطةالكلمةرأيناواذا،بالشكلالابياتضبطنا2-

خطأ.ضبطهمايكوننإلااتبعناهماالمذكورينالاصلين

بالنسخثم،بالاصليناهتمامناكان،النسخفروقذكرفي3-

أشيراتفاقهاوعند.طه،طع،)طتالثلاثوالمطبوعات(ظد،،)ب

الأخطاءأما.المهمةالفروقإلانذكرولمفقط(طبحرفإليها

إلىنشرفلمالاصلينغيرفيالساقطةوالكلماتالظاهرةوالتصحيفات

سيماولاالمطبوعاتأما.فائدةدونالحواشيلإثقالهامنهاكثير

طلبةبينلتداولهماالمهمةأخطائهماإلىفأشرناطه(،)طعالشرحان

العلم.

متسلسلا.ترقيفا،الابياترقمناسبقماإلىبالاضافة-4

الأقواسبينوضعناهاشعرهفيالناظمضمنهاالتيالأبيات-5

().

عليهوالتعليقبشرحهالنصخدمناالنهجهذاعلىالنصتوثيقبعد

الآتية:الجوانبمنوفهرسته

إلىوعزوهاالناظمإليهايشيرالتيالاياتنصوصنقل-1

الحاجة.عندتفسيرهامنشيءوذكر،سورها

وتخريجها،،الناظمإليهايشيرالتيالاحاديثنصوصنقل-2



ضعيفة،كانتإنشواهدهاوذكر،وضعفاصحةدرجتهاوبيان

وجد.إنعليهاالعلماءحكمنقلمع

وتخريجها،الناظمإليهايشيرالتيالاثارنصوصنقل3-

ذلك.فيالعلماءكلامونقل،وجدإنعليهاوالحكم

ونسبتها،الناظمإليهايشيرالتيوالاراءالاقوالنسبةتحرير-4

مكنماكتبهمإلىوعزوهانصوصهمنقلمعقائليها،إلى

ذلك.

إلىتحتاجأنهارأيناالتيوالمواضعالمسائلعلىالتعليق-5

عليها.العلماءكلامنصوصونقل،وتوضيحبيان

الاصليةكتبهممنوتوثيقهاالمذاهباصحاباراءنقل-6

يتيسرلىوإذاعليهـا.الردمعذلكأمكنماعندهمالمعتمدة

ذلك.إلىونشيرعنهمنقلعمنننقلكتبهمعلىالوقوف

النظم.فيالواردةالأعلامترجمة-7

فيه.الواردةبالكتبالتعريف-8

فيه.الواردةوالبلدانبالاماكنالتعريف-9

فيه.المذكورةبالفرقالتعريف-01

الغريبة.والالفاظالعلميةالمصطلحاتشرح-11

.للكتابشاملةعامةفهارسوضع-12
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فيلتحريفعليناأشكلتالنونيةمتنفيمواضعبقيتوقدهذا

القراءبعضولعل،تفسيرهاوتحريرهامننتمكنفلم،ألفاظهابعض

صوابها.إلىمشكوراويهديناإشكالهاحلإلىيوفق

منواعانيسرماعلىونشكرهتعالىاللهنحمدفانناالختاموفي

النيةيجعلأنسبحانهونسأله.النافعالجليلالكتابهذاتحقيقإتمام

الكريم.لوجههخالصةفيه

وصحبه.الهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى
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الحواشيفيالمستعملةالرموز

رجب.ابننسخةمنالمنقولةالظاهريةنسخة:الاصل

.بالرياضالافتاءبدارالسعوديةالمكتبةنسخة:ف

.المذكورتانالنسختان:الاصلان

برلين.نسخة:ب

الكتب.دارنسخة:د

.الدراريالكواكبمنالظاهريةنسخة:ظ

السفاريني.ابننسخة:س

.سحمانابننسخة:ح

النونية.منالتقدمطبعة:طت

عيسى.ابنشرحمعالنونية:طع

.هراسشرحمعالنونية:طه

.المذكورةالثلاثالمطبوعات:ط

.(الكتاب)مراجعالاصلاحي:ص
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نماخ!مصورة

المعمدةاططيةالأصولمف



م



!فيهاكأ!ممنماصفحهبأ!تا

ك!تجىلزا[رءلوهطيدصلاألعر!لامهلألسياث!إلمضمالمأا

اوحرطدوساسالمآأكلهـ!غلههـهم!لم.ا-لىسر

،!ىوضرلهلمحهسه؟كلزهـهممارءكألهاطسرالى!

الأصل()منالعنوانصفحة



اصآلىوبلاج!الافيلمهاا

ولبافنؤنرضماةظؤبائهإلربوببهبهعلةالأيخند-ؤص!

ال!والدكسلأايىافىيخا%لملطايهخ5الما،ال-تا،وتىضنو؟يهخ

!هقمم!ى،ظسو!إنائها!اويرلحولحفضهمىاور!ا.،

لمماو!ا!الرلمللالهاوصرادسءجم!عوضهوزت!منهو

ىزو!ل!ؤلآزجماله!فكلاظولأشبايهل!!دنرنوطي!!لهلمضلمل!

صوإ!م!جمحو!دنإبهة!ةيكوحرىكلةمكل4اطعالبرعد،!هاوا

ا!-سحارلاهوو1ضما!هبلكئهو!شلمجلإ،بابلااكاو*.و!وا-

و!دقىو!إنحإودأى!لاكررلجصلمبصيراليا،لهوسولم

لأراورالمؤ(ولد/4و*،ز!بصاو!ه!خو3!لهصيكاالمهالهاند!"ا

اواكهدا/ر!!ةواازشبمبرعلبهونولمانق!صا!م!

كى،كنهصعز:ورضمدىحبرسوكئ!لمحدحبهله!بممرععره

لتئرألاعكلا3بطنطفقبياو؟رفيلىرساء!اسهـ!ت!لتط؟!عبا

.إو!ر!لمظرص!هزاس!ئزوضرا!اإدشلي/لهاعاا،،ؤصزبرأ

وطرفىناضؤضف!نرتراوأدثفتاضصلر!ل!ل!بكوفىحرصفا

ثىإلريخطرقماان!أ،فيال!لممكضو-امنأإل!تضأكأالانا

شنهصوب!ك!انا4تجاب!وجممانمئبر3لمباو!ؤصهزباالها

لل!اإههيلىلمطهباافيلهبان!و-لمى6،إءص!انالم1يم!!ليولما

مض*املوثئأدائ!لمه!كأوشبنصأسةتث!صزفامهمحثضة6أ

فطنؤت،،لمضاخدط!لمفاطأثيماءوم!لىمكلروطهفزلوحال!هنهـعا

"ض!هصد!نببرلمضاضاب!،-ممظلهلوطكرابهطموا

لهوثزافيكأبه4رخد!لضمهـمىاممأوآا!او؟لهش

ا%ضنلهينيىلهابدلولموفتر+!نا/فلىهـأعزرومم!

ا!أءوا؟نجممالرطلىاجميناكيأواذأأض!،!ظطومحآ!ه05

!تئبهلتي!ا115وعدال!جفئل!!وحلأهدثاس!جادءؤنمح

ل!رء

الكتابأولوفيها(الأصل)م!الاولىا!ورلمحة



ء.ا--2!+ا-(لم

ةنربرحزلغؤأ

!لاهأءأئلم%

ء-..-"تافىبمم!ي!قلمإثء

لطن!ا(1،هأنركا/6!
لم.عرص،.شور

!.**!اللط!شسىلل!لصلمبرا0!طلىألى

ؤا!ظنءـ.اهر!عوسىفلاغشاصح1و!ض*ببم
الاز!ابتيويخمدلأيخ!ع!ممدابلى!رعهإ

الاكاومنئرل!رؤنوحو،والارمنرالعلاذت-ة!.اءب

بوساك!النصكابه?.06ة!ع!4را"

لاسأالم!0لف!ب!سلواوأأتصلرسعؤر!نها":05ص

5-لاخا-سد!طا"،لىس!هـلم-5بمى/.طا"ء

!ثيهمرللضفىاش!ط9!لإفي!محاألىلتامى

/إبرزالقمهلهرلز!4\،الىممرد!اء!!ل!تبهـ)

.(اهـنررفقةاا(؟لرال!طادمم!كه7طرلم6الم

ة.قش!طس!اثبماطصطنلو+امنج!عممبها/"

لألآ99،!علمرو5رم!وا!ةلىصلهاييصكاالمسه

!."،!"!-!جم!"لمهعيهطرلم!ءالض،صقلم.
-3!كةلم4أا!ثهالا،لمالط)ئماوا،اررالملحت/

--"..ابز؟!ظ*(:م،رلخمضنع،\يمبنسؤيروؤنزممي!از.

-:+.بز"؟\يبر!-برلط،)اهـدبريى!فقغ01

.!لا.2!خ2!لم"-!نىببلبموصاكو؟فىجملررى!لمصا

!-."ا-*لأ3.ض!شررلىه!كلفكههتهـ!ونفأل!بضلصعللااعط!ش

لألمب!نز!لىلموفواءصولؤالاولهإبخ!ئمأ،صنبرس

كا!9؟.،جم!*-/-1//!-!قهـعهـ!ؤربرلمض!اصيعئع!ينكل

،إ.قيوم!،حه؟.ءد:ئالا..هصكل!دعام!:؟فى

!،.-./-."؟/"ء-ء.ةبمئر-،-ءس*:---3-كةبم+!فغ،ك!حنىجمي

الأصل()منالأخمرهالصفحة



ا:لوص

ا؟

21.ء05003-3.....!-6،ت؟--17.همش

ن!،-.،-صه
،سلم-47

در،!ةصةلدماا0س*.لا

س6ثعوو..ول..

----،-س

..!!ضالممالا

المفركبمئح!حخا!..."-:

هـيموة-.3--ج...ء

لمرسص--أ،،!لململمأ

،هـ-لمء-كا

ءأ

ير.-ء.سأ-...-.-

ا-.كم؟مم!-أ7--8!؟.ب!.،.-.-خ3!.-الما01ررممغا-.--*-+،3.*كاث

-،"لمجص.ث

!خهعثإ.إصقصثرل!

إا!ط!ا!إلمج!!.!ا.-3-كا..1!-خ!ا(ااايم62*+س
يم)أل!ا ".-ىى--

أطسء.001!.

ءح!11 !صر-غح!ج!+-،-!ايرا.16بم++ء.إبسلإمير...،-

."-+"*!ء11.70"لملرلم!ييمقأ!\اكوو3

-ت!طع!.ول..ء-.5؟د-في--.،!؟ل!-تد،بم

.-،لم."،ء-ءلمهـء--ء،+-.!+و".5-ا-!؟..-

،لم!0!-.هـ-:ص%.،-.-.لا--.ت-..-.-.ق!%.*-،ار:-

.نمو.-،..:"..سءر-،ةس!..--،تء-،ء-...- سء+-5.: ،،ء!ءء..---أ-0؟..-
ل!اخ000+...+./13،.!ا،-.ء*--ث065-ء"....80-!.،!؟.+.:3"بم

ع!

نر00112ء-"ة!.ء5--هـ...:.-.تثء.-ب-!!.".!:.!.إ-،-)--.7-

+بربرفي-ء-.ل!"./لا+ير--.-س-19-سقي

7!،701--،.ولك!:،-؟-تيخ4/!

-لمج!ةبر!أة--!شبر؟؟.،---،.جا+؟!برب !-تء6حرو!:*ير---3ء!ب

!-قي!بيم3ي!حغ-تير؟كيمجى-ش-.--،-+ل!3-*6:-ست-.!-.أ!/(!3+ش.--ل!.-...-ء!---3.لأ/.-/هـطبهم!

(ف)النسخةمنالفوانصفحة



يماوكلا-مصا.-،-----.\.-ء...-ع!.-

بريمبر!!رقرتيزنحرقابربشرجمغبرلزكلاث+تال!د"1

هيلراليوالذيدصا1ضاتركايا1صغ،يخط[لهدد-ت"هـاصم!عا

طلرهـ!عدرفلصال!هلمجصر3ترص!ير!اا-لالفضصوبة!ارر[

دذيمه،ص!1صدالحمدللرللالمالداسىاضجم!1ثز!يث!روعدوشنف!

ضأ1كبرعمرسر،!يزأتبرلرئصنافىلمرلمظ[ضرطرلارلبىلبزلىق-

لهـت!بمىرلرتتئإدررترمولتر!بهىجمقممهف!ثسنفتق!!ومىمد!لىترع!اما

سررالى!لإهقئجارلؤشؤرللص!ول!صتاوئزضا!بم!هع!ضصرلى

لرودرمنصلرشىمدلمبريصر1لهـالو[ل!اثيد"را"!رتا!ا2مر،الم!باكأد!ه/

جمصييتنلجهـامدم!ماوفىنن!شهى!؟1آلةوللولدقرلل

تي!ررصضبروجصروضرترع!كل،هـمحتلشضه!افىاذضاثهههـابر؟س"

ل!كابخا!قودكتيلاىل!تحلهاومحضع!ظض*رحبارتبشه

فقك!كلقضهـطي1م!!طذضر-1نجلرورأد(الي[رنذير1نجش!إاقاعض

فأءولحار3د!مدا!خكلص!اكص!:-زنرسولموسا!الئلم!ا!يل

وقدل!لعقاا*لأعلاالتارأاحليئوعبرؤهـاىفاقأص%اللفىت

وامؤ.ااه!لاطة!ضاللكللبمبنمابمكنئبماهمىتإيجربىتتا&تغتتجأ.

،يمسرسصملاهـ3لىظما!إلن!نهكطفو(1لم

بولرممآااأامط!أشعدللإلىئخ!صل1ظلأصصرلم،!وللاكزام!اي

عا1-ا!،..-،.ص!نررتعاافف!لحاردهااسه

3بر.يلهءيالرلاابرص!لحر[نو.إتناارمكءمقناصا

دصر[إا!لئيلتنقداأفلى[ا[ج!لزييرنمو[3دزل!راع!ظدمما:إ

برردبهاإعنسلرلذادبد!بلئلرو11بهـدبدكق

نم!.نزلرمألدلير1ااصابمالبححقإجملما1ثي!اكما!طولح!ناطع!إ11وفغء[

م!الجغإجمالرال!يردرصب!أرقصحكحأع!هالمم!محسلرجمردودىخمتإ-(ا"لرحررى-
لى...ـ-هـ.عه11

درء.!ممهـمر*الص-ت!ضا
رسهدهلأإرصفظبز4ظوكت:إدالنتن!ررلىفي1!ر؟فيذ

و!901
،ن

مدأخربخط(ف)النسخةفىالكتابأول



-،ءا-5...-......:أ!!تي6!كل!ق!لة

حتاصص-خ.قى.انشجم!و-

يخ!و!ط!دثل!ا!فب!لخيمك!مس!عةسطلمجق!ال!قخلغهل!ش[ا

جمففوالمذاهبءرا19بولأصبنتىقدطاقضلإءلةلمب!ءالوواوا-

ليهلعااببو1عداسعن"والمطالثامسلمونن!اخمثسإفاصاولاإ

لشافلهإبتوف!لابو1لوبتلىل!فان"حشايهدوغالمو[!3نجهادر!نله1

فيوالقلبامسدباسوامنسوج!قدلبرعلممنأولطرماإلخيبهمم1

.؟لأثمفسم!لعزهااك!مموإظشهودلمضعى1لهبذلترافاك!اوا

ءامنمدمما!وماعلىلاهمانلممتاوا1!دلمصيبهعظما1فاوامد!امتاد

حىطنماالتللشالدواوالعلببادهبهـااحتوماقلر]ا!لشتةعلاب

رالجيادص!ظتساباواق!ادبايدث!إلمزأالههاجرذل!غلااوصالرحمىا

تعالىلمفىلهـممورانماهوءاوالذانلسناوالممثيفدياالمسهامقد

-دهد!فر!و؟لاافلاتطحدفتاوتحذيرارارواايىدباج!احتش!كا

كون!ب!بئمراللهكهادالمنا!-والغلظ،علم1ومممواجثادا!

فتإنج!الممالرو1لمن!هداألنىجاهايا&لهس!رفقاوام!كظلهقا!وأ1

!ادوالمحهلعمدم!لمجهافااميم!جمبروهوج!واوما.ل!لجبرغظوا

والتوفيىلهرالهافصصنمز!بما!صتطوظإرسلهل!نجسالما1

ه!ت!د"مانجؤونضمفلر!ززضكلدثتوف،ومىما!ارلا
لسثهدأنةجنون،مسمثاكرالأكااناكهملالمحبدممهـخذ!ولمسففا)

مصا!و3راط!اعذتةلهواكدواشهلمحوبلأ1قدلبشو!زدقر)و!

&ضتد)1وارعاطوبرثاودلوطلممىقغ!وقدمم!امواأوولفو

فذموصواراضملمغاواوهولم!إلمجااسموااسالسمموترالادتوتنا

مساساوهـ،لىجمؤولعرشوجمزكلعمسطو!1مد!مابىاممطفيبماالهؤ1

لغاصيهملئ!(!ققا4نتما!لمحمكفليهماه![لرجمفنج!ال!الهبتلنااجمع لىوللبحمد)كاوليمسض

دنيلآ"د1ئارنخ!بالىلأ"سهااطدوفعشد!!تيققلنغسه

واز!-قو7لهوااطزىقغىلموالهورشولدهينكمابيقكئايعرض!ا

ناسخهابخط(ف)النسخةمنالئالسةالورفة



ثوقيحنمما.ب!!ل!كهوايفندألو1لضا!مئغ1بإرب

..تفاكلقلماصادقلأ.اثولإطث!هئالثآقلظابىمبيا
"1101ممماماجو"رش!فكثافدفا

بات!همنكنهبهلا!ا!ا!!ا:.بئ،ا-اامقبةؤرصوؤ3

ه[ما-لمصرحمماوضولوخم!

نخع!!ح!اربى1صهةاك!آظيهثمظلأمحبووو[ص!هدأرص!

الحقدا!اه!عم/1!!أ!ت![وإثصو!مب!!ن!اة.-

..--.!دض!اوو)دموهم!!ط!11!ةالثب!لسمن!ول!لأ!ل!ا

/سأ!ال!!تم!أ
لمحنث!با!كبمامل!يىاأطتئوف!ميبراكا.كنأ!ؤ!ر3ئ!..ث!"عفط

لسلم!ا!فص1ث!اعؤم!ا!زامه".!ؤ!مك!)،حض!-مم!،

-لخثؤؤلمحفوو!ا!راف!دضف!ف!التجمل!سس،ر؟-ت!ةفأ

ل!!ز!يف!"!!لأح!داكاهد!اثصأ؟؟-"

-،خص!بال!ى!6!م!فىرخمطولمح!جهلال!ولاايرإلى،لفا(ب،.
لا**ءح!ل!ع!ءبر!:*:!ة-

ف!!ماص!ولبعول!!ل!الت:ثض!ىرلزثتممصهـ1

لوضوافش!!ث!د!ا!د!مفووالىلطوافرصوااي!افى-هـحم!

.داح!!ألما!!-!ملأ!ءواسدلمجح!حا!!ا
.،ولحغر!ال!ش!ح!-لأ-ا!ففئفالمحؤ-!ت؟

:ر!!هوئ!للىنجلهعووم!سلاكأا!ثيولكصللهاأوجمطسفلامي!؟،3شئص!

ع!صحيعل!!اوإمه!صح!ا!ؤكأ1ابماخو!ه-ك!لى!قلىا.

،-خه-.9!!رح!ثي!!ه!ىاإأ!إحفاجمبئأآحمص7!!ءلو3صورو

15ال!ماساالمعصط-موعاعهأيه
-أاعهـاا!صسو!!ايالزل!،كإك!زةا!ل!!اثحبلد

؟حريمتأ!عضثت!أنم!باله!ني!ب-س!-اة-فيص!ضلموقمم!!ف!ا

ر3!ء(!!ثىس!إثءضئخض6-حماهـممأ---

*،------

(ف)النسخةمنالأخيرةالصفحةقبلالنىالصفحة



.ح!-!؟،!-ح!--س-ش-،.ص!*!---سجخءث-+لا-*-.2-

-،ح!!ست*.3-/

ذدماعفر!نجتمااواخماا!اولميثم*ولله1هـ!ف!هئه

ل!ولم!رو!ا!باون!ويت!ا!ا[وقاحف!.وصن!و

إكئ!اكلم&!!صل!للىطاللأ!و!1المم!1وج!أ

.-!وك،ح!م!كتلثيلأةه!اص!!ا
ا!ب!!عوو!رلى!ت!!!لر!خمط!جم!!ابواانم!إق!

-"+إ!ةو!عال!لمالع!الىلومال!!حسمما،ل!رني

.بن3لىضهنمرب!ئالألم

،4!ثرصإ،".بر.

..!،ل!ا!وشهههـ!إ

لو!ج!-/ءبرثمم!

!صفبر+صي-و9ءا!-:+االما:-!أ!

!!-كأ-ص.ءص!/عب-!رأ

-حب......1ع!إ!أ--يم-أ.--ا!0

..ص..إءصركذحتإء-ا--ممى--أ41

؟ح!!13"حم!-ثخك!-ص

(ف)النسخةمنالأخيرهالصفحة



عيمالملئو/ئركلىا

!ضلىتالنرجمببنر:ظهبحرش!ئز-!،باإ!رلثهأ

معدلهالنما،ضيماو[تةهصمومحا!جمهخاحبود!ا3نجزكأببم

اور!ما2لمولهالاالة"ى"الملدهئهلم/ببالتلمحأ)جمج

دجمقالمههـجمولعددنةأب!رياخلمجبزصيصهمى

سسك!نهعرسئسسسسسسؤ)سسسئكورممهسؤرمس

ربرلعتنة2ىإنرممه،نجريللى!لمطاله/لاحدا!ا-ة)ولأ

!!والل!يم!برئذاو!نضصفاو!لصص-ط-دأثت

ص!ج!عى!دحكوبربرطهومحركط.4صالمدساعر

)علزلابرلتضسهوحمصفئ!صو*ناسئو!حامسسس!سئن!سسشا
-!

-ا*إثءلصب!ركأرلمء/مر"صباد5و/لطدلريرلهوابص.

لر!جمبضبرلأوصا1!-يروحد/سهر/لاات!ؤ

؟ك!إسدنلأنخصلىكأقهالذ!هل!وكل!الهفيء

ءسس)-ممولثبنخى/تتصسئىايرب!سسهجمص

وسنيبمي!ءليمبر-ن.وحنن!نضر/!ءعووحبمهى

3!ابحى3ارر!علألمسلص،وجمضهسسئسل!بررلهيخهلمجا

فيشطتشلمىكائهااقضش!نجز/هـتذبرامحصلا!بيملت-يخا

جمذأ

(ب)النسخةفيالكماباول



،،كا!03:،ل!ا/+"با-!?ء-لأ-!*-!-،(/بز-*.!لأ-"-ءفيء.-004--كا.س.---!صئرع!ببن
-/-،.ير-برا.كأفي-ش7تس....د-...--:س---"

به!ى+بيئ:ا!البربأل!بنيب!إنجضم!؟با-فإ0ير!يعبمخ!س
-.!ءلم؟3في،.،!-!،---قيء:

رل!اتج!!!/لالظاال!نىنجبم/ث!!ال!إلمخة!إا
ب!ط-لا؟.ء.-..قي!

3؟+يم-،لأء

اخفي؟ف!،لب،لىهـث!ضتبراد!جنئ!رلم.ححهيملي!-!يوا

!-،:ء:؟ل!زءء؟د--?خ".

!ج2%ل!لنجىآلهو!لتاوللإا-صئجى!بمالاعركلدإةبهبئ فيايأ-س؟.--!تن

ل!.ا!إقيفئا-!هاعقلئنا-65كأ..ة!،آ"ء".لأ-\.-.--يرا

أبما!الق!ا!ابىنخه!مبهم!لأأص!بزبخمواع!صدثهـا

-لا*بخقبئنجكتنلإرضان.لرركل!ك!كابؤممالمحنرنجلإ-جولاص

لا؟ئ!انجؤجم!فيبيريربر-مشإكما،و.لمجهلمالمبمانزأ!فئملى

ئتضاتحكمحذحول!ثبرل!لم7ورامما!ت

اكللرصصأنلئئهبلنمجم!اهـإ[فضللصلواص!توكاوعلى

لئأمررررررصممالالىليعو!و/لئ!وعرء!لم

!رىإو!ممأر!ر،ايماجببمااكاوراالس!!زصضه

إلرممسمكصرلمصلممم!إد!ع!لممعممظعلم!.3

لنغلىحمص!!ح3كلالىصولذل!إعالى،؟-ء-

لرلي!لم!،فيورا3معلا!!صحز،،1

(ب)النسخةمنالأخسرةالصفحة



؟ممنيلرلملخم/لملصحوصبهأ/لرححالحه!ص،

،ر!رس!لىو/-!بسبربرجهكألصيتئمص/فىىزس05:
/نر؟!شرصع!كأ//ىحمبمة2له/!معت7ر/صن!سضنؤبحابهعطغ

رسب!لمق/4نجصبخدب"صمضصرلطيقسغكلما!/ررولا/لهـ/للله

سصصىءرء/عرضهر!ي%خكم!كيىضيففسسثحرء04.نر،:/!ه

!لىهـ!/!بربتمه.يلمحرىلهدوح!/لمضلمدىهـ!ر//لى/!ر/!ه/فة.!

كاليصيورلمجمغيريمدصخهممصرننرنيهجرىءلخهلمحصجمهة

دتمز،هـفىخممرممىضعألليملكللنفسهعبربملدقزصقغلرلملم.

يمثفىك!ى/س،حم!فىر/لى/لممعبغمر،برنت!رفىر!،حبأ:

صةلهصأر!دسبركلل!رحر!ه//د/صه؟عرر/لهو/!غو/ى"

محمهس!ه!!لم،ح!أ!ل!!تينخلا/ممةسئهرم!جم!لأصس!يخهىصودز

0555-كبمبخ

رتج!ءشعغط!2نجض-برحيهرحيرصصصبىبرنجه

ع!جئررءصء/لم!أجمح/لمحىر!ئهأى،لمجر/هـضكل4!ف*!م!

لجىصنن.لمؤعمكيممحر/ج!هـس!يرؤكئ!ج!لمممإ/لهعم!بصضزطررر/

فضى!نرهـمدض!لمحما2/صعت!مسبلكوجم!ملى!مجل2
لو/سترجبسبركألا،كأ،فىير-هـعأ!او-

بهمسع!رفمربرمربحتأح!نمملىل!ك!!لبمأسص!يرأيجم!

ص.س!س!صلأط!

(د)النسخهمنالأولىالورفة



الاحىال!.*ؤطوا؟صتاللىاشصاففىاطلى!).لحزفأكأب،

،؟ء،

لاجماثاأ!طدقأهلا-ثا-!إجلاو-أصافىور-يىببا

ئرحمأث*!ر!أيبهؤ؟مثأ.أه!دكثمافهـفارقو!في!ا!كصبم

ا--ا*ولأد!ئاوول1--*لإمىإ%لتا.يا!ولإمن!)ييئمن1ر!وو

!م،\ي!د11!مق"ا!رود!هـتئ!نيأ9فأومنجمبو؟0ح!بواهم!روو

لت-*اطبراقإبهآأ-0هئتحصصقيا!؟-ذئبنفرلمحنناهـببإ

ل!ايحر!أاألحتىكىاهلرتلى*ضا!لغ-صحش!حزقي.ا!م!ااو

خمكر!ؤصدحريرأيح*!ة)--"؟،!لأ!5!بض!س!،ة-برأفىلاهلاو

"!رو!ول؟ئفاا!لم!35نىأس"رر3،اك**-/.ثغس-ء،..0حجيؤ"قى

إش-إلحلاوسبا-!.ءلفأ-؟أذ-2!"جط*.".!تامرد!ل!!لا-

افيئسدظ!ذاشلاابر-!-اثحمم!ي!الصر!أرلحنئم!عز!ا!

*.ريح!فم-ا1-رون!ررإ،أث!ا*،-\!:ع!ئئانياأط!ونؤعفز!)4

!-أخا!لأبسف؟-*عرآ!*.برصجثءح!1ئحاهإكاخمرال!و

ب!صبماذ!متهيمابر"خ!إ.-.-مغ!اطوجبملأرنق-5اوو،وو!اث!دلطاملي

"!!-لأإ،!.!ب4"،ضر!زربرأحمططد:،ور)ط.اد!ة

ءبرص--.-.ءصء-

--.ة+تيؤ؟.،لم!ى؟--سدصتنيئ!!3تدتألمموامضلأ!صورةعل!و سء؟ا.،صخ!طغ؟م

غ!إوو؟!رخ!أث-،1ء،،نجىهـ!ر!لضتمؤ.لأف*أشهجمب!نأولمجبيص!ا

!ز..-:ب"إلمههـذا-ألالحونايتل!صأ--لمالصطهج!1ف!!..!ز

اص!:أت+يراأ-.عمض-كألم.-يع.هـاننبئ،لمالم-ببم!حمقهلوح!ألله؟،ء!ق

!+!--؟3خإ*سفررقيأ!16؟ل!أرر.!يم-يمشنبلم!ئ!ارلىآئما،5-الم!لما0

13-"ررر-،*جمعى-اغاووجرأن!ظ،ص!بن!ا

(د)النسخةمنالأخسرةالصفحة



.يس!.يس!-...عضفي..ء0.\:..ء:.أ:005

لميسيستجيسحصئسيسبم)يسيسا.*أ
ليسهـاليسدىميسيس-يسيسطئيسحمبغ.-ط

.-*.!إ-..

لوسأ!وءخمخ)لمفاارثلهر- 05-."..يسء
-""لن!ابمضرهوط!يال!!!مححه!لى!يع!غ

!لحورءا!

يرنيهمحيضه"ورصيالهسلخهث!بربظظسه؟.
لدجم!ملربم-ل!كهجمرسئةالم!

لدمهالهالإص!فا.صةالىفيا.صيوإف!لمبمرعدلإ.له،آ"شثه

تبر4!مقججببهب!!دتجة..ا!علأ.رربإول.

ككينلمجة.ضكللابعا!جمدلا!3س.*!ككعلأا

هـكلإذممبددةس!رالؤ9عؤف!ا!موابرو!خبماص!حمه؟\.

01برلألاسرك!برضااللهولاالهولبفص،ظءو!إبا-بهع!..؟

دركتىنثمحمألدجمفىصآالهجمبؤء.".!ر!،!4
!ل01ش.فطثهدأر)ءبرنا

بهـ!..ها".-..ة

فى.جمميسيسيسيسيسيسيسبرشيسء"-يىيسيسيس

!!ا!تماا.نمزصلى!ر.لببر!عزقيأ..إهـهء!عله

ا..سلكماجمما!)ارخ!امإله!:.--

ارفيستة*.ء-.إن!ل!يخ!يررمم!بهمربنمئو.0
ه-..--5--.كل..

لانانخظوولن!سرصماا05!أا-بماأسا0

.اءولوب!قالىيسيسئطر%لجبارب!ء

.؟!يعس:

(ظ)النسخةمنالأولىالورقة



3ا+إثلعلاوأ،صفلئاائبمااذهو،آ!،/نذأخلإدؤنامرجمرلمصثنف!ا

!أنللطارادأتاعزفينصرانف!!ل!لمنوامزهملاوأ!

لث2لؤا!عؤوااهلأفاإسف3اصلحصمأوواكزدلودم

زمار!ألمزلحوأ11،لوصبرحرأمدكل!بدأو01

إ9محان1""ابذولموحودوالىمقا1،)لعرثال!صافلأ11

!--!فسعدال!كلذا1ر!.ممافتا.ؤ!

لرفيأنلماندولنلموالهصلوأنثئفملأللى)رضوومحما

)إضارليسمو!حمتور،1\و1حبعا،زطما!أسه

داب!ارالزرزاجبمأالئك"ودهـأ!افى-أل!وئمةفشنت

اللإفرجمل!ابم!أالى!ل!م!أبرصماإا!ق!ن!ا!را

/ا*3*!5لممفث!!زاورمزصركيرضر!ضولزورؤح!لطئما

؟.لم!دعمالئهرثل!1لى!رأيىىثف،دو1لل3إا!را!لدإلنتو

ا"اطولمهرد!صمردي!ل1لىجموللي!لافىسارثا!ب!أل!!اثل.*لا!!

ا.!زرنصزص!ئلماواثزو1لىواا6فوعمالبناممدا،كأمكلما

ب!ل!لاااجمز-درط!لالابىور!زأردبرا؟لديبىألمطلوا

ووظيلصوطحويلماوسملرولمو!صو!ا1صؤسسورالحمظد1س!و!

ل!ملطرصمم!لمعماثلضرلرسالركصالرلمالطلهائ!جم!ماا

لىلغيخلىسلىدولن!دفاالىصاانجلوةفىلزلأ"طلاطهصرر!ا

ررلطروا!ىلمااابطاإلمإم!1!اا111ا!وول!نم!ا

(ظ)النسخةمنالأخيرةالصفحه



هقكىرلر!اللاكبئ-1لمفم!والؤرز1!البر،فىلمفيازوولأو

صيدهـمجوصياوال!ئأالصيا3رلعؤالر1!ولجمل!طصرر)!ا

حم!*المور!فيث!الرر.او!بتهاو!صو!يم-

!إ-حم!،!1!برو1صفلمحرقمالز3-1-.6

ع!صتيع!ني9!!قلمد!ل!!لاث! ءب-،ء..ء.عص-+

ح!ب!لفىكل!مملاعر!لاكاخ!!ك!9!+يرجى

!غ!.*كيعض!مهـ!!!ا!رز.!
خ!-تصيمكلاي!-قي

ه---ي!حف-صح-حلأ*رو! -!*--!
صيص.!

لزوهوء!هونخزدررفي-لا،لى21ثوالمح!لمحميخالى-ن!ر!صأ

!فأولفىعلىجمضممظل!

محؤرالبصبرمخأ1اكل!ؤبأكلاياناظمافيعه!لمجه

ح!ووزفألمجاوزادتجا!!ضقأفغيزدممرب1ذو1

روضماالتأملتخ!كلون!هصول!ثخلوأ!رنا؟

ئنىلمقررسبرإنم!ولمحرلطقلمجي!ئلا0كلاجممف

وليكليلهز

!كفيايى!لضفىخ!كى!فئثدد!لوواعا!بض!لمحا.ب!دو

ثرأصثللقاارئ!،.!نتيرلزلزب،يالفلإعامولزوي!9!؟عار1ثصزوو

ت!ضضماإر!ابغلادوقفتش!ثفئ1نهأم!لوخلشاز3ثنزول!نمفقالمى

لمحه!ركثغرضاياقيلةلاللاأنى!!نألز!أوازكرءت!رللبزهـدرحما1

يا*المحشلا!د-عنلا!ة!وممبما.لقىو!آضيفوفأو!لىيإءترو،

حإر،

(س)النسخةفىالكنابخانمة



ص!رولاجمكلل!لاحمللرجم!!1!اضلعه

بصبالمودواقر+نحلزلاصهـبربتهج!ولذي!صثطها!ه

ااا!هالذىانه[ت!الا1خئعةدلمت!ياتد1تصوا،مصؤمحاجممع

عددو!4للهنففىجطلا)صئدتضيهـهمبيمكلاوفىا!طلاا

1!هكهلله1الهالأولاوركلاعرو1صمضهوصخلتو!مفى!سه

،اآولامعتلصرلافيضأ!أنر1يريكلهـف!ربربخن!برلاصضرلالذيا

ف!حمايربرمئهمح!طهـحر!فيهلىبرشةبر،طا!كل!*ماو)

برلانئ!لضمزامملأثر!عبثنقوصدصطهلاباولاصوولا!وتم!

لصوفالام!م/ى،ف!جما!هبرهولإرو1!ؤساهـ!ةبوتاولاصباو+

ورولدسلا!ضضرللئيللاو!!اكلهااد!انضهوا

جمبحبرمالغزكلأم!عل!ضعهيخشماتهاعلىلضثزت)ىلةالموحموند!

بيتؤدأبهىسضوسفينم!كصيخىثعلىوجصصيخيمهو4،يرصوعبن!محلاا

*؟لاعتتتيجرلدىارطبالمذىوديخالح!جمنعلىظغوفي،جما*

منمار!ع!!يقفىتملفوصظذفيماثن!ساوداحإطلافى

يامماظر!ثلمصق!كفوبهنركدصوسالبلا*ممالرصلوهـسا

خم!بماهم!عللاعغا1سوجباضزلمو!ت!فا!وظاممرصنرا

مقهللادمج!أ،لباال!منمتهمعر!ن!لمجارتجاررقىىوخد

شرتص!!ور!صوحد1طافىلرظ!كزمضن!!ابوفد3مما

ل!مصصثرولمرطلااكمزجمهصوويئ!-هوا)طىثربضالاقز

ئصص!اللهعلام!فنراطوصا!م)"مايئصو!للردكاكمافه

طلىلز"وان)7فالخ!ا،حر!طلألا؟نطصوصلصصح!يه!هـعلى،لمحه

وممملفلالغافهيفيضير1ظ!فيصااص!ؤحئاصبقرط

كلزصب!رالبهصترالئروكىصىصخ!صيز!وميمم!م!افئم!!ابضب

عر-....بزءة...-.-..-...ةة،-

(ح)النسخةفىاتكنابأول
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