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الريثألرحمفع!لهتجص

التحقيقمقدمة

محمدنبينارسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

لمنالكافي"الجواببعنواناشتهرالذيالكتابهذافإنبعدأما

أنفعمنوالدواء"،"الداءباسممراتوطبع"،الشافيالدواءعنسأل

والتوبةالمعاصيعنللكفواستثارتها،النفوستهذيبفيالكتب

.النصوح

لسائر"مخالف،القلوبأمراضأخطرمنمرضلمعالجةأفردوقد

علىعزواستحكمتمكنوإذا،وعلاجهوأسبابهذاتهفيالأمراض

فيهقالالذيالعشقمرضوهو".داؤهالعليلوأعيا،دواؤهالأطباء

الشاعر:

النحاريرالأطباءفيهيحارلهدواءلاعضالداءالحب

تقصيربالقومفإذاوصفهفيغلواالعاشقينأنأحسبقدكنت

فييرجعونلاالذينالبارعينالقلوبأطباءمناللهرحمهومؤلفه

كتابعنيصدرونوإنما،اليونانحكماءإلىالقلوبلأمراضمداواتهم

وسنةالصدور،فيلماوشفاءوموعطةهدىفيهالذي،الحكيمالله

وإصلاح،والحكمةالكتابالناسلتعليمبعثإنماالذياللهرسول

فكانت؛الأمورلمراشدوهدايتهم،نفوسهموتزكية،وسلوكهمعقيدتهم

فييعرفلم،للناسأخرجتأمةخيريديهعلىتخرجتالتيالجماعة

نطير.لهاالبشريالتاريخ



ابتليرجلعنفسئل،المؤلفعلىورداستفتاءالكتابأصلوكان

نفسهعندفعهافياجتهدوقد،واخرتهدنياهأفسدتبهاستمرتإنببلية

الحالةإلىالمجيبونطر.وشدةتوقداإلاتزدادفما،طريقبكل

منالمقامهذافيأولىالتفصيلأنفرأى،البلوىوعموم،المستعصية

يستوعبأنأمثالهوعلىعليهوالشفقةللسائلالنصحومقتضىالايجاز،

الوقايةطرقإلىيرشدوأن،الوخيمةوعواقبهالمرضأسبابفيالقول

قبولهوشروطالدعاءفينفيسةفصولافكتب.الخلاصوسبل

باللهالظنحسنبينالفرقوفي،أثرهترتبمنالمانعةوالأسباب

والأممالأفرادحياةفيواثارهاالمعاصيأضراروفي،برحمتهوالاغترار

فيوالسر،بهوالاشراكللهالتعبدوحقيقة،والاخرةالدنيافيوعقوباتها

للتوحيد،الصورعشقومضادة،الذنوبسائرمنيغفرلاالشرككون

ذلكعنالجوابأصبحوهكذا،والاجلةالعاجلةالأخرىومفاسده

مفصلا.كتاباالسؤال

هذاإلىبحاجةاللهرحمهالمؤلففيهعاشالذيالمجتمعكانولئن

الأخلاقعلىومحافظةبالدينتمسكمنمافيهعلى،الكتاب

الفساد،بأسبابتمورصارتإذ،لأحوجإليهمجتمعاتناإن=والاداب

المرأةاستدراجفيالاسلاميةالبلدانمنكثيرفيالغواةنجحبعدما

بالرجالوالاختلاطالحجابنزعإلىخادعةشعاراتتحتالمسلمة

فيالشياطينإخوانتفننثم.معروفاوالمنكر،منكراالمعروففصار

الذينفيالفاحشةوإشاعةالجنسيةالغريزةلاثارةجديدةوسائلإيجاد

الأمة،تدميرإلىطريقأقربهوالخلقيالانحلالأنعلموافقدامنوا،

.المستعانوالله

مصر،فيطبعثمهـ،7013سنةالهندفيقديماالكتابصدروقد



الدينمحييمحمدالشيخطبعةمنهاوكان.طبعاتهذلكبعدوتوالت

القرنمنخطيةنسخةعلىفيهااعتمدالذي،اللهرحمهالحميدعبد

على-زعموا-منهاكلفياعتمد،أخرطبعاتصدرتثم.عشرالثالث

أصحابهابذلوقد.عليهاللاعتمادصالحةغيرأومتأخرةواحدةنسخة

غيرإخراجها،وحسنأحاديثهاوتخريحتصحيحهافيمشكوراجهدا

.النصوصتحقيقفيالمعروفالعلميالمنهجفيهايتبعلمجميعاأنها

خطيةنسخأربععنصادرةفهي،أيديكمبينالتيالطبعةهذهأما

بتسعاللهرحمهالمؤلفوفاةبعدإحداهاكتبتوقد،الثامنالقرنمن

فيهاعنيوقد.عشرالثانيالقرنمنبنسختينالاستئناسمع،سنةعشره

والتخريحالتوثيقإلىبالاضافة،بالغةعنايةالكتابمتنبتحرير

المتنوعة.الوافيةوالفهارس

،الكتابنسبةتوثيقعلىتشتملللكتابدراسةأعددتوقد

النسخووصف،مواردهوتفصيل،مباحثهوتحليل،عنوانهوتحقيق

إعدادها.فياتبعالذيوالمنهج،الطبعةهذهفيالمعتمدة

النشرةهذهلاخراجوفقأنعلىوجلعزاللهاحمدفإنيوبعد،

به،وينفع،العملهذايتقبلأنالمسؤولوهو،الكتابمنالعلمية

وأعلى،الجوزيةقيمابنالاماممؤلفهعناللهورضي.فيهويبارك

محمدنبيناورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلى.النعيمجناتفيدرجاته

أجمعين،وصحبهالهوعلى

الاصلاحيأيوبأجملمحمدالرياض

هـ4281الأولىجمادى9



الكتابنسبةتوثيق

مؤلفاته،ضمنالكتابهذااللهرحمهالقيملابنالمترجمونذكر

الدينشمسثم)1(،اللهرحمهرجبابنالحافظتلميذهوأولهم

)5(،والشوكانيالعماد)4(،وابن)3(،خليفةوحاجي)2(،الداوودي

علىورداستفتاءعنجواباأصلهفيالكتابكانولما)6(.وغيرهم

الخطية.النسخجميعفيالكتاببدايةفياسمهعلىنص،المؤلف

لفؤاد"الحجازية"الخزانةختمعليهامنهنسخةعلىوقفتوقد

الداء"كتابعنوانها:صفحةفيبعضهمكتب)7(،الحجازيسليم

الكتابمؤلفبينشكبلاظاهرخلطولكنه"،الجوزيلابنوالدواء

وأجهلمنهناناشىءوهو")8(.الجوزيو"ابن"،الجوزيةقيم"ابن

النسخةهذهفاتحةفيثابتوألقابهنعوتهمعالمؤلفاسمفإن،غفلة

غيرها.مثلأيضا

اللهرحمهالقيمابنالامامإلىالكتابنسبةصحةعلىوالدلائل

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

175(.)5/الحنابلةطبقاتعلىالذيل

)2/39(.المفسرينطبقات

)728،1417(.الظنونكشف

017(.)3/الذهبشذرات

.(441)2/الطالعالبدر

)244(.زيدأبوبكرللشيخالجوزيةقيمابن:انظر

)الرياض(الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيمحفوظةهي

.01154برقم

القيم.ابنإلىالجوزيابنمؤلفاتبعضنسبةإلىأحياناالخلطهذاأذىوقد

)27(.الجوزيةقيمابن:انظر



ذلك.وغيروأسلوبهومنهجهومواقفهمباحثهفي:صفحاتهفيبادية

أظهرها:إلىهناوأشير

إليه.مشيراأوباسمهمصرحاكتبهبعضعلىالمؤلففيهأحال1(

بعنوانالمطبوعوهو"،القران"أيمانكتابهعلىموضعينفيفأحال

:83()صالأولالموضعفيقال."القرانأقسامفي"التبيان

دليلايبصرهلاومايبصرهماكللكانالتأملحقالعبدتأمل"ولو

وجهذكرناوقد.كلامهالقرانوأنوالمعادوالنبوةالتوحيدعلى

بماأقسم)فلاقولهعند(القران)أيمانكتابفيبذلكالاستدلال

وذكرنا.[04-38/]الحاقة(كريورسوللقؤلإنو!نجووبئلاكاومانحصرون

."....[12/]الذاريات(لت!ونأفلاأنفستموفى):قولهعندذلكمنطرفا

.(901،091)صالتبيانكتابفيموجودالمبحثوهذا

بطوائففيهااللهأقسمالتيالاياتالاخرالموضعفيوأورد

ذلكمعنىذكرنا"وقد:قالثم،الخليقةفيلأمرهالمنفذينالملائكة

أيضاالبحثوهذا.(964)ص("القران)أيمانكتابفيبهالاقساموسر

.،258(83،98)صالمطبوعالكتابفيموجود

قداللهرحمهالأشعريالحسنأباالشيخأناخرموضعفيوذكر

]غافر/صزصا(لىآئنيهمن):تعالىبقولهالمعطلةعلىكتبهفياستدل

نقلوقد.033()ص"الكتابهذاغيرفيلفظهذكرنا"قد:قالثم36[،

ص)"الاسلاميةالجيوش"اجتماعكتابهفيالأشعريلفظالقيمابن

.(421)4"المرسلة"الصواعقفيثم،592(

كماتيميةابنالاسلامشيخشيخهكلاممواضععدةفينقل2(



سيأتي.

وأبنصهتراهالكتابهذافيالمسائلبعضعلىالمؤلفكلام3(

القرانفي"وهذا:قولهذلكومن.الأخرىمؤلفاتهفيمنهقريببلفظ

كتابهفيسبحانهاللهترتيبيعني31(.)ص"موضعألفعلىيزيد

كترتيب،الأعمال!علىوالاخرةالدنيافيوالشرورالخيراتحصول!

وإذا.السببعلىوالمسبب،العلةعلىوالمعلول!،الشرطعلىالجزاء

كان"ولو:يقول!وجدته363()1/السعادةدارمفتاحكتابهإلىرجعت

يزيدولكنهلسقناها،مائتينأوموضعمائةنحوفيوالسنةالقرانفيهذا

."متنوعةبطرقموضعألفعلى

بعديعودهلالتائبأنوهي،التوبةفيمسألةذكرأنهذلكومن

الاسلامشيخقول!حكىثميعود،لاأوفيهاكانالتيدرجتهإلىالتوبة

مثلإلىيعودمنومنهم،درجتهمنأرفعإلىيعودمنالتائبينمنبأن

المؤلفتكلموقد702(.)صدرجتهإلىيصللامنومنهم،درجته

فيفيهاالقول!وأفاض368(،)1/السالكينمدارجفيالمسألةهذهعلى

فيالاسلامشيخقول!ونقل605-545(،)صالهجرتينطريق

الكتابين.

الفوائدمنالسلامعليهيوسفقصةفيماإن:قولهأيضاذلكومن

شفاءفينحوهوقال!487(،)صفائدةألفعلىيزيدوالحكموالعبر

فيمنهاجملةذكرهنافصلهاالتيالابتلاءوجوهثم.224()صالعليل

وروضة)694(،الهجرتينوطريق)2/156(،السالكينمدارج

الاسلامشيخمنسمعهمماأنهاالمدارجفيوصرح)944(.المحبين

الله.رحمهتيميةابن
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وصبروعففكتمعشق"منحديثعلىالمصنفكلامذلكومن

المعادزادفيبعينهالكلامونجد568(،)صشهيد"فهو،فمات

.287()صالمحبينوروضة،275(4/)

،الأمراضتعتريه،بمكةمرةمكثأنهنفسهعنالمؤلفحكى4(

مثلهحكىوقد.8()صالفاتحةبسورةنفسهيعالحفكان،طبيبايجدولا

.58(-157/)السالكينومدارج(،178)4/المعادزادفي

11



الكنابعنوان

"الجوابهـبعنوان7013سنةالهندفيالكتابهذاطبعماأول

طبعتينالقاهرةفيطبعثم"،الشافيالدواءعنسأللمنالكافي

خالفتهطبعةأولولعل.العنوانهذافاشتهر،نفسهبالعنوانمختلفتين

سنةاللهرحمهعبدالحميدالدينمحييمحمدالشيخأخرجهاالتيهي

نفسهالعامفيولكنوالدواء"."الداءبعنوانالقاهرةهـفي1377

عبدالوهابمحمودالشيخبهاعنيأخرىطبعةأيضاالقاهرةفيصدرت

ولعلهم،العنوانهذاالناسألفوقد.الأولبالعنواناللهرحمهفايد

التيالطبعاتمعظمبهفوسمت،السهلالسجعمنفيهلمابهأعجبوا

أرجحأحدهماأو،صوابالعنوانينكلافهل.الكتابهذامنصدرت

الاخر؟من

أخذإذ،أصلامقدمةفيهليسبل،مقدمتهفيكتابهالمؤلفيسملم

طريقةحسبرأساعليهوردالذيالسؤالعنالاجابةفيالمؤلف

منذكرهمنأقدمولكن)1(.الأخرىكتبهفيإليهأشارولا؟المفتين

"الداءسفاه-اللهرحمهرجبابنالحافظتلميذه-وهومؤلفاته

وغيرهما.العمادوابنكالداووديعليهاعتمدمنوكذاوالدواء"،

ذيلعنيبدوفيمايصدرلمأنهمعالعنوانبهذاذكرهأيضاوالشوكاني

الحنابلة.طبقات

ابنالحافظحياةفينسختكلها،الكتابمننسخثلاثيديوبين

سنةالمكتوبةالاسكوريالنسخةوأقدمها)736-597(،رجب

244(.)صالجوزيةقيمابن)1(
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سنةقبلكتبتوالثالثةهـ،785سنةفيمؤرخةوالثانيةهـ،077

علىاطلعتوقد.والدواء""الداءعنوانعلىمتفقةكلهاوهذههـ،197

.(عشر)1والثالثعشرالثانيالقرنينمنالعنوانبهذاأيضامتأخرةنسخ

"،الشافيالدواءعنسأللمنالكافي"الجوابالأخرالعنوانأما

،الكتابأولنقلثمهـ،6701سنةالمتوفىخليفةحاجيذكرهفقد

.العنوانبهذامنهنسخةعلىوقفأنهعلىدليلوهذا)2(.عليهوأثنى

طبقاتذيلمنمأخوذولكنه)3(،كتابهفيأيضاالأولالعنوانوردوقد

نسخةعلىوقفلوخليفةحاجيفإن،التراجمكتبمنغيرهأوالحنابلة

نفسهالسابقالكتابأنهلهوتبين،الكتاببدايةمنهالنقلالعنوانبهذا

.")4(...الكافيالجواب"بعنوانذكرهالذي

وقدرييل،جامعةمكتبةفيمحفوظةنسخةمنصورةوعندي

الكافيالجواب"كتاب:وعنوانها،الثامنالقرنمنأنهافهرسهاواضع

النسخة،كاتببخطليسأنهوالظاهركذا،"الشافيالدواءسؤالفي

قبلمنثبتالذيالمشهورالعنوانمنمحرفةصورةأهذهأدريلاولكن

إلىتحسينهابعدتطورتالتيالبدائيةالصيغةهيأم،النسخبعضفي

عشر،الئالثالقرنمنأنهايظهرالكتابمننسخة)الهند(خدابخشمكتبةفي)1(

بها.يعتدفلاكليهما،بالعنوانينوسمت

806(.)صالظنونكشف)2(

278،1417(.)صالظنونكشف)3(

القيم،ابنترجمةفيالعنوانين)2/158(العارفينهديةصاحبذكرهناومن)4(

245(.)صالجوزيةقيمابن:انظر.كتابينفعدهما،عليهاعتمدمنوبعض
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.()1المعروفةالصيغة

الداءوهو-الأولالعنوانأنسبقمماتبينفقد،الأمريكنمهما

وضعااسمان"وهما:زيدأبوبكرالشيخيقول.بالترجيحأحق-والدواء

منواحدلكلوالمناسبة،عليهوردلسؤالجوابوهوواحد،لمسمى

استهلفإنهأظهر،والدواء""الداءالاسمبهذالكنها،ظاهرةالاسمين

شفاء"لهاللهأنزلإلاداءمناللهأنزل"ما:!ي!بقولهالسؤالجواب

منفيهكناماإلى"فلنزجع:الكتابأثناءفيأيضاوقال.نحوهوأحاديث

.(")3الداءدواءذكر

:الكتابمنالآتيةالنصوصالشيخماذكرهعلىوزد

.(4)13"...العضالالداءلهذادواءمنكلهذلكمع"وهل-

والداء،الاستفتاءعليهوقعالذيبالسؤالالمقصودهوهذا"ولعل-

.(4)14الدواء"لهطلبالذي

.(14)5الداء"هذادواءفيوالكلام"-

.(0904)"الداءالقتالهذا"ودواء-

.(665)"الدويالداءهذا"ودواء-

ترجمممنوغيرهرجبابنالحافظأنمنسبقوما،النصوصهذه

)1(

)2(

لمنالشافي"الجواببعنوانللمؤلفرسالةذكرالشوكانيأنبالذكرالجدير

144(.)2/الطالعالبدر:انظر."واقعقدرقدماكانإذاالدعاءثمرةعنسأل

علىعلقتما.".وانظر..سأللمنالكافي"الجواببعنوانشبيهوهو

)26(.صفيالنص

245(.)صالجوزيةقيمابن
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مخطوطاتفيالواردهووأنه،والدواء""الداءبعنوانذكرهإنماللمؤلف

العنوانهذايرجحذلككل-المؤلفزمنمنالقريبةسيمالاالكتاب

.غيرهعلى

نسخهاتاريخ،الكتابمننسخةببغدادالأوقافمكتبةوفيهذا،

دواءكتاب"هذاعنوانها:صفحةفيمكتوباوكانهـ،0011سنة

ثم"،القلوبدواء"هذا:مختلفبخطفوقهبعضهمفكتبالداء"،

"دواءبجانبها:وكتب،السابقةالعبارةعلىاخرشخصضرب

وهكذا،التصوففنفيالعنوانبهذاالمكتبةفيالكتابوقيد،"القلوب

.)1(الأوقافمكتبةفهرسفيالجبوريعبداللهالأستاذسماه

واسمالكتابعنوانفيهاكانالتيالأولىالورقةأنوالظاهر

عباراتالنسخةقرأمنبعضفتتبع،الأصلمنضاعتقدالمؤلف

)دواءذكرمنفيهكناماإلى"فلنرجع:كقولهانفاسقناهاالتيالمصنف

فيمصيباالرجلوكانالداء"،دواءكتاب"هذا:فكتبالداء("،

هذاأنبعضهمرأىولفا.الصحيحالعنوانعنبعيدغير،استنباطه

"إن:بقولهموضوعهعلىنبه،الأبدانطبفيالكتابأنيوهمالعنوان

أفسدالذيأما.الصوابحاقفيواقعأيضاوذلك،"القلوبدواءهذا

هوالسابقةالعبارةفي"القلوب"دواءأنتوهمالذيثالثهمفهوالأمر

!ضرباتعليهاضربمابعدبجانبهافأثبته،الكتابعنوان

بدايتهاوأثبت،النسخةفهرسالذيالجبوريعبداللهالأستاذأما

فيمطبوعالكتابأنلسركيسالمطبوعاتمعجمعننقلثم،وخاتمتها

)1(.)2/936(
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لمنالكافي"الجوابهوالكتابهذاأناكتشفأنهشكفلا؛القاهرة

"دواءعنوانفيهيردلمسركيسمعجملأن،"،الشافيالدواءعنسأل

هوذكروإنما،غيرهولاالقيمابنمصنفاتفيلا،البتة"القلوب

عاممصرفيالصادرةطبعتهإلىالاشارةمع."..الكافي"الجواب

هذهبأنالفهرسفييصرحأنالجبوريبالأستاذحريافكان؛م4091

بعنوانالمطبوعالقيمابنلكتابهي"القلوبب"دواءالموسومةالنسخة

فيحصلماإلىمشيراوالدواء"،"الداءأو."..الكافي"الجواب

بعضالأمرفالتبسذلك،فاتهولكنتغيير.منعنوانهاصفحة

)1(.الالتباس

247(.)صالجوزيةقيمابن:انظر)1(
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الكتابموضوع

"ما:ونصه،اللهرحمهالمؤلفعلىورداستفتاءعنجوابالكتاب

رجلفي-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقول

وقد،واخرتهدنياهعليهأفسدتبهاستمرتإنأنهاوعلم،ببليةابتلي

فما؛وشدةتوفداالاتزدادفما،طريقبكلنفسهعندفعهافياجتهد

.كشفها؟"إلىالطريقومادفعها؟فيالحيلة

أيضااللهرحمهوالمؤلف،ترىكماالبليةنوععنالسائليفصحلم

واثارالدعاءفيفصولاوكتبيسضيها،أندونالاجابةفيشرعقد

ومنها،الذنوبكبائروذكر،والشرعيةالقدريةوعقوباتهاالمعاصي

إلىوصلفلما.واللواطالزنىمفسدةعظمبينثم،النفسوقتلالشرك

:قالالموضعهذا

ورقية،العضالالداءلهذادواءمنكلهذلكمعوهل:قيل"فإن

يملكوهل..الخبال؟.هذالدفعالاحتيالوما؟القتالالسحرلهذا

هوهذاولعل..سويدائه؟.إلىوصلقدوالعشق،قلبهالعاشق

لهطلبالذيوالداءالاستفتاء،عليهوقعالذيبالسؤالالمقصود

414(.-4)13الدواء"

أنزل)ومارأسمنالجواب،نعم:"قيل:قائلاالسؤالعلىردثم

منوجهله،علمهمنعلمهدواء،لهأنزلإلاداءمنسبحانهالله

مادتهحسم:أحدهماطريقينمنالداءهذاعلاجعلىتكلمثم.("جهله

نزولها.بعدقلعها:والثاني،حصولهاقبل

العاجلةالمفاسدمنالصورعشقفيماببيانالجوابوختم
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عنكتابهفيالمرضهذاحكىإنماسبحانهاللهأنوذكر،والاجلة

أعياداء"وهذا:قالثموالنساء،لوطقوموهما،الناسمنطائفتين

والسم،العضالالداء-اللهلعمروهو.شفاؤهعليهموعز،دواؤهالأطباء

.(194)"...القتال

داءعنكانالمؤلفعلىوردالذيالاستفتاءأنهذامنوتبين

تباريحه؟منبهابتليمماصاحبهوإنقاذمداواتهيمكنكيف:العشق

متوقع،عنلاحاصلمرضعنالسؤالأنعلىيدلالاستفتاءولفظ

كما،منهالخلاصإلىالمفضيةالطرقبيانعلىيقتصرأنللمؤلففكان

هديهفي"فصلبعنوانالمعادزادفيكتبهالذيالمحكمالفصلفيفعل

بقوله:استهله."العشقعلاجفيلمجي!

ذاتهفيالأمراضلسائرمخالف،القلبأمراضمنمرض"هذا

وأعيا،دواؤهالأطباءعلىعزواستحكمتمكنوإذا،وعلاجه،وأسبابه

:الناسمنطائفتينعنكتابهفيسبحانهاللهحكاهوإنما.داؤهالعليل

شأنفيالعزيزامرأةعنفحكاه،المردانالصبيانوعشاقالنساءعن

.")1(لوطقومعنوحكاه،يوسف

هذاوكأنعلاجها.حالةلكلووصف،حالاتثمانيذكرثم

المطلوبالجوابهو-وتحريرهدقتهحيثمن-الزادكتابمنالفصل

عليه.الواردالاستفتاءعن

اللهرحمهالمؤلففيهسلكفقد،أيدينابينالذيالحافلالكتابأما

أيضا،ينتهجهكانأنهشيخهعنوحكى،عنهودافعارتضاهاخرمسلكا

.(278-4652/)المعادزاد(1)
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سألكإذاالسائلأنبالعلمالجود"ومن:السالكينمدارجكتابهفيفقال

مابقدرلهجوابكيكونلاشافيا،جواباجوابهالهاستقصيتمسألةعن

قدس-تيميةابنالاسلامشيخمنشاهدتولقد...الضرورةبهتدفع

فيذكر،حكميةمسألةعنسئلإذاكان:عجيباأمراذلكفي-روحهالله

القولوترجيحالخلافومأخذقدر،إذاالأربعةالأئمةمذاهبجوابها

منللسائلأنفعتكونربماالتيالمسألةمتعلقاتوذكر،الراجح

فرحهمنأعظمواللوازمالمتعلقاتبتلكفرحهفيكون،مسألته

...")1(.بمسألته

للسائلالمفتينصحكمالعلىدليلاذلكجعلاخرموضعوفي

المسائلبعضعنالجوابأنشكولا)2(.وإرشادهعلمهوكمال

الاستطالةفيالمألوفعنخرجإذاانتقادمحليكونقدالفرعية

نأالغرضعنبعدكلماالمجيبيضطرمما،الاستطرادوكثرةوالتشعب

السؤالكانإذاولكن؛القارىءويمل،السائلفيتضجر،بدأماإلىيعود

لسائرالمخالفالعشقكمرضالقلوبأمراضمنخطيرمرضعن

يخلولامرضوهو،المؤلفقالكماوعلاجهوأسبابهذاتهفيالأمراض

-لكثرةالمجتمعاتبعضفييبلغقدولكنه،مكانولازمانمنه

فيالمجتمعبسقوطينذرمبلغاالعامةبعدالخاصةفيالفشومن-دواعيه

فتاكاوباءيكونيكادالذيالمرضهذامثلعنالسؤالكانإذا=الهاوية

جوابهيكونأنوفقههوعلمهوأمانتهالمفتينصحكمالمنأنريبفلا

وأالكلاميقتضبأنلهيصحفلا.الموضوعلجوانبمستوعبامفصلا

492(.-)2/392السالكينمدارج)1(

.()4/158الموقعينإعلام)2(
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ويذكروينذر،ويبشرتفصيلا،يفصلهأنعليهيجببل،يوجزه

ولا،وعواقبهوأماراتهالمرضأسبابويبين،والموبقاتالمنجيات

الوقايةطرقعلىيدلبل،منهالخلاصسبلإلىالارشادعلىيقتصر

إلىللاستماعالمبتلىقلببتهيئةذلكقبليعتنيثم.أيضافيهالوقوعمن

.العلاجأنواعمنلهيصفبماوالعملكلامه

ناصحربانيعالمجواب،اللهرحمهالقيمابنجوابكانوهكذا

بايه.فيغاية،مفصلامبسوطاجوابا،حكيم

02



الكتابمباحثترتيب

بقوله:رأساالاستفتاءعنالجوابفيالدهرحمهالمؤلفشرع

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالبخاريصحيحفيثبت.دلهالحمد"

ومضى"....شفاءلهأنزلإلاداءاللهأنزلما:قالأنهلمجمالنبيعن

أصبحتحتىاخر،إلىمبثمنمتنقلا،سجيتهعلىمرتجلايكتب

متدرجةمرتبةالكتابمطالبجاءتذلكومعكبيرا.كتاباالفتوى

مباحثهنقسمأنويمكننا.التأليفهذامثلفييظنماخلافمتناسقة

:أقسامخمسةإلى

الاغترارمنالحذرمعتعالىباللهالظنوحسنالدعاءفيفصول(1

89(.-)4به

أخبرتعالىاللهأنوذكرانفا،أوردناهالذيبالحديثالكلامافتتح

التيوالأدعيةوالاياتالأذكارأنعلىنبهثمشفاء،أنهالقرانعن

وقوةالمحلقبولتستدعيولكنوشافيةنافعةنفسهافيهيبهايستشفى

قبولوشروط،الشفاءلتخلفأخرىأسباباذكرثم.وتأثيرهالفاعلهمة

.تأثيرهدونتحولالتيوالافات،الدعاء

المطلوبأنوهومشهور"،سؤال"عنللاجابةمهمافصلاعقدثم

لموإلا؛يدعلمأمالعبدبهدعا،وقوعهمنبدفلامقدراكانإنبالدعاء

المقدورأنوبينالدعاء؟فائدةفما،يسألهلمأمالعبدسألهسواءيقع

الأعمالجعلسبحانهاللهأنذكرثم،الدعاءومنها،بأسبابوقوعهقدر

فالمؤمن،والاخرةالدنيافيوالشرورالخيراتلحصولسبباكتابهفي

ثم.الصالحةوالأعمالوالإيمانالتوبةبقدرالأخرويةالعقوبةقدريدفع

،تارةومغفرتهاللهعفوعلىبالاتكالإياهالانساننفسمغالطةمنحذر
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.تارةبالقدروبالاحتجاج،تارةبالتوبةوبالتسويف

بينالفرقوبئن،المغترينأقوالوحكى،الاغترارصورفصلثم

منأنفسهمعلىالصحابةخوفإلىمشيرا،بهوالاغترارباللهالظنحسن

أوردذلكخلالوفي.وعبادتهاللهتقوىفيهممنوهم،النفاق

فصلوهو.باللهالمغترينالعصاةالجهاللرحوأقوالاواثاراأحاديث

نفيس.طويل

استمرإنالذيالداءدواءذكرمنفيهكناماإلى"فلنرجع:قالثم

."واخرتهالعبددنياأفسد

.258(-)89للمعاصيالقدريةالعقوبات2(

الذنوبسببهوالاخرةالدنيافيوداءشركلأنأولاقرر

الجنة،منالأبوينأخرجتالتيهيالمعصيةأنإلىوأشار.والمعاصي

استحقتالتيالأمموذكرالسماء،ملكوتمنإبليسأخرجتكما

فيواثاراأحاديثوأورد،مختلفةعصورفيمعاصيهابسبباللهعذاب

وعواقبه.المعاصياثار

واخرته،ودنياهدينهفيللعبدالمعاصيأضرارفيالقولأفاضثم

نأفصولهآخرفيوذكر.صفحةمائةمنأكثرالمبحثهذاواستغرق

علىبهيقويهوجيش،نفسهعلىعدوهبهيعينالانسانمنمددالمعاصي

والدخولالإنسانقلببغزولجنودهووصيتهالشيطانحيلوبين،حربه

طريق.بكللهوالقعود،مدخلكلمنعليه

.(134-)258للمعاصيالشرعيةالعقوبات3(

إلىالكلامتطرق،والأممالأفرادحياةفيالمعاصيآثارذكربعد
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وقسم.بتلكيتعظلملمنرادعةهذهلتكون،والتعزيراتالحدودبيان

والجلد؛،والقطع،القتل:أنواعثلاثةإلىالشرعيةالعقوبات

،البدنعلىونوع،القلبعلىنوع:نوعينإلىالقدريةوالعقوبات

.الذنوبعنويكف،العبدليستحضرها،أخرىمرةمنهاطرفاوأورد

والسبعيةوالشيطانيةالملكية:أقسامأربعةإلىالذنوبقسمثم

الغطاءوكشف،وصغائركبائرالذنوبأنفيفصلاعقدثم،والبهيمية

الله.علىالجرأةإلىبالنظركبائركلهاالذنوببأنالقولعن

منمستفادهوهلالشركتحريمأنوهي،مسألةعلىتكلمثم

بهتأتيأنوممتنع،والعقولالفطرفيقبيحهوأو،فحسبالشرع

وقد؟الذنوبسائربينمنيغفرلاالشرككونفيالسروما؟شريعة

وخصائصوحقيقتهالشركأنواعببيانالمسألةهذهفيالقولفصل

الله.عندالكبائرأكبرالشركوكون،الالهية

الزنىمفسدةتناولثم،باختصارالقتلمفسدةعلىذلكبعدوتكلم

فذكر.المفسدةهذهعلىدائرةكلهاالفتوىفإن،بالتفصيلواللواط

واللفظات،،والخطرات،اللحظات:للمعاصيمداخلأربعة

الحدود،بينمنبهحدهاختظروماالزنىمفسدةشرحثم.والخطوات

دونعقوبتهجعلمنعلىورد،فحشهاوشدةاللواطمفسدةعظمبينثم

حكمثم،والسحاقوالبهيمةالميتةوطءإلىالكلاموانجر،الزنىعقوبة

.المملوكمعالتلوط

.5(80-4)13العشقداءعلاج(4

فيهالمؤلفبئنوقد.السائلومقصودالجوابأصلهوالقسمهذا
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قبلمادتةحسمأحدهما:طريقينمنالداءهذادواءفيالكلامأن

نزولها.بعدقلعهاوالثاني،حصولها

أحدهما:أمرانفهوالداء،حصولمنالمانعالأولالطريقأما

يشتغلأنالثانيوالأمر.فوائدهمنجملةالمؤلفوذكر،البصرغض

وأمقلقخوفإماوهو.العشقشركفيالوقوععنيصدهبماالقلب

القلبفييجتمعأنيمكنلا:وقال،الحمثعلىتكلمثم.مزعححب

.يتلاقيانلاضدانهمابلالصور،وعشقالأعلىالمحبوبحب

باللهالشركأصلأنوأوضح،المحبوبتوحيدتقتضيالصادقةوالمحبة

أعلىيؤثرالعاقلوأن،المحبةمراتبوذكر،المحبةفيبهالاشراكهو

يحبهماومحبةوحدهاللهمحبةالسعادةأصلوأنأدناها،علىالمحبة

الله.

عليهالكلامفبدأ،نزولهابعدالعشقمادةقلعوهوالثانيالطريقأما

وهما،الناسمنطائفتينعنسبحانهاللهحكاهإنماالمرضهذابأن

قصةفيالفاحشةإلىالقويةالدواعيتوافروفصلوالنساء،اللوطية

للهحبهوحمله،وخوفهاللهمرضاةالسلامعليهيوسفاثروكيف،يوسف

العزيز.امرأةإليهدعتهماعلىالسجناختارأنعلى

اتخذكمنكفرا،يكونتارةوأنه،أقسامالصورعشقأنذكرثم

رضاعلىمعشوقهرضابعضهميقدمبل،اللهيحبكمايحبهندامعشوقه

حالوهكذا.لصاحبهيغفرلاالشركيالكفريالعشقفهذا":قال،ربه

."تأملتهإذاالصورعشاقأكثر

بهابتليماأنالانسانيعرفأنوهو،القتالالداءهذاعلاجبينثم

قلبهيشغلبماوالباطنةالظاهرةالعباداتمنيأتيثم،للتوحيدمضادهو

24



صرففيسبحانهاللهإلىوالتضرعاللجأويكثر،فيهالفكرةدوامعن

عنه.ذلك

مقاماتثلاثةإلىوأشار،والدنيويةالدينيةالعشقمفاسدبئنثم

الظلمصورمنالعشقفيعماكشفثمفيها.عليهيجبوماللعاشق

كلها.الظلمأنواعتضمنقدأنهإلىوانتهى،والعدوان

.573(-5)80عليهوالرد،العشقفوائدبذكرالخصمإيراد5(

المعترضلسانعلىفيهأورد.السابقللقسمتكملةالقسمهذا

الصالحينوإعانة،العشاققصصمنوطائفة،ومنافعهالعشقفوائد

يحمدلاهوحيثمنالعشقبأنعليهردثم.ماربهمبلوغعلىإئاهم

والجائزوالضازالنافعفمنه.متعلقهبذكرحكمهيتبينوإنما،يذمولا

اللهحبماوأعلاهاوأوجبهاالاطلاقعلىالمحبةأنفعأنذكرثم.والحرام

.الاخرةفيلذةأعظمإلىالموصلةهيالدنيالذاتأعظموأن،سبحانه

بل،المحمثعلىفيهالوملاالنسوانمحبةأنعلىفصلاعقدثم

دواءهاللهجعلهالذيالعشقدواءهوالمعشوقةفنكاح.كمالهمنهي

وهو،وطاعةقربةأحدها:أقسامثلاثةالعشقأنذكرثم.وقدر!اشرعا

،المردانعشقوهو،اللهمنمقتوالثاني.وجاريتهامرأتهالرجلعشق

يملك،لامباحعشقوالثالث.علاجهوذكر"،الدوي"الداءوسماه

ذلكفأورثهقصد،غيرمنفجأةراهاأوجميلةامرأةلهوصفتكمن

مدافعتهلهالأنفعأنوذكر.معصيةالعشقذلكلهيحدثولم،لهاعشقا

علىويصبر،ويعفيكتمأنعليهويجب،لهأنفعهوبماوالاشتغال

طاعةوتركه،وعفته،للهصبرهعلىويعوضه،ذلكعلىاللهفيثيبه.بلواه

.عندهومااللهمرضاةوإيثار،هواه
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حديثعلىتكلم-الكتابفصولاخروهو-القسمهذااخروفي

الخصم.بهاحتجالذي"...فعفعشق"من
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الكتابموارد

سمىماومنها،باسمهصرحماالمؤلفعنهاصدرالتيالكتبمن

الرابعوالقسم،أقسامثلاثةفهي،إشارهدونمنهنقلماومنها،صاحبه

الله.رحمهتيميةابنالاسلامشيخشيخهعنورواهسمعهما

،الصحيحان:وروداوأكثرهأهمهفمن،الأولالقسمأماأولا:

ويمكن.حبانابنوصحيح،والمستدرك،السننثمأحمد،ومسند

أما.المتنفيالمذكورةالكتبفهرسإلىبالرجوعورودهاأماكنمعرفة

حروفعلىمرتبةيليفيمافنذكرها،المؤلفسماهاالتيالأخرىالكتب

فيها:ذكرالتيالصفحاتأرقامالكتاباسمبعدأثبتناوقد.المعجم

.571()للخرائطيالقلوباعتلال-

.)518(للخطيببغدادتاريخ-

.)568(طاهرلابنالموضوعاتتذكرة-

.)553(الثوريسفيانتفسير-

.()125نعيملأبيالأولياءحلية-

)568(.طاهرلابنالحفاظ-ذخيره

.)563(للزمخشريالأبرارربيع-

عبداللهابنهوزيادات)14،03،002(.أحمدللامام-الزهد

.)11،013،142،483،557(

.5()16الظاهريداودبنمحمدبكرلأبيالزهرة-
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)543(.أحمدالامامابناللهلعبدالسنة-

.(571)الجوزيلابنالضعفاء-

دونمنهانصوصانقلوقد)505(.الاشبيليلعبدالحقالعاقبة-

293(.-)386صفيالكتابتسمية

.)568(عديلابنالكامل-

.33(0)الأشعريكتب-

.)23(الدنياأبيلابنالدعاءفيالمجابينكتاب-

.(1)96ءهانىابنروايةأحمدالاماممسائل-

.(114)الشالنجيروايةأحمدالاماممسائل-

المقصود:ولعلتحديد،دونقالكذا.(1)18الطبرانيمعجم-

الثلا.ثةالمعاجممنشيءفييردلمنقلهالذيوالحديث،الكبيرالمعجم

المطبوعة.

.(1)12الدنياأبيلابنعمرمناقب-

.)568(الجوزيلابنالموضوعات-

صدرالتيكتبهمالمؤلفيذكرلمالذينالمؤلفينأسماءثانيا:

عليها.الوقوفأمكنإنإليهاالاشارةمع،عنها

.(5)58أحمدالامام-

مننقلكثيرةمواضعوفي."الرجالومعرفةالعلل"كتابهمنالنقل

مواضعوفي131(.،912،،101117،124)76،"الزهد"كتاب

28



المواضعبعضوفي031(.،124،،123)113"المسند"منأخرى

فييوجدلاالمنقولالنصولكنالزهد،كتابعننقلأنهالظنيغلب

المطبوعة.

.(571)الجوزيابن-

"ذممنأو"المتناهية"العللكتابهمنهناالنقليكونأنيجوز

الكتابين.فيواردفالنص،"الهوى

.531()حزمابن-

نقلهأنهيبدوولكن"،الحمامة"طوقكتابهفيالمنقولالنص

الثالث.القسمفيسيأتيكما،بواسطة

.(215)الخرائطي-

دونايضا)514(صفيمنهونقل".القلوب"اعتلالمنالنقل

ليست(531،563)الخرائطيإلىأسندهاالتيالحكاياتوبعض.ذكره

.الاعتلالكتابمنالمطبوعفي

.بغداد"تاريخ"من:()956الخطيب-

سليمانبنمحمودالدينشهاب"الأحبابمنازل"كتابصاحب-

.)951(

."الأحبابمنازل"كتابهفيتردلمولكنها،لهأبياتأربعةنقل

،122(-115911،-601،901،112)501الدنياأبي-ابن

وجلها،كثيرةنصوصوهي"العقوبات"،كتابمنالمؤلفنقل

وسننالترمذيوجامعأحمدمسندإلىبعضهاأسندقدكانوإن،متتابعة
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الحديث.كتبفيومنزلتهاالمذكورةالكتبفيلورودها،ماجهابن

.)956(الحاكمعبداللهأبو-

المعادزادفيبذلكصرحكمانيسابور"،"تاريخمنوالنقل

.)4/277(

."القلوب"قوتمن:)292(المكيأبوطالب-

.الآثار"مشكل"شرحمن:(114)الطحاوي-

."الحديث"غريبمن:()916عبيدأبو-

.)75(عقيلابنالوفاءأبو-

.مسندهمن:1()20الجعدبنعلي-

.(01)9عبدالبرابنعمرأبو-

"ذمكتابمنالنقللعل)956(.المرزبانبنخلفبنمحمد-

.الجوزيلابن"الهوى

.بمصدرهالتصريحدونالنصوصبعضالمؤلفينقلقدثالثا:

ذلك:ومن

ابنوالمقصود)045(.العلماء""بعضإلىأسندهكلاما-نقل

.والسير""الأخلاقكتابهفيالواردكلامهالمؤلفلخصوقد،حزم

استشهدفيمنالمبين"الواضحكتابالنقولبعضمصدرأنيظهر-

منطائفةالمؤلفنقلوقد)051-513(.لمغلطاي"المحبينمن

لشهاب"الأحباب"منازلفيواردةوهي532(،-052)الحبقصص
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وعرفه-سبق-كماموضعفيالمؤلفذكرهالذي،الحلبيالدين

كتابمننقلهاقديكونأنفجائز"،الأحبابمنازلب"صاحب

"الواضحأيضامصدرهاأنإلىتشيرالقرائنبعضولكن،المنازل

لمغلطاي."المبين

فيوردقولاحزمابنعن)531(موضعفيالمؤلفنقلوهكذا

منقولعلىأنهيدلالقيمابنكتابفيلفظهولكن،"الحمامة"طوقكتابه

."المبينالواضح"كتابمن

ابنالاسلامشيخإلىونسبها،"العشقفي"فتوىبعضهموضعقد-

)233(المحبينروضةكتابهفيالقيمابنالامامفأثبت،اللهرحمهتيمية

فيأقوالاالقيمابننقلالفتوىهذهمن.الاسلامشيخعلىمكذوبةأنها

المعترضعلىللردعقدهالذيالفصلفي-511()805العشقفوائد

تتناقلهاالأقوالهذهمثللأن،فيهضيرلاوهذا.العشقبمنافعالمحتح

لصاحبمفيداكلاما)605(الفصلهذاقبلنقلولكنه.الأدبكتب

إلىأسندهفليتهالصور،بعشقالمبتلىعلىيجبفميانفسهالفتوى

"بعضهم"!

باسمهمصرحامواضععدةفيشيخهعنالمؤلفنقلرابعا:

بلفظلهقولانقلموضعينوفي)73،79،802،335،383،472(.

بهيتمتعونالذيالنعيمفيالعارفينأقوالضمنالآخر"،"ويقول

:فقال،بحبهوارتياحهم،بذكرهوطمأنينتهم،بربهملأنسهم

جنةيدخللميدخلهالممن،جنةالدنيافيإن:الآخر"ويقول

.()187"الآخرة
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)1/536(،السالكينمدارجفيالقولهذاالمؤلفنسبوقد

يقولسمعهبأنهوصرج،الاسلامشيخإلى)901(الصيبوالوابل

منلا،نفسهالاسلامشيخكلاممنأنهالسياقمنوالظاهر،ذلك

المتقدمين.بعضلكلامحكايته

عشرثلاثةاللهرحمهالمؤلفأورد-487()482اخرموضعوفي

وذكرالعزيز،امرأةقصةفيالفاحشةإلىالداعيقوةوجوهمنوجها

)944(،المحبينوروضة94(،)آالهجرتينطريقفيمنهاجملة

منسمعهممابأنهاالأخيرفيوصرج)2/156(؛السالكينومدارج

الله.رحمهتيميةابنالاسلامشيخ

،ومرشدهالمؤلفشيخالاسلامفشيخيستنكر،ماذلكفيوليس

وشارجها.شيخهعلومناشروالمؤلف
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عليهوالثناءالكتابأمه

الكتابهذاأهميةالسابقةالفقراتفيالنظرأجالمنعلىيخفىلا

جليلةمباحثمنعليهانطوىوماالخطيرموضوعهحيثمنالقيم

بهيشقىدويداءلعلاجاللهرحمهالمؤلففيهتصدىفقد.نافعة

المانعةالسبلكللهووصفالنحرير؛الطبيبفيهويحار،المريض

لسنةومدارستهالعزيزلكتابهتدبرهخلالمنإليهاللهوفقهمماوالدافعة

ع!ي!.رسوله

بيانفيلهاعرضنامهمةمسائلعلىغضونهفيالمؤلفتكلموقد

وشدةالمباحثبعضأهميةعلىأحياناينبهنفسهوهو.الكتابترتيب

كتابه،قارىءعلىوإشفاقهوأمانتهنصحهكمالمنوذلك،إليهاالحاجة

عجلا.بهايمزولا،ويتأملهاالمباحثتلكعندليقف

"فهذه:قالبالقدرالقدردفعمسألةعلىتكلملماأنهذلكومن

رعايتها"حقورعاهاقدرهاعرفلمنالمسائلأشرفمنالمسألة

35(.)ص

بهاانتفع،التأملحقوتأملهاالمسألةهذهفقه"ومن:أيضاوقال

وإضاعة،وتفربطاوعجزامنهجهلاالقدرعلىيتكلولم،النفعغاية

.34()صتوكلا"وعجزهعجزاتوكلهفيكون

،الاساءةمعيجتمعلاتعالىباللهالظنحسنأنبينماعندوهكذا

التفت،لحقوقهمعطلامعاصيهعلىمقيمابربهالظنمحسنيكونولن

إليه"الحاجةشدةوتأمل،الموضعهذا"فتأمل:لهوقالالقارىءإلى

بعفوهوالاغترارباللهالظنحسنبينالفرقتوضيحوبعد46(.)ص

33



فإن،الفصلهذاتستطل"ولا:وقالأخرىمرةاليهاتجهورحمته

.5(0)صأحد"لكلشديدةإليهالحاجة

"كثيرةإشكالاتعنكيزيلفإنههذا،"فتأمل:موضعفيوقال

092(.)ص

.(451)ص."بهالاعتناءيجبموضعهذا":اخرموضعفيوقال

وخصائصوأنواعهالشركحقيقةفينفيسةفصولالكتابوفي

فيمغروسقبحهوأنالكبائرأكبرالشرككونفيالسروبيان،الالهية

الفصولهذهنقلوقد.بتحريمهالشرائعتنزلأنقبلوالعقولالفطر

التوحيد"تجريدكتابهفيالمقريزيالدينتقيوتصرفباختصار

المفيد")1(.

لهذامقدمتهفيمحمدبنعبدالطاهرالسمحأبوالشيخدكروقد

هذهيقصدولعله.الضلالمنوأنقذهبهاللههداهكتابأولأنهالكتاب

منالسمحأبووالشيخ.اللطيفكتابهفيالمقريزيلخصهاالتيالفصول

إليهوأسند،اللهرحمهعبدالعزيزالملكاستقدمهوقدالأزهرعلماء

مكةفيالحديثدارإدارةمعالشريفالمكيالحرمفيوالخطابةالامامة

.هـ()2(0137-134)5المكرمة

لطائفمنالكتابهذا"وفي:اللهحفظهزيدأبوبكرالشيخوقال

طالبعنهيستغنيمالاومراقبتهاالنفسمحاسبةوبيانوحقائقهالعلم

محققالعمرانعليالشيخأخيالنقلهذاعلىنئهنيوقد05-72(.)ص)1(

خيرا.اللهجزاهالمذكورالكتاب

هـ.0137سنةالسمحأبوالشيختوفيوقد(،11)4/للزركليالأعلام)2(
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")1(.علم

هذازمننافيلشبابناالكتابهذاأهميةإلىالاشارةسبقتوقد

وانتشر،الاسلاميةالمجتمعاتمعظمفيالحجابنزعإذ،خاصة

وغزت،المغرياتوكثرت،الجنسينبينالاختلاطوعمالسفور،

الفسقمظاهرمنجديدةبألوانالعنكبوتيةوالشبكةالفضائيات

،الشبابوتثبيت")2(الفضيلة"حراسةإلىالحاجةفاشتدتوالفجور،

الثغور.وتحصين

)246(.الجوزيةفيمابن)1(

.ورعاهاللهحفظهزيدأبوبكرللشيخمشهورنفيسكتاب"الفضيلة"حراسة)2(
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وتحقيقهالكتابطبع

سنة"اره"مدينةفيالهندفيصدرتللكتابالأولىالطبعة

بعنوان،صفحة202فيحجريةطبعةوكانتم(0918-)98هـ7013

.")1(الشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب"

التقدمبمطبعةم()4091هـ1322سنةالقاهرةفيالكتابطبعثم

صفحة.176في

أنهاذكرالتيالسلفيةطبعةعلىولا،الطبعتينهاتينعلىأقفلم

علىنفسهالعامفيظهرتأخرىطبعةولكن.2(هـ1346سنةصدرت

صالحمحمدوالشيخمحمد،بنالظاهرعبدالسمحأبيالشيخنفقة

بشارععبدالرحمنأمينمطبعةفيطبعتوقد.اللهرحمهمانصيف

أولهاوفي334،صفحاتهاعدد.يديبينوهي،القاهرةفيعليمحمد

وفي.صفحاتثلاثفيالمؤلفترجمةثم،صفحتينفيالناشركلمة

وقد.صفحة02فيالتصحيحاتوجدولالموضوعاتفهرساخرها

والجديرالأبجد.بحروفوالعشرونالخمسالصفحاتهذهرقمت

"الطبعةهيم()2891هـ1346سنةفيالصادرةالطبعةهذهأنبالذكر

الأولىالطبعتانصدرتفمتى.الغلافعلىكتبماحسب"الثالثة

إليهما.أشارمنأرلم؟والثانية

224فيإحداهمام(:)5891هـ1377عامطبعتانصدرتثم

بالأزهر)المدرسفايدعبدالوهابمحمودالشيخبتصحيحصفحة

)355(.الباكستانيةالهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعاتمعجم)1(

)244(.الجوزيةقيمابن)2(
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صبيحعليمحمدومطبعةمكتبةطبعهاوالتزم،اللهرحمه(الشريف

عبدالحميدالدينمحمرومحمدالشيخبعنايةوالأخرى.بالقاهرةوأولاده

الىبالاضافةصفحة935فيبالقاهرةالمدنيمطبعةأصدرتها،اللهرحمه

.صفحات8فيالمصححمقدمة

ميزةولها،والدواء""الداءبعنوانصدرتللكتابنشرةأولوهذه

نسخةعلىإخراجهافياعتمدبأنهصزحقدناشرهاأنوهي،أخرى

الدقةفيالحد"بالغةبأنهاوصفهامكانها،يذكرلمأنهومع.خطية

بخطأنهاتبينمنهامصورةصفحاتالكتابأولفينشرثم"،والضبط

.هـ)1(1247سنةكتبهاالذيالخيلأبامنصوربنفائزبنعبداللهالشيخ

علىوقفتوقد،حصرهايصعبطبعاتذلكبعدالكتابطبعوقد

خطيةنسخعلىلاعتمادهامنهاالذكرتستحقالتيولكنمنها،كثير

:ثلاث

بعنايةم()8891هـ8014سنةبيروت-دمشقفيكثيرابندارطبعة

الطاهرية.نسخةعلىفيهااعتمدأنهذكرالذيبديويعلييوسفالشيخ

سنةياسينعليبنعامرالشيخالكتابأخرجالنسخةهذهوعن

فيهالكن،العمومعلى"جيدةبأنهاووصفهام(،)7991هـ1417

المواضعمنكثيرأيضاوفيها،بالقليلةليستوتحريفاتتصحيفات

وأشار26(.)ص"والافتراضبالتخمينإلاقراءتهاتتعذرالتيالباهتة

هذهصدرتوقد.92()صفيهاوالتحريفالسقطكثرةإلىأخرىمرة

خلالنجدعلماء:فيترجمتهانظرهـ.1251سنةفائزبنعبداللهالشيختوفي)1(

037(.)4/قرونثمانية
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.بالرياضخزيمةابندارعنالطبعة

وقد.الحلبيحسنبنعليالشيخبهاعنيالتيهيالثالثةوالنشرة

الجوزيابندارعنم()6991هـ1416سنةالأولىطبعتهاصدرت

ذكروقدهـ.1425سنةظهرتالتيالثامنةطبعتهايديوبين.بالدمام

اخرهفيونشر،مخطوطةنسخةعنالكتابحققأنهمقدمتهحاشيةفي

سنةمكتوبةنسخةوهي.واخرها"المعتمدة"النسخةهذهأولصورة

فيجاءلمامطابقغيرواخرهانشرتهأولأنالغريبولكنهـ،5911

.()1المذكورةالنسخة

رسالتينفيخطيةنسخأربعهـعن1425سنةالكتابحققوقد

الشيخعليهماأشرفباحثتانالماجستيرشهادةلنيلأعدتهما،جامعيتين

التربيةبكليةالاسلاميةالثقافةقسمفيوذلك.البزاكصالحبنعبدالله

.()الرياضسعودالملكبجامعة

الاسكوريالنسخة:نسخأربععلىالتحقيقهذافيواعتمد

فيالمعتمدةوالنسخةهـ(،)785فيصلالملكمركزونسخةهـ(،077)

طبعتيفيالمعتمدةالظاهريةونسخةهـ(،1)591الجوزيابندارطبعة

.(مؤرخة)غيرخزيمةابنوداركثيرابندار

سثماولا،القحطانيفتحيةالباحثةرسالةفيالأخيرتينالنشرتينتقويمانظر)1(

لمصاحبهاأنوأثبتت03-93(،)صمفضلانقدانقدتهاالتيالأخيرةالنشرة

أصلااذكرهاالتيالمخطوطةعلىيعتمد
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الطبعةهذهفيالمعتمدةالنسخ

وعشرينخمسمنبأكثروالغربالشرقفيالكتبخزائنتحتفظ

سبحانه-اللهبفضل-الحصولتيسروقد.الكتابهذامنخطيةنسخة

وفاةبعدإحداهماونسخت،الثامنالقرنمنكلهاقديمةنسخأربععلى

الطبعة،هذهفيالمعتمدةالأصولهيوهذه.سنةعشرةبتسعالمؤلف

بهما.للاستئناسالمتأخرةالنسخمننسختانإليهاأضيفتوقد

فييدلهكانتمنلكلأشكرأنأحبوصفهافيآخذأنوقبل

الذيالبراكصالحبنعبداللهالشيخفضيلةسيماولاعليها،الحصول

أحمدبنوليدوالأستاذ،الاسكوريالنسخةمنصورةبتزويدناتكرم

بايزيدنسخةمنبصورةأسعفناالذيالحكمةمجلةتحريررئيسالحسين

قسممديرالراجحيفيصلعبدالعزيزبنالشيخأخيأما.العمومي

الاسلامية،والدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيالمخطوطات

القسم.مقتنياتمنالاستفادةتيسيرفي-كعهده-جهدايألفلم

.الجزاءخيرجميعااللهفجزاهم

وصفها:الآنوإليكم

:)س(الاسكوريالنسحة(1)

126فيالنسخبخطوهي743.:الاسكوريالمكتبةفيرقمها

هذهكتبتسطرا.23و22بينصفحةكلفيالأسطرعدد،ورقة

نصها:التيخاتمتهافيكما077سنةالنسخة

صفرعشرينخامسفيتوفيقهوحسنوعونهتعالىاللهبحمد"تم

التاماتوالصلوات.وسبعمائةسبعينلسنة-والظفربالخير-ختم



الهوعلىالمصطفىمحمدالأخياروخيرالأبرارسيدعلىالكاملات

.كثيرا"دائفاتسليماوسلموصحبه

.والدواءالداءلكتابالمعروفةالنسخأقدموهذه

بالعبارة"برحمتكوأعنيسرو"ربالبسملةبعدالنسخةتبدأ

تغمدهالشاميبكرأبيبنمحمدعبداللهأبوالاسلامشيخ"سئل:الاتية

."...السائلفقال،جنتهوأسكنه،برحمتهالله

وهو،عبداللهأبوكنيتهاللهرحمهالمؤلففإن،غريبةبدايةوهي

أنههوبهاشتهرماولكنأيضا؛شاميوهوبكر،أبيمحمدبن

فيالواردةالصورةأما."الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدعبدالله"أبو

عنماشيئاالمؤلفاسمإخفاءبهاالمقصودفكأن،النسخةهذهفاتحة

علىتعصبهبعضهميصدلكيلا،المناوئينبعضأوالمقلدةبعض

عليه.التعديعلىيحملهأوالكتابقراءةعنالمؤلف

قيودمنوعدداوختمينالكتاباسمفتحملالعنوانصفحةأما

ولكنه،والدواء"الداء"كتاب:الكتابعنوان.وغيرهاوالقراءةالتملك

ليسولعله،الصفحةمنالأسفلالنصففيبل،موضعهفييكتبلم

الأصل.ناسخبخط

"نظر:ونصه778،سنةفيمؤرخةمطالعةقيدفأقدمها،القيودأما

القادريعبدالرحيمبنمحمدبنمحمدالخاتمةبحسنلمالكهداعيافيه

."...المغربي

التملك:قيودومن

إلىالفقيرملكسلكفيهذهالشريفةالمجموعةانتظمت"قد-1
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اللهحمدبأبيالمكتنيعليبنمحمودبنالحسينبنمحمودالغنيالله

حجةشيراز،بصحافيةالعصر،صلاةوقت،الحنفيالحنيفيالقاضي

عريضالسلطانعلىوأمره،مريضوالمحرر،وثمانمائةوستينخمس

."العالمينربللهوالحمد،مكفيةومهماته،مخفيةبثلاثمائة

بنمصطفىبنمحمدتعالىاللهإلىالفقيرنوبةفيدخل"تم-2

سنةفي-العافيربهمعنهم-عفاالحنفيالرومياللهعبادبنمحمد

."الشافعيشعبانبنأحمدعبدهعلىاللهنعممن،للهالحمد-"3

منوهما،دقيقفارسيبخطعبارتانوأسفلهاالصفحةأعلىوفي

وفي.سيأتيكمامنها،مواضعفيعلقالذيالنسخةقرءأحدتقييد

الاتية:العبارةجاءتنفسهاالصفحة

والعشرونسابعفيالواقعالثلاثاءيومفيالمباركالنيلعلىنودي"

."وتسعمائةوأربعينثمانسنةالمظفرصفرشهرمن)كذا(

ولم،منهنقلالذيالأصلإلىأشارولا،اسمهالناسخيذكرلم

أصلها،علىالنسخةقابلأنهعلىيدلماالبلاععلاماتمنفيهاأجد

ثم116/ب(،أ،011/،01/ب)0بخطهقليلةتصحيحاتفيهاولكن

كتابةمعالحاشيةفيالفروقوقيدت،أخرىنسخةعلىقوبلتهي

أمثلته:ومن.فوقهاالخاءحرف

فيوكتبالواو،فوقعلامةوضعتيضيفوهم"."فلم-)2/أ(:

."يضيفوهمأنفأبوا"خ:الحاشية

العلامةوضعت.شفاء"أنهالقرانعنسبحانهأخبروقد":أ()2/-
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.شفاء"القرانأن"خ:وكتب)عن(فوق

وفي)أثرت(فوقالعلامةالداء".وأزالت"أثرت-)2/ب(:

.الداء"إزالةفيأثر"خ:الحاشية

."تكفيني"خ:الحاشيةوفي."اللصهذاشرتكفني"أن:أ()5/-

.تليها""خ:الحاشيةوفي.قبلها"التيالسماء"إلى:أ(/)12-

"خ:الحاشيةوفي."الطريقعنأعمىأكمهمن"لعن:ب()28/-

."كمه

،أ1/2،أ/81،أ/71،أ/41،ب/21،أ/01):يضاأوانظر

.(أ/74،ب/64،ب/44،أ/44،أ/34،أ33/،أ5/2،ب3/2

بعضالكاتباستوقفإذ،تصحيحاتتوجدنفسهوبالخط

صواباراهماالحاشيةفيفكتب،سقطأوتصحيففيهاالتيالمواضع

أمثلته:ومن.أحياناأصابوقد،"ظ"علامةبعد

فيفكتب،النسخةفيجاءكذاأدا"."تعتريني2/ب(:-)ق

وقد."أدواءتعتريني":الصوابأنالظاهر:يعني،"أدواء"ظ:الحاشية

تحريف.الأصلفيوالذي،صدق

فوقعلامةوضع."إخوانيأي:فقالعلينا"ثم14/أ(:-)ق

كلمةسقط:يعني".نحوهأوأقبل"ظ:الحاشيةفيوعلق)علينا(،

علينا"."قبلنحوهاأوأقبل""

نواةكقدرالحبةحنطةأميةبنيخزائنفي"وجد31/أ(:-)ق

فيماأنوالحق".الحنطةحبة"ظ:الحاشيةفيكتبهنا."الثمرة
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وإنما،الكاتبظنكماإليهامضافاليست""الحبةوكلمة،صوابالمتن

.الابتداءعلىمرفوعةهي

ظ":عليهعلق".بالسيوفعليه"لجالدونا95/ب(:-)ق

المتن.فيكماوالصواب،خطأوهذا.لجادلونا"

مواضعفيعليهافعلق،المتأخرينالعلماءبعضالنسخةقرأوقد

الكتابمباحثبعضعلىأحيانافيهانبه،دقيقفارسيبخطكثيرة

)54/ب(،"عظيمةو"بشارة)06/أ(،"السليمالقلبتعريف":كقوله

الكتب،مننصوضاالأحيانبعضونقل)03/ب(."عظيمو"تنبيه

أبيالشيخو"واقعات)41/ب("الحقائق"خالصةكتابمنكنقله

تخافونأنتم:"بعضهمقولالمؤلفنقلولما.أ()29/الرفاء"الحسن

رحمهالثوريإلىمنسوب"وهذا:عليهعلقالكفر"أخافوأناالذنوب

.ب()34/"الله

نأمنوردماعلىفعلق،للنصوصغريبةتأويلاتالكاتبولهذا

منالخارجيمينعلى"والحجر:الأرضفياللهيمينالأسودالحجر

.(ب)65/"بيتهيمينفكأنه،البيت

الرجلمنالصالحةالكلمةسمعإذاالسلفبعضأنالمؤلفوذكر

ألقاهاما:قالضدهاسمعوإذا،ملكإلالسانكعلىألقاها"ما:قال

العقل:بالملك"والمراد:ذلكعلىفعلق"،الشيطانإلالسانكعلى

.أ()53/"استعارةفتكون،الهوى:وبالشيطان،بصفتهالمتصف

النسخة،حاشيةفيعلقهإذ،محتمل-خطئهعلى-ونحوهوهذا

وكتب،المتنمنكلماتمحاإذ،بالغةإساءةموضعفيأساءولكنه
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السطرفوقكلمتينأضافالمكانضاقولما،أخرىكلماتمكانها

وحواءادمسبحانهاللهنقلوقد":اللهرحمهالمؤلفقال.""صحبعلامة

،وطرده،إبليسولعن.نهيهفيهوخالفا،ارتكباهواحدبذنبالجنةمن

."ارتكبهبذنبالسماءملكوتمنوأخرجه

واحدبذنبالأرضإلىالجنةمن...":إلىالقارىءهذافغيره

أهلمشاركةمنوأخرجه...إبليسولعن.نهيهمخالفةعنبالغفلة

،"ارتكباهالكلماتمحابأنهوذلك."ارتكبهبذنبالسعادةفيالسماء

الجملةفيوهكذا."مخالفةعنبالغفلة":مكانهاوكتب"،فيهوخالفا

الأولىفيزادثم."أهل"مشاركة:وكتب"،ملكوت"كلمةمحاالثانية

السماء""أهلبعدالثانيةوفي"،الأرض"إلى:فوقها"الجنة"منبعد

."السعادةفي":أيضافوقها

.وعدوانجنايةمنهالتصرفوهذا

.()ففيصلالملكمركزمصورة)2(

فيوهي.أصلهاأيننعرفولا.-ف4015:المركزفيرقمها

فيكما785،سنةكتبتوقد.سطرا17صفحةكلوفي،صفحة393

الجمعةعشيةفي...العالمينربللهوالحمدالكتاب"تمخاتمتها:

وثمانين)كذا(خمسعامالمباركشوالشهرمنخلتعشرةلخمس

بمنه،فيهبماوقارئهكاتبهونفع،وتقضيهخاتمتهاللهأحسن،وسبعمائة

."وكرمه

منهنقلالذيالأصلإلىأشارولا،اسمهيذكرلمأيضاالناسخهذا

نسخته.
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العنوانصفحةفيالناسخبخطوالمؤلفالكتابعنوانوردوقد

شيخالعالمالامامالشيختأليف،والدواءالداء"كتاب:الوجههذاعلى

بنبكرأبيبنمحمدعبداللهأبوالدينشمسالفرقمفتيالاسلام

."امينامينعنهورضياللهرحمهالجوزيةالمدرسةإمامسعدبنأيوب

نصه:تملكقيدالعبارةهذهوبجانب

مخلفاتمنالحجازيمحمداشترى،عطائيمحمدكتب"من

.)كذا("بحرفعطائي

للجاربرديالشافيةشرحمننسخةهذاالحجازيمحمداشترىوقد

،203برقمكوبريليمكتبةفيمحفوظةوهي،عطائيمخلفاتمنأيضا

المسجدإمامالحجازيمحمدبنمحمدالفقيركتب"من:عليهاوكتب

سنةرجباخرفيعطائيمحمدمخلفاتمنبالشراءوخطيبهالحرام

.(")1وألفثمانين

كانوأنهعشرالحاديالقرنرجالمنالمشتريأنالقيدهذايفيد

فلعله،عطائيمحمدأما)2(.الحرامالمسجدفيوخطيباإماما

المعروف،بعطائي-التركيةالطريقةعلى-المتخلصيحيىبن"محمد

معرفةوله،تركيمؤرخوهوهـ.4401سنةالمتوفى"زادهبنوعي

.)3(الحنفيةوفقهالعربيبالأدب

)2/557(.كوبريليمخطوطاتفهرس)1(

الصبحي.يوسفللأستاذالحرامالمسجدأئمةكتابعلىيستدركمماوهو)2(

.(141)7/الأعلام)3(
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والحوقلة:البسملةبعدالنسخةهذهبداية

رجلفيأجمعينعنهماللهرضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما"

الفرقمفتيالاسلامشينيالعالمالامامالشيخفأجاب...ببليةابتلي

."...عبداللهأبوالدينشمس

ورقةإلاالناسخبخطوكلها،واضحنسخيبخطالنسخةكتبت

منويظهر.متأخرمغايربخطفإنها-258(257)صواحدة

أنها211(،917)صالمواضعبعضفي"بلغ"وكلمةالاستدراكات

للدلالةعلامةبوضعبالغااهتماماالنسخةفيونجد.أصلهاعلىقوبلت

النسخة.قرأمنبعضعملمنذلكيكونوقد،جديدةفقرةبدايةعلى

ولكنه،واستدرك،فصحح،النسخةعلىأيضاالقراءأحدعلقوقد

خطأ.أنهاليهخيلمالاصلاحالمتنفيالأحيانبعضتصرفأيضاهو

نظرهاجعلوا"بل914(:)صالنسخةفيوردأنهذلكأمثلةومن

"،"الشهوةكلمةمنالتعريفلامفمحا"...والشهوةواستحساناتفرجا

قبلها.ماعلىعطفهاليصح"شهوة"،:الفتحةتنوينعليهاووضع

سقطا،نسختهفيأنلهلتبينالكتابمنأخرىنسخةإلىرجعولو

فأفسدوهاعبرةنظرةاسترقفإن.)وتلهيااستحسانا...":والصواب

القوسينبينماسقطوقد".والشهوة(والاستحسانالغفلةبنظرعليه

الناسخ.نظرلانتقال

يكونمن"ومنهم156(:)صالنسخةفيوردأنهأيضاذلكومن

مع"شيطان"،إلى"سلطان"كلمةفغير"،أغلبعليهالغضبسلطان

."...ضعيفغضبه"وسلطان:السابقالسطرفيمثلهورود
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:)ز(العموميبايزيدنسحة)3(

وهي،8915برقمالعموميبايزيدمكتبةفيمحفوظةالنسخةهذه

خلوأيضاوهي.سطرا25صفحةكلوفي،ورقة98فيالنسخبخط

فيمؤرخاتملكقيداخرهافيأنغير،النسخوتاريخالناسخاسممن

التاريخقبلكتبتوقد،الثامنالقرننسخمنإذنفهي197.سنة

المذكور.

واسم،والدواء"الداء"كتاب:الكتاباسمكتبالعنوانصفحةفي

ضربعبارةأعلاهاوفى.ومطالعةتملكقيودعدةوفيها،المؤلف

اليمنى.حاشيتهافيونحوها،تقرألاحتىعليها

الكتابهذا"وقف:الاتيةالعبارةيحملختمالصفحةأسفلوفي

النسخة،اخرفيتراهنفسهالختموهذا."زادهبإنسانالمشهوراغاعمر

أيضا.أ(48/)قأثنائهاوفي

فهي:والمطالعةالتملكقيودأما

1166".سنةخزينةدرميرعثمانالحقيرالفقيرتمليكة"من-1

ثم،الصفحةأعلىفيهذا."عثمان"اسمهفيهيقرأصغيرختموبجانبه

نصها:اليسرىالحاشيةفيالكتابعنوانتحتاخرقيدكتب

عثمانميرعبداللهاللطيفالكتابهذاصاحبتعالىاللهأنعم"مما

المسلمين،مععيوبهوستر،ذنوبهخفياللهغفرخزينهدرالضعيف

."...الغفلةنوممن)كذا(وأيقضه

المؤلف:اسمتحت-2
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...بنمحمد،ربهمنالعفوالآملاللهإلىالفقيرالعبدكتب"من

."...سنةالحرامالقعدةذيعشرثالثبتاريخ

بنمحمدالقديرربهرحمةإلىالفقيرالعبدكتب"من:وتحته3-

."آمينلهاللهغفرالحنبليالحجاريحجارالمرحوم

سنةالشرعيبالابتياعكاتبهملكإلى"انتقل:يمينهوعن4-

بهاللهلطفالحنبليالحجازيإبراهيمبنالخيرأبو.وتسعمائةخمسين

".آمين

صرحالنسخةاخرفيولكن059،سنةالشراءعامهناقيدكذا

:وقال،459عامبشرائه

الماتانيإا(...الشيخمنالشرعيبالابتياعكاتبهملكإلى"انتقل

أبو.وتسعمائةوخمسينأربعسنةشهورمنالثانيربيعشهرمستهلفي

."الحجازيالخير

نصه:مطالعةقيد-وتحته5

اللهعبادأفقرمسالكهفيوالتوفيقبالرشدلمالكهداعيافيه"طالع

بالقدسالشريفالعلمخدمةأحدالحنفيالمغربياللهعنايةبنمحمد

."عنهعفيالمنيف

الكتابعنوانتحملأخرىورقةأضيفتالعنوانصفحةوقبل

مستجيكتب"من:أحدهماللتملكقيدانمنهاوعباراتالمؤلفواسم

فيوصفهوقد069،نحوالمتوفىالماتانيمحمدالديننجمالشيخلعله)1(

الصالحي.المحدثالفقيهالعالمبالامام)4/327(الذهبشذرات
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بمستجيالمدعوموسىبنعثمانبنعبداللهوهو."...عبداللهزاده

بنمحمدبن"علي:صاحبهالثانيوالقيد.1148)1(سنةالمتوفىزاده

."الليثيأحمدبير

منهيظهرلامطالعةقيدوتحته،اغاعمروقفيةختمالنسخةآخروفي

فصلمنمالكه":نصهتملكقيدوتحته.ممحووالباقيفيه"،"طالعإلا

."يرحمهمناللهرحمالشافعيثمالمصرييوسفبنمحمدالله

وعن.قراءتهيمكنلاحتىعليهاضربعبارةيمينهعنوتحته

فيكتبتقدالنسخةأنعلىلدلالتهقبلمنإليهأشرناآخرقيديساره

اللهعفايوسفبنعليبنأحمدملكإلى"انتقل:ونصه،الثامنالقرن

."وسبعمائةوتسعينإحدىسنةالأولربيعشهرفيوذلك،عنه

وقد549،فيللنسخةالحجازيالخيرأبيشراءقيديمينهوعن

انفا.نقلناه

اللهمالوكيلونعماللهو"حسبيالبسملةبعدالنسخةهذهبداية

":وفق

الدينشمسالناقدالحافظالمتقنالعلامةالعالمالامامالشيخ"سئل

بابنالمعروفبكرأبيمحمدأبيالدينتقيالشيخبنمحمدعبداللهأبي

."...الفقهاءالسادةتقولما:فضلهمناللهزادهالجوزيةقيم

فيهاوردتكذاثمبالجر،العبارةهذهفي"عبدالله"أبيوردكذا

المكنونإيضاحفيوكذا)3/138(،كوبريليمخطوطاتفهرسانظر:)1(

.0115سنةتوفيأنه)1/483(العارفينهديةوفي142(.)1/

94



هوبكر""أباأنوذلك.بكر"أبيمحمد"أبي:القيمابنلوالدالكنيتان

نفسه.القيمابنهوومحمد.كنيتهمحمد"أباو"،اسمه

الظاهرية.نسخةبدايةفيواردةبنصهاالعبارةهذهأنبالذكرالجدير

مقداره47/أ()قفىوأكبرها،الأسقاطفيأيضامتفقتانوالنسختان

العبارةوهذه.النطرلانتقالسقطتوقد،النسخةمنأسطرسبعةنحو

نسختإحداهماأنعلىدليلوذلك.الظاهريةنسخةمنساقطةنفسها

واحد.أصلمنمنسوختانأنهماأوالأخرىمن

حسبمقابلة"بلغ:اخرهافيوردإذ،الأصلعلىالنسخةقوبلت

فيالمنقوطةوالدوائرحواشيها،فيتصحيحاتذلكويؤيد".الطاقة

.أ(1/4)قفي""بلغوكلمة،المتن

فمن،التملكقيودفيرأيناكما،كثرةأيدفيالنسخةتنقلتوقد

أحيانابعضهمزادوقد.ذاكأولهذاتعليقاأوراقهاتحملأنالطبيعي

أمثلةومن.تفسيرهأو-زعمهفي-النصلاصلاجالسطوربينكلمات

ذلك:

النسخة،فيوردكذاللدعاء".مزيلنافعدواء"فهذا-)2/أ(:

ولممقو"!"أيفوقها:وكتبالياء،بتشديد"مزيل"بعضهمفضبط

."للداء":صوابهتحريف"للدعاء"أنيعرف

بعدزاد".وتوحيدهوصفاتهبأسمائهإليه"وتوسل-)3/أ(:

."الحسنى"كلمة""أسمائه

ناقص،النص".بالأعمالالجنةدخولقدر"وكذلك)4/ب(:-

فزاد،النسخةهذهمنساقطةوهي،"بالأعمالالنار"ودخول:وتكملته
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."لحةلصاا":"لأعمالبا"بعد

."بالدعاء":بعدهازاد.السماء"منتنصرونوإنما":(ب)4/-

."تارةبالأكابروالاقتداءوالنظربالأشباه"وبالاحتجاج:ب()5/-

فلما."والنظراء":والصواب،تحريفالعبارةهذهفي"والنظر"كلمة

.""إليهم:بعدهازادبعضهمعلىأشكلت

ذلك:أمثلةومن.الأحيانبعضوتغييرمحووقعوقد

الراءحرفيبعضهممحاهناالسماء".إلىرأسه"رفع-)3/أ(:

.""يديهإلى""سهوغير،والهمزة

هذاعلىالنسخجميعفيوقعقدالآتيالبيتأنذلك-ومن

)1(:الوجه

واحدبذنبالأعلىملكوتهامنالأبويناخرجقدأنهعلمناولقد

بهااختلزيادةصدرهفيأنوظاهر،الكاملالبحرمنوالبيت

علىينبهأنالأمانةمقتضىوكان.استقامقد""أنهحذفتفلو،الوزن

وترك،النسخةمنالكلمتينمحاقدالقراءأحدولكنالحاشيةفيذلك

.(ب28/)قبياضامكانهما

ال(:ييلجامعةنسحة)4(

برقمالمتحدةبالولاياتييلجامعةمكتبةفىمحفوظةالنسخةهذه

سطرا.15صفحةكلفيالأسطروعدد،ورقة221فيوهي.49

ماانظر.اللهرحمهالمصنفنسخةفيهكذاوردقدالبيتيكونانولايبعد

للمصنف.)1/391(الشافيةالكافيةمن)578(البيتعلىعلقته
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ورجح،النسختاريخولاالناسخاسمفيهاوليس،واضحنسخيخطها

الثامن.القرنمنأنهاالمكتبةمفهرس

سؤالفيالكافيالجواب"كتاب:العنوانصفحةفيالكتابسمي

،فقدتقدالأصلمنالأولىالورقةأنوالظاهر".الشافيالألدواء

.الكتابنصمناستنباطاالعنوانهذافيهاوكتب،ورقةإليهفأضيفت

."الكتابعنوان"مبحثفيعليهالكلامسبقوقد

الحاجبتوكلبنحمزةكتب"من:الصفحةأسفلفيوكتب

.الصورةفيكاملايطهرلمتملكقيدوبجانبه."تعالىاللهرحمه

شيخ"سئل":وأعنيسرو"ربالبسملةبعدالنسخةهذهبداية

."...العلماءالسادةتقولما:الجوزيةقيمابنالدينشمسالاسلام

.الأخرىكالنسخالنعوتمنالإكثارفيهاترىفلا

المقابلة،علىتدلالناسخبخطقليلةتصحيحاتالنسخةوفي

منطويلانصانقلوقد.القراءلبعضأخرىوتعليقاتوتصحيحات

لبعضعناوينوضعكما-9/1(،)8/بفي"الحصين"الحصن

المباحث.

:)خا(بغدادأوقافنسحة)5(

ورقة،158فيوهي.4732ببغداد:الأوقافمكتبةفيرقمها

يكتبلم.الفارسيبالخطمكتوبةوهيسطرا.21صفحةكلوفي

فيمنهالفراغ"وافقأنهعلىالخاتمةفينصولكنه،اسمهالناسخ

.(0011)"وألفمائةسنةالمباركرمضانشهرفيالأربعاءيومأواسط

"دواءبعنوانالأوقافمكتبةفهرسفيالنسخةهذهقيدتوقد



مفصلاالكلاممضىوقد.العنوانصفحةعلىوردمماأخذا"القلوب

.الكتابعنوانمبحثفيذلكعلى

منيعرف،اثنانمنهاظهر.تملكاتعدةالعنوانصفحةوفي

في1256سنةحقيإسماعيلالحاجملكفيكانالكتابأنأحدهما

إزمير.

المعروفمحمدبنعبدالرحيمكتبمنكانأنهيفيدالثانيوالقيد

.(عنه)1اللهرضيالأنصاريأيوبأبيبمدرسةالمدرسزادهبمفتي

بالأصل.مقابلتهاعلىتدذواستدراكاتتصحيحاتالنسخةفي

التركية.باللغةأخرىوتقييداتتعليقاتوفيها

الاسلامشيخ"سئل:"كريميايسرربو"البسملةبعدالنسخةبداية

موافقةوهيالعلماء".السادةتقولما:الجوزيةقيمابنالدينشمس

أيضا،أخرىمواضعفيتتفقانوهماال(.ييلجامعةنسخةلبداية

واحد.أصلإلىترجعانفلعلهما

:)خب(فيصلالملكمركزمصورة)6(

مكتبةفيمحفوظةوهي،المصورةالنسخةهذهمصدريعرفلا

.ف325.برقمالاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز

143فيالنسخة.ورقة334أوراقهعدديبلغمجموعضمنوكانت

.سطرا28صفحةكلوفي،النسخبخطورقة

فهرسانظر.كوبريليمكتبةفيمحفوظهذا!زاده"مفتيكتببعض)1(

21(.)3/مخطوطاتها
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أنهغير،منهالمنقولالأصلإلىأشارولا،اسمهالناسخيكتبلم

يذشهرمنالسابعوهو.آخرهافيالنسخةكتابةمنالفراغتاريخأثبت

معهافذهب،ضاعتمنهاالأولىالورقةولعلهـ.5911سنةالقعدة

.الكتابعنوان

التصحيحاتبعضذلكعلىيدل.الأصلعلىالنسخةقوبلتوقد

.الورقاتبعضفي"مقابلة"بلغوقيد

اعتمدأنهالجوزيابندارطبعةمحققزعمالتيهيالنسخةهذه

عليها.
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التحقيقمنهج

ذواتالأولىالأربعالنسخعلىالكتابنصتحقيقفياعتمدت

وهيعليها،وقفتالتيالنسخأقدمهيإذ،ز،ل(،،ف)سالرموز

)خا،المتأخرتينالنسختينإلىرجعتثم.مختلفةأصولمنمنحدرة

)ز،ل،خا(النسخأنبالذكروالجدير.والاستئناسللتأييدخب(

.النشرةهذهفيمرةلأولاستخدمت

ذإ،المؤلفزمنإلىالنسخهذهأقرب)س(الاسكوريالنسخة

علىكثيزاتفضللاولكنها،سنةعشرةبتسعالمؤلفوفاةبعدكتبت

النص،اثباتفيأصلاأتخذهالمهناومن.والاتقانالصحةفيغيرها

فيماعلىالتنبيهمعرجحانهليظهرماالنسخاختلافعندأثبتبل

التنبيهمعالنسخلهذهالدقيقةالقراءةعلىمنصباالاهتماموكان.سائرها

.القراءوتصرفاتوتصحيفسقطمنفيهايكونقدلما

فياختلافهاوأغفلت،الحواشيفيالمهمةالفروقأثبتوقد

عنوالترضيع!يمالنبيعلىوالصلاة،وتمجيدهسبحانهاللهتنزيهعبارات

ولا،النسخهذهمثلفيتكثرالتيالمهمةغيرالفروقوكذلك.صحابته

الحواشي.إثقالإلاإثباتهايفيد

والتعبيراتالألفاظوتفسير،النصمنيشكلمابضبطعنيتوقد

الأخرىوالكتبالكتابهذابينوالربط،النقولوتوثيق،الغريبة

للمؤلف.

الجملأوالكلماتبعضتحبيرأنورأيت،جانبيةعناوينأضعلم

العناوين.هذهمثلعنيغنيالنصفيالواردة
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الشيخأخيالكتابفيالواردةوالاثارالأحاديثتخريجتولىوقد

واحدةحاشيةفياجتمعوإذاخيرا،اللهفجزاهالنشيريأحمدبنزائد

وإلى،الزايبحرفإليهبالرمزبينهماميزتزائدالشيخوتعليقتعليقي

التعليقاخرفيالرمزبإثباتأحيانااكتفيتوقدالصاد،بحرفنفسي

.الأول

منالكتابيتضمنعماتكشفمتنوعةفهارسأعددتوأخيرا

.الكتابلمطالبالمفصلالفهرسإلىبالاضافة،والفوائداللطائف

لمامقاربانصهايكونأنأرجوللكتابعلميةنشرةأولفهذه،وبعد

الله.رحمهالمؤلفعنصدر
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مصورةنماذج

المعتمدةالخطيةالنسخمن
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فططترضةأكا،1ض!نمألتهمم!لفؤ!فيوو!حلصروثيف!كعأع!4!طلى

مببم!رسى!،دم!ر!،(ا!!لم!الماكاسصرلىأخم!طضله!.طموأاوا!أ!ؤ!ا2،أ،

،*ص!!ة!+ئرء!!

ءشص!كفصكسهلملم!/ءلمج!الم-،!!الاأصر،وأحداوحبحلى!كجمبر؟ممفا!،كلاص؟ن!ءير

هـفيح!!3كلا!نن!صطيء(!ض!اسفو-أعرع!للىكا،كل!ء-!شأسك!عط!افصا!م!لملم!09لم

نجشبرلوأ،ما3لتب!نال!!حصه2ل!دل!،جملممرءمو/لطاناضليفيأحهرا.ثث

ورئ!ر-لمجملىلدشا4اخأفيااح!!دأبرم!!لما"ئونرخقو)رص!م!*لى

لم
؟كماا-*

كأكي3"-

غ3-----ولص-حمس------/-"؟،--------.---ء-----حمح!-ا،3/ص6-ء!سست،ص/-

لا-صء-.حمبهىج!ج!ا.كابربمح!ى
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-س،..!
؟/؟1!أإس:لىكمر9الما0!لم*6!!،لا-!

أ"لاكاء2،(برفيلململما،!،،لىلم"دثيث!!و.1.1لى؟ليفي!!ء.
لم3!لى،!!ثل!رط)!د"!،،)!لم،للألح

ثاب!1!أ!لا9،يإكلأللؤ*لىلىئم:ث!ثف!لمك!كؤلملأ!لمإلمأح!طا،!؟*"!

؟!!حص.-سحم!ء.!ءصح!.،صصوعثما،أ\نهأكحطصلم،برالتخالو،صمر!أ/ء،-ب"ع!7ض

جس!-صلسس!يحمىلل!سر!حه!،كةبر،!و!عمئ-،*-ء!!ص،

!:ي!+س---كل!ه،و

أيربم!!تدلم!ش(رء!وصم!اتط!صئئعب!كيثل،لم!اهم!مافما)!صخلصل!وااكل

أبمث!اول-رو(ا+ضئبهيأحمبم،كلصصص!إعصغررئهلمح!ط!ثهغا،أ

!فم!حمه!!جمتجمثصعهـكا*-الحث!سوص

كاكلا(جقهـتحصكمحةصي!صح!

،*؟ىء3-!رخهء!.

،!أ!?!كمزوممعءكأء!مس!لأ
ررصص!ءىم!ه!

كراىحة!بهبمحىح!،خمىىككل+ط
!صسج!،قيصيه!يصر؟برئهه

!ص-ء!ة
ل!كو!ثوصبمحم!ءص

لمفىر!ثمىش5ءى!

كم-حهمم!بصبرحمم!صصبرى-حهى.

!عز.-!س.لم!ئحص

لا:؟ة3صى!مم!ء!ء

.أجمح!%لأا2،ءممسى03لمءلا،

لآ:إ79أ؟+-./+-.9
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كلمم،!ء!اسص!سس!أله!هـ!وا!الىا!.!هجح!كا

!ء.لأ"!شلا/!ا!ئمط!!لعأملم"د!لما/!ث!1

!،حم!

لأ!وواثبنممبل!،لى!رفشرو!للإ،أ

لثنر!.ررض!سء!م!جمئزبكوثسثبه!بى

ل!ه2!ئئصآلمل!سع!عمئقهد/طلمح!ضهلم

يا.،.!ف!الموهـع/يههلملئهكجم!ضصصبم
..،الهلم!ىتومح!

!.ولمبههحكمهحوحوجإيويرغض

س.حم!ع10!صيهبجووهـصىص!ه

،/!!4**!!ل!لا!م.كمو،مى!ع!رعهـس!و!صلى

.هـ-،،ايري!رم!!يري!ح!ص!لم

ك!*ء!هث!ء".!!!"ووور

!"-!)،ءأ!ضألم

!ص!دكا!!

!-؟ة-بر!كل!م!ص+ص!برص

؟ىع؟،3،كابز
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!%حمه!ما!!الا!)!"مم!،ا!هو!!ءالصدوصفل!!!!ص!أ-.!هص7،/

/!نه!!ا!ال!!م!!د!األمك!ال!أ.ن!م!أ،حمعالئ!

نث!!مم!ص%!ي!3ه!!!ع!!ىضمطأ!ي!طالهأأ!اا!!أ!

د!أ!ىا!بو!ا!!ى!ص!مها!!فدأ

!ال!،!!!!ا11!أ!ا!أ!هـص!!

!كل!ال!!ا!و.ئالا!!ا!اله!وحم!ل!الدظ!هأفهم!أ

!الىأضغ)!!!أ!هأ11

ضم!!!أ)أ!ط!!!!أ!!أ

لى!أ!ق!!وص!و!!!هأ.!لهي!

ي!!ا!ق!الم!ي!1،!

--مو!و!!أ!أأ!الى!!هم!!هء!!

!لأ1!مم!لهل!فأال!بهىهمأ!!حمئطكأ3،+ء؟حروحمك!س

اال!!أ!!!و1اص!!ااص!!ىثه!!هاص!أ!"-3ء

!ضي!م!بفثأأ-!!مأي!أ!هوء!ف

بر!!أال!!ص!صأأئوأ!!!

أ!اافطا!لمصصي،

ل!اال!!!أص!أ!ا!!اال!!!!2!

)ف(النسخةمنب/الأولىالورقة

62

!أ



لمىحا!،لهكله،محفهـلو!المل.كادكل!س!

لوراالىؤفث!ايهجمئتألممضأ

.-كيومحقااحموواؤلمجلظلم!ا!ر

ش!له!لطهؤ!م!،!،!ع!ا!راط!حه

..صا!55لموض!

!وا-قطد!لخ!ح!العاأوتلمحهـبهلأ

!ما!ح!ؤلرصثىم!المفىم!ؤللاهل!،

!لنجال!!بعةبأ!ط!!ئالاا!وأ2

هرقى!لعكلهأ،صضإ.ئ!ستي!ا.!

لر!ا!ل!!ا!ا

ص"

لما!ؤتما:لوال!حئشيا،

محسثتئو!!"

لممياثلااط!جمهثهبرع!

!!ه!

ك!صوثيغح!.!اح!ؤإيله

وكوه!بضش!ممبمالمئم،تانمكحعم!
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"*--،*.!ء!،.ء/!ءص/(2-ل!!ال!ا!ص!ر

إ؟برص.3،!س!ءغئ!لمج!"ص!صممغص9كم:!9*-د.لا،+--!صولو*

،%!أ!صعو!ؤلنهرا.أقميىبخ!ح!ل!ل!!ا!ل!كماالري!لمجئم

.في-سدممننء+،

!صبمعؤء!ل!صصكوصبرألمج!+!لىوو!!!والم!ا)!صأ!!

خ،كأفئكىخوولا،صع!(5

مم!!ىجم!إالي15ا!ض-،أ/!ب!فح!أأ!!أ!ا،ء.أ،"

بر"!!أممهجمماكمي؟9خلى!ض!"لم!كصوع!المح!مال!مؤال!ج!ألمح!عا!ص!!أال!!ه !جأح!!يوشع!صسصء/

ا-

!ال!ا)!وأ!ع!لأ.

ئج!ش?!!وال!!يلم!ث!!لرص!ح!--صى--صى-

،دكر

+*نمء/نمش،!يحبمء*.!صم!ثر!!صصب!!7!ه
لمءا!+؟*ء!!ى

!،!؟-،،.:إس!.6الأفوالؤبر!هولوهمصالوأ!ط--جهيمح!ص*لا
-!3أ*.!ا-ص-

صي!؟،س!،-هض!!!!ص!ء!ا!!يكو!أ!و؟أ!!ققا.ريذحا!ء.ذ7كا7 ?-ئزبر.:?!43!؟ج*،/!؟،!!،آ

!كأ!بش2،ءلمبخنررز.لم؟-3لاء-.،*،.-لا.عوظ!!رطقيوءجمرر!؟الر!!!،!!!لمط!ل!لأ!ض-لا!دح!ك!1ك!

ك!!ا!لا...س،!ثبر؟.7تمه3/لمكاد،ير!ء9،-6*+و.

ل!رزصك!كاءلأ!سد.+:ء93%ل!:ص4ء.3*،:7ء-.
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سوصس-سير

كدص!:اط!ي،بم!الم،-ؤ-سمالل!!-كىأسص!/!ر-بمإلمد-ا---

مهحمكزبرببجعأ.ك!جمببرأثلا!!حمملاأفحئ!سلحهألآا!ا!لالواتجط)/.ثح!مص!حأ-أحص

رصثالا.لى)لأسثلم!،أنمسواصعاراهـ،للامقخثحث!لىأخبزريكئملصحسوكص!خ!ا.جىتجيس!أروبهتخلأحط

وفاإح!3)لاخزكد5نجادشخحدسهاأ!-!كستىالمتوعاماخماح!؟ورقيافئجا/تف!ف!دح!6م!سهء

بالملىسثىنوألى،،صاومماح!!ااحر:حا*لأسخ!3هـفا"وسخ!،لالضصق!أاد!رء3خمإيمصخسصم!سوح!،!محماد

س.اأصاق3جوما!حو!)أ،جبهلحصجول!كاذالج!!الملمجوذأ/للكل!،رصبه!حثميىممااللكلحصص

ح!تن.بماهسمم!معسخ!ريغطحدفيأل!صثمثءجمتاد!لمسبالجوأنضهفدخرءررت؟خ*:

!ده!با.ءعاووق!وسم!بم،وض!واللكلحمقألا!!أدلهأنم-%حه!ا-هآونالهأ،ظمحع!ظا1-كى

،-لير!هثاذإوأحريمي،أ9صادأصيررذأالاهـو!رلم!!ا،و!حامك!ئههح!إلدهنكلأحمه-اافىإم-

لوفيا-د)!دل!ذأل)داوب!ىل!هلله3ءحخ!!كع!%لرحوواررصأ!برحمدمزصفيضا1أحىر

ا"،"للمتنفافىوجمخع!لو!غ!اللهلى)/لولافيرنحم!"و!لافيظمهمقظهيخما"كشخ!أط

ولأإصمحيمحسلرحطملأهـاو3لمارلمن.فىلمأ!أيمصومادلهسسموإىأ)ءأطححسوأادلأ!فئ

رركرأ،ج!!خحأد!اوصد!ىلهأهـدل!انج!حا1وور**،دويم،ا!لحس(ثواوخحصلسصخ4ا،-ا

هـ!صلهـظحهـماصا.وك!وجر-كاقاللكلأنجاءجمدسكأحاكفخدجمتص،ور!لو!ثىأ+ثاكلىا!د-

اصسيخهزقادؤسصخإدمر!وسثإتلازمخ!اى!زلمج!وففا!زمحسا!كثخ-خأمالثشأولبم!ثئسخلاس

ا!لملالمفقفيحبروصماىلحهورءش!اللكلل!!صوثدمنا!كأ!لقا"؟ثك!رى!ا

لثمسطجرحسكلطبنويضحسو)أكخسميئأكاعا!ا!خسأل!و!نتئيض!ا،ذلول!اسوا)لوالأسثسضاحم

ند3!!وفيأوفلى!اسهل!ؤاا"ذكم!المو)أ،حكلورصر).!اسعس!صاو!!يم،يخمعثمكه

ف!مموفي3!لمجيءةيأاسهلو!!لث!الوالاقاىا)ل!كراءفالىشالى،لو!نمانحعأ.لهلتأغن

ائب!صراإءز3*لب!و!ببهنومن!ا!4ور!حىمو!اساكلؤ!روشنرأ!مرادر،فزى،حمفأحوا

فىلىيمبزأا!كل!بر!!لنكوابسكله!ل!اهـبطمق!ا!ونح!اأ!حزيل!ط!لهثا!ضفاقحمهل!إللم

تجسءح!ا!لى!ىأتلؤإهراألدالهـازاث!)ا!الر!لاألمجعلأ!)كعوكاكانهك!العن!الأضحاقاق!3

-فئلو!فو،ثضويرو!لمبمبهةرلىحصر!رصم!!!عؤطلو!فيلأ.فالىصييلت!يخ!هممق!ب%

كاح!صفو!هشر!لضيثم!واد!لف!!بفو!"هـغعسبلىابواصتض،نو!،،قىباا!جمهمفج!

أءلتلمح!ه!اإتجالوافقازكىمممزرحىمصى،عز؟لو)لح!ا/ليتبهنسلواالرآ!سيتمممولاءالو!!حم!ولم

!سمفيالؤ؟ى!:+
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ص.!ممت7لح!قيمميررسه،ك!دوقيكز3-نجلز)ل!فدتخم!س!صصلمئ!به!ىءئى-بخبمخيما3!-،ص+

فيءر!اممانحئكالمىب!،تاحيهخا1أ2بخلس!خغم1نجؤ)!ىلى،غاء

-3!ئحئجبنبهثثخ!محأ!الق!جم!برض!لمجأجكالمحئ!ا1"4ا-.ونؤئااصهسافأة*.

صجض،ئخأزربهلا/صجصجتصجصجصج!نهصجنج!ررحا؟ئخ!كلصجصجماس،صجيصجزهـء-ط!ظ.

،دأا،0ضو-نضميخريمىلمجهماافىثؤ!هفعأنج!)ءنزيداإلقهظمفدصمممد

دوب!"!ؤء،3ء..!،لىا!بفرجمعاءحه!راثرلذماءثفايؤلتف!ئماحرر9ءهـاؤا

شغ*.ا!1م!ء،.لهاشثبم!ؤبتخيماثحثك!جمحمص!ما!ؤيوصثشجوأ-

،"هـ"!-3!هوشروسنثىينةبمطليهمولنئإ3ممح!نر،يخزتتممإسضد!!

نمذ9بمكئماء3-فلى!ي!محسهأفكلكماضأرهـ!ض9صشوع!ثحمشكق!ممأك!صطر!ث.

دىكردم!ض!أعم-!ت!لت-ةصز!اضهفنر-ئاكولهثر)حؤسيص!بىض!سممة

ننم!تلمفاشفيخئاهرصرصب!مقاث-لمنخافزإنرومحف"ث-يخمنه!لميا،يهى

-،ثصج)قي/ى!صجصشجهامصئتجصجقي؟زرصجآ!اظيبصج1صج!صجصجه"؟-طجزر-بر!بم(

،،4-.ث!ثصجك!؟8ء"كأصججنالصجنجصجفي

ء--.*-.صى*0،7

."ئا

.!اللهلم"ءفء8ء،!.

،،.صجكل.-،ءد،

صس*43ى.ص

تنا!ر!فمول؟أ!لجيمسءلوص!صرة،ةاسه.عهيخوهـ!غا*.-،ص:

،.،

.36ف!.،برلا+ء!عس-لمء!3.

!.،،س!!!33ءص؟فيس

صجصجصجصة."ئمخة.

دشص!ءلىيررولاؤيرجمس!هل!جمياعا"،ل!،.03-؟-!*

".?هـأسصهـرلأبا!ا/!كصلح!مض!م!ال!لمحه!إمم!به!لىاحم!-3!-.،!!!؟!ك!لاصأ

،ء3!.*،3سكالأ

لأ،!--لم.-!*؟ء)ء؟!!

!-س!دء"--يرصجي!!ير!ص

-!لأ!إلمبصصهـلمجمارأ9!تثبا!لا13ثلأ.-.:ء.ث3.ا*تيرينفي/ص

رصجصجلمصجغلصكم!صصجى-ا!،!ؤأثئيم:+صج!ا"،-.!ء؟ء!صجبر!غ

!ث!مى---3ء3/ئاىث!ل!ىكر،!م!اثث!ض:/،!كانم."*!6عء!"،:*!!!!3كا،ث!
7!.:ء!،-،*قيء-!.ء-/رز!ء،-ءء"---ء-:ص-ش"صج!-

ء!كاكلير3ضصفيء*!!ص
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.-ئج.ى،!!س.؟ء-،63.ظأ*00ئرلأجمصى!!.ضبز،.لا-3/-+ءءلأأ/1في3ءسا

،3ة:طصبر-اص!"-""ص-لم*!،*!4.صلا3-+!!كالىدءف!ةسا،33ص

س:صلإص،"/*!-ء!صسط!ص!ء!ثم2

!2،س،!"اأسلم،.

13!.!زال!ىلمءزنجة!؟!لمضئهخ!!ه*+!!ن!برح!.أصسح!*-زر*ط!ومم!ح!ث!!ح!كا?؟-طيبم+.س!،كا?"-+ء!"

!صش!ل!،ول

بمكحيماخهـ!.ثرأأء.دخيرلم!-سحبه6ا؟!!ط!"6مصفيخاجم!ك!ء!يرشمممبنيم،1!ححس+!،+سد!لم!في3ء-لالمسير؟ء.

لالأ\،ى!،،13لاء3،-*"فييرة-*كاش.ش-ص!!-".!ء

--!.!س

ص!عسع!م!عحصلم"ضكيرجم!:+ئميثىير!فؤ!ه!ثن!!ىمه!*خمجت!!سس

عأ-!!هعص!،ءلم"*9!!!وضفل!،!-وؤأ!!ا!ا!"--*-+!ع!-!-3لأ
كا..ص?كا!لا!-هـ!

.ءص\*

طوح!أ(.6جم!ءترتزبر؟!أص!!3عألف!!أ!ة!ال!ر!!فى!ا

صو*.؟

ل!!

لمأأثل!ونجرر!س!+!هالئو،مأ!و!!صلم؟ء:3!!ء01ال!ئيال!ة!.ص!

61!."3*إ-جم!ء3.برشءع-صبر.،!س+د-.3،-

؟ر--3--ء4ثهتن!ط-.ثيح!+!،ء،؟،د./،ة-3/لم:ء!ءل!؟*ي!3،?"ءبر،أ*3ءكا؟ء:لملم:--د!.

..س.*ي،لأ.ءص..+!-+-ص.،!!-!؟.ص6

بز3+":لأ!!اء،و!!اله%ك!!!ال!:!-!!2،.!غء-3.ط!-.!!؟كادبر""".-ءش:72ص-6!!ا.ءكا:لا"لا*

،:"!!غم!.-؟.لا؟-!*!-بر-.ير.لا!ء،"!!يمءهس*ء*"ح!.-3.كاء3لم*3--

؟.3أل!!%ف!!مؤكن!ال!!ط!يخ!ه!يث!!*،!ويخ!ن!3.و!.".سح!!"!،؟..3*،تر

/03لا.:هال!ء0-*.سكاكل!ضس*.-.*!زص01؟.؟لأ!ص!إ-.3ء
03ء3صء"ىز،ءء6.لا.7،،"ء+عرء،ظسفيلادص!?لا،

-،لى*!ي!3أ،ثو!ل!.!ماأ-يمجم!بن!هفي؟لئهي!كمآكبه!!-.س؟-نجج!!؟!ه!س

ء،!،ة!-:لا!--.ص3\"صلم3لالاص/لاءصسع!ءترلأ!!*!برمصي3ئ!لم!،كأ؟لمكاص.ح-ور.!ء!،كا"ء،"*حزو!03،-!.نم!3:كىبهضفى*ل!

+-.ش3*.!هكئ!نخخ!أثئئ!ثة!ظبخنل!لأ،!/د:-..لاةخيئهه!قك!3ضدءءص*!،

-ء/؟-.-ش-ص3ع!عهـممه3!كي*26*!.،ءبنيك!ءجم!ء؟كف!ي،ث،

حؤ،بمخ.!!ثص""!م+:،كع!*ء،-*!ى*-،نحمءى!*كأ،هـيرلا،حز-
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،ك!/*!ص:9.لمءيز!.--أ*3،..!ء-.!حبهسء--ء--4---ل!صء-،ء-!:ك!/

اس(كم!!ممز:"هـ!!محأث!كالم،ء،.،ث!/1011/،بر،3.%آ/ع!كل

،بممأاأخ.حرثه(هـسر

بملى%!.!/برو!."-.ئرثنر؟ص-!جا:6ا-+؟لملأ!.،؟-*!،خ!يباصا!ا!!ص!،

)،سلم!*(11لمءكاا،بز،! ألماس+،.-.*الم،يملمبخنم

أبرأإأ.كث!ئر".أكامم.أصلم!.?"!

.-03ءكا!0،041.-،!.

ا%6%..كهـئمسكا،.،!2:..لم!سلم،!!،-12*.إءة.10لا،

!،21،،؟/س.أ*ثنص+إ!،؟39بم.

-اأإ3!سكاا!:!!!!،-"كا.ألم،لمء،07-*-"بم

،أةصلإ(،1"،لأء.؟*4:003ب!،ى،سصعد،آ

!ا،.!+د،*هءمى،،،

أ%!لا-سكا!.

اأ%،/اإ4*.7!!!!--./لأ:،.!،..ص--و"تلا!ص3يم-.ل!3\ثو-او.ألز"--

ءصء

ا؟%002!ءلا--"ء*!،ة-+-ص

الما%لمأأ.كل.."6!./!سااإ.،-*،ل!.ذ!م!رلا

3ا!مأأ،أ،3؟ايبى!-لمل!ثا!اافيلم.-.،.3مئى3.-،.."

أ!أسأ،لإ+فس!ال!ا!ط.صم!ء!31

إ"ا!،ابرأ!الو؟إبم/*!ه)فيء!/ح!3،،كا!!إ،لىأ+3

%.بم!فييرلمإئر:ءئأصم!5*،!-ءلأص1.4
ول!يما!ا!:إث%!

أإ؟إ،لا،!إاالأصرض،-/3،!ربه!يئ!"كب!!3!!؟

خعدأاا!!.أة"لم-؟أئة

إ؟إ(،3،1!+،*ر--،لا/عء7،لاءا!شلم

أأأأ:س---ء-ا!له!ق!مح!ثة1/آ!اضك!سأ!..فى

2أ/لمءأ-.،أء

71ألا/!.أ/-

!أأكا*--..أء.7!بر.يبم3؟ض"/كا؟ا

لم/،:.،،ة،1و/،أ1،فيلم؟:إ

ت-!-ا .ب!لاحع!ج؟

لمت!ع.-أ؟.إ؟!،أ

ء""3--*ثشنربرأ

،.لأ2كا--اءأا/فى

لم3101ة!أ?
م!).برصىيى

!ءس!!ا.

!لم%أ!372ءأ..لمروحم!رأ3ا،لاالار!*؟"ء-(2إفي

إ%إ،*أ!023.،،/ص،2لم،إ"*سهو.ص*،ة!.ا-أح!جمعلا،!دلا:إنم

لا.؟لمبمخ.-أ--ص؟كالأ،ث!*،دالي،!ءك!-!أ،

13

ا

إي!أ؟س-بم!

2،الما!س.!فيابر(
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أ)..*ء3*لم
؟ء!ه!--،لملمكأ!ي-!!!ص،؟لم!+،حبمكا.؟؟أ*ب!بهبما:جم!إثننفي؟،*ا2؟.

،ما!!ء"،.،03!!افي!ص"كاصشلم،ا:+،،"أأدلماء3.:!

/أ"!لأعجمأ؟أإ،أ!ث!ا،31ا!لمه!بر3ص!لا!!ئم؟2ع9330"!3أ)

م.،اء،33،!عا!*!ييجمأ"3كلهئر43ا!أ"!1/أصط.!1،.أإلمأ(؟!.؟،؟!بماا 6!!م،!ئؤ؟لمءجمه9مما

ير!ا!،صد?!تما!؟؟،،أئر!ئيأ!33ء:إ:؟،بريئي!!9!،بيم6!ا(

+د).،ء!،3*"!،زر!!33اس"لمص؟بم

لمصيأ!00"ك!،!ه*،،!لإ،!!؟إءلمهـ؟ا؟*!لم

لأ،3!ر"صبركبئأ+س!.،/ص!3!.*-اض،

لم!ء،؟،م!!)!"ل!3

!عثمتجنت!لم!كل؟ئطئن!مسثهروم!!أأ!مببئه!عبنثثأ،جمصبرأ!لم؟لى!ا4ء%أظ3؟،،أ لا،../-.3-ء.،يي*14--؟،إ!.993،3

همال!و!حب!!.

لمسمايعبم!ر!أء.!رح!و-.كىل!،بالة"2!/ع!لمررصك!!س-.،%12كىكابر%لا؟+به!إ

كي!بئ"./حؤسمقبرةالي"كلكى!ءىالمءعا/هم!ؤصيأضعنر!ؤلم+؟؟/9،أ!إيزإ3(2!حضلملم؟لما(أ

.3-هـبرص-9)صطساأء،إ،!بمه13؟9"مالم3لاة؟؟ث

دوكلماولم!لمكى4افؤممىك!ي!"6تيبكلل!!يوءلملبما"به!برلم"بملمحر!لمدبى.م!-.لمحم!ا!ل!

نم!!م!ىإؤئر!ؤ3برفىبمعد2ء-صاخ*ث9هـ-ش!جم!،دأ7لم.4أ-ثا3!+إ.ء/ةء*لا!!+"31

بر\كااءكل؟ص--!ء+

سب(،ءحبر،."إء،+بز-4!ىشيملم!ش!به!ير،،رعونريخم!رفؤول-ة،كاكل!ء!

!أء.مح!جمئوو.3شمم!ي!حمفو!فى!،كؤتخفمنهيطمح!:ير-نه!د،9!"أ

03-،.!-.ءليممي-كا.صه.31-*ش!سي"7!

3141ءظيم-وصآعهلملم!صصغخن!م!*كالبأءلالي!يازط!علمغل!لملأ!

ئطرضؤل!7لمجصصؤنه-ف!حهبها6،هلا.طمح!

ا*،4!!أ!،لمبر!خمونم،ؤفو،فث!!ه!كأذ"!!لم!مو0!3،،3-إ(*3،
،0009."**،983،هـلمأ!رفهـبخ3إغا،9أ+!

ئط!تصآكيألةطض!ضر!لمجينمجم!ل!م!نمل!ى!نئمفيمح!حص(ثي!

!،سصأءكمش!،!لا-!كل!صءص.3*لملا.

أسص!!ماءصىث!بر!كف!ممو!نر!هصن!لململىس!سربهلهلمتمء!(!3س..،ء:.أ!.*..11،)،

إغ!هـ!ط!ى!هض!ىول!صصأالململم!هـهـلم!ء،سطوصيآلىنر،"كل،سع9-13سإ

،آ!أ"!ىلم،ة!ص2ص!عوء3/مم!طصلةتمزت!4كاصسه!س،،:6ر(16ء13

3وفكلحمكل!ب!ئوجمم-!ححئ!!ى!مبملمجرث!!مم!،أؤوطمولمو/برلئىوحص:!لالمبرة-صآ اأ

لأ!دفي!!أ!كل!ه!حمر!و!مياكهدفل!ك!!ى، --!حححم،ف!ل!كاثم!و!كيا،و

ا؟ء"كللم3د5!?لأ.لالا

جمه!ءضالمجوك!في!كممم!لملمجؤظمألفيخممامخ!بضط!!.2!!3" لا،ء-،لا.س؟.-إ

)!ا-!حمصاله
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ك!+!

ص،ص!

لنما!ع--:حي"
قممفامهـ!ءكثطىولى+أنح!بمول!اا،!خغجض،،1!ء

س.هبوطا-.هـكيء.

،ضقأة؟مطر-2ل!!همصلمله*نححط.ر؟،لا

وص!!هءلمولاجموكل!؟"فئ/ص-جمالهبر/

صء،كمكصأصو،فماسبرططممص!"-!ء!!"

،،هـبهمشهـ

ل!!طأةفهحمأضء،/بهم-به!لمطمهص

ال!افىيههبرح!في،3"-شببمالا9صلبم!!.وصءوو!لحطول!!ش

ن-

8الصبرمي!لملمر!ممأسسووبرلص!ماسهلم.!ي

لمء1"لىبربرؤلملهلو-ئبهبزبرهـ!بر"كص!،لمح!إ/هـو/لمضئوس!مح!++"عء6،

؟،بزو!ج؟"،!وة،!لمعىلمممما،لم!!لمأبر،لمجئن!ر

"،،؟بربلىشمملىلملم،،-ة)!ؤ!ضو

صيم.011*-لردبي7ممرممهـيرلمحهـص!/،لم،!

؟+!.ث!

لط!صلىممو.!هلمكهـثطا*بمأأ31

كلأصطهبو/يالم?!!

.ض!.،؟ب!"-ص2،ج+؟
ثهـ3

ء"-

!3صصءكاا*!م!137/"7"!ا،لأ؟3

لاكاث!لم9!ء-؟..!*

3،+ء،،ا(!-*+3؟،ة!

"،!!بهي"لم!!"ى13بمم!دلم!+كا!+"ءؤآ!لا.؟؟"2"ء

!لاض*،،لما"لال!/لم

!يب"أ!!،."،./

،:**جي!اه!ي!!أيحبم،،إ699بر!؟/برممبر،،لم

جمفيمء،/لم/!لملم

!ي!//،7

،3!*إ،ص،سالهير/بر3//!،/
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به!

!!ة،

--ءلا+-1،1-9

!إ"ء

أ،أ

!غأ

ص+ص.بخ-صح!لا!لألمد.

*?

-صسا؟؟3ط!يم

31،لأ*3ء*كاس.

؟،-

!ه!ص

7(ء!

؟(!.

؟\-!صلا

.-لأييب،3

ص!ء

!!!ء!صه

!؟ء

!!

!!

ا

ك!!

ل!

،9-كلغ1!"وركلإ،!كلىد:لأ!:،برلم"!،كا!ش.13؟لا!ء2.*.لا*ة3ل!--ءص3 ا!3!!ع!+!لأ(،كر.لأول"21!في.ى--ا،لا/-ءجم!حم!،"

لا*ك!رر!صال!6بز؟-!طابزج!بهم*ء.لمأص؟2/،م\.مؤ،-؟+ص!-س،+:(\

لم-.كي3ة!يي!ح!لم/!!رز-.لمط!صه.6-بر.في-بم،3،لمني*،ثشء؟،ءة،-ش!2

!حيما:!س/!2ر2عصتمكل+ط-ءلأ!.!ص!!ىر*+؟:؟ء!نه!ك!صزر-،ص**،ء

"!لالم-"1ا*"لز!ووشير!!*في!هـض

-حا.!-.-+!ء*سء-.س-ورصصءكالم3ءص!ى!!

-------!!---،--!ح!-خ-يز/.خحإ"--ش-يرظ*صت-..?

أ"-.!قتم!هـجم!وأ!ر!للةا!جططلو!ء!،------"!13كابرش!وض"!غك!خم!إ-!أ

أنهغ!اربه!ال!بق!ه91أ3دل!اااأفإمئف!لما./"

)ؤ!؟ل!مادئافم!أب!أيئع!يناد!رسقونممف!!ة.ال!!لم%صا.

3ل!ني!)أإ!3لؤثبمالفسهب!طوئق!نا!ب!!عاوولمأأيفلما!فإكب!ثحهثي!-" !!أ*أ"عه!ص"لىغتؤ9!ا"فىك!و!دط!نلأس3ء!حمهحمدإكايفا!!ي!حطما!!041"

!-ل!كأءئي!جل!ائأما،،لثجظاكل!لمأث!ا؟هطمتطروعاث)هقأ!لم

خمح!يخ!!أن!لمبمكلح!أف!فى!عج!،شبتلبه!ال!ئا!/ااييإ؟ح!به"ر

أه-أ!7سموممكح!كإ"ي!ممسلم9شيلأ!!جهطلا(ف!!سلمهلملم!جم!!ك!1ء\!ه!كألهعيما!ها*"2إكل!أ،

إكلهأءلىث!!!لى؟-.ىال!اظ!!كل!ف2ا!ما!،اكىئعئظإ(ئحالأنفه،،لم،/3

كا.ءح!2كأ.،"ء3يرلم،1،لي

أ!ر!اع!خس1هاوناد"ظ!ل!دل!1ل!طليلأتلأ!هل!!بئ!ان.

جمىح!دكتأ!صىخممل!!ددلىلمشفائرأل!نجىتة"نم3ثإي!ا؟/ألا(بر*أث!(

و!كم!فى!فال!لهعالرلي!لحلممهادم!فمم!قأو!أ"."ممماعمإ.ألا

هـ!لحا،جممال!محف،،يىألمالأف!جمماءيوأبطا!كأ!لك!(بر!إفاير،نجي!م!.و

وا"ممالم!أللى!لم!ال!؟محفشؤيئأأءشص!مخبغى!ائبمفوجمأجامموأ2أ.رز!

كك!!-ئهل!كىثله!ؤالال!لؤء1ئس(د1أ!أيثمنجهـ!صر!يىؤا!:فأؤأن!!إنن*3ء

!ق!لةوو!1!أ!!يخ!نم(للهال!لؤطيجمط3!ؤيخ!!هلملا؟""8

اعلوهمص!ما!أمماض!و!فامأ!صورلهأجم!كأل!ألا،وي!ربر!ء!خنؤ!بما!ص،.

لئ!والبابهو(لروحلغالىا!أبراا،ب!وهونبئام!غجبطهثاإأاأ.كاءبخ)ق

3!!أ!ا!ع!ئ!ثى!وأعل!كل!ف!بخطسقحم9-!فنل!!كثشهـا؟ظء%"!"

حمبون*سحنهـهي!با"*-!!9أفو!ي-قما!ما*أا؟دوأ؟د!جمحوينر!(ألأ!

الى!ماليمحمأكىلمأكسو،،سما!4ل!!نن!ثخ!لأصنظ!بت،!فىكلىا-في!\أ!/

؟،./حا،أ

لى!لليرجحح!."ل!؟!طسانجد،!أليأببهوكإف!ي.ر!غننأ11

وإ!!حررؤليى!لم؟كاذ!!!ظوهـء!!ب!يىرر!وفهافاطاأ:اأ؟الىص

ممافيي!!!ث!!؟رنا!ضك)ل!اه!خل!قخلإ؟فتاو!ط-؟عبزيبنا)نمبر!!*أ

ءخموطح!/هـبرلمإجمح!جم!سؤلا3نج!.في!ل!لبهـجون/!فا"ثصيههئي!،طإأفاتاأ،!*

بر"كأ!أءصأ!-:!دجمل؟!خرجمما!اولهـ-غل!!وحوسول!و!غ،،"!!!
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/ث+صنأأ""+إنىن!ق1ول.ف!"ة!أطاذ"ثلا*ش،!ف:بر!اى!،!وأرز"لاص-"-ثر،"ي،!في!

كيدإع!؟!ايهبلم-لأ،عجمبم؟*المم!فيأخروصأا!حمحملاإيستي!،؟وبن-حالا،

*-يه(؟؟،خمال!إل!ح!إم!برفيا!،كيمالأ!ا!ها!دورساا!أكارقئولم*:بمهـل!أو9و

حلحسئم!!الاكلأو!ووءحمثحالا*؟شر،.ض!*ئم؟ألا!!ا،أور.ئرنث!9!اوجم!ص-بصي.!.ون3أى،!ؤ

ذ"صممفا"،ظد"9!وط!دل!عا!-!واورأ

الملم!؟!الىئللؤ-!!ا!فصحهح!؟حلال!دءكىلهت!آن!لر.لمجلبماءخ!

)س!.إفي!ص!!ر،!!!؟خ!لم-فإنولل!ويخأ،زرلك!11،ل!طعهويظأكر!ل

ل!غ!-+كيكاول.سنطنجءفطكء!برىممس،ك!لأل!جمنطا7!ى!كلل!فيليها!ذثي

،!طعفنمالما،مم!الطق!نرفي9سظؤ؟جم!.حمطفاحمئ!أ*هملا!ط1كىأل!ف!ل!صث!

ف!بع!!ل!بد!طوثحئاولمحتءخاالاوىلحبأمحم!اعان

!رحمالمحئغتك!%كأ1أصلال!"لح!ث!بمفىاالم!اي!طم!؟به!رلثأفةءساك

!لال!لافىضفدئمهخطلأالىكطهـ!!!!لا
طكخ!اهـ؟هـ1ور!صتدهـطارقداوا!هال!لمححأ3لىأ

المح!ميلللهئ!!لأ!يابه!!!ى!فيل!وللى-اسط

*س،وشابعأوحجبعحناناناهـدحوللأى!صى

لمل!؟*والو(ثثك!روأر-حاث!ولىع!في!ى

كهـ!وو!حىلصر؟!!ل!ر!الاخ!لماكل،جمطكث

ءصءلمبرلمءب!+فمالاوح!كادللأليوكج!-وأ!هـن!ا.

!م!""3ور3ي

هماس!مىابم!لمكرك!طمرجمؤاأدالخاهـأأء!ثلح!صفل!ا/!ا

لأ!خفث!!!
!ويم!ص،ي!1جيهـطر.ل!3.ل!به!رولولبرعغرلعم

ث!!صر!مهوا-ل!!ئ!/!كاطيمناث!هـ!ي!تور

كمغظ!تظ"ل!كئمم!!(لم!لاىسككاحمكلأ!سفالكلهـصفىا

لا9ء.ى!اللىهم!ضبعف*لاخ!جمي!!!ابح!سث!ن!ئسبهببماووبك!لف
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