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صل!بتالرخفأدئهتجص

التحقيقمقدمة

نبينا،المتقينإمامعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد

بعد؟أما،اجمعينوصحبهالهوعلى،محمد

مترابطةاسلوبها،فيسهلةمعناها،فيلطيفةرسالةفهذه

)علاءفيهاالقيمأبنيح!،علومهاكزيرة،ورقاتهاقليلة،مقاصدها

الاثارويبين،بهاجتمعمنلكلوالنصحالخير،تعليمعلى؟(الدين

وفساد،البركةمحق:منهافيذكر،والتعليمالدعوةترك.علىالمترتبة

.الهوىاتباعمعاجضمصشاإذاالغفلةاثا!يبينثم.ونحفلته،القلب

عنتحدثانبعدعليهمالمنعمعنباختصارللحديثوينتقل

منالهدايةإلىالعبدحاجةويبين،قلوبهمغفلبالذينمنضدهم

الذينوهط،المهتدينانواعاشرفعنيتحدثثم.اوجهتسعة

للفمبتجعتنا>وبهميهتدىائمةيجعلهمانربهميسألون

هذهبهاتنالالتيالاربعةالسبلويشرح74[،:الفرقانأ"("-7إماما

الإمامة.

إنماإنسانكلان:هي،مسالةليشرح،نقلةإلىالمؤلفويأخذك

ذلك،أضدادعنهبهويندفع،والنعيماللذةبهلهيحصلفيحايسعى

مع!ا.الناسمنكثيرحالويبين،بهاالااللذةتتملاامو!ستةويعدد

اللهمعرفةفييكونإنماالحيشوطيب،التامةاللذةانويؤكد

عليه،والهمالقلبواجتحاع،لقائهإلىوالشوقبهوالأنمسوتوحيده



ثمفيها،لمجوالنبيعينترةجعلتالصلاهبكونذلكعلىويدلل

اجتصعتإذاالتي،[لستةالصلاةمشاهدبذكرويمحفكالمؤلفئمحعك

القلب.واستراحةالعينقزةلهحصلتصلاتهفيالعبدلدكلط

وقوة،صحيحةنية:امو!اربعةالشأذهذاملاكباذرسالتهويخغ

ورهبة.،ورغبة،لحةعا

التالي:المنهجالتحقيقفياتبعتوقد

إلىالرسالةنسبةتوثيق:فيهتناولتبقسمللتحقيققدمت-أ

المخطوطة،وال!نسخالمطبوعةالنسخووصفواهميتها،مؤلفها،

إليه.المرسلةوالشخص،الرسالةوعنوان

.ثلاثنسخبينالفروقوإثبات،النسخبينالمقابلة-2

بعضىكلامونقلالاثار،واكثروالأحاديثالاياتخرجت3-

تضعيفأ.اوتصحيحا-الصحيحينغيرفي-الاحاديثعلىالعلماء

.الواردةالشعريةالأبياتاكثرخرجت-4

ائمةوكبار،الصحابةكبارمثل،المشهورينإلابالأعلامعزفت-5

والحديث.الفقه

والنحويةواللغوية،إشارةغيرمنالإملائيةالأخطاءاصلحت-6

.بإلثمارة

بينالصلبفيصوابهاثبباخطاءمنالأصلالنسخةفيماورد-7

وجهه.اوالتصويبمصدرإلىالحاشيةفيواشرت][،معكونمين



الإشارةدوناصلحتها-حرفاونقطةكسقوط-الطفيفةالأخطاء-8

إلا،الحواشيكثرةمنتقليلا؟بينهاالفروقإلىاشرلمكماعذلكإلى

.الفروقإلىواشيرفأذكرهوجهالطفيفللسقطكاذإذا

،والأعلام،والأقوالوالاثا!،،والاحاديث،للآياتفهرست-9

الرسالة.فيالواردةوالكتب،الشعريهلأبياتوا

السطرجوارفأشحرآيةأثناءالمخطوطةفيالصفحةنهايةكانتادا-01

علامة.بدوننهايتهاإلى

اسهممنكلاشكرثم،والشكرالحمدأهلفهو،تعالىاللهواشكر

.الجفىاءخيرالاسلاموعنعنياللهفجزاهمالتحقيقهذاإخراجفي

مافهذا؛قصورمنالتحقيقفيحصلماعلى-تعالى-اللهواسثعفر

العلم.وبلغه،الوقتلهأتسع

الهوعلىمححد،نبيناعلىوسلماللهوصلى،اعلمتعالىوالله

وصحبه.

المديمرمححدبنعبدالله

601237.بص

11لا51:الرياض

س!أ3.ول!31،-1!!عط!!س!





نممخهاووصفل!سالة،موجدةدراسة





للوسالةموجشةدراسة

القيملابنلرسالة1نسبةصحةمدى

زيد)1(،ابوبكرالشميخ!صيلةالقيمابنإلىالرسالةهذهنسب

صفحتهافىوردماعلىاعتمدفلعله،قبلهنسيهااحدايذكرولم

إليه.نسبتهام!الأولى

الرسالةهذهمنهجمقارنةإلىيحتاجإليهنسبتهاصحةوإثبات

وبعضىنصوصهابينومقارنةله،الثابتةكتبهفيالقيمابنبحنهج

كتبه،فيعباراتهوبعضعباراتهابعضوبين،كتبهفينصوصه

ذلك؟بياذفإلى

له:الثابتةكتبهفيالقيمأبنبمنهجالوسالةمنهجمقارنة:أولأ

فيواسلوبهالقيمابنمنهجعنالمعاصوينمنعددتكلم

فياتبعهاالتيوالأساليبالمناهجمنعددافذكروا،الكتابة

وردماوبينبينهاالمةارنةمعبعضها،وهاهي،والبحثالحأليف

الرساله.هذهفي

الكتابمنالادلةعلىالاعتماد:منهجهخصائصمن1-

عمليأالرسالةهذهفيجليةتظهرالخصيصةوهذه)2(.والسنة

واما،الرسالةمنعديدةمواضعفيفيظهرالعملياماوقوليأ،

من)24(ايةتضمنتهاالتيالأصولعنتكلمحينمافقال،القولي

.،15)صهواثارهحياته،الجوزيةقيمابن(1)

العظيملعبد،ومنهجهعصره،الجوريةقيموابن48،؟)صالسابىالمصد!)2(

691(.)صالدينشرف



!ي!،رسولهلسانعلىبهأمربماهدايتهم:"الثاني!السجدةسورة

وتقليد،وأذواقهم،وسياساتهم،وارائهم،عقولهمبمقتضىلا

]السجدة:بأضرنا<>يقدوبر:قاللاثه؛اللهمنبرهانبخيرأسلافهم

91ءص2[لح

اللهنزلمااتباعهمعلىدليلذلك"وفينفسها:الايةعندوقال

والاراءالأقوالمنغيرهدونوحدهبهوهدايتهم،رسولهعلى

/26ص"خاصةبامرهإلاي!دوذلابل،والمذاهبوالنحل

ولعل..".:فيهقالومماوالاقتداء،المتابعةفيفصلأوعقد

ذلك،إلىيلتفتوذولاجانبهمنالنبويةوالسنةالثابتةالأحاديث

ولااللهعنديخلصلاوهذا.فلانلمذهبمقلدوذنحن:ويقولوذ

الله-فإن،عندهالسنةمنعلمهعماتخلفلمنعذرأيكون

باتباعيأمرولم،وحطهواتباعهرسولهبطاعةامرإنما-سبحانه

42.."ص..غيره

الكلاموفي)1(.معينلمذهبالتعصبعدم:منهجهومن2-

عليه.واضحدليللهالسابق

خلافامخها،يستنبطثماولأالنصوصيعرضأنه:منهجهومن3-

يعرضونفهمبعد،ومنقبلمنالفقهاءمنكحيوعليهدرجلما

الرسالةفيهناوردالصضهجوهذاأ3".بالدليليؤيدونهاثمالمسألة

-16.27ص

95(.)صريدابووبكر1(،لأ9)صالدينشرف:السابقاذالمصدرإذ)1(

1"1(.)صالدينشرف)2(
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هذهفيبارزةسحةوهوالاستطرأدأ1(.:منهجهخصائصومن-؟

الرسالة.

وهذاالتصويرأ2(.وحسنبالجاذبية:اسلوبهفيمنهجهوتميز-5

الرسالةءصفحابجميعفيتجدهالمنهج

جلياهذاظهروقد)3".والسياقالترتيببحسن.منهجهوتميز-6

الرسالة.هذهفي

يستوعببحيث،والشمولالسعة:منهجهخصاثصومن7-

عندبوضوحهذاويلحط)؟".الجوانبجميعمنالمسألةفيالكلام

عندوكذلك01،صالفرقانسورةمن)74(ايةح!لكلامه

.17ص،[لسجدةسورةمن)24(الايةعلىالكلام

وجاء(.)لغيرهأولهبالشعراستشهاده:اسلوبهخصائصومن-8

.لغيرهبالشعراست!ثحهادهمرارأهنا

الرسالة.فيطهرتالتيلأساليبوالمناهجأهمهذه

كتبه:فياخرىبنصوصالرسالةصهذهنصوبعضمقارنة:ثانيا

منها:بثلاثةأكتفي،كثيرةصالصتشابهةوالنصو

تركهايمكنه،وهو..."(:الأصل)فىالرسالةفيورد-أ

ريدابووبكر915(،)صالبقريماهرلأحمد،العلصيةآئارهمنالقيمالن11(

6(.أ)ص

67(.)صريدأبووبكر،216صالبثري:السابقانالمصدران)2(

68(.)!ىزيدأبوبكر)3(

.56()صالسايقالمصدر)؟(

.،112)صالبقري(ه)
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إما:أموينبأحدإلاعليهاالمطلوبهذاوتقديم[الشهواتايا

9؟.صط."..مزعجفرق!اما،متعلقحب

."..مقلقحبإما..".وج(:،)بنسخةوفي

اللهمناالقلوب"وابعد()1(:المحبين)روضةفيالقيمابنوقال

خوفاو،مقلقاحبإلاقساوتهيدهبولا،القاسيالقلب

"(.مزعج

حصحولمنالماحالثاني"الطريقوالدواء()2(:)الداءفيوقال

ذلك،عنيبعدهبماالقلباشتغاللوط[:قوم]بعملالقالبتعلق

حباو،مقلقخوفإماوهو:فيه،الوقوعوبينبينهويحول

.1(مزعح

المؤمخينمن-سبحانه-اشتوى"وقد:الرسالةفيو!د؟-

رسولهيدعلىالعقدهذاواجرى،جنتهثمنهاوجعل،انفسهم

ويهملهايضيعهاانبالعاقليليقكيف،..خلقهمنوخيرتهوخليله

يومالفاحشالغبناعظممنإلاهذاوهل...بخسبثصويبيعها

32.-31صم!التابن؟"

عطحةعرفوا"فلحا()3":السالكين)مدا!جفيالقيمابنوقالط

التبايع،عقديديهعلىجرىمنوجلالة،الثمنوفضل،المشحري

يبيعوهاانالغبناعطممنفواواشأنأ،لهاوأن،السلعةقدرعرفوا

)1(

)2(

)3(

167(.)ص

031(.)ص

.)3/9(
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."...بخسبثمنلخيره

الاربع،القواعدهذهعلىالدين"ومدار:الرسالةفيورد3-

والعطاءوالتركالفعلعليهماويترتبوالبغض!،الحب:وهي

وما،الايماناستكملللهكلههذايكوداذاستكملفمن،والمنع

36.صالعبد"إيمانبنقصعاد،للهيكونانمنهالنقص

علىيدوركله"والدين)الروح(11":كتابفيالقيمأبنوقال

كاذفمن،وتركفعلعليهماويخرتب،وبغضحبقواعد:اربع

نقصوما...،الايماناستكملفقددلهوتركهوفعلهوبغضهجه

".بحسبهودينهإيمانهمننقص!الأربعةهذهاصنافهم!

ذكرعنالحقصودعلىللدلالةتكفيانهارايتنماذجهذه

غيرها.

كتبه:فيالقيمابنبعبارأتالرسالةعباراتبعضمقارنة:ثالثا

)اللهعبارةالبسحلةبعدالرسالةمنسطراولفيوردت

فيالعبارةهذهالقيمابناسخعملفهل،،الاجابةالمرجوالمسؤول

كتبه؟منشيء

الجؤءوورد)7".كتبهمنئلاثةفيكاملةالعبارةهذهوردتلقد

كتبه.منعديدةمواضعفيمنهالالأو

الرسالة.خاتمةفيعباراتهعلىيقالالكلامهذاونحو

د(.62)صأ(ل!

وفي،الصجبوالوأبل،الإسلا!يةالجيوشاجتماعكتابمقدمةفيوردت2(لد

.الروحكخابحاتحة
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منالرسالةهذهفيالواردتانو[لمشاهد()المشهدوكلمة

)1".كتبهبعضفيالقيمابنعندالدارجةالكلصات

النتيجة:

ابن1إلىالرسالةنسبةانالسابقةالمتنوعةالادلةخلالمنيتبين

تيمية،ابنعننقولأفيهااذسيماولافيها،مويةلاصحيحةالقيم

عنه.النقلفيالمكثريناحدالقيمابنويعد

الرسالة:هذهأهمية

إمند!رأحوتأنهاإلاالرسالةهذهحجمصغرمنالرغمعلى

كما)12(،المطبوعةكتبهمنشيءفيلخايثثوهالمالقيمابنكلام

11:يأتيماذلكوبيان،كتبهبعضفيأجملهلكلامتفصيلأحوت

الستةالمشاهدلذكرالمطيوعةالكتبمنشيءفييتعرضلم-1

القلمبهبهاويستريح،العينبهاتقرالتيللخه

ذكرهالذيالكلاملخلالمطبوعةكتبهمنشيءفييتعرضلم2-

.28[:]الكهفكرنا<اغقلناقلب!عغمغولالئهع>:دعالىقولهحولهنا

ألصولآقدنا>:الفاتحةسورةفيتعالىقولهعند3-

الايات،هذهحولقيماكلاماذكر،الآيات!-6*4<آلمح!تقيص

أطريقو043(،1/993-السالكين)مدارج-:الحثالسبيلعلى-انظر)1(

603(.-792-81،88صالهجرتين

هماة4القيمابنعلومكشافاتمنكشافينعلىاعتمادا)2(

زيد.أبوعبداللهبئلبكر،القحمابنلعلومالئقريب-1

محمدا.السيدليمري،الجوزيةقيمابنلخفسرالجامع:التفسيربدائع-2

الكشافاذ.هذاذيتناولهلمممالاحقأطبعلماواستقرا!أ



إلابعركتبهفيعنهاتكلمعندمايذكرهلمبديعاوتفصيلأ

إجمالأ.

اشار74[:]مران<6ص!بمماماللمنقب>واخغتنا:تعالىقوله-4

عنهاوتكلمأسطر،ستةفي،)1"الموقعينأإعلامفيتفسيرهاإلى

تكلمفقدالرسالةهذهفيأما)الروح()2"،كتابفيمجملبكلام

اللغة،ائمةوأقوالفيها،السلفأقوالثقلوافيا،كلاماعنها

بينها.ورجح،وبينها

24[،ة]السجدةبامرنا<يهدوتأيمةقنهموجعلنا>:تعالىقوله-!

كتبه.منشيءفيحولهاالكلاميفصللم

بصسير!<علىألله،ليادعواسبيل-هذهفل>:تعالىقولهحول-6

في)البصيرة(معانيبعضالرسالةهذهفيئقل801[،]يوسف:

بينالموازنةالمطبوعةكتبهمغشيءفيتجدولاوحققها،،اللغة

الا!وال.هذه

المخطوطةوالنسخالمطبوعةالنسخوصف

المطب!عة:النسغ!ا!اا:

بالتردارفيطبعتالعنوانبهذا(،الهدايةإلى)الطريق-1

للطبعةالمرأجع،عبدالعظيمد.اسامةذلكإلىاشار،العربي

التاليه.

عامالقاهرةفيطبعتالعنواذبهذا،مسلمكلإلىأرسالة-2

،1(.)41/135

056-561،.ص1)2،
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العظيم.عبدمحمدأسامةد.عليهاوعلقوراجعهاهـ(،1/4013

العنوانبهذا(،المتقينإمامةإلىوالطريقالمحبين)صلاة3-

ومؤسسةالنجيمسعددارونشرتها،بالرياضسفيرمطبعةفيطبعت

وعلقواخرجها،الثانيةالطبعةهـ(،14131عامالوياضفيالبشائو

العنبوي.عليبنخالدعليها

تبقىمحققةطباعتهاإعادةأذإ،طبعتقدالرسالةهذهانومع

الاتية:للأسبابملحه

المحفوظةهي،واحدةخطيةنسخةعلىاعتصدطبعماانا-

المصرية.الكتببدار

إلىمعهاالقارىءيطمئنعلميا،تحقيقايحققلمطبعماأن-ب

إلىاقربفيهاالنصويكونمؤلفها،إلىالرسالةنسبةصحة

الخطية.النسخبينفيهويقابل،الصواب

بعض!بإسقاطتارة:المؤلفبنصتصرففيه،طبعماان-ج

إلىالكلماتبعضبزيادةوتارة،إشارةدونوالجملالكلمات

وبدونإشارةدونالعباراتبعضبإبدالوتا!ة،إشا!ةدوذالنص

التغيير+يوجبمسوغ

واثبتتالمخطوطةالنسخةفيخطاوردتالكلماتبعض!د-

فيها.الصوابعنالبحثدونهيكما

أدعىالعلماءبيناشتهرالذيياسمهاطباعتهاأنهـ-

حوته.الذيالعلمونشرلانتشارها،

المنط!ة:النسن!!صفهفانيآ:

كالتالي:لهاالرمزوسيكون،خطيةنسخأربععلىوقفت
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التحقيقفيالاعتمادوكانو)د،،و)ج(،و)ب(،)الأصل(،

أرجعفلم)د(النسخةأما،الاولىالثلاثالنسخعلىوالمقابلة

عنالحديثعندالاسبابمنيأتيلحاللتعضيد؛نادرا؟إلاإليها

النسخة.هذه

)الأضل(:-[لنخة1

برقمالقاهرةفيالمصريةالكتبدارفيمحفوظةالنسخةهذه

الفيلمورقمالجورية(،قيملابن)رسالةيعنواذ:،مجاميع)13(

لابنوالدواء(أالداءكتابولهامجموعةضمن)73053(،هو:

(،الهجرةمن)1187سنةفيالكلتابهذاآخرمؤرخ،القيم

فيالنسخةهذهع!-بالنبيتوسلفيهادخيلةأسطرستةبعد-ويليه

سميترسالةيليهاثم)914/أ(إلى)014/أ(من،ورقاتعشر

الشحطان(،مصائدمناللهفان)إكاثةمنمنتخبةالقبورية(أرد

2191(0بورقةالمجموعوينتهي

سطرا،)23،تحويصفحهوكلسم،،1ولة)02مسطرتها

لكنعليها،مدونغيركتابتهاوتاريخ،واضحجيدبخطمكتوبة

قبلهاالذيالكتاببهكتبالذيللخطمشابهبهكتجتالذيالخط

سبقكماالهجريعشرالثانيالقرنمنالأخيرالربعفيمدوذوهو

.مجهولوناسخها،انفأ

الشيخ،أرسلهكتاب"هذابقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

أبو،المسلمينمفتيلاسلام،شيخ،العلامة،العالم،الإمام

اللهرححه-الجوزيةقيمبابنالمعروفبكر،أبيبنمحمدعبدالله

".تعالىاللهفيإخوانهبعضإلىكتبه-،تعالى
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11:للاتي،التحقيقفيالمعتمدةهيالنسخةهذهجعلتوقد

جميعها.الأخرىالخسخاعترىالذيالسقطمنسلمتانها-ا

.الاخرىالنسخمنفلفيهاالتي3الأخطاان-ب

أب(:-النخه2

بالمدينةعبدالعزقيالملكمكحبةفيالمحموديةبالمكتبةمحفوظة

القيمابن+ارسلهاأرسالة:بعنوان،مجاميع97؟(ألابرقم،النبوية

(.إخوانهبعضإلى

واضح،جيدبخطوهي،ورقةعشرةخمسفيالمخطوطةتقح

عشرالثانيالقرنمخطوطاتمنانهاإلىيشيوانواوراقهاوخطها

ومسطرتها)1"،موسىبنعبداللهناسخهاتقديرا،الهجري

سطرأ.عشراربعةفيهاالأسطروعددسم(،508!ر)13

سطرأوثلاثيناثنينبمقداروسطها،منسقطبهاوقعوقد

النسخةفيموجودالسقطانالنسخةهذهناسخويذكرمطبوعأ،

عنها.نقلالتي

ويحويفيه،هيالتيالمجموعفيثانيةتقعوالمخطوطة

11.مؤلفهااسمعليهايذكرلمالاخرىالرسالة،رسالتينالمجموع

الشيخ،ارسلهكتاب"هذابقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

المعروفبكر،أبيبنمحمدابوعبدالله،العلامة،العالم،الامام

الاعحال()فضائلكتابأهـ()155عامنسخوقد،لهترجمةعلىأقفلم11،

السريفالحديثمخطوطاتأفهرسهـ(.643)تالحقدسيالديىلضياء

تمالتا،سعيدبنعقار،المنو!ةبالمديةعبدالعزيزالعلكمكحبهفيوعلومه

(.19!ص
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(".فقالاخوانهبعضإلىكتبه-تعالىاللهرحمه-القيمبابن

)ج(:-النسحة3

برقم،الرياضفيسعودالملكجامعةبمكتبةمحفوظة

،ورقاتتسعفيتقعالإرشاد(،في)رسالة:بعنوان)1656(،

احمر،لونذياكبربخطالفقراتورؤوس،واضحجيدبخط

وعددلمحم(،)91*12!قاسهااحمر،خطفوقهاالفقراتوبعض

الرابمالقرنمخطوطاتمنمتطرأ،وعشرونواحدفي!االأسطر

وناسخها،السابقةكالنسخةوسطهامنسقطوبها،الهجريعشو

يتكودنبعفالكلامانفيها،المتكررةالملحوظاتومن،مجهول

النسخةهذهفيئختصرالأوليينالنسختينفياسطراوسطرمن

كلمتينااوبكلمة

شمسارسلهارسالة"هذهبقولها؟الرسالةالنسخةوعرفت

".إخوانهبعضإلى-عنهاللهرضي-القيمابنعبداللهابو،الدين

)د(:-النسخة؟

ومصورتها)1(،بالرياضالسعوديةالعامةالمكتبةمحفوظاتمن

س(،!-95/4)فبرقممحفوظةسعودالملكجامعةمكتبةفي

(.البركةفي)رسالة:بعنوان

حجمها؟منالنصفيقاربمامنهاسقطكاملةكيرنسخةوهي

سطرا،-26()23بينمافيهاالاسطروعدد،ورقاتأربعفيتقع

الوطنيةفهدالملكمكبةإلىمخطوطائهانقلتوالتيالافتاءدا!مكتجةوهي)1(

.بالرياض
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،مجهولناسخها،الهجريعشرالرابعالقرنخطوطمنوخطها

احياناويتصرف)ج،الخسخةعلىاعتمدقدناسخهاانويطهو

.والحذفبالاختصار

العالم،الامام،الشيخ"قالبقولها:الرسالةالنسخةوعرفت

."اللهرحمهالقيمابناللهعبدأبو،العلومبحر،الدينشمس،العلامة

الرسالةعنواذ

يسميهاأنهكتبهفيعنهعهدكماهذهرسالتهالقيمابنيسملم

شطيد.باعتناء

بالاسماءالنسخفيهاالمحفوظةالمكتباتفهارسفيلعمصيتوقد

التالية:

الجوزية.قيملابنرسالة-أ

إخوانه.بعض!إلىالقيمابنأرسلهارسالة-2

الإرشاد.فيرسالة-3

البركة.فيرسالة-4

بالبركةسماهاومنغرضها،إلىنظرفقدبالإرشادسحاهافمن

بدايتها.فيموضوعهاإلىنظرفقد

احدإلىالقيمابنب)رسالةزيدأبوبكرالشيخلهاوعنون

العلماهلم!عددعنداشتهوتالعنوانوبهذا(،إخوانه

لبسيحصللاوحتى،العنوانبهذاإثباتهارايتولذا؟الحعاصرين

الثلاثالنسخانكماالعلماء،لدىبهتعرفلمعنوانبذكر

هـ2



.العنوانهذابنحوالرسالةهذهعزفتقدالمعتمدة

إليهالحرسل

وفيأعلاهن(،هوإليهالمرسلانالأصلالنسخةبدايةفيورد

منكثيروبتتبع(،الدين)علاءوأد()ج(وفي(،الدين)علامأب(

لقباحدعلىاقفلمالقيمابنلعصرترجمتالتيالكتبفهارس

الأشعخاصمنعددذكرفيهاوردولكن،الدينبعلامولا،بعلاهن

الكتبتحثـرولم،الدينوعلمو)د(،أج(فيكماالدينبعلاءلقبوا

وا،القيموابنمن!ماحدبينمراسلةوجودإلىعليهااطلعبالتي

وهذاإليها؟يطمانقرينةذكراو،القيملابنتلميذأنهإلى[لإشارة

مجهولة.الرسالةإليهارسلتمنشخصيةيجعا!
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لىحسسر!سبرساع!عقه0-اقأببخهني!ه6كلمطهكأ

شثب!دبماخئالتبالوعهأللورلعمئودفرخجمأدأ

ني-2+جابةصفصنتأذأ-إببمضشألمحشيخكتنتامتب!!

فيثص!ف!دقص؟ل!نبن!!ىإفكلصه

شفتانجاظ!حمىدىبهما!!!!عىهـستألعيئل!!وشا!ذاأ

---------إه-*.حفث--.
000--!ء--9

لسع!-ن!دحممإلوحي!هأي!-

ا+تجبئحمظدعالةأنملتسعثأث.شئأصذكآ.-إلىسشى

،-قلجرث!.فمح!بنشمه!و!!س!فيح"سنتنب!صهام

شنه0تبقفي.ثصضبدمح!ظه!!حسهلجقلفلهفيئبنإ

+55فعالمحستلملهاكت

ص!اعلبماأثغخسئىألمحا؟بلأكجط4،سرجو1أيطةلجبنول

نت.عاكأدنةدةحمب!فتمجعالهبهـخمفحنيأف!أخنليا!

بهت-نبمثخ!حا!ئضرححصلرجلشنضفييرك!تأ
لفكهاخماأللعتئادلىا!-

خبل!غبثلممعيي!جع!د!بجم!)

ذ!هذأهـشحئأكألرجلى1سكةانهاف!طاغ!في

-هـ!!ىبهلذج!عكيعنعابركةس!قةابكةخلاس

"ثاجرلاي!بلؤفئطإنعنبمفطإتبصىتاا!ه!عق

لعبىشبلاخض!آ!-بصخكغكنةبس!ي!)لب!ه!لعضأ-

زلفضتنله!نههلتينه!ص!لأ1نر.دلني!أيييبص!

لىلئأت!حتئخ!جمفىدع!!الظ5مخعذدمئزلع!!خهد

!دشئ!لإإببل!لؤتصال!هلط!خمأ!خمحأأتجفلكا!

الحتب11برالمعغوظةكاصل،11لنسنة1مناك!لىالصفعةص!اة

بالقا!ة.المىية
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دخشفهطمبرببمقبنلتظاأ-خغخد؟أطضىهرد+لمحنألنى

هنهلأ!ىعئكطفدت!د.لف!س!صثغعمهزرمببيمما-5!م.!:عي!ثلأ

لطلادا-جمىدكطكى+يمصصأثاجىممر!اطملصكآث!اأا!ئم0

مم!مهالل!لبقإفقلم!ثأمحمث!من-!دنفههـ!سضبد!س

إح!صىمثأهـ!فروأ!لبراسحلديهبأ-حسرافتطصحهجم!

اهلألططفيطذبأذص-ع!بيةف!ذ-أبئ-ناإ!ح!

ئىل!دأهـد33اإصزاكا-حمهلمجذلممثندهـا!أت!-كلاإ

طذ!دىضف!لط-!-..يبئمإتأاص!ط3ملىحمتكلجب!لى
111105..

كم1-كئتىا--فتأحىظثفيذج!ىجملاس!سسلبةات-11

لعبدخرإطأفيدهـمضتلنفاعداأف!يرد!هاا.!ذفى:-!ص

ن-!ـ!!لأ-فيصفهب*:ءثخنة!ط!!ثنءقإفامئىامق

لأدلبةمذ"3!ابمباملكع!عمه!ند!ثج!د!0أ.4دث

أقئاءكيى!ظممافيتسبئؤعلربمء!!ه!ماسزس!،ا .صدأات!ا

نعرفاال!شكأغض6-أفى.نخىأنا-كاجم!ابن!مقدفد2

د)صثهـهوائ!مئما!غبهس!أ0ثالعكلدطعمهاإئمتأتللدا

لكاء!دههعلنمااحمقسا!المة41311.101!". كلصطرشاكىد!يولحط

3صا-دلملىلرحسبفبدثلاذ

دم!ألمح!طءطط1اثد!إت-كلهثحمدثقففدلهأ..منث!ر-3.

دصحصلهتث3-6ث+-حطةفأبضر!شع!إ7!رسج!ضالولاغ

أفيكث+يب-39ك!!ئهئزبس!ىكصنابم،

إضق.دكأ.!

امد

لحتب1ابراالمعفهـظةكصل،11النسنهمناكخي!ةال!غعةصواة

بالقاه!ف.يةالم!
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المدمح!جم!-2و

كصلمصلىكل!االبنللاااصغبرداليدب1لد!/لر!ر2ابم

ب!بها!المح!فيجمصابوإمثرألمطلمالمحااأمأ،ألئغاادسلب!لىكأ

لصكفانكلأفوأب!لميىئ!جمضلىمصرأثيئتجأيالموع!

لافأ،لمددن!ولأد!بهأأغمحلىل[المالمف!جمصداأبزجألأطا!!سولت!ىاأ

ل!حملىف!فرصلىعلىلمجدلم2فأتمأممأئمأ)ارضما!عبابيد!م

لهم!مث!جم!مبأ؟ااإعمفمادلحأ11فمفأأ!لححبكلثي!ر!ه!مو3

يأ1بهطعمهطأ؟لمحدعريهربرعرغإفييخ!حىاطيا!لىال!أ،نأكنط

لير!اومحقزلمحضلربه!زافشظطم!لمن!1ثرمفا؟ثيعمالرجملىلمجر

4فيقسرك!اخعلرفافىجممعالوفضمرمكرال!اضمامحعلبمبرمحشجمز

ك!فأقرفيعاإر!بدف!يماكلافزالى!ص!)ظبحك!إدإتلى(ا

حى2ثىصطأطهمحعح!مدمبحي!و!قكلدقي!صهـفعمالوقشا

محفى11لم!غ!اأب!لمو!14فا!،ضزفزعنطلصضصصأحمليد

نحان!بغفأألمحلبوغمطلدت!الطقكمات!كبملمحكزمصكألى!يأ

لىمحنئ!ا2وع!وسكأاقرطم!ع!إلموبدأاث!لبرفش[ل!كلئع

المعموديةبالمحتبةالععف!ظة)ب،النسغةصنلأ!لكل1ال!غعةصهدة

لنبوية.1بالهرينة
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لى!لمث!الكمعا!ميوقيغ)مو!ببندىفيلمل!ألمحألهـم!!"ض!إ

!لىنامجهأ!المحم!مغيفكل)مح!!أظقلىبغالىرغبكلو!صبم

فاج!ابم!صيح،لهم.صلدد!مح!لو!رثم!شفئجمافيأ!عو/ا

وييوإ،!ف!ىلملى؟!أ!دبيب"انلمتماجمضما!/او!ح!للىلىبما

حولك!لضوأ؟لم!لمالضعوممجمبغعلي!سيمولحىص!

ثص!ولمأ؟ممامم2خعشلمل!!ال!!م7!ئىمف!ثبعصاحماشك!يز

دحمزلمع!!ث!عب!كللخ!فضوللث!!اوعمعؤلماصمصماإنرأ!شللم!ع!

ص!اها!!نز!ف!،مممانأل!إفئشسمالورف!بم3دا

د!!د!بركر!ى!ر!ر،عؤأو!ح!ر!صنما3فىأمماصلؤ7%دث!ضلىوع!لا

كل!!!+ا!ممعع!لمدونطلمكرمحيمحمممحى!ياألمعإبعحم،!صع

لد!حصيه!ءال!و!!!أذ!فيم!3ممتيلم3و!

ألمحدلئي!لا!!يءل!طفال!1فؤخ!و!ضلوو!رأأ

م!لاضنج!ألمحتؤير!!ىإبهمال!مؤعع!م!3

بيم؟!مكعللم؟!ض!ردمحوكافينم!ز

المعموديةبالمحتبةلمعخ!ظة1)ب،لنسغة1منكخي!ة1ل!فعة1صواة

لنب!يةه1بالم!ينة
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كصجمصخطأثرءحمصصيهح-

.عض.ئهأبخنم!للمحبزأل!جم!ال!فص

03+الي+ا-.3-..؟

!-لمحمشف!1بخطفىبكتادؤألرلأكقسجمم!أ:لركابرسا!قئ
*"-...،!.+اولمحممصيئ!سا،!.جم!أ.1أ

بأ!ل!صا:لى!لمزصبزإ

غا!لأ!فى!ر!!د!!نجبل!!اتفي!ا..دبمجملإتغداةن!.ب!إللحمعنى

دلرحملل!لم!.لرك!+نا+نةتتهلمجبماا.ع!1س)0عحا:جمتنجطمببم.

!تمإ-لغلط4.ببم."ف!إ.عدغملومط!لمحخش!بضصلفى!بمفي

أ!!مكدمم!صبتجذ!:برأ!ف!خغ!ااخك!ا:فيابر!اإ

قهطاعيئاف!حمتأ.-نج!قصلننلب!لمىااعما-ادفىد.نجإلما.-فة!يهت!

.!(م..-"-.ء-في./ت:لم""

:؟3لب.!..!-.[1

!فىأ"م!!لآ.تجغضلمىلبرخلنجر1إببنا-ير!في
كبر،.:!

ت!+؟بنن"4!ئر!لغت!صمالإ.بص.برالنا.:بر!:.جمت!بنتنج!!نج!ا

تما"خصن!!هم!4ء-ا.ئ1.يبرمئةفنإ.لضيصغببئ!غنجتأععسأ"فئ!

-1قيكواجبم!".دد!لىخمبه!فغمب!هإصاغإلئاتجة!يمبإ

لتغاامقجوع7نجفنافشدف*0الغيفشفىص!قاكبةل!قمتةا

برجملجمعن!:%ل!لم!او!عتتبلم!مننل!فىش!م"قتمفينج!نما

يم.لظبخ!أنجفى!ة؟!ابحبم"لمخافئ!أفزبزيخبال!تغأ

....!...أ"ا.!.+++..ث

ل!7كى!قأالؤقتعقضاع-فيدا!ضتخحبت!!ظنة
+.ء--:."!"-،+.*-...ه!+.ة.:

.!رمعم-لأ!قآنجنن؟.نؤفيام،مم!!.!فممق!بذانسط!-نجلني%أ

!.،"لافؤإ*ةفم"وا"لزياس!صةلمج!مغظفا%!أ!ت!!قيلأفي

ع!!!د1ا-!-ف!لأاأحم!%"*لاوقمآ.!لغإفبن!!ق!!!!

م...:."..:-م011.ة.:لم.،-..02أ-.0.؟11أتألأا-.

-لاصص+"ص4.5قلفئنجمغرا-!ل!إغفلتلقل!كبخغفي-!يم

بر،+ئمآ!)--".نرثح!تجىجمىهغا.ستانررضاحمم"فضالمتجغصأو!!

المل!جامكةبمحتبةالمعغ!ظة)5،لنسخة1منلكل4ك1ال!غحةصواة

.ضيابالىسكود
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)ها!ث!ضعاعت!اتضتع!وغئصلم!جانح!عببموصم

عرممماله!حلم1!اب!بربه!لىللحيثر!وادألضىعأ.ئاهمض

ودلئللبع!م!ضهغع!إلاسغا1لجهمحما!ضوقه

ا،لرأ[لىلدكيكعلاعالصخمضدرالعلملممرمغالاهد!فىقفا

نج!عبيمعبملممصلىالمفزهما.!م!أ-ي!ك!مطأ

،شلحفصدصثممرلدبهه.تامقداودوغي!فيا+سوا

لمحذبهبمهؤصضمهل1واهلضرهـل!1!ل!لوعقبالأا

اسكد!للمعغ!!مدضحمرل!ل!لوممومممإل!معنح!!ا

ةهلرف!!صعأهورصدشياسئحغفىالالعاا"ا
-/ا و!ه!.

الشا!لم1عردهأحهيفؤادفهـصغممىغمنمممرظلياغالبم

هرهقىطاصمالملرائ!يخع!اس!االبدكطاصماوض!ومنن

ناصثصغاود!أألى!هدلمانئصاح!ورميد)طمض!!أ

وفعل!الالحمما5هذاالبممرليما"م!فالبفط

حدلمبمفالموأس!ممع!اعمىبزك!وصل!كص

هانجررتمخكألىحظفمغمالرنا!ن!ا11شخح

،-لا؟أرر!ارجملم!انالهمعااوها!مألىعلمللبمثوا

يمص!إ،لعلرا!ر!بماايلميبم!ش!*.ق!ث!!ش

!.+،..ت-7ءأ+-)\-.

ص!!بئا.--خ!!أد!ص!ث--%

ال!ل!جامكةبمحتبةالمعغ!ظه،2،النسنةمناكخيهةال!فعةص!اة

.لهياضبادسك!
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-!!..70،".!..برعبمبمامحص!كلبم!فم2لبنإنكل!نبن!ا1أ!!!تم؟نج

دايدكأف!ا!دشأ.افتر(ن!عأل[:لاغ!أأ!ب!نجه!%يخف!ا%

3+.بعه!ا-ا+فيابغد لرصلب!لداناذلمحرنلمبخاار،حمااب!كى!ص!ثص!.قي

افبنجهىرهئىهلمصج!ل!نعف!جم!سىعصا!دجرىهبركر6-ذلدأاحل!ادىسا:!
ال!مايلبم!اص!أىأ!

الله

يهـب!بىنملا-كاخ!أأ7!الر!درهـ!صىبركزامئ!أيل"..

4فلماجمرلال!الرثسا.1يعينعجمع!![لنئيلأبرامبنبرئم

لرثىغق!-"نج!!بدع!!تكلفك!.فى؟!فلبثزأ

ن،نجيصممالىلهكل!!خظمفعلص!ف!اقيلاا*ا لهءفا!عامند!!مذسنخالاف!ا.ة7.ثفمل!أ!!أ

صاف!نجناآن!ئط!فحنج!حمقلب!فأع!ايعبدبكىسممبماظ3!عيهوممغنجن!. دزطضقمباشصدال!!ثائمم!ضا!فا..-أ!د؟01

لمحل!لممرإصرثجملركغعرأمبنالاأ0هـمحفأ!-

المحمجم!أجمااجم!ااصف!!!عااجم!يصل!%دجماا01ف!إضلخد!أا!ف!-ا

دب!دال!لهأفطاصبملإبطصؤلميي..ي!ألىبديهه2-!الىنجا
01501

الكامةبالعحتبةلمعغوطة1أد،لنسغة1منالةولصل!فمة1صوأة

ا.بال!ياضالسكودية
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.!.-.:تأث01!!،-...ء.!..

؟خجمأجمبما!./..!تإيخفي..!؟.-ءنم!!م"،-!ة-خ...:!.--..أا+:.....".اد-.-7!

تيه!بفي.3لا".م+/أ!."!!؟"-ثجئجببأ%4-؟أ+3ء.-،+)4!

!ا.لائم!؟ا!صكببمهـبمل!لرد!لصلاحلنامغا

:لاقىء:؟----المق!،!قأدب!!ا

كصلمحئأ!قئءدفكلفو!علئن!لص!و!امغ

اعهئباقأعكلبلفعل!فى!لى"/!!ففىاا

.علىجمبم!!ننبىأعىثىجملىلكللطاريناه!أ
0001فى!هكل!!مممصلم

!،.!عم؟مي

ل!سلى!لمثمىفئ!لم،فتك!عاضمى!ك!جمما

ا!ل!إفي"عصبكوكي،اممصألفاص.ئحطط

لكلع!!يال!الصتيمل!حم!ام!جماصومغب!روحم!بألم

!صه!ما.!ى/ب!الىاىبه!عطا،2!أ!

-(.&-!ك!ىلمحطكلىممالي!لاكل!لفم،
.--ء./

!يي،!ذاكىمح!لىض!ئىممل!!ئصولن،فأ

!ذنم!كلااع!!11وطر!"!!وعر-[لبر1!ى

ضفئطمصطه!بطم!شا-!صللأ!ا0علإ-ول

.11،حمهج.

كخي!ة1ال!غعةصهـاة

يا!ض.بالى[لسكودية

بالمحتبة[لمعخو!ةلأد،النسغهمن
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